
-مستغامن

جتارية وعلوم التسيري

الدكتوراه يف العلوم االقتصادية

والنظام احملاسيب املايل 

:الدكتوراألستاذ إشراف 

رفيقةوندــــــــــــــــــــــــــشب

.رئيساجامعة مستغامن

.مشرفا ومقرراجامعة سيدي بلعباس

.مستغامن                مناقشا

.مستغامن                مناقشا

.جامعة سيدي بلعباس         مناقشا

.مناقشاسيدي بلعباس        

زائرـــــــــــــيب املايل يف اجل

استبيان+ حالة مؤسسة إنتاج أغذية األنعام مبستغامن

ــــجام ـــ ـــــعة عبد احلميـــــ  -اديســـــبن باد ــــــــ

ـــــكلية العل جتارية وعلوم التسيري، اديةــــوم االقتصـــــــــــ

ـــوم القسم  اليةاملعلــــ

الدكتوراه يف العلوم االقتصاديةشهادةمقدمة لنيلاألطروحة 

والنظام احملاسيب املايل التدقيق: ختصص

:بعنوان

2017جويلية 03نوقشت بتاريخ 

                                                   :

:جلنة املناقشة

ـــ ـــــــــــــ جامعة مستغامنأستاذ دــ

جامعة سيدي بلعباسأستاذوندة رفيق

مستغامن                مناقشاجامعة -أ-حماضرأستاذدواح بلقاسم           

مستغامن                مناقشاجامعة -أ–أستاذ حماضر حلمر عباس             

جامعة سيدي بلعباس         مناقشابن سعيد حممد       أستاذ 

سيدي بلعباس        معة جا-أ-أستاذ حماضرحبيح عبد القادر       

.2017–2016: لسنة اجلامعيةا

يب املايل يف اجلــــــــــــــــــتطبيق النظام احملاسوأفاق

.2014- 2010:رةـــــــــــتـالف

حالة مؤسسة إنتاج أغذية األنعام مبستغامن

:                                                   إعداد الطالبة

وين حفيظة  ــــــــــــــــــلصن

ـــحممد العي/د.أ ـــــــــــــ ــ

ـــشب/د.أ وندة رفيقــــ

دواح بلقاسم           /د

حلمر عباس             /د

بن سعيد حممد       أستاذ /د.أ

حبيح عبد القادر       /د

وأفاقع ـــــــــــواق

حالة مؤسسة إنتاج أغذية األنعام مبستغامندراسة 
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I ــــحـجدول امل .................................................................وياتـتـــ

ـــالفه ـــرســــــــــــــــــــــــــــ الصفحةــــــــــــــــــــ

.امللخص

.قائمة اجلداول

.قائمة األشكال

.جدول املختصرات

12-02.املقدمة العامة

الدوليةالبيئة احملاسبية : الفصل األول

14.متهيد

15.اإلطار العلمي للمحاسبة:املبحث األول

15.للمعلوماتكنظامإليهااحلاجةوتطوراحملاسبةمفهوم:املطلب األول

15.اجلدلية الفكرية يف تعريف احملاسبة:أوال

15.احملاسبة علم أم فن.1

16.التطور التارخيي لتعريف احملاسبة. 2

17.اليت أدت إىل ظهور احملاسبة وتطورهاالعوامل. 3

18.أنواع احلاسبة. 4

19.أهداف ووظائف احملاسبة. 5

21.مبادئ احملاسبة. 6

23.البيانات واملعلومات. 7

24.خصائص املعلومات احملاسبية. 8

26.مستخدمو املعلومات احملاسبية. 9

27نظام املعلومات احملاسيب:ثانيا

27.مفهوم النظام وعناصره. 1

28.مفهوم نظام املعلومات احملاسبية. 2

29.خصائص نظام املعلومات احملاسيب. 3

30.مكونات نظام املعلومات احملاسيب. 4

32.تصميم نظام معلومات حماسيب على مستوى الوحدة االقتصادية:املطلب الثاين

32.أمهية تصميم نظام املعلومات احملاسيب:أوال

33.كيفية تصميم نظام املعلومات احملاسيب:ثانيا



II ــــحـجدول امل .................................................................وياتـتـــ

34.حتليل نظام املعلومات احملاسيب:ثالثا

34.أهداف املؤسسةحتقيقيفاحملاسبيةاملعلوماتنظممسامهة:املطلب الثالث

35.+اتأثر مهنة احملاسبة بالبيئة احمليطة :الرابعاملطلب 

35.إنرون ومدققها شركة آرثر  أندرسونالعمالقة ا/يار الشركة :أوال

WorldCom".37"وولد كوما/يار شركة:ثانيا

Sarbanes-Oxley".38" قانون أوكسلي :ثالثا

2002.39جويلية 19يف 1606األورويب رقم صدور قرار الربملان:رابعا

40.معايري احملاسبة على املستوى الدويلدراسة :املبحث الثاين

40.معايري احملاسبية الدولية:املطلب األول

40.أمهية املعايري احملاسبية الدولية:أوال

43.خصائص املعايري احملاسبية الدولية:ثانيا

IFRS".44"ومعايري اإلبالغ املايل الدولية "IAS"معايري احملاسبة الدولية  :ثالثا

IAS".44"معايري احملاسبة الدولية  .1

IFRS".51"معايري اإلبالغ املايل الدولية .2

IAS/IFRS".55"متطلبات تطبيق معايري احملاسبة الدولية  :رابعا

55).التوحيد(اهليئات اليت تعمل على وضع املعايري احملاسبية الدولية :املطلب الثاين

IASC".56"جلنة معايري احملاسبة الدولية :أوال

IASB".59"جملس معايري احملاسبة الدولية:ثانيا

IFRIC".63"اهليئة املكلفة بتفسري معايري احملاسبة الدولية:ثالثا

جلنة التنظيم احملاسيب و "EFRAG"اZموعة االستشارية األوروبية للتقارير املالية :رابعا

"ARC".
64

64.اإلطار التصوري للجنة معايري احملاسبة الدولية:الثالثاملطلب 

65.أهداف اإلطار التصوري للجنة معايري احملاسبة الدولية:أوال

1989.65سنة املاليةالقوائموعرضإلعدادأسباب تعديل اإلطار املفاهيمي:ثانيا

66.موقف اهليئات العاملية واإلقليمية من تطبيق معايري احملاسبة الدولية:املطلب الرابع

75.خالصة الفصل األول

.النظم احملاسبية بني التوافق والتوحيد احملاسبيني الدوليني: الفصل الثاين

77.متهيد



III ــــحـجدول امل .................................................................وياتـتـــ

78.التنظيم احملاسيب الدويل:األولاملبحث 

78.وطرق جتاوز االختالفف املمارسات احملاسبية الدولية العوامل اليت أدت إىل اختال:املطلب األول

78.العوامل اليت أدت إىل اختالف املمارسات احملاسبية الدولية:أوال

81.طرق جتاوز هذا االختالف:ثانيا

82.-النموذج األمريكي-التنظيم احملاسيب الذايت للمحاسبة املدخل األجنلوسكسوين :املطلب الثاين

82.)كمثالالواليات املتحدة األمريكية  (املدخل األجنلوسكسوين:أوال

84.أ.م.عن تطوير احملاسبة يف الواهليئات املسؤولة :ثانيا

85.أ يف تطوير املعايري احملاسبية الدولية.م.مسامهة الو:ثالثا

87-النموذج الفرنسي- التنظيم احملاسيب القاري مدخل أورويب قاري :املطلب الثالث

87.)فرنسا كمثال(املدخل احملاسيب القاري األورويب :أوال

87.هاهليئات املسؤولة عنو التنظيم احملاسيب يف فرنسا:ثانيا

90.اعتماد معايري احملاسبة الدولية يف فرنسا:ثالثا

90.مفهوم التوحيد احملاسيب الدويل والتوافق احملاسيب الدويل:املطلب الرابع

90.الدويلالتوحيد احملاسيب:أوال

92.الدويلالتوافق احملاسيب:ثانيا

94.الدولينيالفرق بني التوحيد احملاسيب والتوافق احملاسيب:ثالثا

96.التنظيم احملاسيب يف اجلزائر:املبحث الثاين

96.تطور التشريع احملاسيب اجلزائري غداة االستقالل إىل يومنا هذا:املطلب األول

108.تنظيم احملاسبة يف اجلزائراهليئات املسؤولة عن:املطلب الثاين

108.ا^لس الوطين للمحاسبة:أوال

111.التنظيمات املهنية:ثانيا

IAS/IFRS".113"البيئة احملاسبية يف اجلزائر يف ظل تطبيق :املطلب الثالث

113.مهنة احملاسبة والتنظيمات املهنية:أوال

120.الكيانات االقتصادية:ثانيا

122.احملاسيب والتكوين احملاسيبالتعليم:ثالثا

123.يف اجلزائرتبين املعايري احملاسبية الدوليةظروف:املطلب الرابع

123.األسباب اليت أدت باجلزائر إىل تبين املعايري احملاسبية الدولية:أوال



IV ــــحـجدول امل .................................................................وياتـتـــ

125.الدوليةاحملاسبيةاملتطلباتمعالتوافقمناجلزائرأهداف:ثانيا

125.عراقيل تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف اجلزائر:ثالثا

128.خالصة الفصل الثاين

.تكييف املمارسة احملاسبية يف اجلزائر مع البيئة احملاسبية الدولية: الفصل الثالث

130.متهيد

131.احملاسيب مع التحوالت احملاسبية الدوليةالنظامتكييف :املبحث األول

131.دراسة انتقادية للمخطط احملاسيب الوطين:املطلب األول

131.غياب اإلطار املفاهيمي النظري:أوال

132.نقائص متعلقة بالقوائم املالية:ثانيا

135.نقائض متعلقة بالتقييم والتسجيل احملاسيب:ثالثا

135.متعلقة باحلساباتائص أخرىنق:رابعا

136.عدم حتديد مستخدمي املعلومة املالية:خامسا

137.ضعف اإلفصاح املايل واحملاسيب:سادسا

2007.140مشروع تبين النظام احملاسيب املايل :املطلب الثاين

140.مكونات النظام احملاسيب املايل:أوال

151.األهداف املرجوة من تطبيق النظام احملاسيب املايل:ثانيا

152.املقارنة بني النظام احملاسيب املايل واملعايري احملاسبية الدولية:املطلب الثالث

- دراسة مقارنة ملختلف املبادئ- املقارنة  بني املعايري احملاسبية الدولية والنظام احملاسيب املايل :أوال

.
153

155.جوانب خمتلفةمن دراسة مقارنة بني املعايري احملاسبية الدولية والنظام احملاسيب املايل:ثانيا

156.مراحل عملية االنتقال إىل النظام احملاسيب املايل:املطلب الرابع

157.إدراج بعض حسابات األصول واخلصوم:أوال

157.إلغاء بعض األصول واخلصوم:ثانيا

157.ترتيب عناصر األصول واخلصوم:ثالثا

158.املعاجلة احملاسبية للتعديالت احملاسبية احلاصلة سابقا:رابعا

158. إجراء تعديالت على امليزانية اخلتامية من أجل املطابقة:خامسا

158.وفق النظامني احملاسبيني2009إعداد ميزان املراجعة :سادسا

2009.159إقفال حسابات امليزانية االفتتاحية لسنة :سابعا



V ــــحـجدول امل .................................................................وياتـتـــ

2010.159إعداد امليزانية االفتتاحية لسنة :ثامنا
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.من جهة أخرى،البيئة اجلزائرية الحتضان مثل هذا النظاموحماولة إبراز مدى جاهزيةمن جهة،،2010

جتدر اإلشارة إىل أنه ال أنظمة املعلومات وال شروط التقييم السائدة حاليا يف اجلزائر تسمح بالتطبيق الصارم هلذا النظام 
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،نتقـال مـن املخطـط احملاسـيب الـوطين إىل النظـام احملاسـيب املـايلعند اال،حمل الدراسة قامتاتضح أن املصاحل احملاسبية باملؤسسة 

.ض واإلفصاح يف القوائم املاليةعر بعملية حتويل بسيطة على احلسابات، مع حتسن يف كيفية ال

ية لألعوان ورات التكوينوضعية املؤسسة قد تكون راجعة إىل تطبيق معايري احملاسبة الدولية دفعة واحدة وعدم كفاية الدف

.املعنيني

املـايل مل النظـام احملاسـيبأن،"SPSS"من خالل برنامج احلـزم اإلحصـائية ،كما بينت نتائج حتليل استمارة االستبيان

)إخل...حتيني املعايري، إحداث معايري جديدة(احملاسبة الدوليةمعايري لتطورات احلاصلة يف اواكبي

املعــايري احملاســبية الدوليــة، املعــايري الدوليــة إلعــداد التقــارير املاليــة، النظــام احملاســيب املــايل، املخطــط :الكلمــات املفتاحيــة

.احملاسيب الوطين

Résumé : 

Cette thèse s’attache à mettre en lumière le degré d’application, en Algérie, des 

prescriptions contenues dans le système comptable financier après sa mise en œuvre en 

2010, d’une part, et de la capacité de l’environnement algérien à assimiler ce système, 

d’autre part. 

Il faut reconnaitre que ni les systèmes d’informations ni les conditions d’évaluation 

prévalant, actuellement en Algérie, ne sont pas de nature à permettre une application 

rigoureuse du SCF et ce, en dépit des exigences des instances internationales pour 

l’intégration de l’économie mondiale. 

Cette conclusion découle des résultats de l’étude du cas réalisée au niveau de l’UAB 

et du questionnaire adressé à 38 professionnels et universitaires (professeurs universitaires, 

cadres comptables et financiers, cadres des impôts et professions libérales). 

S’agissant de l’étude de cas, il s’est avéré que les services comptables de l’UAB n’ont 

procédé, lors du passage de PCN au SCF, qu’à une simple translation des comptes avec, 

toutefois, une meilleure présentation et communication des états financiers. 

Cette situation pourrait être la conséquence logique de la mise en œuvre des normes 

comptables internationales de manière globale et de la prise en charge insuffisante de la 

formation des agents chargés de leur application. 

Sur un autre volet, le traitement des données contenues dans le questionnaire, par le biais 

du programme SPSS, il révèle que le SCF n’a pas connu une évolution conforme au niveau 

actuel des normes comptables internationales (mise à jour des normes, introduction de 

nouvelles normes…) 

Mots clés : les normes comptables internationales, les normes internationales 

d'information financière,  le système comptable financier, le plan comptable national. 
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Abstract : 

This thesis sheds light on the reality of accounting practice in Algeria in light of the 

adoption of International Accounting Standards by the Financial Accounting System, its 

application and the readiness of the Algerian environment to embrace his project. I can say 

that the accounting system application in an environment such as the Algerian environment 

not easy, but the application is considered imperative to integrate into the global economy. 

To achieve the objectives of the study, I conducted a field study of the institution of 

food production cattle Mostaganem city. In addition, I established a questionnaire and 

distributed on 38 individual professionals accounting sample (university professors, 

accounting, financial and economic institutions frames, frames the IRS, self-employed) 

By the way I observed through this study that this enterprise had a change in the 

presentation and disclosure that has become more convenient to analyze the financial 

situation of the enter prise compared to what it was in the NAP. The transition process to 

the Financial Accounting System (FAS) applied only confined to rearrange the financial 

statement selements and changing labels and number sof some accounts. The partial 

application of IAS refers to the difficulty of understanding these standards because of the 

magnitude and the short duration of the accountants formation in this filed. The results of 

the questionnaire analysis showed through"SPSS" that despite the specific characteristcs of 

the system, I noticed not keep pace of developments in International Accounting Standards 

and that's what made him a static can not enjoy the benefits that can accrue to the 

accounting profession by the adoption of such international standards, which is 

characterized by precision and rigor. 

Keywords : International Accounting Standards (IAS), International Financial 

Reporting Standards (IFRS), Financial Accounting System(FAS), National Accounting 

Plan (NAP) 
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2 

ــــدأ االهتمــــام املتزايــــد  ــــة منــــذ بدايــــة النصــــف الثــــاين بب ـــن قبــــل اهليئــــات املهني وضــــع قواعــــد حماســــبية مـ

ممارســــي مهنــــة حيــــث مل يكــــن هنــــاك قواعــــد مشــــرتكة علميــــة جيــــري تطبيقهــــا مــــن قبــــل ،مــــن القــــرن املاضــــي

ـــــدول الصـــــناعية تضـــــع القواعـــــد احملاســـــبية اخلاصـــــة <ـــــاو ،احملاســـــبة ـــــة يف كـــــل مـــــن ال ــــت كـــــل هيئ والـــــيت ،كانـ

املتعـــــارف عليهــــا عنـــــد قـــــد بقــــي اصــــطالح القواعـــــد احملاســــبيةو ، اهيمهـــــا احملاســــبيةتــــرى أJــــا تـــــتالءم مــــع مف

حملاســـــبة ومقبـــــول مـــــن مـــــدققي احلســـــابات مفهومـــــا يشـــــمل كـــــل مـــــا هـــــو متفـــــق عليـــــه يف علـــــم او احملاســـــبني 

1.لو اختلفت يف معاجلة نفس املوضوعالشركات واملؤسسات حىت و 

ـــــة يف احملاســـــتعتـــــرب ـــــه وترشـــــيد املمارســـــة العملي بة املعـــــايري منـــــاذج أو إرشـــــادات عامـــــة تـــــؤدي إىل توجي

.والتدقيق أو مراجعة احلسابات

ــــــتم  ــــــن دول العـــــــامل fـ ـــــــري مـ ـــــــة يف كث ـــت املنظمـــــــات املهني ــــــدقيق جعلــــ ـــــــة معـــــــايري احملاســـــــبة والتـ إن أمهي

ــــث بوضـــــع معايريهـــــا،  لكوJـــــا مركـــــزا الواليـــــات املتحـــــدة األمريكيـــــة متركـــــزت معظـــــم هـــــذه املنظمـــــات يفحيـ

ــــــــة  ــــــواق رؤوس األمـــــــــوال والبورصـــــــــات العامليـ ــــــــيات، لالســـــــــتثمارات وأســـ ــــــركات املتعـــــــــددة اجلنسـ ومقـــــــــر للشـــ

أنشـــــأ يف بدايـــــة القـــــرن ل مـــــن أهـــــم هـــــذه املنظمـــــات يف هـــــذا اrـــــال جممـــــع احملاســـــبني القـــــانونيني الـــــذيولعـــــ

ــــــه ســـــــنة ،العشـــــــرين يف الواليـــــــات املتحـــــــدة األمريكيـــــــة ـــــــق عنـ ـــــــيت 1930وانبث جلنـــــــة اإلجـــــــراءات احملاســـــــبية ال

وفـــــق املبـــــادئ واملعـــــايري احملاســـــبية قــــدمت العديـــــد مـــــن التوصـــــيات اخلاصــــة بأســـــلوب ممارســـــة مهنـــــة احملاســــبة 

ـــــة ،1939إىل وضـــــع معـــــايري للتـــــدقيق منـــــذ عـــــام هـــــذا اrمـــــعبـــــادراملتعـــــارف عليهـــــا، كمـــــا مت تشـــــكيل هيئ

كتطــــــوير لصــــــيغة املبـــــادئ احملاســــــبية املقبولــــــة 1973منــــــذ عـــــام "FASB"أو جملـــــس ملعــــــايري احملاســـــبة املاليــــــة 

1932الــــــــيت بــــــــدأ العمــــــــل <ــــــــا منــــــــذ عــــــــام"US-GAAP"عمومــــــــاً 
س معــــــــايري احملاســــــــبة الدوليــــــــة لــــــــوجم، 2

IASB الذي حل حمل جلنة معايري احملاسبة الدولية 2002سنة"IASC" 1973سنة.

ــــــــة  ـــــــبية الدوليــــــ ـــــة احملاســـــــ ــ ـــــــة بالبيئـــــــ ــــــــبية اجلزائريـــــــ ـــــــة احملاســــــ ــــــــدماج البيئـــــــ ــــــــؤثرإن انــــــ ــــــــة يــــــ ـــــــى مهنــــــ علـــــــ

ــــــبة ـــــــــدها،،احملاســــ ــــــــوهلا وقواعـ ـــــــــا أصــ ــــــون هلـ ـــــــد أن يكــــ ـــ ـــــــــيت الب ــــــام الـ ـــــــــار العــــ ــــــيت تشــــــــــكل اإلطـ ــــ ســــــــــاعد املال

1
:   ، منشورة على املوقع اإللكرتوين01دمشق، ص ، مجعية احملاسبني القانونيني، قسم احملاسبة، جامعة "مقدمة عن معايري احملاسبة الدولية"، محدان مأمون-

www.philadelphia.edu.jo/courses/accountancy/files/.../hi.doc.
2
، 01،نفس املرجع ، ص "مقدمة عن معايري احملاسبة الدولية"، محدان مأمون-
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ــــــايري ــــــى معـــــ ـــــــــــة بنـــــــــــاء علـــــ ـــــــــارير املالي ـــــودة عاليـــــــــــة و يف إعـــــــــــداد التقــ ـــــــة ذات جــــــ ـــــــن حماســـــــــــبية دوليــــ مزيـــــــــــد مــــ

.ملعلوماتافية وإمكانية مقارنة الشفا

ـــــــا ـــــــبية تعايشـــــــ ـــــــة احملاســـــــ ــــــــت املمارســـــــ ـــــــــــادية و عرفــــــ ـــــــــورات االقتصـــ ــــــــــع التطـــــ ــــريا مــــ ـــــــ ــــــــة كبـــ االجتماعيــــــ

ــــــور ـــــــر العصـــ ــــــى مــ ـــــــة يف احملـــــــــيط الـــــــــذي ك،علـــ ـــــــه احملاســـــــــخاصــ ـــــت تســـــــــتعمل فيــ ـــــــة للظـــــــــروف انــــ بة، فنتيجــ

ـــــــية و  ـــــــ ــــــــادية والسياســ ـــــــ ــــــــرف االقتصـ ـــــــ ــــــــتقالل، عــ ــــــ ــــــــد االســ ـــــــ ــــــــــر بعـ ـــــــــــيت عاشــــــــــــــــتها اجلزائـــــــ ـــــــة الـــــ ـــــــ االجتماعيـــ

ــــــــالح ــــــة اإلصـــ ـــــــى سياســـــ ـــــــا علــــ ــــت بظالهلــــ ــــــــوالت عميقـــــــــــة ألقـــــــ ــــــري حتـــ ـــــــاد اجلزائـــــ ــــت ،االقتصـــ ـــــــيت ارتبطـــــــ الــــ

ـــــــة وإيديولوجيـــــــــة ـــــــني مـــــــــا ورثتـــــــــه،أهـــــــــدافها باعتبـــــــــارات سياســـــــــية وثقافيــ ـــــــا بــ اجلزائـــــــــر غـــــــــداة تـــــــــراوح مردهــ

ـــــــوض  ــــــــــتقالل للنهـــــــ ــــــــــد االســــ ـــــــــــا بعــــ ـــــــيت تبنتهـــ ــــــــرتاكية الـــــــ ـــــــــات االشــــــ ـــــــــة التوجهـــــ ـــــــني طبيعـــــ ــــــــتقالل وبـــــــ االســــــ

ـــــــي  ــــــــيب الفرنســـــــ ـــــــط احملاســــــ ـــ ــــــــتبدال املخطــــ ــــــــالل اســــــ ــــــــن خــــــ ـــــــوطين مــــــ ــــــــــاد الـــــــ ـــــــــــاملخطط "PCG"باالقتصــــ بـــ

ـــــــوطين  ــــــــــيب الــــــــ ـــــــــــــبعينيات "PCN"احملاســـــ ــــــرتة الســ ــــــ ــــــــالل فـــ ـــــــــــاص ) 1972(، فخـــــــ ـــــــريع خــــ ـــــــدار تشــــــــ مت إصــــــــ

ـــــــيب ــــــــل احملاســــــ ــــــبةبالعمـــــ ــــــــى للمحاســـــــ ـــــــــس األعلـــــ ــ ــ ــــــــرف اaل ــــــــن طـــــ ــــــط ، مـــــ ـــــــــن املخطـــــــ ــــــن عــــ ــــــــــذي أعلـــــــ ـــ ال

ــــــــوم ــــب املرســــــ ـــــــ ـــــــوطين مبوجـــ ــــــيب الـــــــ ــــــؤرخ يف 75/35احملاســــــــ ـــــــ ـــــــل 29املـ ــــــــز ،1975أفريـــــــ ــــــ ـــــــل حي ـــــــــذي دخـــــــ ـــــ ال

ـــــــــة ـــــ ــــــــــنة املوالي ـــــانفي للســــ ــ ــــــهر جـــــــ ـــــــ ــــن شـ ـــــــ ـــــــاتح مـــ ــــــــــــذ يف الفـــــــ ــ ـــــــــانفي01(التنفي ــــــــــاء ،)1976جـــــ ـــــــد جــــ وقـــــــ

ـــــــن  ــــــذاك مــــ ــــــــائدة آنـــــ ـــــــتها الظـــــــــــروف السياســـــــــــية واالقتصـــــــــــادية الســـ ــــــــة فرضــــ ـــــب ملحـــ ــــــــتجابة إىل مطالــــــ اســـ

ــــــــيني  ـــــــــني أساســـ ـــــــــا مطلبــ ـــــــــةبينهــ ـــــــــا إلزاميــ ــــــــز أوهلمــ ــــــط ةســـــــــــيادالتعزيـــ ـــــــين خمطــــــ ــــــــــن خـــــــــــالل تبــــ ـــــــة مـ الوطنيــــ

ــــــــــ ــــــــــحماســــ ـــــــاص بــــ ـــــــــــاد اجلزائريب خـــــــ ـــــــــــن االقتصـــ ـــــــوطين مـــ ـــــــــــاد الـــــــ ــــــامل لالقتصـــ ــــــــتقالل الشــــــــ ـــــــــرس االســــــ يكـــــ

ــــــي و حماو  ــــــــــاء قواالفرنســـــــ ــــــــة إرســـ ـــــــــرتاكيلـــــ ـــــــــد النظـــــــــــــام االشــــ ـــــــــا عــــ ـــــــــوطين، وثانيهمــــ ــــــــاد الــــ ــــــــد االقتصـــــ تزويـــــ

ـــــــع ــــــــــق مـــ ـــــط حماســــــــــيب يتواف ــــــه مبخطـــــ ــــــــــات املوجــــ ـــــــي امعطي ـــــــى املســــــــــتويني الكلـــ ـــ ــــــــة االقتصــــــــــادية عل لسياســ

.واجلزئي

ـــــــــــعينياتويف  ــــــــــال التســ ـــــــــــائل االتصـــ ــــــور وســ ـــــــــغريا لتطـــــــ ــــــــــه صــــ ـــــــــــيش فيـــ ــــــذي نعــ ـــــــــامل الـــــــ ـــــــــبح العــــ أصــــ

ـــــــــــدول ـــــــني الــ ــــــــــادل بــــــ ــــــات التبـــ ـــــــــاد عمليـــــــ ـــــــية و وازديــــ ــــــــتالت السياســــــ ــــــــــم التكـــــ ــــــاع حجـــ ـــــــــــادية واتســـــــ االقتصــ

ــــــــافة إىل انت ــــــاديات ذات احلجــــــــــــم الكبــــــــــــري، إضــــ ــــــى االقتصــــــ ـــــــــاد علــــــ ــــــركات املتعــــــــــــددة واالعتمـــ ــــــــار الشــــــ شــــ

ــــــــيات و  ــــــــعى إىل اجلنســــــ ــــــيت تســــــ ـــــــ ـــــــــة الـ ـــــ ــــــــة املهني ــــــ ــــــات العاملي ـــــــ ـــــــــتوى املنظمـ ــــــــى املســـــ ــــــــور علــــــ ــــــــــيق األمــــــ تنســــ

.الدويل
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ــــــــــارت ــــــــر فاختــــ ــــــــــاجلزائــــــ ـــــــــــو اقتصــــ ـــــــــه حنـــ ـــــــــات التوجـــــ ـــــــة الثمانينـــــ ـــــــ ـــــــــذ �اي ـــــــوقامنـــــ ـــــــديل د الســـــــ ـــــــ كب

ــــــــــه ـــــــــاد املوجــــــ ــــــ ـــــــراكة و تو لالقتصـ ـــــــ ـــــــة الشــ ـــــــ ــــــــع اتفاقيــ ــــــ ـــــــــاد األورويب وقيــ ـــــــع دول اإلحتـــــــ ـــــــ ــــــر مــ ـــــــ ــــــادل احلـــ ـــــــ التبـــ

ــــــــارة،  ـــــــ ــــــــة للتجـ ــــــــة العامليــــــــ ـــــــ ــــــــمامها للمنظمـ ـــــــ ــــــــات انضـ ـــــــ ــــــــــتمرار مفاوضـ ــــــــــارسو واســــــ ـــــــــرت يف مــــــ 1998باشـــــــ

ـــــــــوطين نســــــــــــخة  ـــ ـــــــــيب ال ــــــط احملاســـ ــــــــــالح املخطــــــ ـــــــذي،1975إصــ ـــــ ـــــــــذ ال ـــ ــــــــة من ــــ ــــريات جوهري ـــــــ ــــــــــرف تغـ مل يعــ

ــــــــرتاكي وتل ــــــــــاد االشــــــ ـــــــة االقتصــــ ـــــــه خدمـــــــ ــــــن معاملـــــــ ـــــــــــدوره ومــــــــ ــــــــة صـــ ــــــــــبة الوطنيــــــ ـــــــــات احملاســــ ــــــــــة احتياجـــــ بيــــ

ــــــرائبو  ـــــــــبح ف1،اإلدارة الضــــــ ـــــــــى اقتصــــــــــــاد أصـــ ــــــــــراهن القــــــــــــائم علـــ ـــــــتجيب للوضــــــــــــع االقتصــــــــــــادي الــ ال يســـــ

ــــــــر  ــن حتريـــ ـــــــ ـــــــــه مــ ـــــــا حيملــ ـــــــل مــــ ـــــــعار و الســـــــــــوق بكــــ ــــــــة، التجـــــــــــارةاألســــ ــــــــاءاخلارجيـــ دعـــــــــــائم اقتصـــــــــــاد وإرســـ

ــــــرتســــــــــمح ــــــــــيب املباشــــ ـــــــب االســــــــــتثمار األجن ـــــــــة،جبلـــ ـــــــرورة حتميـ ــــــــالحه ضـــ ــــــــل إصــ ـــــــاممــــــــــا جعــ ــــــــــملـــ هيعاني

.كبة التطورات االقتصادية اجلديدةمن نقائص ال تسمح له مبوا 

ـــــــاملني جــــــــــدد  ــــــزت بــــــــــدخول متعـــ ــــــــيت متيــــ ـــــــة الــ ــــــة اجلزائريـــ ــ ـــــــرف علــــــــــى البيئــ ــل التعـــ ـــــــن أجــــــــ ــــــــة مـــ نتيجــ

ــــــــيب، ـــــــتثمار األجنــــ ـــــــــال لالســـــ ــ ــــــــــتح اlـ ـــــــــــاملون فــ ــــــؤالء املتعـ ـــــــــــتثمرون(هــــــ ـــــــى ) املسـ ـــــ ـــــــة للحصــــــــــــول عل حباجـــــ

ـــــــايف  ــــــاح الكـــــ ـــــــات ذات اإلفصــــــ ــ ـــــــبمعلومـــ ــــــــرار املناســـــ ـــــــــاذ القــــ ـــــــــــا ال ،الختـــ ـــــــو مـ ــــــــدافهم وهـــــ ــــــــــق أهــــ ــ لتحقي

ـــــــــوطين ـــــــــيب الــــ ـــــط احملاســــ ـــــــ ــــــــه املخطـ ــــــــوفر عليـــــ ـــــــانوين ،يتـــــ ـــــــــكل القــــــ ــــــــــة للشــــ ــــــــــى األولويـــ ــــــذي أعطـــ ـــــــى الـــــــ علــــــ

ــــــــاف ـــــــة، إضــــ ــــــــــبة الدوليـــــ ــــــــايري احملاســ ـــــــس معــــ ــــــــــى عكـــــ ـــــــادي علــ ــــــــمون االقتصـــــ ــــــــــاب املضــــ ــــــــود حســ ة إىل وجــــ

ــــــــــة ــــــني احملاســــــــــبة واجلباي ـــــــوي بــــ ـــــــاط قـــ ــــــيم ختضــــــــــع ،ارتبـــ ــــــــرض والتســــــــــجيل والتقيــــ ــــــــن مث فــــــــــإن طــــــــــرق العــ ومــ

ــــــــادي ــــــــع االقتصـــ ــــــــس الواقـــ ـــــــريبية ال تعكـــ ــــــد ضــــ ــــــــديالت لقواعـــــ ــــــــافة إىل التعـــ ــــــــــباب إضـــ ـــــل هـــــــــــذه األسـ ، كــــــ

ــــــنتناوهلا بالتفصــــــــــيل  ــــن عــــــــــدة نقــــــــــائص ســــ ـــــط جعلتــــــــــه يعــــــــــاين مــــــ ــــــــذا املخطـــــ ــــــــت هــ ــــــيت مســ ــــــوى الــــ ــــ يف حمت

.البحث

ـــــــرعت ــــــرشــــ ـــــــوقاجلزائـــــ ــــــاد الســــ ــــــو اقتصـــــ ـــــــــه حنـــــ ــــــــالحات للتوجــ ـــــــــن اإلصـــ ــــــــام مبجموعـــــــــــة مــ ،يف القيـــ

ـــــــــا  ـــــن أمههــ ـــــــــوانني مــــــ ـــــــــن القــ ـــــــــــد مــ ـــــــــالحات صـــــــــــدور العدي ــــــــذه اإلصــ ـــــــــبيل املثـــــــــــال ال (ورافـــــــــــق هـــ ـــــــى ســ علــــ

ــــــر ـــــــ ـــــــــم )احلصـــــــ ـــــــ ـــــــانون رقــــ ـــــــ ــــــــــــاريخ 88/01القــــــ ــــــ ـــــــــادر بتــ ـــــــ ـــــــــــانفي 12الصــــ ـــــــ ــــــــذي أع،1988جــ ـــــــ ـــــــى الـــــ ـــــــ طــــــ

ـــــــــة ــ ــــــــتقاللية القانونيـــــــــــة واملالي ــــــات االســـ ـــــــق ،املؤسســـــ ــــ ــــــدف حتقي ــــــــة �ـــــ ـــ ــــــــــن احلري ـــــــري مـ ــــ ــــــــد كب ـــــا قـــ ـــــــر هلــــــ ووفــــ

ــــــــة يف  ــــــد التجاريـــ ـــــــــق القواعــــ ـــــــة، تطبيــ ــــــــاية الوزاريـــ ــــــاء الوصـــ ــــــــالل إلغــــ ـــــــــن خـــ ـــــــرار مـ ـــــــة يف اختــــــــــاذ القــــ الالمركزيـــ

ـــــــــا  ــــــا، أعماهلــــ ـــــــور عماهلــــــــ ـــــــــا وأجــــــ ــ ــــــــــعار منتوجا�ـــ ـــــــــــد أســـ ــــــــــــة حتديـــ ـــــــــــيري، حريـ ـــــــــةويف التســـ ــــــام وإمكانيــــ ــــــــ القي

1
، امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل، املركز اجلامعي "تطبيقه يف اقتصاد غري مؤهلوإشكاليةالنظام احملاسيب املايل اجلديد "خمتار ، مسامح -

.04، ص 2010جانفي 17/18الوادي، 
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ـــــــــة ـــــــة املركزيــــ ـــــــرور باهليئــــــ ـــــــــتثمار دون املــــــ ـــــــرض وا1.باالســــ ـــــــانون القــــــ ــــــؤرخ يف وقــــــ ــــــــــد املـــــــ ـــــــــاي 14لنقـــ 1990مــــ

ـــــــيم ســـــــــوق  ـــــــك بتنظــ ــــــيب وذلــ ــــــص علـــــــــى إلغـــــــــاء مجيـــــــــع الفـــــــــوارق بـــــــــني املســـــــــتثمر احمللـــــــــي واألجنـــ الـــــــــذي نـــ

2.الصرف وحركة رؤوس األموال األجنبية

ــــــــق مـــــــــع  ــــــــد املتوافـ ـــــــين النظـــــــــام احملاســـــــــيب املـــــــــايل اجلديـ ـــــــالح بتبــ قـــــــــد توجـــــــــت جهـــــــــود هـــــــــذا اإلصــ

ــــــــة  ـــــــ ـــــــبية الدوليـ ـــــــ ــــــــايري احملاســ ـــــــ ـــــــانون ، "IAS/IFRS"املعـ ــــــ ــــــدور القـــ ـــــــ ــــــــك بصـــ ـــــــ ــــــؤرخ يف 07/11وذلـ ـــــــ 25املـــ

ــــــــــوفمرب ـــــــــاتح جـــــــــــانفي ،2007نـ ــــــــــذ يف الفــ ــــز التنفيـ ـــــــ ـــــــــل حي ـــــــــــذي دخــ ـــــــه مت و 2010وال ــــظ أنــــ مـــــــــــن املالحـــــــ

ـــــــن  ـــــــداء مــــ ـــــــــــدة ســـــــــــنتني و تأجيـــــــــــل تطبيقـــــــــــه ابتــــ ـــــــانون مل ــــــــدور القــــ ـــــــــا تـــــــــــاريخ صـــ ـــــــــي فـــــــــــرتة طويلـــــــــــة إذا مــ هــ

ـــــــــوطين ــ ـــــــيب ال ـــــط احملاســــ ــــــع املخطــــــ ــــــــأقلم مـــــ ـــ ـــــــة للت ـــــــالفرتة املمنوحــــ ــــ ـــــت ب ــــــ ـــــــس 1975قورن ــــــــا يعكــــ ــــــــذا رمبـــ وهـــ

ـــــــــروع ــــــذا املشــ ــــــــاح هـــــ ــــــــة إجنـــ ـــــــلطات املعنيـــ ـــــــــة الســــ ــ ـــــــق ، حماول ـــــــــأنه حتقيــــ ـــــن شــ ـــــــــذي مــــــ ــــــــالح الــ ــــــــذا اإلصـــ هـــ

ـــــــبية الد ـــــــ ـــــــــايري احملاسـ ـــــــات املعــــــ ـــــــ ـــــــع متطلبـ ـــــــ ـــــــر مـ ـــــــ ــــــــــبية يف اجلزائـ ــــــــــة احملاســـــ ــــــــني املمارســـــ ـــــــ ــــــق ب ـــــــ ــــــــة التوافــ ـــــــ ولي

ــــــــة، و  ــــ ـــــــــــاحة الدولي ــــــــــة الضــــــــــــيقة إىل السـ ــ ــــــــــبة احمللي ــــــــــات احملاســ ــ ـــــــــــن متطلب ـــــــا مـ ــــــربز و إخراجهـــــ ــــــ ــــــــا ت ــــ ــــــــن هن مــــ

ـــــــكالية تطب ـــــــدإشـ ــــــــذي يعتمـ ــــــذا القــــــــانون ال ـــل هــ ـــــ ــــــق مث ـــــــرف بالدقــــــــة و يــ ـــــــة تعـ ـــــــايري دوليـ ــــــــى معـ الصــــــــرامة عل

.ال تزال يف طريق النموحمليةيف بيئة اقتصادية

:إشكالية املوضوع

ـــــــــــادية  ـــــــة االقتصــــ ــــــــــؤثرا يف املؤسســـــــ ـــــا مــــ ـــــــ ــــــــكل حميطــ ـــــــبحت تشـــــــ ـــــــــيت أصـــــــ ـــــــــــورات الـــــ ـــــــــــل التطـــ يف ظـــ

ـــــــــة ـــــــــة،اجلزائريــ ـــــــري علـــــــــــى العوملــ ـــــــاد اجلزائــــ ـــــــــاح االقتصــــ ـــــــــل انفتــ ــــــن خـــــــــــالل،ويف ظــ ـــــــبمـــــ ـــــــــمام طلــــ االنضــ

ـــــــة للتجـــــــــــــارة ـــــــب للمنظمـــــــــــــة العامليــــــ ـــــــى ،املرتقــــــ ـــــــوطين أن يبقــــــ ـــــط احملاســـــــــــــيب الــــــ ـــــــــن للمخطــــــــ ـــــــه ال ميكــــ فإنــــــ

ـــــــــة ــــــــبية الدوليــ ـــــــــايري احملاســـ ــــــين املعــ ـــــا دفـــــــــــع بـــــــــــاجلزائر إىل تبـــــ ــــــذا مــــــ ـــــــدا، وهـــــ ــــــروع ،جامــــ ــــــــالل مشـــــ ــــــــن خـــ مـــ

ـــــــــد  ـــــــــق فعليـــــــــــا ســـــــــــنة 2007النظـــــــــــام احملاســـــــــــيب املـــــــــــايل اجلديــ ـــــــار ، 2010، واملطبــ ــــــرور مـــــــــــا يقــــ ـــــــد مـــــ ب وبعــــ

ــــــرع ـــــــــنوات )10(شــــــ ـــــــانون ســـ ــــــــى صــــــــــــدور القـــــ ـــــــــد 07/11علــــ ــــــيب املــــــــــــايل اجلديـــ ــــــــق بالنظــــــــــــام احملاســــــ املتعلــــ

:نطرح التساؤل التايلجعلنا 

على مستوى املؤسسات اجلزائرية؟احملاسيباملايلالنظامتطبيق جناحمدىما

: و

1
.205، ص 2004، العدد األول، السداسي الثاين، إفريقياجملة اقتصاد مشال ،"االقتصادي يف اجلزائرواإلصالحسياسة التحرير "بطاهر علي، -

2
-103، ص 2003، اجلزائر، 08، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد "حدود االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر"قصاب سعدية، -

104.
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ـــــــغرية هـــــــــــل-  ـــــــات الصــــ ـــــــــار خصوصـــــــــــية املؤسســــ ـــــــــيب املـــــــــــايل بعـــــــــــني االعتبــ ــــــام احملاســ أخـــــــــــذ النظـــــ

واملتوسطة يف ظل وجود معايري دولية خاصة �ا؛

ــــــــــات -  ــــــــــايل يف املؤسســـــ ـــــــــــيب املـــــ ــــــام احملاســــ ـــــــ ــــــــق النظـ ـــــــن تطبيـــــــ ــــــــة عــــــــ ـــــــار املرتتبــــــ ــــــــ ـــــــــــي اآلث ـــــــا هــــ مـــــــ

اجلزائرية؟؛

ـــــــــرور هــــــــــ-  ــــــــد مـ ــــــام احملاســــــــــيب املــــــــــايل بعــ ـــــــة لنظــــ ـــ ـــــــــة اجلزائري ــــــــتجابة البيئـ ـــــــة اســ ـــــــي درجـــ ـــــــــا هـــ ذه مـ

الفرتة من التطبيق؟

؟اجلزائريةما أثر تطبيق النظام احملاسيب املايل على اجلانب اجلبائي يف املؤسسة- 

:فرضيات الدراسة

ــــية األوىل ـــ ــــــــة :الفرضــ ــــــــايل خاصـ ـــــام احملاســـــــــيب املـ ــ ـــــــــين النظــ ـــــــة عائقـــــــــا أمـــــــــام تب ـــــــة اجلزائريــ ـــــل البيئــ متثــــ

.وصية املؤسسات الصغرية واملتوسطةوأن معظم مؤسسا�ا تأخذ خص

احملاسيبالنظامتطبيقيفانتقاليةمبرحلةاملروركان لزاما على السلطات املعنية :الفرضية الثانية

، وذلك من خالل السحب اجلزئي للمخطط احملاسيب الوطين؛املايل

ــــة ـــ ـــ ــــية الثالثــــ ـــ ـــ ــــــــوفر :الفرضــــ ــــــام ال تتـــــ ــــــــق النظــــــــ ــــــــــؤهالت لتطبيــــــ ــــــى مــــ ــــــــ ــــــــة عل ـــــــــــات اجلزائريــــــ املؤسســـ

ــــــايري ــــــــع ملعـــــــ ـــــــــذي خيضـــــ ــــ ـــــــايل ال ــــــــــيب املــــــ ـــــر احملاســـ ـــــــز بالصــــــــ ــــــــــة تتميــــــ ــــــــفافية يف دوليـــ ـــــــــــة والشـــــ امة والدقــ

.التطبيق

ــــة ـــ ــــية الرابعـــ ـــ ــــــــة :الفرضـــ ـــــــة املمارســــــــــة اجلبائيــ ـــــــني فعاليـــ ــــــــيب املــــــــــايل يف حتســـ ــــــام احملاســ مســــــــــامهة النظــــ

.غري ملموس نسبيا يف املؤسسات اجلزائرية

:وعاملوضأمهية 

ــــــام ومعرفــــــــة مــــــــدى درجـــــــــة  ـــــــذا النظــ ـــق هــ ــــــــع تطبيـــــ ـــــــى واق ــــث إللقــــــــاء الضـــــــــوء علـ ـــــــذا البحــــ جــــــــاء هـ

ــــــــوال  ـــــــا، وصـــ ــــــد التقيـــــــــــيم احملاســـــــــــيب واإلفصـــــــــــاح عنهــــ ـــــــــــق املفـــــــــــاهيم وقواعـــــ ـــــــات علـــــــــــى تطبي ـــــــــــدرة املؤسســــ ق

ـــــــوعية وموثوقيــــــــــة ــــــــر موضـــ ــــــــوائم ماليــــــــــة أكثــ ــــــــة ،إىل إعــــــــــداد قــ ــــــــادقة للوضــــــــــعية املاليــ تعكــــــــــس الصــــــــــورة الصــ

.للمؤسسة

: أهداف الدراسة

:يهدف البحث إىل تسليط الضوء على العناصر التالية
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ـــــبية -  ـــــــ ــــــــة احملاسـ ـــــــب األنظمـــــ ـــــــــري ليواكــــــ ــــ ـــــــــــيب اجلزائ ـــــــــــام احملاســ ــــــــة النظــ ـــــ ــــــــى ترقي ـــــــــــل علـــــ ـــــــــة العمــ ــــ كيفي

الدولية ويتماشى مع البيئة االقتصادية اجلزائرية يف نفس الوقت؛

ة؛إبراز أهم السبل الكفيلة بتأهيل االقتصاد اجلزائري ليتماشى مع املعايري الدولي- 

ـــــــايل -  ــــــــــيب املـــــ ـــــــــــام احملاســ ــــــــحيح للنظـ ــــــق الصــــ ـــــــــدى التطبيــــــ ــــــــول مـــ ــــــاملة حــــ ــــــائج شــــــ ـــــــول إىل نتــــــ الوصـــــ

؛اجلزائريةؤسساتاملاجلديد يف 

ـــــــي تســـــــــتفيد منـــــــــه اجلامعـــــــــة اجلزائريـــــــــة -  ـــــث علمــ ـــــــة إنتـــــــــاج حبــــ مراجعـــــــــه لقلـــــــــةال هـــــــــذا اlـــــــــيف حماولــ

.وبالتايل إثراء املكتبة العربيةيف اللغة الوطنية 

:أسباب اختيار املوضوع

ـــــــربرات  ـــــن إبـــــــــــراز مــــ ــــــــار ميكــــــ ـــــــة تتمثـــــــــــل يفاختيـــ ـــــــــوع يف أســـــــــــباب ذاتيــــ ــــــص املوضــ ـــــــة التخصـــــ طبيعــــ

ــــــــــ ــــــــذا املشــ ــــــى هــــ ـــــــالع علــــــ ـــــــة يف اإلطـــــ ــــــــوفر الرغبـــــ ـــــــافة إىل تــــ ـــــــه؛ إضـــــ ـــــــذي ندرســـــ ــــــــــي الـــــ ـــــــــد العلمــ روع اجلديـــ

ــــــــــهو  ـــــــــة حولــ ـــــــــز الدراســـ ـــــــق ، و تعزيـــ ــــــــــوعية تتعلـــــ ـــــــــباب موضــ ــــــــايري باإلأســـ ـــــــــبية وتبــــــــــــين املعــــ ــــــــالحات احملاســـ صــــ

ـــــــد عنـــــــــه  ـــــــبية الدوليـــــــــة والـــــــــذي تولــ ــــــايل احملاســـــــــيب؛احملاســ ــــــروع النظـــــــــام املـــ ـــــــذا و مشـــ ـــــــة جنـــــــــاح هــ ـــــــراز درجــ إبــ

ـــــــــة ــــــري مؤهلــ ـــــــة غـــــ ــــــــروع يف بيئــــ ــــــــق النمـــــــــــو(املشـــ ـــــــائرة يف طريـــ ــــث ؛)ســــ ــــــ ـــــــوع البحـ ـــــــون موضــــ إضـــــــــــافة إىل كــــ

.من املواضيع اجلديدة يف الساحة االقتصادية و املهنية احلالية

:منهج الدراسة

ـــــــــع  ــــــــات مـــ ــــــــــاوب املؤسســــ ــــــــــراز درجــــــــــــة جتــ ــ ــــــــــوع وإب ــــــــب املوضــ ــــ ــــــــــل جوان ـــــــة بكــ ــــــــــات لإلحاطـــــ ــ عملي

ــــــداف  ــــــــق أهــــ ــــــــا لتحقيــ ـــــل أمــــــــــرا ملحــ ــــــــني أدايت الوصــــــــــف والتحليـــــ ـــــــزج بــ ــــــــيب، يصــــــــــبح املـــ ـــــــالح احملاســ اإلصـــ

ــــــــول األوىل  ــــــــــثالث فصــــ ــــــــتخدام يف الــ ــــــة، حيــــــــــــث مت اســــ ــــــــــالدراســــــ ـــــــفاملــ ـــــــنهج و ينهج الوصـــــ ــــــــــاملـــــ ــ يالتحليل

ـــــــايل  ــــــام احملاســـــــــــيب املــــ ـــــــــة والنظـــــ ـــــــبية الدوليــ ــــــــايري احملاســــ ـــــــــبة واملعـــ ــــــــور احملاســ ــــــــاط كتطـــ ـــــــــدة نقـــ ـــــــيح عــ يف توضــــ

ــــــان عبـــــــــارةيف  ــــــذا األخـــــــــري أمـــــــــا الفصـــــــــل الرابـــــــــع فكـــ ـــــــيت جـــــــــاء �ـــــــــا هـــ ــــــــتحداثات الــ ـــــــــر، وأهـــــــــم االسـ اجلزائ

ـــــــن  ـــــــــا عـــ ــــــع قوائمهــ ـــــــــــى مجيــــ ـــــــــالع عل ــــــتغامن واإلطـ ــــــــــة األنعــــــــــام مبســـــ ــــــــاج أغذي ـــــــة إنتـــ ـــــــة مؤسســـ ــــــــة حالــــ دراســ

ــــــــــ ـــــــــــدة وفــ ــــــــة املعـ ـــــــــــايلاملاليــــ ـــــــــيب املـ ـــــــــــام احملاســـ ـــــــافة إىل، ق النظــ ــــــــــتطالع آراإضـــــ ــــــــة ءاســـ ـــــــن عينــــ ــــــــــين مـــــ ممتهـــ

ـــــــول مــــــــــدى جنــــــــــاح احملاســــــــــبة  ــــــــر حـــ ــــــــايل يف اجلزائــ ـــــــن لمــــــــــن خــــــــــالالنظــــــــــام احملاســــــــــيب املــ ــــــدد مـــ ــــــــع عــــ توزيــ

.لتدعيم الدراسة امليدانيةاالستمارات 
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:يف الدراسةاألساليب املستخدمة

مت من خالهلا التعرف على مدى ،يف مؤسسة إلنتاج أغذية األنعام مبستغامنةميدانيدراسةإجراء 

احرتام املؤسسة ملا جاء به النظام احملاسيب املايل من قوانني ختص احملاسبة خاصة فيما تعلق األمر بالقوائم 

إطارات يف سي مهنة احملاسبة من أكادمييني و ممار إضافة إىل توزيع االستبيان على عينة من ؛املالية املعدة

، ومن أجل ذلك مت اللجوء إىلزائرحول واقع النظام احملاسيب املايل يف اجلئهمالحتكام إىل أرالاملؤسسات 

« Statistical Package for Social Science SPSS .17 »برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

يل واليت يف حتليل البيانات اليت مت مجعها يف هذه الدراسة، وقد مت استخدام األساليب املناسبة يف التحل

.على أهداف وفرضيات الدراسةى نوع البيانات املراد حتليلها و تعتمد أساسا عل

:الدراسات السابقة

:يف حدود علم الطالبة فإن الدراسات السابقة حول هذا املوضوع تتمثل يف

أمهية إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف ظل أعمال التوحيد الدولية : "مداين بن بلغيث.1

"على حالة اجلزائربالتطبيق

جبامعــة اجلزائــر كليــة العلــوم االقتصــادية وعلــوم التســيري ســنة منشــورةالبحــث عبــارة عــن رســالة دكتــوراه

عــرض تطــرق فيهــا الباحــث إىل أمهيــة اإلصــالح احملاســيب يف ظــل أعمــال التوحيــد الــدويل مــن خــالل ،2004

بتســليط الضــوء علــى التجربــة يــدان احملاســيب خصوصــيات املاملفــاهيم النظريــة للمحاســبة وحماولــة تقيــيم واقــع و 

ظـام وقد خلصت هذه الدراسة إىل إمجاع كبـري حـول أمهيـة إصـالح النومتطلبات اإلصالح احملاسيب،اجلزائرية

.احملاسيب املايل للمؤسسات

":األهداف-املربرات-املفهوم: التوافق احملاسيب الدويل"مداين بن بلغيث .2

الدراســة عبــارة عــن مقالــة نشــرت يف العــدد الرابــع مــن جملــة الباحــث الصــادرة عــن جامعــة ورقلــة لســنة 

، حيــث يـــرى الباحـــث أن التوافـــق الـــدويل سيســـاعد علـــى ضـــمان قابليـــة املقارنـــة الدوليـــة للقـــوائم املاليـــة 2006

ــن املعلومـــات، كمــــا يســــاعد علــــى ضــــ مان مصــــداقية للمؤسســـات وتلبيــــة احتياجــــات املســــتثمرين الــــدوليني مــ

.ومالئمة املعلومات احملاسبية من خالل حتقيق شكل موحد للقوائم املالية يضفي عليها صيغة القبول العام
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حالة :العاملياحملاسيبوالتوحيداجلنسياتمتعددةالشركاتيفاحملاسبيةاملمارسة"شنوف شعيب.3

":بريتش برتوليوم

إىلخالهلامنالباحثسعى،2007اجلزائر،جامعة،منشورةاالقتصادية،العلوميفدكتوراهطروحةأ

إىلالباحـثتعـرضكمـاالـدوليني،والتوحيـد احملاسـبينيالتوافـقطبيعـةوحتليـلالدوليـةاحملاسـبةأمهيـةعـرض

امليـداينبـالتطبيقالبحـثهـذايقـرتنكمـاهـذا ا@ـال،يفاجلنسـياتاملتعـددةالشـركاتتواجـهالـيتاملشـاكل

املاليـةالقـوائمأنإىلالدارسـةوخلصـت، ميـدان احملروقـاتيفالرائـدةالدوليـة" برتوليـومبـريتيش"شـركةعلـى

متعـددةالشـركاتأمـامعائقـاميثـلمـاوهـواألنظمـة احملاسـبية،بـاختالفوختتلـفمتجانسـةغـرياملقدمـة

الباحـثأوصـىوعليـهالدوليـة،احملاسـبةمعـايريمـعاحملاسـبية الوطنيـةاملمارسـةتوفيـقيقتضـيممـااجلنسـيات،

جمـاليفالدوليـةاحملاسـبيةاملعـايريباعتمـادواالقتصـادياملـايلجمـال اإلعـالميفجديـدةأسـاليبتبينبضرورة

.املاليةوالقوائمالتقاريرإعداد

".التدقيقالتوجه اجلديد حنو معايري اإلبالغ املايل الدولية وأثره على مهنة : "حواس صاحل.4

ـــر  منشـــورةالبحـــث عبـــارة عـــن أطروحـــة دكتـــوراه كليـــة العلـــوم االقتصـــادية وعلـــوم التســـيري جبامعـــة اجلزائ

علـىاملتبعـةاحملاسـبيةاملمارسـاتيفالتنـوعمشـكلةأبعـادحتديـدإىلالباحـثحيـث تطـرق 2007-2008

احملاسـبيةالبيانـاتتوفرهـاالـيتاملعلومـاتوضـعيةعلـىانعكاسـاmاوتقيـيممث حتليـلومـنالـدويل،املسـتوى

حسـباملاليـةالقـوائمبـنيمقارنـةبعمليـةالقيـامإىلباإلضـافةالدوليـة،املـاليف أسـواقللمتعـاملنياملنشـورة

املعايريهلذهمباشرتأثريهناكأنإىلالدراسةخلصتكماالوطين،احملاسيباملايل واملخططاحملاسيبالنظام

ترحيــب مســتخدمي البيانــات املاليــة باملعــايري الــيت تتطلــب معلومــات عاليــة و والتــدقيق،مهنــة احملاســبةعلــى

لــيت ســتؤدي إىل تشــجيع اجلــودة متتــاز بالشــفافية وقابليــة املقارنــة باســتخدام لغــة عامليــة موحــدة مقبولــة عامليــا، ا

أنالدوليـة جيـباحملاسـبةمعـايريتبـينعمليـةأنالباحـثوأوصـى،االسـتثمار وتوسـيع األعمـال االقتصـادية

مـناملـايل ويقلـلالسـوقكفـاءةزيـادةيضـمنمبـااملستثمرينواحتياجاتاملاليةلتطورات األسواقتستجيب

.اخلرباتوزيادةوالتدقيقاحملاسبةجمالبنياملعرفةفجوةتقليلوكذااملال،رأسمجعتكاليف

خاللاملايلاحملاسيبالنظاممتطلباتمعباجلزائراحملاسبةبيئةتكييفضرورة"مراد حممدآيت.5

":2013-2010الفرتة

خـاللمـنالباحـثحـاول،2008اجلزائـر،جامعـةمنشـورة، االقتصـادية، العلـوميفدكتـوراهأطروحـة

يفاحملاسـبةمهنـةممارسـيتأييدومدى،اجلزائريفاحملاسيباإلصالحدوافععلىالضوءتسليطالدراسةهذه
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نتيجـةكانـتاحملاسـيباإلصـالحدوافـعأنالدراسـة إىلهـذهوخلصـتاملـايل،احملاسيبالنظامتطبيقلاجلزائر

كـاناحملاسـيباإلصـالحعمليـةقـراروانداخلية وخارجيـة،ضغوطفرضتهااليتاهلامةاالقتصاديةالتحوالت

النظامهلذاالفعالالتطبيقأجلالالزمة منالظروفكليف توفرياإلسراعبضرورةأوصىعليهو صائبا،قرارا

املـايل،و االقتصـادياإلصالح( األخرىاإلصالحعملياتمرتبط بباقياحملاسيبأهدافه، فاإلصالححتقيقو 

..)اخل...التعليممناهجإصالح

دراسة -مدى توافق النظام احملاسيب املايل اجلزائري مع املعايري احملاسبية الدولية: "توفيق جوادي.6

-اختبارية دولية مقارنة

مقدمـــة يف جـــزأين لنيـــل شـــهادة الـــدكتوراه يف إدارة األعمـــال مـــن منشـــورة البحـــث عبـــارة عـــن أطروحـــة 

جــاءت يف ســبعة فصــول تنــاول مــن خالهلــا الباحــث التطــور ، 2009لســنة -لبنــان-بطــرابلسجامعــة اجلنــان

ة إىل أعمـــال الوحيــد والتناســق وأخــريا النظـــام التــارخيي للمحاســبة واســتعراض املخطـــط احملاســيب الــوطين إضــاف

توافــق البيئـــة تالــيت توصــل فيهــا الباحــث إىل أن لو احملاســيب املــايل ومــدى توافقــه مــع املعــايري احملاســـبية الدوليــة، 

اجلزائريـــة مـــع املعـــايري احملاســـبية الدوليـــة عليهـــا بتبـــين نظـــام حماســـيب مـــايل يقر�ـــا مـــن املمارســـة احملاســـبية الدوليـــة 

عتماد على إطار تصوري يسهل قراءة القوائم املالية من قبل مستعملي املعلومة املاليـة سـواء داخـل الـوطن واال

.أو خارجه

وتطورالعوملةسياقيفرارالقاختاذعمليةوترشيدالدويلاحملاسيبالنظام"سفيان بلقاسمبن.7

":املاليةاألسواق

خالهلـامـنالباحـثحـاول،2010اجلزائـر،جامعـةمنشـورة،االقتصادية،العلـوميفدكتـوراهأطروحـة

املبـادئوحتديـدالـدويلعلـى املسـتوىاحملاسـبيةاملمارسـاتتنـوعمشـكلةأبعـادعـننقديةحتليليةنظرةتقدمي

املاليـة،األسـواقالعوملة وتطـورمعمبا يتماشىالواقعهذالتغيريالضروريةاإلصالحاتلتحقيقإليهااملستند

القـراراختـاذملتطلبـاتلالسـتجابةاحملاسـبيةاعتماد علـى األنظمـةضرورةهوالباحثإليهتوصلمابنيمنو 

حماسـبةعلـىواالعتمـاداملخـاطرة،و والتوظيـفاالسـتثماريف عمليـةوحبركيـةحـرةاملتميّـزة أسـواقإطـاريف

.للمؤسساتاملايلاملركزمعطياتوعلىاالستثمارعلى قواعدآثارهاوحتددالقيمةتغرياتتعكس
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وتطورالعوملةسياقيفرارالقاختاذعمليةوترشيدالدويلاحملاسيبالنظام"سفيان بلقاسمبن.8

":املاليةاألسواق

خالهلـامـنالباحـثحـاول،2010اجلزائـر،جامعـةمنشـورة،االقتصادية،العلـوميفدكتـوراهأطروحـة

املبـادئوحتديـد، الـدويلعلـى املسـتوىاحملاسـبيةاملمارساتتنوعمشكلةأبعادعننقديةحتليليةنظرةتقدمي

املاليـة،األسـواقالعوملة وتطـورمعمبا يتماشىالواقعهذالتغيريالضروريةاإلصالحاتلتحقيقإليهااملستند

القـراراختـاذملتطلبـاتلالسـتجابةاحملاسـبيةاعتماد على األنظمـةضرورةهوالباحثإليهتوصلمابنيمنو 

حماسـبةعلـىواالعتمـاداملخـاطرة،و والتوظيـفاالسـتثماريف عمليـةوحبركيـةحـرةاملتميّـزة أسـواقإطـاريف

.للمؤسساتاملايلاملركزمعطياتوعلىاالستثمارعلى قواعدآثارهاوحتددالقيمةتغرياتتعكس

:طةتقدمي اخل

إىل مبحثـــني، تطرقنـــا يف الفصـــل األول إىل البيئـــة احملاســـبية الدوليـــة قســـمنا البحـــث إىل أربعـــة فصـــول، 

ح واضــوصــوال إىل حتديــد مفهــوم علمــي ،األول مت حتديــد فيــه اإلطــار العلمــي للمحاســبة كنظــام للمعلومــات

يري ملعــايري احملاســبية الدوليــة ومعــا، لنتطــرق يف املبحــث الثــاين إىل عــرض "نظــام املعلومــات احملاســبية"ملصــطلح 

.هات املسؤولة عن إصدار كل منهما، مع عرض جتارب بعض الدولإلبالغ املايل الدولية واجلا

املمارســـات احملاســـبية، حيـــث أن كـــل التنـــوع واالخـــتالف يف لدراســـة أمــا الفصـــل الثـــاين خصصـــناه إىل 

د للجهــو تكــاثفوهـذا مــا يسـتدعي ، دولـة تســعى لتبـين نظــام حماسـيب يــتالءم مـع احتياجاmــا ووظروفهـا البيئيــة

ني بإجيـاد معـايري مشـرتكة حتكـم التوافـق احملاسـبيني الـدوليالتوحيـد و حماولـةو ،من أجـل تقليـل هـذه االختالفـات

.وعرض جتربة اجلزائر يف هذا السياقبصفة القبول الدويل،حتضايق العلمي و التنس

اإلصــــالحات احملاســــبية الــــيت قامــــت �ــــا اجلزائــــر �ــــدف تقريــــب الفصــــل الثالــــث تطرقنــــا إىليفبينمــــا

التخلــي عــن املخطــط احملاســيب الــوطين لعــدة و مــن خــالل ،ممارســاmا احملاســبية مــن املمارســات احملاســبية الدوليــة

.عايري احملاسبية الدوليةبشكل كبري على املاملستمدوتبين النظام احملاسيب املايلنقائص اعرتته،

إنتــاج أغذيــة األنعــام ومــدى التزامهــا بتطبيــق مــا مؤسســة إىل دراســة حالــةفيــه تطرقنــا الفصــل الرابــع أمــا 

حــول مــدى احملاســبة يفخــرباءصــي آراء جــاء بــه النظــام احملاســيب املــايل، إضــافة إىل إجــراء دراســة اســتبيانية لتق

.جناح هذا النظام يف خمتلف املؤسسات اجلزائرية
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واإلجابــــة علــــى اإلشــــكاليةبعــــد حتليــــل أهم النتــــائج املتحصــــل عليهــــا بــــويف األخــــري مت وضــــع حوصــــلة 

لقليل يف إثراء حقل البحث العلمـي، مـع لو بامل بتوصيات اليت نأمل أن تساهم و هذا العلننهيالفرضيات، 

.هذا ا@ال مواصلة إجراء املزيد من البحوث يفاقرتاح عدة مواضيع ميكن أن تدفع بالباحثني إىل
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:متهيد

ـــــــرب ــــــــــة و احملاســـــــــــبة تعتــــ ــــــــيم املعلومـــــــــــات املاليـ ـــــــــة وتنظـــ ــــــــــيلة ملعاجلــ ـــــــــور االقتصـــــــــــادية ملوا وسـ ـــــــــة التطــ ــ كب

ـــــــاعي ـــــــى ، االقتصــــــــادي واالجتمـ ـــــــيب علـ ـــــــري خمرجــــــــات النظــــــــام احملاسـ ـــــــات إىل حــــــــد كبـ ــــل هــــــــذه املعلومـ ــــ ومتث

ـــن هلــــــذه املعلومـــــــة أن تكــــــون ذات فائـــــــدة مــــــا مل تكـــــــن القطـــــــاع أو الدولــــــةمســــــتوى املؤسســــــة أو  ، وال ميكــــ

قــــد ختتلــــف بــــني دولــــة وأخــــرى، ممــــا جعــــل وضــــع قابلــــة للمقارنــــة الــــيت تعتمــــد علــــى معــــايري وأســــس للقيــــاس

1.أخذVا العديد من الدول واملنظمات على عاتقهامعايري دولية للمحاسبة ضرورة ملحة 

فعـــــــال يتمثـــــــل دوره يف تزويـــــــد خمتلـــــــف مســـــــتويات ومـــــــن هنـــــــا تـــــــربز ضـــــــرورة وجـــــــود نظـــــــام حماســـــــيب 

وجتاوبــــــا مــــــع التوســــــع والتطــــــور 2،مبعلومــــــات جــــــاهزة صــــــحيحة ودقيقــــــة يف الوقــــــت املناســــــباختــــــاذ القــــــرار

احملــــــاوالت لوضــــــع أســــــس دوليــــــة ، انطلقــــــت بعــــــض اجلهــــــود و دل التجــــــاري بــــــني خمتلــــــف دول العــــــاملالتبــــــاو 

ــــــا يعــــــــرف باملعــــــــايري احملاســــــــبة الدوليــــــــة،بة الدوليــــــــةاســــــــملهنــــــــة احمل الــــــــيت "IAS"أدت تــــــــدرجييا إىل نشــــــــوء مــ

.توفري قاعدة واحدة لقراءة القوائم املالية ملختلف الشركاتإىلVدف 

ـــــي للمحاســـــبة وتطـــــور احلاجـــــة إليهـــــا كنظـــــام  نقـــــوم مـــــن خـــــالل هـــــذا الفصـــــل بعـــــرض اإلطـــــار العمل

للمحاســـــــبة واملعــــــايري الدوليـــــــة لإلبــــــالغ املـــــــايل وكيفيــــــة إصـــــــدارها املعـــــــايري الدوليــــــة للمعلومــــــات لنســــــتعرض 

ــــــايري ــــــــــذه املعـــــــ ـــــــــة هلـــ ــــ ــــــــــدول املطبق ـــ ـــــــف ال ــــــ ــــــــــر جتـــــــــــــارب خمتل ــــــع ذكـــ ـــــــة مـــــــ ــــــ ـــــــــــات املعني ــ ــــــــرف اهليئ ــــــــن طـــــ .مـــــ

1
دراسة حتليلية وتقييمية للنظام احملاسيب املايل يف –املعايري الدولية للتقارير املالية وأبعاد اإلفصاح و الشفافية اعتمادأمهية "منصوري الزين، -

.134، ص 2011نوفمرب 29/30،امللتقى الدويل حول اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر، ورقلة، "- اجلزائر
2
.54،ص2001، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خضري، بسكرة، العدد األول، نوفمرب "طبيعة وأمهية نظام املعلومات احملاسبية"لعماري أمحد، -
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.العلمي للمحاسبةاإلطار: املبحث األول

ــــث ـــــــدف الدراســـــــة يف هـــــــذا  ــــــد اإلطـــــــار العلمـــــــي للمحاســـــــبة كنظـــــــام للمعلومـــــــاتاملبحـــ إىل حتديـ

ـــــــا يقصـــــــد مبصـــــــطلح وصـــــــوال  ، "احملاســـــــبيةنظـــــــام املعلومـــــــات"إىل حتديـــــــد مفهـــــــوم علمـــــــي واضـــــــح ودقيـــــــق مل

ـــــرض ـــــن خــــــــالل التعــــــــاريإىلوذلــــــــك مــــــــن خــــــــالل التعـــ ــــــبةمفهــــــــوم احملاســــــــبة مـــ ــــــيت وضــــــــعت للمحاســ ، ف الــ

ـــــدي القـــــائموكـــــذلك ـــــدًءا مـــــن إطارهـــــا التقلي ـــــث تطـــــور احلاجـــــة إىل احملاســـــبة كنظـــــام للمعلومـــــات ب مـــــن حي

دراســـــــة وحتليـــــــل ديث باعتبارهـــــــا نظاًمـــــــا للمعلومـــــــات، إضـــــــافة إىل  إطارهـــــــا احلـــــــعلـــــــى مســـــــك الـــــــدفاتر إىل

.الوحدات االقتصاديةاستخدامها يف جمال احملاسبة يفوإمكانيةمفاهيم نظم املعلومات 

.للمعلوماتكنظامإليهااحلاجةوتطوراحملاسبةمفهوم:املطلب األول

.احملاسبةاجلدلية الفكرية يف تعريف :أوال

:احملاسبة علم أم فن.1

دور حـــــــول حتديـــــــد وظيفـــــــة احملاســـــــبة، ، غـــــــري أن جلهـــــــا يـــــــقـــــــد تعـــــــددت التعـــــــاريف يف هـــــــذا اVـــــــالل

اس احلركــــــات اخلاصــــــة باالســــــتغالل تعتــــــرب مــــــن تقنيــــــات التســــــيري املوحــــــدة، الــــــيت ــــــتم بضــــــبط، وقيــــــفهــــــي

ــــــواء و  ـــــــى طريقـــــــــة فالنشـــــــــاط الـــــــــداخلي أو العالقـــــــــات مـــــــــع اخلـــــــــارج، اعتمـــــــــنالناجتـــــــــة ســـ نيـــــــــة يف مـــــــــادا علــ

.التسجيل

ــــبة احمل ــناســــ ـــ ــــــــى :فـــ ــــــن عمليــــــــة حتديــــــــد وقيــــــــاس النشــــــــاط االقتصــــــــادي ســــــــواء عل تعــــــــرب احملاســــــــبة عــ

مبـــــا يســـــمح بتوصـــــيل أفضـــــل املعلومـــــات االقتصـــــادية مســـــتوى املؤسســـــة نفســـــها أو علـــــى املســـــتوى القـــــومي 

ملســـــــتخدميها ملســـــــاعدم علـــــــى اختـــــــاذ القـــــــرارات الســـــــليمة، وبـــــــذلك هـــــــي عبـــــــارة عـــــــن فـــــــن يتطلـــــــب مـــــــن 

1.وموهبة تتطور بتطور املمارسة احملاسبيةاحملاسب تقديرا شخصيا سليما 

ــــبة  ـــماحملاســ ــــــث أoــــــا تقــــــوم علــــــى أســــــاس جمموعــــــة مــــــن املبــــــادئ والفــــــروض والسي:علـــ اســــــات، حي

.نشأت وتطورت نتيجة جلهود العديد من املنظمات املهنية واهليئات األكادميية

ــــــدفاتر  ــــــة بال ــــــة يف صــــــورة نقدي تنحصــــــر الوظيفــــــة األساســــــية للمحاســــــبة يف تســــــجيل العمليــــــات املالي

والســــــجالت، مث تبويــــــب تلــــــك العمليــــــات وتلخيصــــــها wــــــدف إعــــــداد التقــــــارير املاليــــــة عــــــن نتــــــائج نشــــــاط 

ــــــه املــــــوارد حنــــــو املؤسســــــة ــــــد مــــــن القــــــرارات اخلاصــــــة بتوجي ملســــــاعدة األطــــــراف املســــــتخدمة يف اختــــــاذ العدي

1
. 17ص ،2007منارك، ا، اجلزء األول، األكادميية العربية املفتوحة يف الد"أصول احملاسبة املالية"وليد ناجي احليايل، -
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ـــــــة إليهــــــــا  ـــــــوم احملاســــــــبة بتطــــــــور احلاجـ ـــــــور مفهـ ــــــة، وتطـ ـــــــجيل االســــــــتخدامات املطلوبــ ـــــن كو%ــــــــا فــــــــن تسـ مـــ

العمليــــــات املاليــــــة يف املؤسســــــة إىل كو%ــــــا علــــــم مــــــن العلــــــوم االجتماعيــــــة الــــــيت تســــــاعد علــــــى اختــــــاذ القــــــرار 

. اسباملن

:احملاسبةلتعريفالتارخييالتطور.2

ــــــد  ــــــه مــــــن املفي ــــــيت قــــــدمت يف هــــــذالعل ـــــض التعــــــاريف ال الشــــــأن أن نســــــتعرض يف إطــــــار تــــــارخيي بعـ

.احملاسبةمفهوم ميكن استقراء االجتاه الذي يسري فيه تطور هلاللمحاسبة واليت من خال

ــــــي ســــــــنة  ــــــبلاألمريكــــــــي املعهــــــــدم أصــــــــدر 1941ففــ ـــــى أ%ــــــــاهلــــــــاتعريفــــــــا ةلمحاســ تســــــــجيل ":علـــ

ــــــيت ــــــات واألحــــــداث ال ــــــنجم هلــــــاوتبويــــــب وتلخــــــيص العملي ــــــائج الــــــيت ت ــــــة وتفســــــري النت عنهــــــاطبيعــــــة مالي

1."العمليات واألحداثهذه 

وحيــــــدد لنــــــا هــــــذا التعريــــــف وظيفــــــة احملاســــــبة علــــــى أ%ــــــا أداة لتســــــجيل األحــــــداث االقتصــــــادية الــــــيت 

ــــل علــــــــى تلخــــــــيص هــــــــذه العمل ــــــداول حتــــــــدث يف صــــــــورة نقديــــــــة، مــــــــع العمــــ يــــــــات املاليــــــــة يف شــــــــكل جــ

.وأشكال ذات داللة تساعد على اختاذ القرار

ـــــف حـــــديث نســـــبي ـــــة احملاســـــبة األمريكيـــــويف تعري  American Accounting(ة ا قدمتـــــه مجعي

Assocation ( إىل قيـــــاس املعلومـــــات االقتصـــــادية و توصـــــيلهاوســـــيلة":وصـــــفت احملاســـــبة بأ%ـــــا1966عـــــام

فاالهتمــــام هنــــا ينصــــب حــــول احملاســــبة باعتبارهــــا نظامــــا ،"اختــــاذ القــــرارمســــتخدميها kــــدف تكــــوين رأي و 

،الوحـدةللمعلومات وأداة لالتصـال بـني الوحـدة احملاسـبية وبـني أصـحاب املصـلحة يف تتبـع اقتصـاديات هـذه 

كمـــا احتلـــت عمليـــة اختـــاذ القـــرار يف هـــذا التعريـــف دورا رئيســـيا وانصـــب الرتكيـــز علـــى كـــون احملاســـبة نشـــاطا 

.هدفه حتقيق هذا الدورخدميا 

التعريـــــــف يركـــــــز علـــــــى طبيعـــــــة املعلومـــــــات احملاســـــــبية واآلثـــــــار الســـــــلوكية الناجتـــــــة أن هـــــــذاكمـــــــا جنـــــــد 

.ويعترب احملاسبة علم يرتبط بعملية اختاذ القرار بينما التعريف األول يعتربها فننهاع

ـــــي ســـــــليم ومنـــــــه ميكـــــــن اســـــــتنتاج أن  ــــرب فـــــــن إىل احلـــــــد الـــــــذي تتطلـــــــب تقـــــــدير شخصــ احملاســـــــبة تعتـــ

ــــــها لألحـــــــــداث  ـــت نفســـــــــه نظـــــــــرا لقياســـ ـــــــا أ%ـــــــــا علـــــــــم يف الوقــــــ ـــــــادية، كمــ للمتغـــــــــريات واألحـــــــــداث االقتصــ

.يف صورة مالية حتكمها جمموعة من املبادئ واملفاهيم والقواعد احملاسبيةاالقتصادية 

1

1 .3ص؛1990 ؛ الكويتوالتوزيع،والنشرللطباعةدار السالسل؛ "ةاحملاسبنظرية"؛ الشريازيمهديعباس
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ــــ"A.A.A"ةقــــدمت مجعيــــة احملاســــبة األمريكيــــم 1975يف عــــام  ف د هــــدأعــــاد حتديــــد جديــــف تعري

تـوفري املعلومـات الـيت ميكـن أن تكـون ذات فائـدة يف اختـاذ القـرارات االقتصـادية والـيت إذا واملتمثـل يفاحملاسبة

.ية االجتماعيةاهذا النحو سوف حتقق مزيدا من الرفعلى هاهمت توفري 

ــــــرااالهجنـــــــد أن نطـــــــاق ومـــــــن هنـــــــا  ــــــد قاصـ ــــــام يف احملاســـــــبة مل يعـ ــــــى االســـــــتخداماتتمـ اخلاصـــــــة علـ

ـــــ ـــــة مـــــن أصـــــحاب املصـــــاحل يف الوحـــــدة احملاســـــبية، وإمنـــــا امت ذا النطـــــاق ليأخـــــذ يفهـــــدبفئـــــة أو طائفـــــة معين

ــــــــار أثــــــــر املعلومــــــــات احملاســــــــبية ومــــــــدى فائــــــــد ــــــيت تكــــــــّون �ااالعتب ـــــلوك كافــــــــة القطاعــــــــات الــ يف توجيــــــــه ســـ

.االقتصاد القومي

:هاتطور ظهور احملاسبة والعوامل اليت أدت إىل.3

ة املدنيـــــة وتطـــــور حيا�ـــــا، حيـــــث اهتمـــــت احملاســـــباســـــبة بنشـــــوء ا�تمعـــــات ارتـــــبط ظهـــــور وتطـــــور احمل

ـــــراد ومتابعـــــــة تطورهـــــــا بـــــــاللجوء إىل أداة متفـــــــق عليهـــــــا للقيـــــــاس أىل وهـــــــي  منـــــــذ نشـــــــأ�ا بقيـــــــاس ثـــــــروة األفــ

ـــــن أقـــــــدم النصـــــــوص املعروفـــــــة يف التـــــــاريخ و املتعلقـــــــة) 1675(النقـــــــود، وتعتـــــــرب شـــــــريعة محـــــــورايب  بتنظـــــــيم مــ

ـــــا ليهـــــا والضـــــمانات، وقـــــد كـــــان العمليـــــات واإليـــــداع و االســـــتالف والفوائـــــد املرتتبـــــة ع تطـــــور احملاســـــبة بطيئ

حــــــىت القــــــرن اخلــــــامس عشــــــر حيــــــث شــــــهد هــــــذا القــــــرن بــــــدايات للــــــنظم احملاســــــبية يف خــــــالل هــــــذه الفــــــرتة

ــــــــث تــــــــوىل  ــــــا ســــــــنة " لوكاباســــــــيويل"أوروبــــــــا حي ــــــــوب إيطاليــ ســــــــليمة يف  بوضــــــــع قواعــــــــد احملاســــــــبة ال1494حبن

1.ومما ساعد على احملاسبة الحقاكتابه الذي وضح فيه طريقة القيد املزدوج

ــــت احملاســــــبة إىل تعتـــــرب الثـــــورة الصــــــناعية يف القـــــرن التاســــــع عشـــــر أحـــــد العوامــــــل الرئيســـــية الــــــيت دفعـ

ــــــم الشــــــــركات بالتطــــــــور   ـــــادة عــــــــدد وحجــ ــ ــــــة لزيـ ــــــناعيةكنتيجــ ـــــات الصــ ـــــــة االخرتاعـــ ــــــــيت  عــــــــد عمليـ ــــت ال كانــــ

ــــــات و مصـــــــــحوبة  ــــــكال املؤسســـ ــــــري يف أشـــ ـــــــركات بـــــــــالتحول أو التغيـــ ـــــــامهةشــ ـــــــث تتميـــــــــز ،2أمـــــــــوال املســ حيــ

، إن هــــــذا الشــــــكل األخــــــري أثــــــر تــــــأثريا كبــــــريا علــــــى تطــــــور احملاســــــبة عــــــن اإلدارةاألخــــــرية بانفصــــــال امللكيــــــة

.3اإلفصاحوظهور ما يعرف بفرض الشخصية االعتبارية، وفرض الدورية، ومبدأ 

1
)بتصرف(، 23، مرجع سابق، ص "أصول احملاسبة املالية"ولد ناجي احليايل، -
2

ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة ، "–scf- احملاسبة العامة أصول ومبادئ آليات سري احلسابات وفق النظام احملاسيب املايل" كتوش عاشور، 
.10، ص 09/2013الثانية، 

3

.52، ص2011العربية السعودية، دار املريخ للنشر، الرياض، اململكة ؛ "احملاسبة الدولية و انعكاساBا على الدول العربية"حممد املربوك أبو زيد،
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ــــــم مصـــــــاحل يف أنشـــــــطة وكـــــــذلك فـــــــإن الزيـــــــادة يف عـــــــدد  ونوعيـــــــة املســـــــتخدمني الـــــــذين أصـــــــبحت هلـ

ـــــد انفصــــــال اإلدارة  ــــــت ضــــــغطا علــــــى احملاســــــبة لكــــــي تقــــــدم معلومــــــات أكثــــــر خاصــــــة بعـ الشــــــركات، أوجب

عـــــن املـــــالك وأصـــــبحت القـــــوائم املاليـــــة الـــــيت خيرجهـــــا النظـــــام احملاســـــيب هـــــي املصـــــدر األساســـــي للحصـــــول 

ــــــى املعلومـــــــات حـــــــول ال أدى االنتشــــــــار الواســـــــع و الســـــــريع الســــــــتخدام وقـــــــد شــــــــركات و املؤسســـــــات، علـ

ـــــف االقـــــوائم املاليـــــة ب ــــري علـــــى النســـــبة  ملختل ملســـــتخدمني وخاصـــــة املســـــتثمرين إىل االهتمـــــام واحلـــــرص الكبـ

ــــــيت يــــــتم kــــــا  ــــاليب والطــــــرق ال ــــــيت أدت إىل ظهــــــور ف،هــــــذه املعلومــــــاتإنتــــــاجاألســ ـــــن أهــــــم األســــــباب ال مـ

:احملاسبة احلديثة

ـــم� ـــ ـــــل يف منـــــــــو الوحـــــــــويت:احلجـــ ، ممـــــــــا أنشـــــــــطتهاتشـــــــــعبها واتســـــــــاع جمـــــــــال دات االقتصـــــــــادية و مثــــ

معرفـــــــة الوضـــــــعية املاليـــــــة يســـــــتوجب فـــــــتح ســـــــجالت دقيقـــــــة ومنظمـــــــة ملتابعـــــــة احلركـــــــات اجلاريـــــــة و 

.هلذه الوحدات

ـــة � ــــني امللكيـــ ــل بــ املســــــامهة بعــــــض املؤسســــــات مثــــــل شــــــركاتوإدارةيــــــتم تســــــيري :واإلدارةالفصــــ

ـــــك، و  ـــــل ذل ـــــني يتقاضـــــون أجـــــور مقاب ـــــل إداري ــــن قب ـــــة هلـــــذا البـــــد للمـــــالكني احلقيمـ ـــــني مـــــن مراقب قي

.هذا لن يتوفر إال من خالل السجالت احملاسبيةإدارة مشاريعهم و 

ــــة� ــــن واقـــــــع الســـــــجالت احملاســـــــبية بصـــــــورة دقيقـــــــة تصـــــــبح :املنافســـ إن املعلومـــــــات الـــــــيت تأخـــــــذ مـــ

.ذات فائدة كبرية لإلدارة لتطبيق سياسات خمتلفة لألسعار

ــــتثمرين� ـــدد املسـ ـــــذا  :تعــ ـــــاك بعـــــض األشـــــخاص يســـــتثمرون جـــــزءا مـــــن ثـــــرو�م يف الشـــــركات ول هن

.وتبيان الوضعية املالية لكل منهمإليضاحكان من الضروري حفظ السجالت 

:أنواع احملاسبة.4

:لييمانلخصها فياحملاسبةناك العديد من األقسام يفه

ــــة.أ ـــ ـــ ــــبة املاليـــ ـــ ـــ ــــب : احملاســـ ــــــ ـــــــــــجيل وتبويـــ ــــــــــى تســ ــــــــوم علـــ ــــــــبة، وتقـــــ ـــــــواع احملاســـــ ــــــــــهر أنــــــ ـــــــــــي أشـــ وهــ

ــــام بالقيمـــــــة احلاليـــــــة لألصـــــــل أو (وعرضـــــــها بشـــــــكلها التـــــــارخيي املاليـــــــةالتعـــــــامالت بـــــــدون االهتمـــ

ـــــوائم ماليـــــة، منهـــــا) القـــــرض ـــــة، ومنهـــــا مـــــا يف شـــــكل ق مـــــا يبـــــني الوضـــــع املـــــايل للمنشـــــأة كامليزاني

.يوضح األداء التجاري هلا خالل مدة معينة كقائمة الدخل
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)ال تعـــــرض نتائجهـــــا للخـــــارج(الداخليـــــة للمنشـــــأة احملاســـــبةوهـــــي مـــــن أنـــــواع: احملاســـــبة اإلداريـــــة.ب

و�ـــــــتم بالتكـــــــاليف اإلنتاجيـــــــة ودراســـــــتها ومفاضـــــــلة اخليـــــــارات اإلنتاجيـــــــة، ووضـــــــع معـــــــايري األداء 

ــــــك، وغالبــــــاً يكــــــون مــــــدراء املنشــــــأة وأصـــــــحاب وقيــــــاس احنــــــراف اإلنتــــــاج عــــــن اخلطــــــة وغــــــري ذل

.خمرجات احملاسبة اإلداريةاملستفيدين من ا هم القرار داخله

ــريبية.ج ــــم احملاســــ:احملاســــبة الضــ ــــى هــــي أحــــد فــــروع عل ــــة تقــــوم عل ــــة مــــن احملاســــبة املالي بة وهــــي قريب

ـــــن ختتلــــــف عنهــــــا يف كو%ــــــا  ـــــوم عليهــــــا احملاســــــبة املاليــــــة ولكـ نفــــــس املبــــــادئ ولفرضــــــيات الــــــيت تقـ

1.تتأثر بالقوانني والتعليمات الضريبية السارية ف البلد جمال التطبيق

ــــة.د ـــ ـــبة الدوليــ ـــ ـــــــوائم :احملاســـ ــــــددة اجلنســـــــــيات يف إعـــــــــداد القــ ـــــــركات متعـــ ــــــى عملهـــــــــا يف الشــ ويتجلـــ

الـــــيت تـــــتم خـــــارج املقـــــر الرئيســـــي للشـــــركة وعرضـــــها علـــــى املســـــؤولني املاليـــــةوتســـــجيل التعـــــامالت

د فــــــروع الشــــــركة يف دولــــــة مــــــا، أو إغــــــالق الختــــــاذ القــــــرارات اإلداريــــــة املتنوعــــــة، مــــــن تعزيــــــز ألحــــــ

.فرع يف دولة أخرى

ــــدقيق.ه ـــ ــة و الت ــــ ـــن الطـــــــرق واملقـــــــاييس املتناســـــــقة الالزمـــــــة :املراجعـ ــــــارة عـــــــن جمموعـــــــة مــــ هـــــــي عبـ

ـــــــف املؤسســـــــات  ـــــزام احملاســـــــبني يف خمتل ــ ـــــــى مـــــــدى الت ـــــــادئ واملفـــــــاهيم للوقـــــــوف عل ــــــد واملب بالقواعـ

اســــــتخدام مــــــوارد واســــــتعماالت أمــــــوال احملاســــــبية املتعــــــارف عليهــــــا، لتحقيــــــق الكفــــــاءة يف عمليــــــة

. املؤسسة مبا يتفق وأهدافها ومتابعة مجيع التزاما�ا اجتاه الغري

.مسك الدفاتر وغريهامثل وهناك العديد من األقسام والفروع األخرى للمحاسبة 

:وظائف احملاسبةأهداف و .5

ـــــــة بـــــــــني األهـــــــــدا ــــــة التفرقــ ـــب يف البدايـــ ـــــــدف هـــــــــو الغايـــــــــة اجيــــــ ب يف  يرغـــــــــيتلـــــــــف والوظـــــــــائف، فاهلــ

ـــق هـــــــذه حتقيقهـــــــا، يف حـــــــني أن الوظيفـــــــة ــــل حتقيــــ هـــــــي جمموعـــــــة األعمـــــــال الـــــــيت يـــــــتم القيـــــــام kـــــــا مـــــــن أجـــ

:ويف ضوء ذلك ميكن القول أن للمحاسبة املالية األهداف والوظائف التالية. الغاية

1
 - http://www.makktaba.com/2012/08/Books-financial-accounting.html الوحدة الثانية املتعلقة

.04بالضريبة، ص 



.البيئة احملاسبية الدولية: الفصل األول

20 

:أهداف احملاسبة.أ

نتيجــــــة أعمــــــال علــــــى الــــــرغم مــــــن أن اهلــــــدف الرئيســــــي لوجــــــود احملاســــــبة املاليــــــة هــــــو التعــــــرف علــــــى

ـــــر  ــن ربـــــــح أو خســـــــارة إال أ%ـــــــا املشــ أ%ـــــــاميكـــــــن القـــــــول إىل حتقيـــــــق مخســـــــة أهـــــــدافكـــــــذلك�ـــــــدفوع مـــــ

1:هيمكملة للهدف الرئيسي أال و 

ـــــــق � ــــــــد حــــــــدوثها مباشــــــــرة ووفـ ــــــــتم يف املشــــــــروع عن ــــــيت ت ــ ــــــــات املاليــــــــة ال ـــــــع العملي ــــــجيل مجيـ تســ

تسلسل وقوعها kدف الرجوع إليها عند احلاجة؛

ــــــب وتصـــــــــنيف � ـــــــرف علـــــــــى مديونيـــــــــة و العمليـــــــــات املتبويـــ ـــــــة املاليـــــــــة kـــــــــدف التعــ ــــــروع دائنيــ شـــ

معرفة ما هلا من أصول وما عليها من التزامات؛و 

التزامـــــات كـــــزه املـــــايل للتعـــــرف علـــــى موجـــــودات و بيـــــان مر اســـــتخراج نتـــــائج أعمـــــال املشـــــروع و �

دارة املشــــــروع ومــــــا طــــــرأ عليهــــــا مــــــن تغــــــري منــــــذ %ايــــــة الفــــــرتة املاليــــــة الــــــيت تقــــــدمها احملاســــــبة إل

املشروع؛

وأخـــــرى مـــــن خارجـــــه كالعـــــاملني داخـــــل املشـــــروع تـــــوفري معلومـــــات ختـــــدم أغـــــراض فئـــــات مـــــن �

ــــــة و  إلحكــــــام الرقابــــــة علــــــى أعمــــــال ، غريهــــــاو املــــــالك احلــــــاليني واملتــــــوقعني واجلهــــــات احلكومي

.االختالسممتلكا�ا من الضياع والتالعب و املنشأة واحملافظة على

.2لة للموارد االقتصادية للمنشأةالتوجيه الفعال والرقابة الفعا�

املهمـــــــة األساســـــــية الـــــــيت احليـــــــاة االقتصـــــــادية، إال أنرغـــــــم تعـــــــدد مهـــــــام احملاســـــــبة وتطورهـــــــا بتطـــــــور 

ــــــا و  ــــــــجيل و الزمتهـــــ ـــــــــجيل، أي تســـ ـــــــي مهمـــــــــــة التســ ــــــــا هــــ ــــــــت حلـــــــــــد اآلن تالزمهـــ ــــــــداث الزالـــ ــــــة األحـــ متابعـــــ

علـــــــى مســـــــتوى املؤسســـــــة، والرتكيـــــــز علـــــــى هـــــــذه املهمـــــــة ال يقلـــــــل مـــــــن شـــــــأن املهـــــــام خاصـــــــةاالقتصـــــــادية 

3.األخرى

1

اجلزء األول، دار املسرية للنشر والتوزيع و الطباعة، عمان األردن، الطبعة الرابعة، ، "أصول احملاسبة املالية"، و آخرونحسام الدين مصطفى اخلداش
17، ص.2005

2

.310، ص2005ر اجلامعية، اإلسكندرية، طبعة ا، الد"-منظور التوافق الدويل-نظرية احملاسبة"أمني أمحد السيد لطفي،

3

مابني الضرورة االقتصادية و التجارية وخصوصيات ارية يف دول احتاد املغرب العريبمراقبة حسابات الشركات التجتوحيد أنظمة"خمتار مسامح، 

.01، ص2010/2011احلاج خلضر، باتنة، ، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري وعلوم جتارية، جامعة "التشريعات الوطنية واحمللية
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.وظائف احملاسبة.ب

:هيهناك أربعة وظائف للمحاسبة املالية

ـــد� ـــ ـــ ــــــــداث االقتصـــــــــادية :التحدي ــــــد األحـ ـــ ــــــــة (حتدي ـــــــــات املاليـ ــــــام (ـــــــــا ) العملي ـــــــــيت ينبغـــــــــي االهتمـــ ال

ــــل هــــــي عمليـــــة ماليــــــة أو غــــــري ماليــــــة ؟( ومعاجلتهـــــا وجتهيزهــــــا فاحملاســـــبة ;ــــــتم فقــــــط بالعمليــــــات ) هــ

أمــــا العمليــــات . بيــــع الســــلع، تقــــدمي اخلــــدمات، الشــــراء، دفــــع األجــــور: املاليــــة أل?ــــا لغــــة املــــال مثــــل

.قرار تعيني موظف فاحملاسبة ال ;تم (ا: غري املالية مثل

ــــاس� ـــ ــــــات املاليـــــــة جيـــــــب أ:القي ــــــد حتديـــــــد العمليـ ــــــة للقيـــــــاس بوحـــــــدة النقـــــــدبعـ أمـــــــا ،ن تكـــــــون قابلـ

. العمليات اليت ال ميكن قياسها بوحدة النقد فيتم جتاهلها أل?ا عمليات غري مالية

ـــجيل� احملاســـــبية بإتبـــــاع الطـــــرق العلميـــــة بعـــــد قيـــــاس العمليـــــات املاليـــــة يـــــتم إثبا;ـــــا يف الـــــدفاتر:التســ

.السليمة وذلك بشكل توثيق تارخيي مستمر

ــــيل� ـــــــيت مت حتديــــــدها وقياســـــــها وتســـــــجيلها :التوصــ لكـــــــي تــــــتم االســـــــتفادة مــــــن العمليـــــــات املاليــــــة ال

ينبغــــي توصــــيل نتائجهـــــا إىل املســــتفيدين عـــــن طريــــق إعـــــداد التقــــارير املاليـــــة الــــيت مـــــن أمههــــا القـــــوائم 

ــــب بتحليــــــل وتفســــــري هــــــذه القــــــوائم للمســــــتفيدين ليسرتشــــــدوا (ــــــا يف اختــــــاذ املاليــــــة، مث يقــــــوم ا حملاســ

.القرارات

:مبادئ احملاسبة.6

ــــــادئ  تســــــتند احملاســــــبة يف كــــــل مراحــــــل حتليــــــل وإعــــــداد البيانــــــات وعرضــــــها إىل عــــــدد كبــــــري مــــــن املب

أهــــــم هـــــــذه ملوثوقيــــــة، ومــــــن تطــــــورت هــــــذه النظــــــرة إىل املبــــــادئ تبعـــــــا لتزايــــــد احلاجــــــة يف تــــــأمني الفائـــــــدة وا

:املبادئ

ـــد� ـــة وثبـــــات وحـــــدة النقــ ـــة التارخييــ وتعـــــين أن األصـــــول تســـــجل بكلفـــــة احلصـــــول عليهـــــا، :التكلفــ

ــــــوعها للتقلبـــــــات أو القـــــــيم اجلاريــــــــة  ــــــود وعـــــــدم خضـ ــــــاس ثبـــــــات قيمـــــــة النقــ أي العمـــــــل علـــــــى أسـ

.وذلك حفاظا على موثوقية البيانات احملاسبية

ـــوعية� ــــدأ املوضـــ احملاســــــبة مــــــا مل تكــــــن هنــــــاك مســــــتند الــــــيت تعــــــين عــــــدم قبــــــول أي عمليــــــة يف: مبــ

.ودليل على وقوعها أو إثبا;ا
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ــــراد� ــق اإليـ ــ ـــــى رأس املـــــال و : حتقـ ــــب ، و الوحـــــدة االقتصـــــادية واســـــتمراريتهايعـــــين احملافظـــــة عل يكتسـ

.اإليراد بصورة عامة عند حصول عملية التبادل بني املشروع والغري

ــــرادات � ـــة اإليــــ ـــ ـــاتمقابلــ ـــ ــــــات الــــــــذي يــــــــتم مبوجبــــــــه مت تطبيــــــــق مبــــــــدأ اإليــــــــرادات :بالنفقــ والنفقــ

ـــــيت تكبـــــد;ا لتحقيـــــق تلـــــك إيـــــراداتحتديـــــد  ـــــرتة حماســـــبية لتحمـــــل بالنفقـــــات ال اإليـــــرادات، كـــــل ف

ــــــني اإليــــــرادات والنفقــــــات للفــــــرتات احملاســــــبية  املختلفــــــة دون النظــــــر إىل علــــــى أن جيــــــري الفصــــــل ب

1.النفقة أو استالم اإليرادتاريخ دفع

ـــدأ احليطــــة واحلــــذر� ــــؤدي إىل االبتعــــاد عــــن تضــــ:مبـ خيم يعــــين اعتمــــاد الطــــرق واألســــاليب الــــيت ت

مبوجــــــب هــــــذا املبــــــدأ يؤخــــــذ يف احلســــــبان أيــــــة خســــــائر متوقعــــــة وال األربــــــاح أو تقليــــــل اخلســــــائر، و 

.تؤخذ األرباح املتوقعة بعني االعتبار

ـــــاق� ـــات واالتســـ ـــ ـــــرتة ألخــــــــرى :الثبـ ـــــن فــ اهلـــــــدف مــــــــن الثبـــــــات هــــــــو تســـــــهيل عمليــــــــة املقارنـــــــة مـــ

2.إىل نتائج دقيقة حول التغريات يف بنود القوائم املاليةللوصول

ـــزدوج� ــــد املــ ـــرب :القيـ ويشـــــكل هـــــذا جـــــوهر العمــــــل ،3لكــــــل مـــــن العمليـــــات املاليـــــة طرفــــــانأنيعتــ

.احملاسيب بسبب املزايا الكثرية اليت ترافق استخدامه

ــــة� ـــات املهنــــ ـــ ـــــة بضــــــــرورة تــــــــوفر ســــــــلوكيات :أخالقيــ ـــ لقــــــــد أوصــــــــت املنظمــــــــات واجلمعيــــــــات املهني

ـــــب مقبـــــــوال يف وأخالقيـــــــات مهنيـــــــة ترتكـــــــز يف الصـــــــدق واألمانـــــــة واملوثوقيـــــــة ليكـــــــون عمـــــــل احملاســ

4.ا�تمع

ــــــايل ال ميكــــــن االســــــتغناء عنهــــــا لغــــــرض  ـــل وبالت ــــــداخل والتكامـــ ــــــالرتابط والت ــــــادئ ب وتتســــــم هــــــذه املب

ــــــــق أهـــــــــداف احملاســـــــــبة وهـــــــــي تشـــــــــك ــــــــه اإلحتقيـ ـــت نفسـ طـــــــــار النظـــــــــري للمحاســـــــــبة ملفهومهــــــــــا ل يف الوقــــــ

.  تعريفهاو 

1

.60، صمرجع سابق، "أصول احملاسبة املالية"وليد ناجي احليايل، -
2

.28، مرجع سابق، ص "أصول احملاسبة املالية"الدين مصطفى اخلداش، و آخرون، حسام-
3

.84ص،2008مان األردن، الطبعة األوىل، عدار وائل للنشر،،"2و1الشامل يف مبادئ احملاسبة "عبد الستار الكبيسي، -
4

.36، صمرجع نفسهعبد الستار الكبيسي، -
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.واملعلوماتالبيانات.7

ـــات.أ ــــععــــن مجعبــــارةهــــي: البيانـ ــــيتملتاحــــةاالبــــدائلي ــــرادمــــن، الواقــــعنعــــتعــــربال ء وأشــــياأف

حبيــثالقيمــةحمـدودةوغـريمنظمــةغــريتكـونالبيانـاتأنأي، ومبـادئوأحـداث

أل?ـا) وصـفية(كميـة غـريتكـونوقـدحلسـاب،او للقيـاسقابلـةكميـةتكـونأنميكـن

.خاممادةمبثابةفهيالقراراختاذعمليةيفمباشرتستعمل

ــــــات احملاســــــبية إىل  ــــــيت بيانــــــات ماليــــــة تتعلــــــقوميكــــــن تقســــــيم البيان بكافــــــة األحــــــداث االقتصــــــادية ال

ـــــــة والرأمساليــــــة و حــــــدة االقتصـــــــادية ويتبعهــــــا اثــــــر مـــــــايلحتــــــدث يف الو  ، اإلراديـــــــةوتشــــــمل األحــــــداث التمويلي

ـــــري ماليــــــــةو  تتعلــــــــق بكافــــــــة األحــــــــداث االقتصــــــــادية الــــــــيت حتــــــــدث يف الوحــــــــدة االقتصــــــــادية وال بيانــــــــات غـــ

ـــل البيانـــــات الكميـــــةيتبع والبيانـــــات غـــــري الكميـــــة ) عـــــدد ســـــاعات العمـــــل وعـــــدد العمالـــــة(هـــــا اثـــــر مـــــايل مثــ

).وأذواق املستهلكنيالربامج التدريبية للعاملني (مثل 

وتشـغيلهاحتويلهـامتيانـاتبمـنتتكـونوهـي، املعلومـاتنظـاممـن الناجتـةهـي:املعلومـات.ب

1.األهدافحتقيقيفوتفيدمعىنهلامعرفةمتثلاملعلوماتفإنوبالتايلقيمةهلالتصبح

بـنيالتمييـزميكـنذكـرهسـبقمـاعلـىوبنـاءاللفظـنياسـتعماليفخلـطيفالكثـرييقـع

:التايلاجلدولخاللمناملصطلحني

1

1 ص، 2000 مصر،لنشر،لاجلديدةاجلامعةدار،"احملاسبيةاملعلوماتنظم"حممد،كمالمسريالدهراوي،الدينكمال-
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.املعلوماتومصطلحالبياناتمصطلحبنيالفرق): 1(رقمجدول

املعلوماتالبياناتاSال

تنظيميهيكليفمنظمةتنظيميهيكليفمنظمةغريالرتتيب

بالضبطالقيمةحمدودةالقيمةحمدودةغريالقيمة

الرمسيغريوالرمسيالصعيدينعلىتستعمليالرمسالصعيدعلىتستعملالاالستعمال

املصادرحمددةاملصادرمتعددةاملصدر

عاليةمنخفضةالدقة

املخرجاتاملدخالتاملوقع يف النظام احملاسيب 

البياناتحبجممقارنةنسبياصغريةجدكبرياحلجم

 –احملاسيبواإلبداعاجلزائرياملايلاحملاسيبالنظامآليات"نوي،بنعجيلة، مصطفىحممد:املصدر

30/11/2011- 29، "اجلزائريفاحملاسيباإلصالح:"لحو الدويلالعلميامللتقى"وسياساتارتباطات

ـــك فــــــإن أي نظـــــام للمعلومــــــات يبـــــدأ بالبيانــــــات وينتهـــــي باملعلومــــــات قـــــد ال يســــــتطيع أن ورغـــــم ذلــ

يضــــــع حــــــداً فاصــــــالً ودقيقــــــاً بينهمــــــا، فمــــــا يعتــــــرب معلومــــــات يف بعــــــض املراحــــــل يعتــــــرب بيانــــــات يف املرحلــــــة 

.اليت تليها

:1خصائص املعلومات احملاسبية.8

ــــــيط ــــــاح علـــــــى احملـ ـــــــز باالنفتـ ـــــيب يتمي إذ يتعامـــــــل مـــــــع ظـــــــواهر اقتصـــــــادية نالحـــــــظ أن النظـــــــام احملاســ

ـــــــول علـــــــــى بيانـــــــــات  ـــــة للحصــ ــ ـــــــة متنوعــ ـــــــى النظـــــــــام(واجتماعيــ ـــــــتخدمي هـــــــــذه و ،)مـــــــــدخالت علــ مـــــــــع مســ

تتســــــــم ملســــــــتعمليها، إن هــــــــذه املعلومــــــــات والبيانــــــــات احملاســــــــبية املوجهــــــــة )خمرجــــــــات النظــــــــام(املعلومــــــــات 

ــــــة  ــــــس معــــــايري احملاســــــبة الدولي ــــث نــــــص جمل ــــــزتني خبصــــــائص، حيــ أساســــــيتني باملعلومــــــات ضــــــرورة تــــــوفري مي

2املوثوقيةاملالئمة وومهااليت يتم اإلفصاح عنها يف خمرجات العمل احملاسيب،
. 

القـراريفالتـأثريعلـىالقـدرةعنهـا هلـاالتصـريحيـتمالـيتملعلومـاتاأن(ـايقصـد:املالئمـة�

لـدىالتأكـدعـدمحالـةختفـيضإىلتـؤديبـذلكوهـياملعلومـات،مسـتخدمقبـلمـناملتخـذ

1

التسيري، جامعة علومقسمالتسيريوعلوماالقتصاديةالعلومدكتوراه، كلية، أطروحة"الدوليةاملايلمعايري اإلبالغحنواجلديدالتوجه" صالح، حواس-
.7، ص2008-2007اجلزائر، 

2

 - واملتوسطةالصغريةاملؤسساتيفscf وفق احملاسبيةاملمارسةتفعيليفاملعلوماتأنظمةحتديثر دو " اهلامشي حجاج، حسام مسعودي،حممد-

اجلزائريفواملتوسطةالصغريةاملؤسساتيفاملايلاحملاسيبالنظاموآفاقواقعامللتقى الوطين حول،"باتنة) التوتةعنيإمسنتمؤسسةحالةدراسة
.4، جامعة الوادي، ص05 -06 / 05 / 2013:يومي
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الوقـتيفوتوفريهـااملعلومـاتحداثـةخـاللمـناملالئمـةخاصـيةحتقيـقميكـنوعليـهمتلقيهـا،

تهمسـاعدو األحـداث؛لنتـائجاملسـتقبلتوقعـاتحتسـنيمـنالقـرارمتخـذمتكـنيمـع املناسـب؛

.السابقةالتوقعاتوتصحيحمراجعةعلى 

الـذيبالشـكلاالقتصـاديةالعمليـاتأواألهـداففحـوىعـنالتعبـريعلـىاملعلومـاتقـدرة:املوثوقية�

مـناملوثوقيـةخاصـيةحتقيـقميكنوعليهاملختلفة،قراراتهمناذجبناءيفعليهاالعتماداملستخدمميكن

عـدمو متعمـد؛تالعـبأيمـنوخاليـةأمينـة، سـليمةبصـورة(ـااخلاصـةاألحـداثعـنالتعبـريخالل

خدمــةيفتسـاهمأنكـنميمقصــودةبصـورةو;يئتهـااملعلومــاتعلـىاحلصــولعمليـةعلـىالتـأثري

مـنأكثـرقبـلمـنالنتـائجنفـسإىلالوصـولعلـىقـدر;اإضـافة إىلآخـر؛دونمعـنيمسـتخدم

.احملاسبيةاملعلوماتقياسيفاستخدمتاليتواألساليبالطرقنفساستخداممتماإذاشخص،

ــن املعلومــــــات البــــــد أن  تفقــــــديكــــــون يف الوقــــــت احملــــــدد حــــــىت المــــــن هنــــــا نســــــتنتج أن اإلبــــــالغ عــــ

ــــت  ـــــة بـــــني املالئمـــــة واملوثوقيـــــة يف حتديـــــد وقـ هـــــذه املعلومـــــات مالئمتهـــــا، لـــــذلك حتتـــــاج املؤسســـــة إىل املوازن

ـــــــد ـــ ــــــون مفي ــــــــث تكــــ ــ ـــــــــدمي املعلومــــــــــات، حبي ـــــــن املســــــــــتخدمني يفتقـ ــــــــرية مـــ ــ ــــــــة كب ــــــــرارات ة �موعــ اختــــــــــاذ القــ

.االقتصادية

إذ ينبغــــــي مبوجبهــــــا علـــــى معــــــدي البيانـــــات املاليــــــة تبــــــين وتـــــرتبط احليطــــــة واحلـــــذر مبفهــــــوم املوثوقيـــــة، 

ــــــث ال ــــــل التقـــــــديرات، حبيـ ـــــــاء عمـ ـــن احلـــــــذر يف ممارســـــــة األحكـــــــام املطلوبـــــــة أثن يـــــــتم املبالغـــــــة يف درجـــــــة مــــ

حــــــىت تكــــــون البيانــــــات يــــــل مــــــن بيــــــان االلتزامــــــات واملصــــــاريفبيانــــــات األصــــــول أو الــــــدخل وال يــــــتم التقل

.املالية حمايدة وبالتايل موثوقة

ـــــن أ ـــــبية قــــــد تتصــــــف باملالئمــــــة واملوثوقيــــــة إال أن مســــــتخدمي تلــــــك ن بــــــالرغم مـ املعلومــــــات احملاسـ

ـــــة الفهـــــم ااملعلومـــــات قـــــد يواجهـــــوا صـــــعوبة يف فهمهـــــا، وحتليلهـــــا واالســـــتفادة منهـــــا يف ختـــــاذ القـــــرار، فقابلي

ــــــت ــــــهولة و للمعلومــــــــات احملاســــــــبية تنــ ــــــوح الــــــــيتج أساســــــــا عــــــــن الســ تتميــــــــز (ــــــــا املعلومــــــــات جيــــــــب أن الوضــ

دمي القــــــوائم املاليــــــة علــــــى لكــــــن يف الواقــــــع العملــــــي هنــــــاك مســــــتويات متفاوتــــــة لقــــــدرة مســــــتخاملنشــــــورة، و 

.الكامنة وراء حاجا;م لتلك املعلوماتفاستيعا(ا، إضافة إىل اختالف األهدافهمها و 

ـــم� ـــ ــــة للفهــ ملاليــــــــة هــــــــي اإن إحــــــــدى اخلصــــــــائص األساســــــــية للمعلومــــــــات املــــــــزودة بــــــــالقوائم:القابليــــ

ــــــن قبــــــــل املســــــــتخدملفهــــــــم املباشــــــــر قابليتهــــــــا ل ــــــن املفــــــــرتض أن مــ ــــــإن مــ ــــــــدى ني، هلــــــــذا الغــــــــرض فــ ل
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واحملاســــــــبة وأن يف األعمـــــــال والنشــــــــاطات االقتصـــــــاديةاملســـــــتخدمني مســـــــتوى معقــــــــول مـــــــن املعرفــــــــة 

.لديهم الرغبة يف دراسة املعلومات بقدر معقول من العناية

ــــة� ـــ ــــة املقارن ـــ ـــــــة إىل :قابلي ــــــري قابليـــــــة املقارن ـــرب تشـ ــــــني املعلومـــــــات الـــــــيت ميكـــــــن مقارنتهـــــــا عــــ الوقـــــــت بـ

ـــــق قابليــــــــة املقارنــــــــة امل املشــــــــاGة بــــــــنفس ث ينبغــــــــي حماســــــــبة املعــــــــامالت واألحــــــــداؤسســــــــات، ولتحقيـــ

الطريقة، 

:املعلومات احملاسبيةمستخدمو.9

.يهتم بقراءة املعلومات املالية عدة أطراف لكل منهم مصلحة يسعى لتحقيقها أو احملافظة عليها

ـــداخليون.أ ـــتخدمون الـــ تتضــــــمن هــــــذه اQموعــــــة كافــــــة األطــــــراف الــــــيت يتصــــــل عملهــــــا بــــــإدارة : 1املســـ

ـــن الوضـــــــع املـــــــايل  أنشـــــــطة واســـــــتخدام املـــــــوارد االقتصـــــــادية يف ســـــــبيل حتقيـــــــق األهـــــــداف والتأكـــــــد مــــ

.إدارة املنشأةو مالكو املنشأةمنهمو 

:املستخدمون اخلارجيون.ب

ــــامه� كانيـــــــات املؤسســـــــة يف توزيـــــــع مـــــــن تقـــــــدير إميهتمـــــــون باملعلومـــــــات الـــــــيت متكـــــــنهم: نو املســـ

األرباح؛

ــــتثمر � هــــــم الـــــذين يوظفــــــون يف خمــــــاطر رأس املـــــال، وهــــــم معنيـــــني باملخــــــاطر والعائــــــدات :نو املسـ

لــــــذا علــــــيهم اإلطــــــالع وبــــــتمعن علــــــى واقــــــع املؤسســــــات، وخصوصــــــا . املرتبطــــــة باالســــــتثمارات

2؛للمحاسبةمدى توافق نظامها احملاسيب مع املعايري الدولية

ـــونامل� ـــ ـــــــدائنون: قرضـ ــــــرتداأو ال ـــــــة اسـ ـــــــيت متكـــــــنهم مـــــــن تقـــــــدير إمكاني د يهتمـــــــون باملعلومـــــــات ال

ديوlم والفوائد املرتتبة عنها؛

كعميل هلم؛املتعاملون مع الشركة وmمهم استمراريتها: املوردون والدائنون�

.16، ص مرجع سابق، "احملاسبة املتوسطة"فؤاد عبد احملسن احلبوري، 1
ورقة حبثية ضمن فعاليات امللتقى الدويل حول اإلطار املفاهيمي ،"باجلزائرIAS / IFRSأفاق تطبيق املعايري احملاسبية الدولية "معتصم دحو، 2

، جامعة سعد 2009أكتوبر 13/14/15ملنظم أيام ، اIAS-IFRSللنظام احملاسيب املايل اجلديد و آليات تطبيقه يف ظل املعايري احملاسبية الدولية 
.05دحلب البليدة، ص 
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ــــال� يهتمــــــون باملعلومــــــات املاليــــــة لغــــــرض معرفــــــة قــــــدرmم علــــــى مزاولــــــة نشــــــاطهم بالشــــــركة : العمــ

ـــــاح ضـــــخمة  ـــــة مـــــا إذا حققـــــت الشـــــركة أرب احلصـــــول علـــــى أوإضـــــافة إىل رفـــــع أجـــــورهم يف حال

؛نصيب من توزيع األرباح

بقصد حتيد الوعاء الضرييب؛:إدارة الضرائب�

1ملعرفة الناتج احمللي اخلام وبناء توقعاmم املستقبلية للبالد؛:دوائر اإلحصاء�

.اخل...،األكادميينيمثل احملللني املاليني، :اجلمهور�

.نظام املعلومات احملاسيب: ثانيا

ـــام و .1 ـــوم النظـ ــــف النظــــام بأنــــه جمموعــــة مــــن :عناصــــرهمفهـ ــــرتبط ميكــــن تعري األجــــزاء أو العناصــــر الــــيت ت

ــــــق هــــــدفبعضــــــها وتتفاعــــــل يف ع مــــــ أو انســــــجام وتكامــــــل وفقــــــاً إلجــــــراءات مرتابطــــــة وحمــــــددة لتحقي

ــــــاة أن النظـــــــام يشـــــــمل يف داخلـــــــه عديـــــــد مـــــــن األنظمـــــــة الفرعيـــــــة 2.جمموعـــــــة مـــــــن األهـــــــداف مـــــــع مراعـ

.رعياً لنظام آخر أكثر منه مشوالً كما أنه يعد يف الوقت ذاته نظاماً فلهاملكونة

دد حيــــــفاهلــــــدف املطلــــــوب حتقيقــــــه هــــــو الــــــذيممــــــا ســــــبق أن النظــــــام ال يعــــــد بــــــدون هــــــدف، م يفهــــــ

وعمومـــــــاً فـــــــإن اإلطـــــــار العـــــــام ألي نظـــــــام ،نوعيـــــــة أجـــــــزاء النظـــــــام وإجـــــــراءات حتليلـــــــه وتصـــــــميمه وتقييمـــــــه

:يتكون من ثالث عناصر رئيسية هي

ـــدخالت.أ ــــث أن البيانــــــات متثـــــل مــــــدخالت النظــــــام وألlـــــا متعلقــــــة بعمليــــــات:)Input(املــ حيــ

الوحــــــدة االقتصــــــادية وبقيــــــة األحــــــداث فيجــــــب أن جتمــــــع وتــــــدخل إىل النظــــــام مــــــن اجــــــل عمليــــــات 

ــــــات  ــــــة بــــــني الوحــــــدة االقتصــــــادية املعاجلــــــة الالحقــــــة، فاملســــــتندات والوثــــــائق الــــــيت تصــــــور العملي املالي

.البيئة احمليطة تشكل مدخل النظام احملاسيبو 

ـــة .ب ـــ ــــــين مـــــــــن النظـــــــــاممت):Processing(املعاجلـــ ـــــب الفـــ ــــ ــــــل اجلان ـــ ـــــــــات ث ــــــــة مـــــــــن العملي ــــــــي جمموعـ وهـ

احملاســـــبية، وعمليـــــات املقارنـــــة املنطقيـــــة، التلخـــــيص، التصــــــنيف، والفـــــرز الـــــيت جتـــــري علـــــى البيانــــــات 

.املدخلة Gدف حتويلها إىل معلومات تقدم للمستفيد النهائي

1
-OULD AMER Smail, «  la normalisation comptable en Algérie : présentation 

de nouveau système comptable financier », revue de sciences économiques et de 

gestion, n 10, 2010, p .30  
، 2009التوزيع،عمان األردن، الطبعة العربية،، دار اليازور العلمية للنشر و "أساسيات نظم املعلومات احملاسبية"عامر اجلنايب، .إبراهيم اجلزراوي، د2
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ــــات .ج ـــ ـــ ــــــددة  ):Output(املخرجـ ــــــق أشـــــــــــكال متعـــــ ـــــال املعلومـــــــــــات إىل املســـــــــــتفيدين وفـــــ يـــــــــــتم إيصــــــ

ــــق عليهــــــا خمرجــــــات نظــــــام األشــــــكال البيانيــــــة وهــــــذه املعلومــــــات يطو القــــــوائم، جلــــــداولالتقــــــارير، كا لــ

.املعلومات

عنصــــر التغذيــــة العكســــيةولتحقيــــق كفــــاءة النظــــام فإنــــه غالبــــاً مــــا يضــــاف لــــذلك عنصــــر آخــــر هــــو 

ـــــاس رد فعـــــل املســـــتفيدين علـــــى عمـــــل النظـــــام، أو هـــــوو  ـــــة قي ـــــيت تر هـــــوعملي ســـــل إىل النظـــــام املخرجـــــات ال

:معلومات وتستخدم للبدء أو لتغيري العمليات، والشكل التايل يوضح ذلكثانية كمصادر لل

.شكل يوضح النظام و التغذية العكسية): 1(الشكل رقم 

الرقابة

مستخدموالبيئة

علوماتاملاحمليطة

، مكتبة دار الثقافة للنشر "املعلومات احملاسبيةنظم حتليل و تصميم "عبد الرزاق حممد قاسم، : املصدر

.16، ص2004عمان، األردن، الطبعة األوىل و التوزيع، 

ــــــات و  الرقابــــــــة الداخليــــــــة اضــــــــعة يف النظـــــــام لعمليــــــــة التـــــــدقيق و املخرجـــــــات خإن املـــــــدخالت والعمليــ

ـــــــــة( ـــــــبية املختصـ ــــــــدة احملاســـ ـــــــزة الوحــ ـــــــــة)أجهـــ ــــــــة اخلارجيـ ــ ـــــــــدقيق والرقاب ــــب مر (، وكــــــــــذلك إىل عمليــــــــــة التـ اقــــــ

1.)احلسابات أو أي جهة أخرى

:Accounting Information system (AIS): فهوم نظام املعلومات احملاسبيةم.2

ـــــــد ــــــــذا تزايـ ــــــــه أن احملاســــــــبة نظــــــــام معلومــــــــات، ول ـــــــن املتعــــــــارف علي ـــــــد أصــــــــبح مـ علـــــــــىإلقبــــــــال القـ

ـــل أطــــــراف متعــــــددة ســــــواء مــــــن ـــ داخــــــل الوحــــــدة أو مــــــن خارجهــــــا اســــــتهالك املعلومــــــات احملاســــــبية مــــــن قب

ــــبء علــــــي العــــــاملني يف جمــــــال النظــــــام احملاســــــيب ــــــد العــ ـــــب املســــــتمر وتزاي ــــــذين علــــــيهم مقابلــــــة هــــــذا الطلـ ال

.21صمرجع سابق، ، "أساسيات نظم املعلومات احملاسبية"عامر اجلنايب، .راوي، دإبراهيم اجلز 1

خمر�اتاملعاجلة

التغذیة العكس�یة

مد�الت
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ــــذي و  ــــوعاملتزايــــد علــــي املنــــتج النهــــائي ال يقدمــــه هــــذا النظــــام خاصــــة مــــع تعــــدد هــــؤالء املســــتفيدين وتن

.رغباmم

ــــــال و  ــــــام احملاســــــــيب الفعــ ــــــورة و بكيفيــــــــةاملصــــــــمم يكــــــــون النظــ معلومــــــــات بإنتــــــــاجكفــــــــيال عمليــــــــة  متطــ

ـــــبية  ـــــــــدةحماســــ ــــــــحيحة و ،جدي ـــــــــع صـ ــــــتفيد منهـــــــــا مجي ــــــــادقة يســـ ــــــــة األطـــــــــرافصـ ــــــة عادلـ ـــ ــــت بكيفي يف الوقـــــ

.املناسب

:موعة العمليات ضمن األنشطة احملاسبيةجم): 2(الشكل رقم

املخرجاتاملعاجلةاملدخالت

.من إعداد الباحثة: املصدر

ويعتــــــرب نظــــــام املعلومــــــات احملاســـــــبية جــــــزءا مــــــن النظــــــام الكلـــــــي للمعلومــــــات ويلعــــــب هــــــذا النظـــــــام 

ــــــحيحة ، القـــــــرارات مبعلومـــــــات جـــــــاهزةت اختـــــــاذ دورا هامـــــــا وفعـــــــاال يتمثـــــــل يف تزويـــــــد خمتلـــــــف مســـــــتويا صـ

1.ودقيقة يف الوقت املناسب، ويتم توفري هذه املعلومات عن طريق التقارير املالية والقوائم

:خصائص نظام املعلومات احملاسيب.3

حيويـــــــا يف املؤسســـــــة اجتعلـــــــه نظامـــــــا معلوماتيـــــــومـــــــات احملاســـــــيب يتميـــــــز بعـــــــدة خصـــــــائصنظـــــــام املعل

لدقـــــة جيـــــب أن حيقـــــق درجـــــة عاليـــــة مـــــن اصـــــائص الـــــيت جتعلـــــه كفـــــؤا وفعـــــاالاخل، ومـــــن أهـــــم املتواجـــــد فيهـــــا

ـــــــات املالالســـــــرعة يفو  ـــــــد حتويلهـــــــا ملعلومـــــــات حماســـــــبيةمعاجلـــــــة البيان ـــــــة عن ـــــــزود ، و ي باملعلومـــــــات اإلدارةأن ي

ــــت  ــــب اإلدارةبــــــديل مــــــن البــــــدائل املتــــــوفرة اختيــــــارقــــــرار الختــــــاذاملالئــــــماحملاســــــبية الضــــــرورية ويف الوقــ ، وجيــ

قواعـــــــد بياناتـــــــه وذلـــــــك الصـــــــفية املخزنـــــــة يفا يف اســـــــرتجاع املعلومـــــــات الكميـــــــة و ســـــــريعا ودقيقـــــــأن يكـــــــون

، 2001العدد األول، ، كلية احلقوق و العلوم االقتصادية، بسكرة،- حممد خضري- ، جملة العلوم اإلنسانية"نظام املعلومات احملاسيب" أمحد لعماري، 1
.56ص 
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ــــــد احلاجــــــة إليهــــــا ــــــ، إضــــــافة إىل عن ـــــب أنأن ــــــه ه جيـ ـــــر حتديث ــــــدما يتطلــــــب األمـ ــــــة عن ــــــة الكافي يتصــــــف باملرون

1.التغريات الطارئة على املؤسسةوتطويره ليتالءم مع

:مكونات نظام املعلومات احملاسيب.4

:فيما يلي عرض موجز هلذه املكونات

ـــات.أ ــ ـــع البيان ـــدة جتميــ مـــــن البيئـــــة احمليطـــــة باملشـــــروع أو بتجميـــــع البيانـــــات هـــــذا اجلـــــزء يقـــــوم : وحــ

ـــن ط ـــــــة العكســـــــية باملالحظـــــــة و عــــ ـــق التغذي ــــ ـــــــلالتســـــــجيل، و ري يف الوقـــــــائع واألحـــــــداث الـــــــيت تتمث

.تسجيلهاو جيب احلصول عليها م Gا احملاسب ويرى أlا مفيدةيهت

ــــدة .ب ـــاتوحـــ ـــ ــــغيل البيانـ ــــــتم :تشـــ ــــــام املعومـــــــات احملاســـــــيب قـــــــد يـ ـــــــات اQمعـــــــة بواســـــــطة نظـ البيان

ــــت مفيــــــــدة ملتخــــــــذي القــــــــرار وقــــــــت جتميعهــــــــا،اســــــــتخدامها ـــــن أن يف احلــــــــال إذا كانــــ ــــــا ميكـــ كمــ

ــــــــدة ت ـــــــات مفيـ ــــــــغيل وإعـــــــــداد لتكـــــــــوين معلومــ ــــــة إىل تشـ ــــــــة يف حاجـــ ـــــــــات أوليـ ـــــــذه البيان ــــــون هــ كـــ

.ليتم استعماهلا الحقاملتخذي القرار يف هذه احلالة ترسل إىل وحدة التخزين 

ـــات.ج ـــرتجاع البيانـــ ــزين واســـ ـــدة ختــــ ختــــــتص هــــــذه الوحــــــدة بتخــــــزين البيانــــــات يف حالــــــة عــــــدم :وحـــ

ـــــض التعــــــديالت يف املســــــتقبل اســــــتخدامها مباشــــــرة واحلفــــــاظ عليهــــــا لالســــــتخدام  أو إدخــــــال بعـ

.عليها قبل إرساهلا إىل متخذي القرارات

ـــات.د ـــ ـــيل املعلوم ـــدة توصـــ ــــــيت يــــــتم مــــــن خالهلــــــا نقــــــل وتوصــــــيل البيانـــــــات : وحـــ هــــــي الوســــــيلة ال

ـــــرى داخـــــــل النظــــــام احملاســـــــيب إىل متخــــــذي القـــــــرار، قــــــد تكـــــــون واملعلومــــــات  ــــن وحـــــــدة إىل أخـ مــ

.آلية كما قد تكون يدوية

التسيري، جامعة علومقسمالتسيريوعلوماالقتصاديةالعلومدكتوراه، كلية، أطروحة"الدوليةاملايلمعايري اإلبالغحنواجلديدالتوجه" صالح، حواس1
.13، ص2008-2007اجلزائر، 
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:تصورا شامال ملكونات النظام املعلومات احملاسيب)3(الشكل رقمميثل

.مكونات نظام املعلومات احملاسيب): 3(رقمالشكل 

ــــدر ـــــــطفى الــــــــدهراوي، :املصــــ ـــا "كمــــــــال الــــــــدين مصـ ـــ ــ ـــل تكنولوجي ـــ ــــبية يف ظــ ـــ ــات احملاسـ ــــ ــــم املعلومــ ـــ نظـ

ـــات ـــ ـــ ــــــــكندرية، "املعلومـ ــــــة والتجليــــــــــد، اإلســ ــــري للطباعــــ ــــب اجلــــــــــامعي احلــــــــــديث، أبــــــــــو اخلــــــ ، 2009، املكتــــــ

.62:ص

نظام املعلومات احملاسيب
ق	وات معلومات 

دالیة

جتمیع البیا�ت

�شغیل البیا�ت

ختز�ن واسرت�اع البیا�ت

 معلوماتٔ'%داث ووقائع

م.-ذي القرار

املوارد املتا%ة

احملیطةالب12ة

ا7ٔهداف

ق	وات معلومات 

دالیة

ق	وات معلومات 

ارج8ة



.البيئة احملاسبية الدولية: الفصل األول

32 

.تصميم نظام معلومات حماسيب على مستوى الوحدة االقتصادية: املطلب الثاين

ــــــيت تعطــــــياملعلومــــــاتإىل ومســــــتمرةدائمــــــةحاجــــــةيفهــــــياقتصــــــاديةوحــــــدةأيإن صــــــورةال

البقــــــاءتضــــــمنلكــــــي،االقتصــــــاديةللوحــــــدةاالقتصــــــادياملوقــــــفوتفصــــــيلية عــــــنة دقيقــــــو واضــــــحة

.املرجوةاألهدافوحتقيقنشاطاVامزاولةيفواالستمرار

.أمهية تصميم نظام املعلومات احملاسيب: أوال

أركـــــانمـــــنومهًمـــــاأساســـــًياركًنـــــاتشـــــكلأل_ـــــا احلاضـــــرالوقـــــتيفاملعلومـــــاتأمهيـــــةازدادتقـــــد

ـــــــالن وميكــــــــــاالقتصــــــــــادية،الوحــــــــــدة ـــــــيتالعوامــــــــــلإمجـــ ــــــادةإىلأدتالـــ ــــــــاتأمهيــــــــــةزيــــ الوحــــــــــدةيفاملعلومــ

:باآليتاالقتصادية

عـــددفيهـــا،العـــاملنيدديف عـــواضـــحالتطـــورالإن: االقتصـــاديةالوحـــدةم جـــحيفالنمـــو.1

ــــــاملوناملتمــــــــالءعال ـــــــا،عــ ـــــــوالرؤوسازديــــــــادمعهـ ذاتاجلهــــــــاتتعــــــــددفيهــــــــا،املســــــــتثمرةاألمـ

بصــورةوتقريرهــااملعلومــاتإنتــاجرورةضــإىليــؤديالــذياألمــرفيهــا،املشــرتكةاملصــلحة

.ودائمةمستمرة

ـــــاد.2 ــــواتازدي ــــالقنـ ـــدةيفاالتصـ ــــاديةالوحــ الـــــيتالعمليـــــاتوتعقـــــدتعـــــددإن: االقتصـ

اختصاصـــــاتإىلالعمـــــلتقســـــيمضـــــرورةإىلأدتاحلاضـــــرالوقـــــتيفمتـــــارسصـــــبحتأ

قنـــواتزيـــادةضـــرورةإىلأدىالـــذياألمـــرحمـــدد،إداريمبســـتوىمنهـــاكـــليتعلـــقمعينـــة

.الضروريةاألعمالخمتلفبنيالتنسيقألغراضاالتصال

احلاضــــرالوقــــتيفحمصــــورًااملؤسســــةهـــدفعــــديمل: االقتصــــاديةلوحــــدةاأهــــدافتعــــدد.3

ومنــــــع،التكــــــاليفخفــــــضدافها إىل أهــــــتعــــــددتبــــــلالــــــربح،مــــــنقــــــدركــــــربأبتحقيــــــق

.اإلنتاجيةحتسنياإلسراف،

يفتعمـلالـيتبالبيئـةثرتتـأاالقتصـاديةالوحـدةأنالواضـحمـن: اخلارجيـةبالبيئـةالتـأثر.4

التغـرياتلكثـرةنتيجـةاحلاضـرالوقـتيفالعالقـةهـذهازدادتوقـد~ـا،وتـؤثرنطاقهـا

واالقتصــاديةالتكنولوجيــةالظــروفتغــريعــنوالناجتــةالبيئــةيفحتــدثأنميكــنالــيت

~ــذهكافيــةدرايــةعلــىتكــونأناملؤسســةعلــىالدولــة،يفوالسياســيةواالجتماعيــة

ونظامهـاملالئمـةالضـروريةاخلطـواتتتخـذحـىتتغـرياتمـنفيهـاحيـدثومـاالظـروف
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أنجيـبالـيتاملعلومـاتمـنكبـرياً قـدرًايتطلـبذلـكأنوالشـك،التغـرياتهـذهمـع

.عنهاتتوافر

.املعلومات احملاسيبكيفية تصميم نظام : ثانيا

ـــن طــــــرف خمتصـــــــني يف امليـــــــدان  ال ميكــــــن أن تـــــــتم عمليــــــة تصـــــــميم نظــــــام معلومـــــــات حماســــــيب إىل مــــ

واملعلومـــــات يتضـــــمنها هـــــذا النظـــــام أناخلـــــربة الكافيـــــة ملعرفـــــة األجـــــزاء الـــــيت جيـــــب و الـــــذين لـــــديهم الكفـــــاءة 

طريقــــــة إخراجهــــــا مبــــــا ية و وكــــــذا نتــــــاج املعلومــــــات احملاســــــبمصــــــدر هــــــذه املعلومــــــات يوفرهــــــا و الــــــيت جيــــــب أن 

هنــــــاك قواعــــــد عامــــــة وإجــــــراءات توجــــــه املصــــــمم أثنــــــاء قيامــــــه ، و 1يتوافــــــق مــــــع احتياجاVــــــا مــــــع مســــــتعمليها

ـــــــيب ـــــــن كبعمليـــــــــة تصـــــــــميم النظـــــــــام احملاســ ـــــــــه مــ ـــــــوظيفي واحتياجات ــ ــــــــة املؤسســـــــــة وهيكلهـــــــــا ال دراســـــــــة طبيعـ

دراســــــة النظــــــام احملاســــــيب القــــــائم مــــــن خــــــالل ؛ء تصــــــور عــــــام علــــــى كيفيــــــة العمــــــل داخلهــــــاالبيانــــــات، وبنــــــا

إبـــــراز نقـــــاط القـــــوة والضـــــعف يف و حتديـــــد مـــــدى قدرتـــــه علـــــى الوفـــــاء باحتياجـــــات املنشـــــأة مـــــن البيانـــــات؛و 

ــــــق املراجعــــــة الدقيقــــــة  ـــن طري مــــــن خــــــالل(طبقــــــة للتعــــــرف علــــــى أهــــــداف النظــــــام امللإلجــــــراءاتالنظــــــام عـــ

؛إعــــــدادها، وتكــــــاليف القيــــــام بتقوميهــــــا مــــــن ناحيــــــة دوريتهــــــاعلــــــى منــــــاذج مــــــن التقــــــارير و علومــــــات مجــــــع امل

دراســـــة الـــــدليل احملاســـــيب للمؤسســـــة؛احلصـــــول علـــــى صـــــورة كاملـــــة للهيكـــــل احملاســـــيب املتبـــــع يف املؤسســـــة؛

إعـــــــداد خـــــــرائط برســـــــوم بيانيـــــــة ملعرفـــــــة مراكـــــــز املســـــــؤولية؛احلصـــــــول علـــــــى اخلريطـــــــة التنظيميـــــــة للمؤسســـــــة 

ـــص البيانـــــات املتداولـــــة بـــــني فـــــروع املؤسســـــة؛لإلجـــــراءاتموضـــــحة  وضـــــع رمـــــوز يف شـــــكل املتبعـــــة فيمـــــا خيــ

التخطــــــيط ؛ إضــــــافة إىل )تقيــــــيم دقيــــــق وواضــــــح لألنظمــــــة الفرعيــــــة إىل عمليــــــات أساســــــيةعالمــــــات مميــــــزة؛

وكيفيـــــــة تصـــــــميم منـــــــاذج و إجـــــــراءات النظـــــــام اجلديـــــــدو ملعاجلـــــــة النظـــــــام القـــــــائم أو بنـــــــاء النظـــــــام اجلديـــــــد؛

2.فيذهتن

حمـــــدودة، وقـــــد يبـــــدأ العمـــــل بالنظـــــام كخطـــــوة أوىل يعمـــــل النظـــــام اجلديـــــد مـــــع النظـــــام القـــــدمي لفـــــرتة 

.اجلديد بصفة تدرجيية، و~ذه اخلطوة تكون قد انتهت مهمة مصمم النظام احملاسيب

االقتصادية، مالية ونقود، العلومدكتوراه يف ، "نظام معلومات للتسيري و مساعد على اختاذ القرار يف املؤسسة"احملاسبة التحليلية"رمحون هالل، د- 1
.106، ص 2004/2005، -اجلزائر-جامعة يوسف بن خدة

.64ص مرجع سابق، ، "نظام املعلومات احملاسيب" أمحد لعماري، -2
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:يل نظام املعلومات احملاسيبحتل: ثالثا

ترغبدماعناالقتصاديةللوحدةاملهمةاألسسإحدىاحملاسبيةاملعلوماتنظامحتليلعمليةمتثل

صميمهتقبلحملاسبيةاتاملعلومانظامحتليلجيبأنه يعينمما، تطويرهأوتعديلهأوالقائمالنظامبدراسة

.عليةفبصورةاالقتصادينشاطهامتارسواليتالقائمةاالقتصاديةلوحداتايف

هذهتفحصمعأجزائهإىللالكةجتزئعمليةبأ_ا-عامةبصورةالنظامحتليلعمليةوتعرف

الطرقبأكثرمعينةنتيجةحتقيقحنواخلطواتمنسلسلةبللخروج،اآلخربجزءلكعالقةوبياناألجزاء

النظامعملإجراءاتكافةبتوضيحتتعلقسوفاحملاسبيةاملعلوماتنظامحتليلعمليةفإنوعليه،فعالية

منالنظام،كفاءةمدىديدحتبيلسيفالبعضبعضهامعوعالقاVااإلجراءاتتلكحتديدحيثمن

عملخطواتمنخطوةأيضتعرت أنميكنشكالتاملعلىالوقوفكذلكو خمرجاته،و مدخالتهثحي

.األسبابهذهمعاجلةمثومنأسبا~اعلىالتعرفسبيليفالنظام

مـــناحملاســـبيةاملعلومـــاتنظـــامحتليـــلعمليـــةبلقيـــاماقتضـــيتالـــيتاألســـبابمـــنالعديـــدهنـــاك

1:أمهها

.الفرعيةنظمهمنأيأوالقائمالنظامعمليفمشكالتوجود�

.~ااملعمولإجراءاتهسالمةمنوالتأكدالنظامعملتقييميفالرغبة�

.وتطويرهاالفرعيةنظمهمنأيأوالقائمالنظامإجراءاتحتسنييفالرغبة�

النظـامإىلدوييـالالنظـاممـناالنتقـالمثـلالنظـام،تشـغيلطريقـةتغيـرييفالرغبـة�

.ذلكإىلاحلاجةملدىطبقاً وذلكبالعكس،أواإللكرتوين

نمـجمموعـةأواالقتصـاديةالوحـدةحماسـبإمـاحملاسـبيةااملعلوماتظامنبتحليليقومأناملمكنمن

،واحملاسـبيةاإلداريـةاالستشـاراتكاتـبمأو ،االقتصـاديةللوحـدةاخلـارجياملـدققأو ،احملاسـبةقسمموظفي

.احملاسبةبعلماملختصةواملهنيةالعلميةاجلمعياتأو 

.أهداف املؤسسةحتقيقيفاحملاسبيةاملعلوماتنظممسامهة: الثالثطلب امل

قياســهميكــنالعوائــد منهــا مــاأواملســامهاتمــنعــدداملؤسســة تقــدمييفعلومــاتاملنظــاميســتطيع

أمـاؤسسـة،املتتحملهـاالـيتلتكـاليفاختفـيضيفتتمثـلياسـهاقميكـنالـيتفالعوائد،سهقيايصعبوالبعض

،3200، العراق،املوصلةجامع،احلدباءآلية -روالنشللطباعةاحلدباء، وحدة"يةبنظام املعلومات احملاس"قاسم حممد إبراهيم، زياد حيىي السكاه، -1
.8ص
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وحتقيـقالرحبيـةحتسـنيمث ومن، ومسعتهاللمنظمةالسوقيةالقيمةعلىإجيايبمردودفلهاقياسهاب صعياليت

حتسـني،النشـاطسـرعةزيـادة،املرونـةزيـادة،األخطـاءتقليـليفاملنـافعهـذهحتديـدوميكـنتنافسـيةميـزة

زيادة،التنظيميةاملرونةزيادة،التنافسيةامليزة،املبيعاتزيادةو جديدةأسواقفتح،اإلداريةوالرقابةالتخطيط

1.اخل...املوظفنيمعنويات

.Sاتأثر مهنة احملاسبة بالبيئة احمليطة:الرابعاملطلب 

ــــؤثر بالبيئــــة فمــــن  ــــأثر وت ــــة احملاســــبية تت ــــري جــــدا، إذ أ_ــــا الــــيت تعمــــل ~ــــااملعــــروف أن املهن بشــــكل كب

ـــل واقـــــــع األمـــــــور  تشـــــــكل العمـــــــود الفقـــــــري أليـــــــة منشـــــــأة تعمـــــــل ~ـــــــا، إذ يرتكـــــــز دورهـــــــا األساســـــــي بتحويــــ

وتســـــجيلها بشـــــكل رقمـــــي ضـــــمن نظـــــام تــــــُستخدم خمرجاتـــــه بشـــــكل أساســـــي مـــــن قبـــــل أصـــــحاب املصـــــاحل 

ـــــت خمرجـــــات النظـــــام احملاســـــيب تتمتـــــع ،املختلفـــــة وفقـــــا لوجهـــــة نظـــــر كـــــل مـــــنهمرات الختـــــاذ القـــــرا فـــــإذا كان

بالشـــــفافية وصـــــدق التعبـــــري وتتـــــوافر يف اخلصـــــائص النوعيـــــة الـــــيت ينبغـــــي أن تتمتـــــع ~ـــــا املعلومـــــات احملاســـــبية 

ـــــا قــــــــد تتســــــــبب يف مشــــــــاكل يف غايــــــــة  ــــــيدة وإال فإ_ـــ فســــــــتكون القــــــــرارات الــــــــيت تبــــــــىن عليهــــــــا قــــــــرارات رشــ

.ورةاخلط

ومنــــــذ نشــــــوء هــــــذه املهنــــــة احلساســــــة حــــــاول واضــــــعو السياســــــات احملاســــــبية الســــــيطرة علــــــى النظــــــام 

احملاســـــيب مـــــن خـــــالل مجيـــــع الوســـــائل والقـــــوانني والتشـــــريعات ولكـــــن ومبـــــا أن القـــــائمني علـــــى إدارة  أعمـــــال 

ــــريا بشــــــر فــــــان الغريــــــزة البشــــــرية باالحنيــــــاز إىل مصــــــاحلهم اخلاصــــــة أصــــــحاب حقــــــوق امللكيــــــة هــــــم أوال وأخــ

.بشكل بدأ يصبح يف كثري من األحيان ال أخالقي

ـــار : أوال ــركة اTيــــ ـــ ـــة الشــ ـــر العمالقــــ ـــونو "Enron"ون إنــــ ــر  أندرســــ ـــ ـــركة آرثــ ـــــدققها شــــ Arthur "مــ

"Anderson:

متاعــــب اقتصــــادية مجــــة بــــدءا مــــن تراجــــع أســــواق األســــهم 2002عرفــــت الواليــــات املتحــــدة يف عــــام 

وضــعف الــدوالر ورحيــل االســتثمارات األجنبيــة وتفــاقم عجــز امليــزان التجــاري، إىل فضــائح شــركات احملاســبة 

للطاقـةإنـروناليت تفجرت على شكل ا_يارات، ففي اآلونة األخرية ا_ارت بعض الشركات العمالقة كشـركة 

وشــركة آرثــر  )  ركات بالعــامل والعاملــة مبجــال الغــاز والطاقــة وهلــا فــروع كثــرية وعديــدةالــيت تعــد مــن اكــرب الشــ(

لــيت تعــد مــن أضــخم شــركات التــدقيق بالعــامل بــل هــي األوىل مــن حيــث احلجــم اأندرســون لتــدقيق احلســابات

يف ، مذكرة املاجستري"غزةقطاعيفاخلدماتيف قطاعاملاليةالبياناتجودةعلياحملاسبيةاملعلوماتنظماستخدامأثر" الداية، حيىيمنذر-1
.38، ص2009اجلامعة اإلسالمية غزة، والتمويل،احملاسبة
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، وقــد أكــد الــبعض أن ســبب  أيضــا مستشــارها املــايللشــركة إنــرون و كانــت املراجــع الــداخلي وللعلــم  واالنتشــار 

فضــال عــن كــون الشــركتني تعمــالن يف دولــة متقدمــة ، يعــود إىل ضــعف السياســات احملاســبيةتلــك اال*يــارات 

. بالعامل واملشهورة بيئتها احملاسبية والتدقيقية بالتطور املتقدم ملا متلكه من معايري حماسبة وتدقيق متميزة

ـــــرون ـــــاا*يـــــار إن ـــــه كشـــــف عـــــن فســـــاد الـــــذي كـــــان األكـــــرب يف الت ـــــالس، ألن ريخ يتجـــــاوز حـــــدود اإلف

هـــــذا الفســـــاد ،أمســـــايل، أال وهـــــو النظـــــام احملاســـــيبينخـــــر يف قطـــــاع يعـــــد مـــــن األركـــــان الرئيســـــية لالقتصـــــاد الر 

أساســـــا مصـــــداقية مبـــــدأ الشـــــفافية الـــــذي يقـــــوم عليـــــه النظـــــام، والـــــذي يضـــــمن للمســـــتثمر الطمأنينـــــة فـــــوض

ان الســــــبب الرئيســــــي يف هــــــذا اال*يــــــار انعــــــدام أخالقيــــــات ، وكــــــ1حينمــــــا يقــــــرر شــــــراء أســــــهم يف شــــــركة مــــــا

2.املهنة واألعمال

ــــــار شــــــركة ــــــات ا*ي ــــــى حيثي ــــــرونبعــــــد االطــــــالع عل ــــــه جــــــذور قدميــــــة وخطــــــة إن ــــــني أن املوضــــــوع ل تب

همــــة ملــــا كــــان تعــــد هــــذه القضــــية والفضــــيحة مــــن قضــــايا العصــــر امل،1993تالعــــب حمكمــــة متتــــد إىل عــــام 

ال*يـــــار يعـــــد الـــــيس علـــــى الواليـــــات املتحـــــدة فقـــــط بـــــل علـــــى العـــــامل بأســـــره وأن هـــــذا هلـــــا مـــــن تـــــأثري كبـــــري،

ـــــريين االســـــــتفادة منـــــــه مثـــــــل ايري احملاســـــــبية ومعـــــــايري جلـــــــان وضـــــــع املعـــــــ: درس مهـــــــم جـــــــدا حيـــــــتم علـــــــى الكثــ

.ت بشىت أشكاهلا وأنواعها وأصحاqاالشركا؛احملاسبون واملدققونالتدقيق؛

.الشركةسقوط عوامل .1

ـــل الشــــــركةاإلدارة مهمــــــة مراجعــــــة الجملــــــس أوكــــــل � ومل تقــــــم اللجنــــــة ،صــــــفقات للجنــــــة الفرعيــــــة داخـــ

إال مبراجعـــــــة ســـــــريعة لتلـــــــك الصـــــــفقات كمـــــــا أن جملـــــــس اإلدارة أخفـــــــى معلومـــــــات يف غايـــــــة األمهيـــــــة  

.كان من املمكن أن تؤدي معرفتها إىل اختاذ اإلجراءات املناسبة

1
- http://www.aljazeera.net .2014جويلية 16اطلع عليه يوم   

األول حول احلوكمة ،  امللتقى الدويل "عالقة احلوكمة بعملية اإلفصاح والشفافية يف ظل املعايري الدولية للمحاسبة" بن زروق زكية، . عمـر شريـف2
، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جـامـعـــة العريب بن 2010ديسمرب 08و 07احملاسبية للمؤسسة واقع ، رهانات وآفاق، يومي 

.08مهيدي أم البواقي، ص 
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ــــــــوايل� ــــــــــذي ســــــــــبق  مليــــــــــار دقيــــــــــام إدارة الشــــــــــركة بتضــــــــــخيم أربــــــــــاح الشــــــــــركة إىل حــ والر يف العــــــــــام ال

كمــــــا أن الرقابــــــة الداخليــــــة قــــــد فشــــــلت مــــــن الناحيــــــة األخالقيــــــة واملاليــــــة كنتيجــــــة للخــــــداع ،ا*يارهــــــا

1.املستمر

بتشكيل جلنة حتقيق اليت إنرونوللوقوف على حقيقة ما حدث بالضبط، قام جملس إدارة شركة

ببت خبفض األرباح تس( اجلانب احملاسيب للعملياتعلى جانبني رئيسيني مها قدمت تقريرها الضخم مركزة 

الذي ألقى وجانب اإلفصاح عنهاوبعض شركات االستثمار، إنروناليت متت بني شركة)وحقوق امللكية

.الضوء على هذه العمليات

ــــــة والــــــيت مل تفصــــــح عنهــــــا شــــــركة ــــــيت وجــــــد�ا اللجن ـــــن أهــــــم األمــــــور ال ــــــرونمـ املــــــوظفني أن بعــــــض هــــــيإن

ــــــو  ــــــامالت أصـــــــــبحوا أغنيـــــــــاء بشـــــــــكل مفـــــــــاجئ وتلقـــ ـــــــك التعـــ ا عـــــــــدة مبـــــــــالغ مل يفـــــــــرتض أن املتـــــــــورطني بتلــ

ــــــا،  ــــــــنهميتلقوهـــــــ ـــــ ـــــــــــن بي ــــــــــFastowمــ ـــــــذي تلقـــ ــــــ ــــــــــركيت30ىال ــــــــــن شـــ ــــــون دوالر مـــ ـــــــ ، LJM2وLJM1ملي

ـــــــركات اســـــــــتخدمت إنـــــــــروناكتشـــــــــفت أن إدارةو  ـــــــدة صـــــــــممت بشـــــــــكل شــ ـــــــتثمارية يف عمليـــــــــات عديــ اســ

ـــــــع اإلجـــــــراءاتتتدونمـــــــدروس  واملبـــــــادئ احملاســـــــبية املتعـــــــارف عليهـــــــا ممـــــــا أدى إىل عـــــــدم إظهـــــــار تلـــــــك ب

ـــــــركة ـــــــــرونالشـــــــــركات االســـــــــتثمارية يف القـــــــــوائم املاليـــــــــة لشــ ـــــــول والتزامـــــــــاتإن ـــــــك ،كأصــ مـــــــــع العلـــــــــم أن تلــ

ـــت مبوافقــــــة وإشــــــراف املــــــدققني اخلــــــارجيني أ*ــــــا أظهــــــرت إذ،أندرســــــونمستشــــــاري الشــــــركة و العمليــــــات متـــ

.يف أعوام سابقة أرباحا ومهية بلغت بليون دوالر

ــــــار شــــــركة ــــــرونإن املشــــــكلة الرئيســــــية يف ا*ي ــــــاس واإلفصــــــاح اخلــــــاص إن ــــــات القي ــــــد بآلي أ*ــــــا مل تتقي

ــــــالغ عــــــن  ــــــر أندرســــــون بعــــــدم اإلب بالشــــــركات ذات األهــــــداف احملــــــددة، كمــــــا تبعهــــــا تواطــــــؤ مــــــدققها  آرث

كانــــــت تقــــــوم بعــــــدة أعمــــــال آرثــــــر أندرســــــون  ا أن شــــــركة التــــــدقيقكمــــــ،ذلــــــك، وإصــــــداره للتقريــــــر النظيــــــف

.ومستشارها املايل من جهة أخرىلشركةلمزدوجة، فهي من جهة املدقق اخلارجي 

.WorldComوولد كوم ا1يار شركة : ثانيا

، حتـــــت مســـــمى شـــــركة اخلـــــدمات 1983نشـــــاطها بواليـــــة ميسيســـــييب عـــــام وولـــــد كـــــومشـــــركةبـــــدأت 

ـــــركة عامـــــــة 1989احملــــــدودة البعيـــــــدة، ويف عــــــام  ـــــت إىل شــ انـــــــدجمت مــــــع مؤسســـــــة الشــــــركات املتميـــــــزة وحتولـ

، جملة اإلدارة واالقتصاد، "، يف رفع كفاءة مهنة التدقيق اخلارجي)أوكسلي- ساربنيز(دور قانون "علي حسني الدوغجي، أسامة عبد املنعم سيد علي، 1

مت ، http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=9572: منقولة من املوقع اإللكرتوين، 2011، األردن،  86العدد 
.10ص ، 2015أفريل 29يه اإلطالع عل
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ـــــــة ســــــــنة  ــــــــدها يف البورصـ ــــــــدة مــــــــابني ســــــــنة 1995ومت قي ـــــرتة املمت ــــرية يف الفـــ ـــــــدت هــــــــذه األخــــ 1999، وعمـ

ـــل حماســـــبية2002وســـــنة  ــ رهـــــا *ياويعـــــود الســـــبب يف اإخفـــــاء مركزهـــــا املـــــايل، إىل ف د�ـــــإىل اســـــتخدام حي

ــــــني أهــــــم ركــــــائز حوكمــــــة  ــــــرب مــــــن ب ــــــيت تعت ــــــة، وال إىل غيــــــاب اإلفصــــــاح والشــــــفافية حــــــول وضــــــعيتها احلقيقي

.1الشركات

ـــــــل  ـــــــركات هـــــــــذهالـــــــــدروس املســـــــــتفادة مـــــــــن ا*يـــــــــار قـــــــــد تتمثــ ـــــــاالشــ االهتمـــــــــام مبوضـــــــــوع يفوغريهــ

الرمسيــــــة واألكادمييــــــة هــــــاتأخالقيـــــات وســــــلوكيات املهنــــــة احملاســــــبية والنشــــــاط االقتصـــــادي عمومــــــا مــــــن اجل

ــــــول دون وقــــــــوع الغــــــــش واالخــــــــتالس مببــــــــادئ ، مــــــــع واملهنيــــــــة ـــــيت حتــ ضــــــــرورة ربــــــــط املبــــــــادئ األخالقيــــــــة الـــ

ــــــه عليــــــه الصــــــالة والســــــالم أل*ــــــ ا املــــــانع دون وقــــــوع اخليانــــــة اإلســــــالم املســــــتمدة مــــــن كتــــــاب هللا وســــــنة نبي

االهتمــــــام حبوكمــــــة الشــــــركات حلمايتهــــــا ومحايــــــة حقــــــوق مالكهــــــا واجلهــــــات األخــــــرى املســــــتفيدة ، و والغــــــش

.  منها

":Sarbanes-Oxleyقانون " قانون أوكسلي : ثالثا

ــــــــانون أ ـــــروف أيضــــــــا باســــــــم ق ـــــــلي املعـــ ــــــــة "وكسـ ـــــــانون محاي الشــــــــركة العامــــــــة للمحاســــــــبة وإصــــــــالح قـ

ــــــس الشــــــيوخ" (املســــــتثمر ــــــات أوكســــــليســــــاربانس ويســــــمى عــــــادة ) يف جمل ، هــــــو القــــــانون االحتــــــادي للوالي

ــــــــدة يف  ــــــــو 30املتحـ ـــــــــ2002يوليـ ــــــــدة أو حمســـــــــنة جلمي ـــــــايري جديـ ـــــــــذي وضـــــــــع معــ ــــــركة ، وال ــــــــات الشـــ ع لوحـ

مقـــــــدمي الســـــــناتور األمريكـــــــي مقتـــــــبس مـــــــنامســـــــه ،وإدارة الشـــــــركات واحملاســـــــبة العامـــــــة، العامـــــــةاألمريكيـــــــة

ـــــل جـــــــي"املمثـــــــلو "بـــــــول ســـــــاربانس" ، صـــــــدر مشـــــــروع القـــــــانون كـــــــرد فعـــــــل لعـــــــدد مـــــــن 2"أوكســـــــلي. مايكــ

الــــــذي أدى إىل 2001ا*يــــــار شــــــركة إنــــــرون يف أواخــــــر فضــــــائح الشــــــركات الكــــــربى واحملاســــــبة مبــــــا يف ذلــــــك 

حـــــدوث كارثـــــة لالقتصـــــاد األمريكــــــي أصـــــابت األســـــواق املاليــــــة، كمـــــا احـــــدث نتــــــائج ســـــلبية علـــــى البيئــــــة 

ر، ققي احلســـــــابات و مصـــــــاريف االســـــــتثمااحملاســـــــبية بســـــــبب إخفـــــــاق اجلهـــــــات املراقبـــــــة للشـــــــركة مـــــــن مـــــــد

دققي احلســـــابات يف العـــــامل و هـــــي شـــــركة آرثـــــر أندرســـــون كمـــــا ســـــبق وقـــــد تبعهـــــا غلـــــق أكـــــرب الشـــــركات ملـــــ

.و أن ذكرنا

، امللتقى "دور حوكمة الشركات يف التنسيق بني اآلليات الرقابية الداخلية واخلارجية للحد من الفساد املايل واإلداري" براق حممد، قمان عمر، 1
مالية وبنوك و إدارة األعمال، جامعة حممد ، خمرب 2012ماي 06/07يومي " حوكمة الشركات للحد من ظاهرة الفساد املايل و اإلداري: الوطين حول

07،  ص -بسكرة–خيضر 
2 http://www.manufacturingterms.com/Arabic/Sarbanes-Oxley-Act.html ، مت اإلطالع عليه يوم

29/04/2015.  
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ــــة حماســــــبية موثوقــــــة مــــــن قبــــــل مناقشــــــة قــــــانون أوكســــــلياألمــــــر الــــــذي أدى إىل  ـــق بيئــ وتــــــأثريه يف خلـــ

ــــث  ـــــركات العامــــــة، حيــ ــــــة الشـ ــــــة إىل النهــــــوض بالبيئ ــــــة مــــــن األهــــــداف الداعي ــــــانون أوكســــــلي مجل يتضــــــمن ق

1:احملاسبية واكتساب ثقة املستثمرين من خالل

الشـــــفافية يف تقــــــدمي معلومــــــات ال تتضــــــمن أي عبــــــارات أو بيانـــــات غــــــري صــــــحيحة والتأكــــــد مــــــن �

.حذف أي منها من القوائم املالية حىت ال تكون مضللةأنه مل يتم 

ـــــه يف احلـــــد مـــــن التحقـــــق مـــــن صـــــحة � ـــــة الداخليـــــة يف الشـــــركات ومـــــدى فاعليت وكفـــــاءة نظـــــام الرقاب

.عمليات الغش

.احملاسب القانوين يف الشركة واألخذ باآلراء الواردةدراسة التقارير اليت يقدمها �

ــــــذ للوصــــــول إىل األهــــــداف املرجــــــوة مــــــن و  ــــــة التنفي تضــــــمن قــــــانون أوكســــــلي مجلــــــة مــــــن البنــــــود واجب

ـــــة علـــــى الشـــــركات احملاســـــبة العامـــــةتشـــــكيل جلنـــــة الرقكتطبيقـــــه   اســـــتقاللية مـــــدققي احلســـــابات ملـــــا هلـــــا ، و اب

ـــن البيانـــــات املاليـــــة اإلفصـــــاحتعزيـــــز مـــــع، املاليـــــة واملعلومـــــات املعلـــــن عنهـــــاصـــــحة التقـــــاريرمـــــن شـــــفافية و  عــ

ــــــة كإيضــــــاحات متممــــــة ألثــــــر املعــــــامالت اإلفصــــــاحمبــــــا فيهــــــا األحــــــداث الــــــيت ينبغــــــي  عنهــــــا خــــــارج امليزاني

ـــــــات رقميـــــــة تعـــــــرب عـــــــن املعـــــــامالتاملاليـــــــة يف صـــــــورة ـــــــد الشـــــــركات الضـــــــريبية الـــــــذي ، إضـــــــافة إىل بيان عوائ

خيــــــتص بــــــإجراء اعتمــــــاد اإلقــــــرارات الضــــــريبية مــــــن مــــــدققي احلســــــابات كمــــــا يتضــــــمن اإلشــــــارة إىل ضــــــرورة 

. لى اإلقرارالتوقيع من الرئيس التنفيذي للشركة ع

:2002جويلية 19يف 1606األورويب رقم صدور قرار الربملان: رابعا

ـــــةاملتعلـــــق ـــــه كـــــان حـــــدثا مـــــدعما للمعـــــايري ، بتطبيـــــق معـــــايري احملاســـــبة الدولي ـــــه غـــــري أن ورغـــــم حمدوديت

، واعتــــــرب نقطــــــة البــــــدء يف حتــــــول الكثــــــري مــــــن الــــــدول مثــــــل كنــــــدا واليابــــــان العــــــامليالدوليــــــة علــــــى املســــــتوى

.معايري احملاسبة الدوليةتبينواسرتاليا إىل

: ، املوقع اإللكرتوين"دور قانون ساربنيز أوكسلي يف رفع كفاءة مهنة التدقيق اخلارجي"دوغجي، أسامة عبد املنعم سيد علي، علي احلسن ال1

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=9572 ، مرجع سابق، 2015أفريل 29مت اإلطالع عليه.
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.معايري احملاسبة على املستوى الدويلدراسة : ملبحث الثاينا

املــــــراجعني يف كــــــل دول العــــــامل، فهــــــم مهيــــــة عاليــــــة مــــــن قبــــــل احملاســــــبني و املعــــــايري احملاســــــبية بأحتضــــــا 

ـــــــى مراعـــــــاة نصـــــــوص هـــــــذه امل ــــــا حيرصـــــــون عل ــــــدادهم للتقـــــــارير احملاســـــــبية و عـــــــايري يف ممارســـــــا�م غالبـــــــا مـ إعـ

قبـــــل التطـــــرق ملفهــــــوم ؟،هااملســـــئولة عـــــن إصـــــدار اتة، فمـــــا هـــــي املعـــــايري احملاســـــبية؟ ومـــــا هـــــي اجلهـــــاملاليـــــ

.قصود املعيارا مبيف طرح املعلومات بدءاسبية الدولية سنتدرجاملعايري احمل

.معايري احملاسبية الدولية: املطلب األول

وضـــــع املعــــــايري احملاســــــبية يـــــتم بنــــــاء علــــــى احتياجـــــات وجتــــــارب احملاســــــبني مبجتمـــــع معــــــني، كمــــــا إن

ــــــــ ـــــــوز عل ـــــب أن حتـ ــــــايري جيـــ ـــــع و أن هــــــــذه املعــ ــــــذلك اºتمـــ ــ ــــــبني ب ـــــول احملاســ ــ ــــــــة وضــــــــع املعــــــــايري ى قبـ أن عملي

.احملاسبية تتأثر بالبيئة السائدة يف كل دولة

رجعيـــــــة الوضـــــــعية واحملـــــــددة، يســـــــتند يقصـــــــد بكلمـــــــة معيـــــــار جمموعـــــــة مـــــــن املقـــــــاييس واإلشـــــــارات امل

ـــــــول األحـــــــــداث  ــــــاس وإثبـــــــــات وإفصـــــــــاح عـــــــــن املعلومـــــــــات حــ ـــــــن قيـــ ـــــــه مــ ـــــب يف اجنـــــــــاز عملــ عليهــــــــا احملاســــ

.1االقتصادية للمشروع

قواعــــد إرشــــادية يرجــــع إليهــــا ن عبــــارة عــــبأ*ــــااملعــــايري احملاســــبية وقــــد عرفــــت جلنــــة القواعــــد الدوليــــة 

لكنهـــــــا ال تلغـــــــي احلكمـــــــة أو االجتهـــــــاد أبـــــــدا، كمـــــــا املهنيـــــــون لـــــــدعم اجتهـــــــادهم واســـــــتلهام حكمـــــــتهم، و 

إ*ــــــا وصــــــف مهــــــين رفيــــــع املســــــتوى للممارســــــات املهنيــــــة املقبولــــــة قبــــــوالً عامــــــاً و�ــــــدف إىل تقليــــــل درجــــــة 

ــــــري أو املمارســــــة اال ــــــة وكفــــــاءة يف خــــــتالف يف التعب ــــــيم نوعي الظــــــروف املتشــــــاqة، وتعتمــــــد كإطــــــار عــــــام لتقي

.ؤولية املهنيةوعمق املسالعمل الفين ولتحديد طبيعة

:أمهيـة املعايري احملاسبية الدولية: أوال

ــــــــرف كل ــــــــة نــــــــــا يعــ ــــــــرتاع"مقولــ ـــــــة أم االخــ ــــــــة تؤ "احلاجـــ ــــــــدها التغــــــــــريات يف احليــــــــــاة ، وهــــــــــي مالحظــ كــ

ــــــى التطــــــور والتغيــــــري يف احملاســــــبة بصــــــورة عامــــــة وعلــــــى نشــــــوء معــــــاالعمليــــــة يري ، وتســــــري هــــــذه املقولــــــة عل

إرجــــــــاع نشــــــــوئها إىل احتياجــــــــات عصــــــــر عوملــــــــة االقتصــــــــاد احملاســــــــبة الدوليــــــــة بصــــــــورة خاصــــــــة، إذ ميكــــــــن 

، فاحملاســــــبة أساســــــاً انعكــــــس بــــــدوره علــــــى عوملــــــة احملاســــــبةوخصوصــــــا عوملــــــة أســــــواق املــــــال، األمــــــر الــــــذي

.62- 61:صمرجع سابق،، "احملاسبة الدولية و انعكاسا\ا على الدول العربية"حممد املربوك أبو زيد،1
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ـــن رصـــــد ، و ولغـــــة االســـــتثمارات علـــــى مجيـــــع األصـــــعدة احملليـــــة واإلقليميـــــة والدوليـــــةهـــــي لغـــــة األعمـــــال ميكــ

.احملاسبة دوليامهنةيمحمورين أساسيني استدعيا العمل على تنظ

.لم احملاسبةع وإجياد آلية لتطوير مياحلاجة إىل تقد.أ

ـــــبية  ـــــــة ملحـــــــــة لتوحيـــــــــد املعاجلـــــــــات احملاســــ ـــــــي حاجــ ــــــرن املاضــ ظهـــــــــرت يف منتصـــــــــف ســـــــــبعينيات القـــ

ـــــدول املختلفـــــة  ـــــة يف ال ـــــني احملاســـــبات الوطني فتعـــــددت . واســـــتبعاد التناقضـــــات القائمـــــة يف علـــــم احملاســـــبة ب

ـــن دورة حماســـــــبية إىل أخـــــــرى وتناقضـــــــت املعاجلـــــــات وكـــــــذلك ) خمالفـــــــة مبـــــــدأ الثبـــــــات ( لـــــــنفس الشـــــــركة مــــ

ــــــركات علــــــــى املســــــــتوى الــــــــوطين  ـــــبية ( احللــــــــول املتناقضــــــــة بــــــــني الشــ ــــــات احملاســـ خمالفــــــــة مبــــــــدأ قابليــــــــة البيانــ

لتناقضـــــات يف ناهيـــــك عــــن االخـــــتالف الكبـــــري القــــائم علـــــى املســــتوى الـــــدويل ومـــــن بــــني هـــــذه ا) للمقارنــــة 

:اسبية على سبيل املثال ال احلصراملعاجلات احمل

مصـــــــروفاً دون أخـــــــرىأصـــــــالً وأحيانـــــــاً أحيانـــــــايعتـــــــربحيـــــــثالتمـــــــويليمعاجلـــــــة مشـــــــكلة اإلجيـــــــار�

.ضوابط

ــــــكل ومضــــــــمون القــــــــوائ� أي م املاليــــــــة حــــــــىت يف الدولــــــــة الواحــــــــدةوجــــــــود اختالفــــــــات كبــــــــرية يف شــ

ـــــــااالفتقــــــــار إىل لغــــــــة حم ــــــــاً ودوليـ ــــــوالً وطني ــ ـــــــى قب ــــــبية تلقـ ـــــوم ات يفمــــــــثالً اختالفــــــــاســ ـــــــد مفهـــ حتديـ

ــــــو  ـــــــوائم اخل، ...ل أو املصــــــــروفات أو اخلســــــــارةاألصــ ــــــــات وقـ األمــــــــر الــــــــذي أدى إىل إعــــــــداد ميزاني

ـــــت بيانـــــــات  ـــــد وعقـــــــد املقارنـــــــات، باختصـــــــار كانــ دخــــــل متناقضـــــــة البيانـــــــات وغـــــــري قابلـــــــة للتوحيــــ

.تلك القوائم مضللة وتؤدي إىل قرارات خاطئة

1.انفتاح البورصات وأسواق املال عاملياً .ب

ـــــة فقـــــد أحل  ـــــد مـــــن االســـــتثمارات اخلارجي ـــــاح االقتصـــــادي العـــــاملي واســـــتقطاب مزي متاشـــــياً مـــــع االنفت

اtتمـــــــع االســـــــتثماري الـــــــدويل علـــــــى ضـــــــرورة حتســـــــني املعـــــــايري الدوليـــــــة القائمـــــــة وإصـــــــدار معـــــــايري جديـــــــدة 

ـــــــادل يف أســـــــواق املـــــــالتنمـــــــي أدا ــــث ،ء ومســـــــتوى التب ـــ ـــــــة املشـــــــرفة عحي ـــــــة العاملي لـــــــى مت االتفـــــــاق مـــــــع اهليئ

علـــــى عـــــدد مـــــن املعـــــايري الشـــــاملة الواجـــــب إصـــــدارها بغيـــــة اعتمادهـــــا وقبوهلـــــا "IOSCO"األســـــواق املاليـــــة

. ألغراض متطلبات األسواق املالية

1

داد، غة، العدد اخلاص مبؤمتر الكلية، ب، جملة بغداد للعلوم االقتصادي"املعايري احملاسبية و التغري يف بيئة األعمال املعاصرة"آالء مصطفى األسعد، -
.264، ص 2013العراق، 
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م ختــــــدتتماشــــــى مــــــع متطلبــــــات العوملــــــة و كو�ــــــا تتجلــــــى أمهيــــــة تطبيــــــق املعــــــايري احملاســــــبية الدوليــــــة يف  

ع االســـــتثمار بكـــــل أشـــــكاله الســـــيما الـــــدويل تشـــــجي، وتعمـــــل علـــــى أغـــــراض الشـــــركات متعـــــددة اجلنســـــيات

ــــــق معــــــايري حماســــــبية جديــــــدة مــــــن شــــــأنه طمأنــــــة املســــــتثمرين اخلــــــارجيني  ــــــه، كمــــــا أن التوجــــــه حنــــــو تطبي من

ـــــن خــــــالل االع ــــــةواحملليــــــني مـ ــــــاس احملاســــــيب، وإعــــــداد القــــــوائم املالي ـــــق األهــــــداف ، و تمــــــاد عليــــــه يف القي حتقيـ

ــــــدول األعضــــــاء والتقلــــــيص مــــــن احتم ــــــني ال ــــــة الوقــــــوع يف االزدواج الضــــــرييب؛ باالنتقــــــال مــــــن الضــــــريبية ب الي

ـــــــة االقتصــــــــاديةالوجهــــــــة  ـــــــة إىل الوجهـ ــــــركات احملليــــــــة أو و ،القانونيـ ـــــــايل يف الشــ ـــــــهولة إجــــــــراء التحليــــــــل املـ سـ

م املســـــتثمرين باملعلومـــــات املاليـــــة ذات النوعيـــــة والشـــــفافية العـــــاليتني األمـــــر عـــــدمـــــع العمـــــل علـــــى 1،الدوليـــــة

ــــــــل  ـــــن درجــــــــة خمــــــــاطر االســــــــتثمار ومــــــــن مث ختفــــــــيض تكلفــــــــة رأس املــــــــالالــــــــذي قــــــــد يســــــــاهم يف التقلي 2،مـــ

ــــدفق و  ــــؤدي إىل اختيــــار أفضــــل البــــدائل، وهــــذا مــــن شــــأنه أن يــــرتك ت ــــة ممــــا ي ســــهولة إجــــراء عمليــــات املقارن

.األموال تتجه صوب الشركات الفعالة فتزداد الرفاهية االجتماعية

3:ل ما ميكن أن ينجر عن غيا�ا فيما يليإبراز أمهية املعايري احملاسبية الدولية من خالوميكن 

ــــــيت تعــــــــاجل مبوجبهــــــــا � قــــــــد يــــــــؤدي غيــــــــاب معــــــــايري للمحاســــــــبية املاليــــــــة  إىل اخــــــــتالف األســــــــس الــ

العمليـــــــات واألحـــــــداث والظـــــــروف املاليـــــــة للمنشـــــــآت املختلفـــــــة ممـــــــا ينـــــــتج عنـــــــه صـــــــعوبة مقارنـــــــة 

ـــــدائل املختلفـــــة  ـــــة بـــــني الب ـــــايل صـــــعوبة املقارن ـــــائج أعماهلـــــا و بالت املراكـــــز املاليـــــة هلـــــذه املنشـــــآت ونت

.)تسهيل عملية اختاذ القرارات(القرارات عند اختاذ 

ــــــــاس � ـــــليمة لقي ــــــري ســـ ــــــــا إىل اســــــــتخدام طــــــــرق حماســــــــبية غــ يــــــــؤدي غيــــــــاب معــــــــايري احملاســــــــبية أحيان

العمليــــــات واألحــــــداث و الظــــــروف الــــــيت تــــــؤثر علــــــى املنشــــــاة و إيصــــــال نتائجهــــــا إىل املســــــتفيدين 

ــــب . ـــــــك عـــــــنويرتتـــ ــــــورذل ــــــواعـــــــدم ظهـ ــــــا ائالقـ ــــــاة مبعـــــــدل مركزهـ ـــــــائج م املاليـــــــة للمنشـ ملـــــــايل و نت

ـــــــا ــــــــة يف . أعماهلــــ ـــــــــات املعروضـــ ــــــــتخدمون املعلومــ ــــــــة يســـ ــــــــني للنشـــــــــــاطات املختلفـــ ــــــا إن املقرضـــ كمـــــ

إعـــــداد تلـــــك يف ولـــــذا فـــــان اخلطـــــأ .القـــــوائم املاليـــــة ضـــــمن معلومـــــات أخـــــرى ،عنـــــد اختـــــاذ اإلقـــــراض

1

، جملة اإلحصاء و االقتصاد التطبيقي، "مدى توافق النظام احملاسيب املايل مع املرجع احملاسيب الدويل يف إعداد القوائم املالية"عيادي عبد القادر، -
.21، ص2013، 20جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العدد

2

.125ص ، 2008، اجلزائر، ، مكتبة الشركة اجلزائرية بوداود، اجلزء األول"الدوليةحماسبة املؤسسة طبقا ملعايري احملاسبة"شعيب شنوف، -
3

- collection gestion, «  les normes comptables internationales (IAS/IFRS) », pages 

bleues internationales, septembre 2008 ,p09. 



.البيئة احملاسبية الدولية: الفصل األول

43 

ــــــرارات ـــــــؤدي إىل اخلطــــــــأ يف اختــــــــاذ هــــــــذه القــ ــــــد يـ ــــــوائم قــ ـــــــة اختــــــــاذ (القــ ــــــــاب اخلطــــــــأ يف عمليـ اجتن

.)القرارات

ـــــة بطريقـــــة  مقتضـــــبة و معقـــــدة ، � ـــــاب معـــــايري للمحاســـــبية إىل إعـــــداد القـــــوائم املالي ـــــؤدي غي ـــــد ي ق

ــــــه صــــــعوبة اســــــتفادة مســــــتخدميها منهــــــا ،  ــــب علي حــــــىت وان صــــــلحت املعاجلــــــة احلســــــابية،مما يرتتــ

إذ يســـــتلزم فهمهـــــا الرجـــــوع مصــــــادر إعـــــدادها أو قـــــدرة علميـــــة متميــــــزة  وكالمهـــــا لـــــيس متــــــوفر يف 

ــــــو  ــــث معظــــــــم احلــــــــاالت ، ســ ــــــادر حبكــــــــم طبيعتهــــــــا مــــــــن حيــــ اء لعــــــــدم إمكانيــــــــة الرجــــــــوع إىل املصــ

بالتـــــايل وجـــــود حالـــــة عـــــدم ثقـــــة تـــــؤثر و الســـــرية أو التشـــــعب واحلجـــــم واملكـــــان أو اخلـــــربة واملعرفـــــة ، 

).اجتناب التعقيد(يتخذو�ا جم وظيفة القرارات اليت على ح

ـــث تتضـــــح أمهيـــــ ة إصـــــدار معـــــايري احملاســـــبة مـــــن هنـــــا تنبـــــع أمهيـــــة إصـــــدار معـــــايري احملاســـــبة املاليـــــة حيــ

ســـــــامهة ذات رؤوس املاليـــــــة عنـــــــد األخـــــــذ يف احلســـــــبان اجتـــــــاه االقتصـــــــاد الـــــــوطين إىل تأســـــــيس الشـــــــركات امل

.اجتاه املواطنني إىل االستثمار فيهااألموال الضخمة و 

.خصائص املعايري احملاسبية الدولية: ثانيا

ابالدوليـةاحملاسـبيةاملعـايريتتميـز الـيتاإلصـالحاتبعـدخاصـةاإلمجـاعحتقيـقعلـىقـد̈ر

مـناكتسـبتهاالـيتلقـوةنظـرا لاملؤهلـةالوطنيـةاهليئـاترأيإمهـالدون، احملاسـبيةاملعـايريهيئـةعرفتهـا

تقدمـهملـانتيجـةةمرونـكمـا أ�ـا الـوطين؛احملاسـبيةاملمارسـاتمييـزالـذيالتبـاينبـنيالتوفيـقخـالل

أوالقانونيـةالصـفةتكتسـبالأل�ـاالتطبيـقإجباريـةغـري، و مسـتعمليهاخمتلـفلرتضـيحلـولمـن

ــــث .التنظيميـــــة جيـــــب مراعـــــاة كافــــــة الظـــــروف البيئيــــــة جيــــــب مراعـــــاة بعـــــض الشــــــروط عنـــــد إعــــــدادها إذ حيـ

ــــق العملــــي؛ ــــتم التحيــــز حنــــو بلــــوغ هــــدف و احمليطــــة عنــــد إعــــدادها، حبيــــث تكــــون مالئمــــة لواقــــع التطبي ال ي

مــــــن قبــــــل املســــــتخدمني جيــــــب أن تكــــــون مفهومــــــة وواضــــــحة كمــــــا حمــــــدد مقــــــدما ملصــــــلحة طــــــرف معــــــني؛

ـــــك عــــــن طريـــــق أخــــــذ رأي اجلهـــــات املســــــتفيدة عنـــــد إعــــــدادها؛ جيـــــب أن تكــــــون منســـــجمة مــــــع و ويـــــتم ذل

1.أهداف احملاسبة املالية

.05ص مرجع سابق،،"املايل مع املعايري احملاسبية الدولية بشأن املؤسسات الصغرية واملتوسطةمدى توافق النظام احملاسيب"براق حممد، قمان عمر، 1
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.الدولية إلعداد التقارير املاليةة واملعايري يمعايري احملاسبة الدول: ثالثا

ـــري مصـــــطلح املعـــــايري الـــــيت يصـــــدرها مـــــن معـــــايري عمـــــل ـــــة علـــــى تغيــ جملـــــس معـــــايري احملاســـــبة الدولي

معـــــــايري "2001-1973: التســـــــمية القدميـــــــة(دوليـــــــة إلبـــــــالغ التقـــــــارير املاليـــــــة احملاســـــــبة الدوليـــــــة إىل معـــــــايري 

ـــــــــة ــــــــــبة الدوليـــــ ـــــــــة، IAS"احملاســــ ـــــــمية احلاليـــــ ـــــــــذ : التســـــــ ـــــــارير "2001منـــــ ـــــــــــداد التقـــــــ ــــــــة إلعـــ ــــــــــايري الدوليــــــ املعــــ

:وفيما يلي ملخص هلذه املعايري، )IFRS"ملاليةا

1.منها ما مت تعديله و منها ما مت إلغاؤه:IASCمعايري احملاسبة الدولية الصادرة عن �

ــــة� ــــة مــــن :IASs(1)عــــرض القــــوائم املالي يهــــدف هــــذا املعيــــار إىل بيــــان أســــاس عــــرض القــــوائم املالي

ــــرتات أخـــــــرى أو ملنشـــــــآت  أجـــــــل ضـــــــمان إمكانيـــــــة املقارنـــــــة مـــــــع قـــــــوائم مماثلـــــــة لـــــــنفس املنشـــــــأة يف فـــ

ـــــرض القــــــوائم وإرشــــــادات خاصــــــة �يكلهــــــا واحلــــــد األدىن  ــــــارات لعـ ــــــار عــــــدة اعتب أخــــــرى وحيــــــدد املعي

̈ـــــا كمـــــا يعـــــرض املعيـــــار منـــــاذج عـــــن القـــــوائ و مت تعديلـــــه ســـــنة 1997ســـــنة مت إصـــــداره . م املاليـــــةحملتويا

جملـــــس يـــــع القـــــوائم املاليـــــة ذات الغـــــرض العـــــام املعـــــدة وفـــــق قواعـــــد وقـــــوانني مج، ويطبـــــق علـــــى 2011

2.معايري احملاسبة الدولية

ـــــاعة � ـــزون( البضـ ـــــبية : IASs(2)) املخـــ ـــن هــــــذا املعيــــــار هــــــو وصــــــف املعاجلــــــة احملاسـ إن اهلــــــدف مـــ

ـــــث أن،للمخـــــــزون إحـــــــدى املســـــــائل احملاســـــــبية يف حماســـــــبة املخـــــــزون هـــــــي التكلفـــــــة الـــــــيت ســـــــيتم حيــ

ــــــار  ــــــاإليراد ذات الصــــــلة ويقــــــدم هــــــذا املعي ــــــتم االعــــــرتاف ب االعــــــرتاف �ــــــا كأصــــــل وترحيلهــــــا حــــــىت ي

إرشــــــادات لتحديــــــد التكلفــــــة واالعــــــرتاف �ــــــا باعتبارهــــــا مصــــــروف، ويــــــتم قيــــــاس املخــــــزون بالتكلفــــــة 

.2003سنة وعدل، 1976جانفي 01مت إصداره بتاريخ وصايف القيمة احملققة أيهما أقل،

.28و27حل حمله املعيارين الدوليني للمحاسبة :IASs(3)) املدجمة(القوائم املالية املوحدة�

ـــالك � ــن األمــ ــــبة عـــ ـــــة هحملـــــحـــــلو 1999ســـــحب ســـــنة :IASs(4)احملاسـ ، 16معـــــايري احملاســـــبة الدولي

22 ،38
3.

1

.538-531:ص،مرجع سابق،"2و1الشامل يف مبادئ احملاسبة "عبد الستار الكبيسي، .د-
2

.13، ص 2007جملة أحباث إدارة واقتصادية ، العدد  األول، جوان ،"01املعيار الدويل رقم "عقاري مصطفى، -
3

، دكتوراه يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري "املعايري احملاسبية الدولية والبيئة اجلزائرية متطلبات التوافق والتطبيق"محزة العرايب، -
.80ص ، 2013- 2012اس، والعلوم التجارية، جامعة أحممد بوقرة، بومرد
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ــــاحات� ـــة اإليضـــ ـــ ـــــالقوائم املاليـ ـــة بــ ـــ ســــــــنة متـــــــت االستعاضـــــــة عـــــــن هـــــــذا املعيـــــــار: IASs(5)املرفقـ

.بعد التعديل1مبعيار احملاسبة الدولية رقم 1997

.15مبعيار احملاسبة الدويل رقم مت تغيريه:IASs(6)األسعاراحملاسبة و تغريات �

ـــة � ــ ـــدفقات النقدي ــ ـــة الت ـــــار إىل :IASs(7)قائمــ تـــــوفري معلومـــــات عـــــن أن اقتضـــــاء يهـــــدف هـــــذا املعي

ــــريات التارخييــــــة يف النقــــــد ـــن طريــــــق بيــــــان التــــــدفقات النقديــــــة الناجتــــــة 1التغــ والنقــــــد املعــــــادل ملنشــــــأة عـــ

ــــــــة واالســــــــتثمارية، ــــــن األنشــــــــطة التشــــــــغيلية والتمويلي ـــــــرتة مــ ــــــــاريخ مــــــــن خــــــــالل الفـ 01مت إصــــــــداره بت

.2010، و مت تعديله سنة1977جانفي 

ــــبية و � ـــ ــــات احملاسـ ـــ ــــاء السياسـ ـــ ــــبية واألخطـ ـــ ــــديرات احملاسـ ـــ ـــري يف التقـ ـــ يهــــــــتم هــــــــذا : IASs(8)التغيــ

ــــريات واملعاجلــــــة احملاســــــبية واإلفصــــــاح عــــــن بعمليــــــة اختيــــــار وتغيــــــري السياســــــات احملاســــــبيةاملعيــــــار  التغــ

ــــــحيحات أالتقـــــــــديرات احملاســـــــــبية، و و السياســـــــــاتيف ـــــــابقةخطـــــــــاء تصـــ ــــرتة الســ لتعزيـــــــــز موثوقيـــــــــة الفـــــ

ــــة للمنشــــأة  ــــات املالي ــــة مــــع منشــــآت أخــــرىالبيان ــــة هــــذه املعلومــــات املالي ــــة مقارن كمــــا يعــــرض ،  وقابلي

.2003، ومت تعديله سنة 1978سنة ، مت إصداره املعيار أمثلة توضيحية

ــــوير � ــــوث ونشـــــاطات التطـ ــن البحـ ــــبة عـــ ـــــدويل رقـــــم : IASs(9)احملاسـ ـــــار احملاســـــبة ال حـــــل حملـــــه معي

..1999سنة 38

ـــة � ـــ ـــاريخ امليزاني ـــ ــــد ت ــــداث بعــ تبيــــــان مــــــىت جيــــــب علــــــى يهــــــدف هــــــذا املعيــــــار إىل : IASs(10)األحــ

ـــــرتة إعـــــداد التقـــــارير، وكـــــذا  الـــــيت اإلفصـــــاحاتاملؤسســـــة أن تعـــــدل بيانا¨ـــــا املاليـــــة لألحـــــداث بعـــــد ف

عـــــن تـــــاريخ التصـــــريح بإصـــــدار البيانـــــات املاليـــــة وعـــــن األحـــــداث بعـــــد الفـــــرتة بعـــــد جيـــــب أن تقـــــدمها 

.2007، مت تعديله سنة 1980جانفي 01، مت إصداره بتاريخ 2إعداد التقارير

ـــــاء� ــود اإلنشــ ـــ تســـــــتخدم طريقـــــــة نســـــــبة اإلجيـــــــار يف احملاســـــــبة عـــــــن العقـــــــود اإلنشـــــــاء : IASs(11)عقــ

ـــــــروفات  ــــــــرادات باملصـــ ــــــــات أســــــــــاس االســــــــــتحقاق ومبــــــــــدأ مقابلــــــــــة اإليــ ــــــــجم مــــــــــع متطلبــ أل�ــــــــــا تنســ

ـــــاريخ  ـــــه ســـــنة 1980جـــــانفي 01واخلســـــائر املتوقعـــــة عـــــن العقـــــد، مت إصـــــداره بت ، كـــــان أخـــــر تعـــــديل ل

1993.

1
ل إىل مبالغ يتكون النقد من نقد يف الصندوق والودائع حتت الطلب، أما املعادالت النقدية فهي استثمارات قصرية األجل وعالية السيولة جاهزة للتحوي-

.نقدية معلومة القيمة
2
IASCFملخص فين مت اعداده من قبل مؤسسة جلنة معايري احملاسبة الدولية  -
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ــــدخل � ـــ ــرائب ال ـــ ــــــريبة واإلفصـــــــاح : IASs(12)ضــ ـــــــار قواعـــــــد تســـــــجيل هـــــــذه الضـ حـــــــدد  هـــــــذا املعي

ـــــى اإليـــــرادات  ـــــى كـــــل الضـــــرائب علـــــى األربـــــاح باالعتمـــــاد عل ـــــق هـــــذا املعيـــــار عل عنهـــــا، حبيـــــث ينطب

ـــــــى  ـــــــوم علـ ــــــــيت تقـ ـــــــوم الضــــــــرائب املؤجلــــــــة ال ــــــــنج عنــــــــه مفهـ والنفقــــــــات املســــــــجلة خــــــــالل الــــــــدورة، وي

.2010خر تعديل له سنة آكان. 1حملاسبية واملقادير اجلبائيةالفروقات بني املقادير ا

ــــة� ـــ ـــات املتداولـ ـــ ــــة وااللتزامــ ـــ ــول املتداولـ ــــ ــــات األصــ ـــ ـــرض بيانـ ـــ ــــــــار :IASs(13)عــ ـــــل حملــــــــه معي حـــ

.1احملاسبة الدولية رقم 

ـــات� ـــ ـــن القطاعـــ ـــ ـــــارير عـــ ـــ ـــــــد م: IASs(14)التقـ ــ ـــــــدف حتدي ــــــــر Kــ ـــــب التقريـ ــــــــات الواجــــ ــــــــة املعلومـ اهيـ

ـــــيم اإلفصـــــاح عنهـــــا حـــــول القطاعـــــات و  ـــــة مـــــن تقي التشـــــغيلية حبيـــــث متكـــــن مســـــتخدمي القـــــوائم املالي

حـــــل 2،طبيعـــــة األنشـــــطة التجاريـــــة للمنشـــــأة وآثارهـــــا املاليـــــة والبيانـــــات االقتصـــــادية الـــــيت تعمـــــل فيهـــــا

IFRS 08.3الدويل اإلبالغمعيار 2009حمله سنة 

.قد مت إلغاء هذا املعيار: IASs(15)املعلومات اليت تعكس أثر تغري األسعار�

يهدف هذا املعيار إىل وصف : IASs(16))أصول ثابتة ملموسة(املمتلكات، املصنع واملعدات�

األصول واستهالكها والقيمة حيث يعرف هذه،املعاجلة احملاسبية لألصول املذكورة واالعرتاف Kا

كما حيدد املعيار عناصر تكلفة ،القيمة املتبقية والقيمة العادلةالقابلة لالستهالك واحلياة اإلنتاجية و 

01، مت إصداره بتاريخ األصل والنفقات الالحقة املتعلقة به وإعادة تقييمه واستهالكه واستبعاده

.2008، مت تعديله سنة 1983جانفي 

ــــار� ـــ ــود اإلجيــ ــــ ــــــف سياســـــــــات احملاســـــــــبة املناســـــــــبة، : IASs(17)عقـــ ـــــــــار إىل وصـــ ــــــــذا املعي يهـــــــــدف هـ

املســــــتأجرين واملــــــؤجرين، السياســــــات احملاســــــبية واإلفصــــــاح املناســــــبني لتطبــــــيقهم فيمــــــا يتعلــــــق بعقــــــود 

عنـــــــدما تنتقـــــــل إىل املنشـــــــأة كافـــــــة املنـــــــافع إجيـــــــار متويليـــــــةكعقـــــــود اإلجيـــــــار  تصـــــــنف عقـــــــود اإلجيـــــــار، 

1

، كلية يف علوم التسيريدكتوراه،"النظام احملاسيب الدويل و ترشيد عملية اختاذ القرار يف سياق العوملة و تطور األسواق املالية"سفيان بن بلقاسم، -

.127، ص 2010- 2009العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
2

دور معايري احملاسبة الدولية : "امللتقى الدويل حول، "املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية على إدارة األرباحتأثري تطبيق "والء ربيع عبد العظيم أمحد، -

، 2014نوفمرب 24/25، املنعقد يومي "-اجتاهات النظام احملاسيب املايل اجلديد على ضوء التجارب الدولية-يف تفعيل أداء املؤسسات واحلكومات

.106اجلزائر، ص جبامعة ورقلة، 
3

التسيري، جامعة أحممد وعلوماالقتصاديةالعلوم، دكتوراه، كلية"املعايري احملاسبية الدولية والبيئة اجلزائرية متطلبات التوافق والتطبيق"محزة العرايب، -

.80ص ، 2013-2012بوقرة، بومرداس، جامعة اجلزائر، 
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ــــــار التمويليــــــــة بالقيمــــــــة احلاليــــــــة املقــــــــدرة واملخــــــــاطر املرتبطــــــــة مبلكيــــــــة األصــــــــل، وت رمســــــــل عقــــــــود اإلجيــ

ــــــــى املوجــــــــــودات  ـــــــتهالك علـ ــــــــب املســــــــــتأجر مصـــــــــاريف االســـ ــــــــدفعات اإلجيـــــــــار املســــــــــتقبلية، وحيتسـ لـ

ـــري اإلجيــــــار التشــــــغيليةعقــــــود و املــــــؤجرة باســــــتخدام العمــــــر اإلنتــــــاجي،  تظهــــــر املوجــــــودات املــــــؤجرة للغـــ

عـــــــرتاف بـــــــإيرادات التـــــــأجري يف بيـــــــان الـــــــدخل ضـــــــمن بنـــــــد األصـــــــول يف امليزانيـــــــة العموميـــــــة ويـــــــتم اال

.2009ومت تعديله سنة 1982ل فرتة عقد اإلجيار، مت إصداره سنة خال

ـــراد � ىت يـــــتم االعـــــرتاف بـــــاإليراد عنـــــدما يكـــــون مـــــن مـــــبتحديـــــد هـــــذا املعيـــــار يهـــــتم:IASs(18(اإليــ

اإليــــــرادات بشــــــكل ن قيـــــاس هــــــذه احملتمـــــل أن تتــــــدفق منــــــافع اقتصـــــادية مســــــتقبلية إىل املنشــــــأة وميكــــــ

.2009، مت تعديله سنة موثوق

ــــافع � ـــ ــــوظفنيمنـــ ـــ ــــــوظفني : IASs(19)املـــ ــــــــيح حماســــــــــبة منــــــــــافع املــــ ـــــــذا املعيــــــــــار إىل توضــ ــــــــدف هـــ يهــ

ــــــافع يف مجيـــــــع أشـــــــكال التعويضـــــــات الـــــــيت متنحهـــــــا املنشـــــــأة اإلفصـــــــاحو  عنهـــــــا، و تتمثـــــــل هـــــــذه املنـ

.1998اخلدمات اليت يقوم Kا املوظفون، مت إصداره سنة مقابل 

ــــة� ــــاعدات احلكوميــ ــن املســ ـــ ــــاح عـ ــــة واإلفصــ ـــنح احلكوميــ ــن املـــ ــــبة عــــ ــــب :IASs(20)1احملاســ جيــ

ـــــاملنح  ـــــة، وال يعـــــرتف ب ـــــد احملاســـــبة واإلفصـــــاح عـــــن املـــــنح احلكومي ـــــة عن االعتمـــــاد علـــــى القيمـــــة العادل

ـــــة فيهـــــاغـــــري النقديـــــة  كمـــــا جيـــــب اإلفصـــــاح عـــــن السياســـــات احملاســـــبية ،إال إذا تـــــوفرت قناعـــــة معقول

.كآخر تعديل2008وعدل سنة 1983، مت إصدار املعيار سنة املتبعة

ــــة� ـــ ــــرف األجنبيـ ــــعار الصــــ ـــريات يف أســــ ـــر التغـــــ ــــــار إىل وصــــــــف  :IASs(21)أثـــــ يهــــــــدف هــــــــذا املعيــ

كيفيـــــــة تضـــــــمني معـــــــامالت العمـــــــالت األجنبيـــــــة والعمـــــــالت األجنبيـــــــة يف البيانـــــــات املاليـــــــة وكيفيـــــــة 

ـــــة عـــــرضترمجـــــة  ـــــة إىل عمل ـــــات املالي ـــــات املالجيـــــب أن ،البيان ـــرتجم العملي ــ ـــــةت ـــــالعمالت األجنبي ـــــة ب ، ي

ـــــــاح، وتلغـــــــى  وجيـــــــب إعطـــــــاء اإليضـــــــاحات الكافيـــــــة عـــــــن فروقـــــــات الرتمجـــــــة الداخلـــــــة يف صـــــــايف األرب

ــن طريــــــق  ـــرتى عــــ عمليـــــة اخلســــــارة الناجتــــــة عــــــن فروقــــــات العملــــــة وحتميلهـــــا علــــــى األصــــــل عنــــــدما يشـــ

.2008، كان آخر تعديل له سنة شهرا12االقرتاض ملدة تزيد عن 

ــــال� ـــ ــــدماج األعمـ ـــ ــــــــارمت:IASs(22)انـ ـــــــايل 2004ســــــــنة اســــــــتبدال هــــــــذا املعي ــــــــالغ املـ ــــــار اإلب ــ مبعي

.3رقم

1
، أما املساعدات احلكومية هي ومة على شكل عمليات نقل موارد املنشأة مقابل امتثال لشروط معينةاحلكومية هي املساعدات اليت تقدمها احلكاملنح-

.ومة لتقدم منفعة اقتصادية ملنشأةالذي تقوم به احلكاإلجراء
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ــــرتاض� ــاليف االقــ ـــ إنشــــــاء أو  تعــــــرتي مباشــــــرةتكــــــاليف االقــــــرتاض هــــــي تلــــــك الــــــيت: IASs(23)تكـ

ــــــاج  إىل هــــــذا املعيــــــاريهــــــدفوالــــــيت تشــــــكل جــــــزءا مــــــن تكلفــــــة ذلــــــك األصــــــل، و أصــــــل مؤهــــــلإنت

ــــــة اإلفصــــــاح عــــــن ــــــة للسياســــــات احملاســــــبية املتبعــــــة و البيانــــــات املالي تكــــــاليف الرمسلــــــة، ومعــــــدل الرمسل

.2007كان آخر تعديل له سنة تكاليف االقرتاض املؤهلة للرمسلة،  لتحديد 

ــــةإ� ــ ــراف ذات العالق ـــ ــــاحات األطـ ــــــار إىل ضــــــمان أن تشــــــتمل :IASs(24)فصــ يهــــــدف هــــــذا املعي

ــــت االنتبـــــــاه إىل احتماليـــــــة أن مركزهـــــــا اإلفصـــــــاحاتالبيانـــــــات املاليـــــــة للمنشـــــــأة علـــــــى  ـــــرورية للفـــ الضــ

ــــــراف ذات العالقــــــــة، املــــــــايل  ــــــود أطــ واألطــــــــراف ذات العالقــــــــة هــــــــي الــــــــيت قــــــــد تكــــــــون تــــــــأثرات بوجــ

ـــــــرار  ـــــــا يف صــــــــنع القـ ـــــر ودورهـ الشــــــــركة األم، (باســــــــتطاعتها الســــــــيطرة أو الــــــــتحكم يف الطــــــــرف اآلخـــ

فــــــة  تســــــتثىن الشــــــركات احلكوميــــــة اهلادوال) الشــــــركة التابعــــــة، والشــــــركات الزميلــــــة والســــــيطرة املشــــــرتكة

.2009، وعدل سنة 1984للربح من اإلفصاح عن عمليا ا، أصدر هذا املعيار سنة 

ـــتثمارات� ـــ ــن االسـ ـــ ـــبة عــ ـــ االعـــــــرتاف ( 39حـــــــل حملـــــــه معـــــــايري احملاســـــــبة الدوليـــــــة :IASs(25)احملاسـ

.2004سنة 1الذي أخذ مبدأ القيمة العادلة كأساس للقياس) القياسو 

ــــبة و � ـــداحملاســـ ــــافع التقاعــــ ــرامج منـــ ـــ ــن بــ ــ ـــر عـــ إن بـــــــرامج منـــــــافع التقاعـــــــد هـــــــي :IASs(26)التقريــــ

ــــد أو بعــــد  ــــافع للمــــوظفني عن ــــات تقــــدم املنشــــأة مبوجبهــــا من ــــى شــــكل إ¡ــــاءترتيب اخلــــدمات ســــواء عل

دخـــــل ســـــنوي أو مبلـــــغ مقطـــــوع، عنـــــدما يكـــــون باملكـــــان حتديـــــد أو تقـــــدير هـــــذه املنـــــافع، أو مقـــــدار 

ـــــل التقاعـــــد وفـــــق أحكـــــام وثيقـــــة مـــــا أو وفقـــــا ملمارســـــات املنشـــــأة،  أصـــــدر ســـــنة املســـــامهات فيهـــــا قب

.1994وعدل سنة 1987

ـــلة� ـــ ــــدة واملنفصــ ـــ ــــة املوحـ ـــ ــــوائم املاليـ ـــ ــــــــز إن اهلــــــــدف : IASs(27)القـ ــــــار هــــــــو تعزي ــ ــــن هــــــــذا املعي مــــ

ـــــركة األم  ــــــدمها الشــــ ـــــــيت تقـــ ـــــــــة املقارنـــــــــة للمعلومـــــــــات الــ ـــــــا املاليـــــــــة املالئمـــــــــة واملوثوقيـــــــــة وقابلي يف بيانا ــ

ـــــلة واملوحـــــــدة ¥موعـــــــة ـــــت ســـــــيطر ااملنفصــ ، عـــــــدل كـــــــآخر تعـــــــديل ســـــــنة مـــــــن املنشـــــــآت الواقعـــــــة حتــ

2011.

1

.23، ص 2010/2011الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ،"احلديثة يف التقارير املاليةاالجتاهات" طارق عبد العال محاد، -
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ــــتثمار يف � ـــ ــــآتاالسـ ـــ ــــةالاملنشـ ـــ ـــرتكةزميلـ ـــ ــــاريع املشــ ـــ ــــــبة بطريقــــــــة :IASs(28)واملشـ تكــــــــون احملاســ

ــــأثري اهلــــام ــــة عــــدم ممارســــة تــــأثري، والت ــــة والتوقــــف عــــن اســــتخدام هــــذه الطريقــــة يف حال 1حقــــوق امللكي

ــــــدما تكــــــــون نســــــــبة االســــــــتثمار للمنشــــــــأة يف الشــــــــركة الزميلــــــــة  ــــــون عنــ ،فــــــــأكثر%20أو القــــــــوي يكــ

39يل رقــــــم معيــــــار احملاســــــبة الــــــدو بــــــق املســــــتثمر متطلبــــــاتيطوبعــــــد تطبيــــــق طريقــــــة حقــــــوق امللكيــــــة 

ــــــا إذا كــــــــ" عــــــــرتاف والقيــــــــاساال" ــــــرتافن مــــــــن الضــــــــروري التحديــــــــد مــ ــــــائر إضــــــــافية االعــ بــــــــأي خســ

كــــــان آخــــــر التابعــــــة،القيمــــــة فيمــــــا يتعلــــــق بصــــــايف اســــــتثمار اجلهــــــة املســــــتثمرة يف املنشــــــأةالخنفــــــاض

.2011تعديل للمعيار سنة 

ــــع� ــ ــــخم املرتف ـــل التضــ ـــة يف ظـــ ـــ ـــارير املالي ــــــة باعتمــــــاد : IASs(29)التقـــ جيــــــب عــــــرض القــــــوائم املالي

وحـــــدات قيـــــاس أخـــــرى بتـــــاريخ امليزانيـــــة عنـــــدما تكـــــون معـــــدالت التضـــــخم لـــــثالث ســـــنوات يقـــــارب 

.2008، آخر تعديل كان سنة %100أو يزيد عن 

ــرى� ـــة األخـــ ــــات املاليــ ــــود واملؤسسـ ــــة للبنـ ـــوائم املاليـ اســـــتبدل ســـــنة: IASs(30)اإلفصـــــاح يف القــ

07املايل رقم اإلبالغيار مبع2007
2.

ـــرتكة� ـــ ـــاريع املشـ ـــ ـــص يف املشـ ــــــه ســـــــنة :IASs(31)احلصــــ ـــــــالغمعيـــــــاري 2013حـــــــل حملـ املـــــــايل اإلب

12.3و 11

ــــة� ــ ـــألدوات املالي ـــ ـــرض ل ـــــاح والعـــ املــــــايل اإلبــــــالغمبعيــــــار 2007اســــــتبدل ســــــنة :IASs(32)اإلفصـ

.07رقم 

ـــد� ـــهم الواحـــ ـــة الســـ ـــ ــــو وصــــــف وعــــــرض :IASs(33)رحبي ــــــار هــ حصــــــة إن الغــــــرض مــــــن هــــــذا املعي

ــــرتة  ـــــآت املختلفـــــــة يف نفـــــــس فـــ ـــــهم مـــــــن األربـــــــاح، وذلـــــــك لتحســـــــني مقارنـــــــات األداء بـــــــني املنشــ الســ

ـــــــنفس املنشـــــــأة ــــــة ل ــــــارير املختلفـ ــــــى املقـــــــام يف حســـــــاب حصـــــــة ،إعـــــــداد التقـ ـــــــار علـ ــــز هـــــــذا املعي ويركـــ

.2009مت تعديله سنة السهم من األرباح، 

1

طرة أو سيطرة التأثري اهلام هو عبارة عن صالحية املشارك يف قرارات السياسة املالية و التشغيلية اليت ختص اجلهة املستثمر Kا و لكنها ال تشكل سي-

.مشرتكة على تلك السياسات
2

.80ص ، مرجع سابق، "ية والبيئة اجلزائرية متطلبات التوافق والتطبيقاملعايري احملاسبية الدول"العرايب محزة ، -
3

.80نفس املرجع، ص العرايب محزة ، -



.البيئة احملاسبية الدولية: الفصل األول

50 

ــــة� ــ ــــة املرحلي ــ ـــارير املالي وصــــــف احملتــــــوى األدىن للتقــــــارير يهــــــدف هــــــذا املعيــــــار إىل :IASs(34)التقـــ

املرحليـــــة، ممـــــا قـــــد ووصـــــف مبـــــادئ االعـــــرتاف والقيـــــاس والبيانـــــات املاليـــــة خـــــالل الفـــــرتات ،املرحليـــــة

ــــريهم علــــــى فهــــــم قــــــدرة املنشــــــأة علــــــى حتقيــــــق التــــــدفقات النقديــــــة  يســــــاعد املســــــتثمرين والــــــدائنني وغــ

.2010مت تعديله سنة وفهم وضعها املايل، 

.2007سنة 5مت استبدال املعيار مبعيار اإلبالغ املايل رقم :IASs(35)العمليات املتوقعة�

ــــودات� ــــة املوجــ إن اهلــــــدف مــــــن هــــــذا املعيــــــار هــــــو وصــــــف اإلجــــــراءات :IASs(36)اخنفــــــاض قيمــ

ــــــن مبــــــــالغهم القابلــــــــة  ـــــــد عــ ــــــا ال يزيـ الــــــــيت تطبقهــــــــا املنشــــــــأة لضــــــــمان أن تكــــــــون أصــــــــوهلا مســــــــجلة مبــ

ــــل لالســــرتداد إذا جتــــاوزت قيمــــة مبلغــــه لالســــترياد ــــد عــــن قيمــــة مبلغــــه القاب ، ويســــجل األصــــل مبــــا يزي

ــــذي ســــيتم االعــــرتاف  ــــغ ال ــــه مــــن خــــالل بيــــع أو اســــتخدام األصــــلاملســــجل قيمــــة املبل مت إصــــداره ، ب

.2009ومت تعديله سنة 1999جانفي 01بتاريخ 

ـــات� ــــات، املطلوبــــ ــــةاملخصصـــ ــــودات احملتملـــ ـــة واملوجـــ ـــن هـــــــذا :IASs(37)احملتملــــ إن اهلـــــــدف مــــ

ــــرتاف املناســـــــبة وأساســـــــات القيـــــــاس علـــــــى املخصصـــــــات  ــــــو ضـــــــمان تطبيـــــــق معـــــــايري االعـــ ـــــــار هـ املعي

ــــــــة  ـــــــول احملتملــ ــــــــات واألصـــ ــــــــاحوااللتزامــ ــــــني واإلفصــ ـــــــة يف املالحظــــــــــات لتمكــــ ــــــــات كافيـــ عــــــــــن معلومــ

ــــن فهــــــم طبيعتهــــــا وتوقيتهــــــا وقيمتهــــــا ل، عــــــد1999جــــــانفي 01، مت إصــــــداره بتــــــاريخ املســــــتخدمني مــ

.2005سنة 

ــول� ـــري امللموســـــةاألصـــ إن اهلـــــدف مـــــن هـــــذا املعيـــــار هـــــو وصـــــف املعاجلـــــة احملاســـــبية :IASs(38)غــ

ــــــر، ــــــيت يـــــــتم التعامـــــــل معهـــــــا بالتحديــــــــد يف معيـــــــار آخـ ــــري امللموســـــــة الــ يـــــــتم االعــــــــرتاف لألصـــــــول غـــ

ـــــدما يكـــــون خاضـــــع لســـــيطرة  ـــــدئيا بالتكلفـــــة فقـــــط عن ـــــة مب ـــــات املالي باألصـــــل غـــــري امللمـــــوس يف البيان

متييــــــزه بوضـــــوح، وتوقــــــع حتقيقـــــه ملنـــــافع اقتصــــــادية باملســـــتقبل وميكــــــن قيـــــاس تكلفتــــــه ميكـــــن و املنشـــــأة 

ـــــــاجي احملـــــــدد، أمـــــــا إذا كـــــــان  ــــل غـــــــري امللمـــــــوس ذو العمـــــــر اإلنت ـــــوق، يـــــــتم إطفـــــــاء األصـــ بشـــــــكل موثــ

مت إصـــــداره ،العمــــر اإلنتـــــاجي غــــري حمـــــدد فــــال يـــــتم اإلطفــــاء وإمنـــــا خيضــــع الختبـــــار التــــدين يف القيمـــــة

.1999جانفي 01بتاريخ 

ــــةا� ـــ ــ ـــألدوات املالي ـــ ـــاس لـــ ـــ ـــرتاف والقيـــ ـــ ، 2001جـــــــــانفي 01مت إصـــــــــداره بتـــــــــاريخ :IASs(39)العـــ

.09املايل رقم اإلبالغمت استبداله مبعيار ، 2013سحب سنة 
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ـــارات� ــــ ــــتثماريةالعقـ ــــــار إىل وصــــــــف املعاجلــــــــة احملاســــــــبية للعقــــــــارات : IASs(40)االســــ يهــــــــدف املعيــ

ـــــــلة  ــــــــات اإلفصــــــــاح ذات الصـ ــــــــة بدايــــــــة بالتكلفــــــــة االســــــــتثمارية ومتطلب ـــــتثمارات العقاري ــــــاس االســـ تقــ

ــــــاب املستشـــــــارين، مت  املتضـــــــمنة تلـــــــك املرتبطـــــــة بعمليـــــــة الشـــــــراء كرســـــــوم التســـــــجيل والضـــــــرائب وأتعـ

.2008، وعدل سنة 2000جانفي 01إصداره بتاريخ 

ــــة� ـــ ــــــــة :IASs(41)الزراعــ ـــــــة املتعلقـ ـــــــبية وعـــــــــرض البيانـــــــــات املاليــ ــــــــان املعاجلـــــــــة احملاســ يهـــــــــدف إىل بيـ

ـــــــي واإلفصــــــــاح املتعلــــــــق بــــــــه،  عــــــــدل ســــــــنة ،2003جــــــــانفي 01مت إصــــــــداره بتــــــــاريخ بالنشــــــــاط الزراعـ

2008.

:IFRSsمعايري اإلبالغ املايل الدولية.2

إن مصطلح معايري اإلبالغ املايل الدولية ميكن أن يؤخذ مبفهومه الضيق ومبفهومه الواسع، وكمفهوم 

ضيق؛ تعترب معايري اإلبالغ املايل الدولية ترقيمًا جديدًا ملعايري احملاسبة الدولية لتمييزها عن بعضها البعض، 

الدولية تعترب تطورًا وامتدادًا طبيعيًا ملضمون وحمتوى فإن معايري اإلبالغ املايل أما باملفهوم الواسع والشامل

ما صدر ويصدر من معايري احملاسبة  وتفسرياgا الصادرة واملصادق عليها واملعتمدة من قبل جملس معايري 

واليت عرفت فيما بعد بلجنة تفسري معايري  اإلبالغ "SIC"وجلنة تفسري املعايري "IASB"احملاسبة الدولية

التحديث لوضع معاجلات حماسبية مواكبة و ستمرارًا يف التطويراذا هويعترب ."IFRIC"دولية املايل ال

ومستجيبة للتطورات التكنولوجية واالقتصادية واملعلوماتية لتحقيق أهداف مستخدمي اإلبالغ املايل، حيث 

تخدمي اإلبالغ املايل أنه من املعلوم أن أحد أهداف احملاسبة هو توصيل املعلومات الالزمة واملفيدة ملس

:يفملساعدgم يف اختاذ قرارات توزيع املوارد االقتصادية، وتتمثل هذه املعايري 

ــــة� ــ ــــايل الدولي ــــالغ املــ ــ ــــايري اإلب ـــين األول ملعــ حيــــــث علــــــى الوحــــــدة االقتصــــــادية أن :IFRSs(1)التبـــ

تعلــــــن عنــــــد أول مــــــرة بــــــأن قوائمهــــــا املاليــــــة تعــــــد وفقــــــا للمعــــــايري اإلبــــــالغ املــــــايل الدوليــــــة، وال يشــــــمل 

ـــــت والزالــــــــ 19، مت إصــــــــداره بتــــــــاريخ ت تطبــــــــق معــــــــايري احملاســــــــبة الدوليــــــــةهــــــــذا الوحــــــــدات الــــــــيت طبقـــ

2003جويلية 
.2010، مت تعديله سنة 1

ـــهم� ـــات األســــ ـــ ــــن قبـــــــل :IFRSs(2)دفع يهــــــدف هــــــذا املعيـــــــار إىل حتديــــــد التقـــــــارير املاليــــــة املعـــــــدة مــ

ــــــوىل معاملــــــة دفــــــع علــــــى أســــــاس  ــــب علــــــى املؤسســــــة أن تعكــــــس إاألســــــهم،املنشــــــأة عنــــــدما تت ذ يتطلــ

1

  HEEM Grégory, « lire les états financières en IFRS », Editions d’Organisation, 

Paris, 2004, p 19. 
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ـــــدفع علـــــى أســـــاس األســـــهم يف أرباحهـــــا وخســـــائرها ومركزهـــــا املـــــايل، ـــــار معـــــامالت ال ـــــار آث نطـــــاق املعي

ــــــوافز ملوظف ـــــــداره بتـــــــــاريخ هــــــــو إصـــــــــدارات الشـــــــــركة لألســـــــــهم كحـــ ، مت 2005جـــــــــانفي 01يهـــــــــا، مت إصــ

.2009تعديله سنة 

ــــال� ـــدماج العمـــ يهـــــــدف هـــــــذا املعيـــــــار إىل تعزيـــــــز مالئمـــــــة وموثوقيـــــــة وقابليـــــــة مقارنـــــــة :IFRSs(3)انــــ

ـــــــه ـــــــدماج األعمـــــــال وتأثريات ـــــــة عـــــــن ان ـــــــيت تقـــــــدمها املنشـــــــأة يف بياناgـــــــا املالي ــــــداره ،املعلومـــــــات ال مت إصـ

.2010مت تعديله سنة ، 2004أفريل 01بتاريخ 

ــــأمني� ـــود التـ ــ ـــــة لعقـــــود التـــــأمني :IFRSs(4)عق ـــــار إىل حتديـــــد إعـــــداد التقـــــارير املالي يهـــــدف هـــــذا املعي

شــــروعه فيمــــا مــــن قبــــل أيــــة منشــــأة تصــــدر هــــذه العقــــود، إىل أن يكمــــل ا~لــــس املرحلــــة الثانيــــة مــــن م

ـــــص مــــــا مل يكــــــون لــــــه وجــــــود بتــــــاريخ امليزانيــــــة، مت يتعلــــــق بعقــــــود التــــــأمني، ال يســــــمح بعمــــــل أي خمصـ

..2005جانفي 01إصداره بتاريخ 

ــــول � ــــةأصـ ـــري متداولـ ــــةغــ ـــات املتوقعـ ــ ــــع والعملي ـــا للبيـ ـــــاول :IFRSs(5)حمـــــتفظ :ــ ـــري األصـــــول تن غــ

احملـــــتفظ �ـــــا برســـــم  ويهـــــدف إىل حتديـــــد حماســـــبة األصـــــول،متـــــت حيازgـــــا بغـــــرض البيـــــعاملتداولـــــة الـــــيت

ـــــــا، ـــــــة واإلفصــــــــاح عنهـ ـــــــات املتوقفـ ـــــــع والعمليـ ــــــــاريخ البيـ ـــــــداره بت ، مت تعديلــــــــه 2005جــــــــانفي 01مت إصـ

.2009سنة 

ــــا� ــــة وتقييمهــــ ــــوارد الطبيعيــــ ـــ ــن املـ ــ ــــف عــــ استكشــــــــاف يهــــــــدف هــــــــذا املعيــــــــار إىل:IFRSs(6)الكشــــ

عـــــــن تكـــــــاليف ، وإلزامهـــــــا باإلفصـــــــاحوتقــــــومي األصـــــــول اخلاصـــــــة بـــــــالنفط والثـــــــروات املعدنيـــــــة األخـــــــرى

.2006جانفي 1االستكشاف، دخل حيز التنفيذ

ـــــاح� ــــــــار اســــــــتبداال ملعــــــــايري احملاســــــــبة الدوليــــــــة :IFRSs(7)اإلفصـــ ــــب 32و30جــــــــاء هــــــــذا املعي ، أوجــــ

ـــــواريخ  ــــــــة للبنــــــــوك واملؤسســـــــــات املاليــــــــة األخــــــــرى عــــــــن تــــ ـــــــار اإلفصــــــــاح عـــــــــن القــــــــوائم املالي هــــــــذا املعيـ

ـــــتثمارات، اســــــــتحقاق االلتزامــــــــات املختلفــــــــة، تركــــــــز  ــــــوقية لالســـ ــــــات، القــــــــيم الســ ــــــودات وااللتزامــ املوجــ

ــــــن األدوات  ــــــاح عــ االلتزامــــــــات املضــــــــمونة، صــــــــايف االنكشــــــــاف للعمــــــــالت األجنبيــــــــة، كــــــــذلك اإلفصــ

ــــــــدة  ـــــــعار الفائ ــــري يف أسـ ــــ ـــــاطر التغي ــــــــة وخمـــ ــــــــث مــــــــدى وطبيعــــــــة وشــــــــروط األدوات املالي املاليــــــــة مــــــــن حي

دات واملطلوبـــــات إال بوجـــــود حـــــق قـــــانوين، وجيـــــب عـــــدم املقاصـــــة بـــــني بنـــــود املوجـــــو ،خمـــــاطر االئتمـــــانو 

.2010مت تعديله سنة ، 2005جانفي 01مت إصداره بتاريخ 
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ــــغيلية� ــــات التشـــ ـــــاح يف القطاعـــ يهـــــــدف هـــــــذا املعيـــــــار إىل حتديـــــــد الكيفيـــــــة الـــــــيت : IFRS)8(اإلفصــ

ـــــا التشـــــــغيلية يف البيانـــــــات املاليـــــــة جيـــــــب علـــــــى املنشـــــــأة  اإلبـــــــالغ �ـــــــا عـــــــن املعلومـــــــات حـــــــول قطاعاgــ

.2009مت تعديله سنة ،2006جانفي 01مت إصداره بتاريخ السنوية،  

ــــةاألدوات� ـــ ـــــــــم : IFRS)9(املاليـــ ـــــــدويل رقـ ـــــــار احملاســــــــــيب الـــ ــــــــه 39توطيــــــــــد املعيـــ ممــــــــــا أدى إىل مراجعتــ

دخـــــــل هــــــذا املعيـــــــار حيـــــــز 2009، أصـــــــدر ســــــنة IFRS9واســــــتبداله باملعيـــــــار الــــــدويل لإلبـــــــالغ املــــــايل 

2013التنفيذ بدأ من جانفي 
2014يوليو 24و عدل يف ، 1

2.

ــــة� ـــة املدجمـ ـــوائم املاليـــ حــــــل هـــــذا املعيــــــار جزئيـــــا حمــــــل معيـــــار احملاســــــبة الـــــدويل رقــــــم :IFRS)10(القــ

ـــــــات املاليـــــــة املوحـــــــدة و املنفصـــــــلة "27 ـــــــار احملاســـــــبة (البيان ـــــــق املعـــــــدل 27مبعـــــــىن أن معي ال يـــــــزال ينطب

ـــــــة املنفصـــــــلة فقـــــــط ــــــات املالي ــــــدرت ، 3)علـــــــى البيانـ ــــــاي10يف صـ ــــــدل بعـــــــد، 2011مـ ـــــــق ومل تعـ ، وينطب

2013جانفي 01على السنوات املالية اليت تبدأ يف أو بعد 
4.

ــــرتكة � ـــ ــــات املشـ 31حــــــــل هــــــــذا املعيــــــــار كــــــــامال حمــــــــل معيــــــــار احملاســــــــبة الــــــــدويل :IFRS)11(الرتتيبــــ

.2011ماي 11صدر يف ،"يف املشاريع املشرتكةاحلصص"

ـــرتكة� ـــ ــــآت املشــ ـــ ــــاحل يف املنشـ ـــ ــن املصــ ــ ـــــاح عــــ هـــــــــو معيــــــــار اإلفصــــــــاح املوحـــــــــد : IFRS(12)اإلفصـــ

ــــب جمموعـــــــة واســـــــعة مـــــــن  ـــــان يف الشـــــــركات التابعـــــــة والرتتيبـــــــات املشـــــــرتكة اإلفصـــــــاحاتيتطلـــ عـــــــن كيــ

ـــــــركات املهيكلـــــــــة غـــــــــري ا~معـــــــــة، نشـــــــــر يف مـــــــــاي  ــــق ابتـــــــــداء مـــــــــن جـــــــــانفي .2011والشــ ، 2012وطبـــــ

ــــة مــــن اإلفصــــاحيتطلــــب هــــذا املعيــــار الكشــــف و  ــــيت متكــــن مســــتخدمي القــــوائم املالي ـــن املعلومــــات ال عـ

ــــــيم ــــــى و ؛�ــــــاطبيعــــــة مصــــــاحلها يف مؤسســــــات أخــــــرى واملخــــــاطر املرتبطــــــةتقي ــــــار تلــــــك املصــــــاحل عل آث

5.مركزها املايل واألداء املايل والتدفقات النقدية

1

- SARDOUK Fateh, « le rôle de IASB dans développement IFRS et l’application en 

Algérie », séminaire internationale sur le nouveau système comptable financier selon 

les normes comptables internationales expérimentations des applications et 

perspectives, faculté de sciences économiques, commerciales et des gestion, université 

El-Oued, 17/18 janvier 2010, page 11. 
2

 http://www.iasplus.com Vue le 22 septembre 2014.
3

اهلدى ، دار "احملاسبة املالية طبقا للنظام احملاسيب املايل اجلديد و معايري احملاسبة الدولية"مسعود صديقي، حممد حسان بن مالك، عالء بوقفة، 
.83، ص 2014للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر، 

4

 http://www.iasplus.com, vue le 19 mais 2014
5

84، صنفسهمسعود صديقي و آخرون،  مرجع
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ــــة� حيـــــدد بدقـــــة طـــــرق قيـــــاس القيمـــــة العادلـــــة والبنـــــود 2011أصـــــدر ســـــنة: IFRS) 13(القيمـــــة العادلـ

لقيمـــــة العادلـــــة بطــــرق قيـــــاس ايهــــتم هـــــذا املعيـــــار 2013.1الواجــــب قياســـــها �ـــــا، بــــدا العمـــــل بـــــه ســـــنة 

عنهــــا يف القــــوائم املاليــــة، وبالتــــايل فــــإن هــــدف هــــذا املعيــــار حســــب مــــا جــــاء يف اإلفصــــاحكــــذا طــــرق و 

تقـــــدمي إطــــــار حــــــول تقـــــدمي وحتديــــــد مفهـــــوم القيمــــــة العادلــــــة؛تمثــــــل يفاملــــــايل ياإلبـــــالغنشـــــرة معــــــايري 

2.عن طريق قياس القيمة العادلةاإلفصاحيقدم متطلبات عملية القياس وفق القيمة العادلة؛

ــابات � ــــيم احلســــ ـــة تنظــ البيانــــــات املاليــــــة وينطبــــــق علــــــى 2014جــــــانفي صــــــدر يف :IFRS(14)املؤجلـــ

للكيـــــان الـــــذي تبـــــىن املعـــــايري الدوليـــــة موجـــــه،2016جـــــانفي 01الســـــنوية للفـــــرتة الـــــيت تبـــــدأ يف أو بعـــــد 

ــــريات متكنـــــــــه إلعـــــــــداد التقـــــــــارير املاليـــــــــة ألول مـــــــــرة  ــــــض التغيـــــ ـــــــع بعـــ ـــــــن االســـــــــتمرار يف االعتبـــــــــار، مــ مــ

.3إجباريوهو معيار غري حمدودة، 

ـــالء� ـــع العمـــ ـــ ــــود م ــ ــن العق ـــ ـــرادات مـ ـــ ــــرتة 2014مــــــاي صــــــدر يف :IFRS(15)اإلي ـــــى فــ وينطبــــــق علـ

ــــــة إعــــــداد ــــــدأ مــــــن التقــــــارير املالي ــــــيت تب ــــــادئ الــــــيت تقــــــدم ويهــــــدف إىل، 2017جــــــانفي 01ال إقامــــــة املب

ـــــت، وعـــــدم التـــــيقن مـــــن  ـــــة حـــــول طبيعـــــة وكميـــــة، والتوقي معلومـــــات مفيـــــدة ملســـــتخدمي البيانـــــات املالي

حيــــــل حمــــــل معيــــــار احملاســــــبة الــــــدويل  ء اإليــــــرادات والتــــــدفقات النقديــــــة الناشــــــئة عــــــن عقــــــد مــــــع العمــــــال

4.والتفسريات ذات الصلة" اإليرادات"18، ومعيار احملاسبة الدويل رقم "عقود البناء"11رقم 

هــــــــذه التعــــــــديالت توضــــــــيح ،"IFRS15"توقــــــــع أن تنشــــــــر مســــــــودة عــــــــرض التعــــــــديالت تســــــــتهدف ي

ــــــر للمســــــاعدة  ــــــذهعلــــــى بعــــــض األحكــــــام، وإعطــــــاء أمثلــــــة توضــــــيحية أكث جملــــــس معــــــايري أطلــــــق، تنفي

5.احملاسبة املالية أيضا التشاور بشأن اقرتاح تأجيل سنة من تاريخ بدء نفاذ الضرائب القياسية

5.القياسية

1

.61ص مرجع سابق،، "-التوافق والتطبيقمتطلبات - املعايري احملاسبية الدولية والبيئة اجلزائرية"لعرايب محزة، 
2

84، مرجع سابق، ص"احملاسبة املالية طبقا للنظام احملاسيب املايل اجلديد"مسعود صديقي و آخرون، 
3

  www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs14
4

 www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs15 
5

.http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/iasb/proposition_de_differer

_la_date_d_application_de_la_norme_ifrs_15_sur_le_chiffre_d_affaires_expose_sonda

ge_ed_2015_2 . 06/06/2015اطلع عليه يوم  
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من 2016يناير 13عقود اإلجيار القياسية  يف "IFRS 16"نشر املعيار:IFRS )16(عقود اإلجيار �

، وينبغي أن تؤدي 2019يدخل حيز التنفيذ يف يناير أن؛ على (IASB)قبل جملس احملاسبة الدولية 

1.إىل مزيد من الشفافية يف امليزانيات العمومية للشركات

."IAS/IFRS"متطلبات تطبيق معايري احملاسبة الدولية : رابعا

ـــــة لقـــــد تـــــأثرت معـــــايري احملاســـــبة الدوليـــــة ـــــري بوجهـــــة النظـــــر األمريكي ممـــــا أدى إىل وجـــــود إىل حـــــد كب

ــــــض  ــــــها يفبعـ ــــــد تطبيقهـــــــا وميكـــــــن تلخيصـ ـــــبية احملـــــــددات الـــــــيت تقيـ ـــــــق املعـــــــايري احملاســ ـــــــة تطبي عـــــــدم إمكاني

ة املتخـــــــذة بعـــــــني االعتبـــــــار عنـــــــد الدوليـــــــة بالكامـــــــل علـــــــى مســـــــتوى دول العـــــــامل الخـــــــتالف البيئـــــــة والثقافـــــــ

ـــــؤدي إىل كثـــــرة البـــــدائل احملاســـــبية خاصـــــة املرتبطـــــة مبعاجلـــــات البيانـــــات احملاســـــو ها،وضـــــع نتـــــائج بية والـــــيت ت

الــــــدول املطبقــــــة صــــــعوبة تكيــــــف و هلــــــا،باجلانــــــب الســــــيادي للــــــدول املطبقــــــة ، إضــــــافة إىل مساســــــهاخمتلفــــــة

ـــــدائم هلـــــا ولتفســـــرياgاســـــتجدات بســـــباملمـــــع  ـــري ال الضـــــغوطات السياســـــية املـــــربرة علـــــى ، إىل جانـــــب ب التغــ

Sarbanes-Oxleyاملعــــــايري وتعــــــديالgا مثــــــل قــــــانون هــــــذه عنــــــد وضــــــع جملــــــس معــــــايري احملاســــــبة الدوليــــــة 

، كمـــــــا أن األمريكـــــــي الـــــــذي صـــــــدر عقـــــــب فضـــــــيحة شـــــــركة إنـــــــرون كمـــــــا ســـــــبق الـــــــذكر يف املبحـــــــث األول

ـــــه أكثـــــر مـــــن تعريـــــف يف هنـــــاك  ـــــذي ورد ل ـــــذات املفهـــــوم مثـــــل تعريـــــف القيمـــــة العادلـــــة ال تعـــــدد التعـــــاريف ل

ــــــار  ــــــر مــــــن معي ــــــا عــــــبء ثقيــــــل ، و 2)40، 39، 36، 32، 26(أكث ــــــة أحيان ـــــن أن تشــــــكل املعــــــايري الدولي ميكـ

. حيث من الصعوبة مبا كان االلتزام باملعايري ومتطلبات دولية أكثر تعقيد وأكثر كلفة

).التوحيد(اهليئات اليت تعمل على وضع املعايري احملاسبية الدولية : :املطلب الثاين

خمتلـفبـنيللتوفيـقجـادةحماولـةأولم1967سـنةبـاريسيفاملنعقـدالتاسـعالـدويلاملـؤمترميثـل

ملهنـةالـدويلالتعـاونبلجنةمسيتدوليةعملهيئةأولتشكيلتقررحيثالعامل،عرباحملاسبيةاملمارسات

"International Coordination Commette for Accounting Profession (ICCAP)"احملاسبة

مشـروع اقـرتاحفيـهمت، حيـث)أسرتاليا(بسيدينللمحاسبنيالعاشرالدويلاملؤمترانعقد1972عاميف

مـن"International Accounting Standards Commette "IASCالدوليـةاحملاسـبةمعـايريجلنـةإنشـاء

1
- http://www.kpmg.com/fr/fr/issuesandinsights/articlespublications/press-

releases/pages/20160113-nouvelle-norme-ifrs16-contrats-location.aspx أطلع عليه يوم
07/09/2016

2

.30-27: ، ص2008، مكتبة اجلامعة، الشارقة، "2007معايري التقارير املالية الدولية "خالد مجال اجلعارات، 
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29يف"ICCAP""International Coordination Commette for Accounting Profession"قبـل

اململكـةاألمريكيـة،املتحـدةالواليـاتكنـدا،أسـرتاليا،1:دولعشـرعـنممثلـنيحبضـوروذل1973يوليـو

.ايرلنداو ، املكسيكاليابان،فرنسا،هولندا،أملانيا،املتحدة،

112عضــوا مــن هيئــات احملاســبة املهنيــة يف 153ضــمنت توالــيت "IASC"نــة املعــايري احملاســبة الدوليــةجل

إعـادةليـتم2001سـنة هيكلتهـاإعـادةيـتمأنقبـل، 2001حـىت عـام "IASs"معيار دويل 41بلدا أصدرت 

كانـتأنومصـداقية، وبعـدومالئمـةمشـوالأكثـرمعـايريإعـداداللخـمـنأدائهـاوحتسـنيأهـدافهاتسـطري

اجتماعاتـهويعقـددائمـني،أعضـاءيضـمجملـسعـنعبـارةأصـبحتبالسـنةمراتأربعجتماعاOااقدتعنةجل

املعـــايريإىل"IAS"الدوليـــةاحملاســـبيةمـــن املعـــايرياXلـــسيصـــدرهاالـــيتاملعـــايريتســـميةغـــريتوقـــدشـــهريا،

وبعــد أقــل مــن ســنة مت إعــادة تســمية جلنــة تفســريات املعــايري الصــادرة عــن IFRS"،2"الدوليــةاملــايلاإلبــالغ

إىل جلنـــة تفســـريات معـــايري اإلبـــالغ املـــايل "SIC"جملـــس معـــايري احملاســـبة الدوليـــة مـــن جلنـــة تفســـريات املعـــايري 

"IFRIC".

."IASC"جلنة معايري احملاسبة الدولية : أوال

:"IASC"3أهم االجنازات اليت قامت _ا جلنة معايري احملاسبة الدوليةمن 

.بلندن من طرف هنري بنسون"IASC"أنشاء جلنة املعايري: 1973-

ـــــــت: 1975- ـــــــــم قامــــ ــــــــروع املعيـــــــــــار رقــ ــــــــودة مبشـــ ــــــــدار أول مســـ ـــــــة بإصـــ ـــــــوعه "IAS1"اللجنــــ وموضــــ

ـــــــرى إىل عضـــــــــوية " ـــــــافة إىل انضـــــــــمام ســـــــــتة دول أخــ اإلفصـــــــــاح عـــــــــن السياســـــــــات احملاســـــــــبية، إضــ

.بلجيكا، اهلند، نيوزلندا، باكستان، زميبابوي، وإسرائيل: اللجنة وهي

ــــــات االقتصـــــــادية حيـــــــث قـــــــررت جم: 1976- ــــــان أول دعـــــــم أويل تلقتـــــــه املؤسسـ موعـــــــة حمـــــــافظي كـ

ـــربى التعــــــاون مــــــع اللجنــــــة الدوليــــــة مــــــن أجــــــل متويــــــل مشــــــروع مقابــــــل  ــــــوك للــــــدول العشــــــرة الكـــ البن

.إصدار معيار حماسيب عن القوائم املالية للبنوك

1 - TOUURON  Philippe, TONDEUR Hubert, « Comptabilité en IFRS », France, 

2004, p 07.
2

.531ص،مرجع سابق،"2و1الشامل يف مبادئ احملاسبة "عبد الستار الكبيسي، -
، 03دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة اجلزائر ،"-حالة اجلزائر-دوافع توحيد املعايري احملاسبية الدولية يف ظل العوملة"بكطاش فتيحة، -3

.68، ص2010/2011
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ــــــــاء عضــــــــوية املشــــــــاركة وأصــــــــبحت كــــــــل الــــــــدول أعضــــــــاء يف اهليئــــــــة الدوليــــــــة األمــــــــر : 1977- مت إلغ

ومت تأســـــــيس . دولـــــــة11ضـــــــو ميثلـــــــون ع11الـــــــذي انبثـــــــق عنـــــــه جملـــــــس إدارة جديـــــــد مكـــــــون مـــــــن 

ــــــانونيني ـــــــبني القـــــ ــــــــاد الـــــــــــدويل للمحاســــ ــــــــــ" IFAC"اإلحتـــ ـــــبية ليضـ ــــــــات احملاســــــ ـــ ـــــويته اهليئ م يف عضــــــ

.اهليئات الدولية الراغبة يف االنضمام للعضوية يف خمتلف الدولو 

ــــــات الدوليـــــــــة  واخلاصـــــــــة بعـــــــــد : 1978- ــــــة وعالقتهـــــــــا باهليئـــ ــــــع دائـــــــــرة عضـــــــــوية اللجنـــ بـــــــــدأت تتســـ

.وجنوب إفريقياانضمام نيجرييا 

ــــــل مــــــــن منظمــــــــة الدوليــــــــة : 1979- لقــــــــاء أعضــــــــاء جملــــــــس أدارة اللجنــــــــة الدوليــــــــة مــــــــع الفريــــــــق عمــ

ــــن دول أمريكــــــا الشــــــمالية " OCED"للتعــــــاون والتنميــــــة وهــــــي منظمــــــة تظــــــم يف عضــــــويتها كــــــل مــ

.اجلنوبية، أوروبا، آسيا، وأسرتالياو 

ـــــه العمـــــل مـــــع اXـــــ: 1981- ـــــة وتكـــــون مهمت ـــــق عمـــــل يتبـــــع اللجن ـــــة التابعـــــة تشـــــكيل فري الس الوطني

ـــــــن  ــــــــة إلصــــــــدار مشــــــــروع معيــــــــار عـ ــــــات املتحــــــــدة األمريكي ــ ـــــــن هولنــــــــدا، إجنلــــــــرتا والوالي ـــــل مـ يف كـــ

.الضرائب املؤجلة

ــــــني : 1982- ــ علــــــــى توســــــــيع عــــــــدد أعضــــــــاء جملــــــــس إدارة اللجنــــــــة " IASC"و" IFAC"االتفــــــــاق ب

نظمــــــات مقاعــــــد عضــــــوية متــــــنح ألربــــــع مــــــن امل4دولــــــة باإلضــــــافة إىل 13عضــــــو ممثلــــــني ل 13إىل 

.املهتمة بالتقارير املالية

.انضمام إيطاليا إىل عضوية اXلس: 1983-

انضـــــــمام تـــــــايوان إىل عضـــــــوية اXلـــــــس، واعتبـــــــارا مـــــــن هـــــــذه الســـــــنة بـــــــدأت االهتمامـــــــات : 1984-

.الدولية بتوحيد وتوافق املعايري احملاسبية عامليا

أول دولــــــــة عربيــــــــة هــــــــي األردن لعضــــــــوية جملــــــــس إدارة اللجنــــــــة وجملــــــــس معــــــــايري انضــــــــمام: 1988-

.إىل عضوية اXموعة االستشارية التابعة للجنة"FASB"احملاسبة املالية 

.أقرت اللجنة إطار مفاهيمي إلعداد وعرض القوائم املالية: 1989-

جملـسيفمقعـدلـىعوحصـوهلااالستشـاريةاXموعـةإىلاألورويباالحتـادانضـمام: 1990-

.مراقببصفةاللجنةإدارة
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األوروبيــةاجلمعيــةمــعباالشـرتاكاحملاسـبيةاملعــايريلصــناعةمــؤمتراللجنـةأعـدت:  1991-

لــدعمعرضــا"FASB"األمريكيــةاحملاســبيةاملعــايريجملــساالستشــاريني، قــدمللخــرباء

.الدوليةاللجنة

.لعضوية اللجنة وأرسلت مندوبا هلاانضمام الصني رمسيا: 1992-

كمــــــا " قائمــــــة التــــــدفقات النقديــــــة"قبــــــول أول معيــــــار حماســــــيب دويل وهــــــو املعيــــــار الســــــابع : 1993-

.اتفقت مع اللجنة على تطوير جمموعة من املعايري

ـــــول املنظمـــــة الدوليـــــة للبورصـــــات "SEC"قبـــــول : 1994- معيـــــار مـــــن 14ثـــــالث معـــــايري دوليـــــة وقب

.رOا اللجنة الدوليةاملعايري اليت أصد

بشـكلالدوليــةاللجنــةهيكلـةبإعـادةيوصــيتقريــرإسـرتاتيجيةعمـلفريــقأجنـز: 1998-

.الوطنيةاحملاسبةجمالس معايريمنأقرببصورةيربطها

. قبوهلــاإمكانيــةلتقريــراحملاســبةمعــايريمراجعــة"IOSCO"لـــتابعــةجلنــةبــدأت: 1999-

.األورويباالحتادتوجيهاتمعمتوافقةالدوليةاملعايريتكونأناألوروبيةاملفوضيةحثت

ــــــــة بــــــــازل:2000- ــــــت جلن ـــــــؤون املصــــــــرفية( أعلنــ دعمهــــــــا وقبوهلــــــــا ملعــــــــايري احملاســــــــبة ) اخلاصــــــــة بالشـ

ـــــــــة  ــــــبةو "IAS"الدولي ـــــــة احملاســـ ـــــــة لعوملــ ـــــــود املبذولــ ــــت كمـــــــــا ،اجلهــ ــــــار دويل IOSCO"30"قبلـــــ معيـــ

ــــــــة  ــــــــدة يف البورصــــــــة العاملي ـــــــت للشــــــــركات املقي ــــــــةومسحـ ــــــدور و ،باســــــــتخدامها يف التقــــــــارير املالي صــ

ــــــــايري  ـــــــــق املعـ ـــــــة بتطبي ـــــــانون األورويب الـــــــــذي يلـــــــــزم الشـــــــــركات املقـــــــــدرة يف البورصـــــــــات األوروبيــ القــ

ـــــة؛ و 2005احملاســـــبية يف موعـــــد أقصـــــاه جـــــانفي ـــــة معـــــايري احملاســـــبة الدولي علـــــى املعيـــــار وافقـــــت جلن

ــــــم  ــــــري امسهــــــا 2000مــــــاي 24غــــــريت نظامهــــــا األساســــــي يف و "احملاســــــبة الزراعيــــــة" 41رق ، ومت تغي

"IASB"من جلنة إىل جملس معايري احملاسبة الدولية 
1.

إصــــــالح النظــــــام الــــــدويل ملعــــــايري احملاســــــبة لكــــــي يصــــــبح جملــــــس املعــــــايري احملاســــــبة الدوليــــــة : 2001-

"IASB" ـــــبية ـــــــم املعـــــــــايري احملاســــ ـــل تبقـــــــــى حتـــــــــت اســ ـــــــرت إىل غايـــــــــة أول أفريــــــ واملعـــــــــايري الـــــــــيت نشــ

ــــــــة  ـــــــــالغ املـــــــــايلأمـــــــــا "IAS"الدوليـ ــــــايري الدوليـــــــــة لإلب ــــــــدرت بعـــــــــد ذلـــــــــك تســـــــــمى املعـــ ـــــــــيت صـ ال

"IFRS".

1

-HEEM Grégory, « lire les états financières en IFRS », idem, p 10.
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."IASB"جملس معايري احملاسبة الدولية:ثانيا

، حــل "IAS/IFRS"هــو هيئــة مســتقلة مكلفــة بإعــداد معــايري احملاســبة الدوليــة إلعــداد التقــارير املاليــة 

، علــى يــد املؤسســات احملاســبية الرائــدة وكانــت معــدة مــن طــرف 1973الــيت أنشــأت ســنة "IASC"حمــل ال

أ، فرنســا، بريطانيــا العظمــى، أيرلنــدا، .م.أملانيــا، أســرتاليا، كنــدا، الــو:( مؤسســني خــرباء حماســبني لعشــرة دول

 the big four  )Priceميــول مــن طـرف خــواص خاصــة مكاتــب املراجعــة ، نيوزلنــدااليابـان، املكســيك، 

water house coopers, Deloitte Touche.Tohmatsu, Ernest et Young, KPMG,( ، أمـاArther 

Andersonمت حلها بعد فضيحة إنرون.

وخيتلـف جملـس معـايري احملاسـبة الدوليــة ،عضـو100بلـغ عـدد أعضـاء اXلـس أكثـر مــن 2001يف سـنة 

:1عن جلنة معايري احملاسبة الدولية من خالل ما يلي

جمموعـةقبـلمـنعالقـةالدوليـةاحملاسبةمعايريجملسبطير ال،الدوليةاحملاسبةمعايريللجنةخالفا�

.احملاسبةهنةمعنستقلنيممتنوعةووظيفيةجغرافيةخلفياتذوياألعضاءمن

جملــسمعــايريإدارةأعضــاء جملــسفــإنالدوليــةاحملاســبةعــايريمنــةجلإدارةجملــسألعضــاءخالفــا�

حماسبةهليئاتممثلنيكو¢منمأكثرواخلربةالفنيةأساس املهارةعلىتعيينهميتم الدوليةاحملاسبة

.أخرىأو منظماتحمددةحملية

معـايريجلنـةإدارةالفا Xلـسر خشهمرة كلالدوليةحملاسبةامعايريجملسإدارةجملسادةعينعقد�

.السنةفقط خاللمراتأربعقرابةجيتمعالذيالدوليةاحملاسبة

:"IASB"تطور جملس معايري احملاسبة الدولية 

."IFRS"إىل "IAS"، و"IASB"إىل "IASC"حتولظهور هيئة جديدة، :2001-2002-

ـــــت رقـــــــم 2002ســـــــبتمرب 11اعتمـــــــاد الئحـــــــة اإلحتـــــــاد األورويب يف : 2002- علـــــــى أنـــــــه 1606/2002حتــ

ــــــداء مــــــن  ــــــق جيــــــب2005جــــــانفي 01ابت ــــــة تطبي علــــــى كــــــل املؤسســــــات املدرجــــــة يف البورصــــــة األوروبي

".IFRS"املعايري الدولية لإلبالغ املايل

1

.58صمرجع سابق،، "الدوليةاملايلمعايري اإلبالغحنواجلديدالتوجه" صالح، حواس-
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ـــــار حماســـــيب علـــــى توصـــــية مـــــن اللجنـــــة 13نشـــــر جملـــــس معـــــايري احملاســـــبة الدوليـــــة مراجعـــــة : 2003- معي

ـــن جملـــــــس املعــــــايري و "ARC"تنظــــــيم احلســــــابات  ـــــبية املفوضـــــــية األوروبيــــــة؛ واملعـــــــايري الصــــــادرة عـــ احملاســ

.39و 32باستثناء معيارين رقم ) IAS1إىلIAS41من(الدولية 

ـــــــة األوروبيـــــــــة يف ،"FASB"اعتمـــــــــاد جملـــــــــس معـــــــــايري احملاســـــــــبة املاليـــــــــة :2004/2005- ــــــر األنظمــ ونشـــ

يف اإلحتــــــاد "IFRS"، وبدايــــــة تطبيــــــق معــــــايري احملاســــــبة الدوليــــــة إلعــــــداد التقــــــارير املاليــــــة 2005جــــــوان 

.األورويب

ــــــــة :  2006- ـــــــبة املاليــــــــ ـــــــ ـــــــــــايري احملاســ ـــــــــــس معـــــ ـــــــاق جملـــــ ـــــ ــ ـــــــــــبة "FASB"اتفــ ــــــــايري احملاســـــ ــــــــس معــــــــ و جملــــــــ

ـــــــة "IASB"الدوليـــــــة ـــــواق العاملي ـــــــة وكفـــــــاءة األســ ـــــك والقابليـــــــة للمقارن علـــــــى االلتـــــــزام بتحســـــــني التماســ

التقــــــارير املاليــــــة للشــــــركات "ووضــــــع معــــــايري عاليــــــة اجلــــــودة مــــــع وضــــــع أول مســــــودة عــــــن املعيــــــار األول

".الصغرية و املتوسطة

ـــــــة ينشـــــــر جملـــــــس معـــــــايري احملاســـــــبة الدوليـــــــة جمموعـــــــة مـــــــن البحـــــــوث القياســـــــية للمعـــــــا: 2007- ري الدولي

ـــــــركات الصــــــــغرية واملتوســــــــطة يف  ــــــــالغ املــــــــايل للشـ ــــــرت 2007فيفــــــــري 15لإلب 22يف "IASCF"، ونشــ

."IFRIC"دليل عمل جلنة 2007فيفري 

ـــــيب الـــــــدويل رقـــــــم : 2009- ممـــــــا أدى إىل مراجعتـــــــه واســـــــتبداله باملعيـــــــار الـــــــدويل 39توطيـــــــد املعيـــــــار احملاســ

."IFRS9"لإلبالغ املايل 
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:هيكل جملس املعايري احملاسبية الدولية): 4(الشكل رقم

Référence: BRUN  Stéphan, «  les normes comptables internationales IAS/IFRS », 

Gualino, éditeur , Paris 2006 ,p 25 

1:األهداف األساسية $لس معايري احملاسبة الدولية

إعداد معايري حماسبة مقبولة على املستوى الدويل والتشجيع على استعماهلا؛-

.تقدمي القوائم يف املخطط الدويلتوفيق بني املمارسات احملاسبية و ال-

.العامةاملصلحةختدمدوليةكمعايريوإصدارهاتبنيهاميكنحماسبيةأفكارطرح-

ـــــــىو  ـــــــدى جملـــــــس عـــــــالوة عل ــــــون ل ـــــــذين يعملـ ــــــدد املـــــــوظفني الفنيـــــــني والتجـــــــاريني ال ـــــــك ارتفـــــــع عـ ذل

ــــة معــــايري احملاســــبة الدوليــــةمعــــايري احملاســــبة الدوليــــة بشــــكل كبــــري مقارنــــة مــــع  ، ومــــن الواضــــح أن أحــــد 2جلن

1 BRUN Stéphan, “guide d’application des normes IAS/IFRS”, Gualino éditeur, 

Paris, Juin 2005, p 30
جامعة حممد خضري بسكرة، كلية العلوم ،، جملة أحباث اقتصادية و إدارية)"IFRS(تبين معايري التقارير املالية للمرة األوىل"جودي حممد رمزي، 2

.231،  ص2012الثاين عشر االقتصادية و التجارية، ، العدد

مؤسسة جلنة معایري احملاس��ة ا	ولیة 

IASCF 22ٔ�م�اء 

IASBجملس املعایري احملاس��ة ا	ولیة  14

.عضو  

IFRIC 12جلنة تفسري التقار*ر املالیة 

 عضو

مد*ر العملیات الت6اریة فرقة 3ري تق�یة

ا@لس ?س<شاري ;لتوح�د

ا;ل6ان ?س<شاریة

مد*ر اEٔFشطة التق�یة ;لموظفني

واضعي املعایري 

احملاس��ة واFٔطراف 

اFٔخرى

التعیني
التقر*ر 

ٕابداء النصح
العضویة
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أهـــــم أهـــــداف جملـــــس معـــــايري احملاســـــبة الدوليـــــة هـــــو تعزيـــــز وحتســـــني مســـــتوى الشـــــفافية يف عمليـــــة اإلبـــــالغ 

املـــــايل حـــــىت تعكـــــس احلقـــــائق والقـــــيم االقتصـــــادية املعقولـــــة للمنشـــــأة؛ حيـــــث يعتـــــرب اعتمـــــاد وتبـــــين معـــــايري 

ــــــــالغ املــــــــايل الدوليــــــــة شــــــــيئاً م ـــــــركات اإلب ـــــــل الشـ ــــــــة،  ممــــــــا جيعـ همــــــــاً، ألtــــــــا صــــــــيغة اإلبــــــــالغ املــــــــايل العاملي

ــــر فهمــــــا وقربــــــا مــــــن الســــــوق العامليــــــة، ويســــــاعدها  واملؤسســــــات واملنشــــــآت بشــــــىت أنواعهــــــا وأنشــــــطتها أكثــ

.دخول السوق العاملية وختفيض تكلفة نقل رؤوس األموال عرب احلدودعلى

:"IASB"من طرف جملس املعايري احملاسبية الدوليةكيف يتم إعداد معيار حماسيب

عضـــو، خيـــتص بإعـــداد املعـــايري الدوليـــة لإلبـــالغ املـــايل 16يتكـــون جملـــس معـــايري احملاســـبة الدوليـــة مـــن 

والعمل على ترمجتها من خالل تقارير رمسية ومفتوحة، يقوم عمل هذه اللجنـة علـى أسـس عامـة متفـق عليهـا 

بنـوع عـال مـن املعـايري الدوليـةإصـدارور والشـمولية، هنـاك جلنـة عليـا تسـهر علـى ترتكز على الشفافية والتشا

Due process(اجلــودة واملصــداقية  overseigt Committee(معــايري ، مــن خــالل مراقبــة أشــغال جملــس

"IFRIC"و كذا جملس ترمجة هـذه املعـايري "IASB"احملاسبة الدولية 
تتبـعالدوليـةاحملاسـبةمعـايريإلعـدادو ،1

:التايلالنحوعلىعليهااملتفقالعملإجراءاتلدوليةااحملاسبيةاملعايريجلنة

بإعـدادرئيسـية تكلـفجلنـةقبـلمـنالتفصـيليةللدراسـاتوإخضـاعهمعـنيموضـوعاختيـار.1

قبـلمـناملسـودةدراسـة هـذهبعـدهاليـتموذلـكمعـنيمبوضـوعيتعلـقملعيـارمسـودةمشـروع

.الدوليةاحملاسبةمعايريجلنةإدارةجملس

واملؤسسـاتواألسـواق املاليـةواحلكومـاتاحملاسـبيةواجلمعيـاتاهليئـاتإىلاملسـودةإحالـة.2

.مشروع املسودةعلىاللجنةموافقةبعدوذلكباملعايرياملعنية

واجلمعيــات احملاســبيةاهليئــاتقبــلمــناملســوداتعلــىواالقرتاحــاتالتعليقــاتترســل.3

فحصــهايــتمباملعــايري، حيــثواملهتمــةاملعنيــةواملؤسســاتاملاليــةســواقواألواحلكومــات

املسـودةعلـىاملوافقـةحالـةاحلاجـة ويفعنـدتعـديلهاليـتماللجنـةجملـسقبـلمـنودراسـتها

دويلحماسـيبكمعيـاريصـدراملشـروعهـذااألقـل فـإنعلـىاألصـوات) أربـاعثالثـة(بأغلبيـة

.املعياريفعليهاملنصوصالتاريخمن بدءااملفعولساريويصبح

دور معايري ":، امللتقى الدويل حول"لدولية يف اجلزائر بني الواقع والتطبيقإشكالية جودة تطبيق معاير احملاسبة ا"زبري عياش، نصر الدين عيساوي، 1
و 24، يومي "اجتاهات النظام احملاسيب املايل اجلزائري املايل والعمومي على ضوء التجارب الدولية-احملاسبة الدولية يف تفعيل أداء املؤسسات و احلكومات

.204جبامعة ورقلة، اجلزائر، ص 2014نوفمرب 25
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:والشكل املوايل يوضح ذلك

.IASBكيفية إعداد معيار حماسيب من طرف جملس املعايري احملاسبية الدولية ):5(الشكل رقم

Référence: BRUN Stéphan, “guide d’application des normes IAS/IFRS”, Gualino 

éditeur, Paris, Juin 2005, p33. 

ـــل وإعـــــداد معيـــــار حماســـــيب وقبـــــل إصـــــدار قـــــرار بتبنيـــــه مـــــن قبـــــل املؤسســـــات  بعـــــد املـــــرور �ـــــذه املراحــ

تقــــــوم جلنــــــة التنظــــــيم احملاســــــيب بتبــــــين املعيــــــار أوال، مث تقــــــوم بإصــــــدار قــــــرار يســــــمح أو يعــــــارض تطبيقــــــه، يف 

جلريــــــدة الرمسيــــــة حالــــــة املوافقــــــة علــــــى تطبيقــــــه يــــــتم ترمجــــــة املعيــــــار إىل مجيــــــع اللغــــــات الرمسيــــــة، مث نشــــــره يف ا

."J.O.U.E"للمجموعات األوروبية 

."IFRIC"اهليئة املكلفة بتفسري معايري احملاسبة الدولية: ثالثا

ــــت  تتمثـــــــل مهمـــــــة جلنـــــــة التفســـــــريات للمعـــــــايري احملاســـــــبة الدوليـــــــة إلعـــــــداد التقـــــــارير املاليـــــــة الـــــــيت حلـــ

ــــــــة التفســــــــريات القائمــــــــة ــــــــة "SIC"حمــــــــل جلن ــــــــة معــــــــايري احملاســــــــبة الدولي ـــري "IASC"التابعــــــــة للجن يف تفســـــ

ـــــــة مـــــــن ياملعـــــــايري الـــــــيت  ـــــــة، تتكـــــــون هـــــــذه اللجن عضـــــــو 12قـــــــوم بإعـــــــدادها جملـــــــس معـــــــايري احملاســـــــبة الدولي

1.يعينهم األوصياء ملدة ثالث سنوات متجددة

1
-E.DUCASSE; A.JALLET-AUGUSTE; S.OUVRARD; C.PRAT DIT HAURET; 

traduire vers arabe BEHAR Hasna; «les normes comptables internationales 

IAS/IFRS-français/arabe” pages bleues-Boeck université Bruxelles, 2009, p13.

ملامرسة احملاس��ةامقارنة . 2حتدید املوضوع.1
SACاس<شارة .3

Eرش موضوع املعیار ٔ�و ٕاYادة .6

النظر ف�ه
ٕاEشاء جلنة اس<شاریة. E4رش وثیقة م�اقشة.5

Eرش املعیار هنائیا.9املوافقة Yىل املعیار/املصادقة.8حتلیل التعلیقات الواردة.7
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ARCجلنة التنظيم احملاسيب و EFRAGا$موعة االستشارية األوروبية للتقارير املالية:رابعا
1

ــــربة الفنيــــــة يف "EFRAG"ا£موعــــــة االستشــــــارية األوروبيــــــة للتقــــــارير املاليــــــة ـــــؤولة عــــــن اخلــ هــــــي املسـ

"IAS/IFRS"جمــــــال تطبيـــــــق معـــــــايري احملاســــــبة الدوليـــــــة ومعـــــــايري احملاســـــــبة الدوليــــــة إلعـــــــداد التقـــــــارير املاليـــــــة

ــــــة التنظــــــيم احملاســــــيب  ــــــى الصــــــعيد األورويب، بينمــــــا تنحصــــــر مهمــــــة جلن ــــــرأي حــــــول "ARC"عل ــــــداء ال يف إب

.مقرتحات اللجنة وإعداد الرزنامة لسريان مفعول املعايري

ـــــــانون األورويب  ـــــــــا 02/1606ومبوجـــــــــــب القــــ ـــــــة بأوروبــ ــــــــبية الدوليــــ ـــــــــق املعـــــــــــايري احملاســـ املتضـــــــــــمن تطبيــ

. "IASB"إىل أوكلت مهمة إعداد املعايري احملاسبية 

.صوري للجنة معايري احملاسبة الدوليةاإلطار الت: الثالثاملطلب 

احملاسـبةعـايريمجلنـةقبـلمـن1989سـنةاملاليـةالقـوائموعـرضإلعـدادفـاهيميمإطـارأولإصـدارمت

املعـايريتطـويرعمليـةيفاملعـايريواضـعومنهـاينطلـقلـيتااألساسـيةوالقاعـدةالعـاماإلطـارليكـونلدوليـة،ا

ميكـــنالالـــذياحملاســـبةمعـــايريجلنـــةعمـــلدســـتورعقـــدمـــنألكثـــراملفـــاهيمياإلطـــارهـــذاوظـــل، احملاســـبية

احملاســبةمعــايريني جلنــةبــالتقــاربوبســبباملاضــيالقــرنايــةtمــعلكــنبصــحته،التشــكيكأوبــهاملســاس

املاليـةالقـوائموعرضإلعدادفاهيمياملإلطاراتعديلفتماملالية،األسواقعلىاملشرفةالعامليةواهليئةالدولية

.نسبيامهموغريطفيفالتعديلأعتربلكنالدولية،احملاسبةمعايريجملسقبلمن2001سنة

"FASB"ةاألمريكيـاملاليـةوجملـس معـايري احملاسـبة"IASB"الدولية احملاسبةمعايريتفق جملساحيث

دمـةخعاليـةالودةاجلـاتذاحملاسـبيةاملعـايريمـناملـةمتكزمـةحتطـويرعلـى2002إثـر االتفـاق املنعقـد سـنة 

يفاملتضـمنةاملاليـةاملعلومـاتخـاللمـناملصـاحلألصـحابفائـدةأفضـلقـدميل تأجـمـنالعامـةلألغـراض

.املاليةالتقارير

دويل،وقبـولاليـةعودةجـذاتمعـايريطـويرتإىلحملاسـبة الدوليـةامعايريجملسعىساحلنيلكذمنذ

املســتجداتمــعيتماشــىاملاليــةالقــوائموعــرضإلعــدادمفــاهيميإطــاروجــوداللخــنمــالإذلــكتميــوال

إصدارهمتالذياملفاهيمياإلطارتطويريفالتفكريفبدأالدولية،احملاسبيةمعايري£لساجلديدةواألهداف

وياسـنالـتتتحيـثعملـه،إطـارطـويرتقصـدحثيثـةجبهـودالدوليـةاحملاسـبةمعـايريجملـسفقـام،1989سـنة

1
- E.DUCASSE;A.JALLET-AUGUSTE;S.OUVRARD; C.PRAT DIT HAURET; 

traduire vers arabe BEHAR Hasna; «les normes comptables internationales 

IAS/IFRS-français/arabe», idem, p 13.  
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عمليـةبـدأتوقـداألمريكيـة،املاليـةاحملاسـبةمعـايريوجملـسالدوليـةاحملاسـبةعـايريمجملـسبـنيالجتماعاتا

احملاسـبةمعـايريجملـسأصـدر2010سـنةبدايـةومـع2008سـنةمنـذجديـدمفـاهيميإطـارإصـدارمناقشـة

إصـدارمت2010سـبتمربويفاملاليـة،القـوائموعـرضإلعـداداملفـاهيمياإلطارتتضمنعملمسودةالدولية

إعـدادبإطـار"واملسـمىالسـابقلإلطـارتعـديلاحلقيقـةيفهـوو املاليـةالتقـاريرإلعـداداملفـاهيمياإلطـار

."املاليةالقوائموعرض

.ليةأهداف اإلطار التصوري للجنة معايري احملاسبة الدو : أوال

علـــى إعـــداد املعـــايري املســـتقبلية املســـاعدة إىل اإلطـــار التصـــوري للجنـــة معـــايري احملاســـبة الدوليـــةيهــدف 

مسـاعدة املـراجعني وكذا طنية على تطوير املعايري الوطنيةمساعدة هيئات التوحيد الو و ومراجعة املعايري احلالية

ســـتعملني علـــى فهـــم املو ، احملاســـبية الدوليـــةعلـــى إبـــداء آرائهـــم حـــول مـــدى تطـــابق القـــوائم املاليـــة مـــع املعـــايري 

1.توضيح طريقة إعداد املعايري املعتمدة من قبل جلنة معايري احملاسبة الدوليةو القوائم املالية

.1989سنة املاليةالقوائموعرضإلعدادسباب تعديل اإلطار املفاهيميأ: ثانيا

2:لـنظرا 1989لسنةمت تعديل اإلطار املفاهيمي

سـنةأعلنوايثحألمريكي ااملاليةاحملاسبةمعايريلسوجمالدولية احملاسبةمعايريجملسبنيلتقاربا�

عامليـا،طبقـةاملاحملاسـبيةواملعـايرياملبادئخيصا ميفاجلهودتوحيدقصدببينهمااتفاقعلى2002

؛2008سنةبدأديدجإطار مفاهيميإعدادمشرتك هدفهعملببالقياماالتفاقوجتسد هذا

ع للرفـوحلـول حماسـبيةأدواتتـوفريصـدقاحملاسـبيةعـايريملـسجمعلـىتضغطاليتاملاليةاألزمةثارآ�

ملالية؛االتقاريرومشوليةودةجمن

املاليــةاملعلومــاتمســتخدميالتشــويش علــىأدى إىل ،مفرطــةبدرجــةتراكمهــاو املعلومــاتسيتكــد�

املالية؛التقاريريفالتفصيلية املتضمنةاملعلوماتجمحتقليلاألمهيةمنأصبحوعليه

نـه ال ينسـجمألذاتـه،حـديفخلـاليعتـرباملاليـةالقـوائميفتـارخييمنظـورمناملعلوماتإظهارإن�

وتسارعها؛األعماليفاملرونةمع

اإلبداع و التغيري التنظيمي يف املنظمات ":، امللتقى الدويل حول"الدوليةاإلبداع احملاسيب من خالل معايري احملاسبية"مرازقة صاحل، بوهرين فتيحة، 1
.10، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب، البليدة، ص 2010ماي 12/13، يومي "احلديثة

.66، ص مرجع سابق، "بيقاملعايري احملاسبية الدولية والبيئة اجلزائرية متطلبات التوافق والتط"لعرايب محزة ، 2
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ويعـد امللموسـة،غـرياملوجـوداتبـبعضبـاالعرتاف1989لسـنةاملفـاهيمياإلطـارسـمحيال�

جيعــل مــاوهــذاالدفرتيــة،وقيمتهــاللمؤسســةالعادلــةالقيمــةبــنيالفجــوةزيــادةيفســببااســتبعادها

.للمؤسسةاحلاليةالوضعيةال تعكسمعلوماتلىعمبنيةالتنبؤو ملايلاالتحليلعملية

.من تطبيق معايري احملاسبة الدوليةواإلقليميةموقف اهليئات العاملية : املطلب الرابع

الســــبب الرئيســــي وراء الضــــغوط الدوليــــة لتبــــين جمموعــــة واحــــدة مــــن املعــــايري احملاســــبية هــــو منــــو حركــــة 

تــوفري قــوائم ماليــة ذات جــودة عاليــة عامليــا خمتلفــة ومحايــة هــذه االســتثمارات و االســتثمارات املاليــة عــرب دول 

إذ أن عمليـة وضـع ،ذه القـوائمولة الشركة املصدرة هلالنظر عن دبغضللمستثمرين تتصف بالقابلية للمقارنة 

معـــايري احملاســـبة الدوليـــة أحـــرزت عـــددا مـــن النجاحـــات يف حتقيـــق اعـــرتاف واســـتخدام أكـــرب للمعـــايري الدوليـــة 

.إلعداد التقارير املالية يف السنوات القليلة املاضية

:موقف املنظمة العاملية للتجارة.1

إال أنــه ،يــر التجــارة يف اخلــدمات احملاســبيةعلــى حتر ترتكــز جهــود منظمــة التجــارة العامليــة بشــأن احملاســبة 

كمــا تعــاجل ،  فــق يف املعــايري احملاســبية مــن الواضــح انــه يقــع علــى عــاتق املنظمــة أيضــا العمــل علــى حتقيــق التوا

ألجنــيب يف الصــناعات اخلدميــة، ومــن بينهــا ااجلــات كــل العقبــات التنظيميــة أمــام التجــارة الدوليــة واالســتثمار

اسبة وغريهـا مـن املهـن عـرب احلـدود باعتبـار احملاسـبة خدمـة مهنيـة ختضـع تنظيميـا ملنظمـة التجـارة ممارسات احمل

1.العاملية ولالتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات، التابعة هي أيضا ملنظمة التجارة العاملية

:موقف االحتاد األورويب.2

يف جمــال تطبيــق املعــايري "IOSCO"وليــة وقــرر اإلحتــاد األورويب تــدعيم جهــود جلنــة معــايري احملاســبة الد

وبالفعــــل اتبــــع اإلحتــــاد . العــــاملالدوليــــة مــــن أجــــل إعــــداد معلومــــات ماليــــة قابلــــة لالســــتخدام يف خمتلــــف دول

ـــدويل يشـــار إليـــه باإلســـرتاتيجية احملاســـبية 1995األورويب يف نـــوفمرب ســـنة  ـــدا للتنســـيق احملاســـيب ال اجتاهـــا جدي

صــدر عــن اإلحتــاد بيــان حــول اخلطــوات 2000جــوان 13ويف ، (New Accounting Strategy)اجلديــدة

، وقــــد جــــاء التشــــريع رقــــم 2005املعــــايري الدوليــــة يف أجــــل أقصــــاه ســــنة الواجــــب إتباعهــــا مــــن أجــــل تطبيــــق

األوروبيـة اخلاص بتطبيق معـايري احملاسـبة الدوليـة، اجلريـدة الرمسيـة (2002جويلية 19الصادر يف 1606/2002

1

النظام احملاسيب املايل يف مواجهة : "، امللتقى الدويل حول"أمهية اعتماد املعايري الدولية للتقارير املالية و أبعاد اإلفصاح والشفافية"منصوري الزين، 

، كلية العلوم اقتصادية و علوم التسيري، جامعة سعد دحلب 2011ديسمرب 13/14يومي " التحدي: املعايري الدولية للمحاسبة واملعايري الدولية للمراجعة 

.06البليدة، ص –
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7000أكثــر مــن و ،2دولــة يف العــامل بتطبيــق هــذه املعــايري90التزمــت أكثــر مــن ، حيــث1)2002ســبتمرب 11

01ابتـداء مـن احملاسـبة الدوليـةملعـايري د قوائمهـا املاليـة ا�معـة وفقـا مؤسسة أوروبية مسجلة يف البورصة بإعـدا

هـــذا التشـــريع ال يلـــزم الـــدول فـــإن علـــى عكـــس التشـــريعات الـــيت يصـــدرها اإلحتـــاد عـــادة،و ، 2005جـــانفي 

التطبيــق التــدرجيي لــه، حيــث مســح بإمكانيــة األعضــاء إدماجــه يف القــوانني الوطنيــة، كمــا يــرتك بعــض احلريــة يف

.2007جانفي 01تأجيل تطبيق هذا التشريع لغاية 

يــة إن أول اعــرتاف باملعــايري الدوليــة كــان مــن طــرف اإلحتــاد األوريب، لــذلك عمــل منــذ البدايــة علــى تقو 

الدوليــة، وقــد  تطــوير املعــايرياخلاصــة بإعــداد و "IASC/IASB"ل  قــة منظمــة ومهيكلــة يف أعمــامشــاركته بطري

عليـه يف وقـت سـادت كانت هلذه اخلطوة نتائج إجيابيـة علـى الشـركات األوربيـة، فتحسـن أدائهـا عـن مـا كـان

الـذي طالـب الشـركات األوروبيـة 1606/2002الصـادرخاصـة بعـد القـرار مرجعية حماسـبية،25فيه أكثر من 

دولـة تطبـق فيهـا هـذه املعـايري 27، و�ـذا باتـت 2005املسجلة يف البورصات بإتباع املعايري الدولية ابتـداء مـن 

3.باإلضافة إىل دول أوروبية أخرى

: األمريكيةموقف الواليات املتحدة.3

ضـــمن القطـــاع اخلـــاص، فقـــد تـــأثرت املتحـــدة األمريكيـــة أساســـا طـــورت معـــايري احملاســـبة يف الواليـــات ت

تضـمن سـلطة "SEC"ةمـع وجـود هيئـة حكوميـ"FASB"بالعديد من اهليئات واملنظمـات املهنيـة علـى رأسـها

بـــأمور مراجعـــة القـــوائم املاليـــة الـــيت يفـــرتض أ�ـــا تعـــرض املركـــز املـــايل ونتـــائج "AICPA"ويهـــتمهـــذه املعـــايري،

"US-GAAP"يـقويتحقـق ذلـك مـن خـالل تطب،األعمال بشكل عـادل
قائمـة شـاملة مـن القواعـد شـديدة 4

علـى عكـس (لذلك فهـي ال تـرتك جمـاال كبـريا للحكـم الشخصـي 5،)صفحة140000تضم حوايل (التفصيل 

).املعايري الدولية فهي أقل تفصيال

"SEC"و"FASB"لكـن نتيجـة لـبعض الكـوارث احملاسـبية الـيت وقعـت يف مطلـع هـذا القـرن، بـدأت 

إىل "IASB"و"FASB"توصــل كــل مــن 2002أكتــوبر 29، حيــث يف "IASB"بــاالقرتاب شــيئا فشــيئا مــن 

1 - OBERT Robert, MAIRESSE Marie-Pierre, « comptabilité et audit manuel et 

application », DOUNOD,2 
ème

 édition, sans année, Paris,  p 209.
2

  HEEM Grégory, « lire les états financière en IFRS », idem, p 14. 

3

.07ص مرجع سابق،، "أمهية اعتماد املعايري الدولية للتقارير املالية و أبعاد اإلفصاح والشفافية"منصوري الزين، 
4

 OULD AMER Smail, «  la normalisation comptable en Algérie : présentation de 

nouveau système comptable financier », idem, p 28.
5

120، ص 2005، دار املريخ للنشر، الرياض، اململكة العربية السعودية، "احملاسبة الدولية"فريدريك تشوي، و آخرون، 
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ــــى جعــــل املعــــايري الصــــادرة عــــن كــــال اجلــــانبني متوافقــــة، ونتيجــــة لــــذلك أصــــدر اتفــــاق مــــن أجــــل العمــــل عل

"FASB"إتبــــاع ، وذلــــك عــــن طريــــق تتوافــــق مــــع املعــــايري الدوليــــةربــــع مســــودات لتعــــديل أربــــع معــــايري حــــىتأ

إسرتاتيجية مزدوجة تتمثل األوىل يف تغيري بعض املعايري األمريكية لتتوافق مع املعايري الدولية، والثانية يف تغيـري 

لـديها أكـرب بنيـة حتتيـة حماسـبية أ .م. الـوأن وبـالرغم مـن،بعـض املعـايري الدوليـة لتتوافـق مـع املعـايري األمريكيـة

والبورصــات واملســتثمرين وجملــس وطــين للمعــايري احملاســبية مث جملــس مبــادئ ممثلــة يف ا�ــالس واهليئــات الوطنيــة 

وصــدور العديــد مــن املعــايري احملاســبية "FASB"مث جملــس معــايري احملاســبة املاليــة، م1973بة حــىت عــام احملاســ

كانـــت شـــريكا يف كـــل أ�ـــاورغـــم ريهـــا مـــن اإلصـــدارات ونشـــرات البحـــث، والنشـــرات للمفـــاهيم احملاســـبية وغ

نشــطة الدوليــة للمحاســبة، إال أ�ـــا ال تلتــزم باملعــايري احملاســـبية الدوليــة وال حــىت تقبلهـــا بصــورة كاملــة حـــىت األ

ــن جملــــس معــــايري احملاســــبة الدوليــــة وجملــــس معــــايري احملاســــبة املاليــــة 2002عــــام ففــــي ، 1اآلن م توصــــل كــــال مــ

العمــل علــى جعــل و ، مســتقبليةلتنســيق فيمــا بينهــا قبــل أي إصــداراتااألمريكــي إىل تفــاهم مشــرتك تضــمن

: أنالقولبالتايل ميكن، و املعايري الصادرة عن كال منهما متوافقة وقابلة للتطبيق

.أن املعايري األمريكية مازالت قائمة�

.أن جملس معايري احملاسبة املالية األمريكي مستمر يف إصداره للمعايري�

.على اإلصدارالتنسيق مع املعايري الدولية سوف يكون سابقا �

.جملس معايري احملاسبة الدولية يغري بعض معايريه تبعا لعملية التوفيق�

:اليابانموقف.4

علــى املعــايري الوطنيــة والتأكيــد بإبقائهــاتتســم التجربــة اليابانيــة يف تعاملهــا مــع معــايري احملاســبة الدوليــة 

التنسـيق علـى اخلصـائص االقتصـادية املتشـا�ة، ينصـب إذعلى ضرورة التنسيق بني املعـايري الدوليـة واليابانيـة،

أن ويفهـم مـن ذلـك أن التنســيق يف املعـايري ال يتنـاول املعــايري املتعلقـة باألوضـاع االقتصــادية املختلفـة، حيـث

.االجتاه املستقبلي هو اإلبقاء على املعايري الوطنية رغم جهود التوحيد

:)بريطانيا ( موقف اململكة املتحدة .5

ستضــيف بالدهــا مقــر ملكــة املتحــدة مــن الــدول املؤسســة للجنــة معــايري احملاســبة الدوليــة وترغــم أن امل

، إال أ�ـا رئيسـا للمجلـس الربيطـاين للمحاسـبةوأول رئيس للمجلس الدويل هو بريطـاين وعمـل ،اهليئة الدولية

1

.07، مرجع سابق، ص "أمهية اعتماد املعايري الدولية للتقارير املالية و أبعاد اإلفصاح والشفافية"منصوري الزين، 
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در املعــايري الوطنيــة مل يكــن لــديها خطــة حمــددة للتوافــق مــع املعــايري الدوليــة، حيــث كــان ا�لــس الربيطــاين يصــ

بدأ ا�لـس الربيطـاين يف دراسـة ، و حسب احتياجات السوق الربيطاين رغم نشاطها يف صياغة املعايري الدولية

، وأصــدر جملــس معــايري احملاســبة الربيطــاين ســتة 2002االختالفــات بــني املعــايري الوطنيــة واملعــايري الدوليــة عــام 

ـــة، لـــذلك فـــإن معـــايري اعتـــربت خطـــوة هامـــة وكبـــرية حنـــو  ـــة مـــع املعـــايري الدولي توفيـــق معـــايري احملاســـبة الربيطاني

إسـرتاتيجية التوفيــق مــع املعــايري الدوليــة كانــت تتضــمن اإلبقــاء علــى املعــايري الربيطانيــة وإدخــال املعــايري الدوليــة 

.لربيطانيا سوف يكون من خالل معايري بريطانية صادرة عن ا�لس الربيطاين

:لعربية و الناميةاموقف بعض الدول .6

ومن املالحظ أن العديد من الدول العربيـة لـيس لـديها خـربة طويلـة يف صـناعة معـايري احملاسـبة كمـا أن 

إال أن تطور ومنو أسـواق املـال يف بعـض املتاح لديها من املعايري الوطنية ال يشكل هيكل متكامل من املعايري

بة، وكـــان يتمثـــل االنتقـــال إىل تطبيـــق معـــايري احملاســـبة الـــدول كعامـــل حيـــوي وراء الطلـــب علـــى معـــايري احملاســـ

الدولية بشكل مباشر إما عن طريق بورصات األوراق املاليـة أو مبوجـب قـرارات لتطبيـق املعـايري، فقـد صـدرت 

العديــد مــن األنظمــة والتشــريعات يف خمتلــف الــدول العربيــة والــيت تــنص علــى تطبيــق املعــايري وخاصــة بالنســبة 

كانــت مشــاركة الــدول الناميــة يف اهليئــة املســؤولة عــن إصــدار املعــايري الدوليــة و ، يف البورصــةللشــركات املســجلة

توجـد دولـة واحـدة ناميـة هـي املكسـيك، ومنـذ ذلـك "IASC"منذ البداية جـد حمـدودة، فمـن بـني مؤسسـي

إعــــداد مســــودات  اللجــــان االستشــــارية أو يف يفوأالــــدول الناميــــة ســــواء يف ا�لــــس مشــــاركةاحلــــني مل ترتفــــع

املسامهة يف متويل اللجنة، لذلك فإن تطبيق املعايري الدولية من طـرف هـذه الـدول أثـار العديـد مـن العرض أو

ق تطبيـــالتســاؤالت كانـــت موضـــوع العديـــد مــن الدراســـات، مـــن أجـــل حتديـــد الظــروف واحلـــاالت الـــيت تـــالءم

دولــة 30مــن بــني 19يوجــد 1999يف ســنة وأشــارت إحــدى الدراســات بأنــه املعــايري الدوليــة يف هــذه الــدول، 

، لـــةدو 26ارتفعـــت هــذه النســبة إىل2006 ســنة مؤسســـا»ا املعــايري الدوليــة كليـــا أو جزئيــا، و يفناميــة تطبــق

الضـعف الـذي رجع إقبال الدول الناميـة علـى تطبيـق املعـايري الدوليـة بتعـديالت أو حـىت دون تعـديالت إىليو 

جــاهزة ســيوفر عليهــا كلفــة ا�ــال احملاســيب، حيــث تعتــرب أن تطبيــق معــايري حماســبيةتعــاين منــه هــذه الــدول يف 

بديل قد يكون غري مقبـول سياسـيا إعداد معايريها الوطنية، إضافة إىل أن هذا االختيار جينبها االعتماد على

لـدول سـاعد علـى تـدعيم املعايري الدولية يف هذه امثال تبين معايري أمريكية أو اجنليزية، وعموما فإن استخدام

و مــن ربى فقــط علــى املســتوى الــدويل، ومل يبقــى تطبيقهــا مقتصــرا علــى الــدول الصــناعية الكــ"IASC"جنــاح 



.البيئة احملاسبية الدولية: الفصل األول

70 

، وللتوضـيح أكثـر 1اجلنسـيات الـيت كثـريا مـا تنشـط يف هـذه الـدولجهة أخرى سـهل عمـل الشـركات املتعـددة

.معايري احملاسبة الدوليةارتأينا استعراض جتارب بعض هذه الدول يف جمال تطبيق 

: جتربة األردن.أ

تعتــرب األردن مــن أوىل الــدول الــيت تبنــت املعــايري الدوليــة قبــل عقــدين مــن الــزمن، حيــث قامــت بفــرض 

عقوبـــات صـــارمة علـــى الشـــركات الـــيت ال تلتـــزم بتطبيقهـــا، ويتجلـــى ذلـــك مـــن خـــالل جمموعـــة مـــن القـــرارات 

مت ترمجـة املعـايري احملاسـبية الدوليـة مـن قبـل اهليئـات ، 1997بعـد عـام والقوانني اليت نصت على إلزامية التطبيق 

2.املهنية للسعي إىل تطبيقها من قبل اجلهات العاملة يف أعمال التدقيق واحلسابات

فرغم استقالل األردن استمرت عالقتها مع بريطانيا مما أدى إىل وجود عالقة جيدة بينها وبـني البنـك 

وقــــد تبنــــت األردن النظــــام احملاســــيب احلكــــومي قبــــل اخلوصصــــة والــــذي يركــــز علــــى ، 1952الــــدويل منــــذ ســــنة 

لعمليـات املاليــة إلعــداد احلسـابات اخلتاميــة و املركـز النقــدي، و بعــدها اسـتخدام األســاس النقـدي يف إثبــات ا

1997عـــام 22وحـــل حملـــه القـــانون رقـــم ومت تطـــويره 1964الصـــادر عـــام 12مت إصـــدار قـــانون للشـــركات رقـــم 

، ويف اخل...الــذي ألــزم الشــركات األردنيــة بإعــداد التقريــر الســنوي مــع بيــان األربــاح و اخلســائر وامليزانيــة العامــة

وقــد ركــز احملــور 2002أيــار 01وقعــت اتفاقيــة الشــراكة األوروبيــة ودخلــت حيــز التنفيــذ يف 1997نــوفمرب 24

ة بـــني األردن واإلحتـــاد األورويب خـــالل فـــرتة واملـــايل هلـــذه االتفاقيـــة علـــى إنشـــاء منطقـــة جتـــارة حـــر االقتصـــادي 

ونصـت علـى فـتح األسـواق 2000أفريـل 11يف سنة، وانضمت إىل املنظمة العاملية للتجـارة 12انتقالية مد»ا 

نــص علــى ضــمان الــذي 2003/ 73دولــة، كمــا ذكــر قــانون تنظــيم مهنــة احملاســبة اجلديــد 150األردنيــة أمــام 

.مبعايري احملاسبة الدولية مبا يساهم يف محاية االقتصاد الوطينااللتزام

قــانون األوراق املاليــة ، 2000أوت01هــذا إضــافة إىل عــدة قــوانني أخــرى منهــا قــانون البنــوك الصــادر يف 

عــدة معوقـات خــالل عمليــة األردنوقــد واجهـت ، 2005جـوان 01نون التـأمني بتــاريخ ، وقــا2002سـنة 

:التطبيق منها

مــن املعــايري الدوليــة دون أي تعــديالت وعــدم احــرتام البــىن علــى نســخة كاملــة مرتمجــة األردناعتمــاد �

االجتماعية والسياسية للدولة؛

1

  AVENEL Jeanne Davide, « Comptabilités nationales et normalisation 

internationale », Ellipses Edition, Paris, 2005, p 187-188.
2

وعلوم التسيري، جامعة ، املاجستري، مدرسة الدكتوراه كلية العلوم االقتصادية "إشكالية تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات اجلزائرية"برزوق أمينة، 

.92، ص2012-2011أبو بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 
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إعـــادة النظــــر يف التشـــريع الــــوطين تكييـــف املتطلبـــات التشــــريعية مـــع املعــــايري الدوليـــة ومــــا ينجـــر عنــــه �

وتنسيقه مع متطلبات خمتلف اهليئات التنظيمية؛

ــــةئــــة البي� ـــري متالئمــــة مــــع املعــــايري الدوليــــة خصوصــــا و األردني باملائــــة مــــن مؤسســــا9ا صــــغرية 95أنغـ

1ومتوسطة؛

يف جمال معايري احملاسبة الدولية؛تكلفة االنتقال العالية لتكوين املوارد البشرية �

قـد يـؤدي إىل متكنها من جمـاراة املعـايري الدوليـة ممـا على املنافسة لعدم األردنيةعدم قدرة املؤسسات �

.إخراجها من السوق

،أجريـــت عـــدة دراســـات حـــول الواقـــع الفعلـــي ملـــدى التـــزام الشـــركات األردنيـــة مبعـــايري احملاســـبة الدوليـــة

،مـع هـذه املعـايري احملاسـبيةيف مدى توافقها انتتباينوالبيئة العملية وتوصلت معظمها إىل أن البيئة األكادميية 

وأن الشـــركات األردنيـــة وخاصـــة املدرجـــة يف البورصـــة التوافـــق وتشـــجيعه،ممـــا يتطلـــب العمـــل علـــى زيـــادة هـــذا 

ملتزمة بتطبيـق هـذه املعـايري ممـا سـاهم يف جلـب االسـتثمار األجنـيب املباشـر نتيجـة للثقـة الـيت تتولـد للمسـتثمر 

، ممــا أضــفى صــفة الدوليــة علــى هــذه الشــركات ومكنهــا مــناملطبقــة ملثــل هــذه املعــايري الصــارمةيف الشــركات 

دخــول األســواق اخلارجيــة للمنافســة، كمــا أن تطبيقهــا يعــد شــرط لنجــاح االتفاقيــات التجاريــة الدوليــة حيــث 

2011.2يف عام %92.32نسبته إفصاحتلتزم الشركات األردنية مبتوسط 

:جتربة املغرب.ب

، وميثـل يف الوقـت نفسـه )خاضعة لسلطة الدولة( يتم وضع النظام احملاسيب املغريب من قبل هيئة عامة 

وهــذا مــا جعلــه أكثــر مجــودا واعتمــادا علــى السياســة العامــة  ، )االقتصــاد الكلــي( دعامــة للحســابات القوميــة 

، وقـد تبنـت "ة واحلـذراحليطـ" و يتـأثر بشـكل كبـري مببـدأ " تغليب اجلـوهر علـى الشـكل" كونه ال يطبق مبدأ 

لدولية يف إطار توفيق ممارستها احملاسـبية مـع احملاسـبة الدوليـة وتبـني تـأثري بيئـة األعمـال معايري احملاسبة ااملغرب 

بتنمــيط ممارســتها علــى تبــين هــذه املعــايري، حيــث مل تطبــق املغــرب املعــايري الدوليــة كمــا هــي عليــه، وإمنــا قامــت 

اسـبة واملتمثلـة مدونـة احلسـابات،  احملاسبية وجعلها تتوافق معها، مع احلفاظ علـى املرجعيـة الفرانكفونيـة يف احمل

1

 IASالدوليـة باملعايريباجلزائـر وعالقتهاملـايلاحملـاسيبالوطنــي حـــول النظـــام، امللتـقى"التجربة األردنية يف تبين معايري احملاسبة الدولية" كرمية شاوي، -
– IFRS09، جامعة عبد احلميد ابن باديس، كلية العلوم اقتصادية، ص 2013جانفي 13/14يومي.

2

: ، جامعة األردن، مقالة منشورة على املوقع اإللكرتوين"- جتربة األردن–تبين معايري احملاسبة الدولية بني النظرية والتطبيق "حممد أبو نصار، -

http://www.kantakji.com/media/9266/m0055.pdf، 10، ص 2015ماي 16أطلع عليها يوم.
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عمليــة التوحيــد يف املغــرب باســتنادها علــى خلفيــة جبائيــة نتيجــة الضــطالع وزارة املاليــة بوظيفــة كمــا متيــزت

ـــا هـــذا مل تطبـــق املعـــ ايري إصـــدار املعـــايري احملاســـبية، باعتبـــار احملاســـبة أداة لتحديـــد الوعـــاء الضـــرييب، وإىل يومن

.كليالدولية للمحاسبة بشكل  

:مصرجتربة .ت

نظامـــا حماســـبيا موحـــدا يقـــوم علـــى توحيـــد كامـــل للمفـــاهيم واملصـــطلحات 1966يف عـــام تبنـــت مصـــر

احملاســبة املهنيــة يف مصــر منــذ ولقــد قلــل التوجــه االشــرتاكي مــن دور , والتعريفــات واملبــادئ واملعــايري احملاســبية

واســتمرت أنظمــة احملاســبة طــاع اخلــاص دون تنظــيم حماســيب يــذكريف حــني تركــت شــركات الق،يخذلــك التــار 

.متأثرة بالنظام اإلجنليزي حىت بداية السبعينيات

مع بداية انكماش دور القطاع العام وانفتاح مصر على أسـواق االسـتثمارات اخلارجيـة الـذي نـتج عنـه 

ات جديــدة يف طبيعــة ودور احلكومــة يف األنشــطة االقتصــادية اجتهــت األنظمــة احملاســبية إىل االبتعــاد عــن تغــري 

.التأثريات االشرتاكية وأصبح هناك ضرورة لتنظيم احملاسبة وتطويرها حىت تتوافق مع االحتياجات اجلديدة

اسـبة دون أن تطــور م تغــريات عديـدة يف بيئــة احمل1982وحـىت م 1969لقـد شـهدت مصــر خـالل الفــرتة 

بــرزت بعــد ذلــك أمهيــة احلاجــة لتطــوير نظــام حماســيب مصــري مــن و ،اســيب يــتالءم وبيئتهــا اخلاصــةأي نظــام حم

خــالل املــؤمتر العــام للمحاســبة واملراجعــة املنعقــد بالقــاهرة يف بدايــة الثمانينيــات والــذي اقــرتح فيــه تشــكيل جلنــة 

م أكمـل 1992ويف عـام ،ليـةوتـتالءم مـع معـايري احملاسـبة الدو خاصـة تتـوىل وضـع معـايري حماسـبية مبصـر تراعـي 

معيـاراً حماسـبياً عرضـت ونوقشـت مـن قبـل العامـة يف 20إعداد "EIAA"معهد احملاسبني واملراجعني املصريني 

ويف عـام , م أوصـى املعهـد باسـتخدامها يف املمارسـات احملاسـبية1993ويف عـام , عدد مـن النـدوات واملـؤمترات

ر قرار وزاري يلـزم كـل الشـركات سـواء كانـت مسـجلة أو غـري مسـجلة بالسـوق املـايل ضـرورة تبـين صدم 1997

.معايري احملاسبة الدولية

:اململكة العربية السعوديةجتربة .ث

ملكـة العربيـة الســعودية يبـدو أن اململكـة مل تتبـىن أي معــايري مـن خـالل التطـور التــارخيي للمحاسـبة بامل

األوىل لتطـــوير حماســـبية جـــاهزة ولكنهـــا تبنـــت املـــدخل املهـــين يف تطـــوير وتنظـــيم النظـــام احملاســـيب منـــذ املراحـــل 

فبــــالرغم مــــن أن القــــوانني والقــــرارات كــــان هلــــا الــــدور األســــبق يف تنظــــيم وتطــــوير احملاســــبة ،احملاســــبة باململكــــة
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،والطــرق احملاســبية واجبــة اإلتبــاعباململكــة إال أ§ــا مل تتــدخل يف تفاصــيل هــذا التنظــيم لوضــع وحتديــد املعــايري

.كما أن مهمة وضع املعايري أسندت للجنة معايري احملاسبة وهي جلنة مهنية

نتـاج للتـأثري من هنا ميكن القول أن تبين املدخل املهين للتنظيم احملاسيب باململكة العربية السـعودية هـو

علــــى احملاســــبة واحملاســــبني يف الســــعودية وذلــــك مــــن خــــالل الشــــركات جنلوساكســــونيةاألالعميــــق للمحاســــبة 

كذلك األمر بالنسـبة للتعلـيم , األجنبية العاملة يف السعودية واليت غالبا ما تكون شركات أمريكية أو بريطانية

ات املتحـــدة هـــي احملطـــة الرئيســـية للطلبـــة الســـعوديني احملاســيب حيـــث غالبـــا مـــا تكـــون اململكـــة املتحـــدة والواليـــ

مـــن هنـــا يظـــل مالئمـــة املـــدخل املهـــين للتنظـــيم احملاســـيب للعوامـــل البيئيـــة ، دارســـني يف جمـــال احملاســـبة باخلـــارجال

.السائدة يف اململكة حمل تساءل

صـدار معـايري جديـدة تعترب من بني الدول العامل اليت تقتضي ظروفها املهنيـة حتميـة إفهي عن اجلزائرأما .ج

للمحاســبة املاليــة وذلــك لغــرض حتديــد الطــرق الســليمة لقيــاس العمليــات واألحــداث والظــروف الــيت تــؤثر 

على القوائم املالية ولغـرض حتقيـق هـذا اهلـدف جيـب أن تكـون املعـايري املصـدرة مفهومـة ومقبولـة مـن قيـل 

يعــادل عمــره عمـــر جملــس معـــايري مســتعمليها ومتســقة مـــع بعضــها الــبعض، فمخططهـــا احملاســيب الـــوطين

باملائـــة 52تقريبـــا، إال أنـــه مل يصـــدر مـــن املعـــايري اخلاصـــة بـــاملركز املـــايل ســـوى "IASB"احملاســـبة الدوليـــة 

مقارنــة مــع نظــريه والبــاقي غــري متــاح يف املمارســات احملاســبية اجلزائريــة ألن معظمهــا ال ينســجم مــع الواقــع 

.العملي

يفتقــــر اخلــــرباء وحمــــافظي احلســــابات يف اجلزائــــر إىل جمموعــــة مــــن معــــايري احملاســــبة املاليــــة الــــيت كــــذلك

.تساعدهم على تأدية مهامهم، لذلك هم مطالبون بإبداء رأيهم حول عدالة القوائم املالية

حيــــد الــــنظم احملاســــبية بــــني التوافــــق والتو "ســــيتم التطــــرق إىل جتربــــة اجلزائــــر بالتفصــــيل يف الفصــــل الثــــاين

، وميكن هنا فقط إبراز أمهية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية من خـالل بعـض النقـاط كمـا احملاسبيني الدوليني

:1يلي

املســـاعدة علـــى إنشـــاء ســـوق ماليـــة تضـــمن الســـيولة رؤوس األمـــوال والتمويـــل للمؤسســـات، وإنشـــاء �

ة موثـوق ²ـا عامليـا وزيـادة الثقـة شركات مسامهة مقيدة يف البورصة ممـا يـؤدي إىل إنتـاج معلومـات ماليـ

بني املستثمرين؛

1

، 05، جملة الدراسات االقتصادية و املالية، العدد"املعاجلة احملاسبية لإلهتالك التثبيتات حسب النظام احملاسيب املايل اجلديد"مصطفى عوادي، -
.118الوادي، ص ، جامعة 2012
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تشــجيع االســتثمار بكافــة أشــكاله والســيما الــدويل منــه مــن خــالل إعطــاء املعلومــات املطلوبــة والــيت �

تتميز بسهولة القراءة من قبل احملللني املاليني؛

تطبيــق الــنظم العامليــة تطــوير كافــة الــنظم اإلداريــة واملاليــة املطبقــة يف الشــركات، و الســيما الســعي حنــو �

يف هذا اµال؛

ترقيـة التعلـيم احملاسـيب يف اجلامعـات، مــن خـالل االرتكـاز علـى قواعــد حماسـبية متشـا²ة دوليـا، وهــذا �

. ما يؤدي إىل تأهيل مهنة احملاسبة للعمل يف األسواق الدولية
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:خالصة الفصل األول

منهاتعايناليتللمشاكلناجحةحلولإجيادشأنهمنفعالحماسيبنظامعلىاالعتمادإمكانيةإن

املؤسسـةداخـلحماسـيبنظـاموجـودضـرورةتـربزهنـاومـنة، املاليـو أالتنظيميـةالناحيـةمـنسـواءاملؤسسـة

.املناسبالوقتيفاملناسبةالتصحيحيةاإلجراءاتباختاذاالحنرافاتوتداركفعاليةمنللتأكد

اجلهـودبعـضانطلقـتالعـامل،دولخمتلـفبـنيالتجـاريوالتبـادلالتوسـع والتطـورمـعوجتاوبـا

احملاسـبيةباملعـايرييعـرفمـانشـوءإىلتـدرجيياأدتالدوليـةاحملاسـبةملهنـةدوليـةأسـسلوضـعواحملـاوالت

لقـراءةواحـدةقاعـدةتـوفريأجـلمـنالعـاملمسـتوىعلـىاحملاسـبيةاملبـادئتوحيـدإىل9ـدفالـيتالدوليـة

احملاسبيةالدوليةواملعايرياحملاسيبوالنظاماحملاسبةعنواضحةصورةإلعطاءالشركات ملختلفاملاليةالقوائم

.املايلاإلبالغومعايري

أحـــرزت تقـــدما ملحوظـــا يف تطـــوير املعـــايري احملاســـبية ليبلـــغ ذروتـــه أن املعـــايري احملاســـبية الدوليـــةحيـــث 

املعيــار الــدويل إلعــداد التقــارير املاليــةو "IAS"بظهــور معيــارين معــرتف ²مــا دوليــا مهــا املعيــار احملاســيب الــدويل 

"IFRS" لس الـدويل ملعـايري احملاسـبة وµعـاملي، أصـبحت مبـادئ حماسـبية مقبولـة علـى الصـعيد الالذي أعلنه ا

.رض ²ا أي منظمة كشوفها املاليةحتسن وتنسق النظم واملعايري احملاسبية واإلجراءات املتعلقة بالطرق اليت تع

اإلجـراءات االعـرتاف الـدويل ²ـا و ن مصداقية املعايري احملاسبية الدولية مضـمونة نظـرا ملسـتواها الرفيـع و إ

املعـايري احملاسـبية الدوليـة تعتـرب أهـم أدوات التطبيـق العملـي مادامت و ،الصارمة اليت تتبع يف إعدادها وشرحها

جيب عند بنائها مراعاة كافة الظروف البيئيـة احمليطـة الـيت جيـب أن تكـون مالئمـة وتواكـب التطـور املسـتمر يف 

..مشاكلعدة جماالت املعرفة وأن غيا²ا أو ضعفها ترتتب عنه

التصـاالت اجلديد تنحصر أساسـا علـى نظـام املعلومـات واإن الرتتيبات اليت ترفق عملية تطبيق النظام 

جـات أن تغري جذريا نظامها املعلومايت مبا يتـأقلم واحتيااجلزائرية على املؤسسات الوطنية أنه جيب إذ،ةاملالي

تعديالت يف املسار اإلنتاجي للمعلومات املالية بإدراج مبادئ وقواعـد النظـام من خالل إجراءالنظام اجلديد 

ميم أنظمـة التسـيري رير املالية وإعادة تقـومي مهنـة احملاسـبة مـع تغيـري بـرامج احملاسـبة وتصـااجلديد يف عناصر التق

.مبا يتأقلم مع متطلبات املرجع اجلديد
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:متهيد

يصـــادف الـــدارس للمحاســــبة اختالفـــا وتنوعــــا يف املمارســـات احملاسبيـــــة بـــني دول العالــــم، حيــــث قـــد 

لدراسـة تسعى كل دولة إىل تبين نظـام حماسـيب يـتالءم مـع احتياجا4ـا وظروفهـا البيئيـة، مـن هنـا بـرزت احلاجـة 

الــنظم احملاســبية يف ظــل جهــود التقليــل مــن االختالفــات وحماولــة التوحيــد والتنســيق احملاســيب الــدويل عــن طريــق 

حتظـى بصـفة القبـول الـدويل، و4ـدف إىل إضـفاء االنسـجام علـى ايري مشـرتكة حتكـم التطبيـق العملـي إجياد معـ

ومـع أن توافـق األنظمـة احملاسـبية يـدفع إىل تض أن تكون متجانسـة بـني املؤسسـااملمارسة احملاسبية اليت يفرت 

توحيد شروط املنافسة بني املؤسسات اليت تنشط يف إطار التجمعات االقتصادية الدولية، إال أنـه يطـرح عـدة 

ــــة ومــــدى قــــدر4ا علــــى تبــــين  ــــق املعــــايري احملاســــبية الدولي اســــتفهامات حــــول طبيعــــة املؤسســــات امللزمــــة بتطبي

.إلمكانيات املادية والبشريةاfا مكلفة وثقيلة وتتطلب تضافرأاملمارسات اجلديدة، خاصة و 

خــالل هــذا الفصــل ســنقوم بدراســة كــل مـن املــدخل األجنلوسكســوين ونأخــذ كمثــال عنــه النمــوذج مـن 

ملدخل األورويب القاري وسنأخذ النموذج الفرنسي كمثال عنه باعتباره األكثر تـأثريا علـى ااألمريكي، ودراسة 

.يتم تناول جتربتها يف جمال التوافق احملاسيب الدويل يف املبحث الثاين من هذا الفصلاليت ساجلزائر
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.التنظيم احملاسيب الدويل: األولبحث امل

إىلملحـةاحلاجـةأصـبحتالعـاملبقـاعفـةكاإىلاملعلومـة املاليـةمسـتخدمينطـاقالتسـاعكنتيجـة

هيئـاتإقامــةاســتوجبلـذيااألمـرالتطبيـق،عامليــةوجعلهـااملسـتخدمةاحملاســبيةاملعـايريتوحيــدضـرورة

هـذهأهـممـنعـاملي، ولعـلمسـتوىذاتمعـايريوإصـدارتكـوينمهمـةعاتقهـاعلـىتأخـذوليـةدحماسـبية

األخـريةالسـنواتخـاللإجنـازات ضـخمةمـنهقدمـمـابسـببالدوليـة احملاسـبةمعـايريجملـسنـذكراهليئـات

.هذايومناإىل1997منانطالقا

.هااختالف املمارسات احملاسبية الدولية وطرق جتاوز : املطلب األول

إن املعايري احملاسبية هي نتاج تفاعالت معقدة للعوامل االقتصادية واالجتماعية والتارخيية والتنظيمية 

، وسنقوم يف هذا املطلب بتوضيح لكل دولة على حدا، إذ أنه من غري املمكن تشابه هذا املزيج يف دولتني

.هذه االختالفات وكيف ميكن جتاوزهاالعوامل اليت أدت إىل 

.الف املمارسات احملاسبية الدوليةالعوامل اليت أدت إىل اخت: أوال

مــن أجــل فهــم العوامــل الــيت تــأثر علــى تطــور مهنــة احملاســبة البــد مــن توضــيح العوامــل الــيت أدت إىل 

ات احملاســــبية بــــني الــــدول، حيــــث يعــــود األصــــل يف اخــــتالف األنظمــــة احملاســــبة إىل املمارســــيفاالختالفــــات 

خـــــرى وتفســـــر أســـــباب أمســـــتويات التبـــــاين يف الشـــــروط االقتصـــــادية، االجتماعيـــــة والسياســـــية مـــــن دول إىل 

، الـيت ال شـك أن ة إىل العوامـل الثقافيـة والقيميـةاالختالف يف األنظمة احملاسبية خبمس عوامل أساسية إضـاف

.هلا تأثري كبري على تطور األنظمة احملاسبية

:النظام القانوين.1

يتضمن القانون بنودا مفصلة حتدد متطلبات األعمال احملاسبية وإعداد القوائم احملاسبية، ويف هذه 

. احلالة نالحظ أن عملية إصدار املعايري احملاسبية متيل إىل الشكل القانوين

يفسر هذا االختالف يف اجلانب القانوين االختالف يف آلية وضع املعايري احملاسبية حيث تقع هذه 

على عاتق املنظمات املهنية والدولة تكتفي باإلشراف والـتأطري فقط، أما كسونيةا األجنلوساملهمة يف الدول 

1.قانونيف الدول األوروبية فإن املعايري احملاسبية تستند بطريقة كبرية على ال

1 - RAFFOURNIER Bernard, "comptabilité internationale, Encyclopédie de 

comptabilité", audit et contrôle gestion, Economica, Paris, 2000, p 374.
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:النظام االقتصادي وطرق متويل املؤسسات.2

كما هو معروف فإن النظام االقتصادي عموما له عالقة بالنظام احملاسيب، على اعتبار أن احملاسـبة مـا 

حبيـــث جنـــد أن النظـــام احملاســـيب يف بلـــد متطـــور اقتصـــاديا خيتلـــف علـــى ي إال ترمجـــة لألحـــداث االقتصـــادية، هـــ

دول املنظومــــة فـــإنطـــرق متويــــل املؤسســـات، أمــــا مـــن ناحيـــة يســــري يف طريـــق النمـــوالنظـــام احملاســـيب يف بلـــد

األجنلوساكسونية تعتمد املؤسسات يف متويلها أساسا على السوق املايل، الذي يسـتقطب فئـات خمتلفـة وغـري 

، لــذلك فــإن االهتمــام األساســي )أفــراد، مؤسســات، هيئــات(األمــوال متجانســة مــن املســتثمرين أو مقــدمي

للمحاسبة ينصب على تلبية احتياجات هذه الفئات مـن املعلومـات الكفيلـة باإلخبـار عـن األداء والتـدفقات 

يف دول املنظومة الفرانكفونية فـإن املؤسسـات تعتمـد يف متويلهـا أساسـا علـى البنـوك أما ،املالية يف املؤسسات

علــى مبــدأ احلــذر وتنصــب اهتماما_ــا مقارنــة مبــا تتحصــل عليــه مــن الســوق املــايل، لــذلك فــإن احملاســبة تقــوم

.حلماية املقرضني حىت ولو كان على حساب إعطاء الصورة الصادقة عن حسابات املؤسسة

: النظام اجلبائي.3

مـــد علـــى التســـجيل احملاســـيب وفـــق القواعـــد تعتالتطبيقـــات احملاســـبية يف دول النمـــوذج األورويب القـــاري 

الـــذي يفـــرق بـــني النتيجـــة احملاســـبية واجلبائيـــة، حيـــث يعـــود اجلبائيـــة علـــى خـــالف النمـــوذج األجنلوسكســـوين

االخــتالف احملاســيب مــن املنظــور اجلبــائي، أساســا لكــون حســاب الــربح يف الــدول األجنلوساكســونية  مســتقل 

متامـــا عـــن احلســـابات االجتماعيـــة علـــى عكـــس الـــربح يف املنظومـــة الفرانكفونيـــة الـــذي يقضـــي بـــدمج حماســـبة 

ائية نظرا الرتباط حساب الربح اخلاضع للضريبة sـذه القواعـد الـيت ال تسـتبعد مـن هـذا املؤسسة بالقواعد اجلب

1.الربح إال األعباء املسجلة حماسبيا

:كما يلي)02(من خالل اجلدول رقم ميكن توضيح ذلك

.islamfin.go-forum.net: على املوقع االلكرتوين،"اختالف يف تطبيق احملاسبة الدولية و املعايري الدولية"، اإلسالميمنتدى التمويل - 1



.النظم احملاسبية بني التوافق والتوحيد احملاسبيني الدوليني:الفصل الثاين

80 

والدول الفرانكفونيةكسونيةا لوساألجنالفرق بني الدول ): 02(اجلدول رقم 

الدول الفرانكفونيةكسونيةا لوساألجنالدول 

يكون مستقل متاما عن حسابات الربح الضرييب

.املؤسسة

مج حسابات املؤسسة بالقواعد ديقتضي 

.اجلبائية

_دف إىل حتديد نتيجة النشاط وتصوير النتيجة احملاسبية

الوضعية املالية، الصحيحة وذمة 

.املؤسسة

اإلمداد بالقوائم املالية واإلبالغ عن أداء 

.املؤسسة املعرب عنها بالنتيجة ومكونا_ا

هناك تأثري كبري للجباية على قياس قياس النتيجة

احلذر الذي تتميز به النتيجة عمال مببدأ

ي يقتضي تسجيل عناصر الذاحملاسبة و 

.ذمة املؤسسة

حتديد النتيجة اجلبائية يعد أمرا يف غاية 

األمهية، ينتج عن تطبيق قواعد مستقلة عن 

.اليت يتم تطبيقها يف احملاسبةتلك 

-التوافق احملاسيب الدويل، املفهوم"بلغيث، بن مداين : تماد على املرجعمن إعداد الطالبة باالع:املصدر

. 116، ص 2006، جملة الباحث، العدد الرابع، "األهداف-املربرات

:النظام القضائي.4

املمارسة احملاسبية السائدة يف أي دولة غري مستقلة عن حميطها القضائي الذي ينقسم إىل القانون 

وُكلت مهمة التوحيد احملاسيب إىل هيئات مستقلة أالعريف املتميز باالعتماد على إصدار مبادئ عامة إذ أنه 

ميز بتشريع مفصل ال يُرتك ، على عكس القانون املكتوب الذي يت)كسونيةا األجنلوسالدول (غري حكومية 

الدول (فيه مكانا واسعا لتقدير القضاة مما قد يفسر توكيل مهمة التوحيد احملاسيب إىل هيئات حكومية عامة 

. 1)الفرانكفونية

:النظام السياسي.5

، وبالتايل كان من لهإن النظام السياسي يف أي بلد، هو الذي حيدد السياسات االقتصادية العامة 

ار االقتصادي، وهذا يؤثر بشكل أوأن يكون هناك ارتباط وثيق بني النظام السياسي واالستقر الضروري 

بآخر على احملاسبة والنظام احملاسيب بشكل عام، حيث اختالف النظام السياسي من بلد اشرتاكي إىل 

1
.116، ص 2006، جملة الباحث، العدد الرابع، "األهداف-املربرات- التوافق احملاسيب الدويل، املفهوم" بلغيث، بنمداين-
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مرتبطة باحلرية رأمسايل يؤثر على املمارسات احملاسبية لذلك البلد، فاحلرية احملاسبية للعرض واإلفصاح 

.احملاسبية

من هنا ميكن استنتاج أن االستقرار السياسي واالقتصادي شرطان ضروريان لتطوير طبيعة النظام 

احملاسيب، وأن عدم االستقرار يؤثر بكل مباشر على عملية االستثمارات األجنبية، ومنه يكون تأثري عكسي 

.على احملاسبة الدولية

األخرى اليت هلا تأثري على احملاسبة الدولية كالفساد السياسي والعوائق ضف إىل ذلك بعض العوامل 

.البريوقراطية

الفهـــم اجليـــد للتقـــارير إىلعمومـــا مـــا يـــؤدي مبســـتخدمي األنظمـــة احملاســـبية املســـتوى التعليمـــي الـــذيف

املالية، وبالتايل بإمكا�م امتالك الصـالحيات الالزمـة، واملهـارات الكافيـة للوفـاء بواجبـا_م، واملسـامهة الفعالـة 

يف بنــاء النظــام احملاســيب، وبالتــايل فــإن اخللفيــات التعليميــة لكــل مــن مســتخدمي ومعــدي املعلومــات احملاســبية 

مســتوى تقــدم النظــام احملاســيب، وهــذا مــا يــنعكس علــى مســتوى الــنظم تــؤثر بشــكل كبــري علــى درجــة تطــوير

ـــة ـــة احملاســـبية، و احملاســـبية الدولي ـــة البحـــث العلمـــي والتطبيقـــيو .دور ومكانـــة املهن املســـتوى ، و مســـتوى ومكان

الثقايف للمجتمع مـن خـالل الـتحفظ واحلـرص والنظـرة اإلجيابيـة الـيت يبـديها ا�تمـع جتـاه األنشـطة االقتصـادية 

مبفهومها الواسع تؤثر على املفاهيم احملاسبية األساسية، فعلـى سـبيل الديانة، كما أن مهنة احملاسبة واملراجعةو 

املثـــال فـــإن مفهـــوم الفائـــدة علـــى القـــروض تعـــرب عـــن مفهـــوم معـــاكس للمعتقـــدات الدينيـــة املنتشـــرة يف البلـــدان 

.اإلسالمية إىل غري ذلك يف مجيع الديانات السماوية املوجودة

.طرق جتاوز هذا االختالف: ثانيا

الوسائلبعضإىلاللجوءيتمفإنهخمتلفة،دوليفاحملاسبيةاألنظمةمييزالذياالختالفظليف

1:لخالمناإلشكال وهذاهذالتجاوزوالطرق

(Reconnaissance mutuelle):املتبادلاالعرتاف-

للشـركاتاملاليـةبـالقوائمللـدولاملاليـةاألسـواقمراقبـةهيئـاتتقبـلعنـدماالشـكلهـذايتحقـق

األجنبيـة،املاليةلألسواقالدخولملشكلةحالالطريقةهذهتعترب،مبادئها الوطنيةوفقتعدهااليتاألجنبية

1
.117مرجع سابق، ص ،"األهداف-املربرات- التوافق احملاسيب الدويل، املفهوم" بلغيث، بن مداين -
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للتمويـلمصـادرعـنالبحـثعنـدمـادولةشركاتقبلمناملطبقةالوطنيةاحملاسبيةالقواعدأنأساسعلى

.)باملثلاملعاملة(املتبادلاالعرتافتلقىأخرىدولةأسواقيف

(R. M. Normative):املعيارياملتبادلاالعرتاف-

يرتكأنعلىخيارات،دونالدوليةاحملاسبيةاملعايريمنمجلةتطويريتمثل يف هو الذي

شريطةالوطنية،معايريهاحسباملاليةقوائمهاعرضأوتقدميإمكانيةدولةكليفللمؤسسات

املطورةالدوليةواملعايريالوطنيةمعايريهاتوفيق بنيتتضمنحتولجداولاهمالحقضمنتقدمأن

.الغرضهلذاخصيصا

القبولبصفةحتظىاحملاسبية،املعايريمنجلملةاالحتكامبهويقصد:الدويلاحملاسيبالتوافق-

سنتطرق له بالتفصيل يف املطلب (احملاسبية، املمارسةعلىاالنسجامإضفاءو_دف إىلالدويل،

).الرابع من هذا املبحث

-النموذج األمريكي- التنظيم احملاسيب الذايت للمحاسبة املدخل األجنلوسكسوين : املطلب الثاين

القراءة األولية لتصنيفات النظم احملاسبية قد تفضي إىل وجود مدخلني رائدين متبنني من قبل عدة 

القاري ومن خال ل هذا املطلب سنتطرق إىل األورويباألجنلوسكسوين واملدخل املدخلني يفتمثلاملدول و 

للمدخل األجنلوسكسوين كما سنتطرق يف املطلب الثالث إىل النموذج الفرنسي  كنموذجالنموذج األمريكي  

.كنموذج للمدخل األورويب القاري

.)كمثالالواليات املتحدة األمريكية(املدخل األجنلوسكسوين:أوال

ختضع عملية وضع وتطوير املبادئ والقواعد احملاسبية حسب هذا املدخل إىل مسؤولية املمارسون 

ملهنة احملاسبة دون تدخل احلكومة ويتبىن هذا املدخل من قبل الدول اليت يغلب عليها الطابع االقتصادي 

وكمثال عن الدول املطبقة ، عترب إجنلرتا هي مهد هذا النظاماحلر مع وجود بورصات وأسواق مالية نشطة، وت

تعارض مصاحل أدى، قد ...مريكية، كندا، بريطانيااألالواليات املتحدة : لراهناهلذا النظام يف الوقت 

مستخدمي املعلومات احملاسبية إىل جعل كل دولة حتاول التأثري على املعايري لتلبية حاجيا_ا من هذه 

هيمنة مصاحل بعض املستخدمني خاصة املستثمرين كانتقاداتاملعلومات وهلذا قد وجهت هلذا املدخل عدة 
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تشريعات حماسبية معدة من قبل جهات غري (غياب حجة اإللزام القانوين و على مصاحل الفئات األخرى؛

1).حكومية

السـلطة املمنوحـة للمهنيـني  ، و اإلطـار القـانوينكاخلصـائص  جمموعة منويستند النموذج األجنلوسكسوين على

أمهيـــة و األمهيـــة الـــيت توليهـــا للمعلومـــات املاليـــةإضـــافة إىل وجـــود إطـــار مفـــاهيميو قواعـــدالوضـــع كجـــزء مـــن 

2.السوق يف اإلطار االقتصادي

الذي انتشر يف العديد من الدول حتت كمثال عن دول هذا النموذج سندرس النموذج األمريكي

US-GAAP ».3»" املبادئ احملاسبية املقبولة عموما" اسم 

الواليات املتحدة األمريكية رائدة التيار األجنلوسكسوين، يتميز قانو�ا بصفة عامة بكونه قانونا تعد 

عرفيا وليس مكتوبا، حيث لكل والية من واليا_ا قانون شركات خاص sا، والقوانني املتعلقة باحملاسبة قليلة 

.نسبيا والعالقة بني احملاسبة واجلباية ضعيفة جدا

ت املتحدة األمريكية تطورا صناعيا كبريا يف بداية القرن املاضي وهذا ما انعكس قد عرفت الواليا

حملاسبية وقد أسندت مهمة تطوير املعايري ألول مرة للمعهد األمريكي للمحاسبني اعلى تطور املهن 

وقد أدى التعقيد "US–GAAP"ـ بالذي اخذ على عاتقه مهمة تطوير ما عرف "AICPA"القانونيني 

رفه االقتصاد األمريكي إىل املطالبة بإنشاء هيئة مستقلة لوضع املعايري، واستجابة هلذه املطالب مت الذي ع

وال يزال 1973عام "FASB"نقل مسؤولية تطوير املعايري إىل هيئة جديدة هي جملس معايري احملاسبة املالية 

و معرتف به رمسيا من قبل جلنة األوراق ا�لس مسؤوال إىل يومنا هذا على عملية وضع املعايري وتطويرها، وه

:ومن نتائج اجلهود املبذولة من طرف ا�لس من اجل تنفيذ املهام املوكلة إليه، "SEC"املالية والبورصة 

حوايل 2013إىل غاية 1978بناء إطار مفاهيمي يشكل قاعدة هامة لتطوير احملاسبة إذ أصدر سنة 

."FASs"معيار للمحاسبة املالية 168و"FACs"املاليةملفاهيم احملاسبة مثانية بيانات 

1
امللتقى الدويل ،"املدرستني الفرنسية واألمريكية بني جهود التوافق الدويل وضغوط البيئة  الوطنيةالتنظيم احملاسيب يف " شعيب محزة، غاليب عمر،-

ديسمرب13/14، يومي )"ISA(واملعايري الدولية للمراجعة ) IAS-IFRS(النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة : " حول

.06، ص، جامعة سعد دحلب ، البليدة2011
2
-KHELLAF Lakhedar, « les normes internationales de comptabilité (IAS-IFRS), 

thèse doctorat du sciences, université ELHADJ LAKHEDAR , Batna, 2013-2014, p 43.
3
املدققني باإلشارة يف تقاريرهم إىل احرتام AICPAعندما ألزم1962ألول مرة عام "مبادئ احملاسبة املقبولة عموما" مت استعمال مصطلح -

.املؤسسات املدققة للمبادئ املقبولة عموما
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عادة صياغة وتوضيحات كما صدر عن ا�لس إناولت املبادئ احملاسبية املقبولة عموما تعديالت و ت

ملستثمرون احلاليون واحملتملون دراسات تفسريية هلذه املبادئ للحصول على معلومات يستفيد منها ا

.اخل...والدائنون 

.الواليات املتحدة األمريكيةاهليئات املسؤولة عن تطوير احملاسبة يف : ثانيا

ثالث هيئات حماسبية حالياهناكأ .م.الويف بعد التطور التارخيي الذي حدث يف جمال احملاسبة 

:مسؤولة عن تطوير احملاسبة وهي

وهو منظمة 1887أنشأ هذا املعهد عام :"AICPA"املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني -

مهنية للمحاسبني القانونيني واملمارسني للمهنة، قام بدور القيادة يف تطوير املبادئ والقواعد 

.احملاسبية حيث نظم مهنة احملاسبة

هي جلنة حكومية مسؤولة عن إصدار خمتلف :"SEC"جلنة تداول األوراق املالية و البورصة -

ق املالية يف البورصات، إذ تضمن تقدمي تقارير مالية القوانني املتعلقة باالستثمارات وتبادل األورا

ملواجهة آثار األزمة الكساد 1934صادقة وواضحة من قبل الشركات املدرجة ^ا، أنشأت عام 

واملساعدة يف تطوير وتوحيد املعلومات املالية املقدمة للمسامهني، حيث ألزمت 1929لعام 

1.ارير مالية دوليةاملؤسسات الراغبة يف دخول البورصة بنشر تق

متلك هذه اهليئة صالحيات واسعة لتحديد املمارسات احملاسبية واملعايري اليت تستخدم من 

شركة، مدرجة يف 12.000قبل الشركات املسجلة لديها، ومتارس حاليا الرقابة على أكثر من 

.اخل...البورصات الرئيسية مثل بورصة نيويورك و نازداك

وميارس مهامه حاليا ، 1973انشأ هذا ا�لس عام :"FASB"املالية جملس معايري احملاسبة-

البورصة، وميثل الكيان املسؤول عن إصدار املعايري احملاسبية يف بة جلنة االستثمارات و حتت رقا

معايريوإصداراحملاسبةلنظريةاملفاهيمياإلطاربتكوينالواليات املتحدة األمريكية، كلف

والنشرات، تتمثل يف قوائم مفاهيم واملعايريمن البياناتالعديدبإصداروقامالعملي،التطبيق

بيانات معايري احملاسبة املالية، التفسريات، والنشرات الفنية، وبعض القضايا احملاسبة املالية،

اسبة احملعايري أوهلما أن املالطارئة، ويعتمد يف عملية إصدار املعايري على قاعدتني أساسيتني

1
، مرجع سابق، "التنظيم احملاسيب يف املدرستني الفرنسية واألمريكية بني جهود التوافق الدويل وضغوط البيئة  الوطنية" شعيب محزة، غاليب عمر، -

.20ص 
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أنه وثانيهما الية تستجيب الحتياجات ا�تمع االقتصادي بأكمله وليس فقط مهنة احملاسبة؛امل

.يعمل على مرأى من اجلمهور حيث يعطي لبعض األشخاص املهتمني فرصة إلبداء الرأي

. تطوير معايري احملاسبة الدوليةمسامهة الواليات املتحدة األمريكية يف: ثالثا

ت احملاسبية أمهية التقليل من االختالفات بني املمارسات احملاسبية بني ا أدركت اهليئامسرعان

خمتلف الدول فبدأت احملاوالت لوضع معايري على املستوى الدويل من خالل عقد جمموعة من املؤمترات 

:ميكن تلخيصها يف اجلدول التايل

الدولية، مكان وتاريخ انعقادهااحملاسبيةاملؤمترات): 03(اجلدول رقم 

مكان و تاريخ انعقادهاملؤمتر املنعقد

.أ.م.م يف سان لويس والية ميسوري بالو1904سنة املؤمتر احملاسيب الدويل األول

م بأمسرتدام1926سنة املؤمتر احملاسيب الدويل الثاين

.م بنيويورك1929سنة املؤمتر احملاسيب الدويل الثالث

م بلندن1933سنةاملؤمتر احملاسيب الدويل الرابع

.م بربلني1938سنة املؤمتر احملاسيب الدويل اخلامس

م بربلني1945سنة املؤمتر احملاسيب الدويل السادس

مم  بأمسرتادا1957سنة املؤمتر احملاسيب الدويل السابع

.م بنيويورك1962سنة املؤمتر احملاسيب الدويل الثامن

.م بباريس1967سنة املؤمتر احملاسيب الدويل التاسع

.م بسيدين بأسرتاليا1972سنة املؤمتر احملاسيب الدويل العاشر

.م بأملانيا1977سنة املؤمتر احملاسيب الدويل احلادي عشر

.م باملكسيك1982سنة املؤمتر احملاسيب الدويل الثاين عشر

.م بطوكيو1987سنة املؤمتر احملاسيب الدويل الثالث عشر

م1992سنة ر احملاسيب الدويل الرابع عشراملؤمت

.م بباريس1998سنة املؤمتر احملاسيب الدويل اخلامس عشر

م2001سنة إنشاء جملس معايري احملاسبة الدولية
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.م ^ونغ كونغ2002سنة املؤمتر احملاسيب الدويل السادس عشر

.بأسطمبولم 2006سنة املؤمتر احملاسيب الدويل السابع عشر

.الطالبةمن إعداد : املصدر

2002أكتوبر 29بغية التقريب بني معايري احملاسبة الدولية ومبادئ احملاسبية املقبولة عموما، ففي 

جملس معايري احملاسبة املالية األمريكي إىل تفاهم مشرتك عقد جملس معايري احملاسبة الدولية و توصل كل من

العمل على جعل املعايري يتضمنConnecticutكوناكتيكوبواليةNorwalkنور وولكاتفاقعلى إثره 

ضرورة مع التنسيق فيما بينهما قبل أي إصدارات مستقبلية؛و الصادرة عن كل منها متوافقة وقابلة للتطبيق؛

2005.1العمل املشرتك لتحقيق التوافق أوائل يناير 

لتشــجيع الشــركات األجنبيــة املقيــدة يف 2004منشــورا يف جــوان "SEC"أصــدرت جلنــة األوراق املاليــة 

وافقــت علــى تعــديل متطلبــات 2007نــوفمرب 15البورصــة األمريكيــة علــى تطبيــق معــايري احملاســبة الدوليــة ويف 

اإلفصـــاح مـــن الشـــركات األجنبيـــة املســـعرة يف البورصـــة األمريكيـــة بتطبيـــق مرجـــع دويل وحيـــد، لعـــدم تضـــليل 

يكي باسـتعمال معـايري حماسـبية متعـددة، رغـم أن هنـاك تشـابه كبـري بـني معـايري احملاسـبة الدوليـة املستثمر األمر 

هـــذا ال يعـــين عـــدم وجـــود اختالفـــات بينهمـــا خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بـــني باملفـــاهيم األمريكيـــةومعـــايري احملاســـبة 

يكيـــة تواجـــه مشـــاكل يف واملعاجلـــات احملاســـبية والتقيـــيم، هـــذا مـــا جعـــل الشـــركات املدرجـــة يف البورصـــات األمر 

إعــداد قوائمهــا املاليــة، ويف خريطــة الطريــق املقرتحــة لنقــل كافــة الشــركات املدرجــة يف البوصــات األمريكيــة إىل 

مليــون دوالر لكــل شــركة، وأن الشــركات يف الواليــات 32معــايري احملاســبة الدوليــة، ســينجر عنــه تكبــد حــوايل 

أ .م.مـن العائـدات لـذا قـررت الـو%0.13إىل %0.125املتحدة األمريكية ستتكبد متوسط خسارة ما بـني 

الـذي لـن يقضـي علـى االختالفـات و ق معهاعدم اعتماد معايري احملاسبة الدولية مباشرة ولكن ستحاول التواف

IAS/IFRS".2"و"US-GAAP"املوجودة بني 

- النموذج الفرنسي-التنظيم احملاسيب القاري مدخل أورويب قاري : املطلب الثالث

1
-CHARHABIL Adjerad, AIT  MOHAMMED Mourad , « l’harmonisation 

comptable internationale », Revue Algérienne de sciences juridiques, Economiques et 

politiques, N°04/2010, p 88.
2
: لكرتوين التايلمنشورة عرب املوقع اإل،"املشروع املشرتك بني اإلحتاد األورويب و األمريكي للمعايري احملاسبية" أمحد أمني، -

http://kenanaonline.com/users/esraaa/posts/112498 ، ،29/06/2015مت اإلطالع عليه يوم مكتبة اإلسراء.
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الواليات األمريكية (األمريكييف املطلب السابق وأخذنا النموذج األجنلوسكسوينبعد دراسة املدخل 

القاري وسنأخذ النموذج األورويبكمثال عنه، سنقوم من خالل هذا املطلب بدراسة للمدخل ) املتحدة

.الفرنسي كمثال عنه باعتباره األكثر تأثريا على اجلزائر

. سنقوم من خالل هذا املطلب بدراسة النموذج الفرنسي كمثال عن هذا املدخل

.)فرنسا كمثال(األورويب املدخل احملاسيب القاري : أوال

ة تعمــل علـى تقيــيم وتقريـر السياســة يـتم تبـين هــذا املـدخل مــن قبـل الـدول الــيت توجـد ^ــا سـلطة واحـد

أي أن عمليـــة التوحيـــد حســـب هـــذا املـــدخل مـــرتبط احملاســـبية وتتمثـــل هـــذه الســـلطة يف اجلهـــات احلكوميـــة، 

نظــام (بقــواننيوعمليــة عــداد القــوائم املاليــة تكــون حمــددة ،ل هيئــات مراقبــة األســواق املاليــةبالدولــة مــن خــال

اخل، ...، وتتميــز هــذه الــدول بنظــام اقتصــادي مركــزي وســوق مــايل غــري نشــط كفرنســا وأملانيــا)حماســيب موحــد

إضــــافة إىل أن املعلومــــات املاليــــة املنتجــــة موجهــــة بالدرجــــة األوىل لســــد حاجيــــات اجلهــــات احلكوميــــة، وقــــد 

افتقــار ، و مــة للتماشــي مــع البيئــة املعقــدةالز فقــدان احملاســبة للمرونــة الكوجهــت عــدة انتقــادات هلــذا املــدخل  

.النظام احملاسيب إىل التطوير والتحسني الذايت للقوائم املالية

يعتـرب النمــوذج الفرنســي يف مقدمــة التيـار احملاســيب األورويب القــاري وقــد كــان لـه تــأثري كبــري علــى طبيعــة 

اخل، وبـــــالرغم مـــــن ...املغـــــربالتوحيـــــد احملاســـــيب يف خمتلـــــف الـــــدول علـــــى وجـــــه اخلصـــــوص اجلزائـــــر، تـــــونس، 

إال أن بعـــض البـــاحثني األمريكـــيالفرنســـي وجملـــس معـــايري احملاســـبة االخـــتالف املوجـــود بـــني جملـــس احملاســـبة 

1.يعتربون هذا األخري مبثابة جملس حماسبة أمريكي

نسية بكو ا مما مييز احملاسبة الفر كسونيةا األجنلوستعترب مهنة احملاسبة األوروبية أسهل مقارنة باحملاسبة 

2.¡تم بالشكل أكثر من احملتوى

.واهليئات املسؤولة عنهالتنظيم احملاسيب يف فرنسا:ثانيا

مـــر التنظـــيم احملاســـيب بفرنســـا بعـــدة مراحـــل خـــالل الســـنوات املاضـــية وســـنقوم بـــذكر أهـــم األحـــداث 

:واستعراضها يف اجلدول التايل

1
، دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، "التوحيد الدويلأمهية إصالح النظام احملاسيب املايل للمؤسسات يف ظل أعمال "بلغيث، بنمداين-

.64، ص 2004جامعة اجلزائر ، 
2
مرجع سابق،،"التنظيم احملاسيب يف املدرستني الفرنسية واألمريكية بني جهود التوافق الدويل وضغوط البيئة  الوطنية" شعيب محزة، غاليب عمر، -

.09ص 
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.أهم األحداث يف التنظيم احملاسيب يف فرنسا):04(اجلدول رقم  

التواريخ املالحظات

.Vichyإعداد أول خمطط حماسيب من قبل احلكومة  1941-1942

."CNC"إنشاء جلنة توحيد للمحاسبة تطورت لتصبح تسمى ا�لس الوطين للمحاسبة 1946

."PCG"املوافقة على املخطط احملاسيب الفرنسي  18/08/1947

.املخطط احملاسيب الفرنسي) تنقيح( تعديل  1957-1975

.قابلية املخطط احملاسيب الفرنسي للتطبيق 01/01/1984

اللذان وسعا من تطبيق 01/03/1985و املرسوم التنفيذي 01/03/1984صدور القانون 

على كامل املؤسسات الفرنسية العمومية واخلاصة 30/04/1983القانون 

1985

طلبت جلنة القيم املنقولة الفرنسية من املؤسسات املدجمة يف البورصة تقدمي املعلومات املالية 

.احملاسبية

1989

تقدمي احلكومة الفرنسية ملشروع إصالح ا�لس الوطين للمحاسبة الذي أصبح يسمى جلنة 

.الدويليتوىل مسؤولية التوحيد احملاسيب و "CNC"بدال من "CRC"التنظيم احملاسيب 

1995

-السري إىل األمام- اعتمدت اللجنة على إسرتاتيجية االحتاد األورويب للمعلومات املالية 2000مارس 

ا�لس بشأن تطبيق معايري و اعتماد هيئة املفوضني األوروبيني على أحكام التنظيم األورويب 

. 2005احملاسبة الدولية على كل املؤسسات الفرنسية املدرجة يف البورصة ابتداءا من 

13/02/2001

Référence : BARBU Eléna, « les entreprises françaises et roumaines face à 

l’application des normes comptables internationales au début de 3 ème 

millénaire », laboratoire orléanais de gestion, faculté  d’économie et de gestion, 

université Orléans, France, document de recherche N°02-2002, p 07. 

التنظيم احملاسيب يف فرنسا بالتعاون بني الدولة واملنظمات املهنية واليت سامهت يف تنظيم احملاسبة يتم

:إضافة إىل اهليئات التاليةالربملان، احلكومة الفرنسية، إدارة الضرائب، منهاالفرنسية جند

ل قـــانون هـــو وكالـــة تابعـــة لـــوزارة االقتصـــاد وهـــو أو : "CNC"جملـــس احملاســـبة الـــوطين الفرنســـي -

مهمتـه التنسـيق بشـأن البحـوث النظريـة واملنهجيـة يف جمـال 1957للمحاسبة يف فرنسا، أنشأ سنة 

عـــزز مـــن صـــالحيات 1996أوت 26وتطبيقا¡ـــا مـــن أجـــل تشـــريع عمليـــة التوحيـــد  ويف احملاســـبة 
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ا.لــس مــن خــالل إنشــاء جلنــة طــوارئ لتفســري وتطبيــق معــايري احملاســبة، كمــا أنشــأت جلنــة تنظــيم 

واملخـــــــول هلـــــــا تقـــــــدمي توصـــــــيات قابلـــــــة للتطبيـــــــق بعـــــــد املصـــــــادقة علـــــــى اآلراء "CRC"احملاســـــــبة 

ذه القـرارات يف شـكل أنظمـة، إصـدار هـواالقرتاحات املرسلة مـن قبـل ا.لـس الـوطين للمحاسـبة و 

ومبقتضـى األمـر ،املصدر املهم لكل اللوائح احملاسـبية"PCG"املخطط الفرنسي العامعترب حيث ي

أنشــأت هيئــة جديــدة للمعــايري احملاســبية الفرنســية 2009جــانفي 22الصــادر يف 79-2009رقــم 

واليت حلت حمل ا.لس وجلنة تنظيم احملاسبة وبـدأت هـذه " ANC" ]يئة املعايري احملاسبية" تعرف

2010.1من سنة عملها ابتداءاهليئة 

س الوطين وظيفة اللجنة تنظيمية تزاول مهامها بالتوازي مع ا.ل:"CRC"جلنة تنظيم احملاسبة -

.نا يف األعلىللمحاسبة كما ذكر 

حتــت وصــاية وزارة االقتصــاد واملاليــة ويعتــرب أكــرب 1945تأســس ســنة :مصــف اخلــرباء احملاســبني-

يهــدف حلمــايتهم والــدفاع عــن مصــاحلهم، وهــو ينشــط يف خمتلــف جتمــع ملهــين احملاســبة يف فرنســا،

.اهليئات احملاسبية الدولية واألوروبية، يهتم بالتنسيق والتعاون مع الدول من قاريت آسيا وإفريقيا

وهــي منظمــة مهنيــة خاضــعة لــوزارة 1969تأسســت ســنة :الشــركة الوطنيــة حملــافظي احلســابات-

املهنيـة للتـدقيق ومتابعـة التطـورات يف التطبيـق املهـين، إضـافة لتمثيـل العـدل مهمتهـا إعـداد املعـايري 

.حمافظي احلسابات والتكوين املستمر هلم والرقابة عليهم لضمان اجلودة

عـــن طريــق دمـــج جلنـــة 2تأسســـت مبوجـــب قــانون األمـــان املــايل:هيئــة األســـواق املاليـــة الفرنســية-

ـــة عمليـــات البورصـــة وجملـــس األســـواق املاليـــة وجملـــس أ خالقيـــات التســـيري املـــايل، zـــدف إىل محاي

وتــوفري الشــفافية يف املعلومــات للمســتثمرين، كمــا تعمــل بــالتوازي مــع ا.لــس االســتثمارات املاليــة 

.الوطين للمحاسبة لتطوير التطبيق املهين

حيث أن النجاح األجنلوسكسوين يف التوفيق اعتمد علـى مـواد النصـوص يف القـانون إضـافة إىل وجـود 

إال بعــد ، علــى عكــس فرنســا الــيت مل يــتم تنظــيم مهنــة احملاســبة اإلصــالحاتخاص منظمــني حيققــون هــذه أشــ

1
، 09، العدد واإلنسانيةجملة األكادميية للدراسات االجتماعية ،"مقاربة جودة املعلومة احملاسبية يف النظام احملاسيب املايل اجلزائري"نوي احلاج، -

.36، ص 2013
2
الثقة يف املعلومات يف إطار محاية مصاحل املتعاملني يف أعمال االقتصاد السيما يف ظل ما اصطلح عليه أزمة2003أوت 01صدر قانون األمان يوم -

.هدف إىل تطوير التدقيق القانوينو ي، )ا�يار شركة إنرون( املالية 
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أول خمطـط ،« Vichy»مببـادرة مـن حكومـة 1942إصدار القـانون اخلـاص بـاخلرباء احملاسـبني الفرنسـيني سـنة 

يليــه 18/09/1947نتيجــة للقــرار الــوزاري 1947حماســيب عرفتــه فرنســا املســتقلة مــن الســلطة األملانيــة كــان ســنة 

مـن خـالل لـوائح سـلطة معـايري احملاسـبة 2010، وآخر التعديالت كانت سنة 1982، مث خمطط 1957خمطط 

"ANC".

.احملاسبة الدولية يف فرنسااعتماد معايري: ثالثا

شــركة بعــد تبنيهــا معــايري احملاســبة الدوليــة الصــادرة عــن 7000حــوايل أدرجــت يف البورصــات األوروبيــة 

حيـث أن اعتمـاد معـايري احملاســبة شـركة فرنســية، 1100جملـس معـايري احملاسـبة الدوليـة مــن بـني هـذه الشـركات 

الدولية متيز بالطوعية الناجتة عن احلاجـة ملصـادر التمويـل والرغبـة يف جتنـب العزلـة يف مرجعيـات حماسـبة حمليـة، 

علــى التوجــه العــام لنظامهــا احملاســيب مــع حتقيــق تقــارب مــع معــايري احملاســبة الدوليــة مبــا يضــمن احلــد فحافظــت

مـــن متطلبــــات القيــــاس والعــــرض واإلفصــــاح الــــدويل، كمـــا أ�ــــا تعرضــــت إىل عــــدة معوقــــات تتمثــــل يف األدىن 

ا الــيت تتعــارض مــع النظــام اخــتالف البيئــة القانونيــة والسياســية واالقتصــادية والثقافيــة إضــافة إىل خلفيــة نظامهــ

1.األجنلوسكسوين يف عديد من النقاط

.مفهوم التوحيد احملاسيب الدويل والتوافق احملاسيب الدويل: املطلب الرابع

معاحملاسبةملواءمةأساسيامطلباأصبح(La normalisation comptable)احملاسيبالتوحيدإن

اتساق بني ادإجياملؤسسة، البد من حياةعلىكبريتأثريهلاواليتواملتالحقة،العديدةاالقتصاديةالتغريات

.ن هنا جاءت فكرة التوافق احملاسيبمما حتويه من معلومات و أسس إعداد القوائم املالية و 

.الدويلاحملاسيبالتوحيد: أوال

:الدويلالتوحيد احملاسيبتعريف.1

أن تكون  فيها الشيء متسق ومتجانس الذي يعينإىل احلالة اليت يكون التوحيد احملاسيب يشري 

الثبات يف "مجعية احملاسبني األمريكيني بأنه هارسات احملاسبية واحدة، كما تعرفكل املبادئ واملم

2"التبويب واملصطلحات وكذلك يف القياس

1
: امللتقى الدويل حول،"دراسة مقارنة للتجربة األملانية والفرنسية يف اعتماد معايري احملاسبة الدولية"تيجاين براقي، جفال خالد ، حداد نور اهلدى ، -
.50، جبامعة ورقلة، اجلزائر، ص 2014نوفمرب 24/25، املنعقد يومي "دور معايري احملاسبة الدولية يف تفعيل أداء املؤسسات واحلكومات"

.267، ص2005املتحدة،جامعة ورم، اململكة، "احملاسبة الدولية و انعكاساSا على الدول العربية، اململكة املتحدة"حممد مربوك أبو زيد،- 2
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جمموعة من اإلجراءات اخلاصة بتسجيل البيانات على مستوى الفروع :"يعرف كذلك على أنه

ادية وإعداد قوائم احلسابات يف إطار حمدد من املبادئ والقواعد واملفاهيم واملوازنات خلدمة االقتص

، والتوحيد يكون بشكل شامل 1"أهداف حمددة إما على املستوى احمللي أو على املستوى الدويل

2).توحيد كلي للقواعد احملاسبية(على املستوى الدويل 

3:الدويلاحملاسيبالتوحيدأهداف.2

دائماكانلغة،والثقافةوالأصلالجيمعهمالأعوانبنياالقتصاديةالعالقاتتطورإن

احتياجاتعلىاإلجابةأهدافهاأهمبنيمنيعترباليتواملالية،احملاسبيةللمعلوماتبتبادلمرفقا

وعرضبإعداداملتعلقةالقواعدمنمتجانسةجمموعةوجودضمانيفرتضماهلا، الطالبةاألطراف

يكتسيأنيستطيعومفهوم،مالئمحتليلإىلالتوصلخالهلامنليتسىنواملاليةاحملاسبيةالبيانات

: ويهدف التوحيد احملاسيب إىلالعاملية،الصبغة

منتبدأاليتاإلنتاجسلسلةميثلالذي(Le processus comptable)احملاسيبالسياقتوحيد�

الرفعإىلاملرحلة،هذهيفالتوحيديهدفاخلتامية،القوائمإىلوتنتهياإلثباتووثائقمستندات

الدقة؛تتحرىمعايريخالل إتباعمناحملاسبية،املصاحلإنتاجيةمن

عـناإلجابـةحتمـلالـيتاملاليـة اخلتاميـةالقـوائمأساسـاميثـلالـذياحملاسـيباملنـتجتوحيـد�

وإمكانيـةالفئـةهـذهجتـانسعـدمإناحملاسـبية،للمعلومـاتاألطـراف الطالبـةخمتلـفاحتياجـات

.القوائمهذهلتوحيدالداعيهومصاحلهاتضارب

:الدويلالصعوبات واالنتقادات املوجهة للتوحيد احملاسيب.3

بالرغم من اهلدف الذي تسعى إليه جلنة معايري احملاسبة الدولية يف تعزيز قبول معايري احملاسبة 

الدولية والتقيد ]ا يف مجيع أحناء العامل، جند بعض املنظمات املهنية تشري إىل وجود بعض الصعوبات 

تباين املستوى التعليميالمثلوالعقبات اليت تعرقل عملية التطبيق الناجح للمعايري احملاسبية الدولية، 

، )رأمسايل، اشرتاكي( ظام السياسي اختالف النواملمارسات املهنية للمحاسبة بني خمتلف الدول، و 

باإلضافة إىل اختالف البيئات الثقافية بني ، شركات والضرائب من دولة إىل أخرىاختالف قانون الو 

.21، صمرجع سابق، "مدى توافق النظام احملاسيب املايل مع املرجع احملاسيب الدويل يف إعداد القوائم املالية"عيادي عبد القادر، - 1
.118ص مرجع سابق،،"املفهوم، املربرات، األهداف: التوافق احملاسيب الدويل"بلغيث، بنمداين- 2
.54جع سابق، ص، مر "إشكالية التوحيد احملاسيب جتربة اجلزائر"يث، بن بلغمداين-3
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غري أن املعايري احملاسبية الدولية ال تراعي هذا الدول، فمثال الدول اإلسالمية حترم التعامل بالربا 

1.االختالف

هيمنة الدول املتقدمة على الدول بكونه يعززهناك بعض االنتقادات ملبدأ التوحيد احملاسيبكما أنه 

لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة يتطلب ، كما أنه و ايري احملاسبية الدولية املصممةالنامية من خالل املع

تطبيق معايري احملاسبة الدولية، مما يعكس حتول عملية تطبيق معايري احملاسبة الدولية من اخليار إىل اإللزام، 

.وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على فرض العوملة يف العامل

.الدويلالتوافق احملاسيب: ثانيا

:الدويلتعريف التوافق احملاسيب.1

لية فيما ايف تطبيقات التقارير املعملية تقليل الفروقاتعلى أنه الدويليقصد بالتوافق احملاسيب

بني الدول، مما يؤدي إىل زيادة إمكانية مقارنة القوائم املالية وتتضمن عملية التوافق تطوير جمموعة 

2."من املعايري احملاسبية الواجب تطبيقها يف خمتلف دول العامل وذلك لزيادة عاملية األسواق املالية

توافق املمارسات احملاسبية خبفض املعايري املتناسقة من و عملية زيادة انسجام :" يعرف أنهكما

3"االختالفات املنطقية

هو عميلة زيادة انسجام النظم احملاسبية املوجودة يف الدول املختلفة يف احملاسيب الدويلفالتوافق

هذه تعترب خطوة جوهرية على و العامل عن طريق التخلص من العمليات غري الضرورية املوجودة بينها، 

.طريق احملاسبة الدولية

:الدويلمزايا التوافق احملاسيب.2

عى إىل وجود توافق دويل الطبيعي أن تكون هناك دوافع موضوعية لألطراف اليت تسمن

4:ومن أهم هذه الفوائد ما يلي، للمحاسبة

1
.38ص ق، مرجع ساب،"-متطلبات التوافق والتطبيق- املعايري احملاسبية الدولية والبيئة اجلزائرية"لعرايب محزة، -

2
- BERNARD Collasse ,  « harmonisation comptable internationale dans 

l’encyclopédie de comptabilité », contrôle de gestion et audit, Economica, Paris, 2000, 

page 757. 
.349، صمرجع سابق، "احملاسبة الدولية"فريدريك تشوي، و آخرون، - 3
التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية ، ماجستري يف العلوم "املعاجلة احملاسبية لألدوات املالية يف ظل معايري احملاسبة الدولية"شالور وسام،- 4

.30، ص 2010/2011وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
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االقًرتاض دي إىل تعزيز قرارات االستثمار و قابلية مقارنة القوائم املعدة يف بلدان خمتلفة واليت تؤ �

دراكها؛وتسهل ملستخدمي القوائم املالية من أي بلد فهمها وإ

منالعاملَ أحباءيفاملنتشرةللفروعاملعايري املوحدةتسهلإذاألجنبيةالفروعتوحيدتسهيل�

فقط؛العملةبتحويلمشكلةبقىتو موحدةبقوائماألعمالنتائجتوحيد

انتفاء احلاجة إىل جماميع متعددة من القوائم املالية للشركات اليت تريد إدراج أسهمها فيها، �

مستوى دول العامل؛توحيد لغة التقارير املالية على فاملعايري الدولية تزيل هذه احلاجة وتؤدي إىل 

الفهم على حتسني القرارات اإلدارية يف الشركات متعددة اجلنسيات، فالبيانات املوحدة سهلة �

متخذي القرار وال تتطلب تفسريات خمتلفة حسب مصادر إعدادها؛و صانعي 

إزالة الغموض والتناقض وااللتباس عن مستخدمي القوائم املالية وذلك من خالل وجود معايري �

دولية موحدة ذات مفاهيم موحدة؛

الوصول إىل النتيجة كما يؤدي التوافق إىل اختصار الزمن والتكلفة واجلهود للدول النامية يف �

اليت وصلتها الدول املقدمة املستخدمة للمعايري احملاسبية الدولية؛

الزيادة من موثوقية القوائم املالية املعدة على أساس معايري حماسبية دولية مما يساهم يف تدفق �

االستثمارات؛

.لقانونية واالجتماعيةرفع مستوى املعايري احملاسبية بقدر اإلمكان ملسايرة الظروف االقتصادية وا�

:الدويلمعوقات التوافق احملاسيب.3

استعرضت بعض املشاكل اليت تعوق 2002قام املنتدى الدويل لتطوير احملاسبة بدراسة عام 

1:خطط التوافق أو متنع الدول عن التفكري يف تبين خطة معينة هلذا الغرض، من هذه املشاكل

الطبيعة املعقدة اليت تصاغ ]ا بعض املعايري مثل املعايري املرتبطة باالستثمارات واملشتقات �

واألدوات املالية واملعايري املرتبطة بالقيمة العادلة فإن مفهوم القيمة العادلة مفهوم نظري ال ميكن 

 الدولية، التحقق منه على أرض الواقع، وحىت إذ أمكن فهمه باملضمون الذي تقصده املعايري

فإن معظم الدول إما أن ال يكون لديها تشريعات منظمة لألدوات املالية، أو أ�ا ختتلف عن 

.31، صسابقمرجع،"املعاجلة احملاسبية لألدوات املالية يف ظل معايري احملاسبة الدولية"،شالور وسام1-
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الدول األخرى يف تنظيم مثل هذه األدوات، أو أنه ليس لديها أسواق على درجة الكفاءة اليت 

تفرز قيما سوقية ميكن استخدامها بديال للقيمة العادلة؛

لبعض الدول يكون اهلدف من التقارير احملاسبية فيها هو حساب التوجه الضرييب واحلكومي �

الربح الضرييب أو إنتاج معلومات تساعد املخطط القومي على إعداد البيانات القومية اليت 

تساعد يف التخطيط واختاذ القرارات على املستوى القومي على الرغم من تبين معظم الدول 

حترير الشركات وإدخال القطاع اخلاص شريكا يف لربامج اإلصالح االقتصادي اليت منها 

.الشركات الوطنية أو مالكا هلا

قناعة وتعود املستثمرين ومستخدمي القوائم املالية على املعايري الوطنية إىل درجة يصعب فيها �

حتول أولئك املستخدمني إىل قراءة قوائم مالية أعدت بطرق حماسبية غري اليت تعودوا عليها؛

لدولية تصدر باللغة االجنليزية ومبصطلحات حماسبية اجنليزية متعارف عليها، وتكمن املعايري ا�

الصعوبة هنا أن الرتاجم قد تصل إىل مقابل املصطلح اللغة الوطنية ولكن املصطلح الوطين قد 

.ايل تفقد عملية الرتمجة فعاليتهاال يعكس نفس املضمون املقصود يف املعايري الدولية وبالت

.الدولينيحيد احملاسيب والتوافق احملاسيبالفرق بني التو : ثالثا

مفهوما مالزما للمحاسبة الدولية حيث يفيد يف احلد من الفروق أو الدويليعترب التوافق احملاسيب

التباين بني األنظمة احملاسبية الوطنية، ويتميز عن التوحيد الذي يفرتض أساسا توحيدا كليا للقواعد احملاسبية 

ستوى الدويل، وهو ما يعترب أمر مستحيال، وحىت غري نافع مادامت احملاسبة جزء مكمل للمحيط على امل

.الثقايف الذي تتميز به كل دولة

:من خالل ما سبق ذكره يتضح لنا وجود فرق بني التوافق احملاسيب والتوحيد احملاسيب

مصطلح التوحيد، كما أن هناك فرق بني التوحيد والتوافق، فمصطلح التوافق على عكس �

حيث يتضمن التوافق التوفيق بني وجهات النظر املختلفة أما التوحيد فهو يعين أن اإلجراءات 

املتبعة يف بلد ما جيب تبنيها من قبل بلد آخر، وذكر البعض أن التوافق ما هو إال عملية 

الشركات االبتعاد عن التطبيقات املختلفة متاما، أي أنه ميكن اإلشارة إليه مبجموعة من
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متجمعة حول طريقة واحدة أو جمموعة قليلة من الطرق احملاسبية املتبعة، بينما ينظر إىل التوحيد 

1.على أنه عملية االجتاه حنو التماثل الكامل

احملاسيب هو عبارة عن عملية زيادة قابلية مقارنة التطبيقات احملاسبية عن طريق وضع فالتوافق�

حدود لدرجة اختالفهما، أما بالنسبة للتوحيد فيعين إلزامية تطبيق جمموعة من القواعد احملاسبية 

.أكثر صرامة وحتدي

ا�االت، فالتوحيد قاعدة واحدة يف كلاسبية يعين تطبيق معيار واحد و إن إصدار املعايري احمل�

ينطوي على فرض جمموعة من القواعد املوحدة الصارمة، أما التوافق والتنسيق احملاسيب فهو يعين 

.تطبيق معايري حماسبية خمتلفة يف بيئات معينة بدال من معيار واحد للجميع

سياسات يتميز التوحيد احملاسيب عن التوافق احملاسيب، فاألول يعين توحيد صارم للقواعد وال�

احملاسبية فهو ال يقبل اختالف يف اإلجراءات على املستوى الدويل وهذا إذا دل على شيء إمنا 

ا يدل على صعوبة التحقيق على املستوى الدويل وإمكانية التحقيق على املستوى احمللي، أم

وحدة قات واالختالفات وختفيف التنوع عن طريق جعل املعايري مالثاين فيعين التقليل من الفرو 

2.االختالف يف النظم االجتماعية والسياسيةبعني االعتبار دون األخذ 

3.وميكن اعتبار التوافق احملاسيب خطوة أوىل للتوحيد احملاسيب�

اجلهود حنو حتقيق التوافق الدويل تبذل على املستويات الدولية واإلقليمية واحمللية، وعلى أي مستوى  

االجتاه احلايل التطبيقات احملاسبية املوجودة على املستوى احمللي، و اهلدف منه هو احلد من عدد كان فإن 

.ليس التوحيدللجزائر يعترب اجتاه حنو حتقيق التوافق و 

.322، صمرجع سابق، "-منظور التوافق الدويل-احملاسبةنظرية"،أمني أمحد السيد لطفي- 1
، جامعة العقيد "النظام احملاسيب اجلزائري بني متطلبات التوافق مع املعايري احملاسبية الدولية وحتديات التطبيق مع البيئة اجلزائرية"تيقاوي العريب،- 2

.10، ص 2011أمحد دراية ، أدرار،
3
- CHARHABIL Adjerad, AIT MOHAMMED Mourad , « l’harmonisation comptable 

internationale », op.cit, p 75.
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.التنظيم احملاسيب يف اجلزائر: املبحث الثاين

رصـد يتمثل التنظيم احملاسيب يف اجلزائر يف جمموعة من اإلجراءات والطرق والوثائق الـيت يـتم بواسـطتها 

، ومــن خــالل هــذا 1ومســايرة أنشــطة املؤسســة والتعبــري عــن مــدى تــأثر ذمتهــا املاليــة مــن جــراء هــذه األنشــطة

املبحث سيتم التطرق إىل التنظيم احملاسيب يف اجلزائر من االسـتقالل إىل يومنـا هـذا وعمليـة اإلصـالحات الـيت 

.الدولية ويتعلق األمر بالنظام احملاسيب اجلديدقامت �ا يف منظومتها احملاسبية لتتماشى مع املعايري احملاسبية

.تطور التشريع احملاسيب اجلزائري غداة االستقالل إىل يومنا هذا: املطلب األول

1969بــدأ تشــكل مالمــح التنظــيم احملاســيب يف اجلزائــر واســتقالله عــن التنظــيم احملاســيب الفرنســي ســنة

ية بالشروع يف العمل يف اجل أقصاه ستة أشهر حسـب مـا حيث كلفت السلطات السياسية للبالد وزارة املال

الرمسيـــــة اجلريـــــدة(1970واملتضـــــمن قـــــانون املاليـــــة 1969ديســـــمرب31املـــــؤرخ يف 107-69األمـــــر رقـــــم ورد يف

19لفقـرة ايف) 1969ديسـمرب31، الصـادر يف 06، لسـنة110للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشـعبية، العـدد 

ختضع املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وكذا الشـركات الوطنيـة :" اليت تنص على ما يلي

إىل خمطط حماسيب منوذجي يتحدد مبوجب مرسوم بناء على اقـرتاح وزيـر الدولـة 1971ابتداء من أول جانفي 

ة مل تكـن كافيـة للعمـل فقـد مت ، ولكـون هـذه الفـرت "1970جوان30املكلف باملالية والتخطيط يف اجل أقصاه 

بناء ا�لس األعلى للمحاسـبة والـيت أوكلـت لـه مهمـة تغيـري املخطـط الفرنسـي العـام وإحـالل حملـه 1971سنة 

املخطــط احملاســيب الــوطين بســبب بعــض الصــعوبات ووجــود نقــائص يف بعــض األدوات وتقنيــات التســيري غــري 

فكـــان مـــيالد ةلبـــات مســـتخدمي املعلومـــات املاليـــة احملاســـبياملتالئمـــة مـــع االقتصـــاد املخطـــط واالســـتجابة ملتط

، )1976(الذي دخل حيز التنفيذ يف الفاتح جـانفي مـن السـنة املواليـة1975املخطط احملاسيب الوطين نسخة 

.2وبدأت أول فكرة جدية حول إعداد خمطط حماسيب وطين يتماشى مع متطلبات االقتصاد املوجه

، 1971ديســمرب 29املــؤرخ يف 82-71وتلـى هــذه احملاولــة حماولـة أخــرى جتســدت يف صــدور األمـر رقــم 

ــــى 22املتعلــــق بتنظــــيم مهنــــة احملاســــبة واخلبــــري احملاســــيب، حيــــث نــــص يف مادتــــه  علــــى تشــــكيلة ا�لــــس األعل

ة علـــى مـــن األمـــر بتحضـــري املخطـــط احملاســـيب اجلديـــد واملســـاعد38للمحاســـبة والـــذي كلـــف حســـب املـــادة 

.التطبيق التدرجيي له

.57، ص2002ديوان املطبوعات اجلامعية، ،"تقنيات احملاسبة العامة يف املؤسسة"محد طرطار، أ- 1

، ماجستري، علوم التسيري، ختصص "املعايري احملاسبية الدوليةالنظام احملاسيب املايل اجلديد ومعاجلته لألصول غري اجلارية يف ظل "سفاحلو رشيد، - 2

.71ص2010/2011الشلف، جامعة حسيبة بن بوعلي، حماسبة ومالية، 
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، بالتعــاون مــع جمموعــة خــرباء فرنســيني 1972فبــدأ عمــل ا�لــس األعلــى للمحاســبة رمسيــا يف منتصــف 

حســـــب "PCN"واملتمثـــــل يف املخطـــــط احملاســـــيب الـــــوطين"PCG"بإعـــــداد البـــــديل للمخطـــــط الفرنســـــي العـــــام

ذات الطــــــابع التجــــــاري لعموميــــــة، والــــــذي طبــــــق علــــــى اهليئــــــات ا1975أفريــــــل 29املــــــؤرخ يف 35-75القــــــرار

ضــريبة علــى أســاس الــربح املؤسسـات الــيت ختضــع لنظــام التكـاليف بال،شــركات االقتصــاد املخــتلط،والصـناعي

واملتعلق بكيفية تطبيـق املخطـط احملاسـيب الـوطين الـذي وضـع 1975يونيو 23تاله القرار املؤرخ يف احلقيقي، و 

لالستجابة ملتطلبات االقتصاد االشرتاكي ومل يتغري رغم أن اجلزائر اجتهـت حنـو اقتصـاد السـوق يف الثمانينـات 

مــــن القــــرن املاضــــي هنــــا ظهــــرت حمدوديــــة املخطــــط احملاســــيب الــــوطين للتكفــــل مبتطلبــــات االقتصــــاد اجلديــــد، 

زائـــــر فتحـــــت ا�ـــــال لالســـــتثمار األجنـــــيب املباشـــــر مـــــع بدايـــــة التســـــعينات وظهـــــور قـــــوانني اجلوأنخصوصـــــا 

اإلصــالحات االقتصــادية واخلوصصـــة، ممــا أدى إىل ظهـــور العديــد مـــن الشــركات الدوليـــة لالســتثمار بـــاجلزائر 

نسـيات طراك والشـركات متعـددة اجلغم العقود املربمة بني شـركة سـوناخصوصا يف قطاع احملروقات حيث انه ر 

اليت تنص على استعمال املخطط احملاسيب الوطين، إال أن اغلـب الشـركات البرتوليـة الدوليـة تسـتعمل احملاسـبة 

اخلاصة �ا ويف §اية كل دورة حماسبية تقوم بإعداد مقاربة بني حسابا¦ا وحسـابات املخطـط احملاسـيب الـوطين 

صـور و ، ومـا هـذا إىل أحـد مظـاهر 1طراكونااملوحـدة �مـع سـوإرساهلا إىل املديرية العامة إلعداد القوائم املالية

املخطط احملاسيب الوطين يف تلبية حاجيات املستثمرين زيادة على ذلـك وجـود مجلـة مـن املشـاكل يف التسـيري، 

ممــا أضــفى ســكونا ومجــودا علــى العمــل احملاســيب ويف كثــري مــن األحيــان تــأيت احللــول مــن املهنيــني، لكــن عــدم 

.إطار عام موحد جيعل من حلوهلم جمرد اجتهادات شخصيةاستنادهم على

مت 2001إىل غايـــة اإلعـــالن عـــن البـــدء يف إعـــداد النظـــام احملاســـيب املـــايل اجلديـــد ســـنة 1987مـــن ســـنة 

املبذولـة صـدور عـدة أهـم اجلهـود مـنحماولة تكييـف املخطـط احملاسـيب الـوطين مـع متطلبـات اقتصـاد السـوق، 

:قطاعات املتمثلة يفخمططات حماسبية لبعض ال

.16، ص 2008، مكتبة الشركة اجلزائرية بوداود، اجلزء األول، "حماسبة املؤسسة طبقا للمعايري احملاسبية الدولية"شعيب شنوف، - 1
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، والــــذي يهــــدف إىل حتديــــد كيفيــــة 1987ســــبتمرب 13تضــــمنه القــــرار املــــؤرخ يف :قطــــاع الفالحــــة�

للقطـــاع حيـــث ختضـــع املســـتثمرات التابعـــة علـــى قطـــاع الفالحـــةتطبيـــق املخطـــط احملاســـيب الـــوطين

مــن أول أكتــوبر ابتــداءاملعـين ألحكــام خمطــط احملاســبة مـن أجــل مســك حســابا¦ا وتقـدمي وثائقهــا 

1988.1

، والــذي يهــدف إىل حتديــد كيفيــة 1987ســبتمرب 13تضــمنه القــرار املــؤرخ يف : قطــاع التأمينــات�

ؤسســات ملحيــث ختضــع اعلــى قطــاع التأمينــات وإعــادة التــأمنيتطبيــق املخطــط احملاســيب الــوطين

ألحكـام خمطـط احملاسـبة مـن أجـل مسـك حسـابا¦ا وتقـدمي وثائقهـا ابتـداء مـن أول أكتـوبر املعنية 

1989.2

، يهـدف هـذا القـرار 1988سـبتمرب11تضمنه القـرار املـؤرخ يف: قطاع البناء واألشغال العمومية�

إىل حتديد كيفية تطبيـق املخطـط احملاسـيب الـوطين يف قطـاع البنـاء واألشـغال العموميـة حيـث جيـب 

االســتناد إىل أحكــام خمطــط احملاســبة يف مســك حســابا¦م وتقــدمي علــى مؤسســات القطــاع املعــين 

1989.3وثائقهم ابتداء من الفاتح جانفي 

يهــدف هــذا القــرار إىل حتديــد كيفيــة ، 1989مــارس14يفتضــمنه القــرار املــؤرخ: قطــاع الســياحة�

احملاسيب الوطين مع قطاع السياحة، حيث جيب أن تلتـزم كـل املؤسسـات التابعـة املخطط تكييف 

احملاسيب فيما خيـص مسـك حسـابا¦م وتقـدمي الوثـائق اخلاصـة �ـا ابتـداء للقطاع بأحكام املخطط 

1990.4من الفاتح جانفي 

1
اجلريدة الرمسية للجمهورية ،"تطبيق املخطط احملاسيب الوطين على قطاع الفالحة" يتضمن1987سبتمرب 13لقرار املؤرخ يف الثالثة من املادةا-

.360، ص1988ديسمرب24يف ة، الصادر 25، لسنة 08اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد 
2
نفس املرجع، ص ،"تطبيق املخطط احملاسيب الوطين على قطاع التأمني وإعادة التأمني" يتضمن1987سبتمرب 13لقرار املؤرخ يف ملادة الثالثة من اا-

359.
3
اجلريــدة الرمسيــة للجمهوريــة ،"بتطبيــق املخطــط احملاســيب الــوطين يف قطــاع البنــاء و األشــغال العموميــة" املتعلــق1988ســبتمرب 11القــرار املــؤرخ يف -

.223، ص 1989فيفري 22يف ة، الصادر 26، لسنة 08اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد 

4
اجلريدة الرمسية للجمهورية ، "تكييف املخطط احملاسيب الوطين مع قطاع السياحة" املتعلق ب1989مارس 14املؤرخ يف ملادة الثالثة من القرارا-

.1175، ص 1989أكتوبر 11يف ة، الصادر 36، لسنة 43لدميقراطية الشعبية، العدد اجلزائرية ا
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ذي لـا1992نـوفمرب 17املـؤرخ يف 08-92تضـمنه النظـام رقـم : البنوك واملؤسسات املاليةقطاع�

يهــدف إىل حتديــد خمطــط احلســابات املصــريف والقواعــد احملاســبية املطبقــة علــى البنــوك واملؤسســات 

1.املشار إليها يف النص باملؤسسات اخلاضعةاملالية

ا;لـــس الـــوطين للمحاســـبة يف شـــأن النظـــام بـــني التعليمـــات واملنشـــورات واملراســـيم الـــيت أصـــدرها مـــن

:احملاسيب املايل

:إعادة تقييم التثبيتات املادية ضمن ثالث مراسيم تنفيذية معدلة ومتممة لبعضها البعض�

اجلريـدة الرمسيـة للجمهوريـة اجلزائريـة (1990مارس 27املؤرخ يف 103-90املرسوم التنفيذي رقم .1

احملــــدد للشــــروط ، )1990أفريــــل 04يف ة، الصــــادر 27، لســــنة 14الدميقراطيــــة الشــــعبية، العــــدد 

إعـــادة تقيـــيم التثبيتـــات املاديـــة القابلـــة لإلهـــتالك والـــواردة يف ميزانيـــة املؤسســـة اخلاضـــعة للقـــانون 

.التجاري

اجلريـــــدة الرمسيـــــة للجمهوريــــــة (1993أكتـــــوبر 24املــــــؤرخ يف 250-93املرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم .2

احملــــدد ،)1993أكتــــوبر 27يف ة، الصــــادر 30، لســــنة 69اجلزائريـــة الدميقراطيــــة الشــــعبية، العــــدد 

للشــروط إعــادة تقيــيم التثبيتــات املاديــة القابلــة لإلهــتالك والــواردة يف ميزانيــة املؤسســة اخلاضــعة 

.للقانون التجاري

اجلريـــــدة الرمسيـــــة للجمهوريـــــة (1996ديســـــمرب 12املـــــؤرخ يف 336-96املرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم .3

احملــــدد ، )1996أكتــــوبر 13يف ة، الصــــادر 33، لســــنة 60اجلزائريـــة الدميقراطيــــة الشــــعبية، العــــدد 

للشــروط إعــادة تقيــيم التثبيتــات املاديــة القابلــة لإلهــتالك والــواردة يف ميزانيــة املؤسســة اخلاضــعة 

.للقانون التجاري

ـــــة 1991أفريـــــل 27املـــــؤرخ يف 08-91القـــــانون رقـــــم � ـــــة للجمهوريـــــة اجلزائري الـــــوارد يف اجلريـــــدة الرمسي

املـنظم ملهنــة اخلبـري احملاســيب ،28، الســنة 20، العـدد 1999مــاي 01الصـادرة يف الدميقراطيـة الشــعبية

، حيث يهدف هذا القانون إىل حتديد شـروط وكيفيـات ممارسـة احملاسب املعتمدحلسابات و وحمافظ ا

لـــدى الشــــركات التجاريـــة مبــــا فيهــــا شـــركات رؤوس األمــــوال وفقـــا ألحكــــام القــــانون املهـــن احملاســــبية 

.التجاري وكذا لدى اجلمعيات والتعاضديات االجتماعية والنقابية

1
، "خمطط احلسابات املصريف والقواعد احملاسبية املطبقة على البنوك واملؤسسات املالية" ، املتعلق ب1992نوفمرب 17املؤرخ يف 08-92النظام رقم -

.18، ص 1993فيفري 28يف ة، الصادر 32، لسنة 13الدميقراطية الشعبية، العدد ريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية اجل
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الـــوارد يف اجلريـــدة الرمسيـــة للجمهوريـــة 1996أفريـــل 15املـــؤرخ يف 136-96واملرســـوم التنفيـــذي رقـــم �

ـــــــة الشـــــــعبية الصـــــــادرة يف  ـــــــة الدميقراطي ـــــــل 17اجلزائري ـــــــق ،33، الســـــــنة 24، العـــــــدد 1996أفري واملتعل

، حيــث حــدد هــذا املرســوم حمــافظ احلســابات واحملاســب املعتمــدبأخالقيــات مهنــة اخلبــري احملاســيب و 

الوطنيــــة للخــــرباء احملاســــبني وحمــــافظي احلســــابات ة املهنيــــة املطبقــــة علــــى أعضــــاء النقابــــاألخالقيــــات 

ة بدرجــة عاليــة مــن الرصــانة يف أداء مهامــهل عضــو نقابــإذ جيــب أن يتمتــع كــواحملاســبني املعتمــدين

.وجتنب أي تصرف يؤدي إىل املساس بكرامة املهنة وشرفها

.ادة التقييمواليت ختص احملاسبة عن فارق إع1997أفريل21املؤرخة يف518/97التعليمة رقم�

الــوارد يف اجلريــدة الرمسيــة للجمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية 1999أكتــوبر 09القــرار املــؤرخ يف �

لشــركات القابضــة واملتعلــق مبحاســبة نشــاط ا33، الســنة 24، العــدد 1999ديســمرب 08الصــادرة يف 

بأنــــه حســـابات الشــــركة القابضـــة الــــيت يـــتم جتميعهــــا مــــع ، فـــتم تعريــــف التجميـــع والشـــركات املدجمــــة

حســابات الشــركات املعنيــة الــيت هــي حتــت رقابتهــا ومت التطــرق كــذلك إىل جمــال التطبيــق والكيفيــات 

.التقنية للتجميع

بـــدأت عمليـــة اإلصـــالحات املخطـــط احملاســـيب الـــوطين مـــن خـــالل إعـــداد نظـــام جديـــد 2001يف ســـنة 

لعــدم التفــرغ الكامــل ألعضــاء ا�لــس الــوطين للمحاســبة وقصــد إعــداد نظــام حماســيب للمحاســبة املاليــة ونظــرا 

قام بالتعاقد مع جمموعـة مـن اخلـرباء الفرنسـيني والشـركة الوطنيـة لبات الوطنية والدولية اجلديدة يتالءم مع املتط

احملاســيب املــايل إىل النظــام حملــافظي احلســابات، حبيــث وضــعت علــى عــاتقهم تطــوير املخطــط احملاســيب الــوطين

، وتوزعـت هـذه العمليـة علـى أربـع 1اجلديد الذي يتوافق مع احتياجات االقتصادية اجلديدة واملتعاملون اجلـدد

: مراحل هي

يــارات تطبيقــه، والــيت انتهــت بوضــع ثــالث ختشــخيص املخطــط احملاســيب الــوطين وجمــال:املرحلــة األوىل�

2:ت ت الثالثة كما يليلتطوير املخطط احملاسيب الوطين وكانت اخليارا

اإلبقــاء علــى تركيبــة املخطــط احملاســيب الــوطين وحتديــد اإلصــالحات متاشــيا مــع تغــريات : اخليــار األول

، 1999يف أكتــوبر 42احملــيط القــانوين واالقتصــادي يف اجلزائــر، وهــذا اخليــار اختــذ حســب مرســوم وزاري رقــم 

.14، ص مرجع سابق، "حماسبة املؤسسة طبقا للمعايري احملاسبية الدولية"شعيب شنوف، - 1
.15- 14:، نفس املرجع، ص"حماسبة املؤسسة طبقا للمعايري احملاسبية الدولية"شعيب شنوف،- 2
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اشــى مــع اإلطــار التصــوري واحملاســيب املعمــول والــيت نــتج عنهــا ظهــور تســميات و مصــطلحات جديــدة ال تتم

به؛

، "IASB"يتمثل يف بعـض املعاجلـات املطـورة مـن طـرف جملـس املعـايري احملاسـبية الدوليـة : اخليار الثاين

أي إبقــاء املخطــط احملاســيب الــوطين ببنيتــه وهيكلــه مــع إدخــال بعــض التقنيــات املتوافقــة مــع املعــايري احملاســبية 

املالية؛الدولية واملعلومة 

والذي يتضمن اجناز نسخة جديدة للمخطط احملاسيب الوطين مـع عصـرنة شـكله يف : اخليار الثالث

وضـــع إطـــار تصـــوري حماســـيب، املبـــادئ والقواعـــد مـــع األخـــذ بعـــني االعتبـــار املعـــايري احملاســـبية الدوليـــة؛ وهـــذا 

تــوج بفكــرة بنــاء 2001ســبتمرب05يف االختيـار املتبــىن مــن قبــل ا�لـس الــوطين للمحاســبة يف اجتماعــه املنعقـد 

)  Système Comptable Financier SCF(نظام حماسيب جديد أال وهو النظام احملاسيب املايل

إجراء مقارنة بني املخطط احملاسيب الوطين وبني املعايري احملاسبية الدولية؛: املرحلة الثانية�

إعداد مشروع نظام حماسيب مايل جديد؛: املرحلة الثالثة�

.صياغة النظام احملاسيب املايل اجلديد: املرحلة الرابعة�

وبعــد تقــدمي ا�لــس الــوطين الفرنســي للمقرتحــات الــثالث قــام ا�لــس الــوطين للمحاســبة بــاجلزائر بعــد 

.الثالث) اخليار(دراستها من طرف اهليئات التابعة له باختيار املقرتح 

تنظـيم يـوم علـىاشـتملتكوينبرنامجومشروعتقريراللجنةأشغالعنمتخضالثالثةاملرحلةببلوغو 

جتمعــات جهويـة ¦ـدف لشـرح حمتــوى ) 04(تنظـيم أربعـة ، إضـافة إىل راسـي حـول موضـوع التوحيـد احملاســيبد

.برنامج النظام احملاسيب اجلديد، وكانت موجهة أساسا للمهنيني واملمارسني

ـــــة 2007نـــــوفمرب 25يف فتوجـــــت كـــــل هـــــذه اجلهـــــود بإصـــــدار النظـــــام احملاســـــيب املـــــايل باجلريـــــدة الرمسي

الـــذي يعـــد حمطـــة مهمـــة يف تـــاريخ احملاســـبة يف اجلزائـــر وقـــد طـــوى جلزائريـــة الدميقراطيـــة الشـــعبية، و للجمهوريـــة ا

.1975بصدوره صفحة املخطط احملاسيب الوطين نسخة 

النظــام احملاســيب املــايل قوتــه القانونيــة مــن قــوة القــوانني واملراســيم املنظمــة لــه واملتمثلــة يف القــانون يســتمد

ـــة، نتطـــرق إليهـــا 07/11 ـــة الســـنوية والتكميلي ومرســـومني تنفيـــذيني وقـــرار التطبيـــق، باإلضـــافة إىل قـــوانني املالي

:حسب الرتتيب الزمين إلصدارها كما يلي
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:2007نوفمرب 25بتاريخ 07/11القانون �

متاشــيا مــع ، الــذي يــدعى يف صــلب الــنص باحملاســبة املاليــة(يهــدف إىل حتديــد النظــام احملاســيب املــايل

، وكــذا شــروط وكيفيــات تطبيقــه وتطبــق أحكــام هــذا القــانون )1هيمنــة مصــطلحات النمــوذج األجنلوسكســوين

احملاســبة املاليـة علــى اعتبــار علـى كــل شـخص طبيعــي أو معنــوي ملـزم مبوجــب نـص قــانوين أو تنظيمــي مبسـك 

نظـام لتنظــيم املعلومـة املاليــة يسـمح بتخــزين معطيـات قاعديــة عدديـة، وتصــنيفها، وتقييمهـا، وتســجيلها، أªـا

ممتلكــات الكيــان، وجناعتــه، ووضــعية خزينتــه يف صــورة صــادقة عــن الوضــعية املاليــة و وعــرض كشــوف تعكــس 

بة املاليـة التزامـات االنتظـام واملصـداقية والشـفافية املرتبطـة باملسـك ، وجيب أن تستويف احملاسª2اية السنة املالية

احملاسيب واإلفصاح عن املعلومات الـيت تعاجلهـا، وقـد دخـل حيـز التنفيـذ يف الفـاتح مـن جـانفي ومت إلغـاء بـدءا 

.من هذا التاريخ األحكام املخالفة السيما األحكام املتضمنة للمخطط احملاسيب الوطين

املطلـب الثـاين مـن املبحـث سيتم تناوهلا بشيء مـن التفصـيل يف3لقانون على سبعة فصولحيتوي هذا ا

.الفصل الثالثاألول يف

ر يف أوقـات الحقـة وتتعلــق تضـمن هـذا القـانون عشـر إحـاالت علـى نصـوص تنظيميـة تكـون حمـل نشـ

:باملواد التالية

معاجلة حماسبة مالية مبسطة؛): 5(املادة 

التصوري؛اإلطار ): 7(املادة 

املعايري احملاسبية؛): 8(املادة 

مدونة احلسابات ومضموªا وقواعد سريها؛): 9(املادة 

مسك الضبط لإليرادات والنفقات؛): 22(املادة 

حماسبة عن طريق اإلعالم اآليل؛): 24(املادة 

حمتوى وطرق إعداد القوائم املالية؛): 25(املادة 

1-P.Labardin , M.Nikitrin , « les mots et les choses de la comptabilité », 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/cam/fr/memoires/donnes_colloques/07_0

3_29-30_conference_ de_la_comptabilité/program_fichiers/labardin-nikitin.pdf. 

consulté le 14 mars 2015 ,
.2007نوفمرب 25: ، الصادر يف44، لسنة 74اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد - 2
.،  نفس املرجع44، لسنة 74اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، لعدد - 3
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شهر؛12احلاالت االستثنائية اليت ختتلف فيها السنة عن ): 30(املادة 

شروط وكيفيات وطرق إجراءات وإعداد ونشر احلسابات املدجمة؛): 36(املادة 

.كيفية أخذ تغيري الطرق احملاسبية بعني االعتبار ضمن القوائم املالية): 40(املادة 

.سنتطرق إليه الحقاكانت حمل موضوع مرسوم تنفيذي منفصل ) 24(إال أن املادة 

07/11املتضــمن تطبيــق أحكــام القــانون 2008مــاي 26الصــادر بتــاريخ 08/156املرســوم التنفيــذي �

:املتضمن النظام احملاسيب املايل وقواعد سريها

املـواد تطبيـقكيفيـاتحتديـدإىليهـدفاملرسـومهذاأنعلىاألوىلنصتمادة،44يفاملرسومجاء

وتنـاول هـذا املرسـوم الكثـري مـن املواضـيع ، 24املـادةعـدامـا07/11القـانونالـيت كانـت موضـوع إحـاالت يف 

املتعلقـــة باحملاســـبة املاليـــة للكيانـــات بدايـــة باإلطـــار التصـــوري باعتبـــاره مرجعـــا لوضـــع معـــايري جديـــدة، وإعـــداد 

) 19(يف تضـمنه لــ 07/11على خصائص املعلومات الـواردة فيهـا، واشـرتك مـع القـانون وركز الكشوف املالية 

.ومل يتم معاجلة اإلحاالت السابقة بشكل وايفإحالة عن قرارات تصدر عن وزير املالية

احملدد لقواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضـها 2008جويلية 26القرار املؤرخ يف �

:ونة احلساباتوكذا مد

املاليـةاحملاسـبةملوضـوعوتفصـيالمشوليـةالوثـائقأكثـريعتـربأنـهحيـثمـنمرجعـيالقـرارهـذايعتـرب

1:تناولتأبوابأربعةيفالقرارهذاوجاء

احلساباتيفوإدراجهاواإليراداتاألعباءاخلصوم،األصول،تقييمقواعد:األولالباب

املالية؛الكشوفعرض:الثاينالباب

وسريها؛احلساباتمدونة:الثالثالباب

.الصغريةالكياناتعلىاملطبقةاملبسطةاحملاسبة:الرابعالباب

احملاسـبيةاملصـطلحاتمـنمصـطلحاوتسـعونلتسـعمعجمـاخامتتـهيفالقـرارهـذاتضـمنكمـا

.للشرحمستوفية

.39، ص 2012دار بلقيس، دار البيضاء، اجلزائر، طبعة ديسمرب ،"النظام احملاسيب املايل اجلديد"حاج علي، . ن- 1
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واألنشـطةاملسـتخدمنيوعـدداألعمـالرقـمألسـقفاحملـدد2008جويليـة26يفاملـؤرخالقـرار�

:مبسطةماليةحماسبةمسكالصغرية بغرضالكياناتعلىاملطبقة

رقمبـالتجـاريللنشـاطبالنسـبةسـقف رقـم األعمـال وعـدد املسـتخدمني ألحتديـدالقـرارهذاوتضمن

رقمفجدد واحلرفاإلنتاجيللنشاطبالنسبةأما،9املستخدمنيعدد، و جزائريدينارماليني10األعمال

والنشاطاتاخلدماتلنشاطالنسبة، بينما ب9بـ املستخدمني، وعددجزائريدينارماليني06بـ األعمال

.9بـاملستخدمنيعدد، و جزائريدينارماليني03بـاألعمالرقمفحدد :األخرى

بواسطةاحملدد لشروط وكيفيات مسك احملاسبة 2009أفريل 07بتاريخ 110-09املرسوم التنفيذي �

:اآليلاإلعالمأنظمة

املعاجلـةعنـدمراعاJـاجيـبالـيتالتنظيميـةاإلجـراءاتتضـمنتمـادةعشـرونسـتة و يفاملرسـومجـاء

إلجـراءاتإضـافةالـربامجهـذهيفتوفرهـاالواجـبالشـروطوكـذلكاإلعـالم اآليلبـرامجبواسـطةاحملاسـبية

.هذه الربامجواستغاللسريحسنلضماناملفرتضةالداخليةالرقابة

باإلطـاربدايـةللكيانـات،املاليـةباحملاسـبةاملتعلقـةاملواضـيعمـنالكثـريكـذلكاملرسـومهـذاتنـاول

.املتبناةاحملاسبيةاملبادئبعضوتناولاملالية،القوائميفالواردةخصائص املعلومةعلىالرتكيزومتالتصوري،

وكـذلكوخصـومهاللكيانـاتاحملاسـبيةاألصـولومضـمونحملتـوىحتديـداأيضـااملرسـومهـذاتضـمن

ة علقـاملتاحملاسـبيةللمعـايريالعـاماإلطـاراألخـريويفوالنتيجـة،األعمـالورقـمواألعبـاءجـاتللمنتحتديـدا

.خاصةصبغةذاتمعايريو ،واحملاسبةالتقييمقواعد،اخلصوم،األصولب

:املايلاحملاسيبللنظامتطبيقأولحول2009أكتوبر 09بتاريخ الصادرة02رقمالتعليمة�

الطــــرق واإلجــــراءات الواجــــب اختاذهــــا ألجــــل االنتقــــال إىل املرجعيــــة حيــــث تضــــمنت هــــذه التعليمــــة 

وكــــأن 2010اجلديـــدة، وخصوصـــا املبــــادئ العامـــة حبيــــث جيـــب أن يــــتم إعـــداد وعــــرض القـــوائم املاليــــة لســـنة 

حيـث جيـب عليهـا إعـداد وهو يطبق بأثر رجعي الكيانات أوقفت حساباJا استنادا إىل النظام احملاسيب املايل 

وفـق قواعـد النظـام 2009مقارنـة لسـنة وإعـادة معاجلـة بيانـات 2010انفي امليزانية االفتتاحية بتاريخ الفـاتح جـ

بــني املعلومــات املاليــة للــدورتني، والــيت جيــب أن تكــون جممعــة يف القــوائم املاليــة اجلديــد لضــمان عمليــة املقارنــة

، مــــع التســــجيل احملاســــيب لــــبعض العناصــــر الــــيت تعتــــرب حســــب النظــــام احملاســــيب املــــايل أصــــوال أو 2010لســــنة 

األصــول مــن ومل يكــن تســجيلها ممكنــا يف املخطــط احملاســيب الــوطين، واســتبعاد العناصــر الــيت ال تعتــربخصــوما 
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ـــة القدميـــة، وإعـــادة ترتيـــب هـــذه وال اخلصـــوم  ـــة اجلديـــدة والـــيت كانـــت تســـجل حســـب املرجعي حســـب املرجعي

ويف األخـري تسـجيل فـروق إعـادة املعاجلـة يف امليزانيـة االفتتاحيـة 2009ومعاجلة البيانات املقارنة لسـنة العناصر 

.2010لسنة 

احملاســيب الــوطين وحســابات النظــام احملاســيب املــايلجبــدول مطابقــة حلســابات املخطــط تبعــت التعليمــة 

�ــــدف تســــهيل عمليــــة التحويــــل، باإلشــــارة إىل ضــــرورة إخبــــار ا�لــــس الــــوطين للمحاســــبة بكــــل الصــــعوبات 

.لتكون حمل معاجلة فيما بعدوالعراقيل اليت قد تواجه عملية االنتقال

مـنأدخلـهمبـاعميقـاالدوليـة حتـوالاحملاسـبيةاملعـايريمـعاملتوافـقاجلديـداملـايلاحملاسـيبالنظـامشـكل

طبيعة حمتوىوكذلكاحملاسيبوالتسجيلالتقييمقواعداملفاهيم،التعاريف،مستوىعلىجدامهمةتغريات

يسـمح مـاوهـو، ماليـةحماسـبةمبسـكامللزمـةاملؤسسـاتعـاتقعلـىإعـدادهاواجـبيقـعالـيتاملاليـةالقـوائم

أواحلـالينياملسـتثمرينباحتياجـاتالتكفـلو ،احلـديثاالقتصـادمـعمتوافـقبشـكلتعمـلحماسـبةبإجيـاد

وتسـاعداملقارنـةإمكانيـةتتـيحموحـدةتكـوناملؤسسـةحـولماليةمبعلوماتتزويدهمخاللمناملستقبليني

.مبسطةحماسبةاعتمادمنالصغريةاملؤسساتنمتكِ ت و القرارااختاذعلى

:تتمثل يفتبعها تعليمات أخرى و 

،تتضــمن التطبيــق األول للنظــام احملاســيب املــايل:2010أكتــوبر 19ة املؤرخــة بتــاريخ يــنهجاملاملــذكرة�

الصـعوبات Jدف إىل تقـدمي توجيهـات للمؤسسـات االقتصـادية ومسـتعملي القـوائم املاليـة وتوضـيح و 

مـن جهـة املرجعيـة اجلديـدةحنـو اليت ميكن أن تواجههم من جهة وتزيل الغموض عن عملية االنتقـال 

احرتام مجيــع القواعــد واملبــادئ الــيت جــاءت يف خمتلــف النصــوص املتعلقــة بــالتــزامهممــن خــاللأخــرى

بيــان أن و ، حيــث تصــدرت هــذه املــذكرة مقدمــة تــثمن خيــار تبــين هــذا النظــام بالنظــام احملاســيب املــايل

إمنــا يتعــداها تغيــري مدونــة احلســابات و االنتقـال مــن مرجعيــة إىل مرجعيــة جديــدة ال يتوقــف فقــط علــى 

،إىل تغيري التعاريف، قواعد التقييم، كيفية التسجيل احملاسيب وحمتوى القوائم املالية

تضـــمنت كـــذلك إعـــداد خمطـــط حســـابات داخلـــي وجـــدول مطابقـــة بـــني املخطـــط احملاســـيب 

دة تصـنيفها، دمـج أو ، وكيفية حتويل أرصدة احلسابات من خـالل إعـاالوطين والنظام احملاسيب املايل

، معاجلـــة وإعــــادة معاجلـــة بعـــض احلســــابات، لتخـــتم بــــإبراز ضـــرورة مراقبــــة فصـــل بعـــض احلســــابات

.األعمال املرتبطة بعملية االنتقال وإعداد امليزانية االفتتاحية من أجل إعداد القوائم املالية
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مبعاجلـة األعمـال تـرتبط هـذه املـذكرة : 2010ديسمرب 28الصادرة بتاريخ 02املمنهجة رقم املذكرة�

فيمــــا خيــــص التثبيتــــات النظــــام احملاســــيب املــــايل مــــن املخطــــط احملاســــيب الــــوطين إىلاملتعلقــــة باالنتقــــال 

أصــل قابــل للتحديــد والتعيــني ، اســتفتحت هــذه املــذكرة بتعريــف للتثبيتــات املعنويــة علــى أ�ــا املعنويــة

يف العمليـة اإلنتاجيـة أو تزويـد البضـائع أو اخلـدمات الستخدامهوغري نقدي وغري ملموس حيتفظ به 

.وغريهااستغالل، رخص اخرتاعأو لتأجريه آلخرين أو ألغراض إدارية كرباءة 

التحويــل (31/12/2009يف معاجلـة االســتثمارات املعنويــة يف ميزانيــة املخطـط احملاســيب الــوطين 

املتعلقـــة وغـــري املتعلقـــة باملصـــاريف حســـب وكـــذلك معاجلـــة املصـــاريف اإلعداديـــة )وإعـــادة املعاجلـــة

.الطبيعة

حيث اسـتبعد النظـام احملاسـيب املـايل العديـد مـن املصـاريف التمهيديـة الـيت وردت يف املخطـط 

منهـــــا املصـــــاريف اخلاصـــــة بعقـــــد الشـــــركة متاشـــــيا مـــــع املعـــــايري الدوليـــــة للمحاســـــبة احملاســـــيب الـــــوطين 

عــــن االنطــــالق الفعلــــي لإلنتــــاج ومصــــاريف ومصــــاريف عقــــود االســــتثمارات واملصــــاريف الســــابقة

، )املصـاريف السـابقة عـن انطـالق اإلنتـاج(تكوين، حيث اقرتح اعتبـار بعضـها كمصـاريف عاديـة ال

1).مصاريف عقود شراء جتهيزات اإلنتاج(أو إضافتها إىل تكلفة اقتناء التثبيتات املادية 

تســجيلها كمصــاريف عاديــة يف الســنوات يــذكر النظــام احملاســيب املــايل املصــاريف الــيت ينبغــي 

ال ميكـــن دجمهـــا يف تكلفـــة التثبيتـــات املعنويـــة يف تـــاريخ الحـــق، كمـــا حـــدد الشـــروط املاليـــة الســـابقة

:الضرورية العتبار مصاريف البحث والتطوير أصوال معنوية كما يلي

ميكـن تشـكل نفقـات البحـث أعبـاء تـدرج يف احلسـابات عنـدما تكـون مسـتحقة وال:مرحلـة البحـث

؛تثبيتها أل�ا ال توفر دليال قاطعا على وجود مزايا اقتصادية جتنيها املؤسسة

النفقـــات ذات : ثبيتـــا معنويـــا يف احلـــاالت التاليـــةت) التنميـــة(تشـــكل نفقـــات التطـــوير : رمرحلـــة التطـــوي

تنــوي املؤسســة ،حظــوظ كبــرية لتحقيــق مردوديــة شــاملةصــلة بعمليــات نوعيــة مســتقبلية تنطــوي علــى 

كــن ميو ، ومتتلــك القــدرة التقنيــة واملاليــة إلمتــام العمليــات املرتبطــة بنفقــات التنميــة أو اســتعماهلا أو بيعهــا

.ةتقييم هذه النفقات بصورة صادق

.69، ص 2009، دار النشر جيطلي، "احملاسبة العامة وفق النظام احملاسيب املايل"الرمحن، عطية عبد - 1
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ــة رقـــم املـــذكرة� تضـــمنت واملتعلقـــة باملخزونـــات: 2010ديســـمرب 28الصـــادرة بتـــاريخ 03املمنهجـ

بــاملخطط احملاســـيب الـــوطين وأثـــر االنتقـــال علـــى ومقارنتهـــااملخزونــات حســـب النظـــام احملاســـيب املـــايل 

أثـــر االنتقـــال علـــى تقيـــيم �ايـــة الســـنة عمليـــة إعـــادة تصـــنيفها، أثـــر االنتقـــال علـــى حتديـــد التكـــاليف، 

معاجلــة املخزونــات يف و )تغيــري طــرق التقيــيم(، أثــر االنتقــال علــى تقيــيم املخزونــات )خســارة القيمــة(

.يف امللحق، لتختم باإلفصاح إطار احلسابات املدجمة

للمؤسســة حريــة اختيــار أســلوب اجلــرد األنســب هلــا ســواء املتنــاوب أو املــايلتــرك النظــام احملاســيب

إليه التكاليف امللحقة إىل غايـة وصـول الدائم، وتقيم البضائع بتكلفة شرائها أي سعر الشراء مضاف 

1.ىل املكان املطلوب، أما املنتجات فتقيم بتكلفة إنتاجهااملخزون إ

، تضـمنت واملتعلقـة بالتثبيتـات العينيـة:2011مـارس 20الصـادرة بتـاريخ 04املمنهجـة رقـم املذكرة�

قطــــع الغيــــار ومعــــدات الصــــيانة بالعمليــــات املتعلقــــةوإعــــادة معاجلــــة كــــل مــــن، معاجلــــةعملــــة حتويــــل

مقاربــة للمركبــات، عقــارات التثبيتــات غــري املســتعملة، التثبيتــات املســتعملة واملهتلكــة كليــا، اخلاصــة، 

.جيار التمويلي، التثبيتات احملصل عليها باإلمصاريف االقرتاض واالستثماراتالتوظيف، 

منــافع تضــمنت هــذه املــذكرة معاجلــة :2011مــارس 26الصــادرة بتــاريخ 05املمنهجــة رقــم املــذكرة�

الطويلـــة األجـــل وأخـــذ حالـــة مؤسســـة مل تعـــاجل مكافـــآت القصـــرية األجـــل ومنـــافع املـــوظفني املـــوظفني

واملنــــافع األخــــرى طويلــــة األجــــل، وحالــــة مؤسســــة ســــجلت حماســــبيا هــــذه " IDR"اإلحالــــة للتقاعــــد 

.واملنافع طويلة األجلاملكافآت 

باملصـــاريف تعـــاجل األعمـــال املرتبطـــة :2011مـــاي 05الصـــادرة بتـــاريخ 06املمنهجـــة رقـــم املـــذكرة�

حيـث أن جـدول املقارنـة الصـادر يف ،وكـذا حسـابات حتويـل املصـاريفواإليرادات خارج االسـتغالل

واملنتوجـات االسـتثنائية 694-690املصـاريف االسـتثنائية يقـدم توافـق بـني حسـابات 02التعليمة رقم 

غــري أن احلســابات الــيت مل تظهــر يف اجلــدول مت توضــيحها يف هــذه التعليمــة ويتعلــق األمــر 790-794

-797-796-792-780-750وحســــــابات النــــــواتج 699-698-697-696-692حبســــــابات املصــــــاريف 

31/12/2009يف ، هــذه احلســابات تظهــر يف ميــزان املراجعــة حســب املخطــط احملاســيب الــوطين 798

.قا لقواعد النظام احملاسيب املايل اجلديدوجيب أن حتول وتعاجل طب

1
.47، مرجع سابق، ص "احملاسبة العامة وفق النظام احملاسيب املايل"عطية عبد الرمحن، -
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ــة رقـــماملـــذكرة� ـــاريخ07املمنهجـ العقـــود طويلـــة عرفـــت هـــذه املـــذكرة:2011مـــاي24الصـــادرة بت

مــــع توضــــيح طريقــــة حســــاب معــــدل ، وكيفيــــة معاجلتهــــا وإعــــادة معاجلتهــــا وقواعــــد تســــجيلها األجــــل

.التقدم

تعــاجل هــذه املــذكرة أعمــال االنتقــال :2011جــوان 07الصــادرة بتــاريخ 08املمنهجــة رقــم املــذكرة�

مـن (املـايل وتضمنت تعريف، معاجلة وإعادة معاجلة كل من األصل ملاليةباألصول واخلصوم ااملرتبطة

، واألصـــول واخلصـــوم واخلصــم املـــايل)خــالل إعـــادة معاجلـــة التثبيتـــات املاليــة وقـــيم عقـــارات التوظيـــف

.املالية بالعملة

.تنظيم احملاسبة يف اجلزائراهليئات املسؤولة عن: املطلب الثاين

لتعويض، 1975سنةجديدحماسيبخمططبإنشاءاالستقاللمنذاجلزائريفاإلصالحأعمالبدأت

ملالـذي، 1957لسـنةالفرنسـيالعـاماحملاسـيباملخطـطيفاملتمثـلالفرنسـياملسـتعمرعـناملـوروثالنظـام

كـل دولـة هيئـة تتـوىل اإلشـراف علـى لومـن املعـروف أنـه ، آنـذاكر اجلزائـانتهجتـهالـذياجلديـدالتوجـهيسـاير

وضع املعايري احملاسبية، وبالنسبة للجزائر وباعتبار أن اهليئات املهنية ليس هلـا حريـة املبـادرة يف التشـريع، ونظـرا 

تتوالها، فكان مـيالد ا�لـس ، فالبد من التفكري يف اهليئة اليت 1لكون عملية وضع املعايري ذات طبيعة خاصة

.مث ظهرت عدة تنظيمات مهنية أخرى وهذا ما سنتطرق إليه يف هذا املطلبالوطين للمحاسبة

Conseil National de Comptabilitéا`لس الوطين للمحاسبة : أوال « CNC ».

لـــــس األعلـــــى مت تبـــــين املخطـــــط احملاســـــيب الـــــوطين مـــــن طـــــرف هيئـــــة التوحيـــــد الوطنيـــــة واملتمثلـــــة يف ا�

ونظــرا الســتحداث املصــف 1971فيفــري 09الصــادر بتــاريخ 82-71للمحاســبة احملــدث مبوجــب األمــر رقــم 

، وإعــادة هيكلــة مهنــة احملاســبة فقــد حــل حمــل ا�لــس األعلــى للمحاســبة ســنة 1992الــوطين للمحاســبة ســنة 

318-96ا�لــس الــوطين للمحاســبة الــذي يعتــرب مبوجــب نــص املــادة الثانيــة مــن املرســوم التنفيــذي رقــم 1996

مهــين مشــرتك، يقــوم مبهمــة التنســيق والتلخــيص يف جمــال البحــث و جهــازا استشــاري ذو طــابع وزاري مشــرتك "

.2"وضبط املقاييس احملاسبية والتطبيقات املرتبطة �ا

جملة أحباث اقتصادية، العدد الرابع، باتنة، ،"اقتصاد غري مؤهلالنظام احملاسيب املايل و إشكالية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف " خمتار مسامح، - 1

.218، ص 2008ديسمرب 
2
.29/09/1996الصادرة يف 56ش، عدد .د.ج.، اجلريدة الرمسية ج25/09/1996املؤرخ يف 96/318املرسوم التنفيذي رقم -
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لــك كــل الصـالحيات القانونيــة للنظـر يف عمــل احملاسـبة يف اجلزائــر ويقــع هـو عبــارة عـن هيئــة حماسـبية مت

مركــزه يف عاصــمة الــبالد، وهــو أعلــى جهــاز للوقايــة املاليــة وختتلــف مهامــه حســب طبيعــة العمليــات املســؤول 

.عنها

يفاملهمــة الــيت يضــطلع Lــا اKلــس و املتمثلــة املــادة الثالثــة مــن املرســوم التنفيــذي الســابققــد بــني نــص 

اجنــاز الدراســات والتحاليــل املتعلقــة ، مــع مجــع واســتغالل كــل املعلومــات والوثــائق املتعلقــة باحملاســبة وتعليماPــا

فحــص وإبــداء اآلراء ، و  يف إطــار مهــام التوحيــد احملاســيباقــرتاح التــدابري، إضــافة إىل بتنميــة اســتخدام احملاســبة

لتكـوين والتأهيـل املسامهة يف تطوير أنظمة وبرامج او ،صوص التشريعية يف ميدان احملاسبةوالتوصيات حول الن

، مــع متابعــة وتطــوير املنــاهج والــنظم واألدوات احملاســبية علــى الصــعيد الــدويلالعمــل علــى ، و للمهــن احملاســبية

.تنظيم التظاهرات واللقاءات ذات الطابع التقين اليت تدخل يف جمال اختصاصه

اإلجابــــة عــــن و إضـــافة إىل متابعــــة النظــــام احملاســـيب اجلزائــــري ليتماشــــى مـــع البيئــــة االقتصــــادية اجلديـــدة 

االستفســارات املقدمــة لــه، ولــه احلــق يف متابعــة مــدى االلتــزام بتطبيــق آرائــه وتوصــياته وتســليط العقوبــات يف 

.1975 نسخةحالة خمالفتها، حيث كون فوج عمل للنظر يف مراجعة املخطط احملاسيب الوطين

اKلــس الشــعيب الــوطين (احلكومــة والغــرفتني التشــريعيتني ةســاعدتتمثــل يف مصــالحيات أخــرىكمــا خيــول لــه 

ميكنـه أن يسـتدعى مـن طـرف رئـيس اجلمهوريـة أو رئـيس اKموعـة كمـا يف تنفيذ قوانني املاليـة،) جملس األمةو 

أن يستشــار يف املشــاريع التمهيديــة للقــوانني املتضــمنة ميكنــه، و اســة امللفــات ذات األمهيــة الوطنيــةالربملانيــة لدر 

شـروط اسـتعمال ةراقبـ، إضافة إىل منصوص املتعلقة باألموال العموميةضبط امليزانية ويف املشاريع التمهيدية لل

.يم الربامج والسياسات العموميةيقتوتسيري أموال الدولة و 

ستشـــارات الـــيت يتلقاهـــا مـــن قبـــل األفـــراد أو اإلجابـــة عـــن االأوهلمـــا عمومـــا تنصـــب آراؤه يف قـــالبني و 

املنظمـــات أو اهليئـــات حـــول قضـــايا تقنيـــة أو تلـــك املتعلقـــة بكيفيـــة تطبيـــق قواعـــد املخطـــط احملاســـيب وتطبيـــق 

املخطــط مــع بعــض اخلصوصــيات اجلديــدة الــيت تتميــز Lــا بعــض األنشــطة االقتصــادية، ورغــم حداثتــه إال أن 

االستشارة اليت يقـدمها حـول التشـريع أو التنظـيم املتعلـق ، وثانيهما اطهاآلراء شكلت جزءا كبريا من نشهذه 

1.باحملاسبة وجماالت تطبيقها

دكتوراه، كلية العلوم ،"ظل أعمال التوحيد الدولية و تطبيقه يف اجلزائرأمهية إصالح النظام احملاسيب املايل للمؤسسات يف"بلغيث، بنمداين- 1

.169، ص 2004االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر، سبتمرب 
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اKلــس الــوطين للمحاســبة تشــكيلة2011جــانفي 27املــؤرخ يف 24-11حيــدد املرســوم التنفيــذي رقــم 

.عضو ممثلني ملختلف اهليئات املهتمة باحملاسبة26يضم حيث ،1قواعد سريهو 

واملتعلــــق مبهــــن اخلبــــري احملاســــيب 2010جــــوان 29املــــؤرخ يف تــــاريخ 01-10بعــــد صــــدور القــــانون رقــــم 

يــد تنظــيم اKلــس الــوطين للمحاســبة ليتــوىل مســؤولية جديــدة هــي ، أع2وحمــافظ احلســابات واحملاســب املعتمــد

علـــى إنشــاء جملـــس 01-10تــنص املـــادة الرابعــة مـــن القــانون اإلشــراف علـــى مهنــة احملاســـبة يف اجلزائــر حيـــث

مهـام االعتمـاد والتقيـيس احملاسـيب، وتنظـيم ومتابعـة املهـن يتـوىلوطـين للمحاسـبة خاضـع لسـلطة وزيـر املاليـة،

أعضاء منتخبـني عـن كـل تنظـيم مهـين علـى األقـل، كمـا تنبثـق عـن هـذا ) 03(ويضم اKلس ثالث ،احملاسبية

هيكـــل اهليئـــة املشـــرفة علـــى احملاســـبة يف اجلزائـــر وميكـــن توضـــيح جلـــان متســـاوية األعضـــاء) 05(اKلـــس مخـــس 

). 06(لشكل رقم با

.2011فيفري 02صادرة يف ، ال48، السنة 07اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد - 1
.2010جويلية 11، الصادرة يف 47، السنة 42الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد اجلريدة - 2
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.هيكل اهليئة املشرفة على احملاسبة يف اجلزائر): 06( الشكل رقم 

املتعلــق مبهــن 2010جــوان 29املــؤرخ يف تــاريخ 01-10مـن إعــداد الطالبــة باالعتمــاد علــى القـانون : املصــدر

.اخلبري احملاسيب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد

.التنظيمات املهنية: ثانيا

:وتتمثل يف

ـــوطين للخـــرباء احملاســـبني.أ ـــة، و :املصـــف ال ألشـــخاص م ايضـــهـــو تنظـــيم يتمتـــع بالشخصـــية املعنوي

مــن القــانون رقــم 18تــنص املــادة ، و احملاســباملــؤهلني ملمارســة مهنــة اخلبــريالطبيعيــني أو املعنــويني

شــخص ميــارس بصــفة عاديــة، بامســه اخلــاص وحتــت مســؤوليته فإنــه يعــد خبــريا حماســبا كــل10-01

مهمـة تنظـيم وفحـص وتقـومي وحتليـل احملاسـبة، وخمتلـف أنـواع احلسـابات للمؤسسـات واهليئـات يف

خلـربة احلسـابات، ويقـوم القـانون، والـيت تكلفـه Lـذه املهمـة بصـفة تعاقديـةاحلاالت اليت نص عليهـا 

ضـبط ومراقبـة وجتميـع حماسـبة املؤسسـات واهليئـات الـيت فـتح و اخلبـري احملاسـب أيضـا مبسـك ومركـزة و 

.ال يربطه Lا عقد عمل

جلنة تقييس املمارسات 

احملاسبية والواجبات املهنية

اPلس الوطين للمحاسبة

جلنة مراقبة 

النوعية

االنضباط جلنة 

والتحكيم

جلنة التكوين جلنة االعتماد

وزارة املالية

املصف الوطين 

للخرباء احملاسبني

الغرفة الوطنية 

حملافظي 

احلسابات

املنظمة 

الوطنية 

للمحاسبني 

املعتمدين
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يضـــم األشـــخاصو هـــو تنظـــيم يتمتـــع بالشخصـــية املعنويـــة، :الغرفـــة الوطنيـــة حملـــافظي احلســـابات.ب

مــن القــانون 22حســب املــادة ، و احلســاباتالطبيعيــني أو املعنــويني املــؤهلني ملمارســة مهنــة حمــافظ

حتــت مســؤوليته، ميــارس بصــفة عاديــة، بامســه اخلــاص و حمــافظ احلســابات هــو كــل شــخص10-01

اهليئــات وانتظامهــا ومطابقتهــا ألحكــام التشــريع حســابات الشــركات و مهمــة املصــادقة علــى صــحة

.بهاملعمول

املعنويـة، ويضـم األشـخاص هـو تنظـيم يتمتـع بالشخصـية:املنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمـدين.ت

-10مـن القـانون) 41(عرفـت املـادة، و احملاسب املعتمدالطبيعيني أو املعنويني املؤهلني ملمارسة مهنة

مســؤوليته، املهــين الــذي ميــارس بصــفة عاديــة بامســه اخلــاص وحتــت احملاســب املعتمــد علــى أنــه01

.ب خدماتهلحماسبات وحسابات التجار والشركات أو اهليئات اليت تطمهمة مسك وضبط

كــل شــخص افظ احلســابات أو احملاســب املعتمــديعــد ممارســا غــري شــرعي ملهنــة اخلبــري احملاســب أو حمــ

أداء غري مسجل يف اجلدول أو مت توقيف مؤقت لتسجيله أو شـطبه مـن اجلـدول والـذي ميـارس أو يواصـل يف 

كــل مــن ينتحــل صــفة خبــري حماســب أو حمــافظ و العمليــات املنصــوص عليهــا يف القــانون املتعلــق Lــذه املهــن؛

حســـابات أو حماســـب معتمـــد، أو تســـميات شـــركة خـــربة يف احملاســـبة أو شـــركة حمافظـــة احلســـابات أو شـــركة 

.حماسبة أو أية صفة أخرى ترمي إىل خلق تشابه أو خلط مع هذه الصفات والتسميات

مت إنشاء املصف الوطين للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين بناءا على القـانون 

1991أفريـــل  27املـــؤرخ يف 08-91رقـــم 
، حيـــث كـــان ميثـــل الراعـــي األول للمحاســـبة يف اجلزائـــر، وقـــد متيـــز 1

كفــل الكامــل بضــبط اهليئــة النقابيــة بعــدة نقــائص الســيما املتعلقــة منهــا بالتالتنظــيم النــاجم عــن هــذا القــانون

جنــــم عــــن هــــذه النقــــائص انعكاســــات ســــلبية أدت يف جمملهــــا إىل عرقلــــة املهنــــة فيمــــا خيــــص و ملهنــــة احملاســــبة 

االعتمــاد علــى اجتهــادات غــري مهنيــة مل تتكيــف مــع املعــايري احملاســبية الدوليــة لفحــص احلســابات والــيت قــد 

ة كافيــة وال الصــورة احلقيقيــة للوضـعية املاليــة وكــذا عرقلــة أشــغال تـؤدي إىل رقابــة غــري صــادقة وال متـنح مصــداقي

.الضبط احملاسيب اليت يشرف عليها اKلس الوطين للمحاسبة

الســالف الــذكر مراقبــة النوعيــة املهنيــة والتقنيــة 01-10للحــد مــن هــذه النقــائص خــول املشــروع اجلديــد 

لعمــل اخلـــرباء احملاســـبني واحملـــافظني احملاســبني واحملاســـبني املعتمـــدين وضـــمان اســتقرار مهنـــة احملاســـبة بالســـماح 

1
01، الصادرة يف 28، السنة 20اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد ،1991أفريل  27املؤرخ يف 08-91القانون رقم -

.1991ماي 
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للهيئــة النقابيـــة بتحســني مســـتوى معــارف املهنيـــني يف جمــال املعـــايري احملاســبية الدوليـــة مــن أجـــل حتضـــريهم إىل 

.1فسة مع انفتاح اخلدمات احملاسبية املقررة يف إطار انضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارةمواجهة املنا

واملنظمـــــة الوطنيـــــة يعمـــــل املصـــــف الـــــوطين للخـــــرباء احملاســـــبني والغرفـــــة الوطنيـــــة حملـــــافظي احلســـــابات

نيـة املـذكورة أعـاله مـن يـتم تسـيري التنظيمـات امله، باملاليـةللمحاسـبني املعتمـدين بالتنسـيق مـع الـوزير املكلـف

الســهر علــى تنظــيم املهــن وحســن ممارســتها؛بطــرف جملــس وطــين ينتخبــه مهنيــون، وتتكفــل هــذه التنظيمــات 

إعـداد أنظمتهـا الداخليـة السهر على احرتام قواعـد املهـن وأعرافهـا؛الدفاع عن كرامة أعضائها واستقالليتهم؛

إعـــــداد مدونـــــة وينشـــــرها يف أجـــــل شـــــهرين مـــــن تـــــاريخ إيـــــداعها؛الـــــيت يوافـــــق عليهـــــا الـــــوزير املكلـــــف باملاليـــــة 

ل مصــاحل املهنــة إزاء يــمتثو إبــداء الــرأي يف كــل املســائل املرتبطــة Lــذه املهــن وحســن ســريها؛ألخالقيــات املهنــة؛

. واملنظمات األجنبية املماثلةالغري

.IAS/IFRSالبيئة احملاسبية يف اجلزائر يف ظل تطبيق : املطلب الثالث

االقتصاد العاملي عـن طريـق التحـول التـدرجيي إىل اقتصـاد السـوق، فقـد اجلزائر على االخنراط يفتعمل

ومـن املتوسـطية مـع االحتـاد األورويب وتسـعى إىل االنضـمام إىل املنظمـة العامليـة للتجـارة،انضمت إىل الشراكة

دائــرة املتطلبــات احملاســبية احملليــة جهــة ثانيــة تعتمــد اجلزائــر علــى معــايري حماســبة وطنيــة ممــا جيعلهــا تنطلــق مــن

هــــذا األمــــر علــــى نوعيــــة البيانــــات املاليــــة الــــيت تصــــدرها وقــــد انعكــــس، الضــــيقة إىل رحــــاب الســــاحة الدوليــــة

البنـــوك وشـــركات التـــأمني والـــيت تعتـــرب بيانـــات متخلفـــة مقارنـــة مـــع البيانـــات الـــيت الشـــركات اجلزائريـــة مبـــا فيهـــا

ترسـيخ الـتحكم أن البيئـة احملاسـبية اجلزائريـة حتتـاج إىل التطـوير مـن حيـثالدول املتقدمة، وال جدالتصدرها

معـايري احملاسـبة الدوليـة واملعـايري الدوليـة املؤسسي يف الشركات ونوعية وتدريب احملاسبني وغـري احملاسـبني علـى

عات املعمـول وكـذلك العمـل علـى تفصـيل عـدد مـن املـواد يف التشـرية،قيق وعـن التطـورات التقنيـة اجلديـدللتد

عنهــا ســواء يف قــانون الشــركات أو قــانون ضــريبة الــدخل، مــن أجــل تطــوير البيئــةLــا والتعليمــات الصــادرة

.احملاسبية وبيئة العمل يف اجلزائر

.مهنة احملاسبة والتنظيمات املهنية: أوال

قامـتاألعمـال،واقـعيفاملـايلاحملاسـيبالنظـامجتسـيدعلـىاملشـرفةالعليـاالتنفيذيـةاملركزيـةهليئـةا

اKلـسيفاملتمثلـةعـرب أجهزPـاوذلـك،املـايلاحملاسـيبالنظـامبتطبيـقاملعنيـةاألطـرافملرافقـةمبجهـودات

: ، على املوقع االلكرتوين2010مارس 07، صوت األحرار يوم "وزارة املالية تسرتجع الوصاية على تنظيم مهنة احملاسبة"مقال - 1

www.djazairess.com/alahrar16023 2014جويلية 14مت االطالع عليه يوم.
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احملاسيبالنظامتطبيقمبتابعةاملكلفةاملاليةوزيرالسيدطرفمناملعينةواللجنةجهة،منللمحاسبةالوطين

.األخرىاجلهةمنميدانيااملايل

.ا#لس الوطين للمحاسبة.1

بغــض النظــر عــن الغمــوض الــذي يكتنــف عمــل هــذه اهليئــة الوطنيــة املكلفــة بعمليــة اإلصــالح احملاســيب 

بــاجلزائر والظــروف الــيت توصــلت فيهــا إىل إرســاء هــذا النظــام احملاســيب املــايل اجلديــد، واخليــارات اإلســرتاتيجية 

دويل، تبقــى اجلهــود الــيت بــذلتها هــذه اهليئــة لضــمان انتقــال الــيت تبنتهــا مــن خــالل أعمــال التوحيــد احملاســيب الــ

ناجح وسليم تكاد تكون عدمية التأثري يف الواقع، نتيجة للقطيعة القائمة بينها وبني أصحاب املهنـة، وكـذلك 

.عالقتها مع املؤسسات االقتصادية املعين األول بتطبيق هذا النظام

قــام اmلــس ،التنظيمــي للنظــام احملاســيب املــايللتشــريعي و باإلضــافة إىل اإلشــراف علــى صــياغة اإلطــار او 

:الوطين للمحاسبة فيما يتعلق مبواكبة جتسيد هذا النظام يف واقع األعمال باخلطوات اآلتية

اإلشراف علـى أيـام دراسـية ال تتعـدى يـومني، وذلـك علـى مسـتوى اجلهـات اجلهويـة األربـع للـوطن، �

مهنــة احملاســبة األحــرار، متحــورت حــول مضــمون النظــام اســتفاد منهــا عــدد ضــئيل جــدا مــن ممارســي

احملاسيب املايل واملبادئ العامة اليت جاء wا، دون الولوج يف أعماقه؛

إعــداد دليــل بــاللغتني العربيــة والفرنســية يتضــمن اإلطــار التنظيمــي والتشــريعي للنظــام احملاســيب املــايل، �

، وهــو يقتصــر علــى 2009رغايــة بــاجلزائر يف ســنة طُبــع باملؤسســة الوطنيــة للفنــون املطبعيــة بوحــدة ال

.2009النصوص الصادرة إىل غاية 

إشـراف األمـني العـام املسامهة كعضـو فعـال يف جلنـة متابعـة تطبيـق النظـام احملاسـيب املـايل اجلديـد، مـع�

على اللجنة الفرعية لإلعالم اآليل واالنتقال إىل النظام احملاسيب املايل اجلديد؛هلذه اهليئة

فيما يتعلق بكيفية االنتقـال مـن املخطـط الـوطين للمحاسـبة إىل النظـام احملاسـيب املـايل أصـدر اmلـس �

مجلــــة مــــن النصــــوص يف شــــكل تعليمــــة ومــــذكرات منهجيــــة تضــــمنت إجــــراءات الــــوطين للمحاســــبة

ظــام وذلـك بصــفة جـد متـأخرة باملقارنــة مـع تـاريخ بدايــة تطبيـق الناالنتقـال إىل النظـام احملاســيب املـايل

.احملاسيب املايل ألول مرة
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1:اآلتيةالعوامليفإجيازهاميكنللمحاسبةالوطيناmلسأداءبضعفاملرتبطةاملشاكلأهملعلّ 

طويل؛املدىعلىاملكوننيوتكوينحتسيسيبرنامجانعدام�

مـن مؤسسـاتعلـىالرتكيـزمثـلاالنتقـال،عمليـةجنـاحالختبـارمنوذجيـةجتـارباعتمـادعـدم�

.وتقيميهفعليةحماكاةإجراءبعدالتجربةتعميممثخمتلفةقطاعات

يتعلق باللقـاءات،فيماخاصةللمحاسبة،الوطيناmلسقبلنماملعتمدةاالتصالسياسةعفض�

واmالت؛الدورياتواآلراء،الدراساتامللتقيات،

األمـر يتعلـقفيمـاخاصـةالتوحيـد،هيئـةمـعالعالقـةمسـتقبلوإمهـالاالنتقـالبعمليـةاالنشـغال�

مسـتمرة دوريـةعمليـةالتكييـففعمليـةجديـدةمعـايرياعتمـادأواملعـايريبعـضوإلغـاءمبراجعـة

العاملية؛التوحيدهيئاتمعقويةوعالقةدائمةيقظةتقتضي

خاصـة املعنيـةالفئـاتكـلدورتفعيـليقتضـيومتـداخلمعقـدمسـارالتوحيـدمسـارأنكمـا�

علـى أنناهيـكاجلديـد،النظـامهـذابتطبيـقمباشرةاملعنينيباعتبارهمواملؤسساتاملهنةأصحاب

املكونـة الفئـاتعمـلطبيعـةمتيـزالـيتالصـفةوهـيتطوعيـةاmلـسيفالفئتـنيهـاتنيمسـامهة

.العطاءعلىوقدر�االفئاتهذهمسامهاتيفجديةمسألةيطرحماوهوللمجلس،

09-110التنفيـذياملرسـومإصـدارعلـىالتوحيـدهيئـةدوراقتصـراآليلاإلعـالملـربامجالنسـبةب�

للسـوقالعمـلبـاقيوتـركاآليل،اإلعـالمبواسـطةاحملاسـبةمبسـكاملتعلـق2009أفريـل 27بتـاريخ 

.املاليةوزارةقبلالربامج منهذهاعتمادوجوبحوللإلشاعاتاmالوتركالربامج،هذهإلجناز

.اجلديداملايلاحملاسيبالنظامتطبيقمتابعةجلنة.2

احملاسيب املايل،للنظامامليداينالتطبيقملواكبةللمحاسبةالوطيناmلسلعبهالذياحملتشمللدورنظرا

يرأسـهااملـايل،احملاسـيبالنظـاملتطبيـقمتابعـةجلنـة2009سـنةمـناألولالثالثـييفاملاليـةوزيـرالسـيدأنشـأ

املكلـفاملـدير،املاليـةوزارةلـدىوامليزانيـةللمحاسـبةالعـاماملـدير:مـنأعضـاؤهاويتكـوناملاليـةوزيـرالسـيد

مكلـف،للمحاسـبةالـوطينللمجلسالعاماألمني،وامليزانيةللمحاسبةالعامةاملديريةلدىاحملاسيببالتنظيم

احملاسـيبللخـرباءالـوطينللمصـفممثلـنيحماسـبنيخـرباءأربعـة،للمحاسـبةالـوطينبـاmلسبالدراسـات

الرتبيـةوزارةممثـل،العلمـيوالبحـثالعـايلالتعلـيموزارةممثـل،الـوطينالـدفاعوزارةممثل،احلساباتوحمافظي

1
جتارب، النظام احملاسيب املايل يف ظل املعايري احملاسبية الدولية"، املؤمتر الدويل حول "االنتقال حنو النظام احملاسيب املايلتسيري"بلغيث، بن مداين -

09، جبامعة الوادي، ص 2010جانفي 17/18، يومي "تطبيقات، آفاق
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مجعيـةممثـل،(ABEF)املاليـةواملؤسسـاتالبنـوكمجعيـةممثـل،املهـينوالتكـوينالعمـلوزارةممثـل،والتعلـيم

املعهـدممثـلو لإلحصـاءالـوطيناملركـزممثـل،اجلزائـربنكممثل،األعمالرؤساءمنتدىممثل،التأمنيشركات

.(ISGP)والتخطيطللتسيرياملتخصص

:وملباشرة أعماهلا مت تقسيم هذه اللجنة إىل أربع جلان فرعية هي

ترأســــها األمــــني العــــام للمجلــــس الــــوطين للمحاســــبة، :اآليلواإلعــــالملالنتقــــالالفرعيــــةاللجنــــة�

متحورت مهمتها يف السهر على إعداد نصوص يف شكل تعليمات ومذكرات منهجية ختـص تطبيـق 

.هذا النظام

يرتأسها ممثـل املركـز الـوطين لإلحصـاء، قامـت بإعـداد جمموعـة مـن األسـئلة :لإلعالمالفرعيةاللجنة�

.تبين النظام احملاسيب املايليف شكل استبيان تتمحور حول واقع 

يرتأسها ممثل املعهد املتخصص يف التسيري والتخطيط واقتصر دورهـا علـى :للتكوينالفرعيةاللجنة�

ـــــني أو األجـــــراء وإحصـــــاء  االطـــــالع علـــــى الوضـــــعية تـــــدريب املتخصصـــــني يف احملاســـــبة ســـــواء املهني

1.نشاطات التكوين يف جمال هذا النظام

يرتأســها ممثــل املديريــة العامــة للضــرائب ويتمثــل دورهــا يف حصــر املســائل :للجبايــةالفرعيــةجلنــة�

اجلبائيــة الــيت جيــب تكييفهــا ملســايرة تطبيــق النظــام احملاســيب املــايل واقــرتاح تعــديالت قــانون الضــرائب 

.قصد التوفيق بني التشريع الضرييب والتشريع احملاسيب

هلـا املمثلـةللهيئـاتبواسـطةاملـايل،احملاسـيبالنظـامتطبيـقلعمليـةاملاليـةوزارةمسـايرةإىلباإلضـافة

أخـرى اهليئـاتيهـمذلـكفـإنّ املـايل،احملاسيبالنظامتطبيقمتابعةوجلنةللمحاسبةالوطيناmلسيفاملتمثلة

للمحاسـبني املمثّلـةاهليئـةوهـيأالميـدانيااملـايلاحملاسـيبالنظـامجتسـيدعمليـةمرافقـةأيضـاهـيواجبهـامـن

:االقتصاديوالقطاعأطوارهمبختلفالتعليموقطاعاملهنيني

:املعتمدينواحملاسبنياحلساباتوحمافظياحملاسبنيللخرباءالوطيناملصف.3

ويف عمليةاحملاسبةبيئةيفجديةبصورةتأثريهاوعدمضعفهاهواجلزائريفاحملاسبةمهنةمييزأهم ما

تنظيمهـا، ومـنمنـذاجلزائـريفاملهنـةأصـحاببـنيالـدائمالصـراععـنجهـةمـننـاتجاملعـايري، وهـذاإعـداد

.للمحاسبةالوطيناmلسوخاصةاإلدارةمعالعالقةلسوءراجعثانيةجهة

1 - Rapport d’évaluation des travaux de comité du mise en place de système comptable 

financier du 24/03/2010, p 05-12.
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األبعـاد، متعـددةفرصـةاملهنـةألصـحابمتثـلاجلديـداملـايلاحملاسـيبالنظـامحنـواالنتقـالعمليـةإن

بـرامجإعـداديفالسـباقعنناهيكاملؤسسات،تطلبهااليتواالستشارة واملساعدةاملرافقةأعماليفتتمثل

اجلزائـريفاحملاسـبةملهنةالوطنيةاملنظمةاجلديدة، حيث حرصتاملرجعية احملاسبيةتوافق متطلباتآيلإعالم

تكـوينلضـمانفرنسـامـنخبـرباءاالسـتعانةعلـىاملايلالنظام احملاسيباملتضمن11-07القانونصدورقبل

اجلزائر،يفاملناطقكليفنظرائهملفائدةالتكوينعمليةبعدهؤالء فيمايتوىلاملهنةأصحابمناملكونني

مسـايرةعلـىاملهنـةأصـحابيسـاعدالـذيالتقـينباجلانـبالتكوينيـة اهتمامهـاهـذه الـدوراتميـزمـاولكن

تتطلـبالـيتاحلسـاباتتـدقيقأعمـاليفحـىتومسـاعد�ماجلديـد،بالنظـامالعمـلاالنتقـال وضـمانعملية

املعـدةاالجتماعيةاحلساباتمصداقيةحولبشهادا�ماإلدالءيتمكنوا منحىتاالجتهادمنالكثريمنهم

1.اجلديداملايلاحملاسيبالنظاموفق

).البورصة(السوق املايل اجلزائري .4

شـركة " حتـت اسـم جـاءت فكـرة إنشـاء بورصـة اجلزائـر1988يف إطار الإلصالحات االقتصـادية سـنة 

" BMV" بورصة القـيم املنقولـة"، ليتم يف فرتات الحقة باستبدال هذه التسمية باسم SVM"2" القيم املنقولة

17حيـــث كـــان االفتتـــاح الرمســـي والفعلـــي هلـــا يـــوم 1992،3ســـنة مليـــون دج9.32قبـــل أن يصـــل رأمساهلـــا إىل 

.مبقر الغرفة الوطنية للتجارة باجلزائر العاصمة1997ديسمرب 

23املـؤرخ يف 10-93بدأت نشاطها مبوجب املرسـوم التأسيسـي للجنـة تنظـيم عمليـات البورصـة رقـم 

ـــاريخ 03-04واملعـــدل واملـــتمم بالقـــانون رقـــم 1993مـــاي  حيـــث تعرفهـــا املـــادة 2000فيفـــري 17الصـــادر بت

األشـــخاص و إطـــار لتنظـــيم وســـري العمليـــات فيمـــا خيـــص القـــيم املنقولـــة الـــيت تصـــدرها الدولـــة أ®ااألوىل منـــه بــــ

:حتتوي البوصة اجلزائر علىنون العام والشركات ذات األسهم، حيث آلخرين من القاا

ق القيم املنقولة؛تشكل سلطة سو : COSOBجلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها �

هي مؤسسة السوق؛: SGBVشركة تسيري بورصة القيم �

مؤسسات االستثمار؛: IOBالوسطاء يف عملية البورصة �

.10ص،مرجع سابق،"اجلديداملايلاحملاسيبالنظامحنواالنتقالتسيري"بلغيت،بنمداين- 1
2

رأس املال هذا من جهة وانعدام النص القانوين الذي ينظم عمليات البورصة بإيديولوجيةمسيت شركة القيم املنقولة حتاشيا لكلمة البورصة اليت هلا عالقة -
.مل يتطرق ملثل هذه النشاطآنذاكألن التشريع التجاري الساري املفعول 

3
االجتماعية، العدد و اإلنسانية، جملة التواصل يف العلوم "بورصة اجلزائر، رهانات و حتديات التنمية االقتصادية"س محداوي، و الشريف رحيان، الطاو -

.50، ص 2013، جوان 34
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1.اجلزائر للمقاصة: PBاملؤمتن املركزي �

.تتضمن التسعرية الرمسية لبورصة القيم املنقولة سوقاً لسندات رأس املال وسوقاً لسندات الدين

االمتيازات املمنوحة للشركات املدرجة من قبل بورصة اجلزائر 

13:2–08رقم مبقتضى القانون

تســتفيد الشــركات الــيت تســّعر أســهمها العاديــة يف البورصــة مــن ختفــيض علــى الضــريبة علــى أربــاح �

سـنوات، وذلـك ابتـداء مـن أّول ) 5(الشركات يساوي معدل فـتح رأمساهلـا يف البورصـة ملـدة مخـس 

.2014يناير سنة 

) 5(تعفــــى مــــن الضــــريبة علــــى الــــدخل اإلمجــــايل أو الضــــريبة علــــى أربــــاح الشــــركات، ملــــدة مخــــس �

، نـواتج وفـوائض القيمـة الناجتـة عـن عمليـات التنـازل عـن 2014سنوات ابتداء من أول يناير سـنة 

البورصــة وكــذا نــواتج األســهم أو حصــص هيئــات األســهم والســندات املماثلــة املســجلة يف تســعرية 

.التوظيف اجلماعية يف القيم املنقولة

، العمليـات 2014سـنوات ابتـداء مـن أول ينـاير سـنة ) 5(تعفى من حقوق التسجيل وملدة مخس �

.املتعلقة بالقيم املنقولة املسجلة يف تسعرية البورصة أو املتداولة يف سوق منظمة

الناجتـة عـن عمليـات التنـازل عـن األسـهم أو احلصـص االجتماعيـة احملققـة مـن تفتح فوائض القـيم �

طـــرف األشـــخاص الطبيعيـــني واألشـــخاص املعنـــويني غـــري املقيمـــني جمـــاال لإلخضـــاع علـــى التـــوايل، 

وحيـــدد هـــذا اإلخضـــاع ،بصـــدد الضـــريبة علـــى الـــدخل اإلمجـــايل أو الضـــريبة علـــى أربـــاح الشـــركات

.الضريبةحمررة من % 20الضرييب بنسبة 

09:3–09ووفقاً للقانون رقم 

تعفى من الضريبة على الدخل اإلمجايل أو الضريبة على أربـاح الشـركات النـواتج وفـوائض القيمـة �

الناجتـة عـن عمليـات التنـازل عـن األسـهم والسـندات املماثلـة احملققـة يف إطـار عمليـة اإلدخــال إىل 

.البورصة

.املتعلقة باإلدخال إىل البورصةتعفى من حقوق التسجيل العمليات �

1
- http://www.sgbv.dz.

2

.2014املتضمن قانون املالية لسنة 2013ديسمرب سنة 30املوافق 1435صفر عام 27املؤرخ يف 13-08القانون رقم - 
3

.2010املتضّمن قانون املالية لسنة 2009ديسمرب سنة 30املوافق 1431حمّرم عام 13املؤرّخ يف 09–09رقم القانون- 



.النظم احملاسبية بني التوافق والتوحيد احملاسبيني الدوليني:الفصل الثاين

119 

املمنوحة إال أنا الحظنا عزوف الشركات عن الدخول يف البورصة واللجوء االمتيازاترغم كل هذه 

املناخ أن العزوف يفإىل البنوك لالستفادة من قروض بنكية لتمويل مشاريعها وميكن أن نوجز أسباب هذا

دى املواطنني العاديني أو غياب ثقافة البورصة لمع على الريعاالقتصادي اجلزائري الذي يعتمد بنسبة كبرية 

أفرادها فكرة دخول مستثمر الشركات اخلاصة هي عادة شركات عائلية حيث ال يقبل، إذ أن اخلواص

أشهر إىل سنة كاملة ) 06(طول مدة إجراءات الدخول يف البورصة اليت ترتاوح من ستة ، إضافة إىل أجنيب

يف الغالب وهذا راجع إىل أن البورصة اجلزائرية سوق ناشئة جيب عليها احملافظة على مدخرات املستثمرين 

. الذين يسعون إىل حتقيق أرباح مستقبلية

أن بورصـــة اجلزائـــر تعـــد أصـــغر بورصـــة يف منطقـــة الشـــرق األوســـط ومشـــال إفريقيـــا بـــرأس مـــال ال حيـــث

مـن خـالل اخلمــس مـن النـاتج الـداخلي اخلــام للـبالد%0.01دينـار جزائـري أي أقــل مـن مليـار 13يتعـدى 

مؤسسات املدرجة فيها، وهو رقم ضئيل رغم السيولة النقدية اهلائلة، فمنذ فـرتة طويلـة تتشـابه سـوق األسـهم 

اجـــع األداء يف اجلزائـــر مـــع اقتصـــاد الـــبالد، مـــن حيـــث كثـــرة القيـــود التنظيميـــة وضـــعف القـــدرات التنافســـية وتر 

دولــة نظــرا للغيــاب الشــبه التــام 148مــن أصــل 143بالنســبة لإلمكانيــات االقتصــادية، فتحتــل بــذلك املرتبــة 

. للبورصة يف متويل نشاطات االقتصاد الوطين

ســبتمرب 26وإلعــادة بعــث نشــاط البورصــة اجلزائريــة مــنح جملــس مســامهات الدولــة خــالل اجتماعــه يف 

بنـــك القـــرض الشـــعيب ، كوســـيدارمؤسســـات وطنيـــة يف البورصـــة كشـــركة10الضـــوء األخضـــر لـــدخول 2013

املؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية أونيـام ومؤسسـات ، كارموبيليس وشركة التأميناتشركة اجلزائري،

.شروط الدخولعمومية لإلمسنت، يف حني مل يتم حتديد النسبة املئوية لرأمسال كل مؤسسة ليتم تداوله و 

ينتظــر أن متــنح احلكومــة موافقتهــا يف مرحلــة ثانيــة لشــركات وطنيــة أخــرى لــدخول البورصــة كــاخلطوط 

40بنــك التنميــة احملليــة وهــذا �ــدف الوصــول إىل إدخــال و اجلويــة اجلزائريــة، نفطــال، البنــك الــوطين اجلزائــري

ـــايل ضـــخ ديناميكيـــةبو 2015شـــركة عموميـــة يف البورصـــة قبـــل �ايـــة  1.جديـــدة وإضـــافية يف بورصـــة اجلزائـــرالت

التقرب أكثر من املستثمرين واملتعاملني االقتصاديني وكذا اجلمهور وحتسيسـهم بأمهيـة االسـتثمار يف البورصـة و 

وتنــدرج هــذه العمليــة يف إطــار أعمــال أخــرى لشــركة تســري بورصــة القــيم وضــمان دفــع أكــرب لبورصــة اجلزائــر،

1

 http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_news/185869.html vue le 02 août 2015.
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ومـــــن أجـــــل ترســـــيخ ثقافـــــة البورصـــــة لـــــدى املتعـــــاملني لســـــوق البورصـــــة،واهلادفـــــة إىل ضـــــمان متويـــــل منـــــتظم

تسيري بورصة القيم إطالق محلة إعالمية لـدى املتعـاملني مـن خـالل تنظـيم لقـاءات شركةستقومقتصاديني اال

وملتقيـــات جهويــــة، كمــــا ســــيتم �ــــذا الصــــدد إنشــــاء مدرســــة خمتصــــة يف البورصــــة ودورات تكوينيــــة يف املاليــــة 

.صرفية لفائدة اجلامعينيواألسواق امل

.الكيانات االقتصادية: ثانيا

لقــد قامـــت اجلزائـــر منـــذ انتهاجهـــا نظـــام اقتصــاد الســـوق بالعديـــد مـــن اإلصـــالحات االقتصـــادية والـــيت 

كـــــل هـــــذه ،أخـــــذت املؤسســـــات االقتصـــــادية اجلزائريـــــة احلصـــــة األكـــــرب منهـــــا أمـــــال يف تطـــــوير وترقيـــــة ذا�ـــــا

اإلصــــالحات كانــــت مركــــزة علــــى جانــــب واحــــد فقــــط يهــــدف إىل إنقــــاذ اجلهــــاز اإلنتــــاجي لتحقيــــق التنميــــة 

املنشـــودة، ومل يـــتم الرتكيـــز علـــى جانـــب أنظمـــة التســـيري يف املؤسســـات االقتصـــادية والـــيت هلـــا الـــدور الكبـــري يف 

رين ومــع ضــغط املتغــريات الدوليــة حتقيــق قفــزة نوعيــة هلــذه املؤسســات، ولكــن منــذ بدايــة القــرن الواحــد والعشــ

على االقتصاد اجلزائـر وضـعف أنظمـة التسـيري يف املؤسسـة قامـت اجلزائـر باختـاذ العديـد مـن اإلصـالحات مـن 

اجــل النهــوض مبؤسســا�ا والوصــول إىل املســتوى املطلــوب الــذي يضــمن هلــا القــدرة علــى املنافســة ســواء علــى 

.ةمستوى األسواق الوطنية أو األسواق العاملي

ضـعف تكنولوجيـا املعلومـات كعلى العموم فان معظم املؤسسات اجلزائريـة تعـاين العديـد مـن املشـاكل

يــــاب الرؤيــــة اإلســــرتاجتية والتخطــــيط الســــليم يف حتديــــد ، وغواالتصــــال املســــتعملة يف املؤسســــات االقتصــــادية

ــــةو أهــــدافها ــــاب الــــرابط بــــني احملاســــبة واجلبايــــة يف أنظمتهــــا املالي مــــة التســــيري يف املؤسســــات أنظ، مــــع أن غي

ضـعف اسـتعداد الكثـري مـن املؤسسـات اجلزائريـة باإلضافــة إىل، االقتصادية اجلزائرية ضعيفة جدا وغري متنوعة

البشرية غري مهيأة وغـري مؤهلـة لتطبيـق هـذا النظـام املسـتمد هاومواردغري فعالةاعلوما�مزالت أنظمة واليت ال

التطـوير الالزمة للتماشي معغياب سوق مايل يف اجلزائر يتميز بالكفاءة، و أساسا من معايري احملاسبة الدولية

األمــر فــاءة وهــذا مــا ال يوجــد يف اجلزائــربالكةتميــز املكــان نتيجــة لعوملــة األســواق املاليــةالــذياحملاســيب الــدويل

النظـــام احملاســـيب اجلديـــد بـــإجراء إصـــالح جـــاد وعميـــق علـــى النظـــام املـــايل اعتمـــادالـــذي يؤكـــد ضـــرورة ربـــط 

إن حتديــد هــذه القيمــة يــتم يف ظــل إذالعادلــة لألصــول الثابتــة املاديــةصــعوبة حتديــد القيمــةوهنــاك ، اجلزائــري

املنافسـة العاديـة وحيـازة البـائع واملشـرتي علـى املعلومـات الكافيــة، وهـذا مـا ال يتطـابق مـع حـال بعـض أســواق 

يـتحكم البـائعون احتكاريـةاألصول الثابتة املادية يف اجلزائر مثل سوق العقـارات الـذي يعمـل يف ظـل منافسـة 
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فــالتقييم الــوطين يتميــز باملصــداقية والشــموليةلالقتصــاديــاب نظــام معلومــات غو ، للعقــارات يف قيمهــا الســوقية

وفق القيمة العادلة حيتاج إىل تـوفر معلومـات كافيـة عـن األسـعار احلاليـة لألصـول الثابتـة واملتداولـة، يف الوقـت 

فضـال عـن يـةالـذي نسـجل فيـه تضـاربا يف املعلومـات املنشـورة حـول االقتصـاد اجلزائـري مـن قبـل اهليئـات الرمس

.قلتها

ــــــد حتوهلــــــا إىل تطبيــــــق النظــــــام احملاســــــيب املــــــايل اجلزائريــــــةاملؤسســــــاتستســــــتفيد  مــــــن عــــــدة آثــــــار عن

مراقبـــــــة احلســـــــابات الـــــــيت تعتمـــــــد يف إطـــــــاره علـــــــى مفـــــــاهيم وقواعـــــــد يســـــــهلباعتبـــــــار هـــــــذا النظـــــــامإجيابيـــــــة

ــــــن الشــــــــفافية حــــــــول وضـــــــعية املؤسســــــــات  ــــــاهم يف و حمـــــــددة بدقــــــــة ووضـــــــوح، ويزيــــــــد مـ ــــــاذ قــــــــرارات يسـ اختــ

جيلــــــب الشـــــفافية للمعلومــــــات احملاســــــبية واملاليــــــة املنشـــــورة يف احلســــــابات والقــــــوائم املاليــــــة، ، ألنــــــهصـــــحيحة

ــــــــدويل،  ــــــوطين وال ويزيـــــــد مــــــــن مصــــــــداقيتها والوثــــــــوق �ـــــــا أمــــــــام املســــــــتعملني للمعلومــــــــة علـــــــى املســــــــتويني الــ

ــــــز ثقــــــتهم باملؤسســــــةضــــــويكــــــون  ــــــات أخــــــمان يســــــاهم يف تعزي ــــــيم رى ميكــــــن ، إضــــــافة إىل إجيابي إجيازهــــــا ف

:يلي

تــوفري فرصــة للمؤسســات لتحســني نوعيــة عالقا�ــا واتصــاال�ا مــع األطــراف املتعاملــة معهــا والــيت �

.تستفيد من قوائمها املالية

يقــرتح النظــام احملاســيب املــايل حلــوال تقنيــة للتســجيل احملاســيب للعمليــات غــري املعاجلــة يف املخطــط �

القـــرض االجيـــاري، ويســـمح باالنتقـــال مـــن حماســـبة الذمـــة إىل الـــوطين للمحاســـبة، منهـــا عمليـــات 

احملاســبة املاليــة، بتغليبــه للحقيقــة االقتصــادية علــى املظهــر القــانوين عنــد تســجيل التعــامالت الــيت 

.تقوم �ا املؤسسة

ميكّن من إجـراء أفضـل مقارنـة يف الـزمن لـنفس املؤسسـة، ويف نفـس الوقـت بـني املؤسسـات وطنيـا �

الوضعيات املالية واألداء، وسهولة قراءة وفهم املعلومات املالية املوجهة ملستعملي أو دوليا، حول

.املعلومة من داخل اجلزائر وخارجها

يتوافــق مــع الوســائل والــربامج املعلوماتيــة الــيت تســمح بتســجيل البيانــات احملاســبية وإعــداد القــوائم �

فــة خاصــة مــع وجــود دول متطــورة املاليــة وعــرض وثــائق التســيري حســب النشــاط بأقــل جهــد وتكل

وتتـوفر علـى أنظمـة معلومـات سبقت اجلزائـر يف تطبيـق املعـايري الدوليـة للمحاسـبة واملعلومـة املاليـة

.حماسبية متطورة متوافقة مع هذه املعايري، وميكن االستفادة من جتار�ا
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ومــات �ــم علــى تقــدمي معلمــن خــالل إجبارهــا يســاعد املؤسســات اجلزائريــة مــن جانــب التمويــل�

مبــــــا يفيــــــدها يف االعتمــــــاد علــــــى مصــــــادر أخــــــرى إضــــــافة للتمويــــــل خاصــــــة بالنســــــبةناملســــــتثمري

اســـــتثمار خــــارج اجلزائـــــر بتقــــدميها املعلومـــــة املاليــــة املطلوبـــــة للمؤسســــات الــــيت هلـــــا إســــرتاتيجيات 

.واملساعدة ألصحاب األموال الراغبني يف االستثمار

تنشــط يف دول متعـددة مـن تكييــف البيئـة احملاســبية يف تسـتفيد الشـركات املتعــددة اجلنسـيات الـيت�

.اجلزائر مع البيئة احملاسبية الدولية

يــأيت النظــام احملاســيب املــايل اجلديــد لســد الثغــرات الســابقة بوضــع أدوات مالئمــة جلميــع املعطيــات �

وحتليلهــا بشــكل يرســخ التســيري الشــفاف للمؤسســات اخلاضــعة للنظــام التجــاري، تلــك األدوات 

.مدة دوليا وستفضح كل املخالفات واالختالسات وحماوالت الفسادمعت

نـذكر منهـاحـدودا هيكليـةالواقـعيفيواجـهإال أنـهإجيابيـاتمـناملـايلاحملاسـيبالنظـاميقدمـهممارغم

النظـــــاميقـــــدمهااملزايـــــا الـــــيتمـــــنال تســـــتفيدالبورصـــــة، والـــــيتيفغـــــري املســـــعرةاجلزائريـــــةاملؤسســـــاتوضـــــعية

احملاســــبيةلطــــرقاتغيــــري حالــــةيفاإلضــــافيةأعبــــاءتتحمــــلقــــداملؤسســــاتهــــذهأناملــــايل، حيــــثحملاســــيبا

مــــــع أن التغيــــــري؛إلجنــــــاحاملبذولــــــةواجلهــــــودالوســــــائلوكــــــذاالتغيــــــري علــــــى النتيجــــــةبتــــــأثرياإلخبــــــارمقابــــــل

، التوافــقبعيــدة عــن جمــالوطنيــةبسياســاتتــرتبطالــيتاجلبائيــةاالعتبــاراتوخاصــةاحملاســيبالنظــامضــوابط

ـــةاملؤسســـاتضـــعفو  ضـــعف دور و املـــايلاحملاســـيببالنظـــامالعمـــلحتريـــكيففعـــاالعنصـــراتعتـــربالـــيتاملالي

1.البنوكو الوكاالت

.والتكوين احملاسيباحملاسيبلتعليما: ثالثا

اخلاصـةاحملاسـبيةواملبـادئالقواعـديفتغيـرياتإحـداثإىلسـيؤدياملـايلاحملاسـيبالنظـامتطبيـقإن

مهنـةممارسـيوعلـىاملؤسسـاتيفاحملاسـبنيعلـىيـؤثرمـاوهـذااملاليـة،القـوائمعناصـروتقيـيمبتسـجيل

يصـبححبيـثواجلامعـات،والكلياتاملدارسعلى مستوىاحملاسبينيوالتعليمالتكوينعلىوكذلكاحملاسبة

يسـهلحـىتاملـايلاحملاسـيبالنظـامجاء �االيتتاملستجدامعاحملاسبةوتعليمممارسةتكييفالضروريمن

لالنتقالالتحضريمرحلةيفاالهتمام �اسقطاليتاملواضيعمن أكرباحملاسيب التعليمحيث أصبح تطبيقه،

اليت وجهتاملراسلةخاللمنجدامتأخراملعنيةالوزارةفعلة ردتجاءو املايل اجلديد،احملاسيبالنظامحنو

1
ماي 08جريدة اخلرب، ،)"البورصة جممدة بسبب ضعف الوكاالت و البنوك(مسري جممع رويبة للعصائر سليم عثماين ينتقد "سعيد بشار، -

.، اجلزائر2014
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وزارةمرفـق بتعليمـةاملـايل،احملاسـيبالنظامتطبيقخبصوص 2009نوفمرب 17بتاريخالعايلالتعليمملؤسسات

،  2010ةسـناملـايل يفاحملاسـيبللنظـامتطبيـقأولاملتضـمنة 2009أكتـوبر29بتـاريخالصـادرة 2رقـماملاليـة

عـروضوتقيـيمتقـدميأثنـاءكبـريااهتمامـاالكليـات املعنيـةمسـؤولويـويلأنضـرورةعلـىاملراسـلةهذهتؤكدو 

1.اجلزائرياحملاسيبالنظامطرأت علىاليتاملستجداتاألخريةهذهتتضمنبأنالتكوين

خبصـوص مقرتحـاتلتقـدميدعـوىأواجلديـدةالتـدريسبـرامجحملتـوىإشـارةأيـةاملراسـلةتتضـمنمل

حتت إشرافتكوينيةودوراتلقاءاتلعقددعوةأيةيعقبهاوملاملراسلةهذهيسبقملأنهكماالربامجهذه

ومناقشـةاسـتعراضو اجلامعـات،خمتلـفيفالتـدريسطـرقوجتـانسالـربامجهـذهتوحيـدلضـمانالـوزارة

القـاطرةهـياجلامعـةتكـونأنوعـوض،االنتقاليـةاملرحلـةخـاللالتعليميـةالعمليـةتواجـهقـدالـيتاملشـاكل

ارتباطهـاوعـدماجلزائريـةاجلامعـةفيهـاالـيت تتخـبطللمشـاكلنتيجـةالـدورهـذاعـنختّلـتاالنتقـال،لعمليـة

.األعمالوواقعبالبيئة

.يف اجلزائرتبين املعايري احملاسبية الدوليةظروف: املطلب الرابع

لقـد توجهـت اجلزائـر حنـو تبـين معـايري احملاسـبية الدوليـة لعـدة أسـباب الـيت مـن احملتمـل قـد جتعلهـا حتقــق 

أهـدافها املرجـوة يف تطــوير مهنـة احملاســبة، سـنتطرق يف النقطــة األوىل إىل األسـباب الــيت أدت بالدولـة اجلزائريــة 

.إىل توحيد حماسبتها لتتوافق مع احملاسبة الدولية مث سنعاجل يف النقطة الثانية أهداف اجلزائر من هذا التوافق

. احملاسبية الدولية ما يلياألسباب اليت أدت باجلزائر إىل تبين املعايري: أوال

االختيار الدويل الذي يقرب سبب تبين اجلزائر للنظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدوليةميس 

أكثر مالئمة مع العاملية والذي يسمح بأن نعمل على ركيزة مرجعية ومبادئ ممارساتنا احملاسبية باملمارسات

ة عداد معلومات دقيقة تعكس صورة صادقة عن الوضعية املاليإالتمكني من ، و االقتصاد املعاصر

كثر وضوًحا عن املبادئ والقواعد اليت األباإلعالن فيما يتعلق ، خاصة للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية

جه التسجيل احملاسيب للمعامالت، تقييمها وإعداد القوائم املالية، األمر الذي سيسمح بالتقليل من اتو 

2.ب اإلداري وغري اإلداري بالقواعد، وتسهيل مراجعة احلساباتأخطار التالع

.12مرجع سابق، ص ،"اجلديداملايلاحملاسيبالنظامحنواالنتقالتسيري"بلغيت،بنمداين- 1

: جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، جامعة الشلف، العدد السادس، ص،"يف اجلزائر) IAS/IFRS(النظام املوحد متطلبات تطبيق "،كتوش عاشور- 2

296-297.
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يسمحالذياألمرواملستقبليةاحلاليةاملستثمريناحتياجاتعاتقهعلىاحملاسيبالنظامأخذكما

واختاذاملقارناتإجراءمنومتكنهماملؤسساتختصومقروءةمنسجمةماليةمعلوماتعلىباحلصولهلم

لسد ، حماسبة مبسطةعلىمبينمعلوماتنظاماملطبقة له من بناء الصغريةالكيانات، ومتكنيالقرارات

.االشرتاكيوالنظام االقتصادييتالءمالذياملخطط احملاسيب الوطينخلفهااليتالثغراتعضب

منلوقايتهواحملاسبيةاملاليةواملعامالتاإلجراءاتتدويلخاللمناألجنيباملستثمرجلبحماولةو 

. املاليةالقوائمإعدادحيثمنأواإلجراءاتحيثمنسواءاحملاسبيةالنظماختالفمشاكل

ترمي إىل مواءمة النظم - أو على األقل يف الدول املتقدمة - إن جهود التوحيد على املستوى الدويل 

االقتصادية، وترمجة هذه احملاسبية مع املستجدات اليت حتدث يف عامل االقتصاد، أي مسايرة التغريات 

التغريات حماسبيا، إجابة على تساؤالت أصحاب املهنة حيال هذه التغريات اليت قد تقضي بتطبيقات 

حماسبية جديدة، أو تطبيقات قدمية ولكن بطرح جديد لضمان احتواء القوائم املالية لكل العمليات اليت من 

 ضمان املصداقية واملالئمة هلذه القوائم واملعلومات املمكن أن حتدث يف جمال مالحظة احملاسبة، وبالتايل

.اليت تتضمنها، خدمة ملختلف األطراف املهتمة pذه املعلومات

كد من التزام التأعرب إدارة الضرائب حيث أنه يتم د يف اجلزائر ذات خلفية جبائيةوظيفة التوحي

طرق تقييم و ، هطرق حسابو عدالت اإلهالك خاصة فيما يتعلق مبت باملعايري اليت تصدرها اإلدارةاملؤسسا

، وأوكلت مهمة )وزارة املالية(، حىت عملية إعادة تقييم االستثمارات مت ضبطها من طرف اإلدارة املخزونات

دف بها إىل إدارة الضرائب، اليت لعبت دورا مهما يف التوحيد احملاسيب، بهمتابعتها والتأكد منها وااللتزام 

.القوائم املالية وتقدمي املعلوماتضبط كيفية عرض 

احملاسيب للنظاموعميقجذريإصالحعلىيتوقفاجلزائريفاحملاسيبالتوافقمسارجناحإن

امليدانهذايفأخرىلدولالسابقةالتجاربمناملعايريإلصدارإسرتاتيجيةتصورحماولةيفواالستفادة

نظامهاإصالحمنانتهتاليتتونسخاصةاجلزائر،اقتصادمعاتهاقتصادياتتقارباليتتلكوباألخص

املعايريبنيجتمعتكييفإسرتاتيجيةتصميمهيفالذي تبنتللمحاسبةالتصوريلإلطاربإصدارهااحملاسيب

.منهابغرض االستفادةاألمريكيةواملعايريالعاملية
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.الدوليةاحملاسبيةاملتطلباتمعالتوافقمناجلزائرأهداف: ثانيا

جند الدوليةاحملاسبيةاملعايريمعمتوافقةاحملاسبية اجلزائريةالبيئةجعلمناملرجوةاألهدافبنيمن

تسيريلةالعامليوالتجاريةاملاليةاملنظماتلدىاجلزائرياالقتصادوثقةمكانةتعزيزالدولة اجلزائرية لسعي

حيثمنبينهااملقارناتوإجراءوسهولةبفعاليةواألجنبيةالوطنيةاملنشآتبنيواحملاسبيةاملاليةاملعامالت

داخلاملطبقةالتسيريطرقونوعيةكفاءةمنالرفع، و وحتديثهاتطويرهاعلىيساعدماوهوواملكانالزمان

، مردوديتهامنوالرفعاملنشأةتطويرإىليؤديواحملاسبية مبااالقتصاديةاآللياتمعرفةخاللمناملنشآت

مع تالؤماأكثرومبادئمرجعيةركيزةبتوفريالعامليةاملمارسةمعاجلزائريةاحملاسبيةاملمارسةتقريبويسمح 

تساعداليتاملعلوماتتوفري، باجلزائريةللمؤسساتاملاليةالوضعيةعنبصدقوالتعبرياملعاصراالقتصاد

مالئممناخخلقأجلمناملستثمرينطرفمنكبرياإقباالتلقىالاليتالنشاطاتحتديدعلىالدولة

ماليةسوقظهورتشجيع، و واالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةوحتقيقللثروةأمثلتوزيعإىليؤديمبالذلك

تشجيعمنميكنمباوموثوقةوشفافةكافيةمعلوماتتوفري، و األموالرؤوسحركةليسهتسمح بتنشطة

باإلحصائياتالقيامعلىيساعدمعلوماتنظامفري، إضافة إىل تو واحملليةاألجنبيةاالستثمارات

ختريجيضمنمباالبشريةاملواردتكوين، والعمل على الوطيناملؤسسايتللقطاعاالقتصاديةوالدراسات

.املهنةيفحمرتفني

.عراقيل تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف اجلزائر: ثالث

يف اجلزائر اليت مل تعرفها املمارسة احملاسبية إال التوافق احملاسيبانطالقا من األفكار األوىل لعملية 

من املخطط احملاسيب الفرنسي شتقامل1976التطبيق سنة حيز "PCN"بدخول املخطط احملاسيب الوطين

الذي كان ساريا العمل به بعد االستقالل، إال أن طبيعة التوجه االشرتاكي الذي طبع احلياة "PCG"العام 

احملاسيب أداة لإلجابة على االنشغاالت االقتصادية الكليةالتوافقاالقتصادية يف اجلزائر جعل من 

تفضيل تصنيف واحتياجات احملاسبة والتخطيط الوطنيني من خالل املخطط احملاسيب الوطين الذي مت فيه

احلسابات على أساس طبيعتها على حساب تصنيف وظيفي هلذه احلسابات يساهم يف إجناح مسار 

التسيري الداخلي للمؤسسة، ولعل ما زاد من حدة املشكلة هو طبيعة عملية التوحيد اليت كانت تتبع يف حل 

ند إليه، أو حىت إطارا يتم من املشاكل احملاسبية اليت تواجه النموذج احملاسيب، مع غياب أي مرجع تست

.خالله التفكري يف أهداف ومفاهيم احملاسبة، والقوائم اليت تنتجها
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ولكن هناك مشاكل"IAS-IFRS"يعد النظام احملاسيب املايل اقتباسا من املعايري احملاسبية الدولية 

يف كيفية التوفيق بني املعايري احملاسبية املعقدة ووضعية االقتصاد اجلزائري املتسم بالغموض وعدم الشفافية، 

. باإلضافة إىل كون االقتصاد اجلزائري مبين على احملروقات ويتميز بغياب املنافسة وغياب السوق املالية

1:تخالصها يف جمموعة من العناصر كما يليميكن اسوسوف نبني بعض عراقيل تطبيق املعايري احملاسبية يف

قد يواجه هذا املعيار صعوبات يف التطبيق يف البيئة ":املخزونات" 02املعيار احملاسيب الدويل رقم .1

اجلزائرية ألنه ال توجد أسواق واضحة للسلع واملواد ملقارنة أسعارها عند �اية السنة املالية مع سعر 

.التكلفة

نظرا النعدام أسواق مالية ": التغريات يف السياسة احملاسبية" 08احملاسيب الدويل رقم املعيار.2

.تسمح للمؤسسة بتغيري سياستها احملاسبية قصد حتقيق أهداف خاصة

ضعف هذا القيد يف املؤسسات ": والتطويرتكاليف البحث" 09املعيار احملاسيب الدويل رقم .3

.اجلزائرية

تنجزها املؤسسات هي عقود إن العقود اليت": عقود اإلنشاء"11املعيار احملاسيب الدويل رقم .4

وهذا املعيار ال جيد تطبيقه إال يف ،الدولة ومبلغها معروف وال تتحقق فيها أية خسارةلفائدة

.حاالت نادرة

هيئة مستقلة حتدد التغري عدم وجود ": آثار التغريات يف األسعار"15املعيار احملاسيب الدويل رقم .5

).معدل التضخم املعلن عليه غري واقعي ( السنوي يف األسعار 

رغم أمهية املعيار إال أنه يف الواقع اجلزائري يف ": عقود اإلجيار"17املعيار احملاسيب الدويل رقم .6

.وجود سعرين اإلجيار السعر احلقيقي والسعر املصرح به

رغم أمهية هذا املعيار ": آثار التغريات يف أسعار صرف العمالت"21املعيار احملاسيب الدويل رقم .7

الت كوسيلة لتنويع العمالت املتعامل pا، إال ؤسسة يف استعمال تغريات صرف العموإمكانية امل

أنه بالنسبة للمؤسسات اجلزائرية ليس هلا احلق يف اختيار العملة إمنا البنك الذي تتعامل معه هو 

و وإن تنوعت فال تتعدى عمليت ور ألملة وغالبا ال حترج عن عملة واحدة هي االذي حيدد له الع

.األورو والدوالر

1
.218-217، صمرجع سابق، النظام احملاسيب املايل اجلزائري وإشكالية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف اقتصاد غري مؤهلخمتار مسامح، -
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خيتص هذا املعيار أساسا ": اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة"24املعيار احملاسيب الدويل رقم .8

سيطرة يف الشركات، لكن يف الوضعية اجلزائرية أن هذه يف حماسبة آثار العالقات التحكمية امل

السيطرة ليست على أساس شراء األسهم أو الدخول يف رأس املال إمنا باستثناء قطاع احملروقات، 

فإن هذه العالقة ليست مالية إمنا قرارات إدارية مثل ما حدث عند إنشاء شركات القابضة 

.  وشركات تسيري مسامهات الدولة

عيار من مقارنة أسعار ينطلق هذا امل": اخنفاض قيمة املوجودات"36احملاسيب الدويل رقم املعيار.9

.يف األسواق فال توجد إمكانية إجراء املقارنة وال تطبيق املعياراملوجودات

خالل هذه العراقيل تبني عدم جاهزية االقتصاد الوطين لتبين املعايري احملاسبية الدولية، فمن 

زائري حيتاج إىل إعادة التأهيل ملواكبة التطورات احلديثة للتمكن من تطبيق املعايري احملاسبية فاالقتصاد اجل

.اليت نشأت وتطورت يف بيئة متقدمة
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:الفصل الثاينصةخال  

ـــــــر  ـــــــد يتوافـــــــق بدرجـــــــة للقـــــــد اســـــــتجابت اجلزائ ـــــــة بتبنيهـــــــا لنظـــــــام حماســـــــيب جدي لمســـــــتجدات الدولي

ـــث املعاجلـــــة عاليـــــة مـــــع معـــــايري  ـــــة ســـــواء مـــــن حيـــــث اإلطـــــار املفـــــاهيمي النظـــــري أو مـــــن حيــ احملاســـــبة الدولي

مالحظــــــة بعــــــض االختالفــــــات الــــــيت ترجــــــع احملاســــــبية لــــــبعض املســــــائل املطروحــــــة حبــــــدة يف احملاســــــبة، رغــــــم

.إعدادهإىل أخذ بعني االعتبار خصوصيات البيئة اجلزائرية يفأساسا 

ــــــوفري  جيـــــــببصـــــــفة عامـــــــة ــــــات و كـــــــل اإلســـــــراع يف تـ علـــــــى املســـــــتوى الظـــــــروف الالزمـــــــة يف املؤسسـ

ـــــام مـــــع مهنـــــة احملاســـــبةتكييـــــفالكلـــــي مـــــن أجـــــل ــــل هـــــذا النظـــــام، إذ جيـــــب القي ـــق قواعـــــد مثـ ـــــة تطبيــ عملي

التكـــــوين والتـــــأطري للطلبـــــة واملرتبصـــــني حـــــول املعـــــايري اجلديـــــدة وحـــــث الســـــلطات العموميـــــة علـــــى تكثيـــــفب

ــــــةتنظــــــيم دوري الم ــــــدوليني الســــــيما تشــــــجيع إقامــــــة التو ؛تحانــــــات مهني ــــــريني وال ــــــني اجلزائ عــــــاون بــــــني املهني

ـــــني؛ ــــب األوروبي تكثيـــــف االتصـــــاالت مـــــع املـــــدارس الكـــــربى pـــــدف تنظـــــيم دورات تكوينيـــــة حســـــب الطلـ

مـــــد جســـــر التعـــــاون بـــــني املؤسســـــة واجلامعـــــة ألنـــــه مـــــن شـــــأن بـــــالرتكيز علـــــى التقنيـــــات احملاســـــبية اجلديـــــدة؛

ـــــري ـــــاء املؤسســـــات اجلـــــامعيني واملرتبصـــــني أن يســـــامهوا بشـــــكل كب ـــــراء البحـــــث العلمـــــي واملســـــامهة يف بن  يف إث

ـــــى أ�ــــــــم  وعـــــــدم اســـــــتخدام سياســـــــة االنطـــــــواء واالنعـــــــزال عــــــــن احملـــــــيط اخلـــــــارجي، واعتبـــــــار املرتبصـــــــني علــ

ـــــــى املؤسســـــــة؛ ــــرب اســـــــتدعائهم إىل مـــــــع دخــــــالء عل ضـــــــمان التواصـــــــل مـــــــع اخلـــــــرباء ومـــــــدققي احلســـــــابات عـــ

ــــــة وحتسي ــــــات لتنشــــــيط حصــــــص تعليمي ــــــاهج االســــــتعانةاإلطــــــارهــــــذايفوميكــــــن، ســــــيةاملــــــدارس والكلي مبن

البيئـــــة الدوليـــــة يف جمـــــال توافـــــق البيئـــــة الوطنيـــــة مـــــعإنهـــــذا ا©ـــــال؛يفالكافيـــــةاخلـــــربةهلـــــاعامليـــــةجامعـــــات

نتائجهـــــــاقـــــــد تكـــــــونالـــــــيت صـــــــعوبات العوقـــــــات و املوأمـــــــام ،الدوليـــــــة لـــــــه منـــــــافع وفوائـــــــداملعـــــــايري احملاســـــــبية

ـــــلبية  ـــــا وصـــــــمل تصـــــــل بعــــــد إىلأل�ــــــا سـ ــــــه البيئـــــــات الدوليــــــة املتقدمــــــمـ أن يكـــــــون ينبغــــــي ، لـــــــذلك ةلت إلي

ـــــــل يف جملـــــــس احملاســـــــبة تطـــــــرح املشـــــــاكل املوجـــــــودة يف وذلـــــــك حـــــــىتةاملعـــــــايري احملاســـــــبة الدوليـــــــلـــــــديها متثي

.اخلاصة pا

ـــــان األساســـــيان لنجـــــاح تطبيـــــق النظـــــام احملاســـــيب املـــــايل يتمـــــثالن يف حمـــــوران أساســـــيان  أوهلمـــــا الرهان

ن تعزيــــــز حوكمــــــة الشــــــركات وتفعيــــــل بورصــــــة اأنظمــــــة املعلومــــــات واالتصــــــال املــــــايل إضــــــافة إىل رهــــــتطــــــوير

.اجلزائر
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:متهيد

اعتمـــادا علـــى مـــا تشـــهده اجلزائـــر يف هـــذه املرحلـــة مـــن التحـــوالت االقتصـــادية كتحريـــر التجـــارة وفـــتح 

إنشـــاء بورصـــة اجلزائـــر، حتـــتم علـــى اجلزائـــر تـــوفري معلومـــات و علـــى اقتصـــاد الســـوق، حتريـــر األســـعاراقتصـــادها 

حتديـد طرائـق حماسـبية معتمـدة ىسـتدعاممـا ،ليها علـى اختـاذ القـرارات الصـائبةحماسبية موثوقة تساعد مسـتعم

وإعــداد نظــام حماســيب مــايل جديــد يتماشــى يف معظمــه مــع املعــايري احملاســبية الدوليــة وتعــديل القــوائم املاليــة مبــا 

.يتالءم مع متطلبات املستثمرين واملقرتضني

اره باعتبــ1975املخطـط احملاسـيب الــوطين لسـنةسـنقوم مـن خــالل هـذا الفصـل بالقيــام بـإبراز نقــائص 

أهـــداف االقتصـــاد الكلـــي وتلبيـــة حاجيـــات احملاســـبة حقيـــقلتاملوجـــهيتماشـــى ومعـــايري االقتصـــاد االشـــرتاكي 

، األمـــر الـــذي أدى بالدولـــة بيـــق الشـــامل وغيـــاب اإلطـــار التصـــوريحمدوديـــة التطو ممـــا ميـــزه بـــاجلمود الوطنيـــة 

ة مــن املمارســة احملاســبية الدوليــة وذلــك احملاســبيممارســاlاإصــالح نظامهــا احملاســيب jــدف تقريــب اجلزائريــة إىل 

.سيب الدويل وتتوافق مع خصوصياتهاحملاالتوافقمن خالل تبين معايري حماسبية دولية تتماشى مع أعمال 
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.احملاسبية الدوليةاملمارساتمع تكييف املخطط احملاسيب الوطين: األولاملبحث 

مردوديــة املؤسســة، معياريــة حماســبية لقيــاس فــرص منــو و وات إن نظــام اقتصــاد الســوق يتطلــب تــوفري أد

وهــذا مــا ال تتــوفر عليــه ،حتســني فعاليــة اختــاذ القــراراتومــن مث،ء5ــا وقــدر5ا علــى توزيــع األربــاحدرجــة مال

، الــــيت تعطــــي األولويــــة لالســــتجابة 1975نســــخة القــــوائم املاليــــة اخلتاميــــة حســــب املخطــــط احملاســــيب الــــوطين 

يف حـــني جنـــد أن احتياجـــات ، احل الضـــريبية، وتـــوفري معلومـــات إلعـــداد احلســـابات الوطنيـــةالهتمامـــات املصـــ

املستثمرين للمعلومات املالية ال تلبيها هذه القوائم، رغـم أ]ـم يتحملـون خمـاطر وهـم يف حاجـة إىل ضني و املقر 

.ختفيضها إىل أدىن مستوى ممكن

.يندراسة انتقادية للمخطط احملاسيب الوط: املطلب األول

من خالل تطبيق املخطط احملاسيب الوطين يف املؤسسات اجلزائرية ظهر عليه قصـور بسـبب ثبـات هـذا 

وعـدم قدرتـه علـى 1976األخري ثالث عقود من الزمن منـذ دخولـه حيـز التنفيـذ يف الفـاتح مـن شـهر جـانفي 

يب الــوطين عــدة نقــائص التحــوالت االقتصــادية الداخليــة واخلارجيــة، ولقــد اعــرتى املخطــط احملاســمــعالتكيــف 

:فوجهت له انتقادات حادة وميكن حتديد جمال قصوره يف العناصر اآلتية

.غياب اإلطار املفاهيمي النظري: أوال

موعـــة مـــن اإلجـــراءات واألدوات املهيكلـــة بشـــكل موضـــوعي يف جميقصـــد باإلطـــار التصـــوري احملاســـيب

، ومعـدة السـتخدامها مـن رير مالية متجانسـة�دف إعداد تقاشكل مبادئ أساسية مرتبطة ببعضها البعض، 

طرف مستثمرين، ومقرضني وآخرين، الذي يسـمح بـالتوافق والتوحيـد احملاسـيب الـدويل مـن أجـل إجيـاد احللـول 

1.للمشاكل احملاسبية املشرتكة

أي أنــه إطــار يــتم مــن خاللــه حتديــد أهــداف القــوائم املاليــة وخصائصــها النوعيــة، ومســتعملي املعلومــة 

يـــة، املصـــطلحات، املبـــادئ واالتفاقيـــات احملاســـبية، ويعـــرف عناصـــر القـــوائم املاليـــة، وهـــذا مـــا مل يشـــر لـــه املال

املخطــط احملاســيب الــوطين بوضــوح ال يف األمــر املتعلــق بــاملخطط احملاســيب الــوطين وال يف القــرار املتعلــق بكيفيــة 

2.تطبيقه

.21، صمرجع سابق،"ا للمعايري احملاسبية الدوليةحماسبة املؤسسة طبق"شعيب شنوف، - 1
، مذكرة ماجستري، علوم "أمهية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية و املعلومة املالية يف اجلزائر يف ظل الشراكة مع اإلحتاد األورويب"بلكيحل عبد القادر، - 2

.20، ص 2008/2009التسيري، ختصص حماسبة ومالية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
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:نقائص متعلقة بالقوائم املالية: ثانيا

جـــدول لكــــل املؤسســـات اخلاضــــعة 17اليــــة املطلوبـــة كثــــرية ومتعـــددة، حيــــث يبلـــغ عــــددها القـــوائم امل

.الوطين مهما كان حجمها أو نشاطهاألحكام املخطط احملاسيب 

حلظـةيفمتثـلالـيتاملاليـة للمؤسسـةالذمـةوضـعيةبتقـدميامليزانيـةتسـمحتعـد:نقائص متعلقـة بامليزانيـة�

الـيت تـنقصالعيـوبمـنلـوختالاأMـللمؤسسـة، إالالقانونيـةالذمـةعـينتهـيفوالتزاماHـاحقوقهـامعينـة

1.للمؤسسةاحلقيقيةالوضعيةعنلإلفصاحكوسيلةاملاليةالقوائمأمهيةمن

:من جانب أصول

مل مييز املخطط احملاسيب الوطين بني األصول اجلارية وغري اجلارية؛- 

ديــــة الـــيت تعتــــرب حســـب املخطــــط احملاســــيب يتضـــمن صــــنف االســـتثمارات عنصــــر املصـــاريف اإلعدا- 

الوطين من االستثمارات بينما يف الواقع هي عبارة عن مصاريف كما تشري تسميتها؛

ـــة ضـــمن االســـتثمارات وصـــنفها ضـــمن -  أمهـــل املخطـــط احملاســـيب املـــايل تصـــنيف االســـتثمارات املالي

احلقوق؛

كـــن وضـــعها يف أصـــناف حيتـــوي صـــنف احلقـــوق علـــى بعـــض احلســـابات الـــيت ال متثـــل حقوقـــا أو مي- 

مصــاريف مقيــدة "468، احلســاب رقــم "حســابات اخلصــوم املدينــة"40احلســاب رقــم : أخــرى مثــل

ســـــندات "421، واحلســـــاب رقـــــم "نفقـــــات يف انتظـــــار التخصـــــيص"469، احلســـــاب رقـــــم "ســـــلفا

؛"املسامهة

423ضــمن احلقــوق علــى احلســاب رقــم املصــنف " حقــوق االســتثمارات"42حيتــوي احلســاب رقــم- 

ســـندات التوظيـــف الـــيت تعتـــرب يف الغالـــب مـــن القـــيم قصـــرية األجـــل، بينمـــا االســـتثمار مـــن خـــالل "

تعريفه يعترب من األصول الثابتة طويلة األجل؛

مصــاريف مقيــدة " 468عــدم تناســب تســميات بعــض احلســابات مــع أرقامهــا، مثــل احلســاب رقــم - 

نفقـات يف انتظـار "469اب رقـم ، واحلسـ"نواتج يف انتظار التخصـيص"579، احلساب رقم "سلفا

.، فبهذه التسميات تتناسب مع صنفي األعباء والنواتج"التخصيص

ال تظهر بعض اzاميع اهلامة مثل األصول الثابتة، األصول املتداولة؛- 

.162، ص مرجع سابق،"أمهية إصالح النظام احملاسيب املايل للمؤسسات يف ظل أعمال التوحيد الدويل"بلغيث، بن مداين - 1
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من أصــوهلا، ال ميكــن للمؤسســة أن تســجل لــديها أصــول حتصــلت عليهــا بواســطة قــرض إجيــاري ضــ- 

يف الواقع االقتصـادي يقتضـي تسـجيلها ضـمن األصـول ألن املؤسسـة بينما،ألMا ليست مالكة هلا

متلك الرقابة والسيطرة عليها وتستفيد منها، وليس اشرتاط ملكيتها فقط؛

معاجلة مصاريف البحـث والتطـوير علـى أMـا مصـاريف إعداديـة ولـيس علـى أسـاس أMـا قـيم معنويـة - 

لكية الصناعية والتجاريةحيث أن القيم املعنوية حمددة بشهرة احملل وحقوق امل

: من جانب اخلصوم

مل مييز املخطط احملاسيب الوطين بني اخلصوم اجلارية وغري اجلارية؛- 

حيتــوي صــنف األمــوال اخلاصــة علــى بعــض احلســابات الــيت ال تشــكل وســائل متويــل مســاهم �ــا أو - 

ـــوطين للمحا ســـبة تكـــون موضـــوعة حتـــت تصـــرف املؤسســـة بصـــفة دائمـــة، وفـــق تعريـــف املخطـــط ال

االرتباطـات بـني " 17، احلسـاب رقـم "فـرق إعـادة التقيـيم"15لألموال اخلاصة، مثل احلساب رقـم 

".الوحدات

حســابات "50حيتـوي صــنف الــديون علــى بعــض احلســابات الــيت ال متثــل ديونــا منهــا احلســاب رقــم - 

تظــــار نـــواتج يف ان"579، واحلســـاب "نــــواتج مقيـــدة ســـلفا"578، احلســـاب رقـــم "األصـــول الدائنـــة

تكمــــن أمهيــــة التمييــــز بــــني الــــديون الداخليــــة واخلارجيــــة يف معرفــــة درجــــة اســــتقاللية ، "التخصــــيص

اجلزئـــي، ومعرفـــة مـــدى تبعيـــة الدولـــة للعـــامل اقتصـــاديا علـــى املؤسســـة باســـتمرار بالنســـبة لالقتصـــاد

مســـتوى االقتصـــاد الكلـــي، وإمكانيـــة أخـــذ االحتياطـــات الالزمـــة ملعاجلـــة مشـــكل الـــديون اخلارجيـــة

للمؤسسات، إال أن املخطط احملاسيب الوطين مل مييز بني النوعني من الديون الداخلية واخلارجية؛

األموال الدائمة، احلقوق الطويلة والقصرية األجل؛: ال تظهر بعض اzاميع اهلامة مثل- 

:إضافة إىل بعض االنتقادات املوجهة للميزانية جمملة

صــيد فقــط وهكــذا يصــعب علــى املســتثمرين متابعــة تطــور وضــعية امليزانيــة اخلتاميــة تظهــر اخلزينــة كر - 

1التوازن املايل للمؤسسة اليت يستثمرون فيها؛

يف امليزانية ال تظهر معطيات الدورة السابقة من أجل املقارنة وحتديد اجتاه املركز املايل للمؤسسة؛- 

.191، ص 2008جامعة سكيكدة، ،"أمهية إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف ظل التوافق احملاسيب الدويل"نور الدين مزياين، - 1
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:نقائص متعلقة حبساب النتائج�

للتكــاليف أكــرب مــن التكــاليف احلقيقــة وذلــك لكــون جممــوع صــنف األعبــاء ميكــن أن يعطــي قيمــة - 

بعــض التكــاليف مســجلة مــرتني يف الســنة، مثــل املصــاريف اإلعداديــة تســجل يف الصــنف الســادس 

عنــد اإلطفــاء الســنوي " خمصصــات اســتثنائية" 699حســب طبيعتهــا، مث تســجل يف احلســاب رقــم 

ف أعبــاء غــري حمققــة فعليــا يف Mايــة هلــا، ووفقــا ملبــدأ احليطــة واحلــذر ميكــن أن تســجل يف هــذا الصــن

الدورة؛

يف جــــدول حســــابات النتــــائج ال تظهــــر معطيــــات الــــدورة الســــابقة مــــن أجــــل املقارنــــة وحتديــــد أداء - 

املؤسسة؛

مل يعتمـــد جـــدول حســـابات النتـــائج بعـــض األرصـــدة الوســـيطية املعروفـــة علـــى الســـاحة الدوليـــة مثـــل - 

ايت؛الفائض اخلام لالستغالل، أو طاقة التمويل الذ

ال يســـمح جـــدول حســـاب النتـــائج بتقـــدمي رقـــم األعمـــال بشـــكل واضـــح، حبيـــث يكـــون موزعـــا بـــني - 

؛1املبيعات البضائع، واإلنتاج املباع وأداء اخلدمات

78واحلسـاب رقــم " حتويـل تكـاليف اإلنتـاج"75يوجـد ضـمن صـنف النـواتج كـل مـن احلسـاب رقـم - 

يــرادات حقيقيــة، باعتبارمهــا حســابان وســيطيان حتويــل تكــاليف االســتغالل، رغــم أMمــا ال ميــثالن إ"

خصصـــهما املخطـــط احملاســـيب الـــوطين لتصـــحيح التكـــاليف، وعليـــه وجودمهـــا مـــن شـــأنه أن يصـــعب 

القراءة اجليدة للحسابات صنف النواتج؛

أمهـل املخطــط احملاسـيب الـوطين جـدول تــدفقات اخلزينـة الـذي يهــدف :غيـاب جـدول تــدفقات اخلزينـة�

ت احلاصلة يف اخلزينة وتفسري شكلها وحمتواها؛إىل حتليل التغريا

.جدول17واليت كان عددها :اجلداول امللحقة�

جــدول حركــة الذمــة لــيس جبــدول التمويــل ولــيس جبــدول التــدفقات النقديــة، وال مييــز بــني تــدفقات - 

االستغالل وتدفقات االستثمار والتدفقات املالية؛

أصـل األمـوال اخلاصـة ولـيس علـى أسـاس تغـريات جدول األمـوال اخلاصـة يعطـي حتليـل علـى أسـاس - 

األصول الصافية؛

ماجستري، علوم التسيري، جامعة حسيبة ،"انعكاسات تطبيق التوحيد احملاسيب على القوائم املالية للمؤسسات االقتصادية يف اجلزائر"نوي، احلاج - 1

.98، ص 2007/2008بن بوعلي، الشلف، 
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جـدول مة أو املعطاة املسـجلة حماسـبيا و جدول االلتزامات ال يقدم معلومات حول االلتزامات املستل- 

املعلومات املتنوعة يعطي معلومات جزئية؛

:نقائض متعلقة بالتقييم والتسجيل احملاسيب: ثالثا

ت الــيت تقــوم �ــا املؤسســة باالعتمــاد علــى مبــدأ التكلفــة التارخييــة دون تســجل وتقــيم خمتلــف العمليــا- 

فقــد القــوائم املاليــة مصــداقيتها مراجعــة ذلــك التقيــيم باالســتناد علــى طــرق أخــرى للتقيــيم حــىت ال ت

قدرHا على التمثيل الصادق للوضعية احلقيقية للمؤسسة؛و 

رت األستاذ؛مل جيرب املخطط احملاسيب الوطين املؤسسات على مسك دف- 

: نقائص أخرى: رابعا

:نقص يف بعض احلسابات.1

االستثمارات العاطلة اليت ال تساهم يف االستغالل وتركها ضمن التصنيف يعطـي قيمـة خاطئـة عـن - 

االستثمارات املنتجة وغري املنتجة يف املؤسسة؛

ني تـاريخ خسـارة وأربـاح الصـرف وهـي العمليـات اخلارجـة عـن االسـتغالل ناجتـة عـن فـرق الصـرف بـ- 

بداية العملية وتاريخ تسديدها؛

ال حيتــوي املخطــط احملاســيب الــوطين حســابات خاصــة حيــثبعــض حســابات االشــرتاكات والرســوم- 

باشرتاكات البطالة، حساب الرسوم اجلديدة املختلفة كالرسم على املواد امللوثة؛

حساب العطل املدفوعة األجر؛- 

الضرائب واهليئات االجتماعية واخلدمات االجتماعية؛حسابات خاصة باملبالغ املستحقة إلدارة - 

ال حيتوي على حسابات أصـبح وجودهـا ضـروري مثـل رأس املـال الصـادر؛ رأس املـال املكتتـب غـري - 

نــواتج للقــبض يف اzموعــة املطلــوب يف اzموعــة األوىل، االســتثمارات املاليــة يف اzموعــة الثانيــة، ال

.الرابعة
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:اباتزيادة يف بعض احلس.2

حريـة فــتح حسـابات نوعيــة داخـل احلســابات املقــررة عنـد احلاجــة دون اللجـوء إىل اجلهــات املســؤولة - 

ــــــني  ــــــة احلســــــابات ب ــــــه عــــــدم جتــــــانس يف احلســــــابات املفتوحــــــة ممــــــا أدى إىل صــــــعوبة مقارن اجنــــــر عن

1املؤسسات؛

االنـدماج ، نبيـةالعمليـات بالعملـة األجثـل  يعاجل املخطط احملاسيب الوطين بعـض العمليـات نـذكر ممل- 

.الضرائب املؤجلة، اإلجياريالقرض ، لبنايات املنجزة على أراضي الغري، اوالتصفية

:وجود حسابات أخرى ال مربر هلا مثل.3

الرسـم علـى "6412، واحلساب رقم "الرسم على النشاط الصناعي والتجاري"6410احلساب رقم �

الرســم "641اب واحــد هــو احلســاب رقــم اللــذان مت دجمهمــا يف حســ" النشــاط املهــن غــري التجاريــة

"على النشاط املهين

الرســم الوحيــد "6421واحلســاب رقــم " الرســم الوحيــد اإلمجــايل علــى اإلنتــاج"6420احلســاب رقــم �

، "الرسم علـى رقـم األعمـال"642اللذان مت دجمهما يف احلساب رقم " اإلمجايل على أداء اخلدمات

رسم على القيمة املضافة؛حبساب ال1992الذي مت استبداله سنة 

.عدم حتديد مستخدمي املعلومة املالية: خامسا

رغـم أن املخطــط احملاســيب الــوطين مل حيـدد قائمــة لألطــراف املســتعملة للمعلومـة املاليــة أو حتديــد درجــة 

أولويتهـــا إال أن طبيعـــة األطـــراف كانـــت حمـــددة ضـــمنيا علـــى صـــعيدين أوهلمـــا مـــن خـــالل الـــدور الـــذي أنـــيط 

بة واألهــداف املنتظــر الوصــول إليهــا، والثــاين مــن خــالل طبيعــة احلســابات الــيت اعتمــدت يف املخطــط باحملاســ

احملاســيب الــوطين، إضــافة إىل حســاباته املصــنفة حســب طبيعتهــا، وجممــوع القــوائم املاليــة اخلتاميــة ذات الصــبغة 

يف املقـام األول 2تمثـل يف الدولـةاحملاسـبية موجهـة حنـو مسـتفيد رئيسـي يارية، فأصبحت املعلومـة املاليـة و اإلجب

وبالتـــايل أمهــل املخطـــط احملاســـيب ، وهيئاHــا املختلفـــة مـــن إدارة الضــرائب، هيئـــات اإلحصـــاء واحملاســبة الوطنيـــة

.الوطين عدة مستعملني للمعلومة املالية وخباصة املستثمرين واملسامهني

-119: ، ص2003/2004معة اجلزائر، ماجستري يف العلوم االقتصادية، جا،"املخطط احملاسيب الوطين دراسة حتليلية انتقادية" طارق محزة، - 1

120.
.202ص مرجع سابق،، "النظام احملاسيب املايل اجلزائري و إشكالية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف اقتصاد غري مؤهل"خمتار مسامح، - 2
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.ضعف اإلفصاح املايل واحملاسيب: سادسا

دوريــا لتقــدم إدارة تلــك بظهــور شــركات املســامهة والتزامهــا بنشــر قوائمهــا املاليــةارتــبط مبــدأ اإلفصــاح 

عـن نتـائج أعماهلـا ومركزهـا املـايل بغـرض اإلفصـاح عـن الشركات إىل مستثمريها من مسامهني ومقرضني تقريـرا

بنـاء علـىحــدثت خـالل الفـرتة حـىت يتخـذ هـؤالء املسـتثمرين قــرارا@م االقتصـاديةاملعلومـات اجلوهريـة الـيت

املعلومـات احملاسـبية هـو تـوفري قـوائم ذلـك اإلفصـاح، يف وقـت أصـبح معيـار املنفعـة الـيت جيـب أن تتصـف Oـا

الوضــعية املاليــة واالقتصــادية ماليــة حتتــوي علــى معلومــات حماســبية وماليــة دقيقــة وواضــحة وعادلــة تعــرب عــن

ميكــن أن اخل،...اج، عالقــات املؤسسـة بـالغرياملعطيــات اخلاصـة باإلنتـللمؤسسـة، ومعلومـات غــري املاليـة مثـل

1.تفيد املؤسسة ومستخدمي القوائم املالية

إضافة إىل هـذه النقـائص واالنتقـادات املوجهـة لـه فإنـه مل يتضـمن معـايري حماسـبية مسـتمدة مـن معـايري 

ض يف القـوائم ذا العـر كـالتقيـيم و احملاسـبة الدوليـة الـيت تقـوم علـى أسـاس إطـار تصـوري يشـرح كيفيـة التسـجيل و 

املاليــة للعمليــات واألحــداث االقتصــادية ممــا يســمح باحلصــول علــى معلومــة ماليــة عاليــة اجلــودة، ســهلة الفهــم 

مــن طــرف املســتثمرين موثـــوق Oــا يف األســواق املاليــة وقابلـــة للمقارنــة وهــذا مــا جيعلـــه ال يتوافــق مــع املرجعيـــة 

تهــاج النظــام االشــرتاكي ومل يــتم إعــادة النظــر فيــه بشــكل احملاســبية الدوليــة ألنــه صــمم لفــرتة ســابقة متيــزت بان

. جوهري

يوضح االختالفات املوجودة بني املخطط احملاسيب الوطين ومعـايري الذي )05(دول رقم اجلوفيما يلي 

:احملاسبية الدولية

:االختالفات بني املخطط احملاسيب الوطين واملعايري احملاسبية الدولية): 05( اجلدول رقم 

ال االختالفجم

املسـتوىعلـىاحملاسـيبالتوحيدالتنسيق،إىلاحملاسيبالتصورياإلطاريهدف 
.احملاسبيةلمعلوماتية لواخلصائص النوعاملالية،الدويل وكيفية إعداد القوائم

.ال يوجد إطار تصوري

.22صمرجع سابق،، "حماسبة املؤسسة طبقا للمعايري احملاسبية الدولية"شعيب شنوف، - 1
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.تدفقاتجدولالنتائج،حساباتية،امليزان

.السابقةبالعناصرعالقةهلاملحقةجداولاخلزينة،

.للتحقيقالقابلةالقيمةالتارخيية؛ التكاليف احلالية؛التكلفة

.التارخييةتكلفةوفقاتتمللتقييماألساسيةطريقة

تقـيم حسـب تكلفـة االقتنـاء أو اإلنتـاج، وعنـد إعـادة تقيـيم IAS37مـن خـالل

ـــة ـــة ينبغـــي أن يكـــون ذلـــك حســـب القيمـــة العادل وفـــرق ، �هـــذه العناصـــر املادي
إعــادة التقيــيم يوضــع مــع عناصــر األمــوال اخلاصــة باســتثناء إذا كــان ميثــل هــذا 

.الفرق نقصان القيمة

.الشراء، أو تكلفة اإلنتاجأواحليازةتكلفةمتثل إما

ـــرادات حماســـبيا، وذلـــك إذا مـــا تـــوفرت بعـــض  ميكـــن معاجلـــة املنتوجـــات أو اإلي
أن يكـــون و ، هـــذه اإليـــرادات يف فائـــدة املؤسســـةأن تكـــون احتمـــالكـــالشـــروط

.مبلغ اإليراد قابل للتقدير بشكل جيد

ـــــب احملاســــيب إال إذا مت  تقـــــديرها ال تؤخــــذ اإليــــرادات بعـــــني  االعتبــــار يف اجلان
.بطريقة عقالنية، ويكون ذلك وفقا التفاق أو وجود عقد أو طلبيات

إن املنتوج أو اإليراد املتعلق بعملية البيع ال تتم معاجلته حماسبيا إال إذا 
تكـون و البضـائع إىل املشـرتي؛) ائـدأخطـار وفو (املؤسسة قامت بتحويل كانت

املنافع االقتصادية املنتظرة من عمليـة البيـع يف صـاحل املؤسسـة، وأن يكـون مبلـغ 
.اإليراد حمدد، وكذلك بالنسبة للتكاليف املتعلقة بعملية البيع

عمليـــة البيـــع تكـــون حمققـــة إذا كانـــت هنـــاك طلبيـــات أو عقـــود بـــني املؤسســـة 
تثبــت عمليــة البيــع، وبعــد إعــداد الفــواتري حــىت ولــو مل تــتم والغــري أو أي وثيقــة 

.عملية التحصل فأن عملية البيع تصبح حمققة

.ة العادلة هي القيمة السوقية يف حالة املنافسة العادية وليست املنافسة االحتكاريةالقيم�
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ــــة يقــــدم فيــــه  خمرجــــات اخلزينــــة أي الســــيولة أو مــــا  إن جــــدول تــــدفقات اخلزين
يقــــدم إمــــا إن تــــدفق اخلزينــــة املــــرتبط بنشــــاطات االســــتغالل ميكــــن أن ، يعادهلــــا

.بالطريقة املباشرة أو بالطريقة غري املباشرة

.ال يوجد جدول لتدفقات للخزينة

إن األصل املخصص لإلجيـار تسـجل قيمتـه يف عناصـر األصـول يف امليزانيـة ويف 
عادلـة أو عناصر اخلصوم بالنسبة اللتزامات الكراء املستقبلية ويسجل بالقيمة ال

.القيمة احلالية

.يالتمويلمبادئ حماسبية ختص عقد اإلجيارال توجد أحكام و 

ـــــة والعكـــــس،  ـــــة تـــــرتجم إىل العمـــــالت الوطني ـــــالعمالت األجنبي إن العمليـــــات ب
لقيمــــة حســــب ســــعر الصــــرف التــــارخيي، أو حســــب اجمرت تــــالعناصــــر النقديــــة 

العادلـــة، وهـــذا بالنســـبة للفـــروع الـــيت لـــيس هلـــا اســـتقاللية عـــن الشـــركة األم، أمـــا 
الفروع والشـركات التابعـة الـيت تتمتـع باالسـتقاللية عـن الشـركة األم فـإن عناصـر 
اخلصوم واألصـول تقـيم حسـب سـعر الصـرف عنـد تـاريخ اإلقفـال، أمـا عناصـر 

و ســــعر الصــــرف جــــدول حســــابات النتــــائج حســــب ســــعر الصــــرف اجلــــاري أ
.املتوسط املرجع للفرتة احملاسبية احملنية

والفروقــــات الناجتــــة عــــن هــــذه العمليــــة حتــــول أو تســــجل مــــع عناصــــر األصــــول 
اخلاصة حىت تاريخ التنازل عن االستثمارات الصافية

كل السلع اليت مت اقتناؤها بالعملـة األجنبيـة مت حتويلهـا بالعملـة الوطنيـة حسـب 
ارخيي، أما الديون و احلقوق يتم ترمجتها بسعر صـرف اإلقفـال سعر الصرف الت
.عند �اية السنة

إن تكـــاليف البحـــث والتطـــوير تســـجل ضـــمن عناصـــر األصـــول إذا كانـــت هلـــا 
.مردودية جتارية

.تسجل تكاليف البحث والتطوير ضمن عناصر األصول
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أهـــم األطـــراف املســـتعملة للبيانـــات احملاســـبية تتمثـــل يف املســـتثمرين، املقرضـــني، 
.املوردين، الزبائن، أطراف أخر ى كالدولة واجلمهور

لكــن القــوائم املاليــة، تكــون موجهــة أساســا إىل املســتثمرين واملقرضــني بالدرجــة 
.األوىل

:ف املستعملة للمعلومات احملاسبية واليت تتمثل أساسا يف األطرا
اجلمهـــور مـــن مصـــاحل الضـــرائب؛ البنـــوك؛ أطـــراف داخليـــة؛احملاســـبة الوطنيـــة؛

.خالل إنشاء بورصة اجلزائر

حماســــبة املؤسســــة طبقــــا "شــــعيب شــــنوف، : مــــن إعــــداد الطالبــــة باالعتمــــاد علــــى املرجــــع: املصــــدر

.103-94، ص 2008اجلزء األول، مكتبة الشركة اجلزائرية بوداود، ،"للمعايري احملاسبية الدولية

ممـــا ســــبق ميكـــن التوصــــل إىل أن املخطـــط احملاســــيب الـــوطين ال ميكنــــه أن يتوافـــق مــــع املعـــايري احملاســــبية 

خاصة مع انتقال اجلزائر من النظام االقتصاد املخطط إىل نظام االقتصاد احلـر، وإبـرام "IAS/IFRS"الدولية 

ق الشــراكة مــع اإلحتــاد األورويب، والســعي املتواصــل إىل االنضــمام إىل املنظمــة العامليــة للتجــارة، جيعــل مــن اتفــا

الضروري القيام بإصالحات اقتصادية خاصة يف ا ال احملاسيب، يكون اهلدف منها تكييـف املخطـط الـوطين 

داله بنظـام حماسـيب جديـد يتوافـق مـع للمحاسبة مع التغريات احلاصلة على الصعيدين الوطين والـدويل أو اسـتب

ـــة مـــن جهـــة أخـــرى  اإلصـــالحات املنتهجـــة مـــن جهـــة ويتوافـــق مـــع املعـــايري الدوليـــة للمحاســـبة واملعلومـــة املالي

. وبالفعل املقرتح األخري كان احلل الوحيد ملسايرة األوضاع االقتصادية الدولية

.2007تبين النظام احملاسيب املايل مشروع : املطلب الثاين

يف سياق اإلصالحات االقتصادية الرامية إىل مواكبة متطلبات اقتصاد السوق، ومن أجل التوفيق بـني 

Système"البيئـة احملاسـبية اجلزائريـة مـع البيئـة احملاسـبية الدوليـة يشـكل النظـام احملاسـيب املـايل Comptable 

Financier SCF"املعلومـــة املاليـــة، مـــن خـــالل بة و بيـــق املعـــايري الدوليـــة للمحاســـخطـــوة هامـــة يف عمليـــة تط

واملتضـمن النظـام احملاسـيب املـايل حيـث دخـل حيـز التنفيـذ 2007نـوفمرب 25املؤرخ يف 07/11صدور القانون 

. 2010على مستوى املؤسسات اجلزائرية يف الفاتح جانفي 

.مكونات النظام احملاسيب املايل: أوال

يف الشــكل هــاليمتثميكــن وطــرق وقواعــد حماســبية وماليــة مفــاهيم ومبــادئالنظــام احملاســيب املــايلتضــمن

.)08(رقم 
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.مكونات النظام احملاسيب املايل): 07(الشكل رقم 

تطبيــق املعــايري احملاســبية الدوليــة يف اقتصــاد غــري إشــكاليةالنظــام احملاســيب املــايل و "خمتــار مســامح،:املصــدر

.209ص . 2008ابع، باتنة، ديسمرب ، جملة أحباث اقتصادية، العدد الر "مؤهل

:اآلن سنقوم بدراسة لكل عنصر من مكونات النظام احملاسيب على حدا كما يلي

I.جمال التطبيق :

1:الكيانات امللزمة مبسك احملاسبة املالية�

األشخاص الطبيعيـون أو املعنيـون ،التعاونيات،الشركات اخلاضعة ألحكام القانون التجاريتتمثل يف 

ن للســـلع أو اخلـــدمات التجاريـــة وغـــري التجاريـــة، إذا كـــانوا ميارســـون نشـــاطات اقتصـــادية مبنيـــة علـــى املنتجـــو 

، ل األشـخاص الطبيعيـون أو املعنويـون اخلاضـعون لـذلك مبوجـب نـص قـانوين أو تنظيمـيكـ،عمليات متكـررة

.يستثىن من تطبيق هذا القانون األشخاص املعنويون اخلاضعون لقواعد احملاسبة العمومية

:الكيانات امللزمة مبسك احملاسبة مالية مبسطة�

، إذا كــــان رقــــم أعماهلــــا وعــــدد )حماســــبة اخلزينــــة( ميكــــن للكيانــــات الصــــغرية مســــك حماســــبة مبســــطة 

26القــــرار املــــؤرخ يف الــــواردة يف ٍ مســــتخدميها ونشــــاطها ال يتعــــدى خــــالل ســــنتني متتــــاليتني أحــــد األســــقف 

ل وعــدد املســتخدمني والنشــاط ، املطبقــة علــى الكيانــات الصــغرية ، احملــدد أســقف رقــم األعمــا2008جويليــة 

.املذكور سابقا07/11من القانون 04املادة - 1

مكونات النظام احملاسيب املايل

اسبةتنظيم احملالتعاريف وجمال التطبيق

التقديرات والطرق احملاسبية اإلطار التصوري، املبادئ، املعايري

احلسابات ا معة و املدجمةالقوائم املالية
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عنــد اســتعراض القــوانني واملراســيم توضــيحه يف الفصــل الثــاينكمــا ســبق بغــرض مســك حماســبة ماليــة مبســطة،  

.اليت يستمد منها النظام احملاسيب املايل قوته القانونية

II.اإلطار التصوري:

اليــة مــن اإلطــار التصــوري املعتمــد مــن طــرف جملــس معــايري مت اقتبــاس اإلطــار التصــوري للمحاســبة امل

الذي اعتربه نظام متماسـك يتكـون مـن أهـداف ومبـادئ أساسـية مرتبطـة ببعضـها، "IASB"احملاسبة الدولية 

.تؤدي معايري فنية، وتبني طبيعة، دور وحدود احملاسبة املالية

هلــا احلــظ الــوافر مــن امتيــازات كثــرية عنــد النهايــة الــيت تصــبو إليهــا احملاســبة الــيت،حيــث متثــل األهــداف

علـى أنـه الـيت عرفـه و 07/11، ومت إدراجه يف النظام احملاسـيب املـايل يف القـانون1وجود إطار تصوري للمحاسبة

إلعـــداد املعـــايري احملاســـبية وتأويلهــا، واختيـــار الطريقـــة احملاســـبية املالئمــة عنـــدما تكـــون بعـــض املعـــامالت دليــل

، أمـــا حمتـــوى اإلطـــار التصـــوري ورد يف 2اث األخـــرى غـــري املعاجلـــة مبوجـــب معيـــار أو تأويـــلوغريهـــا مـــن األحـــد

املفـــاهيم الـــيت تشـــكل أســـاس إعـــداد وعـــرض ويتمثـــل يف 08/156املـــادة الثانيـــة مـــن املرســـوم التنفيـــذي رقـــم 

ة للمعلومــات يات النوعيــواخلصوصــالكشــوف املاليــة كاالتفاقيــات و املبــادئ احملاســبية الــيت يتعــني التقيــد jــا

تفســري املعــايري احملاســبية وفهــم العمليــات ، األعبــاءاألصــول، اخلصــوم، األمــوال اخلاصــة، املنتجــات و ، احملاســبية

.غري املنصوص عليها صراحة يف التنظيم احملاسيب

يهــــدف اإلطــــار التصــــوري إىل املســــاعدة علــــى تطــــوير املعــــايري، وحتضــــري الكشــــوف املاليــــة مــــع تفســــري 

، 3تتضــــمنها، وإبــــداء الــــرأي حــــول مــــدى مطابقــــة هــــذه الكشــــوف للمعــــايري احملاســــبية الدوليــــةاملعلومــــة الــــيت 

ومساعدة احملاسبني املعتمدين وحمافظي احلسابات وغريهم يف حتديد املعاجلة احملاسبية السـليمة لألمـور الـيت مل 

لتقــــارير املاليــــة تصــــدر هلــــا معــــايري حماســــبية ماليــــة بعــــد مــــع إضــــافة إىل العمــــل علــــى زيــــادة فهــــم مســــتخدمي ا

4.للمعلومات اليت تشملها وفهم حدود استخدام تلك املعلومات، ومن مث زيادة مقدرyم على استخدامها

.72، ص مرجع سابق، "أمهية اإلصالح  النظام احملاسيب للمؤسسات يف ظل أعمال التوحيد الدولية"بلغيث، بن مداين - 1
.07و املتضمن النظام احملاسيب املايل، املادة 2007نوفمرب 25رخ يف املؤ 07/11القانون - 2
.، املادة الثالثة 27، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 2008جويلية 26، املؤرخ يف 08/156املرسوم التنفيذي رقم - 3
، جويلية 16ات اقتصادية، دار اخللدونية للنشر و التوزيع، اجلزائر، العدد، جملة دراس"املمارسة احملاسبية وفق النظام احملاسيب اجلديد" أيت حممد مراد،-4

.05، ص2010
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:الفرضيات األساسية.أ

إن الكيانـــات اخلاضـــعة للنظـــام احملاســـيب املـــايل جيـــب أن تضـــبط قوائمهـــا املاليـــة علـــى أســـاس فرضـــيتني 

حماسبة آثـار املعـامالت وغريهـا مـن األحـداث علـى أسـاس حماسـبة حيث تتمحماسبة االلتزامأوهلما أساسيتني 

االلتــزام عنــد حــدوث هــذه املعــامالت أو األحــداث وتعــرض يف الكشــوف املاليــة للســنوات املاليــة الــيت تــرتبط 

بافرتاض متابعـة الكيـان لنشـاطاته يف املسـتقبل املتوقـع، إال إذا طـرأت عليـه استمرارية االستغاللثانيهما و j.1ا

حداث أو قـرارات قبـل تـاريخ نشـر احلسـابات والـيت مـن املمكـن أن تسـبب التصـفية أو التوقـف عـن النشـاط أ

يف املســـتقبل القريـــب، وإن مل يـــتم إعـــداد الكشـــوف املاليـــة علـــى هـــذا األســـاس فـــإن الشـــكوك يف اســـتمرارية 

2.االستغالل تكون مربرة ومبينة وحيدد األساس املستند على ضبطها يف املالحق

:فتتمثل فيما يليبادئ واالتفاقيات احملاسبيةامل.ب

علــى أن كيــان جيــب أن يعتــرب 08/156مــن املرســوم التنفيــذي 09نصــت عليهــا املــادة :الوحــدة احملاســبية- 

كما لو أنه وحدة حماسبية مستقلة ومنفصلة عن مالكيها؛

ام الوحـدة النقديـة ويعتـرب الكيـان بـاحرت 08/156مـن املرسـوم التنفيـذي10ألزمت املادة :الوحدة النقدية- 

الدينار اجلزائري وحدة القياس الوحيد لتسجيل معامالت الكيان؛

علـى مبـدأ الفـرتة 08/156مـن املرسـوم التنفيـذي 14، 13، 12حيـث نصـت املـواد :استقاللية الـدورات- 

ماليـةسـنةكـلنتيجـةتكـونهـي أنو دورات يف جمموعـة مـن النقـاط احملاسبية أو ما يعرف باستقاللية ال

األحداثهلاتنسبأنيتعنيأجل حتديدهاومنتليها،اليتالسنةوعنسبقتهااليتالسنةعنمستقلة

ومرجحـةمباشـرةصـلةلـهكـانإذااملقفلـةاملاليـةبالسـنةحـدثيـربط، وأن فقـطjـااخلاصـةوالعمليـات

االفتتاحيـةامليزانيـةتكـونأنجيبإضافة إىل املالية؛السنةحساباتتاريخ إقفالعندقائمةوضعيةمع

07/11القـانونمـن30املـادةحـددتكمـا،  السـابقةاملاليـةللسنةاخلتاميةللميزانيةمطابقةاملاليةللسنة

احلـاالت االسـتثنائية،يف بعـضميكـنأنـهالسـنة إالتغطـيشـهرعشـربـإثىناحملاسـبيةأواملاليـةالسـنة

الكيـاننشـاطارتبـاطعنـدوهـذاديسـمرب،31غـريأخـرتـاريخيفاملاليـةالسـنةبغلـقللكيـانالسـماح

أوأقـلاملاليـةالسـنةمـدةفيهـاتكـونالـيتاحلـاالتيف، و املدنيـةالسـنةمـعتتماشـىالاسـتغاللبـدورة

.رجعنفس امل، 06، املادة 08/156املرسوم التنفيذي رقم - 1
.رجعنفس امل، 07، املادة 08/156املرسوم التنفيذي رقم - 2
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الغلـقتـاريختغيـريحالـةأوالكيـاننشـاطوقـفأوحالـة إنشـاءيفالسـيماشـهر،عشـرإثـىنمـنأكثـر

.امللحقيفوتربيرهاقررةاملاملدةحتديدوجيب

التنفيـذي املرسـوممـن11املـادةكرسـت":اجليـدةاملعلومـةعـناإلفصـاحمبـدأ"األمهيـة النسـبية - 

حكـم علـىتـؤثرأنميكـنمهمـةمعلومـةكـلاملاليـةالكشـوفتـربزاملبـدأهـذافبمقتضـى، 08/156

لألمهيـةاملسـريينمعرفـةملاليـةاللكشـوفالصـادقةالصـورةتعكـسأنفيجـبالكيـان،اجتـاهمسـتعمليها

الكيان؛يقوم jااليتواملعامالتلألحداثتسجيلهمعندالنسبية للمعلومات

يفوردمبااحملاسيبالتسجيليفواحلذراحليطةمببدأاجلزائرياملايلاحملاسيبالنظامأخذ:احليطة واحلذر- 

يـؤديالـذياحليطـةملبـدأاحملاسـبةجيبتسـتأنجيـبحيـث،08/156التنفيـذياملرسوممن14املادة

مـنمـااملسـتقبلإىلموجـودةشـكوكحتويـلتفـاديقصـدالشـك،ظـروفيفللوقـائعتقدير معقولإىل

نتائجه؛أوالكيانملمتلكاتتثقيل بالديونشأنه

ــــة-  ــة التارخيي ـــت املــــادة :التكلفــ ــــذي 16نصـ ــــى إدراج األصــــول واخلصــــوم 08/156مــــن املرســــوم التنفي عل

دونمعاينتهـاتـاريخعنـدقيمتهـاأسـاسعبـاء و النـواتج يف الكشـوف املاليـة بتكلفتهـا التارخييـة علـىواأل

الشرائية؛القدرةاألسعار وتطورتغرياتآثاراحلسبانيفاألخذ

هـذا08/156التنفيـذياملرسـوممـن18املادةكرست:تغليب الواقع االقتصادي على املظهر القانوين- 

املـايلولواقعهـالطبيعتهـاطبقـاماليـةكشـوفضـمنوتعـرضاحملاسـبةيفالعمليـاتيـدتقبقوهلـااملبـدأ

القانوين، توجد يف بعض احلاالت تناقض بني الشـكل القـانوين مبظهرهافقطالتمسكدونواالقتصادي

نظــرة واحلقيقـة االقتصــادية، فمـثال عمليــة القـرض االجيــاري تعتـرب عمليــة اإلجيـار عــدم انتقـال امللكيــة مـن ال

1.القانونية، وتعترب عملية بيع أو شراء من الناحية االقتصادية

املاليـة الكشـوفتسـتجيبأن08/156التنفيـذي املرسـوممـن 19املـادةيفجـاء:إعطـاء صـورة صـادقة- 

مبـنحصـادقةصـورةإعطـاءهـدفإىلاحملاسـبيةوالقواعـداملبـادئاحـرتاموضـمنونوعيتهـابطبيعتهـا

الكيان؛وجناعةاملاليةالوضعيةعنمعلومات مناسبة

الوطنــي حـــول امللتـقى،"-الرهانات والعوائق- ع النظام احملاسيب اجلزائريواقع تكييف املؤسسات اجلزائرية م"سفيان نقماري، رمحة بلهادف، - 1

، جامعة عبد احلميد ابن باديس، كلية العلوم 2013جانفي 13/14يوميIAS – IFRSالدوليـة باملعايريوعالقتهباجلزائـراملـايلاحملـاسيبالنظـــام

.6اقتصادية، ص
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، أن الكتابــات احملاســبية حتــرر وفــق قاعــدة القيــد 07/11مــن القــانون16جــاء يف املــادة :القيــد املــزدوج- 

املزدوج حيث ميس كل تسجيل حماسيب على األقل حسابني أحدمها دائن واآلخر مدين؛

ضـرورةعلـى08/156رسوم التنفيـذي املمن15املادةونصت: دوام تطبيق الطرق والقواعد احملاسبية- 

دميومـةمبـدأعـناسـتثناءأييـربرالبقوهلـاالكيـان،يطبقهـاالـيتالطـرق احملاسـبيةثبـاتمببـدأااللتـزام

احملاسـبيةاملعلومـاتفانسـجاميف التنظـيم،تغيـريأوأفضـلمعلومـةعـنبالبحـثإالاحملاسـبيةالطـرق

العناصـربتقيـيماملتعلقـةالطـرق والقواعـدنفـستطبيـقيقتضـيقبـةاملتعاالفـرتاتخـاللمقارنتهـاوقابليـة

التقيـيمقواعـدبتحديـدواملتعلـق2008جويليـة26يفاملـؤرخالقـرارذلـكأكـدالكشـوف، كمـاوعـرض

سريها؛وقواعدمدونة احلساباتوكذاوعرضهاالكشوفواحملاسبة وحمتوى

مـنعنصـربـنيمقاصـةأيأجـراءميكـنالأنـه07/11القـانونمـن15املـادةيفجـاء:عـدم املقاصـة- 

املقاصـةهـذهمتـتإذاإالاألعباء،منوعنصرالنواتجمنعنصربنيوالاخلصوم،مناألصول وعنصر

واخلصـوماألصـولهـذهعناصـرحتقيـقأصـالاملقـررمـنكـانإذاأوتعاقديـةأوأسـس قانونيـةعلـى

يف؛صاأساسعلىبالتتابع أووالنواتجواألعباء

أي أن تكـون امليزانيـة : نيـة اخلتاميـة للـدورة السـابقة هلـاتطابق امليزانية االفتتاحية لدورة مالية مـع امليزا- 

للميزانية اخلتامية للسنة املالية السابقة وهذا حسـب مـا نصـت عليـه املـادةاالفتتاحية للسنة املالية مطابقة 

.08/156من املرسوم التنفيذي 13

تعترب املعايري احملاسبية كقيود حتكم عملية وضع السياسـة احملاسـبية، وyـتم هـذه املعـايري :ةاملعايري احملاسبي.ت

1:بتحديد ما يلي

وتتمثــل يف التثبيتــات العينيــة واملعنويــة، التثبيتــات املاليــة، املخزونــات :املعــايري املتعلقــة باألصــول- 

واملنتجات قيد التنفيذ؛

 رؤوس األمـــوال اخلاصـــة، اإلعانـــات، مؤونـــات املخـــاطر،وتتمثـــل يف:املعـــايري املتعلقـــة باخلصـــوم- 

؛القروض واخلصوم املالية األخرى

.وتتمثل يف قواعد تقييم وحماسبة األعباء والنواتج:املعايري املتعلقة بقواعد التقييم- 

.، مرجع سابق29ادة ، امل08/156املرسوم التنفيذي -1
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وتتمثــل يف تقيــيم األعبــاء والنــواتج املاليــة، األدوات املاليــة، عقــود :املعــايري ذات الصــفة اخلاصــة- 

أمني، العمليــــات املنجــــزة بصــــفة مشــــرتكة أو حلســــاب الغــــري، العقــــود طويلــــة املــــدى، الضــــرائب التـــ

.العمالت األجنبيةاملؤجلة، عقود اإلجيار التمويلي، امتيازات املستخدمني، العمليات املنجزة ب

ـــات املاليـــــة.ث ـــث اكتفـــــى املشـــــرع اجلزائــــري بـــــذكر اخلصـــــائص النوعيـــــة :اخلصــــائص النوعيـــــة للمعلومــ حيــ

:مات احملاسبية فقط دون شرح وأوجزها النظام احملاسيب املايل يف املالحق كما يليللمعلو 

تتمثـــل يف جـــودة املعلومـــة عنـــدما تـــؤثر يف القـــرارات االقتصـــادية للمســـتعملني ):pertinence( املالئمـــة - 

مــن خــالل مســاعدyم علــى تقــدير األحــداث املاضــية أو احلاضــرة أو القادمــة أو علــى تأكيــد تقــديراyم

1.السابقة أو تصويبها

نوعيــة معلومــة مــا عنــدما يكــون مــن الســهل فهمهــا مــن طــرف أي : )intelligibilité(القابليــة للفهــم - 

دراسـة املعلومـة وله اإلرادة على ،معرفة معقولة باألعمال وبالنشاطات االقتصادية وباحملاسبةلهمستعمل 

2.بكيفية جادة مبا فيه الكفاية

جـودة املعلومـة عنـدما ورد يف املعجـم مصـطلح الداللـة وهـو عبـارة عـن ):fiabilité( الداللةاملصداقية - 

تكـون خاليــة مــن اخلطـأ أو احلكــم املســبق والــيت ميكـن أن يوليهــا املســتعملون ثقـتهم لتقــدمي صــورة صــادقة 

3.عما هو مفرتض أن تقدمه أو ما ميكن أن ينتظر منها أن تقدمه بصورة معقولة

اســتمرارية نوعيـة املعلومــة ملـا يــتم إعـدادها وعرضــها يف ظـل احــرتام ):comparabilité( قابليـة املقارنــة - 

4.تسمح ملستعمليها بإجراء مقارنات معتربة يف الزمن وبني الكياناتالطرق و 

III.الكشوف املالية:

املاليـة تســمح بإعطـاء صـورة صـادقة عــن متكاملــة مـن الوثـائق احملاسـبية و تعـد الكشـوف املاليـة جمموعـة

ـــدورة، وطبقـــا للمـــادة حية املاليـــة واألداء و الوضـــع ـــة ال 07/11مـــن القـــانون 25الـــة اخلزينـــة يف املؤسســـة يف ¬اي

:تشتمل الكشوف املالية على ما يلي

من معجم 72، التعريف رقم 19، العدد رقم 2009مارس 25، اجلريدة الرمسية املؤرخة يف 2008جويلية 26امللحق الثالث للقرار املؤرخ يف - 1

.التعاريف
.من معجم التعاريف، نفس املرجع54، التعريف رقم 2008جويلية 26امللحق الثالث للقرار املؤرخ يف - 2
.سابقمن معجم التعاريف، مرجع41، التعريف رقم 2008جويلية 26امللحق الثالث للقرار املؤرخ يف - 3
.من معجم التعاريف، مرجع سابق14، التعريف رقم 2008جويلية 26امللحق الثالث للقرار املؤرخ يف - 4
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.حتدد امليزانية بصفة منفصلة عناصر األصول وعناصر اخلصوم:امليزانية.1

لـهتوفرألنواملوجهةماضيةأحداثبفعلالكيانيسريهااليتأ#ا املوارداألصول علىحيث تعرف

الكيـانيسـتأجرهاالـيتاألصـولأنمالحظـةميكـنهـذا التعريـفخـاللومـناقتصـادية مسـتقبلية،منـافع

امليزانية؛ وتدرج يفاألصولعناصرضمنتعتربماهلدف

مثـليتوالـيتماضـيةاقتصـاديةأحـداثعـنالنامجـةللكيانالراهنةااللتزاماتعلى أ#اتعرف اخلصوم

الـيتاحلاليـةااللتزامـاتتشـملفاخلصـومإذااقتصـادية،ملنـافعممثلةمواردخروجيفللكيانانقضاؤها بالنسبة

املوارديفنقصانمقابلXاالوفاءيتمواليتاملاضيةاالقتصاديةاألحداثعنوالناجتةالكيانعلى عاتقتقع

.اقتصاديةمنافعللكيانحتققأنمن املنتظراليت

الفصــل بــني األصــول اجلاريــة وغــري اجلاريــة واخلصــوم اجلاريــة وغــري يوضــح املــوايل)06(رقــم اجلــدول

:كما يلياجلارية

.األصول اجلارية وغري اجلارية واخلصوم اجلارية وغري اجلارية:)06(اجلدول رقم 

تشـمل، و ةجاريـغـريأصـوالدائمـةبصـورةالكيـانخلدمـةاملوجهـةاألصـولعناصـرتشـكل

الثابتـة العينيـةاألمـوالمثـل،الكيـاناحتياجـاتلتغطيـةاملستمرلالستعمالاملوجهةاألصول

املوجهـةغـريأوالطويـلاملـدىعلـىتوظيفهالغرضحيازhاتتماليتاألصولأو املعنوية؛أو

.اإلقفالتاريخمنابتداءشهراعشرإثىنحتقيقها خالليتمألن

أووجهتهـابسـبب)خدمـة الكيـان بصـورة دائمـة( هلـا هـذه الصـفةلـيسالـيتاألصـولأمـا

بيعهـاأوحتقيقهاالكيانيتوقعاليتاألصولعلىجارية وحتتويأصولتشكلفإ#اطبيعتها

ألغراضأساساحيازhايتماليتاألصولأوالعادية؛االستغاللدورةإطاريفاستهالكهاأو

شبهأوالسيوالتأوشهر؛عشرخالل إثىنحتقيقهاالكيانيتوقعواليتالقصريةاملعامالت

.لقيوداستعماهلاخيضعالاليتالسيوالت

العادية؛االستغاللدورةخاللتسويتهاتتمأنيتوقععندماجاريةخصومااخلصومتصنف

.اإلقفاللتاريخاملواليةشهرعشرةاإلثينخاللتسديدهاجيبو 

.، مرجع سابق08/156رقم التنفيذياملرسوممن 21 املادة-1
.، مرجع سابق08/156التنفيذي املرسوممن 22 من املادةالثانيةقرةالف- 2
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.جاريةغريخصومااخلصومباقيتصنف

، 2008جويليـة 26املـؤرخ يف 08/156من إعداد الطالبة باالعتماد على املرسوم التنفيـذي :املصدر

.27جلريدة الرمسية اجلزائرية، العددا

رف الكيـان حساب النتائج وضعية ملخصـة لألعبـاء واملنتوجـات احملققـة مـن طـيعد :حسابات النتائج.2

ال يأخذ بعني االعتبار تـاريخ التحصـيل أو الـدفع، ويظهـر النتيجـة الصـافية للسـنة خالل السنة املالية، و 

املالية؛

هنـــاك فـــرق شاســـع بـــني جـــدول حســـابات النتـــائج يف املخطـــط احملاســـيب القـــدمي وحســـاب النتـــائج يف 

:م املايل احملاسيب اجلديد ذكرنا بعضها سالفا ومن بني أوجه االختالفالنظا

املاليـة وهـو األمـر الـذي مل يكـن موجـودا يف نتيجـة العمليـات والنتيجـةبـنيالنتيجةحسابيفرق- 

.جدول حسابات النتائج

ص ا�موعة يختصمتوطين أين حماسيبخمططيفكماخاصحماسيبصنفعلىمترالالنتائج- 

.للنتائجامنةالث

حتسب الضريبة يف حساب النتائج على أساس النتيجة العادية مث تضاف النتيجة العادية إىل - 

 جدول حسابات النتائج كان يتم فرض الضريبة على جمموع نتيجيت يفالصايف، بينما 

.االستغالل وخارج االستغالل

ىل تصنيفها حسب طبيعتها وذلك أوجد النظام احملاسيب املايل تصنيفا جديدا لألعباء باإلضافة إ- 

.وجودا يف املخطط احملاسيب القدميحسب وظيفتها الشيء الذي مل يكن م

مما جاء به النظام احملاسيب املايل بالنسبة حلساب النتائج إظهاره ملعطيات السنة السابقة لغرض - 

.املقارنة وهو ما مل يكن موجودا يف املخطط احملاسيب الوطين القدمي

ويهدف إىل تقدمي قاعـدة ملسـتعملي الكشـوف املاليـة لتقيـيم قـدرة الكيـان علـى :اخلزينةجدول سيولة.3

.معلومات حول استعمال هذه السيولةتوليد سيولة اخلزينة وما يعادهلا، كما يظهر 
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ــوال اخلاصــــة.4 حيـــث يشـــكل حتلــــيال للحركـــات الــــيت أثـــرت يف الفصــــول : جـــدول تغــــريات رؤوس األمـ

.اصة بالكيان خالل السنة املاليةاملشكلة لرؤوس األموال اخل

ــق.5 يتضـــمن معلومـــات تفيـــد يف فهـــم الـــواردة يف الكشـــوف املاليـــة، حيـــث حيـــال كـــل قســـم مـــن :امللحـ

ة امليزانيــة، حســابات النتــائج، جــدول ســيولة اخلزينــة، جــدول تغــريات رؤوس األمــوال اخلاصــة إىل املعلومــ

1:التاليةالنقاطختصمعلوماتعلىاليةاملالكشوفملحقيشتمل،املوافقة يف املالحظات امللحقة

املالية؛الكشوفوإعداداحملاسبةملسكاملعتمدةاحملاسبيةوالطرقلقواعدا�

اخلزينـةسـيولةوجـدولالنتـائج،وحسـابامليزانيـةفهـمحلسـنالضـروريةاإلعـالممكمـالت�

اخلاصة؛األموالوجدول تغريات

األمالشـركةأووالفـروعاملشـرتكة،ملؤسسـاتوااملشـاركة،الكيانـاتختـصالـيتاملعلومـات�

االقتضاء؛عندتتماليتوكذلك املعامالت

.العامالطابعذاتاملعلومات�

IV.تنظيم احملاسبة:

أشار النظام احملاسيب املايل إىل أمور تقنية متعارف عليها وكان معمول Xا يف املخطط احملاسـيب الـوطين 

، كالتقيـــــد باملبـــــادئ احملاســـــبية، 2007نـــــوفمرب 25املـــــؤرخ يف 07/11مـــــن القـــــانون 24إىل 10يف املـــــواد مـــــن 

اخلارجيــة، عناصــر األصــول العمليــات تقــاس بالعملــة الوطنيــة، وجــود دليــل عمــل للمراقبــة واملراجعــة الداخليــة و 

اخلصـــوم ينبغـــي أن ختضـــع للجـــرد الـــدائم علـــى األقـــل مـــرة يف الســـنة، إتبـــاع مبـــدأ القيـــد املـــزدوج، إعـــداد دفـــرت و 

.اخل...ومية ودفرت األستاذ ودفرت اجلرد إضافة إىل دفاتر مساعدة حسب احلاجةللي

V.علـــى عكـــس املخطـــط احملاســـيب الـــوطين الـــذي يركـــز علـــى ثبـــات الطـــرق :التقـــديرات والطـــرق احملاســـبية

:احملاسبية فإن النظام احملاسيب املايل أقر بإمكانية منح استثناء هلذه القاعدة يف حالتني

تغري مفـروض يف إطـار نـص قـانوين جديـد كمـا هـو احلـال عنـد االنتقـال إىل تطبيـق :احلالة األوىل-

؛07/11القانون 

، ماجستري، "دراسة حالية مطاحن اجلنوب- تكييف القوائم امل يف املؤسسات اجلزائرية وفق النظام احملاسيب املايل اجلديد"سليم بن رمحون، - 1

.92، ص 2012/2013بسكرة، حماسبة، 
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هـذا إذا دل ىل حتسـني عـرض القـوائم املاليـة، و عندما hـدف هـذه الطـرق احملاسـبية إ:احلالة الثانية-

نونيــا، علــى شــيء فإمنــا يــدل علــى أن دور القــوائم املاليــة اآلن مل يصــبح تقــدمي معلومــات نزيهــة قا

.وإمنا التعبري بوفاء عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة يف تاريخ حمدد

VI.معـــة واحلســـابات املدجمـــةPـــدف إىل تقـــدمي ) ا�معـــة(وجـــوب إعـــداد حســـابات مدجمـــة:احلســـابات اh

1.كما لو كان كيان واحداملمتلكات والوضعية املالية والنتيجة اخلاصة �موعة الكيانات،

مـــن احملــــاور اجلديـــدة حيـــث أنـــه بالنســــبة للحســـابات ا�معـــة ظهـــرت احلاجــــة إىل تعتـــرب هـــذه النقطـــة 

تأطريهــا عنــد إنشــاء صــناديق املســامهة يف بدايــة التســعينات، وهــذا Xــدف االســتجابة للوضــعيات االقتصــادية 

املركبــة أمــا بالنســبة للشــركات املدجمــة أو2الشــركات األجنبيــة،اجلديــدة املرغــوب فيهــا واملتمثلــة يف الشــراكة مــع 

الـوطين أو خارجـه دون أن توجـد بينهـا روابـط اإلقلـيملقد عرفها نص القانون بأ#ا الكيانات املوجودة داخـل 

.مهيمنة، تنشر حسابات مركبة كما لو تعلق األمر بكيان واحدقانونية 

VII.3:جاءت مدونة احلسابات بسبعة أصناف هي:مدونة احلسابات وسريها

ـــابات رؤوس (الصــــنف األول -  ــوالحسـ شــــمل حســــابات املســــامهات يف رأس املــــال، األربــــاح يو ):األمــ

.احملتجزة يف شكل احتياطات وكل القروض األخرى

هـــي جممـــوع األمـــالك والقـــيم الدائمـــة الـــيت اشـــرتhا املؤسســـة أو ):حســـابات التثبيتـــات(الصـــنف الثـــاين - 

.أنشأhا من أجل االستخدام وليس البيع

ــات (ثالــث الصــنف ال-  هــي جممــوع األمــوال الــيت أنشــأhا ):ت قيــد التنفيــذاواملنتجــحســابات املخزون

.املؤسسة أو اشرتhا Xدف إعادة بيعها أو استهالكها يف عملية التصنيع أو االستغالل

1 - BENYEKHLEF Amel, «  le système comptable algérien étude comparative avec 

les pays de l’Europe de l’est », revue du chercheur, N 08, 2010, page 31. 
منشورة يف ،)"قياس وتقييم لبنود القوائم املالية(مقارنة النظام احملاسيب املايل مبعايري احملاسبة الدولية "مسعود دراوسي، ضيف هللا حممد اهلادي، - 2

، مت االطالع عليه بتاريخ 06، ص http://www.kantakji.com/media/2325/0m029.pdf: االنرتنت على املوقع االلكرتوين

.2015أفريل 21
مت ،) http://www.benbelghit.com(: إلنرتنت على املوقع، منشورة يف ا"سلسلة دروس يف احملاسبة املالية"، مداين بن بلغيث- 3

.2014سبتمرب 25: اإلطالع عليه بتاريخ
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تشــمل علــى حســابات احلقــوق والــديون غــري تلــك الــيت مت ترتيبهـــا ):حســابات الغــري(الصــنف الرابــع - 

دائمة أو تلك اليت حبسب طابعهـا املـايل الغالـب ترتـب ضـمن ضمن عناصر األصول الثابتة أو األموال ال

.ا�موعة اخلامسة

تتضــمن احلقــوق وااللتزامــات الناجتــة عــن حركــة القــيم النقديــة،):احلســابات املاليــة(الصــنف اخلــامس - 

.الشيكات والعمليات اليت متت مع البنوك والبورصات واملؤسسات املالية األخرى

تشمل كـل عناصـر األعبـاء واملصـاريف والتكـاليف الـيت حتملتهـا ):عباءحسابات األ(الصنف السادس - 

.املؤسسة لقاء مزاولة نشاطها

تشمل كل عناصر العائدات اليت حققتها نتيجة ملزاولـة نشـاط ):حسابات املنتوجات(الصنف السابع - 

.معني

ري وااللتزامـات و الـيت تسـتعمل يف حماسـبة التسـي) 9، 8، 0(كما ميكـن للمؤسسـة اسـتعمال األصـناف 

املاليــة خــارج امليزانيــة، أو مــن أجــل متابعــة عمليــات خاصــة ال يوجــد هلــا حســاب ضــمن األصــناف املــذكورة 

.سابقا

خيضــــع حتديــــد أرقــــام احلســــابات إىل جمموعــــة مــــن احملــــددات التنظيميــــة كتجــــانس حســــابات الصــــنف 

اسيب املـايل يف اجلزائـر يتوافـق إىل حـد  ومراعاة التبويب يف العرض، إال أن تبويب هذه احلسابات يف النظام احمل

.ليه يف النظام احملاسيب الفرنسيعهوكبريا جدا مع ما 

.األهداف املرجوة من تطبيق النظام احملاسيب املايل: ثانيا

وميكـن تلخيصـها هناك العديد من األهـداف املرجـو حتقيقهـا مـن خـالل تطبيـق النظـام احملاسـيب املـايل،

1:يف النقاط التالية

.ترقية النظام احملاسيب اجلزائري ليواكب ويتوافق مع األنظمة احملاسبية الدولية�

تســهيل خمتلــف املعــامالت املاليــة واحملاســبية بــني املؤسســات االقتصــادية الوطنيــة واملؤسســات �

.األجنبية

.العمل على حتقيق العقالنية من خالل الوصول إىل الشفافية يف عرض املعلومات�

.اسبية واملالية وثائق دولية تتناسب مع خمتلف الكيانات األجنبيةجعل القوائم احمل�

.2007سبتمرب5مداخلة املالية كرمي جودي أمام نواب جملس الشعيب الوطين منقوال عن جريدة اخلرب اجلزائرية الصادرة بـ-1
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.إعطاء صورة صادقة عن الوضعية املالية للمؤسسة�

.قابلية مقارنة املؤسسة لنفسها عرب الزمن وبني املؤسسات على املستويني الوطين والدويل�

ن اآلليــــات املســــاعدة علــــى منــــو املردوديــــة للمؤسســــات مــــن خــــالل متكينهــــا مــــن معرفــــة أحســــ�

.االقتصادية واحملاسبية اليت تشرتط نوعية وكفاءة التسيري

يسمح مبراقبة احلسابات و ضـمان للمسـريين واملسـامهني اآلخـرين حـول مصـداقيتها وشـرعيتها �

وشفافيتها

.املساعدة يف فهم أحسن الختاذ القرارات وتسيري املخاطر بكل فاعلية يف السوق�

موثـوق Xـا وشـفافة تشـجع املسـتثمرين وتسـمح هلـم مبتابعـة إعطاء معلومات صحيحة وكافيـة، �

.أمواهلم

الســماح بالتســجيل بطريقــة موثــوق Xــا وشــاملة جممــوع تعــامالت املؤسســة مبــا يســمح بإعــداد �

.التصاريح اجلباية مبوضوعية ومصداقية

اليف مـن النظام احملاسيب املايل يتوافق مع الوسائل املعلوماتية املوجـودة والـيت تسـمح بأقـل التكـ�

.تسجيل البيانات احملاسبية وإعداد القوائم املالية وعرض وثائق التسيري حسب النشاط

.السماح بتقييم املمتلكات بشروط السوق�

واحلسابات االقتصادية لقطاع املؤسسات على املستوى اإلحصائياتيساعد يف إعداد �

1الوطين من خالل معلومات متتاز باملصداقية والشفافية؛

.املعايري احملاسبية الدوليةو النظام احملاسيب املايل املقارنة بني : الثالثاملطلب

ليكـون النسـخة النهائيــة املقبولـة والــيت 2006أعتمـد املشـروع الســابع للنظـام احملاسـيب املــايل واملعـد ســنة 

النظــام واملتضــمن2007نــوفمرب 25املــؤرخ يف 11-07يف اجلزائــر، وجتســد ذلــك بإصــدار القـانون رقــم طبقـت

احملاســـيب املـــايل، واملتتبـــع جيـــد أن النظـــام احملاســـيب املـــايل مســـتوحى مـــن املعـــايري احملاســـبية الدوليـــة كمـــا هـــي يف 

، غــري أن املعــايري احملاســبية الدوليــة مــن ذلــك الوقــت شــهدت عــدة تغــريات وتعــديالت ممــا جيعــل 2005جــانفي

شــيئا فشــيئا مبــرور الــزمن، فجميــع التعــديالت الــيت فجــوة االخــتالف بينهــا وبــني النظــام احملاســيب املــايل تتوســع

، ا|لة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، "معوقات تطبيق النظام احملاسيب املايل يف شركات املسامهة اجلزائرية دراسة حالة والية بسكرة"شي، عمار بن عي- 1

.88، ص 2014، 01العدد 
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غــري متضــمنة يف النظــام احملاســيب املــايل، ويف مــا يلــي ســرد 2005شــهد�ا املعــايري احملاســبية الدوليــة منــذ ســنة 

.ألهم االختالفات بني النظام احملاسيب املايل واملعايري احملاسبية الدولية

جانـــب اإلطـــار املفـــاهيمي  دراســـة -الدوليـــة والنظـــام احملاســـيب املـــايلبـــني املعـــايري احملاســـبية املقارنـــة: أوال

.-مقارنة ملختلف املبادئ

ايل واملعـايري احملاسـبية الدوليـة، كمـا يوضـحه سنقوم يف هذا الفـرع بـإجراء مقارنـة بـني النظـام احملاسـيب املـ

).07(اجلدول رقم 

جانب اإلطار -النظام احملاسيب املايلية و املقارنة  بني املعايري احملاسبية الدول): 07(اجلدول رقم 

.دراسة مقارنة ملختلف املبادئاملفاهيمي

اإلطار التصوري حسب النظام احملاسيب املايل.املعايري احملاسبية الدوليةحسبالتصورياإلطار 

ــن القــــول أن للمعلومــــات أمهيــــة نســــبية إذا   ميكــ

تـــأثري ســـليب علـــى كـــان تغيريهـــا أو حـــذفها لـــه 

. القرارات االقتصادية املتخذة

08/156مـن املرسـوم 11حسب مـا ورد يف املـادة 

فـــــإن مبـــــدأ األمهيـــــة النســـــبية مـــــرتبط مبـــــدى جـــــودة 

املعلومــــات املاليــــة أي أن العناصــــر غــــري املهمــــة ال 

.ختضع للمعايري احملاسبية

اتر مت إثبــــــــات األحـــــــــداث االقتصـــــــــادية بالـــــــــدف

ــــات احملاســــبية للمؤسســــة والتقريــــر عنهــــا بالبيا ن

ــــــها ــــــيت ختصـــ ـــــــة للفـــــــــرتات الـــ اســـــــــتقاللية (املاليــ

).السنوات املالية

كل دورة حماسبية مستقلة عـن األخـرى مـن حيـث 

مــن 13و12اإليــرادات واألعبــاء حســب املــادتني 

.08/156املرسوم التنفيذي 

تقديرية للتوصـل إىل هو مبثابة ممارسة السلطة ال

 IASتقــديرات يف ظــروف حالــة عــدم التأكــد

37.

يقــــوم علــــى أســــاس تســــجيل اخلســــائر احملتملــــة أي 

االلتزام باحلذر يف إعداد التقديرات يف حالة عدم

اإلفــراط يف األصــول واإليــرادات والتقليـــل (التأكــد

مـــن املرســـوم 14، املـــادة )مـــن اخلصـــوم والتكـــاليف

.08/156التنفيذي 
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جيــب أن تتميــز بثبــات الطــرق وقواعــد العــرض 

ـــن اخلـــــروج عنـــــه يف  مـــــن ســـــنة إىل أخـــــرى وميكــ

حالــــة البحــــث عــــن معلومــــة أفضــــل ملســــتعملي 

).IAS 8(البيانات املالية 

ينبغـــي احملافظـــة علـــى نفـــس طـــرق التقيـــيم احملاســـيب 

خـــالل الـــدورات احملاســـبية إال إذا أدى التغيـــري إىل 

ملاليـــة أو حـــدوث تغيـــري حتســـني جـــودة املعلومـــات ا

مـن 15يف النصوص التنظيمية املعمـول Xـا، املـادة 

.08/156املرسوم التنفيذي 

تعتــــرب األكثــــر شــــيوعا إلعــــداد البيانــــات املاليــــة 

ـــاك طـــرق أخـــرى القيمـــة : وميكـــن أن تكـــون هن

.ادلة أو صايف القيمة البيعيةعال

هـا التارخييـة أو تسجل األحـداث االقتصـادية بقيمت

التكلفــة الفعليـــة وقـــت حــدوثها، وميكـــن تعويضـــها 

مـــن املرســـوم التنفيـــذي 16بالقيمـــة العادلـــة، املـــادة 

08/156.

امليزانيــة اخلتاميــة لــدورة مــا جيــب أن تكــون نفســها .مل يرد نص يطابق هذا املبدأ

مــــن 17قبلــــة، املــــادة امليزانيــــة االفتتاحيــــة للــــدورة امل

مـن القـانون 19واملـادة 08/156املرسوم التنفيذي 

07/11.

مــن الضــروري حماســبة العمليــات طبقــا لواقعهــا 

.االقتصادي وليس فقط على شكلها القانوين

أن تقيد العمليات وتعرض ضمن الكشوف املالية 

ي دون طبقــــا لطبيعتهــــا وواقعهــــا املــــايل واالقتصــــاد

مــــن 18التمســـك فقــــط مبظهرهـــا القــــانوين، املـــادة 

.08/156املرسوم التنفيذي 

عــدم إجــراء مقاصــة بــني املطلوبــات واملــداخيل 

واملصـــــروفات إال إذا كانـــــت مطلوبـــــة وتعكـــــس 

أو مسـموح Xـا مـن قبـل معيـار جوهر العملية؛

.حماسيب آخر

ـــاك نـــص قـــانوين  غـــري مســـموح Xـــا إال إذا كـــان هن

.07/11من القانون 15حمدد، املادة 

ومعــــايري 08/156واملرســــوم التنفيــــذي 07/11مــــن إعــــداد الطالبــــة اعتمــــادا علــــى القــــانون : املصــــدر

".IAS/IFRS"احملاسبة الدولية



.تكييف املمارسة احملاسبية الوطنية مع املمارسة احملاسبية الدولية:           ثالفصل الثال

155 

:من عدة جوانب خمتلفةدراسة مقارنة بني املعايري احملاسبية الدولية والنظام احملاسيب املايل: ثانيا

من عدة دراسة مقارنة بني املعايري احملاسبية الدولية والنظام احملاسيب املايل): 08(جدول رقم 

:جوانب خمتلفة

"SCF"النظام احملاسيب املايل"IAS/IFRS"املعايري احملاسبية الدولية جمال االختالف

بطيء خيضع لإلجراءات القانونيةسريع وفق املستجدات والظروف االقتصاديةالتحديثسرعة .1

ــــــدمي الدقة والتفصيل.2 ـــــــل عنصـــــــــر مـــــــــع تقـــ ـــــــلة لنطـــــــــاق كــ مفصــ

.الشروحات الالزمة للتعامل مع أي مستجدة

موجز واقتصر على تقنيـات املعاجلـة 

.لألحداث االقتصادية

قائمــة التــدفقات ؛جــدول الــدخل؛املركــز املــايلالقوائم املالية.3

قائمـــــــة التغـــــــري يف حقـــــــوق امللكيـــــــة؛النقديـــــــة؛

افية؛اإليضاحات واجلداول اإلض

جــدول ؛ حســابات النتــائج؛ امليزانيــة

ــــــــة؛ ـــري تــــــــدفقات اخلزين ــــــدول تغـــــ جــ

.حقامللاألموال اخلاصة؛

يعــــاجل االلتزامــــات الطارئــــة الــــيت يفصــــح عنهــــا، املؤونات.4

وكـــذلك يعـــاجل األصـــول الطارئـــة حبيـــث يفصـــح 

.عن اإليرادات املستقبلية

ـــــتم تكـــــوين  ـــــيت ي ـــــات ال يعـــــاجل املؤون

.خمصص هلا فقط

ـــــات إعـــــــداد التقـــــــارير سداســـــــية املرحليةالتقارير.5 علـــــــى املؤسســ

.وميكن إعدادها فصليا

غري مدرجة

القيمـةلقيـاستقنيــاتثـالثاعتمـادمتالقيمة العادلة.6

وطريقةالتكلفةوطريقةطريقة السوقالعادلة،

). IFRS13(حسبوذلكالدخل

ال يوجد معيار حيدد طرق وتقنيـات 

ةقياس القيمة العادلة أو احلقيقي

يـتمأخـرىشـركةبتملـكشـركةقيـامعنـداألعمالاندماج.7

يفعليهااملنصوصالشراءوفق طريقةمعاجلته

.املعايري الدولية

القـوائمانـدماجفقـطمـدرجغـري

األماملؤسسةمعاملالية للفروع

الـيت املعلومـاتطبيعةحيددكاملمعياروجوداإلدارةتعليقات.8

.وحدودهااهلاوجماإلدارةتعليقاتيتضمنها

طبيعـة حيـددقسـمأيوجـودعـدم

اإلدارةXاتقوماليتالتعليقات

النظـــام تطبيـــقوجـــوبحـــددعلـىالدوليـةاحملاسـبيةاملعـايريتطبيـقوجـوببالتطبيقااللتزام.9
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مهمـاالبورصـةيفاملدرجـةكامـل الشـركات

كبـريةكانـتمهمـاحجمهـا، والبقيـةصـغر

مـعاملعـايرياخلـاص بتكييـفباملعيـارتلتـزم

املتوسطة والصغرية احلجم،املؤسسات

النشـاط حلجـموفقـااملـايلاحملاسـيب

العمالوعدد

، "املعـايري احملاسـبية الدوليـة والبيئـة اجلزائريـة متطلبـات التوافـق والتطبيـق"محزة ، العرايب :املصدر

.148، ص 2012/2013دكتوراه علوم التسيري، جامعة حممد بوقرة، بومرداس، اجلزائر، 

.مراحل عملية االنتقال إىل النظام احملاسيب املايل: املطلب الرابع

الواقــع أن النظــام احملاســيب املــايل اجلديــد هــو يف األصــل نســخة عــن املخطــط احملاســيب الفرنســي مــع 

د بعــض االختالفــات، والرهــان يف اجلزائــر قــائم علــى إســقاط التجربــة الفرنســية علــى الواقــع اجلزائــري باالعتمــا

علــى كــل التفاصــيل الــيت تصــدر عــن هيئــة التوحيــد الفرنســية، حيــث بــدأت عمليــة إصــالح املخطــط احملاســيب 

.واليت مولت من قبل البنك الدويل2001الوطين بداية من الثالثي الثاين من سنة

مـــن خـــالل ا|لـــس الـــوطين مـــن أجـــل مســـاعدة املؤسســـات علـــى عمليـــة االنتقـــال قامـــت وزارة املاليـــة

بإصــدار جــدول مطابقــة للمقاربــة بــني حســابات املخطــط احملاســيب الــوطين والنظــام احملاســيب املــايل ةللمحاســب

حتديـد كيفيـات اليت �ـدف إىل2010أكتوبر 29املؤرخة يف 02اجلديد والذي أرفق مع التعليمة الوزارية رقم 

ى التعـاريف، املفـاهيم، نظـم دخـال بعـض التعـديالت اجلذريـة علـى مسـتو نظـرا إل، و إجـراءات تنفيـذ االنتقـالو 

بيــة ، ألزمــت هــذه التعليمــة األطــراف املعنيــة بتلالتقيــيم والتقييــد احملاســيب وكــذا طبيعــة الكشــوف املاليــة وفحواهــا

، حيــث تناولــت كيفيــة التحضــري لتطبيــق النظــام املتطلبــات اهلامــة واملتعلقــة بــالتقييم، العــرض والتقييــد احملاســيب

عمليـــة االنتقـــال مـــن خـــالل إعـــداد خمطـــط حســـابات داخلـــي ها تغـــريات الـــيت أحـــدثاحملاســـيب املـــايل وتســـيري الت

01إعــداد ميزانيــة افتتاحيــة يف وحســب التعليمــة ميكــن اختــاذ إجــراءات عامــة تتمثــل يف حســب النظــام اجلديــد 

بعــد التأكــد منهــا علــى 2010لســنة حســب التنظــيم اجلديــد وســحب مجيــع املعطيــات املقارنــة 2010جــانفي 

، إضـــافة إىل تقـــدمي يف امللحـــق املقدمـــة طبقـــا للمرجعيـــة احملاســـبية اجلديـــدة2010قـــوائم املاليـــة لســـنة مســـتوى ال

وميكـــن وتقـــدمي تـــدفقات اخلزينـــةالتوضـــيحات املفصـــلة ألثـــر االنتقـــال علـــى الوضـــعية املاليـــة، والنجاعـــة املاليـــة

:اإلجراءات احملاسبية الواجب اختاذها فيما يليتوضيح

.حسابات األصول واخلصومإدراج بعض : أوال
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ضـمن حسـابات التثبيتـات لتـدرج" مصاريف التطوير الثابتة "203/مصاريف التطوير إىل  ححتويل �

.املتعلق باملصاريف06بدال من الصنف 02املعنوية، أي صنف 

املنــافع هــو حتويــل شــبه كلــي للمخــاطر و (التمــويليتســجيل مصــاريف اإلجيــار املتعلــق بعمليــة اإلجيــار�

يف حساب التثبيتات املالية املعنية باألصل املستأجر مع جعـل حسـاب 1)الصلة مبلكية األصلذات 

.يف اخلصوم مدينا" قروض مالية"

.وجدت، من قبل املؤسسة ملستخدميهاإذا" التزامات التقاعد"مؤونة ينبغي تكوين �

الــيت مل تســدد خــالل الضــرائب املؤجلــة فمثــاال علــى ذلــك التكــاليف الــيت مت تســجيلها يف احملاســبة و �

مــن النتيجــة اجلبائيــة لــنفس الســنة  وبالتــايل فإنــه ينبغــي تســجيل ضــريبة فإaــا ال ختصــم2009ســنة 

. مؤجلة يف جانب األصول

.اليت تتوفر فيها الشروط وفق معايري اإلدماجو أصول وخصوم الشركات غري املدجمة�

.إلغاء بعض األصول واخلصوم: ثانيا

مــن بينهـا مصــاريف األحبــاث والدراسـات وأتعــاب التأسـيس وغريهــا، غــري الـيتاملصـاريف اإلعداديــة و �

.موجود يف املرجعية احملاسبية اجلديدة لذلك جيب أن حتذف من األصول

الـذي أصـبح "  مؤونـات اإلصـالحات الكبـرية"حـول 2003استنادا إىل معايري احملاسـبة الدوليـة سـنة �

علــى عناصــر والــيت ختــص اإلصــالحات الكبــرية" بــريةالتفتــيش واملراجعــات الك"يعــاجل ضــمن عناصــر 

.االستثمارات

التكاليف ضمن عناصـر مؤونات اخلسائر األخرى غري املقبولة كمؤوناتتوجد شروط معينة إلدراج �

.امليزانية

.ترتيب عناصر األصول واخلصوم: ثالثا

ة ترتيــب اخلصــوم ينبغــي إعــادة ترتيــب عناصــر األصــول إىل أصــول جاريــة وأصــول غــري جاريــة، وإعــاد�

إىل رؤوس األموال اخلاصة، اخلصـوم غـري جاريـة، خصـوم جاريـة، كمـا هـو وارد يف امللحـق األول مـن 

احملدد لقواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املاليـة وعرضـها 2008جويلية 26القرار املؤرخ يف 

.قواعد سريهاكذا مدونة احلسابات و و 

.109، ص 2009جلزء الثاين، ، مكتبة الشركة اجلزائرية بوداود، اجلزائر، ا"حماسبة املؤسسة طبقا ملعايري احملاسبة الدولية"شعيب شنوف، -1
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األصــول إىل (ف، التثبيتــات يف احملفظــة يف خمتلــف فئــات األصــول املاليــة ترتيــب القــيم املنقولــة للتوظيــ�

.1)غاية أجل االستحقاق، األصول املممتلكة بغرض املعامالت، أصول متوفرة للبيع

.املعاجلة احملاسبية للتعديالت احملاسبية احلاصلة سابقا: رابعا

تعــديالت الناجتــة عــن تغــري ال-الرتحيــل مــن جديــد" 11والــيت ستســجل يف حســاب فرعــي للحســاب 

: -الطرق احملاسبية

وذلــك باســتخدام جــدول املطابقــة  ،11ترحيــل املصــاريف اإلعداديــة إىل احلســاب الفرعــي للحســاب �

الرتحيــل "11حبســاب " X 20كمــا ميكــن ترصــيد إطفــاء املصــاريف اإلعداديــة باســتبدال احلســاب

.وجعله مدينا" من جديد

مؤونــات التكــاليف الواجــب توزيعهــا علــى عــدة ســنوات "إن وجــود حســب النظــام احملاســيب املــايل فــ�

، مــن حســاب هــذه 2009، غــري مــربر يف احملاســبة وعليــه جيــب إلغــاؤه يف aايــة الســنة املاليــة "ماليــة 

.املؤونة إىل حساب الرتحيل من جديد

عـد هلمـا يعتربان من حسابات امليزانية حسب املخطـط احملاسـيب الـوطين ، ومل ي579و469احلسابان �

وجود يف القوائم املالية حسب النظام احملاسيب املايل اجلديد، وعليه جيب ترصيدمها قبل إقفـال السـنة 

.2009املالية 

ا�ا إلعطائهــا نــوع مــن الشــفافية يف األخــري جيــب علــى املؤسســة القيــام بعمليــة تطهــري جلميــع حســابو �

.ذلك من خالل إجراء مقاربات وتأكيد لألرصدةو 

.املطابقةاء تعديالت على امليزانية اخلتامية من أجلإجر : خامسا

.من خالل إعادة معاجلة معطيا�ا وفق النظام احملاسيب املايل إلعطاء إمكانية دراسة تطور احلسابات

ـــزان املراجعـــة : سادســـا ـــق النظـــامني احملاســـبيني2009إعـــداد مي ـــوطين و (وف النظـــام املخطـــط احملاســـيب ال

، ظـامنيالتأكد من تساوي جماميع وأرصـدة ميـزان املراجعـة للن�دف إىلاملقارنة اليتمن أجل) احملاسيب املايل

تـــوفري ، و إعـــداد القــوائم املاليـــة وفــق النظـــامني، مــع تصــنيف احلســـابات وفــق جمموعـــة احلســابات اخلاصـــة �ـــاو 

.2010يف القوائم املالية لسنة 2009معلومات عن السنة املالية 

ماجستري،كلية العلوم اقتصادية علوم التسيري وعلوم جتارية، ،"النظام احملاسيب املايل بني االستجابة للمعايري الدولية ومتطلبات التطبيق"رفيق يوسفي، - 1
.169، ص 2011- 2010جامعة تبسة ، 
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.2009يزانية االفتتاحية لسنة إقفال حسابات امل: سابعا

بعد القيام جبميع التعديالت واملطابقة بني احلسـابات ، يـتم ترصـيد حسـابات امليزانيـة والتسـيري ونقلهـا 

بالتــايل إقفــال الســنة املاليــة وفــق النظــام احملاســيب املــايل اجلديــد و إىل الســجالت احملاســبية اجلديــدة املعــدة وفــق 

.2009املخطط احملاسيب الوطين لسنة

.2010إعداد امليزانية االفتتاحية لسنة : ثامنا

املطابقة للنظام احملاسيب املايل اجلديد احملتوية على احلساب 2009بإعادة فتح امليزانية اخلتامية لسنة 

.ضمن رؤوس األموال اخلاصة،"نتيجة السنة املالية"12احلساب و "الرتحيل من جديد"11اجلديد 

على نتائج إجيابية لتبين فكرة إنشاء نظام حماسيب مايل جديد كان لزاماومن أجل الوصول إىل

إجراءات لتسهيل عملية االنتقال بالنسبة للجهات املهتمة خاصة املؤسساتالسلطات اجلزائرية القيام ب

رسكلة ، إنشاء جلنة قيادة مهمتها إعداد تشخيص عام حول اآلثار التنظيمية وإعداد خمطط نشاطك

حيازة برامج إعالم آيل جديدة أو حتديث ، ويل القيام مبهمة االنتقال الحقااحملاسبني وتأهيلهم لتاملوظفني 

1.احملاسيب اجلديدتدريب على التقنيات اجلديدة للنظامالتكوين و والالربامج املوجودة، 

:يف النظام احملاسيب املايل اجلزائريقواعد التقييم: املطلب اخلامس

ناصر األصول، اخلصوم، النواتج واألعباء، وتعرض يف القوائم املالية بتكلفتها تقيد يف احملاسبة ع

التارخيية، اليت ال تأخذ يف احلسبان تأثري تغريات األسعار وتطور القدرة الشرائية للنقود، غري أنه ميكن إجراء 

األصول البيولوجية مراجعة هلذه الطريقة لبعض العناصر وفق شروط حيددها النظام احملاسيب املايل، منها 

ويف aاية كل دورة مالية تُقّدر املؤسسة إذا  . 2)القيمة العادلة(واألدوات املالية، اليت تقيم بالقيمة احلقيقية 

وإذا وجد هذا املؤشر جيب على 3كان هناك مؤشر على إمكانية اخلسارة أو النقصان يف قيمة أصل معني،

خلسارة القيمة احملاسبية الصافية هذه امتثلل لألصل، حبيث املؤسسة أن تُقّدر القيمة القابلة للتحصي

تتمثل القيمة القابلة للتحصيل يف أكرب قيمة بني سعر البيع الصايف ، و القيمة القابلة للتحصيلمطروحا منها

البيع الصايف هو املبلغ الذي من املمكن أن يتم احلصول عليه من بيع وقيمة املنفعة لألصل، حيث أن سعر

1 - EL BESSEGHI Mourad, « La première application du nouveau Système 

Comptable Financier : Mode d’emploi », Novembre 2009. P. 13. 
.16بق ، املادة ا، مرجع س156- 08املرسوم التنفيذي رقم -2

3- Conseil National de la Comptabilité, « Projet 7 de Système Comptable Financier », 

Alger, Juillet 2006, l'article 321-5. 



.تكييف املمارسة احملاسبية الوطنية مع املمارسة احملاسبية الدولية:           ثالفصل الثال

160 

ل منقوصا منه مصاريف البيع والتوزيع، يف إطار شروط املنافسة العادية بني أطراف يقبلون بعملية البيع األص

ولديهم ما يكفي من املعلومات، أما قيمة املنفعة فتتمثل يف القيمة احلالية املقدرة للتدفقات النقدية 

. عنه يف aاية مدة االنتفاع بهاملستقبلية املنتظرة من االستعمال املتواصل لألصل إىل غاية التنازل

عندما تكون القيمة القابلة للتحصيل لألصل أقل من قيمته احملاسبية الصافية من االهتالكات، فإن 

ذلك يشكل خسارًة يف القيمة مبقدار الفرق بني القيمتني، ويتم تصحيح هذه الوضعية بإرجاع القيمة 

، ويتم إثبات هذه اخلسارة بالتناقص يف قيمة األصل املعين، احملاسبية الصافية إىل القيمة القابلة للتحصيل

وتسجيل مقدار اخلسارة حماسبيا ضمن األعباء، وذلك من أجل إظهار األصول بقيمها احلقيقية يف تاريخ 

.aاية الدورة

بالنسبة للخسارة يف القيمة احملققة على األصول خالل دورات سابقة، يتم إرجاعها ضمن النواتج يف 

النتائج عندما تصبح القيمة القابلة للتحصيل هلذا األصل أكرب من قيمته احملاسبية الصافية خالل حساب

.الدورة اجلارية

I.التثبيتات املادية واملعنوية:

ـــاج تثبيـــتهـــو التثبيـــت العيـــين ـــان مـــن أجـــل اإلنت وتقـــدمي اخلـــدمات واإلجيـــار واالســـتعمال حيـــوزه الكي

1.مدة استعماله إىل ما بعد السنة املاليةغرق والذي يفرتض أن تستألغراض إدارية 

اإلنتـاجفـة باحتساب تكلفة االقتناء يف حالة الشـراء أو تكليتم تقييمها حسب طريقة احلصول عليها 

ـــة  ـــةإنتاجهـــايف حال ـــة األصـــل املقـــدم بـــال مقابـــل يف حالـــة مـــن قبـــل املؤسســـة ذا�ـــا، أو القيمـــة العادل يف حال

.بالقيمة احملاسبية إذا كانت األصول املتبادلة متجانسةأواستبدال أصول غري متجانسة 

ار أنشـطته يف إطـومسـتعمل 2هو قابل للتحديد غري النقـدي وغـري املـادي، مراقـبالتثبيت املعنويأما 

ماتيـــة أو رخـــص االســـتغالل العاديــة واملقصـــود منـــه مـــثال احملـــالت التجاريـــة املكتســبة، العالمـــات، بـــرامج املعلو 

3.ءات، مصاريف التنمية، حقل منجمي موجه لالستغالل التجاريعفااإلاألخرى و 

احملدد لقواعد التقييم و احملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات 2008جويلية 26من القرار الصادر يف 121.1البند - 1
.19، العدد للجمهورية اجلزائريةوقواعد سريها، اجلريدة الرمسية

.أن يكون مراقب ومل يركز على ملكية األصل كما كان يف املخطط احملاسيب الوطينيدل املصطلح أن النظام احملاسيب املايل ركز على أن األصل جيب- 2
.مرجع سابق، 2008جويلية 26من القرار الصادر يف 121.2البند - 3
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طبقـــا للقاعـــدة العامـــة للتقيـــيم يـــدرج التثبيـــت املعنـــوي أو العيـــين يف احلســـابات كأصـــل إذا تـــوفرت فيـــه 

مـن وثانيهمـا إذا كـان إذا كـان مـن احملتمـل أن يـدر منـافع اقتصـادية مسـتقبلية للمؤسسـة؛إثنني أوهلما شرطني 

.تكلفة األصل بصورة صادقةاملمكن تقييم

خـالل السـنة العناصر العينية الضعيفة القيمة ال تدرج يف احلسابات باعتبارها مسـتهلكة متامـا كما أن

علــى شــكل تثبيتــات إذا كــان معــدات الصــيانة ذات خصوصــيات يف احلســابات قطــع الغيــار و تــدرج ، و املاليــة

ات أصل كما لو كانـت عناصـر منفصـلة إذا كانـت مـدة تعاجل مكون، و ات عينية أخرىاستعماهلا مرتبط بتثبيت

.االنتفاع �ا خمتلفة

:عملية تقييم األصول منيز حالتنيفيما خيص 

تشـــمل تكلفـــة مثـــن الشـــراء الـــذي يضـــمن الرســـوم و ):عنـــد دخـــول ذمـــة املؤسســـة(التقيـــيم األويل �

نسـب مباشــرة لألصــلوبــاقي التكــاليف الـيت ميكــن أن تاجلمركيـة و الضــرائب غـري القابلــة لالسـرتجاع 

، أو حيـــازة تثبيـــتإنشـــاءكالرواتـــب واملنـــافع األخـــرى املمنوحـــة للمســـتخدمني والناجتـــة مباشـــرة عـــن (

مصــــاريف التســــليم، مصــــاريف الرتكيــــب والنقــــل، أتعــــاب املهنيــــني كاملهندســــني املعمــــاريني، اخلــــرباء، 

.مع طرح كل اخلصومات التجارية،)املقيمني

1:جلتنيعاومنيز م:التقييم الالحق�

املرجعي باألصل جيب أن يسجل األصل املادي بتكلفته مطروحـا منـه بعد االعرتافاملعاجلة املرجعية 

بعـد املعاجلـة البديلـة املنصـوح �ـاو ، ة ناجتة عن اخنفاض يف قيمـة األصـلأية خسائر مرتاكماالهتالك و 

ــــة(االعــــرتاف باألصــــل بقيمــــة إعــــادة التقيــــيم  روحــــا منــــه مطدة التقيــــيم يف تــــاريخ إعــــا) القيمــــة العادل

، وختتلـف القيمـة العادلـة للتثبيـت اخلسائر املرتاكمة الناجتة عن اخنفـاض القيمـةاالهتالكات املرتاكمة و 

القيمة احملاسبية لألصـل أكـرب (موجب فإذا كان فارق إعادة التقييم ،ملعاد تقييمه عن قيمته احملاسبيةا

105يف األمــوال اخلاصــة مباشــرة يف احلســاب رقــم فــإن هــذا الفــرق يســجل ) قيمــة إعــادة التقيــيممــن 

.النتيجة كعبءويسجل كذلك كإيراد، يف حني يسجل الفرق السالب يف " فرق إعادة التقييم"

1- projet 07, « Système Comptable Financière », ministre de finance, Alger, 2004, p 

17.
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:اهتالك التثبيتات املادية واملعنوية.1

لقيمـة ألصل مطروحـا منـه اعبارة عن التكلفة التارخيية أو القيمة املعاد تقييمها ل:لإلهتالكاملبلغ القابل - 

املتبقية، ويوزع بصورة طردية عن مدة دوام نفعية األصل مع مراعاة القيمة املتبقيـة احملتملـة، فـإذا كـان مـن 

.لإلهتالكأخذها يف احلسبان عند حساب املبلغ القابل املمكن قياسها مبوثوقية فإنه جيب 

، ويفـرتض أن ال تتجـاوز Oـاهـذه املـدة النفعيـة لألصـل وتقـدرها املؤسسـة اسـتنادا إىل خرب :مدة االهتالك- 

.سنة20املدة النفعية لألصل مدة 

، هي انعكاس تطور استهالك املؤسسـة للمنـافع االقتصـادية الـيت يـدرها األصـل املهتلـك:طرق االهتالك- 

االهــتالك اخلطــي؛ االهــتالك املتنــاقص، االهــتالك املتزايــد، طريقــة وحــدات : 1تتمثــل يف أربعــة طــرق وهــي

. اإلنتاج

علـــى أســـاس درجـــة مالئمتهـــا لتقيـــيم اســـتهالك املنـــافع االقتصـــادية الطـــرق إحـــدىم اختيـــار حيـــث يـــت

.املتوقعة من األصل وجيب اإلفصاح عن الطريقة املختارة يف ملحق املؤسسة

ــــة-  ـــات املاليـ ــــن غـــــري األصـــــول العقاريـــــة املوظفـــــة أو األصـــــول املاليـــــة :التثبيتــ تتكـــــون األصـــــول املاليـــــة مـ

حمـــــــل إدراج يف احلســـــــابات تبعـــــــا لنفعيتهـــــــا ولألســـــــباب اجلاريـــــــةول املاليـــــــة يف األصـــــــاألخـــــــرى املدرجـــــــة 

ســـــــندات املســـــــامهة وتتمثـــــــل يف احلصـــــــول عليهـــــــا أو عنـــــــد تغيـــــــري وجهتهـــــــا الـــــــيت كانـــــــت ســـــــائدة عنـــــــد 

ســــــندات مرتبطــــــة بأقســــــاط رأس املــــــال لســــــندات املرتبطــــــة بنشــــــاط احملفظــــــة؛اواحلقــــــوق املرتبطــــــة uــــــا؛

ـــــــل أو التوظيفــــــــات ـــــــة األجـ ـــــــاطويلـ ــــــــيت تنــــــــوي املؤسســــــــة االحتفــــــــاظ uـ ــــــــيت ، و ال القــــــــروض واحلقــــــــوق ال

.واليت ال تنوي القيام ببيعهاأصدرOا املؤسسة 

مبــا يف ادلــةعاملتمثلــة يف القيمــة التســجل األصــول املاليــة غــري اجلاريــة ضــمن أصــول املؤسســة بتكلفتهــا

عنــد اإلدراج األويل يف هتلكــة والرســوم غــري املســرتدة ومصــاريف البنــك، والتكلفــة املذلــك مصــاريف الوســاطة 

خســارة كــل ختفــيض نــاتج عــن ) _(االهــتالك ا�مــع )�(تســديدات الــديون )_(احلســابات، منقوصــا منــه

.يف القيمة أو عدم قابلية التحصيل

.09، ص مرجع سابق، 08/156املرسوم التنفيذي رقم -1
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االحتفـــاظ uـــا للبيـــع مت تســـجل املخزونـــات ضـــمن األصـــول إذا : املخزونـــات واملنتوجـــات قيـــد التنفيـــذ- 

إذا كانـت يف شـكل مـواد أوليـة ولـوازم أو خالل مرحلة التصنيع لغـرض بيعهـا؛أولخالل دورة االستغال

. تستهلك يف عملية اإلنتاج أو تقدمي خدمات

ف األصـــول إىل خمزونـــات أو تثبيتـــات لـــيس علـــى أســـاس نـــوع األصـــل بـــل تبعـــا لوجهتـــه أو يتصـــنيـــتم 

.استعماله يف نشاط املؤسسة

اسيب املايل وفق طـريقتني مهـا طريقـة التكلفـة الوسـيطية املرجحـة حسب النظام احمليتم تقييم املخزونات 

CUMP وطريقة الوارد أوال الصادر أوالFIFO كل مؤسسة تفصح عن الطريقة املستخدمة يف ملحقها، و.

ـــة-  ـــاء واملنتجـــات املالي ـــزمن :تقيـــيم األعب تؤخـــذ األعبـــاء واملنتجـــات املاليـــة يف احلســـبان تبعـــا النقضـــاء ال

:الية اليت ترتتب الفوائد خالهلااملوتلتحق بالسنة 

أو أي مصـدر آخـر نـاتج عـن واملـديننيمـن النقديـة 1هي إمجايل التـدفق الـداخل: )اإليرادات(املنتجات - 

أو توزيعـات أربـاح، وال يشـمل اإليـراد إتاواتبيع بضاعة أو تقدمي خدمة أو استخدام موارد املؤسسة أو 

.املبالغ احملصلة لطرف آخر

ــــاريف � ـــ ـــــاءا(املصـــ ـــ ـــــــن ):ألعبــ ــــــــة عـــ ـــــــــات واالهتالكــــــــــات الناجتــ ــــــــتهالكات والنفقـ ــــــــوع االســ ــــــي جممــ هــــ

يقـــــع علـــــى عـــــاتق املؤسســـــة أو مـــــا تقـــــوم بتســـــديده ســـــواء تعلـــــق األمـــــر تشـــــمل كـــــل مـــــا و 2االســـــتغالل

ــــــات تتعلـــــــق بنشـــــــاط االســـــــتغالل العـــــــادي  للمؤسســـــــة أو بنشـــــــاط خـــــــارج االســـــــتغالل العـــــــادي بعمليـ

.لنتيجة مع طبيعة كل نشاطتطور اهلا، يسمح هذا التصنيف مبعرفة حجم 

III.تسجيل و تقييم بعض العمليات اخلاصة:

إن املبادئ اليت جاء uا النظام احملاسيب املايل تؤدي إىل تسجيل وتقييم بعض العمليات بصورة خمتلفة 

:كما يلي1975عن ما كان يف املخطط احملاسيب الوطين نسخة 

:العقود طويلة األجل.1

اجنــاز ســلعة أو خدمــة تقــع تــواريخ انطالقهــا واالنتهــاء منهــا يف دورات تتضــمن العقــود طويلــة األجــل 

ويــتم حالــة أصــول أو بيئــة، عقــود تقــدمي اخلــدمات، اإلصــالحوقــد يتعلــق األمــر بعقــود البنــاء، عقــود خمتلفــة 

ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية، ،"احملاسبة العامة أصول ومبادئ وآليات سري احلسابات وفق النظام احملاسيب املايل"كتوش عاشور، -1

.189، ص 2013ديسمرب 
.181، نفس املرجع، ص "يب املايلاحملاسبة العامة أصول ومبادئ وآليات سري احلسابات وفق النظام احملاس"كتوش عاشور، - 2
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تسجيل اإليرادات واألعباء املتعلقة بعملية متـت يف إطـار عقـود طويلـة األجـل حسـب وتـرية تقـدم العمليـة مـن 

نتيجـــة حماســـبية يف حـــني أنـــه إذا كـــان نظـــام املعاجلـــة يف املؤسســـة أو طبيعـــة العقـــد ال يســـمحان ل تقـــدمي خـــال

ـــه ميكـــن  بتطبيـــق طريقـــة التقـــدم، أو كـــان مـــن غـــري املمكـــن تقـــدير النتيجـــة النهائيـــة للعقـــد بصـــورة صـــادقة فإن

1.اإلمتاماستعمال طريقة 

:ضرائب مؤجلة.2

النتيجـةبـنيالفـروقمتثـلالـيتالتوقيـت،فـروقعلـىلتـزاملالالنتـائجحسـاباتجـدولطريقـةتركـز

النتيجـةأنحيـث، الحقـةأو أكثـرقـرتةيفوتـنعكسواحـدةفـرتةيفتنشـأالـيتاحملاسـبيةوالنتيجـةالضـريبية

الضـريبةمبلـغحبسـابتسـمحو للبلـد،الضـريبيةللقواعدوفقاحمددةللمؤسسةاحملاسبيةالنتيجةهيالضريبية

ناتجأوءعبحبسابوتسمحالضريبة،قبلاالقتصاديةالنتيجةتناسباحملاسبية فهيالنتيجة، أمااملطلوبة

.املؤجلةوالضريبةاحلاليةالضريبةعلىتويحتو الضريبة

التزامأوألصلالقاعدة الضريبيةبنيتكوناليتاملؤقتة،الفروقعلىلاللتزامامليزانيةطريقةتركزبينما

املبلـغهـيالتـزامأوألصـلالضـريبيةأن القاعـدةامليزانيـة، حيـثيفاملسـجلةااللتـزامأوألصـلاذلـكوقيمـة

.الضريبيةااللتزام لألغراضأواألصللذلكيعزىالذي

املسـتقبلية،خـالل الفـرتاتعليهـاسيتحصـلالـيتالضـرائبمبـالغيفتتمثـلاملؤجلـةالضـرائبأصـول

اليتالضرائبمبالغتناسباملؤجلةالضرائبخصوم، أمالإلنقاصابقةسنوات سعملياتنتيجةهيبينما

.فرضهامنسابقةسنواتخاللحققتعملياتنتيجةنشأتهيالالحقة بينماالفرتاتخاللستدفع

الـيتالفـروق املؤقتـة،بكـلالفـرتة¬ايـةيفخصـومأمأصـولكانـتسـواءاملؤجلـةالضـرائبتسـجل

.ضرييبناتجأوبءعحقاالعنهايرتتبأنحيتمل

:عقود اإلجيار التمويلي.3

للمسـتأجر عـن حـق اسـتعمال أصـل لفـرتة حمـددة عقد اإلجيار هو عبارة عن عقد يتنازل مبوجبه املؤجر 

، ومل يأخــذ املخطــط احملاســيب الــوطين هــذا العنصــر بعــني االعتبــار حبجــة مقابــل دفعــة أو جمموعــة مــن الــدفعات

تتعلــق بتســجيله يف حــني أن النظــام احملاســيب املــايل قــيم هــذا العنصــر وميــز ام عــدم وجــود أيــة نصــوص أو أحكــ

.دفاتر كل من املؤجر واملستأجروتسجيلهما يفر كما حدد طرق معاجلتهما بني نوعني من اإلجيا

1 -Projet « système comptable financière », op.cit, p 29.
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املخــاطر ذات الصــلة و ينــتج عنــه حتويــل شــبه كلــي للمنــافع هــو عبــارة عــن عقــد :عقــد اإلجيــار التمــويلي�

1.للمستأجرمبلكية األصل

:االت اليت تؤدي عادة إىل تصنيف عقد اإلجيار كعقد التمويليفيما يلي بعض احل

العقد الذي تنتقل مبوجبه ملكية األصل إىل املستأجر يف ¬اية مدة عقد اإلجيار؛- 

عندما يكون للمستأجر حق شراء األصل بسعر يتوقع أن يكـون أقـل إىل حـد كبـري مـن قيمتـه العادلـة يف - 

الذي ميكن فيه ممارسة حق اخليار؛التاريخ

مـــن العمـــر االقتصـــادي لألصـــل حـــىت و إن مل يـــتم حتويـــل عنــدما تغطـــي مـــدة عقـــد اإلجيـــار اجلـــزء األكـــرب - 

امللكية؛

قية لألصل؛التقييم احلايل ملبالغ أقساط و دفعات اإلجيار الدنيا يكافئ القيمة السو - 

.جر دون إجراء تعديالت عليهااملستأستخدمهااملؤجرة ذات طبيعة خاصة ياملمتلكات - 

:عقد اإلجيار التمويليتسجيل 

القيمـــة العادلـــة لألصـــل بـــني خصـــوم امليزانيـــة بأقـــل قيمـــة يســـجل ضـــمن أصـــول و : عنـــد املســـتأجر. أ

وهــو معــدل التقيــيم الــيت حتســب باســتعمال معــدل الفائــدة الضــمين (القيمــة احملينــة للــدفعات الــدنيا املســتأجر و 

مضـــافا إليهـــا القيمـــة املتبقيـــة لألصـــل يف ¬ايـــة العقـــد يمـــة احملينـــة لإلجيـــارات املدفوعـــة احلـــايل حبيـــث تكـــون الق

الفائــدةاحلــدي للمســتأجر الــذي ميثــل معــدلللقيمــة العادلــة لألصــل، أو يســتعمل معــدل االســتدانة مســاوية 

بينمـــا ،)رالـــذي كـــان ســـيدفعه املســـتأجر إلقـــراض األمـــوال الضـــرورية حليـــازة األصـــل ملكافئـــة مـــدة عقـــد اإلجيـــا

.دفع اإلجيار يف حسابات اخلصومتسجل التزامات 

وفق نفس طرق اهتالك األصول املماثلة على مـدة عقـد اإلجيـار التمـويلي إذا  جر صل املستأيهتلك األ

كــان مؤكــد أن املســتأجر أن املســتأجر سيصــبح مالكــا يف ¬ايــة العقــد كانــت أقــل مــن قيمتــه النفعيــة، أمــا إذا  

.ى أساس مدة املنفعةفإن األصل يهتلك عل

1 - JULIEN Jean Jacques, « les normes comptables internationales IAS/ 

IFRS exercices et cas d applications », 2 ème édition, Foucher, Paris, 2007-2008, P 

56. 
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املخــاطر املــؤجر ال يســتفيد مــن املنــافع الــيت مينحهــا األصــل ملســتعمله وال يتحمــل : عنــد املــؤجر. ب

، يســجل األصـل بقيمتـه احلقيقيــة ضـمن احلقــوق يف النامجـة وبـذلك يعتــرب مقرضـا ويكـافئ بالــدفعات اإلجياريـة

.امليزانية

ـــد اإلجيـــار البســـيط� لمنــــافع وال  لال حتويـــل ال( قــــد اإلجيـــار التمـــويلي هــــو عقـــد إجيـــار آخـــر غـــري ع: عق

).للمخاطر ذات الصلة باألصل املستأَجر

:املمنوحة للمستخدمنياالمتيازات.4

ـــــــازات املمنوحـــــــة مـــــــن طـــــــرف املؤسســـــــة ملوظفيهـــــــا وعماهلـــــــا يـــــــتم تســـــــجيلها حماســـــــبيا ضـــــــمن  االمتي

ـــــل هـــــــذه االمتيـــــــازات،  ــــــة ألنشـــــــطة مقابــ ـــــــام عمـــــــال املؤسسـ ـــــــاء، يف إطـــــــار قي ــــــإن األعب ـــــــة الـــــــدورة فـ ويف ¬اي

ــــــــنح التقاعـــــــــد، االشـــــــــرتاكات االجتماعيـــــــــة واالمتيـــــــــازات  ـــــــورة مـ ــــــــا يف صــ التزامـــــــــات املؤسســـــــــة جتـــــــــاه عماهلـ

ـــــا علـــــــى شـــــــكل مؤونـــــــات، حبيـــــــث حتـــــــدد هـــــــذه املؤونـــــــات علـــــــى أســـــــاس القيمـــــــة  االجتماعيـــــــة، يـــــــتم إثباOــ

. احلالية �موع التزامات املؤسسة جتاه موظفيها

:أجنبيةالعمليات اليت تتم بعمالت .5

ــــــة إىل العملــــــة الوطنيــــــة علــــــى أســــــاس ســـــــعر  ـــل عليهــــــا بالعملـــــــة األجنبي يــــــتم حتويــــــل األصــــــول احملصـــ

الصــــرف يف تـــــاريخ إجـــــراء املعاملـــــة، وعلـــــى أســـــاس ســـــعر الصـــــرف يف تـــــاريخ االتفـــــاق بـــــني أطـــــراف العمليـــــة 

ــــــديون اخلاصــــــة بالتعــــــا ــــــة، أمــــــا احلقــــــوق وال ــــــديون اخلاصــــــة بالتعــــــامالت التجاري مالت بالنســــــبة للحقــــــوق وال

.الية، ففي تاريخ إجراء املعاملةامل

ـــــة اخلســـــارة،  ـــــاء املاليـــــة يف حال ــن التغـــــري يف ســـــعر الصـــــرف يف األعب يـــــتم تســـــجيل الفـــــوارق الناجتـــــة عـــ

.ويف النواتج املالية يف حالة الربح

:تغيري التقديرات والطرق احملاسبية، وتصحيح األخطاء.6

ــــري التقـــــديرات احملاســـــبية  ـــــة املاديـــــة مـــــثالكتعـــــديل مـــــدة اهـــــ(يســـــتند تغيـ ) تالك بعـــــض األصـــــول الثابت

ــــري الظـــــــروف الـــــــيت مت علـــــــى أساســـــــها التقـــــــدير، أو علـــــــى معلومـــــــات جديـــــــدة تســـــــمح باحلصـــــــول  علـــــــى تغـــ

علــــــى معلومــــــة موثــــــوق uــــــا أكثــــــر، وال يــــــتم تغيــــــري الطــــــرق احملاســــــبية إال إذا كــــــان ذلــــــك يســــــمح بتحســــــني 

ــــد مــــن جودOــــا للمؤسســــة، حبيــــث يكــــون مفروضــــا مــــن تنظــــيم أو معيــــار عمليــــة عــــرض القــــوائم املاليــــة ويزي
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حماســـــــيب جديـــــــد، يـــــــؤدي إىل تغيـــــــري يف املبـــــــادئ واألســـــــس والقواعـــــــد واملمارســـــــات اخلاصـــــــة الـــــــيت تطبقهـــــــا 

1.املؤسسة

ـــــدورة، واملتعلقـــــة بأخطـــــاء مرتكبـــــة يف  إضـــــافة إىل ذلـــــك، هنـــــاك األخطـــــاء الـــــيت يـــــتم اكتشـــــافها أثنـــــاء ال

ات ســـــابقة، وبالتـــــايل يعـــــد ذلـــــك إخـــــالال مببـــــدأ الصـــــورة الصـــــادقة إعـــــداد القـــــوائم املاليـــــة لـــــدورة أو عـــــدة دور 

. يف إعداد القوائم املالية للدورات السابقة، ويؤثر على مقارنة القوائم املالية بني الدورات

ـــــــأثريات تغـــــــري الطـــــــرق احملاســـــــبية أو تصـــــــحيح األخطـــــــاء  ـــــــى أن ت ـــــــنص النظـــــــام احملاســـــــيب املـــــــايل عل ي

ــــــــدورات الســـــــابقة، يـــــــتم حت ـــــــائج ال ـــــــى حســـــــاب علـــــــى نت ــــــا عل ـــــــدالرتحيــــــــل"ميلهــ ــــــن جدي ــــــمن رؤوس " مـ ضــ

.األموال اخلاصة للدورة اجلارية، أي تعديل الرصيد االفتتاحي للنتائج غري املوزعة

:احلالة اخلاصة بالكيانات الصغرية.7

لقــــد مــــنح النظـــــام احملاســــيب املــــايل للمؤسســـــات الــــيت تتـــــوفر فيهــــا شــــروط معينـــــة، إمكانيــــة اســـــتعمال 

ـــث تضــــــمنت نظــــــام حماســــــبة مبســــــط قــــــ ائم علــــــى إيراداlــــــا ونفقاlــــــا والــــــذي يعــــــرف مبحاســــــبة اخلزينــــــة، حيـــ

، بأنـــــه ميكـــــن للمؤسســـــات الـــــيت ال يتجـــــاوز رقـــــم 2008جويليـــــة 26املـــــادة الثانيـــــة مـــــن املرســـــوم الصـــــادر يف 

ـــــك حماســـــــبة ماليـــــــة مبســـــــطة أعماهلـــــــا وعـــــــدد مســـــــتخدميها حـــــــدا معينـــــــا خـــــــالل دورتـــــــني متتـــــــاليت ني أن متســ

:ذلكاجلدول التايل يوضحو 

.يوضح رقم األعمال وعدد العمال يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة): 09( جدول رقم 

األنشطة اخلدميةاألنشطة اإلنتاجية واحلرفيةاألنشطة التجارية

100603)مليون دج(األعمال.ر

090909عدد العمال

رقـمألسـقفاحملـدد2008يليـةجو 26يفاملـؤرخالقـرارمـن إعـداد الباحثـة باالعتمـاد علـى : املصـدر

ماليـةحماسـبةمسـكالصـغرية بغـرضالكيانـاتعلـىاملطبقـةواألنشـطةاملسـتخدمنيوعـدداألعمـال

.مبسطة

ـــــا و  ـــن هـــــــذا النــــــوع أن تقــــــوم بتســـــــجيل إيراداlـ ــــب علــــــى املؤسســـــــات مـــ نفقاlـــــــا بشــــــكل موثـــــــوق جيــ

يف آخـــــر الســـــنة املاليـــــة إذا  جيـــــب أن يقـــــوم مســـــؤول املؤسســـــة بـــــإجراء جـــــرد خـــــارج احملاســـــبة ، كمـــــا ومنـــــتظم

40و39، 38، 37، املواد سابق، مرجع 11-07رقم قانون- 1
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ــــربة  ـــــت املبـــــــالغ املعنيـــــــة معتـــ ــــــون االســـــــتغالل يف احلالـــــــة الـــــــيت ال لكـــــــل عنصـــــــر مـــــــنكانــ مبلـــــــغ احلقـــــــوق وديـ

مبلـــــغ التثبيتـــــات املشـــــرتاة ، بلـــــغ املخزونـــــات و األشـــــغال اجلاريـــــةم، د فيهـــــا املبيعـــــات واملشـــــرتيات نقـــــداتســـــد

ــــــةأو املباعــــــة خــــــ ــــــةتســــــبمبلــــــغ االقرتاضــــــات املك، الل الســــــنة املالي ويــــــتم ، ة أو املســــــددة خــــــالل الســــــنة املالي

.حملاسبة املؤسسةإثباتاالحتفاظ بكشوف اجلرد كوثيقة 

، وكـذلك جيـب التأكـد يف �ايـة الـدورة مـن التوافـق بـني رصـيد الصـندوق واملبلـغ املوجـود فيـه فعـالكما 

.اإلقفالخ التساوي بني الرصيد النهائي لرصيد البنك والرصيد الظاهر ضمن كشف البنك بتاري

النظام احملاسـيب املـايل قـد أخـذ مببـدأ التكلفـة التارخييـة كقاعـدة عامـة يف تقيـيم عناصـر القـوائم املاليـة إن 

مــن املرســوم 19، لكــن انســجاما مــع املــادة )واألعبــاءواملنتجــاتاألصــول واخلصــوم ورؤوس األمــوال اخلاصــة (

ن الوضـــعية املاليــة والنجاعـــة وتغــري الوضـــعية ، والــيت تـــنص علــى مـــنح معلومــات مناســـبة عــ08/156التنفيــذي 

املاليــة للكيـــان مـــن خــالل الصـــورة الصـــادقة للكشــوف املاليـــة ، فقـــد مســح بـــالتقييم األويل لـــبعض العناصـــر أو 

ــــبعض العناصــــر األخــــرى، باالســــتناد إىل ، أو قيمــــة 1)أو الكلفــــة الراهنــــة(القيمــــة احلقيقيــــة : بإعــــادة التقيــــيم ل

.ةدون االعتماد على مبدأ التكلفة التارخيي3)أو قيمة املنفعة(ينة ، أو القيمة احمل2اإلجناز

بني أطراف على دراية كافية وموافقة وعاملة ضمن شروط .وهي املبلغ الذي ميكن أن يتم من أجله تبادل األصل أو خصوم منتهية:القيمة احلقيقية- 1

املنافسة االعتيادية؛
خالل بيع األصول أثناء خروج إرادي؛ول عليه يف الوقت احلايل منوهي مبلغ أموال اخلزينة الذي ميكن احلص:قيمة اإلجناز- 2
املسار العادي للنشاط:القيمة احملينة-3 .وهي التقدير احلايل للقيمة احملينة للتدفقات املقبلة يف أموال اخلزينة ضمن ّ
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.النظام احملاسيب املايل والنظام اجلبائي يف اجلزائر: الثاينملبحث ا

ملـايل بعد دخول النظـام احملاسـيب املـايل حيـز التطبيـق ومـا جـاء بـه مـن تغـريات علـى املسـتوى احملاسـيب وا

فهــا أكثــر مــع ير يف العالقــة الــيت وتــربط بــني احملاســبة واجلبايــة، وهــذا قصــد تكيالنظــجيعــل مــن الضــروري إعــادة 

جلزائــر املســتمد مــن قــد يــؤدي تطبيــق النظــام احملاســيب املــايل يف اة الدوليــة، حيــثيمتطلبــات املعــايري احملاســب

يف بعـــض رياتالـــذي مـــن خصائصـــه عـــدم ارتبـــاط احملاســـبة باجلبايـــة إىل عـــدة تغيـــالنمـــوذج األجنلوسكســـوين

اجلبائية، ومتس هـذه التغيـريات بشـكل مباشـر عنصـر حتديـد الضـريبة علـى أربـاح الشـركات، القواعد احملاسبية و 

ويتطلب ذلك تكييف القواعد اجلبائية مع الواقع احملاسيب اجلديد وضرورة إعداد جـدول االنتقـال مـن النتيجـة 

.م اجلبائي وتقليل تأثريات تغري املرجع احملاسيباحملاسبية إىل النتيجة اجلبائية، مبا يسمح بعصرنة النظا

.سبة املالية واحملاسبة الضريبيةاحملا: املطلب األول

احملاسبة املالية واحملاسبة الضريبيةتعريف : أوال

ـــــوفمرب 25املـــــؤرخ يف 07/11نـــــص القـــــانون احملاســـــبة املاليـــــة يفمت تعريـــــف  ـــــق بالنظـــــام 2007ن واملتعل

نظــــام لتنظــــيم املعلومــــة املاليــــة يســــمح بتخــــزين معطيــــات قاعديــــة عدديــــة، د علــــى أ�ــــا احملاســــيب املــــايل اجلديــــ

وتصـــنيفها، وتقييمهـــا، وتســـجيلها، وعـــرض كشـــوف تعكـــس صـــورة صـــادقة عـــن الوضـــعية املاليـــة وممتلكـــات 

.الكيان، وجناعته، ووضعية خزينته يف �اية السنة املالية

وع علــم احملاســبة وهــي قريبــة مــن احملاســبة املاليــة تقــوم أحــد فــر أ�ــاعلــىاحملاســبة الضــريبيةبينمــا تعــرف

علــى نفــس املبــادئ والفرضــيات الــيت تقــوم عليهــا احملاســبة املاليــة ولكــن ختتلــف عنهــا يف كو�ــا تتــأثر بــالقوانني 

وهـي lـتم بإعـداد وتنسـيق الـدفاتر احملاسـبية املطلوبـة مـن البلد جمال التطبيـق، والتعليمات الضريبية السارية يف

بـل احلكومــة أو املؤسســات الضــريبية مـن أجــل فــرض الضــرائب علــى الـدخل والرواتــب وغريهــا مــن نشــاطات ق

.املنشأة

.العالقة بني احملاسبة الضريبية و احملاسبة املالية: ثانيا

1:يبني احملاسبة الضريبية واحملاسبة املالية فيما يلميكن إبراز العالقة

ــــــداداس االســـــــتحقاق عنـــــــد احملاســـــــبة املاليـــــــة تعتمـــــــد علـــــــى أســـــــ-  احلســـــــابات اخلتاميـــــــة يف حـــــــني أن إعـ

تعتمد على األساس النقدي أحيانا وعلى أساس االستحقاق أحيانا أخرى؛احملاسبة الضريبية 

.24،25، ص 2009مان األردن، ، دار املناهج للنشر و التوزيع، ع"احملاسبة يف علم الضرائب" ،ياسر صاحل الفرحيات- 1
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ـــــــك وفـــــــق -  احملاســــــبة املاليـــــــة تســــــمح بتكـــــــوين احتياطـــــــات أو خمصصــــــات ملقابلـــــــة اخلســـــــائر املتوقعــــــة وذل

ة فـــــال تســـــمح بتكـــــوين االحتياطـــــات أو املخصصـــــات أمـــــا احملاســـــبة الضـــــريبيسياســـــة احليطـــــة واحلـــــذر، 

من الدخل؛

احملاســـــبة املاليـــــة الـــــيت حتمـــــل الرواتـــــب ارتباطـــــا وثيقـــــا بالقـــــانون، علـــــى عكـــــسالضـــــريبيةتـــــرتبط احملاســـــبة - 

واألجور حلساب األرباح واخلسائر للوصول إىل صايف الدخل؛

ـــــص عمـــــــل املشـــــــروع-  ـــــــيت ختــ ـــــــاإليرادات مجيعهـــــــا ال ـــــــة تأخـــــــذ ب بينمـــــــا احملاســـــــبة الضـــــــريبية احملاســـــــبة املالي

أل�ا معفاة مبوجب القانون؛تستبعد بعض اإليرادات 

تنـــــــزل مـــــــن الـــــــدخل بينمـــــــا يف احملاســـــــبة احملاســـــــبة املاليـــــــة لـــــــيس لـــــــديها إعفـــــــاءات شخصـــــــية أو عائليـــــــة - 

الضريبية توجد هذه اإلعفاءات ويتم منحها لكل شخص له مصدر دخل خاضع للضريبة؛

متعــــــارف عليهــــــا دوليــــــا، بينمــــــا احملاســــــبة الضــــــريبية فتخضــــــع ة يئ احملاســــــباحملاســــــبة املاليــــــة ختضــــــع ملبــــــاد- 

.ملبادئ متعارف عليها ضمن حدود الدولة

.العالقة بني احملاسبة واجلباية يف إطار التطورات اليت يشهدها اXال احملاسبـي: الثايناملطلب

ــــــيت ــــــائج املعروضــــــة وال ـــــى شــــــفافية النت ــــــدة علـ ــــــة يف ترتكــــــز القواعــــــد احملاســــــبية اجلدي ــــــات مالي  هلــــــا غاي

تصــــــنف ضــــــمن فئــــــةن اإلدارة اجلبائيــــــة ألحــــــني كانــــــت القواعــــــد احملاســــــبية ســــــابقا ختــــــدم غايــــــات ضــــــريبية، 

.يةلمعلومات املال املباشرين لستخدمنيامل

ـــت عــــــامال أساســــــيا يقــــــف وراء  ــــــدخل كانـــ ــــــى ال ـــــت الضــــــرائب عل ــــــيت فرضـ ـــــريع القــــــوانني ال إذ أن تشـ

فــــــالتطور احلــــــادث يف اªــــــال احملاســــــيب والــــــذي كــــــان ، 1يني املاضــــــينييف القــــــرنمهنــــــة وعلمــــــاتطــــــور احملاســــــبة

، نــــتج عنـــــه عــــدة اختالفـــــات نتيجــــة جهـــــود التوحيــــد الدوليـــــة الــــيت انبثقـــــت عنهــــا املعـــــايري احملاســــبية الدوليـــــة

.بني النظامني

ـــن فرضــــــية خدمــــــة املســــــتثمر"طبيعــــــة العالقــــــة الــــــيت تــــــربط احملاســــــبةتــــــتلخص  تنطلــــــق " باجلبايــــــة"تنطلــــــق مـــ

ــــــة حســــــــاب النتيجــــــــة احملاســــــــبي"فرضــــــــية خدمــــــــة الصــــــــاحل العــــــــاممــــــــن  إىل ة لالنتقــــــــالعلــــــــى العمــــــــوم يف آليــ

.النتيجة اجلبائية

، جملة "الفروقات املهمة بني القواعد احملاسبية والقواعد الضريبية وإمكانية التقريب بينهما" حممد حلو داود سلمان، عبد اخلالق ياسني زاير البدران، - 1

.123، ص 2009، اªلد السادس، ماي 24العلوم اقتصادية، جامعة البصرة، العراق، العدد 
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،  هي صايف الربح أو اخلسارة لفـرتة إعـداد التقـارير املاليـة قبـل خصـم الضـريبة: النتيجة احملاسبيةتعريف .1

:كما يليحسب النظام احملاسيب املايلوميكن التعبري عنها 

تغـريات الـديون وقـروض االسـتغالل اجلاريـة -+/نفقـات علـى النشـاط–إيرادات على النشـاط=الدورة نتيجة 

-+/التصــحيحات اخلاصــة باألصــول الثابتــة -+/تغــريات بــني خمــزون االفتتــاح للــدورة وخمــزون �ايــة الــدورة -+/

.القروضالتصحيحات اخلاصة ب

للنتيجـة اجلبائيـة مـن خـالل قـانون الضـرائب املباشـرة، ميكـن اسـتنتاج تعـريفني:تعريف النتيجـة اجلبائيـة.2

األول متعلــق بالوضــعية املاليــة للمؤسســة والــيت تــرتبط مباشــرة حبســابات امليزانيــة، والثــاين متعلــق حبســاب 

.1النتائج

:تعريف النتيجة اجلبائية حسب حسابات امليزانية.أ

ل يف فقرlا الثانية علـى أن يتشـكة من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثل140تنص املادة 

الــيت جيــب اســتخدام وافتتــاح الــدورة اختتــامالــربح الصــايف مــن الفــرق يف قــيم األصــول الصــافية لــدى 

املســـتغل أو الشـــركاء النتـــائج احملققـــة فيهـــا كقاعـــدة ضـــريبية وتضـــاف هلـــا االقتطاعـــات الـــيت يقـــوم ـــا

.خالل الدورة

.قيم األصول يف �اية السنة–داية السنة قيم األصول يف ب=النتيجة اجلبائية 

.املؤونات–االهتالكات –األصول اإلمجالية =حيث أن األصول الصافية 

:النتيجة اجلبائية حسب حسابات التسيري.ب

مــع مراعــاة أحكــام املــادتني )1(مــن قــانون الضــرائب غــري املباشــرة يف الفقــرة 140تــنص املــادة 

للضـــــريبة هـــــو الــــربح الصـــــايف احملـــــدد حســـــب نتيجـــــة خمتلـــــف الـــــربح اخلاضـــــععلــــى أن173و 172

علـــى وجـــه اخلصـــوص ، مبـــا يف ذلـــك احملققـــة مـــن طـــرف كـــل مؤسســـةأيـــا كانـــت طبيعتهـــاالعمليـــات 

.ول أثناء االستغالل أو يف �ايتهعنصر من عناصر األصأيالتنازالت عن

عدلة وفق القـوانني التنظيميـة والتشـريعية ميكن أن نستنتج أن النتيجة اجلبائية ما هي إال النتيجة احملاسبية م

.السارية

، امللتقى الدويل حول دور معايري احملاسبة الدولية "اإلشكاليات اجلبائية الناجتة عن تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف اجلزائر" مبارك بوعالق و آخرون،- 1

. 618، ص 2، ج2014نوفمرب 25، 25: ، املنعقد جبامعة ورقلة، اجلزائر، يومي"يف تفعيل أداء املؤسسات واحلكومات
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ســـبية تســـجل فيهـــا خمتلـــف العمليـــات إذ أن أي مؤسســـة ملزمـــة بقـــوة القـــانون علـــى مســـك دفـــاتر حما

التحــويالت الـــيت تقـــوم =ـــا، حـــىت تـــتمكن إدارة الضـــرائب مـــن حتصـــيل اجلبايـــة املفروضـــة عليهـــا مـــع العلـــم أن و 

املؤسســات اخلاضــعة يفــرض علــىلــربح اخلاضــع للضــريبة، لــذلك املؤسســة تســعى جاهــدة مــن أجــل ختفــيض ا

.أرباحها سنويا ملديرية الضرائب يف اآلجال احملددةبتصريحقدمي تللضريبة 

: كما يليالنتيجة اجلبائيةميكن حتديد

.العجز املايل املرحل–التخفيضات –النتيجة احملاسبية األعباء املدجمة =النتيجة اجلبائية 

ميكــن التمييــز بــني ثــالث أنــواع مــن األنظمــة احملاســبية بغــض النظــر عــن طبيعــة العالقــة الــيت ممــا ســبق

:تربطها باجلباية وهي

مرتبطــة مباشــرة باجلبايـة يف قواعــد التســجيل والتقيــيم والعــرض، إذ أgــا تتخــذ أساســا : احملاســبات اجلبائيــة.1

الرســم علــى النشـــاط مثـــلالرســومو لتحديــد أوعيــة خمتلـــف الضــرائب خمتلــف التصــاريح الضـــريبية إلعــداد

ايل، الضـريبة علـى أربـاح الشـركات، وهـذا املهين، الرسم علـى القيمـة املضـافة، الضـريبة علـى الـدخل اإلمجـ

، حيــث احملاســبة والضــريبة متصــلتان فالضــريبة مــا ميتــاز بــه النمــوذج األورويب الفرانكفــوين كمــا ســبق الــذكر

احملاسبية وهذا ما قد ينجـر عنـه نتيجتـني أوهلمـا تقيـيم ضـئيلعلى األرباح مرتبطة بشكل مباشر بالنتيجة

من أجل ختفيض الضريبة أو غزو القوائم املاليـة بالقواعـد الضـريبية مـن أجـل االسـتفادة لنتائج املؤسسات 

1.من املزايا الضريبية

النفقـــات ضـــمن إيرادا{ـــا اإليـــرادات الـــيت ميكـــن دجمهـــا مبقتضـــى النظـــام اجلبـــائي وال تطـــرح إالال تـــدرج 

ومــن مث حتديــد الضــريبة علــى األربــاح وينــتج صــول علــى النتيجــة اخلاضــعة للضــريبةالقابلــة للطــرح ضــريبيا، للح

.واخلصوم تقيم بقيمتها اجلبائيةعن ذلك أن كل األصول 

باجلباية ال تتطـابق متامـا مـع القواعـد اجلبائيـة، حيـث ارتباطهاهي حماسبات مع شدة :احملاسبة املختلطة.2

هــي ذات طبيعــة خمتلطــة لــذا ميكــن القــول أن حتديــد نظــام غلــب األنظمــة احملاســبية املرتبطــة باجلبايــة أن أ

.حماسيب جبائي حمض ما هو إال إطار تصوري

ــــري مــــن القواعــــد اجلبائيــــة يف حتديــــد اإليــــرادات والنفقــــات ضــــمن نظامهــــا احملاســــيب تــــ طــــرق (درج الكث

يغلـــب عليهـــا الطـــابع يســـمح بالوصـــول إىل نتيجـــة حماســـبية ، ممـــا...)االهـــتالك التثبيتـــات وتكـــوين املؤونـــات

.29، ص ،2011ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية، ،"2009/2010احملاسبة املعمقة وفق النظام احملاسيب املايل اجلديد " مجعة، هوام- 1
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نعتمـــد كأســـاس لتحديـــد النتيجـــة اجلبائيـــة عـــن طريـــق إجـــراء تصـــحيحات عليهـــا بـــدمج أو خصـــم ، و اجلبـــائي

.عناصر إضافية لتحديد الوعاء الذي على أساسه حتسب الضريبة على األرباح

من اجلباية سوى اآلثار االقتصـادية واملاليـة علـى فاحملاسبة على هذا األساس ال تأخذ :احملاسبة املستقلة.3

اجلبايـــة املعلومـــات احملاســـبية ألهـــدافها دون أن تـــؤثر علـــى صـــياغتها وتســـتعمل 1األداء والوضـــعية املاليـــة،

، أي النتيجـة أداء دورهـا يف جمـال التخطـيط والرقابـة واختـاذ القـراراتأو أن حتـد مـن قـدر{ا علـى وعرضها 

تلـــك يف احلســـابات ازدواجيـــةســـتقل عـــن النتيجـــة احملاســـبية ممـــا قـــد يـــؤدي إىل اجلبائيـــة حتســـب بشـــكل م

..املوجهة إىل املعلومة املالية واملوجهة إىل االحتياجات الضريبية

تطـورت عـن طريـق األسـواق املاليـة، حبيـث ختضـع املعلومـات املالحظ أن احملاسـبة املسـتقلة عـن اجلبايـة 

تصـريح ضـرييب مسـتقل هر االقتصـادي، بينمـا حتسـب الضـريبة ضـمن نظـام احملاسبية للمضامني واحلقائق واجلو 

اجلبائيــــة، دون أن يــــؤثر ذلــــك علــــى كيفيــــة تشــــكيل وصــــياغة البيانــــات املاليــــة أو التــــأثري أو خاضــــع للقواعــــد

.اإلخالل مبستوى اإلبالغ للبيانات املالية الصادرة من األنظمة احملاسبية

نظاما حماسبيا يعتمد على فك االرتباط بـني ) األجنلوساكسونيةرجعية امل(جتسد معايري احملاسبة الدولية 

ـــائي الـــذي ميكـــن احملاســـبة مـــن تكـــوين كيـــان مســـتقل ، حيـــث يســـتوحي النظـــام النظـــام احملاســـيب والنظـــام اجلب

ةاألجنلوساكسـونياحملاسيب طبقا للمعايري احملاسبة الدولية قواعده وطرق معاجلته للمشاكل اجلبائية من احملاسبة 

ــن طويــــل ، أمــــا بالنســــبة لألنظمــــة احملاســــبية املرتبطــــة باجلبايــــة املعــــدة وفــــق الــــيت اســــتقلت عــــن اجلبايــــة منــــذ زمــ

مرجعيـــــات غـــــري املرجعيـــــة احملاســـــبية الدوليـــــة عنـــــد رغبتهـــــا يف إعـــــداد قـــــوائم ماليـــــة مطابقـــــة للمعـــــايري الدوليـــــة 

احملاســيب والقــانون اجلبــائي الــذي ســينتج تطبيــق النظــام احملاســيب املــايل يفــرض اســتقاللية القــانون (2للمحاســبة

نفقــات ات ملعاجلــة الفــوارق يف إيــرادات و أن تعتمــد علــى عــدة مقاربــ،3)عنــه حتمــا فصــل احملاســبة عــن اجلبايــة

معاجلـة الفـوارق بـني النتيجـة احملاسـبية والنتيجـة اجلبائيـة؛تقوم على وحسابات النتائج وأصول وخصوم امليزانية

لظــاهرة يف امليزانيــة احملاســبية والقــيم الظــاهرة يف امليزانيــة اجلبائيــة، كــالفوارق الناشــئة عــن معاجلــة الفــوارق بــني او 

سيب املايل و معايري النظام احملا: امللتقى الوطين حول"النظام احملاسيب املايل و مدى توافقه مع املعايري الدولية للمحاسبة"أمينة بوفرح، دادة دليلة، - 1

.11، جبامعة عبد احلميد ابن باديس، مستغامن، ص 2013جانفي 14و 13املنظم يومي " احملاسبة الدولية
.و هذا ما جيب أن حيدث بالضبط يف اجلزائر بعد تبنيها للنظام احملاسيب املايل املقتبس من معايري دولية- 2
.299ص مرجع سابق،،"يف اجلزائرIAS/IFRSوحد متطلبات تطبيق النظام امل"كتوش عاشور، - 3
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ية حســب النظــام احملاســيب احلــايل إعــداد جــدول مقارنــة بــني النتيجــة احملاســبإضــافة إىل عمليــة إعــادة التقيــيم؛

.1النتيجة احملاسبية حسب املرجعية الدوليةو 

وائمهــا املاليــة وبالضــبط يف امللحــق معلومــات ختــص املقاربــة بــني كــل جيــب علــى املؤسســة أن تــوفر يف ق

مــــن النتيجــــة احملاســــبية والعــــبء الضــــرييب الظــــاهر يف حســــاب النتيجــــة والعــــبء الضــــرييب النــــاتج عــــن املعــــدل 

وهذا ما يلزم املؤسسة بإعداد جدول االنتقال مـن النتيجـة احملاسـبية إىل النتيجـة اجلبائيـة الـيتالضرييب الفعلي، 

. تشكل القاعدة حلساب الضريبة على أرباح الشركات

:"NSCF"و"PCN"االنتقال من النتيجة احملاسبية إىل النتيجة اجلبائية بني : الثالثاملطلب 

:الضريبة على أرباح الشركات�

حسب املخطط احملاسيب الوطين كانت الضريبة على أرباح الشركات تسدد كضريبة مستحقة حيث 

توزيعا لألرباح أي أن الدولة شريك له حق، هذا ما يربر تسجيلها يف حسابات النتائج وعدم اعتربها مبثابة 

.و هذه الطريقة اعرت{ا عدة نقائصتسجيلها يف حسابات األعباء، 

جاء النظام احملاسيب املايل باملعاجلة احملاسبية للضرائب املؤجلة حيث بقيت الضريبة املستحقة 

األصول واخلصوم املؤجلة، ومتيزت هذه الطريقة عن سابقتها بعدة مزايا تتمثل وأضيفت هلا كل من ضرائب 

كذلك طريقة الضرائب املؤجلة هي تطبيق مبدأ حماسبة االلتزام على عكس طريقة الضريبة املستحقة؛أن يف

املؤسسة توفر املعلومات حول الضرائب املؤجلة حيث تساعد حترتم مبدأ حتمل كل دورة ألعبائها وإيرادا{ا؛

يؤدي التسجيل احملاسيب للضرائب املؤجلة بأن تكون النتيجة الصافية للدورة على بناء إسرتاتيجيتها اجلبائية؛

.منخفضة مقارنة بالضريبة املستحقة وهذا ما يؤدي إىل ختفيض األرباح املوزعة مبقدار الضريبة املؤجلة

:االهتالكات اخلاصة بقرض اإلجيار�

كان يغلب الشكل القانوين أي أن قرض اإلجيار يسجل  حيث  الوطين حسب املخطط احملاسيب

كاستثمار ويعترب أصل يف املؤسسة مبوجب عقد ملكيته، يسجل عند املؤجر فقط وال يسجل عند 

.ئية مما يؤدي إىل اخنفاض الضريبة، وجنسد له أقساط االهتالك ويتم خصمها من النتيجة اجلبا2املستأجر

دكتوراه يف العلوم ،"النظام احملاسيب املايل الدويل وترشيد عملية اختاذ القرارات يف سياق العوملة و تطور األسواق املالية"سفيان بن بلقاسم، - 1

.126، ص 2009/2010االقتصادية، جامعة اجلزائر، 
2 - BENYEKHLEF Amel, «  le système comptable algérien étude comparative avec 

les pays de l’Europe de l’est », op.cit, page 36. 



.تكييف املمارسة احملاسبية الوطنية مع املمارسة احملاسبية الدولية:           ثالفصل الثال

175 

وتطبيقا ملبدأ أسبقية ميز بني اإلجيار البسيط واإلجيار التمويلي،سيب املايلسب النظام احملاأما ح

الواقع االقتصادي على الشكل القانوين فأصبح قرض اإلجيار يسجل عند املستأجر ويتم حساب أقساط 

، وتسجل كأعباء 1اهتالكه ويكون حساب االهتالك على أساس مرحلة تساوي مدة عقد القرض اإلجياري

:مير تسجيله احملاسيب على ثالث مراحل كما يلي، للخصم من النتيجة اجلبائيةقابلة 

:مرحلة دخول األصل املستأجر حتت مراقبة املستأجر: الرحلة األوىل

21

167

االستثمار املعين/ ح

ديون مرتتبة على عقد اإلجيار/ ح

xxx

xxx        

:اط اإلجيارمرحلة تسديد أقس: املرحلة الثانية

167

661

53/512

ديون مرتتبة على عقد اإلجيار/ ح

أعباء الفوائد/ح

النقديات / ح

xxx

xxx          

:مرحلة تسجيل االهتالكات: املرحلة الثالثة

681

281

.خمصصات االهتالك/ ح

اهتالك األصل املعين/ ح

xxx

xxx        

:القيمخسائر �

بأخذ جزء مؤونة " مؤونة تدين احلقوق"49/هذا احلساب مل يكن موجود لكنه جاء ليحل حمل ح

ختفض ، وتكون كأعباء قابلة للخصم،"خسائر قيم األصول الثابتة"29/األسهم والسندات لتصبح يف ح

.عدمهمبلغ الضريبة وتتم معاملتها مثل معاملة املؤونات من حيث اخلصم، اإللغاء، التربير و 

:على مستوى النتيجة�

نتيجة ( 88/حسب املخطط احملاسيب الوطين يتم احتساب مقدار الضريبة على النتيجة اإلمجالية ح

.)النتيجة خارج االستغالل+االستغالل

.، الفقرة الثالثة، من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة141املادة - 1
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بالنسبة للنظام احلاسيب املايل حتسب الضريبة على أرباح الشركات على أساس النتيجة العادية مث أما 

.12/يجة االستثنائية إىل النتيجة الصافية حبعدها تضاف النت

:على مستوى التغري يف املخزون�

حسب املخطط احملاسيب الوطين يتم تسجيل التغري يف املخزون من خالل قيمة الفرق بني القيمة 

.قيمة الشراءالتحصيلية و 

بالغ النقص اليت الذي يتضمن م603/حسب النظام احملاسيب املايل يدرج التغري يف املخزون يف حأما 

.يتأثر =ا املخزون، وخيصم هذا التغري باعتباره عبء خيفض من مقدار الضريبة

.يف ظل النظام احملاسيب املايلاحملاسبيةالقواعدني القواعد اجلبائية و االختالف ب: الرابعاملطلب 

ــــى املؤسســــات أن تقــــدم يف امللحــــق معلومــــات م تعلقــــة حســــب النظــــام احملاســــيب املــــايل يســــتوجب عل

بالتقـــارب بـــني النتيجـــة احملاســـبية واألعبـــاء اجلبائيـــة الـــواردة يف جـــدول حســـاب النتيجـــة، وهـــذا يتطلـــب حتديـــد 

والعناصــر الــيت تــؤدي إىل االخــتالف ، املعاجلــات الالزمــة عنــد املــرور مــن النتيجــة احملاســبية إىل النتيجــة اجلبائيــة

القواعـد اجلبائيـة، والـيت متيـل عمومـا إىل الرتكيـز علـى النقـاط يف التقييم لتحديـد النتيجـة بـني املعـايري احملاسـبية و 

1:التالية

:ديد يف النظام اجلبائي اجلزائريوخسائر القيمة اليت تعترب عنصر جقواعد و تقنيات االهتالك .1

، حســب املخطــط )خطــي، متنــاقص، متزايــد(لإلهــتالكيعتمــد النظــام اجلبــائي علــى التقنيــات املعروفــة 

هو املالحظة احملاسـبية للخسـارة الواقعـة علـى قيمـة األصـول الثابتـة والـيت تتـدىن قيمتهـا حتميـا احملاسيب الوطين

يب املــايل خيتلــف متامــا فهــو ، غــري أن تعريــف االهــتالك يف النظــام احملاســ2مــع الــزمن بفعــل االســتعمال والتقــادم

يـع املبلـغ القابـل لإلهـتالك بصـورة اقتصادية مرتبطة بأصل عيين أو معنوي، ويتم توز استهالك ملنافع عبارة عن 

.احملتملة بعد انقضاء مدة النفعيةمنظمة على مدة دوام املنفعة لألصل املعين مع مراعاة القيمة املتبقية 

، 07، جملة الباحث، العدد " احملاسبة الدوليةخيار اجلزائر بالتكيف مع متطلبات اإلفصاح وفق معايري" زغدار أمحد، سفري حممد، - 1

.86، ص 2009/2010
2 

.15، ص 2003ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر، ،"احملاسبة املعمقة وفق املخطط احملاسيب املايل" كتوش عاشور، -
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للتـأثري لإلهـتالكاألصـول القابلـة اهـتالكلذا جيب على املؤسسات اجلزائرية إعادة حتديد مدة وطريقـة 

بــني نــوعني مــن التمييــزواة يف الوعــاء اخلاضــع للضــريبة، ومــن هنــا ميكــن حمتــباعتبارهــاعلــى أقســاط االهــتالك 

:صولاأل

حيـث حتسـب مـدة اهـتالك األصـل حسـب النظـام احملاسـيب املـايل علـى أسـاس :األصول غري املركبـة- 

مدة االنتفـاع بـه الـيت تعكـس بواقعيـة اسـتهالك األصـل، علـى عكـس القواعـد اجلبائيـة الـيت حتـدد مـدة 

.لتصنيف معني لكل جزء من األصول املادية واملعنوية اليت تكون عادة قصريةاالهتالك وفقا 

هناك أصول ميكن جتزئتها إىل عدة عناصر قابلة للتحديد من قبـل املؤسسـة املالكـة :األصول املركبة- 

حمــددة لـــه، أي ولــه مــدة انتفــاع حــداوميكــن اعتبــار كــل عنصــر كأصــل منفــرد يســجل حماســـبيا علــى 

تالك خاص به بداللة مدة استعماله احلقيقية، وله القيمة املتبقية احملتملـة يف تـاريخ يكون له خمطط اه

وهــذا مــا قــد oايــة االنتفــاع بــه متثــل ســعر التنــازل وهــذه احلالــة غــري معمــول iــا يف مؤسســاتنا اجلزائريــة 

.يؤثر على حساب أقساط االهتالك

:اإلجياريالقرضالتسجيل احملاسيب لعمليات .2

إذا كانـت للمؤسسـة اهتالكهـاالنظام احملاسيب املايل بتسجيل عناصر التثبيتـات وأقسـاط تسمح قواعد 

رقابــة عليهــا وحتصــل منهــا علــى منــافع اقتصــادية بغــض النظــر عــن ملكيتهــا، أي تطبيقــا ملبــدأ تغليــب الشــكل 

قـــرض التثبيتـــات احملصـــل عليهـــا بواســـطةاالقتصـــادي علـــى اجلـــوهر القـــانوين، وهـــذا مـــا ينطبـــق بالضـــبط علـــى 

إجيـاري علـى عكـس القواعــد اجلبائيـة الـيت تفـرض علــى أن تكـون املؤسسـة مالكـة لألصــل حـىت تسـجله لــديها 

.برفقة االهتالك اخلاص وهذا ما يؤثر على الوعاء اخلاضع للضريبة بالنقصان

:تقنيات حتويل الديون واحلقوق بالعملة األجنبية للمؤسسات اجلزائرية واألجنبية.3

باخلــــارج ســــواء بــــإبرام اتفاقيــــات أو القيــــام بتعــــامالت بالنقــــد أنشــــطةن متــــارس ميكــــن ألي مؤسســــة أ

الصــرف يــوم القيـــام حتــول بالعملــة احملليــة، ســواء علــى أســاس الســعر أن، كــل هــذه العمليــات جيــب األجنــيب

سـبة للعناصـر بالسـعر يف تـاريخ التقيـيم بالنبالعملية بالنسبة للعناصر غري النقدية املقيمة بالتكلفة التارخيية، أو 

1غري النقدية واملقيمة بالقيمة العادلة، أو بالسعر يف oاية املدة بالنسبة للعناصر النقدية
.

1- BRUN Stephan, « l’essentiel des normes comptables internationales IAS/IFRS »,

Gualino éditeur, Paris, 2006, page 75.   
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يتم تسجيل الربح واخلسارة الناتج عن حتويل احلقوق والـديون بالعملـة األجنبيـة يف oايـة الـدورة ضـمن 

ائي يســمح بإظهــار اخلســائر علــى التحويــل ، بينمــا النظــام اجلبــاألعبــاء والنــواتج حســب النظــام احملاســيب املــايل

.1فقط

:القيمة العادلة يف تاريخ احليازةاخلصوم على أساس و األصولتقييم بعض .4

ـــيم  بالقيمـــة العادلـــة لعناصـــر األصـــول واخلصـــوم باملؤسســـة مفهومـــا جديـــدا ومهمـــا حســـب يعتـــرب التقي

.على مبدأ التكلفة التارخييةالنظام احملاسيب املايل باملقارنة مع القواعد اجلبائية اليت تعتمد

اجلديـدة حيث يتم تسجيل األصل الثابت حسـب القواعـد احملاسـبية :إعادة تقييم األصول الثابتة- 

بتكلفته، كمـا ميكـن إعـادة تقييمـه حسـب صـنفه، ومبجـرد إعـادة تقيـيم عنصـر مـن عناصـر األصـول 

مــن انطالقــاحتســاب اهتالكهــا الثابتــة فــإن كــل جــزء مــن األجــزاء املشــكلة لــه يــتم إعــادة تقييمهــا وا

2.القيمة املعاد تقييمها

مــــن صــــحة التقيــــيم بالقيمــــة العادلــــة الــــيت تــــرتبط بالقيمــــة التأكــــدقــــد جتــــد إدارة الضــــرائب صــــعوبة يف 

.ن القواعد اجلبائية تعتمد على التكلفة التارخيية يف حالة االهتالكات أو التنازل عن التثبيتاتالسوقية، أل

أو /يـــث يشـــكل أي عقـــار موظـــف ملكـــا عقاريـــا، مملوكـــا لتقاضـــي إلجيـــار وح:التوظيـــفعقـــارات- 

االســتعمال يف إنتــاج أو تقــدمي ســلع أو خــدمات أو إىلتثمــني رأس املــال، فهــو لــذلك غــري موجــه 

ميكــــن أن ختتــــار املؤسســــة تقيــــيم كــــل مبــــاين و 3،أو البيــــع يف إطــــار النشــــاط العــــاديأغــــراض إداريــــة

لــة الــيت مــن الصــعب حتديــدها بدقــة، إذ أن أي ربــح أو خســارة التوظيــف علــى أســاس القيمــة العاد

نــاتج عــن تغــري القيمــة العادلــة جيــب أن يــدرج يف نتيجــة النشــاط، أمــا إذا اختــارت املؤسســة التقيــيم 

أن يكــون النمــوذج أكثــر دقــة إذا أخــذت القيمــة العادلــة منهــا، منــوذج التكلفــة فــيمكنعلــى أســاس 

.للتغريات املسجلة بالزيادة أو النقصان يف القيمة العادلةومن هنا تأيت املعاجلة اجلبائية 

1 -DJILLALI Abdelhamid, « réflexion sur le projet de nouveau référentiel 

comptable Algérien en rapport avec les normes  (IAS/IFRS) », institut des 

économies douaniers et fiscale, 24/09-03/10/2005, p 21.   
، امللتقى الوطين "آثار تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد على النظام اجلبائي و اجلهود املبذولة لتكييفه" ضا، محدي جليلة إميان، جاوحدو ر - 2

.09، جامعة الوادي، ص 2013ماي 05/06، املنعقد يومي "واقع و آفاق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر: حول
.53ص مرجع سابق،،"النظام احملاسيب املايل اجلديد"حاج علي، . ن- 3
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:ية للضرائب خاصة الضرائب املؤجلةاملعاجلة احملاسب.5

هــذه الفــروق قــد تنشــا مــثال ،الضــريبة املؤجلــة تنشــأ نتيجــة الفــروق املؤقتــة بــني الشــركة وإدارة الضــرائب

ة وقــد تنشــأ أيضــا علــى يهــتالك الضــريبنتيجــة اخــتالف معــدل االهــتالك الــيت تســتخدمه الشــركة ومعــدالت اال

فالشـــركة تعمـــل بنظـــام مؤجلـــةومصـــروفات مقدمـــه أومؤجلـــةســـبيل املثـــال نتيجـــة وجـــود إيـــرادات مقدمـــه أو

، بالنظــام النقــدي فينشــأ فــرق مؤقــت بــني الــربح الضــرييب والــربح احملاســيبتعمــل الضــرائب إدارة االســتحقاق و 

، ويف حالـــة وجـــود هـــذه ةه ســـوف خيتفـــي يف الفـــرتات القادمـــأن هـــذا الفـــرق مؤقـــت مبعـــىن انـــب مالحظـــةجيـــو 

الضرائب تظهر الضريبة املؤجلـة وقـد تكـون أصـول ضـريبية مؤجلـه أو خصـوم إدارةالفروق املؤقتة بني الشركة و 

.ضريبية مؤجلة وذلك حسب الفرق

اإلثبـاتبـنيالـزمينعـن الفـارقالناجتـةاملؤجلـةالضـرائبالنتيجـةحسـابويفامليزانيـةيفتسـجل

، أومتوقـعمسـتقبليفقادمـةلـدورةاجلبائيـةالنتيجـةيفاالعتبـاربعـنيوأخـذهامـا،تكلفـةأوإليـراداحملاسيب

أوجبائيـةأربـاحإىلمنسـوباكـانهـذا الفـرقإذاأوللتأجيـل،قابـلالالضـرييبالقـرضأواجلبـائيالعجـز

الـيتاملعاجلـةوإعـادةاحلـذفالتعـديل،عمليـاتج عـنالنـات، أواملتوقـعاملستقبليفحمتملةمستقبليةضرائب

1.ا�معةاملاليةالقوائمإعدادإطاريفمتت

احملاسيباملعيارتبنتاجلزائرأنيعينماوهذااملؤجلةالضرائبإىلاملايلاحملاسيبالنظاميفالتطرقمت

.الدخلضرائبيتناولالذي،(12) رقمالدويل

ــاتتســجيل خســائر القيمــة و .6 تعتــرب خســائر القيمــة عنصــرا جديــدا خاصــة خســائر القيمــة علــى :املؤون

 للخسـارة يف تؤثر على القواعد اجلبائية من خالل وجود تسجيل حماسيبلتثبيتات وعلى العناصر املالية و ا

مــن أجــل إرجــاع القيمــة احملاســبية لألصــل لقيمتــه القابلــة للتحصــيل، ممــا يــؤدي إىل القيمــة ضــمن األعبــاء

عـن التعريـف السـابق هلـا يختلـف التعريـف احلـايل للمؤونـات فالضريبة علـى األربـاح، أمـا بالنسـبة تناقص 

ــــــف احلــــــايل يســــــت ــــــث أن التعري ــــــه يف النظــــــام اجلبــــــائي، حي ــــــات اخلســــــائر املســــــتقبلية املــــــأخوذ ب بعد مؤون

اجلديـدة يف oايـة الـدورة، أي أن الشـروطتبقى فقط االلتزامات احلاليـة للمؤسسـةوالتصليحات الكربى و 

املؤونــات وبالتــايل عــدم التــأثري علــى الوعــاء اخلاضــع للضــريبة، وكــذلك احلــال تــؤدي إىل تقلــيص تشــكيل 

ملؤونة املخزون فهـي تسـجل عنـدما تكـون تكلفتهـا أكـرب مـن قيمـة إجنازهـا، علـى عكـس مـا كـان بالنسبة

".الضرائب املؤجلة"49، التعريف رقم03قائمة التعاريف، امللحق رقم - 1
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أقــل مــن التكلفــة احلقيقيــة معتمــد عليــه ســابقا، وتســجل اخلســارة يف حالــة قيمــة املخــزون يف oايــة الــدورة 

1.تسجل هذه اخلسارة ضمن األعباء، و للشراء أو اإلنتاج

حيث ال يسمح بتغيـري الطـرق احملاسـبية إال يف حـالتني أوهلمـا :تصحيح األخطاءالطرق احملاسبية و تغري .7

إذا كــان هــذا التغيــري مفروضــا يف إطــار تنظــيم جديــد وثانيهمــا إذا كــان هــذا التغيــري يســمح بتحســني يف

حيث يعترب النظام احملاسـيب املـايل التغيـري يف الطـرق احملاسـبية ،ن املعينعملية تقدمي الكشوف املالية للكيا

أو تصــحيح األخطــاء الناجتــة عــن الــدورات الســابقة تنــدرج مباشــرة ضــمن األمــوال اخلاصــة حتــت حســاب 

عبــاء والنــواتج يف حســاب أل، دون تســجيلها ضــمن ااالفتتاحيــةيف امليزانيــة " الرتحيــل مــن جديــد"11رقــم 

بالتــايل اســتبعاد النتيجــة احملاســبية مــن هــذه التصــحيحات هــذا مــا يــؤثر بالنقصــان علــى الوعــاء النتيجــة و 

هـل سرتضـخ إدارة الضـرائب هلـذا اخليـار وتقبـل بـالتخلي عـن جـزء :، والسؤال الذي يطـرح نفسـهالضرييب

الصـــادر يف اجلريـــدة 2009اليـــة التكميلـــي مـــن قـــانون امل06حيـــث تـــنص املـــادة ،مـــن مواردهـــا اجلبائيـــة؟

إدارة الضــرائب معنيــة بقبــول مجيــع مقرتحــات ونتــائج النظــام احملاســيب أن2009يوليــو 26الرمسيــة بتــاريخ 

املــايل اجلديــد يف حالــة مــا مل تكــن معارضــة للنصــوص اجلبائيــة املوجــودة، ويف حالــة التعــارض تكــون أوليــة 

.التطبيق للقاعدة اجلبائية

.تنازل عن االستثماراتالقيم طويلة األجل ونواتج الفوائد.8

النتيجـة احملاســبية لكـن مــن الناحيـة اجلبائيــة ميكـن أن ال تؤخــذ بعـني االعتبــار ضــمن أعبـاء ونــواتج تـدخل.9

املقبوضــة، ونــواتج مرتبطــة بالعمليــات الــيت تــتم مــن الفــروع أو األســهمزيعــات أربــاح نــواتج الفــروع مــن تو (

والـــيت تؤخـــذ بعـــني احملاســـبيةعمليـــات غـــري مســـجلة حماســـبيا يف النتيجـــة افة إىل إضـــ؛)مؤسســات مشـــرتكة

.االعتبار يف النتيجة اجلبائية

وبالضـبطاملاليـةقوائمهـايفتـوفرأناالقتصـاديةاملؤسسـاتعلىاملايل جيباحملاسيبالنظامفحسب

جـدوليفالظـاهرالضـرييبءالعـباحملاسـبية،النتيجـةمـنكـلبـنياملقاربـةختـصمعلومـاتاملالحـقيف

املؤسسـاتمـنيسـتلزموهـذاالفعلـي،الضـرييباملعـدلتطبيـقعـنالنـاتجالضـرييبوالعـبءالنتيجـة،حسـاب

ماجستري، علوم ،"ورويباملعلومة املالية يف اجلزائر يف ظل الشراكة مع اإلحتاد األيق املعايري احملاسبية الدولية و أمهية تطب"بلكيحل عبد القادر، -1

.103، ص 2008/2009التسيري، ختصص حماسبة ومالية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
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حلسـابالقاعـدةتشـكلالـيتالنتيجـةأياجلبائيـة،النتيجـةإىلاحملاسـبيةالنتيجـةمـناالنتقـالجـدولإعـداد

.الشركاتأرباحعلىالضريبة

يعتــرب احلــل الوحيــد لتصــحيح هــذه ) أصــول وخصــوم(احملاســيب املــايل للضــرائب املؤجلــة اعتمــاد النظــام 

1.االختالالت ومعاجلتها حماسبيا وهي العنصر اجلديد الذي جاء به النظام احملاسيب املايل

.احللول املقرتحة لتقليل الفارق بني النظام احملاسيب املايل والنظام اجلبائي: اخلامساملطلب 

إىل الفروقات واالختالفات املوجودة بني النظام احملاسيب املايل والقانون اجلبائي ميكن اقرتاح استنادا 

:مع ذكر إجيابيات وسلبيات كل حل على حداالفارقهذاحلول للتقليل منأربع

م إعادة النظر يف إعادة صياغة األنظمة الضريبية لتتوافق مع املعاجلة احملاسبية حسب النظا: احلل األول

:احملاسيب املايل

مقبول جبائيا وال يقلل من الوعاء الضرييب، إذ جيب على اإلدارة اجلبائية ميكن أن يكون هذا التوافق 

ليت ، ومن مجلة املواد احالة ما مل تكن متعارضة مع قوانينهايفقبول مجيع مقرتحات النظام احملاسيب املايل

:نظر فيها جند

من خالل تسجيل العقود طويلة األجل يتم وفق طريقة التسبيق :متابعة العقود الطويلة األجل.1

لعمليات املتعلقة iا iدف حتديد الربح اخلاضع للضريبة االيت تسمح بتسجيل األعباء والنواتج و 

.يف إطار التنسيق مع النظام احملاسيب املايل

شكيل املؤونات يف النظام احملاسيب املايل يلزم بضرورة تإذ أن:خصم االهتالكات واملؤونات.2

.حالة خسائر القيمة املتوقعة للمخزونات أو احلقوق

النظام احملاسيب املايل ما مل إذ أنه جيب على اإلدارة اجلبائية قبول مجيع مقرتحات : اإلطار العام.3

2.تكن متعارضة مع النصوص اجلبائية ويف حالة التعارض فأولوية التطبيق للقواعد اجلبائية

النظام احملاسيب املايل ينص على عدم ظهور املصاريف األولية يف : وليةخصم املصاريف األ.4

وإن كانت عوجلت  وعمال مببدأ احليطة واحلذر فإن هذه املصاريف إذ أنه جيب خصمها؛امليزانية،

.كخسارة بصفة oائية ستكون قابلة للخصم جبائيا

دور معايري : " امللتقى الدويل حول،"النظام احملاسيب املايل بني اجتاهاته و متطلبات تطبيقه يف ظل املعايري الدولية للمحاسبة" عاشور كتوش، - 1

. 282، جبامعة ورقلة، ص 2014نوفمرب 24/25، املنعقد يومي  " تفعيل آداء املؤسسات و احلكوماتاحملاسبة الدولية يف
.، املادة السادسة2009قانون املالية التكميلي- 2
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عن إعادة تقييم االستثمارات حتدد مدة مخس سنوات لضم القيم الناجتة : إعادة تقييم األصول.5

للنتيجة اجلبائية وهذا ما يعترب متديدا للضريبة على فوائض القيمة 'دف تفادي ثقل العبء 

.الضرييب، إضافة إىل ضم فائض خمصصات االهتالك الناجتة عن إعادة التقييم

:منها ما ال يزال واجب التعديل أو طرح لقواعد جديدة ومن بينها

كمصاريف إعادة التجديد واإلصالح و األعباء  املقبولة جبائياقواعد تسجيل وخصم.1

هذه األعباء وجب على إدارة الضرائب اكتساباملراجعة، ومصاريف البحث يف حالة 

.متابعتها

من طرف اإلدارة اجلبائية، قواعد تسجيل املصاريف املقبولة حماسبيا كاألعباء غري املربرة .2

ح، ألسهم املقبوضة، والنواتج اليت تتم من الفروع أو نواتج الفروع من توزيعات األربا 

.املؤسسات املشرتكة

1.لتقييم على أساس القيمة العادلةإصدار نص جبائي يسمح باعدم.3

إعادة النظر يف إعادة صياغة األنظمة الضريبية لتتوافق مع املعاجلة احملاسبية حسب النظام (هذا احلل

:يات ميكن ذكرها فيما يليله إجيابيات وسلب)احملاسيب املايل

دراسة نقطة االختالف القاعدة اجلبائية واحملاسبية وحماولة تكييف حمتوى النظام اجلبائي مع النظام - 

؛احملاسيب املايل

االلتزامات اجلبائية؛زيادة يزيد من الثقل على كاهل املؤسسات ب- 

.عية حساباyممما يؤدي إىل زيادة تكلفة إضافية لعمل املؤسسات من أجل تطوير نو - 

.تغيري املمارسة احملاسبية لتتناسب مع القواعد اجلبائية: احلل الثاين

ظام احملاسيب املايل بصفة واضحة باألخذ بعني االعتبار الظروف املتعلق بالن07/11لقد نص القانون 

لك األعباء املسجلة مثال عن ذة يف الوضعية املالية للمؤسسات و احملاسبية اليت حتقق الصورة الصادقة واملتمثل

اليت تعترب حماسبيا استثمارات وجبائيا تعترب أعباء، إذ تتم املعاجلة حماسبيا بتسجيل األعباء وفقا للقانون 

حملاسبية اجليدة و عوئق تطبيق القيمة العادلة كبديل للقياس احملاسيب يف اجلزائر بني مسامهتها يف ضمان املعلومة ا"العمري أصيلة، بروبة إهلام، - 1

، جبامعة 2014نوفمرب 24/25، املنعقد يومي  "دور معايري احملاسبة الدولية يف تفعيل آداء املؤسسات واحلكومات: " امللتقى الدويل حول،"تكييفها

.321ورقلة، ص 
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مصاريف "48/حلساب حـاجلبائي مع العمل على تسوية الفروقات باستعمال حسابات التسوية مثل ا

:، ويف ما يلي عرض لبعض حاالت هذا احلل"مقيدة سلفا

:هناك نظام ميكن أن مينح اخليار للمؤسسات:صاريف إعادة التجديد واإلصالح واملراجعةم.1

إما ختصيص مؤونات لإلصالحات الكبرية؛- 

إما بتطبيق طريقة املكونات مع التسجيل ملكونات األصل واملنشأة يف هذا الوضعية وهذه اخلاصية - 

ؤسسة تقوم بتخفيض مصاريفها، ويف احلالة ينتج منها نتائج جبائية ففي احلالة األوىل امل) اخليار(

.الثانية املؤسسة وجب عليها إعداد خمطط اهتالكي خاص بكل مكون من مكونات األصل

تاريخ ة ما إذا سبق تاريخ انتقال ملكية األصولحاليف:تاريخ انتقال امللكية ومراقبة األصول.2

دوث اختالفات ميكن معاجلتها إىل حمراقبتها من طرف املؤسسة، سيؤدي هذا األمر حتما إمكانية

حنو تسجيل األصل جبائيا يف حساب استثمارات خاص باألصول اجلبائية، كما يسجل عليه على 

وختصم "48"إىل حساب "79"اهتالكات لكن ال تؤخذ حماسبيا حبيث جيب أن حتول من حساب 

فيجب أن يسرتجع عند �اية أما رصيد حسابات التسوية ،غري حماسبية من النتيجة اجلبائيةبطريقة 

1.ندائ"48"مدين وحساب "68"املعين بوضع لألصلالدورة

كن أن تواجه مؤسسات حاالت خمتلفة تتعلق باالختالف بني مدة استعمال األصل مي:مدة االهتالك.3

يف املؤسسة ومدة حياته االقتصادية ما يؤدي إىل وجود فروقات جيب أن تضاف جبائيا للنتيجة، أو 

باملؤسسات إىل تشكيل اهتالكات استثنائية مربرة بطريقة جبائية وميكن تسوية هذه الوضعية، تدفع

."14"و"48"و"79"كحساب بتسجيل فرق يف االهتالك يف حسابات حيادية التأثري وجبائية

يفرتض يف هذا اإلطار باملؤسسات تطبيق قاعدة االهتالك واخلسارة:االهتالكات واخلسارة يف القيمة.4

كما ، األصول تعاجل يف األموال اخلاصةيف القيمة بأثر رجعي، والذي سينتج عنه بالضرورة تغريات يف

ميكن للمؤسسة أن تلجأ إىل الطرق اليت تراها كفيلة بإعطاء صورة عادلة عن وضعيتها، إذا كانت هذه 

اإلخالل بالقواعد وذلك دون املؤسسة وال تستطيع القيام 'االعملية تشكل عرقلة معتربة لنشاط

والقوانني احملاسبية من خالل إعادة املنح القيم احملاسبية مثال، واليت تعترب طريقة توقعية على مستوى 

، امللتقى النظام احملاسيب املايل يف مواجهة "اجلبائي احلايلتطبيق النظام احملاسيب املايل ومتطلبات تكييف النظام"راق حممد ، بوسبعني تسعديت ، ب- 1

، جامعة سعد 2011ديسمرب 14-13، البليدة ، يومي " التحدي):ISA "(واملعايري الدولية للمراجعة)IAS/IFRS(املعايري الدولية للمحاسبة

.13دحلب ، اجلزائر ، ص 
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حساب االهتالكات، ليس هلا أي أثر على رؤوس األموال، أي على اخلصائص النوعية للحسابات، 

ابيات جيمن إو ، ر مع القيمة اإلمجاليةحبيث تتم إعادة تقييم القيم الصافية بداللة نسبة تكلفة كل عنص

:سلبيات هذا احلل ميكن ذكر ما يليو 

هذا احلل ال يتطلب طرح نصوص قانونية جديدة من أجل تطبيقه؛- 

؛ذلكال يتم تعديل النص اجلبائي ك- 

ليس صاحل للتطبيق يف مجيع احلاالت إذ أنه قد يؤدي إىل الغموض يف بعض احلسابات - 

؛)ائيطرح حسابات ذات طابع جب(

ميكن أن ترفض اإلدارة اجلبائية هذه احلسابات لعدم مطابقتها للقواعد احملاسبية املتبناة؛- 

.حتفظ على مصداقية البيانات- 

:-اقتصادية وجبائية-مسك املؤسسة حملاسبتني: احلل الثالث

منفصلة ينحماسبة اقتصادية مبنية على أساس النظام احملاسيب املايل املوجه خلدمة املستثمر أي مسك 

، ومن اجيابيات وسلبيات اليت تقوم على قواعد ضريبية تستعمل لتلبية احتياجاyامتاما عن احملاسبة اجلبائية 

:هذا احلل

إمكانية تفادي إعادة املعاجلة اليت تكون ضرورية بسبب االختالف بني القاعدة اجلبائية - 

والقاعدة احملاسبية؛

فية للمؤسسات اليت جتد نفسها جمربة على مسك قد يؤدي هذا احلل إىل تكلفة عمل إضا- 

حماسبتني؛

ن أن تضطر املؤسسة إىل إعادة تعديل براجمها احملاسبية ويف كل مرة يظهر التباين بني ميك- 

.القاعدتني احملاسبية واجلبائية

:موجهة للمستثمرين تتماشى مع منطق فك االرتباط باجلبايةمسك حماسبة اقتصادية : احلل الرابع

حماسبة اقتصادية واحدة يتم فيها حتديد التعديالت الواجبة اليت متكن من االنتقال مـن النتيجـة مسك

ا يـؤدي إىل إعـادة التنظـيم الـداخلي للنظـام املعلومـايت احملاسـيب يف شـكل ، وهذا ماحملاسبية إىل النتيجة اجلبائية

1.عد االنتقال بالتعاون مع اإلدارة اجلبائيةجداول مفصلة بني النتيجة احملاسبية والنتيجة اجلبائية وحتديد قوا

.142، ص مرجع سابق، "يد عملية اختاذ القرار يف سياق العوملة وتطور األسواق املاليةالنظام احملاسيب الدويل وترش"سفيان بن بلقاسم، - 1
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يشـكل نقلـة نوعيـة يسـمح باعتمـاد حماسـبة اقتصـادية تعطـي يف األخري ميكن القـول أن هـذا اإلصـالح

حملاسـبية وفـق القواعـد اجلبائيـة، األولوية للجوهر على الشـكل دون أن حيـول ذلـك بينهـا وبـني تنظـيم املعلومـة ا

ديثة واملقتبسة من معايري احملاسبة الدولية تتخلص من القيود السـابقة وتطـور كيانـا حيث أن احملاسبة املالية احل

.خاصا 'ا مستقال عن النظام اجلبائي يهدف إىل ترمجة احلقيقة االقتصادية للواقع املؤسسايت
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:الثالثالفصل خالصة

"PCG"القـــا مـــن املخطـــط احملاســـيب العـــاماحملاســـيب يف اجلزائـــر انطالتوافـــقتنـــاول هـــذا الفصـــل مســـار 

ــــــذاك،  ـــــع آنـــ ـــــط املتبــــ ــــــــى مـــــــــع االقتصـــــــــاد املخطـــــ ــن يتماشـ ــــــــذي مل يكـــــــ ـــــــوطين الـ ـــــط الـــ ـــــــه املخطــــ فحـــــــــل حملــ

جنـح يف تـوفري املعلومـات احملاسـبية الـيت كانـت مرجـوة مـن و 1976بتداء من الفـاتح جـانفي ا"PCN"للمحاسبة

.إعداده يف تلك الفرتة

الصـــعيدين الـــداخلي واخلـــارجي للـــبالد، أصـــبح املخطـــط احملاســـيب نظـــرا للتغـــريات الـــيت حصـــلت علـــى 

بالنظـام احملاسـيب املـايل اجلديـد املتوافـق 2010الوطين يعاين من عدة نقائص فـتم اسـتبداله منـذ الفـاتح جـانفي 

هـا النظـام إال أنه هناك بعض املواضيع مل تعاجلها املعايري احملاسـبية الدوليـة وعاجلمع املرجعية احملاسبية الدولية، 

:اجلديد كحاالت خصوصية يف املؤسسة اجلزائرية من بينها

املرجـــع اجلزائـــري يـــنص علـــى بعـــض اخلصوصـــيات يف بعـــض اªـــاالت مثـــل تنظـــيم ومســـك احملاســـبة - 

وميــدان مدونــة احلســابات وتســجيل العمليــات يف احلســابات، حبيــث أن هــذه امليــادين مل تكــن هلــا 

أي معايري دولية تعاجلها؛

جلديد يعاجل حالة خاصة وهي املؤسسات الصغرية واملسموح هلا فقط مبسـك حماسـبة ترتكـز املرجع ا- 

بينما مل تقر املعايري الدولية بأي إجراء خيصها؛على حركات اخلزينة 

ترتيبــات جديــدة يأخــذ 'ــا املشــروع اجلديــد فيمــا خيــص تكــاليف أداء التقاعــد وطــرق التقيــيم بينمــا - 

عدة ترتيبات يف هذا اªال؛تأخذ املعايري الدولية تأخذ 

النظــام احملاســيب املــايل يعــاجل امليــدان اخلــاص بــالبنوك والتأمينــات وال يعــاجل إال بطريقــة مــوجزة ميــدان - 

اّألدوات املاليـــة وعقـــارات التوظيـــف والفالحـــة، وهنـــاك حاجـــة لألخـــذ يف احلســـبان الـــنص الكامـــل 

للمعايري الدولية للمحاسبة  واملعلومة املالية؛

ســـتوى اإلطـــار املفـــاهيمي يعـــرف املشـــروع مبـــدأ الوحـــدة النقديـــة وهـــو مبـــدأ غـــري مشـــار إليـــه علـــى م- 

بوضوح يف املعايري الدولية؛

اجلرد الدائم إجباري يف النظام احملاسيب املايل ومسموح به يف معايري احملاسبة الدولية؛- 

:هناك بعض الزوايا غري املتوافقة مع املعايري الدولية ومنها

تقييم يف األموال اخلاصة وأرباح  وخسائر أخرى حمتملة على األموال اخلاصة؛حساب فرق - 
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فائض أو نقص يف القيمة على التنازل عن األصول غري اجلارية؛- 

الضرائب املؤجلة لألصول والضرائب املؤجلة للخصوم؛- 

ائيــة الــيت كانــتيــؤدي تطبيــق النظــام احملاســيب يف اجلزائــر إىل تغيــريات يف بعــض القواعــد احملاســبية واجلب

ـــاح متـــس هـــذه التغيـــريات بشـــكل مباشـــر عناصـــر مطبقـــة يف إطـــار النظـــام الســـابق، و  حتديـــد الضـــريبة علـــى أرب

الشركات، ويتطلب ذلك ضـرورة تكييـف القواعـد اجلبائيـة مـع الواقـع احملاسـيب اجلديـد، وضـرورة إعـداد جـدول 

باالهتالكــــات واملؤونــــات، خصــــم املصــــاريف فيمــــا يتعلــــقاالنتقــــال مــــن النتيجــــة احملاســــبية والنتيجــــة اجلبائيــــة

، اإلعدادية، التسجيل احملاسـيب لعقـود اإلجيـار التمـويلي، إعـادة تقيـيم األصـول، متابعـة العقـود الطويلـة األجـل

، وزيـادة شـفافيته بالنسـبة للمؤسسـات مبا يسمح بعصـرنة النظـام اجلبـائي وتقليـل تـأثريات تغـري املرجـع احملاسـيب

.نداخل أو خارج الوط

احلالهوكمااجلبايةعناحملاسبةفصلإمكانيةإىلالتطرق)املاليةوزارة(الوصية اإلدارةعلىإذ جيب

القـانوين؛املظهـرعلـىاالقتصـاديالواقـعتغليـبمبدأتطبيقخاللمنوذلك،األجنلوساكسونيةاألنظمةيف

احملاسـبيةاملعـايريمـعتكييفهـادفsـبيةالضـريقوانينهـابدراسـةقامـتالـيتالبلـدانجتـاربمـناالسـتفادةو 

والعمـل فرنسـا؛مثـلاجلزائـريفارتباطهمـادرجـةبـنفسفيهاباجلبايةاحملاسبةترتبطاليتتلك وخاصةالدولية،

الذياألمراحملاسبية،املمارسةوبنيبينهااالرتباطيفكمبااجلبائيةالقواعدوالتشريعاتصياغةإعادةعلى 

.احملاسيبواإلفصاحالشفافيةمبفاهيمااللتزامعلىاملؤسساتكبريةبدرجةيشجع

مـعتكييفـهدفsـو ارتباطهمـاحبكـماملـايلاحملاسـيبالنظـاممسـايرةعلـىملـزماحلـايلاجلبـائيالنظـام

امنهـوإدراكـااجلبائيـةاإلدارةعلـىجيـبوعليـهالدوليـة،احملاسـبةمعـايريمناملستوحاةواملستجداتالتغريات

واحملافظـةالقـواننياسـتقراربنياملوازنةإطاريفمستقبالالالزمةواإلجراءاتالتدابرياختاذاجلانبهذابأمهية

.الضريبيةاإليراداتحصيلةعلى

الصـــعيد اجلبـــائي مت مراجعـــة نســـبة الضـــريبة علـــى أربـــاح الشـــركات الـــيت مت توحيـــدها يف إطـــار قـــانون علـــى 

19باملائـة حسـب نـوع النشـاط26باملائة و19جلعلها ترتاوح بني %23ند نسبة ع2015سنةلاملالية األويل 

بالنســـبة لقطاعـــات البنـــاء واألشـــغال والعموميـــة والـــري والســـياحة %23بالنســـبة للمؤسســـات اإلنتاجيـــة و%

.بالنسبة لباقي النشاطات كاالسترياد والبيع على احلالة%26و
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:متهيد

باعتبــــــار أن املؤسســــــة االقتصـــــــادية هــــــي املعــــــين األول بتطبيـــــــق النظــــــام احملاســــــيب املـــــــايل تقــــــوم هـــــــذه 

الدراســـــة امليدانيـــــة علـــــى أســـــلوب دراســـــة حالـــــة إحـــــدى املؤسســـــات االقتصـــــادية وذلـــــك مـــــن خـــــالل إجـــــراء 

بتطبيـــــق مهـــــا التزامبـــــدى دراســـــة تقييميـــــة ملـــــدى تطبيـــــق هـــــذه املؤسســـــة لقـــــانون النظـــــام احملاســـــيب املـــــايل بـــــدأ

ــــــــة املعــــــــدة ومــــــــدى  ــــــــالقوائم املالي ــــــــد مــــــــرورا ب ــــب النظــــــــام اجلدي ــــــيب حســــ ـــــيم والتســــــــجيل احملاســ ــ قواعــــــــد التقيـ

.احرتامها للمعايري اليت جاء Nا هذا األخري من حيث الشكل واملضمون

ــــــلوب  ــــــن أكــــــــادمييني و املوجــــــــه االســــــــتبيانإضــــــــافة إىل أســ إطــــــــارات يف ممارســــــــي مهنــــــــة احملاســــــــبة مــ

ـــــادئحـــــول لالحتكـــــام إىل أرائهـــــماملهـــــن احلـــــرةب وأصـــــحااملؤسســـــات ـــــيقهم ملب النظـــــام مـــــدى صـــــحة تطب

ــــــــز التنفيـــــــذ، حيــــــــاحملاســـــــيب ـــــــد منــــــــذ دخولـــــــه حي ــــــتبيان إىل أربعـــــــة حمــــــــاوراملــــــــايل اجلدي ـــــم االســ األول ث قســ

خـــــاص مبـــــدى جاهزيـــــة البيئـــــة احملاســـــبية اجلزائريـــــة لتطبيـــــق مثـــــل هـــــذا النظـــــام املقتـــــبس مـــــن معـــــايري حماســـــبية 

ـــــز ب بعملـــــة االنتقـــــال إىل تطبيـــــق هـــــذا النظـــــام والتخلــــــي الدقـــــة والصـــــرامة، واحملـــــور الثـــــاين يتعلـــــق دوليـــــة تتمي

ـــــة  ـــــة قراب ـــــة احملاســـــبية الوطني ـــــذي جتـــــذر يف البيئ ـــــوطين ال ســـــنة، لنمـــــر يف احملـــــور 35عـــــن املخطـــــط احملاســـــيب ال

ى تكييـــــف ، أمـــــا احملـــــور الرابـــــع فتناولنـــــا فيـــــه مـــــد2010تطبيـــــق النظـــــام علـــــى أرض الواقـــــع ســـــنة الثالـــــث إىل 

ـــري النظــــــام احلاســــــيب اجلديــــــد مــــــع النظــــــام اجلبــــــائي فــــــتح عــــــدد مــــــن األســــــئلة الســــــتطالع آراء مت ، يف األخـــ

ـــــــبل الكفيلـــــــــة  ـــــــول الســ ـــــة حــ ــ ـــــــل مت تقســـــــــيمه إىل ، ولإلحاطـــــــــجنـــــــــاح التطبيـــــــــقإلالعينــ ــــــر هـــــــــذا الفصــ ة بعناصـــ

:مبحثني

UAB »نعام لنظام احملاسيب املايل يف مؤسسة إنتاج أغذية األواقع تطبيق ا: املبحث األول ».

.منوذج من اخلرباء يف احملاسبةتقييم تطبيق النظام احملاسيب املايل من وجهة نظر :املبحث الثاين
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UAB »مؤسسة إنتاج أغذية األنعاملنظام احملاسيب املايل يف واقع تطبيق ا: املبحث األول ».

ـــــن خــــــالل هــــــذا املبحــــــث بتقيــــــيم تطبيــــــق النظــــــام احملاســــــيب  املــــــايل مــــــن خــــــالل الدراســــــة ســــــنقوم مـ

حتــــــاول النهــــــوض هــــــيمنــــــذ االســــــتقالل و حيــــــث أن اجلزائــــــر يف إحــــــدى املؤسســــــات االقتصــــــادية، امليدانيــــــة 

، مـــــن أجـــــل تنميـــــة االقتصـــــاد الـــــوطين ونظـــــرا لتطـــــور ...)فالحيـــــة،،صـــــناعية، جتاريـــــة(مبختلـــــف القطاعـــــات 

ـــــت بالدرجــــــــة األوىل  ـــث ظهــــــــر Sــــــــذا القطــــــــاع احتياجــــــــات املــــــــواطنني مــــــــن الــــــــدواجن واألنعــــــــام، اهتمـــ حيـــــ

UAB »الديوان الوطين لرتبية األنعام  ».

إجـــــراء حتليـــــل ملختلـــــف مؤشـــــرات التـــــوازن املـــــايل والنســـــب ارتأينـــــاومـــــن أجـــــل إجـــــراء هـــــذه الدراســـــة 

ـــن طرفهـــــا املئويـــــة ملعرفـــــة ال وضـــــعية املاليـــــة للمؤسســـــة لنقـــــوم بعـــــدها بتحليـــــل خمتلـــــف القـــــوائم املاليـــــة املعـــــدة مــ

.ة مع ما جاء به النظام احملاسيب املايلونرى إن كانت متوافق

UAB »إنتاج أغذية األنعامؤسسةمبالتعريف : املطلب األول ».

UAB »مؤسسة إنتاج أغذية األنعامنشأة : أوال ».

ـــرب ) 32(والثالثــــــون ثــــــىنإلاألغذيــــــة األنعــــــام مــــــن بــــــني الوحــــــدات يعتــــــرب الــــــديوان الــــــوطين املوزعــــــة عـــ

ـــــوطن وقـــــد مت تأسيســـــها يف ســـــنة  ــــن طـــــرف الشـــــركة االســـــبانية 1952ال ـــن طـــــرف "MAKLA"مـ ــــت مــ وأممـ

ـــــــديوان  ــــــــــوطينالــ ــــــام بتــــــــــاريخ ال ــــــــة األنعـــ ـــــــل 04ألغذيــ ــــــيد 1969أفريـــ ــــــــة والصــــ ـــــــراف وزارة الفالحــ ـــــــت إشـــ حتــ

ــــــة  ــــــذكر بشــــــكل مؤسســــــة عموميــــــة نشــــــاطها إنتــــــاج أغذي األنعــــــام مركزهــــــا بــــــاجلزائر البحــــــري كمــــــا ســــــبق ال

.العاصمة

حـــــوالت نتيجـــــة اإلصـــــالحات االقتصـــــادية أخـــــر حتـــــول وقـــــد مـــــرت هـــــذه املؤسســـــة بسلســـــلة مـــــن الت

700.000.000:ـبــــــــبـــــــرأس مـــــــال إمجـــــــايل قـــــــدر1997أســـــــهم يف ذاتشـــــــركةإىلهلـــــــا كـــــــان عنـــــــد حتويلهـــــــا 

.عامال144تشغل حوايل و ،د ج2.703.000.000ما يعادل إىلارتفعالذي ،جد 

مركزي كما أن التغري حيث ختلت عن التسيري املركزي وأصبحت مؤسسة مستقلة ذات تسيري ال 

ناحية ؛GAC: ناحية الوسط ؛GAE:ناحية الشرق : ثالث نواحي مستقلة عن األخرىإىلمسح بتقسيم 

.GAO: الغرب 

ــــــيت تضــــــم ســــــبع إىلتنتمــــــي "UAB"مؤسســــــةإن  ــــــة الغــــــرب وال ــــــة ) 7(ناحي ــــــة فرعي وحــــــدات جهوي

،تيـــــارت بشـــــار،لعبـــــاسســـــيدي ب،تلمســـــان،مســـــتغامن،وهـــــرانتغذيـــــة األنعـــــام حيـــــث توجـــــد يف كـــــل مـــــنل

ــــــاط ) 6(والبــــــيض، مراكــــــز لرتبيــــــة الــــــدواجن يشــــــكل شــــــركة ذات مســــــؤوليات حمــــــدودة وحبكــــــم هــــــذا االرتب
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ــــــرتك بـــــــاملوا د األوليـــــــة لســـــــد احلاجيـــــــات فهـــــــي تتعامـــــــل مـــــــع هـــــــذه الوحـــــــدات علـــــــى أســـــــاس التبـــــــادل املشـ

.الضرورية

أنواعهــــــا وتعتمــــــد ف يعتــــــرب نشــــــاط املؤسســــــة بالطــــــابع الصــــــناعي التجــــــاري ألغذيــــــة األنعــــــام مبختلــــــ

ــــــــة االنتـــــــــ ـــــــايف عمليـ ــــــــة أمههــ ـــــــواد أوليـ ــــــــذرى:اج علـــــــــى عـــــــــدة مــ ـــــــــدامـــــــــنالـ ـــــــامـــــــــنالصـــــــــوجا،كن ،أمريكــ

"SONGROS"ايرلندامن ،"CALCAIR" ،و"CMV"... اخل.

ــــــع ومصــــــلحة اإلنتــــــاج  ــــــني مهــــــا مصــــــلحة البي ـــــلحتني مهمت ــــــذ مصـ كمــــــا تســــــهر املؤسســــــة علــــــى تنفي

ــــــذي يت ــــــق برنــــــامج اإلنتــــــاج ال ــــــة إىل منتجــــــات تامــــــة علــــــى الــــــيت يــــــتم فيهــــــا تطبي ضــــــمن حتويــــــل املــــــواد األولي

ــــري احلســــــن للمنتجــــــات وتوزيعهــــــا علــــــى عمالئهــــــا مــــــن  عكــــــس األوىل الــــــيت يــــــتم مــــــن خالهلــــــا ضــــــمان الســ

.اخل....تعاونيات،مؤسسات عموميةخواص،الزبائن،

UAB »ملؤسسة إنتاج أغذية األنعامتقدمي اهليكل التنظيمي : ثانيا ».

ه جمموع اهلياكل املوجودة يف اfمع ويبني خمتلف املصاحل وهو أحسن وسيلة هو خمطط يقدم بواسطت

املؤسسة ويبني معظم املهام املؤداة من طرف خمتلف لإلعالم الداخلي ألنه يوضح وضعية كل عامل داخل 

لتميزه املصاحل واألشخاص، إىل جانب هذا ميكن القول بأنه يلعب دورا هاما يف حتسني اجلو االجتماعي 

.البساطة والسهولة وسرعة التنفيذب
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UAB »ملؤسسة إنتاج أغذية األنعاماهليكل التنظيمي للمقر االجتماعي ): 08(الشكل رقم  »:

.وثائق املؤسسة:املصدر

املعنيني حيث أن خلية اإلعالم اآليل املسؤولة عن إدخال برجميات جديدة وتعليمها جلميع املوظفني 

.النظام احملاسيب املايلتطبيقعند 2010اإلعالم اآليل وهذا ما جرى سنة مبجال

.تقدمي قسم املالية واحملاسبة: ثالثا

ــــــرتبط ارتباطــــــــا وثيقــــــــا  ــــــام يـ ــــــــات اويقــــــــوم بجبميـــــــع األقســ ملتعلقــــــــة بالنشــــــــاط تســــــــجيل خمتلـــــــف العملي

ذمـــــــم وديــــــون املؤسســـــــة، اســـــــبية ومتابعــــــة إعـــــــداد امليزانيــــــة احملالتجــــــاري للوحــــــدات، والعالقـــــــات البنكيــــــة، و 

.التحليل املايل ومتابعة املشاريع املختلفة

ـــــل خمتلـــــــف نشـــــــاطا�ا ويتضـــــــمن كـــــــذلكيقـــــــوم بدراســـــــة ومعرفـــــــة قـــــــدرة املؤسســـــــة املاليـــــــة علـــــــى متويــ

:اهليكل التنظيمي التايل)09(ما يوضحه الشكل رقم ثالث مصاحل وذلك حسب

جملس املديرين

جملس املديرينمساعدالكتابة العامة

خلية املخرب خلية التسويق خلية التدقيق خلية اإلعالم اآليل خلية التجارة

مراقبة التسيري. قتربية . قتغذية األنعام. قاحملاسبة و املالية. ققسم اإلدارة العامة

دائرة 

اإلحصائيات

دائرة املوازنات

دائرة االستغالل

دائرة التقنية

دائرة صحة احليوانات

دائرة املوارد البشرية

دائرة املمتلكات

دائرة القانون

دائرة الصيانة

دائرة التموين

دائرة تسيري

املخزون

دائرة احملاسبة

دائرة املالية

دائرة التوطيد
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.UABاملالية مبؤسسة اهليكل التنظيمي لقسم احملاسبة و ): 09(الشكل رقم 

.وثائق املؤسسة: دراملص

:ثالث أقسام هيعلىمصلحة احملاسبة العامةتشتمل 

ـــوردين- ــــم املـــ ــــن قبــــــل املصــــــاحل : قســ ــــــى مســــــتوى هــــــذا القســــــم اســــــتقبال فــــــواتري الشــــــراء مــ ــــــتم عل ي

ــــب مـــــــن طـــــــرف رئـــــــيس املصـــــــلحة وبعـــــــد املعنيـــــــة  وتكـــــــون مصـــــــحوبة بطلـــــــب وإذن اســـــــتالم مث تراقـــ

مـــــن ا ميضـــــي عليهـــــا وتســـــجل يف اليوميـــــة اخلاصـــــة باملشـــــرتيات مث تســـــلم نســـــخ التأكـــــد مـــــن صـــــحته

.هذه الوثائق إىل مصلحة املالية وامليزانية أين تسدد قيمة املبالغ

ـــــائن- ـــ ـــم الزب ـــ ـــــلحة : قســ ــــــتالم إىل مصـــ ـــــراج وإذن االســ ـــــــواتري املرفقــــــــة بــــــــإذن اإلخـــ ـــــــخ الفـ ـــــــل نسـ ترسـ

ــــــا وتســــــــجيلها يف مــــــــن طـــــــرف املصــــــــلحة التجاريـــــــة أيــــــــن يقـــــــوم احملاحملاســـــــبة العامـــــــة  ــــــب مبراقبتهـ اســ

ـــــلحة اليوميــــــــة اخلاصــــــــة بــــــــالزبون مث اليوميــــــــة اخلاصــــــــة  بالزبــــــــائن ويف آخــــــــر املطــــــــاف تســــــــلم إىل مصـــ

.امليزانية واملالية للتحصيل

ــــرة- ـــم األجـــ ـــ ـــــوارد البشـــــــرية كـــــــل شـــــــهر بوضـــــــ:قسـ ــــــوم مصـــــــلحة املــ ـــــور اخلاصـــــــة تقـ ع مـــــــذكرة األجــ

ــــــيت حتــــــول مــــــن مصــــــلحة احملاســــــبة العبالعمــــــال و  امــــــة وبعــــــد مراجعتهــــــا مــــــن طــــــرف املســــــتخدمني ال

.احملاسب تسجل يف اليومية

:تتكون من قسمني:مصلحة املالية وامليزانية.1

ــــاص بالبنــــــك- ـــم خــ وتســــــجل يف دفــــــرت اإليــــــرادات تســــــتقبل علــــــى مســــــتواه شــــــيكات الزبــــــائن:قســـ

وتســــــجيلها، ويف والنفقــــــات وهــــــذه الشــــــيكات توجــــــه إىل مصــــــلحة التوزيــــــع الــــــيت تقــــــوم بتجميعهــــــا

ـــــري ترســــــــل إىل ـــــلحة األخـــ مــــــــن أجــــــــل اســــــــتخراج  البنــــــــك الــــــــذي يكــــــــون يف اتصــــــــال شــــــــهري باملصـــ

.الكشف البنكي للمؤسسة حىت تتأكد من التسجيالت الدفرتية

قسم احملاسبة واملالية

قسم احملاسبة التحليليةقسم املالية وامليزانيةقسم احملاسبة العامة
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ــــندوق- ــــاص بالصــ ـــم خــ ــــــ : قســـ 5000البــــــد أن حيتــــــوي الصــــــندوق علــــــى مبلــــــغ احتيــــــاطي يقــــــدر بـ

 يزيــــد ، تســــديد مثــــن الطوابــــع وشــــراء قطــــع الغيــــار الــــيت الهــــذا مــــن أجــــل دفــــع أجــــور املتمــــرننيدج و 

.دج وجيب أن تكون املديرية العامة على علم بالوضعية املالية أسبوعيا1500سعرها على 

ــــة.2 ــــبة التحليليــ ـــلحة احملاســ ــــرية : مصـــ علــــــى حســــــاب كلفــــــة شــــــراء املــــــواد يقتصــــــر عمــــــل هــــــذه األخــ

.األولية وسعر التكلفة

.« UAB »إجراءات االنتقال إىل النظام احملاسيب املايل حسب املؤسسة : رابعا

املتضـمن النظـام احملاسـيب املـايل 2007نـوفمرب 25املـؤرخ يف 07/11قواعد القـانون رقـم يف إطار تطبيق

، باالعتمـــاد علـــى 2010انطلقـــت املؤسســـة حمـــل الدراســـة يف مشـــروع االنتقـــال يف السداســـي األول مـــن ســـنة 

وقــد متــت للنظــام اجلديــد، التعليمــات الصــادرة عــن اfلــس الــوطين للمحاســبة املتضــمنة كيفيــة التطبيــق األويل

وجمموعــة مــن أعمــال هــذا املشــروع مبشــاركة كــل مــن مــدير املاليــة ورئــيس قســم احملاســبة ومــدير املــوارد البشــرية

يــوم، 15ومعــايري احملاســبة الدوليــة ملــدة بعــد املشــاركة يف دورات تكوينيــة حــول النظــام احملاســيب املــايل اخلــرباء،

حســــب تصــــريح املســــؤول عــــن احملاســــبة بعــــاد املعــــايري احملاســــبية الدوليــــةلفهــــم كــــل أوالــــيت مل تكــــن بالكافيــــة

.مساعديه باملؤسسةو 

بتقسيم املـوظفني املعنيـني بـالتكوين إىل دفعـاتقد تواصلت مدة التكوين بعد ذلك ملدة أربع سنوات 

ف الواليـات أغلـبهم مـن خمتلـالدكاترة يف امليدان و الية حبضور جمموعة من األساتذة و ومت التكوين يف املراكز الت

:من اجلزائر العاصمة

مبستغامن؛« ORAVIO »املؤسسة - 

بوسفار بوالية وهران؛« BOUSFIR »مركز - 

بوالية بومرداس؛« CETIC »مركز تقنيات اإلعالم - 

.بوالية وهران« EGIC »مركز - 

فكانــــــت أوىل خطــــــوات االنتقــــــال بتســــــليط الضــــــوء علــــــى أهــــــم االختالفــــــات بــــــني النظــــــام احملاســــــيب

وحتليـــــل اخليـــــارات احملاســـــبية املقدمـــــة مـــــن )املخطـــــط احملاســـــيب الـــــوطين(املـــــايل واملمارســـــة احملاســـــبية الســـــابقة 

.طرف النظام احملاسيب املايل، إضافة إىل تقدير اآلثار التنظيمية والفنية املتعلقة باملرجعية اجلديدة

ــــن جم2009أكتــــــوبر 29املؤرخــــــة يف 02وطبقــــــا للتعليمــــــة رقــــــم  لــــــس الــــــوطين للمحاســــــبة الصــــــادرة عــ

ــــــني  ــ ـــــــداد القــــــــوائم املاليــــــــة املقارنــــــــة للفرتت ـــــت املؤسســــــــة بإعـ ــــــا لقواعــــــــد 2010-2009قامـــ ـــــــيت أعــــــــدت وفقــ الـ
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ـــــــرار  ـــــو حمــــــــدد يف القـ ــــــجيل احملاســــــــبيني كمــــــــا هـــ ــــــيم والتســ ــ ــــــــة 26التقي ــــــافة إىل املعــــــــايري 2008جويلي ، باإلضــ

.الرتمجات اليت جاء �ا النظام احملاسيب املايلو 

ــــت املؤسســــــة خبطــــــ الصــــــادرة 341/2010وات انتقــــــال مطابقــــــة لتلــــــك الــــــواردة يف التعليمــــــة رقــــــم قامــ

:املتمثلة يفاfلس الوطين للمحاسبة و عن

إعداد خمطط داخلي للحسابات يف النظام احملاسيب املايل؛- 

تعريف مناذج الكشوف املالية حسب النظام احملاسيب املايل؛- 

ملايل واملخطط احملاسيب الوطين؛إعداد جدول املطابقة العددي للنظام احملاسيب ا- 

؛02تنفيذ إعادة املعاجلة وفق التعليمة رقم - 

إعداد سجل إلعادة املعاجلة؛- 

ـــــب النظــــــام احملا2010إعــــــداد امليزانيــــــة االفتتاحيــــــة -  إدخــــــال ســــــيب املــــــايل بعــــــد إعــــــادة املعاجلــــــة و حسـ

التعديالت الضرورية؛

.ةاحملاسبية املستعملة يف املؤسسالقواعد والطرق: خامسا

ـــن التعـــــرف علـــــى اإلطـــــالع علـــــى خمتلـــــف التقـــــارير والوثـــــائق بعـــــد باملؤسســـــة حمـــــل الدراســـــة متكنـــــا مــ

القواعــــــد احملاســــــبية للتقيــــــيم والتســــــجيل املتبنــــــاة يف املؤسســــــة والــــــيت ســــــتحدد لنــــــا املعــــــايري الــــــيت مت تطبيقهــــــا 

.تلف املعاجلات اليت وجب إجراؤهاوخم

ـــــة للمؤسســـــة وفقـــــا لل ـــــيت وضـــــعتها القـــــوانني مت إعـــــداد البيانـــــات املالي قواعـــــد واملعـــــايري واإلجـــــراءات ال

ــــــــة  ـــــــة بنظـــــــــــام احملاســـــــــــبة املاليـــ ـــــــانون املتعلقــــ ـــــــــيما القــــ ــــــؤرخ يف 07/11الســ ــــــــوفمرب 25املـــــ ـــــوم 2007نـــ ، واملرســــــ

، وأن املعلومـــــــات الـــــــواردة يف القـــــــوائم املاليـــــــة متـــــــت وفـــــــق 2008جويليـــــــة 26املـــــــؤرخ يف 08/156التنفيـــــــذي 

ـــــبية متطلبــــــــات اخلصــــــــائص النوعيــــــــة للمعل ــــــات املســــــــتخدمني الــــــــداخليني ومــــــــة احملاســـ وذلــــــــك لتلبيــــــــة حاجيــ

ــــــةواخلــــــارجيني للمؤسســــــة، وأن طريقــــــة التقيــــــيم  ــــــواردة يف امليزاني ــــــيت ســــــجلت �ــــــا العناصــــــر ال متــــــت علــــــى ال

ــــــازة(أســــــاس التكلفــــــة التارخييــــــة  ـــــروح منهــــــا االهتالكــــــات وخســــــائر القيمــــــة،)تكلفــــــة احلي ـــــي طريقــــــة مطـ وهـ

.، والنظام احملاسيب املايل"IAS38"و" IAS16"احملاسبيني الدوليني مطابقة ملا جاء يف املعيارين

تفصــــــــح بشــــــــكل واضــــــــح عــــــــن تطبيقهــــــــا لطريقــــــــة االهــــــــتالك املتبعــــــــة، طــــــــرق مل غــــــــري أن املؤسســــــــة 

ـــن احملاســــــبة )التكلفــــــة الوســــــيطية املرجحــــــةأو FIFO(تقيــــــيم املخزونــــــات  بأ§ــــــا أخربنــــــا؛ إال أن املســــــؤول عـــ

التكلفة الوسيطية املرجحة؛
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ــــت املؤسســـــــة بتطبيـــــــق مـــــــا جـــــــاء يف املعيـــــــار احملاســـــــيب الـــــــدويل ق كونـــــــت مؤونـــــــة ملـــــــنح و " IAS19"امـــ

.2014سنة دج179,86 902 24اخلروج للتقاعد، حيث بلغت 

.2014والتفسريات املتعلقة بالقوائم املالية لسنة اإليضاحات: سادسا

:التوضيحات بالنسبة لألصول.1

ــــت املؤسســـــة  اخلاصـــــة بالـــــدورة الســـــابقة يف عمـــــود خـــــاص ت املقارنـــــةعـــــن املعلومـــــاباإلفصـــــاحالتزمـ

، مــــن أجــــل )1(وفــــق مــــا نــــص عليــــه النظــــام احملاســــيب املــــايل، وطبقــــا ملتطلبــــات معيــــار احملاســــبة الــــدويل رقــــم 

.املقارنة ومعرفة التغريات اليت متس عناصر امليزانية من سنة ألخرى

ـــــــا يتعلـــــــــق باملصـــــــــاريف اإلعداديـــــــــ ـــــــة فيمــ ـــــــيس هنـــــــــاك أي إعـــــــــادة معاجلــ ــــث لــ ة أو مصـــــــــاريف البحـــــ

ــــــة، و وال ــــــــه ال وجــــــــود هلــــــــا باملؤسســ ــــــول تطــــــــوير ألن ـــــــن أصــ ـــــــيم ألي أصــــــــل مـ ــــــادة تقيـ ــــــــتم إجــــــــراء أي إعــ مل ي

.املؤسسة

ـــــر أفصـــــحت املؤسســـــة  بـــــأن األصـــــول غـــــري جاريـــــة متثـــــل جمموعـــــة األصـــــول الـــــيت متتلكهـــــا ملـــــدة أكث

ــــــةمــــــن ســــــنة وخســــــائر القيمــــــة مطروحــــــا منهــــــا جممــــــوع االهتالكــــــات، حيــــــث مت تقييمهــــــا بالتكلفــــــة التارخيي

ـــــري أنـــــــه مل تــــــتم اإلشـــــــارة والنظــــــام احملاســـــــيب املــــــايل، " IAS38"و" IAS16"طبقــــــا ملــــــا جـــــــاء يف املعيــــــارين  غـ

ـــــيم هـــــذه األصـــــول يف hايـــــة الســـــنة، إىل مـــــع تقـــــدمي جـــــدول مفصـــــل لألصـــــول  اســـــتخدام طريقـــــة إعـــــادة تقي

ـــري اجلاريـــــة الـــــيت متتلكهـــــا املؤسســـــة ـــري ، كمـــــا قامـــــت بإعـــــداد جـــــدول خـــــاص بتطـــــور الغــ تثبيتـــــات املاليـــــة غــ

).1(لتسهيل عملية التحليل  املايل، وهذا ما جاء به معيار احملاسبة الدويل رقم ؛اجلارية

ـــــــــذي  ــــــات والــ ـــــب املركبـــــ ــــــص التثبيتـــــــــــات العينيـــــــــــة حســــــ ــــــا خيـــــ ــــــــار احملاســـــــــــيب فيمـــــ ــــــــه املعيـــ ـــــص عليـــ نــــــ

ـــــر ، فاملؤسســـــــة مل تطبـــــــق هـــــــذه القاعـــــــدة ألhـــــــا حتتـــــــاج إلجـــــــراء"IAS16"الـــــــدويل ف دراســـــــة تقنيـــــــة مـــــــن طــ

.لية التفكيكخرباء لتحديد التثبيتات اليت ميكن أن تشملها عم

تعتمـــــــد املؤسســـــــة علـــــــى االهـــــــتالك اخلطـــــــي والـــــــذي تـــــــرى بأنـــــــه ميثـــــــل أحســـــــن تقـــــــدير الســـــــتهالك 

، حيث مل تقم بأي تعديل على طرق االهتالك؛املنافع االقتصادية ملمتلكاzا

ـــــدائم علـــــى املخزونـــــات املتعلقـــــة علـــــى املخزونـــــات واجلـــــر تقـــــوم املؤسســـــة بتطبيـــــق اجلـــــرد الـــــدوري  د ال

.تقييمها مبتوسط التكلفة املرجحةباإلنتاج، ويتم

األصــــــول غــــــري اجلاريــــــة واملقــــــدرة خــــــالل اهتالكــــــاتفصــــــحت املؤسســــــة يف جــــــدول منفصــــــل عــــــن أ

ــــــ 2014ســـــــــنة  221بـــــ 354 ــــــــرف 508,29 ـــــات املخصصـــــــــة مــــــــــن طــ ــ ــــــداد جــــــــــدول املؤونـــ ـــــــذلك إعـــ دج، وكـــ
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ـــــــاص، وجـــــــــدول املؤسســـــــــة ــــــــائر القيمـــــــــةخبخــ ــــــوق و علـــــــــى اسـ ـــــــة علـــــــــىحلقـــ ـــــــائر القيمــ ــــــاص خبســ آخـــــــــر خـــ

مـــــع اخـــــتالف اصـــــر التثبيتـــــات املاديـــــة كـــــل علـــــى حـــــدااهـــــتالك لكـــــل عنصـــــر مـــــن عنوجـــــدول ، املخزونـــــات

ــــــني معــــــــــدالت االهــــــــــتالك  ـــــك كمــــــــــا %20،%15،%10،%5بــــ ـــــــل املهتلـــــ ــــــب نــــــــــوع األصـــ يوضــــــــــحه حســــ

:يليكما ) 10(اجلدول رقم 

UAB »معدالت االهتالك ملؤسسة ): 10(جدول  رقم  »

معدات النقلاملعدات واألدواتمكتبمعدات zيئات وتركيباتاملبايننوع األصل

%20%20-10% 10%10-5%5-2معدل االهتالك

.2014من إعداد الطالبة باالعتماد على تقرير نشاط املؤسسة لسنة :املصدر

:التوضيحات بالنسبة للخصوم.2

ــــــديون، إال أhــــــا مل تفصــــــح ات أفصــــــحت املؤسســــــة عــــــن جــــــدول اســــــتحقاق ــــــة وال احلســــــابات الدائن

ــــن آجـــــــال اســــــــتحقاق هـــــــذه احلســــــــابات عنـــــــد  ـــــوم اإلقفــــــــالبشـــــــكل تفصـــــــيلي عــــ ـــــص عليـــــــه املرســـ كمـــــــا نـــ

.2008جويلية 26املؤرخ 08/156التنفيذي 

UAB »ملؤسسة ميزانية احتليل : املطلب الثاين .مؤشرات التوازن املايلعن طريق «

ــــــرا ــــــروع يف حســــــــاب مؤشــ ــــــل الشــ ــ ــــــــة قب ـــــب املالي ـــــــوازن املــــــــايل والنســـ ـــــــتت التـ ــــــام ارتأيـ ــ ــــــدادالقي بإعــ

:كما يليالتحليلحنتاجها يف عملية امليزانية املالية اليت جدول يضم مجيع العناصر 

.« UAB » عناصر امليزانية املالية للمؤسسةيوضح ): 11(جدول رقم 

.دج1000: الوحدة

2 0102 0112 0122 0132 014

131,142 522,255407 579,490373 385,936383 987,536377 371ةاألصول الثابت

249,635 978,943966 608,218959 174 038,1081 167 317,7441 954أصول املتداولة

موال الدائمةاأل
1 084 069,0831 180 273,3251 435 378,8451 085 797,5681 040 699,318

695,626 184,328753 783,193681 023 488,7541 569,439930 854اخلاصةاألموال-

101,513 473,182262 029,473374 730,861383 803,714228 214االهتالكات-

902,179 140,05824 566,17930 053,71028 695,93021 14الديون طويلة األجل-

الديون قصرية األجل 

681,458 703,629332 808,862247 150,718122 236,196364 242)اخلصوم املتداولة(

811,537 106,5216 454,8082 814,33824 276,25610 7أموال اخلزينة
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املخزونات واملنتجات 

قيد التنفيذ
29 722,369111 725,50289 087,64177 754,96868 964,971

قيم قابلة للتحقق
917 319,1181 044 498,2671 061 065,767880 117,451890 473,124

.من إعداد الطالبة باالعتماد على تقارير نشاط املؤسسة: املصدر

.« FR » مؤشر رأس املال العامل: أوال

ــــــاقص ر  ــــــــل االحتياجــــــــات نــ ــــــــيت تصـــــــلح لتموي ــــن رؤوس األمــــــــوال ال أس املـــــــال العامــــــــل هــــــــو جـــــــزء مــــ

ــــــر ا ــــــن دورة االســــــــتغاللعناصـ ـــــول الناجتــــــــة عــ ــــــــى ، و لتحقيـــــــق الســــــــري العــــــــألصـــ ادي لنشــــــــاط املؤسســــــــة فعل

.ويتضمن أربعة أنواع أساسية،صول الثابتة واألصول املتداولةرؤوس األموال أن متول األ

:الدائمرأس املال العامل-

:ملؤسسةالدائمقيم رأس املال العامل):12(رقم جدول

.دج1000: الوحدة

2 0102 0112 0122 0132 014

أعلى امليزانية

712 081,547802 887,3891 051 799,355712 275,313633 568,176
)-(موال الدائمةاأل

األصول الثابتة

أسفل امليزانية

712 081,548802 887,3901 051 799,356712 275,314633 568,177

) - (أصول املتداولة 

الديون قصرية األجل 

)اخلصوم املتداولة(

.)11(اجلدول رقم من إعداد الطالبة باالعتماد على :صدرامل

االهتالكات وخسائر القيمة من جانب + النتيجة + جمموع األموال اخلاصة=األموال الدائمة:مالحظة

.)أ.ط.د(جمموع اخلصوم غري اجلارية+ األصول 

. باملبلغ اإلمجايل)أ.ق.د(جمموع األصول غري اجلارية= الثابتةاألصول

:التحليل

ــــــاله  ــــــل خـــــــالل الســــــــنوات انســـــــتنتج مـــــــن خــــــــالل اجلـــــــدول أعـ ــــــان ملدروســـــــة  أن رأس املــــــــال العامـ كــ

إال أن املؤسســـــــة مازالـــــــت تتمتـــــــع بالقـــــــدرة 2014وكـــــــذا ســـــــنة 2013ســـــــنة اخنفاضـــــــهبـــــــالرغم مـــــــن ،موجبـــــــا

.التمويلية ال بأس �ا
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ــــة ـــى امليزانيــ ــن أعلـــ ــــن وجــــــود تظهــــــر أمهيــــــة هــــــذا املؤشــــــر مــــــن هــــــذا اجلانــــــب يف كونــــــه يعــــــرب:مــــ عــ

ازدادتكلمـــــــا ة رأس املـــــــال العامـــــــلقيمـــــــارتفعـــــــتتـــــــوازن مـــــــايل مـــــــريح للبيئـــــــة املاليـــــــة للمؤسســـــــة، فكلمـــــــا 

ــــوازن حتســــنا ــــىدرجــــة الت ــــد قســــم أكــــرب مــــن األمــــوال الدائمــــة، كــــل هــــذا دل عل ــــى جتمي ــــث بلغــــت أعل ، حي

).دج1000الوحدة (دج 799,356 051 1مببلغ 2012قيمة له سنة 

ــن ــــةمــ ـــفل امليزاني ــــة هــــذا املؤشــــر يف تك: أسـ ــــاس ملعرفــــة درجــــة الثقــــة اعتبــــارهمــــن أمهي كــــدليل أو مقي

ـــــــاره كـــــــدليل أو مقيـــــــاس ملعرفـــــــة درجـــــــة الثقـــــــة يف مقـــــــدرة املؤسســـــــة علـــــــى الوفـــــــاء  ــــرية بالتزاماzـــــــايف اعتب قصـــ

ــــل قبــــــل تــــــواريخ  ـــل رأس املــــــال العامــــــل مــــــن أســــــفل امليزانيــــــة الفــــــائض مــــــن األصــــــول ، اســــــتحقاقهااألجــ وميثـــ

ذه الطريقــــــة توضــــــح لنــــــا املوضــــــع األحســــــن الــــــذي يهــــــدف ، هــــــة للــــــديون قصــــــرية األجــــــلاملتداولــــــة بالنســــــب

ــــــل يف متويــــــل األصــــــولإليــــــه رأس املــــــال العامــــــل امل ــــــةتمث هــــــذا يعــــــين وجــــــود فــــــائض يف الســــــيولة يف ، املتداول

ــــن وفــــــــاء املؤسســــــــة و املــــــــدى ال ــــــرب عــــ ــــــد تــــــــاريخ قصــــــــري ممــــــــا يعــ ــــــاء بــــــــديوhا عنــ قــــــــدرzا علــــــــى ضــــــــمان الوفــ

املؤسســــــة يف هــــــذه احلالــــــة إىل مواجهــــــة مشــــــاكل غــــــري متوقعــــــة يف حالــــــة حــــــدوثها اســــــتحقاقها كمــــــا تلجــــــأ 

. بسبب االضطرابات اليت حتدث يف دورة االستغالل

:رأس املال العامل اخلاص-

.يوضح رأس املال العامل اخلاص للمؤسسة): 13(جدول رقم 

.دج1000: الوحدة

).11(من إعداد الطالبة باالعتماد على اجلدول رقم :املصدر

:التحليل

موجبة خالل سنوات الدراسـة هـذا يعـين أن املؤسسـة قـادرة اخلاصنالحظ أن قيمة رأس املال العامل

واملالحظـــة ، دون االعتمـــاد علـــى الـــديون طويلـــة األجـــلغـــري اجلاريـــة مـــن مواردهـــا اخلاصـــةعلـــى متويـــل أصـــوهلا 

الثانية أن قيمة رأس املال العامل اخلـاص تقـرتب مـن قيمـة رأس املـال العامـل، ممـا يعـين أن قيمـة الـديون طويلـة 

.األجل صغرية وهو مؤشر إجيايب لوضعية املؤسسة

2 0102 0112 0122 0132 014

665,997 135,255608 233,176682 023 833,6791 385,617781 697أ.ط.د–ع.م.ر
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:رأس املال العامل اإلمجايل-

.مجايل للمؤسسةرأس املال العامل اإل): 14(جدول رقم 

.دج1000: الوحدة

).11(من إعداد الطالبة باالعتماد على اجلدول رقم :املصدر

: التحليل

 مقارنة برأس املال العامل األجنيب خالل فرتة الدراسة مما إن مقارنة رأس املال العامل اإلمجايل كبري

.عتربةيدل على امتالك املؤسسة سيولة م

.ن وسيتم مقارنته باألموال اخلاصةويساوي جمموع الديو :رأس املال العامل األجنيب- 

.ميثل رأس املال العامل األجنيب للمؤسسة): 15(جدول رقم

.دج1000: الوحدة

).11(من إعداد الطالبة باالعتماد على اجلدول رقم :املصدر

:التحليل

لســنوات الدراســة يعــين أن األجنــيب مقارنــة بــاألموال اخلاصــةرأس املــال العامــلإن القيمــة املنخفضــة لــ

فمجمــوع الــديون جيــب أن ال تكــون دخل األطــراف اخلارجيــة يف سياســتها، ؤسســة مســتقلة ماليــا وعــدم تــامل

أكرب من جمموع األموال اخلاصة ألن هـذا يعـرب علـى أن املؤسسـة تعتمـد علـى ديـون الغـري أكثـر مـن اعتمادهـا 

وهـذا مـا يـدل علـى ، فاألموال اخلاصة للمؤسسـة أكـرب مـن ديوhـا خـالل سـنوات الدراسـةلى أمواهلا اخلاصةع

.أن املؤسسة ال تعتمد على الديون فأمواهلا اخلاصة تكفي لتمويل دورة االستغالل

.« BFR » احتياجات رأس املال العامل: ثانيا

مل تغطـى مـن طـرف ة مباشرة بـدورة االسـتغالل الـيتف بأنه جزء من االحتياجات الضرورية املرتبطعر ي

، كمـــا ميكـــن القـــول بـــأن احتياجـــات رأس املـــال العامـــل يف تـــاريخ معـــني هـــو رأس املـــال العامـــل املـــوارد الدوريـــة

2 0102 0112 0122 0132 014

249,635 978,943966 608,218959 174 038,1081 167 317,7441 954األصول املتداولةمج

2 0102 0112 0122 0132 014

583,637 843,687357 375,041277 204,428151 932,126385 256جمموع الديون

695,626 184,328753 783,193681 023 488,7541 569,439930 854اخلاصةاألموال
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فـدورة االسـتغالل تنـتج احتياجـات للتمويـل ، الذي حتتاجه املؤسسة ملواجهة ديو�ا املسـتحقة يف هـذا التاريـــخ

بينمــا مــوارد التمويــل ) قــيم غــري جــاهزة + قــيم االســتغالل ( ران عناصــر األصــول املتداولــة مرتبطــة بســرعة دو 

.القصري األجل باستثناء التسبيقاتفهي مرتبطة بسرعة دوران الديون 

.للمؤسسةقيم مؤشر احتياجات رأس املال العامل):16(جدول رقم 

.دج1000: الوحدة

).11(طالبة باالعتماد على اجلدول رقم من إعداد ال:املصدر

:التحليل

ويرجــع مــا يالحــظ مــن خــالل اجلــدول أعــاله أن احتياجــات رأس املــال العامــل ســجلت بقيمــة موجبــة 

الــدورة، وهــذا مــا يــدل علــى أن الــديون قصــرية ذلـك لكــون احتياجــات دورة االســتغالل املؤسســة تفــوق مــوارد 

علـى مسـريي املؤسسـة أن يعيـدوا النظـر االسـتغالل، وبالتـايل جيـب األجـل غـري كافيـة لتغطيـة احتياجـات دورة

مـــع الزبـــائن واملـــوردين، أيـــن وجـــب علـــيهم تقلـــيص قـــدر اإلمكـــان املـــدة املمنوحـــة للزبـــائن يف السياســـة املتبعـــة 

مع العمل على زيادة ما أمكن يف املدة املمنوحة للمؤسسة من قبل املـوردين وهـذا cـدف خلـق تـوازن باملوازاة 

.و املوارد الدورية لالستغاللبني االحتياجات الدورية ما

2 0102 0112 0122 0132 014

–متداولة أصول

438,098 872,422959 153,410957 150 223,7701 156 041,4881 947النقديات

السلفات -د ق أ 

681,458 703,629332 808,862247 150,718122 236,196364 242املصرفية

BFR704 805,292792 073,0521 027 344,548710 168,793626 756,640
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. « TN » مؤشر اخلزينة: ثالثا

تعـــرف اخلزينـــة علـــى أ�ـــا جمموعـــة القـــيم الـــيت تســـتطيع الشـــركة التصـــرف فيهـــا خـــالل دورة االســـتغالل

:تنيالتاليمباشرة من إحدى العالقتنيهذا املؤشر وميكن حساب 

.احتياجات رأس املال العامل–عامل رأس املال ال= اخلزينة 

.خزينة اخلصوم–خزينة األصول =اخلزينة : أو

: « TN » قيم خزينة املؤسسة): 17(قم جدول ر 

.دج1000: الوحدة

).11(تماد على اجلدول رقم من إعداد الطالبة باالع: ملصدرا

:التحليل

ؤسســـة تظهـــر بقـــيم موجبـــة يف املزينـــةأعـــاله جنـــد أن الوضـــعية الصـــافية خلمـــن خـــالل نتـــائج اجلـــدول

مـايل علـى املـدى القصـري، بـني رأس املـال العامـل مـن جهـة ، وهـذا مـا يعكـس وجـود تـوازن السنوات املدروسة

2013حيـث نالحـظ تنـاقص اخلزينـة الكبـري يف السـنتني ات رأس املال العامـل مـن جهـة أخـرى، وبني احتياج

.لتطور احتياجات رأس املال العاملوهذا نظرا 2014و

مــن خــالل مؤشــرات األداء الدالــة علــى UABمــا ميكــن اســتنتاجه خبصــوص الوضــعية املاليــة ملؤسســة 

هــذا الفــائض ســتغالل و ســمح هلــا بتمويــل دورة االميكــن القــول أن املؤسســة يف وضــعية ت، وضـعية التــوازن املــايل

.ميكنها من مواجهة احلاالت االستثنائية اليت تقع فيهايف القيم املتاحة 

UAB »ملؤسسة امليزانيةحتليل : املطلب الثالث .عن طريق النسب املالية«

.تطور رقم األعمال وأرباح املؤسسة: أوال

2010يها للنظام احملاسيب املايل سنة ميثل اجلدول املوايل تطور رقم األعمال و أرباح املؤسسة منذ تبن

.األرباح احملققة على رقم األعمالية النشاط بقسمة د، وسيتم حساب مردو 2014إىل غاية سنة 

2 0102 0112 0122 0132 014

FR-BFR7 276,25610 814,33824 454,8082 106,5216 811,537
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.2014-2010تطور رقم األعمال و أرباح املؤسسة من ):18(جدول رقم 

.دج1000: الوحدة

2014 2013 2012 2011 2010

153 486,054 46 227,457 -112 307,443 31 619,373 22 885,620
األرباح احملققة

543 969,987 748 119,768 623 089,723 539 532,222 406 056,387
رقم األعمال

0,28 0,06 -0,18 0,06 0,06 مردودية النشاط 

.من إعداد الطالبة باالعتماد على الكشوف املالية للمؤسسة: املصدر

.عمال و أرباح املؤسسةتطور رقم األ): 10(الشكل رقم 

.Exelمن إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات اجلدول السابق وبرنامج : املصدر

:التحليل

نالحـــظ مـــن خـــالل التمثيـــل البيـــاين ارتفـــاع رقـــم األعمـــال املؤسســـة منـــذ تبنيهـــا النظـــام احملاســـيب املـــايل 

اض يف النتيجـــة الصـــافية لتصـــل إىل القيمــــة ، وهـــذا راجـــع إىل التســـيري بـــالطرق احلديثـــة، باملقارنـــة اخنفـــ2010

بقيمــة 2014لتصــل إىل ذرو�ــا ســنة لرتتفــع يف الســنوات الالحقـة، 2012دج ســنة307,443 112-السـالبة 

.دج486,054 153

.السيولةنسب: ثانيا
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ملؤشر األول الدال على مدى قدرة ابأمهية بالغة لدى كافة املؤسسات وذلك باعتبارها السيولةحتضا

االستمرار يف البقاء و من أجل،االئتمانيةاحملافظة على مسعتها لوفاء بالتزاما�ا قصرية األجل و املؤسسة على ا

 :سة جندومن أهم النسب املستخدمة يف قياس سيولة املؤسدنيا األعمال،

):التداول( نسبة السيولة العامة .1

.العامة للمؤسسةيوضح نسب السيولة ): 19(جدول رقم 

.دج1000: الوحدة

20102011201220132014

3,943,209,563,882,90خصوم متداولة/ األصول متداولة

).11(من إعداد الطالية باالعتماد على اجلدول رقم : املصدر

:تحليلال

لــدى املؤسســة، حــظ أن هــذه النســبة أكــرب مــن الواحــد و هــذا مــا يــدل علــى وجــود أصــول متداولــة نال

ممـــا يـــدل علـــى قـــدرة املؤسســـة علـــى حيـــث أن األصـــول املتداولـــة تغطـــي أكثـــر مـــن مـــرتني اخلصـــوم املتداولـــة، 

ثابتـة إىل سـيولة دون احلاجة إىل حتويل جزء من األصول الاملتداولة املفاجئة االلتزاماتمواجهة أخطار سداد 

.أو احلصول على قروض جديدة

):السداد السريع ( السيولة املختصرة نسبة .2

.للمؤسسةاملختصرةيوضح نسب السيولة ): 20(جدول رقم 

.دج1000: الوحدة

20102011201220132014

أ.ق.د/ قيم جاهزة+قيم قابلة للتحقق
3,822,908,843,562,70

).11(لطالية باالعتماد على اجلدول رقم من إعداد ا: املصدر

:التحليل

تبـــني هـــذه النســـبة إمكانيـــة الوفـــاء بااللتزامـــات قصـــرية األجـــل باســـتخدام األصـــول املتداولـــة باســـتثناء 

وجـود ضـمان اكـرب علـى سـداد االلتزامـات قصـرية األجـل وحتسـب املخزونات كو�ا بطيئة التحـول إىل سـيولة

وتســمى ،ملؤسســات ذات املخــزون بطــي الــدوراتالســيولة العامــة خاصــة يف اهــذه النســبة الســيولة بعــد نســبة
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نسبة السيولة السريعة أل�ا تطلـع املسـامهني علـى مقـدار ديـن الشـركة الـذي ميكـن أن تغطيـه إذا متـت تصـفية ب

.كلما ارتفع العدد، كلما كانت الشركة قوية،  الشركة بسرعة

: )الفورية(نسبة السيولة احلالية.3

.للمؤسسةالفوريةيوضح نسب السيولة ): 21(م جدول رق

.دج1000: الوحدة

20102011201220132014

0,030,030,200,010,02أ. ق. د/ قيم جاهزة

).11(من إعداد الطالية باالعتماد على اجلدول رقم : املصدر

:التحليل

ة يف قيــاس قــدرة املؤسســة علــى هــي مؤشــر أكثــر دقــة مــن نســبة الســيولة العامــة ونســبة الســيولة الســريع

زة وشـــبه اجلـــاهزة مـــع االلتزامـــات ه، إذ أنـــه ويف ظـــل هـــذه النســـبة تقـــارن األمـــوال اجلـــااجلاريـــةالوفـــاء بالتزاما�ـــا 

بالنســبة للمؤسســة فإ�ــا تتــوفر علــى ســيولة عاليــة متكنهــا مــن مواجهــة مجيــع التزاما�ــا القصــرية األجــل، قصــرية 

.األجل يف الوقت املناسب

.املردوديةنسب : ثالثا

UAB »يوضح نسب املردودية للمؤسسة ): 22(جدول رقم  ».

.دج1000: الوحدة

2 0102 0112 0122 0132 014

إمجايل األصول/ EBEاملردودية االقتصادية
0,030,040,030,040,03

إمجايل األصول/RNاملردودية املالية
0,020,02-0,070,030,11

.من إعداد الطالبة باالعتماد على تقارير نشاط املؤسسة: املصدر

:التحليل

رد املتاحـة للمؤسسـة، فإننـا نالحـظ مـن املردودية االقتصادية تشري إىل مدى الكفاءة يف استخدام املـوا

قــد حققــت مردوديــة ضــعيفة خــالل اســتغالل اســتثمارا�ا خــالل الســنوات خــالل اجلــدول أعــاله أن املؤسســة 

.مل حتقق أرباح معتربة وهذا بسبب كثرة املصاريف وتزايدها من سنة ألخرىلك فإن املؤسسة املدروسة، وبذ
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2012كانـــت ضـــعيفة خاصـــة خـــالل ســـنة كمـــا أن املردوديـــة املاليـــة املســـجلة خـــالل الفـــرتة املدروســـة  

2013جــة الصــافية احملققــة يف هــذه الســنة، وقــد عرفــت هــذه النســبة حتســنا خــالل الســنتني بســبب تراجــع النتي

.بسبب حتسن النتيجة الصافية2014و

.نسب القيمة املضافة: رابعا

UAB »يوضح خمتلف نسب القيمة املضافة ملؤسسة ): 23(جدول رقم  ».

.دج1000: الوحدة

20102011201220132014

0,470,420,490,500,59القيمة املضافة/مصاريف املستخدمنيإنتاجية العمل

2,402,083,032,642,31القيمة املضافة/االهتالكات.مجتثمارإنتاجية االس

0,070,080,080,090,07القيمة املضافة/ضرائب ورسوماالمتيازات الضريبية

.من إعداد الطالبة باالعتماد على تقارير نشاط املؤسسة: صدرامل

:التحليل

مسـتمر خـالل السـنوات يـع النسـب يف تزايـد من خالل النتائج املبينة يف اجلدول أعاله يبني لنـا أن مج

.املدروسة، مما يبني حتسن إنتاج املؤسسة وزيادة نشاطه من سنة ألخرى

ــــى اآلالت نتاجيــــة االســــتثمار، يتضــــح لنــــا إمبقارنــــة نســــبيت إنتاجيــــة العمــــل مــــع  اعتمــــاد املؤسســــة عل

ـــد العاملـــة، وقـــد عرفـــت النســـبة األوىل ـــر مـــن اعتمادهـــا علـــى الي اســـتقرار نوعـــا مـــا، بســـبب والتجهيـــزات أكث

نتيجــة زيــادة حجــم 2012ارتفعــت ســنة اســتقرار مصــاريف املســتخدمني، أمــا نســبة إنتاجيــة االســتثمار فقــد 

نظــرا لرتاجــع حجــم االســتثمارات يف الســنوات املواليــة ت تنــاقص مســتمر خــالل ســنوات رأاالســتثمارات، مث

.األخرية

إال أن ذلــك مل يــؤثر 2013وضــة علــى املؤسســة ســنة حجــم الضــرائب والرســوم املفر بــالرغم مــن ارتفــاع 

.%0,08على استقرار نسبة االمتيازات الضريبية يف حدود 

.ن القول أن املؤسسة يف حالة جيدةومن خالل هذه النسب واملؤشرات ميك
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UAB »مؤسسة تقييم املمارسة احملاسبية يف : املطلب الرابع ».

حمل الدراسة من خالل مؤشرات التوازن املايل والنسب املالية بعد معرفة الوضعية املالية للمؤسسة 

:2014و2013للسنيت « UAB »ملؤسسة سنقوم من خالل هذا املطلب بتحليل للقوائم املالية 

).امليزانية( حتليل قائمة املركز املايل : أوال

I.جانب األصول:

UAB »ميثل أصول مؤسسة ): 24(جدول رقم  ».

2013 2014 

األصول
الصايف الصايف

االهتالكات واملؤونات 
اإلمجايل

 وخسائر القيمة

األصول غري اجلارية

/ / / /
فارق االقتناء 

)GoodWill(

/ / / / التثبيتات املعنوية

/ / / / التثبيتات العينية

123.270.180,00 123.270.180,00 / 123.270.180,00 األراضي

18.111.225,75 7.401.412,40 29.733.900,30 37.135.312,70 املباين

14.042.576,98 35.550.362,47 191.620.607,99 227.170.970,46 تثبيتات عينية أخرى

  13.827.178,03 / 13.827.178,03 تثبيتات جاري اجنازها

تثبيتات مالية

5.726.611.11 5.727.501,37 / 5.727.501,37 الضرائب املؤجلة لألصول

161.150.593,84 185.776.634,27 221.354.508,29 407.131.142,56
جمموع األصول غري 

اجلارية

األصول اجلارية 

75.797.000,73 67.007.003,51 1.957.968,03 68.964.971,54
املخزونات واملنتوجات قيد 

جنازاال

احلسابات الدائنة 

واالستخدامات املماثلة

696.307.020,44 798.740.913,10 38.789.036,75 837.529.949,85 الزبائن

4.043.615,04 92.178,98 / 92.178,98 املدينون اآلخرون

19.623.263,90 52.850.997,68 / 52.850.997,68 الضرائب ومامياثلها
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2.106.521,86 6.811.537,57 / 6.811.537,57 أموال اخلزينة

797.877.421,97 929.502.630,84 40.747.004,78 966.249.635,62 جمموع األصول  اجلارية

959.028.015,81 1.111.279.265,11 262.101.513,07 1.373.380.778,18 ا�موع

.2014تقرير نشاط املؤسسة لسنة :املصدر

.ألصول غري اجلاريةحتليل ا.1

فإن األصول غري اجلارية تتكون من من خالل ميزانية املؤسسة واملعدة وفق النظام احملاسيب املايل 

.واملاليةالعينية و املعنويةاألصول الثابتة

:بالنسبة لألصول الثابتة املعنوية

IFRS"تشري املعايري احملاسبية الدولية  IAS"و" 3 SIC"و" 38 إذا يعترب التثبيت معنويا إىل أنه " 32

كون له تكلفة أن تقابل للتمييز، أن يكون مستقل بذاته و :حقق الشروط الثالثة التالية ويف نفس الوقت

.إمكانية احلصول من خالله على منافع اقتصاديةقابلة للتحديد بدقة، 

.بدقةبسبب استحالة حتديد تكلفتهال يتم تسجيل فارق االقتناء املتولد داخل املؤسسة

:للمؤسسة فنجدها تتكون مناملاديةبالنسبة لألصول الثابتة 

ـــي- ــــ ــــــــة :األراضــــ ـــــــول املاديـــ ـــــــــمن األصــــ ــــــي ضــ ـــــــاب فرعـــــ ـــــــــجيلها كحســــ ــــــــي مت تســ ــــــظ أن األراضـــ نالحـــــ

ـــــــــوطين)211/ح( ـــــــط احملاســـــــــيب ال ــــــجل يف املخطــ ــــت تســـ ـــــ ــــــــث كان ـــــــتقل حيـ ــــــــي مســ ــــــاب رئيسـ كحســـ

ـــــــــيس هلـــــــــا اهـــــــــاألراضـــــــــي،)22/ح( ـــــــتخراج والةحالـــــــــباســـــــــتثناء الك تل األراضـــــــــيأوتعـــــــــديناالســ

هـــــو الكتوســـــبب عـــــدم احتســـــاب اهـــــامللوحـــــة جبـــــوار ســـــواحل البحـــــرأوالزراعيـــــة املعرضـــــة للتصـــــحر 

قيمتهــــــا ال تــــــنقص و "اإلنتــــــاجيالقــــــدرة علــــــى حتديــــــد عمرهــــــا عــــــدم"إنتــــــاجيلــــــيس هلــــــا عمــــــر أنــــــه

، "ذاســــــتنفا"يســــــمى وإمنــــــا" الكتاهــــــ"ال يســــــمى األراضــــــيالك تويف حالــــــة اهــــــ، نتيجــــــة االســــــتخدام

:مقسمة إىلأراضي املؤسسةو 

دج؛102.500.260أراضي تابعة للمؤسسة نفسها بقيمة حماسبية صافية .1

دج 20.769.920بن ياحي تقدر قيمتها احملاسبية الصافية بـ UABأراضي تابعة لـ .2

ــــاين- ،24ط احملاســـــيب الـــــوطين احلســـــاب رقـــــم والـــــذي كـــــان يقابلـــــه يف املخطـــــ213احلســـــاب رقـــــم :املبـ

؛)تســـــــتخدم يف عمليـــــــة اإلنتـــــــاج والتصـــــــنيع( مبـــــــاين صـــــــناعية:إىل ثـــــــالثاملؤسســـــــةتنقســـــــم مبـــــــاينو 
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مببلـــــغ قيمتـــــه2013الـــــيت نالحـــــظ أ�ـــــا نقصـــــت عـــــن قيمتهـــــا لســـــنة ، مبـــــاين إداريـــــةمبـــــاين اجتماعيـــــة؛

.دج813,35 709 10

ــرى- ــــ ــــة أخـــ ـــ ــات عينيــ ـــ ـــ ـــــث أن، 218/، ح215/، ح212/حاحلســـــــــابات وتشـــــــــمل : تثبيتـ هنـــــــــاك حيــــ

معـــــــدات ، معـــــــدات وأدوات الكرتونيـــــــةا كليـــــــا وتتمثـــــــل يف املعـــــــدات واألدوات،تثبيتـــــــات مت اهتالكهـــــــ

ـــــب ال، اآلالت الفالحيـــــــــةالشـــــــــاحنات و ، أدوات احلمايـــــــــةمعـــــــــدات و ، أدوات معدنيـــــــــةو  ـــــــاتركيــــ ءكهربــ

ـــــب أجهــــــزة احلمايــــــة، والغــــــاز ـــب املكاتــــــب، تركيـ ، معــــــدات املكتــــــب، أثــــــات املكتــــــب، �يئــــــة و تركيـــ

ــــب مـــــــا أفصـــــــحت عنـــــــه املؤسســـــــة يف طـــــــبخ واملطعـــــــمجتهيـــــــزات امل، أغلفـــــــة قابلـــــــة لالســـــــرتجاع ، حســـ

ـــة هلـــذه التثبيتـــات 2014ملحقهـــا لتقريـــر النشـــاط لســـنة   170 227، حيـــث بلغـــت القيمـــة اإلمجالي

.دج607,99 620 191وكانت قيمة اهتالكها تقدر ب ، دج970,46

�ايـــــة م هــــذا احلســـــاب األصــــول الثابتـــــة الــــيت مل يكتمـــــل إجنازهــــا يفويضـــــ: تثبيتــــات جـــــاري إجنازهــــا-

والــــــيت بلغــــــت قيمتهــــــا ، الســــــنة، ســــــواء متــــــت عمليــــــة اإلجنــــــاز مــــــن قبــــــل املؤسســــــة أو مــــــن قبــــــل الغــــــري

دج178,03 827 13احملاسبية الصافية 

:بالنسبة للتثبيتات املالية

ـــت يف حســـــــاب ـــــظ أن تصـــــــنيف االســـــــتثمارات 134/ الضـــــــرائب املؤجلـــــــة لألصـــــــول حمتثلــــ واملالحــ

يعتـــــرب مـــــن اإلضـــــافات الـــــيت جـــــاء  ـــــا النظـــــام احملاســـــيب املـــــايل، حيـــــث ضـــــمن األصـــــول غـــــري اجلاريـــــة املاليـــــة 

.صنفت يف املخطط احملاسيب الوطين ضمن احلقوق

ــول- ــــة لألصــــ ــــرائب املؤجلــ أن حتقــــــق منــــــافع ســــــجلت يف األصــــــول الثابتــــــة ألنــــــه مــــــن احملتمــــــل :الضــ

ـــــت معيــــــــار  ــــــن خــــــــالل هــــــــذا البنــــــــد ميكـــــــن القــــــــول أن املؤسســــــــة قــــــــد طبقـــ اقتصـــــــادية مســــــــتقبلية، ومــ

ــــب كمـــــا ســـــبق و ،واملتعلـــــق بالضـــــرائب علـــــى الـــــدخل) 12(اســـــبة الـــــدويل رقـــــم احمل أن أشـــــرنا يف اجلانـ

النظــــري علـــــى أ�ـــــا الفـــــرق بــــني النتيجـــــة احملاســـــبية والنتيجـــــة اجلبائيـــــة لفــــرتة زمنيـــــة معينـــــة، وهـــــي ناجتـــــة 

ــــــذفالتعــــــــديل،عمليــــــــاتعـــــــن  ــــــادةاحلــ ــــــــيتاملعاجلــــــــةوإعـ ــــــدادإطـــــــاريفمتــــــــتال املاليــــــــة القــــــــوائمإعــ

ـــــــرائب ، قـــــــــةا�معـــــــــ ـــــــن خـــــــــالل املؤسســـــــــةيف ادرت هـــــــــذه الضــ ــــــمرب 31إىل 2010لســـــــــنوات مــ ديســـ

:كما يلي2014
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.الضرائب املؤجلة): 25(اجلدول رقم 

دج: الوحدة

دائنمدينالبيان

226,76 792 20102الضرائب املؤجلة لسنة 

978,24 207 20111الضرائب املؤجلة لسنة 

526,53 502 20121الضرائب املؤجلة لسنة 

623,78 2013989الضرائب املؤجلة لسنة 

941,16 2014894الضرائب املؤجلة لسنة 

157,35 201275الضرائب املؤجلة املوجهة للتقاعد لسنة 

586,85 2013690الضرائب املؤجلة املوجهة للتقاعد لسنة 

050,90 2014894الضرائب املؤجلة املوجهة للتقاعد لسنة 

37 ,501 727 5رصيدال

296,47 387 296,477 387 7ا�موع

.2014تقرير نشاط املؤسسة لسنة :املصدر  

من دج، وميكن أن حيسب كذلك37 ,501 727 5من اجلدول نالحظ أن احلساب مدين مببلغ 

 %23يف نسبة ) IDR)indemnités de départ en retraiteمنحة اخلروج للتقاعد خالل ضرب حصيلة 

وقد كانت .دج37 ,501 727 5=  %0.23*دج 179,86 902 24أي  2014معدل الضريبة لسنة 

.2013يف سنة %19تعادل معدل الضريبةنسبة

.حتليل األصول اجلارية.2

: املخزونات-

، ونالحــظ تتكــون خمزونــات املؤسســة مــن املــواد األوليــة واللــوازم، متوينــات أخــرى، املخــزن مــن البضــائع

ـــه أضـــاف حســـاب جديـــد وهـــو متوينـــات أخـــرى مـــ يف حـــني أن املخطـــط ن خـــالل النظـــام احملاســـيب املـــايل بأن

تقـــيم املؤسســـة خمزونا�ـــا وفـــق طريقـــة اجلـــرد الـــدائم وتقـــيم  كـــان يـــدجمها مـــع املـــواد واللـــوازم، احملاســـيب الـــوطين
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حــة وهــي مقبولــة حســب معيــار وفــق التكلفــة الوســيطية املرجواملنتجــات اخراجا�ــا مــن املــواد األوليــة واللــوازم 

.)2(احملاسبة الدويل رقم 

وتســجل بــه "خــدمات قيــد اإلجنــاز"34/ مــن بــني اإلضــافات الــيت جــاء 5ــا النظــام احملاســيب املــايل ح

:كما يوضحه اجلدول املوايلتزال قيد اإلجناز يف Fاية السنة،  اخلدمات اليت ال 

.فيذاملخزونات واملنتجات قيد التن): 26(اجلدول رقم 

دج: الوحدة

املبلغالبياناحلساب.ر

039,9 324 60املواد األولية واللوازم310

17, 781 156مواد قابلة لالستهالك321

828,68 071 7لوازم قابلة لالستهالك322

321,79 394 1أغلفة326

00منتجات مصنعة355

971,54 964 68ا]موع

. 2014تقرير نشاط املؤسسةعلىاالعتمادبمن إعداد الطالبة :املصدر

حيـث ، "خسـائر القيمـة عـن املخزونـات"39/جاء النظام احملاسـيب املـايل حبسـاب جديـد ومهـم هـو ح

نتـاج أو اإلتقارن املؤسسة بني تكلفة املخزون وسعر البيع الصايف، فإن كان سعر البيع أقل من تكلفـة الشـراء 

التفسـريات بأنـه مت ، وقـد أفصـحت املؤسسـة مـن خـالل 39/حيفوجب على املؤسسة أن تدرج هـذا الـنقص

دج ونقــص يف قيمــة قطــع غيــار الســيارات 346,55 801يقــدر بـــ القطــع امليكانيكيــةيف قيمــة تســجيل نقــص 

خســائر القيمــة عــن " 39دج فقــدر بــذلك املبلــغ اإلمجــايل للحســاب 621,48 156 1اخلفيفــة الــوزن يقــدر بـــ

.دج968,03 957 1د التنفيذ املخزونات واملنتجات قي

:يتكون هذا اجلزء من:احلسابات الدائنة واالستخدامات املماثلة-

يت تتحصـل عليهـا مـن و يضـم مجيـع املبـالغ الـحسـب النظـام احملاسـيب املـايل 411/ح:حساب الزبائن

م الزبـــائن ، مـــنهتتعامـــل املؤسســـة مـــع جمموعـــة كبـــرية مـــن العمـــالء باعتبارهـــا مؤسســـة إنتاجيـــة، حيـــثزبائنهـــا

ـــ العــاديون الــذين يســددون مــا علــيهم يف الوقــت املناســب ، دج913,10 740 798وقــدر مبلــغ احلســاب ب
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الزبـائن املشـكوك "416مـن طـرف الزبـائن أي احلسـاب وتتمثل خسارة القيمـة يف املبلـغ احملتمـل عـدم تسـديده 

.دج036,75 789 38وقدر بـ " فيهم

ماعـــدا 44/ح(و) 43/ح(و) 42/ح(ومـــدين ) 409/ح(ويضـــم هـــذا احلســـاب:اآلخـــروناملـــدينون 

وقـــــدرت قيمتهـــــا احملاســـــبية . )489/ح(و) 486/ح(و) 46/ح(و ) 45/ح(و) 448إىل 444احلســـــابات مـــــن 

.دج178,98 92الصافية بـ 

، )445/ح(، )444/ح(و يشـمل احلسـابات حسـب النظـام احملاسـيب املـايل فهـ:الضرائب ومـا مياثلهـا

، الرسـم علـى القيمـة املضـافة )445/ح(فتمثلـت يف احلسـاب أمـا بالنسـبة للمؤسسـة ،املدينـة فقـط)447/ح(

وقد بلغت قيمتها يف املؤسسة حمل الدراسةللخدمات، الرسم على القيمة املضافة للمشرتيات

.دج997,68 850 52بـ 

، 51/(حوغريهـــا مـــن املـــدينني519/ وتضـــم حســـب النظــام احملاســـيب املـــايل احلســاب ح:أمــوال اخلزينـــة-

قـــدر،  »« BANQUE BADRتتعامــل املؤسســـة مــع بنـــك الفالحـــة والتنميــة الريفيـــة  ،)54، 52،53

.كما يظهر يف أصول املؤسسةدج537,57 811 6املؤسسة بـ رصيد 

يف األخري قد مت حتليل مجيع املعطيات الظاهرة يف أصول املؤسسة ميكـن القـول أن ميزانيـة املؤسسـة يف 

افـــق يف الشــكل مـــع متطلبــات النظـــام احملاســيب املـــايل حيــث مت عرضـــها يف شــكل جـــدول جانــب األصــول تتو 

وتضـمنت كــذلك عمــود مـع الفصــل بـني األصــول اجلاريـة واألصــول غـري اجلاريــة2014و2013يضـم دورتــني 

.خاص باالهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة

األقـــل إىل األكثـــر ســـيولة ميكـــن مالحظـــة أيضـــا أن عناصـــر األصـــول مرتبـــة حســـب ســـيولتها مـــن 

وكذلك احرتام مبدأ السنوية من خالل العناصر غري اجلارية األكثـر مـن سـنة والعناصـر غـري اجلاريـة األقـل 

.من سنة
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II. اخلصومجانب:

.جدول يوضح خصوم املؤسسة): 27(جدول رقم 

دج: الوحدة

2013 2014
املالحظات اخلصوم

رؤوس األموال اخلاصة

/ / رأس املال الصادر

/ / رأس املال غري املطلوب

/ / العالوات واالحتياطات

/ / فارق إعادة التقييم

46.227.457.70 153.486.054,67 النتيجة الصافية

1.663.949,03 1.017.381.,10

الرتحيل من -رؤوس األموال اخلاصة األخرى 

-جديد

636.620.819,54 599.192.190,74 حساب االرتباط

681.184.323,21 753.695.626,74 جمموع رؤوس األموال اخلاصة

اخلصوم غري اجلارية

30.140.058,42 24.902.179,86 املؤونات واملنتوجات الدرجة يف احلسابات سلفا

30.140.058,42 24.902.179,86 جمموع اخلصوم غري اجلارية

اخلصوم اجلارية

239.404.502,39 322.639.844,98 املوردون و احلسابات امللحقة

1.423.966,98 1.181.145,72 الضرائب

6.835.159,81 8.860.467,81 الديون األخرى

247.703.629,18 332.681.458,51 جمموع اخلصوم اجلارية

959.028.015,81 1.111.279.265,11 جمموع اخلصوم

.2014اط املؤسسة لسنة تقرير نش:املصدر
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.حتليل عناصر األموال اخلاصة.1

إن رأس املــــال يف املــــال احملـــرر اخلــــاص باملؤسســـة يضـــم قيمـــة رأس ):101/ح(الصــــادررأس املـــال -

أي (العموميــة ميثــل املســامهات النقديــة والعينيــة املقدمــة مــن قبــل الدولــة أو اجلماعــات احملليــة والــيت الشــركات

.اتفاق على إرجاعهاال يوجد ) املسامهات

: رأس املال غري املطلوب-

ن االحتياطــات هــي أربــاح أبقاهــا الشــركاء حتــت تصــرف املؤسســة إ:106/ ححســاب احتياطــات-

إن النظـــام احملاســـيب املـــايل مل يظهـــر أرقامـــا حيـــث ،قانونيـــة باملؤسســـة قـــرارا يلغـــي ذلـــكإىل أن تتخـــذ اهليـــأة ال

نتيجـة الـدورة سابحــ120/ سجيل االحتياطات جنعل حــلتو خاصة باحلسابات الفرعية حلساب احتياطات

دائنـا الحـظ أن هــذا التسـجيل خيتلـف بعـض الشـيء عمـا كـان مطبقــا يف 106مـدينا واحلسـاب املناسـب مـن 

ح هــــذا وحيــــث أن حســــاب احتياطــــات مــــرتبط بنتيجــــة الــــدورة فإنــــه يفضــــل شــــر ،املخطــــط احملاســــيب الــــوطين

.حيل من جديد أو نتائج رهن التخصيص سابقاالرت 11/احلساب األخري إضافة إىل ح

كمــا نالحــظ مــن خــالل اجلــدول املمثــل خلصــوم املؤسســة أن هــذه األخــرية مل تكــون أي احتياطــات 

.خاصة 5ا

إذا ارتفعـت القيمـة احملاسـبية حسـب النظـام احملاسـيب املـايل :105فارق إعادة التقييم احلساب رقم -

ادة تقيـــد مباشـــرة يف شـــكل رؤوس األمـــوال اخلاصـــة حتـــت احلســـاب ألصـــل مـــا عقـــب إعـــادة تقييمـــه فـــإن الزيـــ

، فــإن )الفــارق ســالب( ، أمــا إذا بــرزت عمليــة إعــادة التقيــيم وجــود خســارة يف القيمــة )فــارق إعــادة التقيــيم(

هــذه اخلســارة تنســب علــى ســبيل األولويــة إىل فــارق إعــادة التقيــيم ســبق إدراجــه يف حســابات رؤوس األمــوال  

كعــبء ) التقيــيم الســالبفــارق إعــادة ( صــة يف هــذا األصــل نفســه ويقيــد الرصــيد احملتمــل كــرؤوس أمــوال خا

.من األعباء، بالنسبة للمؤسسة مل تقم بأي إعادة للتقييم كما ذكرنا سابقا

وهـي متثـل قيمـة األربـاح الـيت حققتهـا املؤسسـة خـالل السـنة املاليـة :12/حالنتيجة الصافية للدورة -

وميكــن حسـا5ا بطـريقتني إمـا مـن امليزانيــة مـن خـالل الفـرق بـني جممــوع ،علـى األربـاحبعـد اسـتبعاد الضـرائب 

األصــول وجممــوع اخلصــوم أو مــن خــالل جــدول حســاب النتيجــة حبســاب الفــرق بــني اإليــرادات والتكــاليف 

ب حســ129أو خســارة تــدرج حتــت احلســاب 120املســجلة وميكــن أن تكــون موجبــة تــدرج يف احلســاب رقــم 

.تدرج يف السابق يف الصنف الثامنبينما كانتاسيب املايل اجلديد،النظام احمل



.يف املؤسسات اجلزائريةدراسة تقييمية للنظام احملاسيب املايل:الفصل الرابع  

215 

ال يـــتم توزيـــع النتيجـــة إال بقـــرار مـــن اجلمعيـــة العامـــة وعلـــى أســـاس القـــوانني الســـارية املفعـــول وحســـب 

.دج153.486.054,67بـاملؤسسة كانت نتيجتها موجبة وقدرت 

):11/ح(-الرتحيل من جديد-رؤوس أموال أخرى -

يســـتقبل هـــذا ، حيـــث هـــذا احلســـاب مـــن بـــني اإلضـــافات الـــيت جـــاء 5ـــا النظـــام احملاســـيب املـــايليعتـــرب

نه إىل والــذي أرجــأت اجلمعيــة العامــة اختــاذ قــرار بشــأ) ســواء أكــان رحبــا أو خســارة( ســاب جــزء النتيجــة احل

يف ) نرصــيد دائــ(ترحيــل مـن جديــد -110إىل حســابني فــرعيني 11احلسـاب تـاريخ الحــق وميكــن أن يقســم

الـيت قـررت اجلمعيـة العامـة األربـاحيف حالـة اخلسـارة إن ) رصـيد مـدين(ترحيـل مـن جديـد 119حالة الـربح  و

إىل ) مســتحقة الــدفعســائمق-الشــركاء( 457توزيعهــا علــى املســامهني تســجل بــالطرف الــدائن مــن حســاب 

.مدينة) أحيانا(106أو) من جديدالرتحيلحساب (110أو120حني تسديدها وهذا جبعل احلساب 

در بـــ قــو كــان نتيجــة تغــري الطــرق احملاســبية يف املؤسســة للمؤسســة  رصــيد حســاب الرتحيــل مــن جديــد 

.دج10,.1.017.381

أن كمــا ســبق و ):18/ح(حســابات االرتبــاط اخلاصــة باملســامهات والشــركات يف شــكل مســامهة-

ات الــيت تنــدرج حتــت املؤسســة عرجنـا يف بدايــة احلــديث أن املؤسســة عبـارة عــن وحــدة مــن بــني الوحـد

األخــــرى فكــــان حســــاب مــــن الوحــــداتقــــد تتعامــــل هــــذه الوحــــدة مــــع نظريا�ــــاو ORAVIOاألم 

.دج190,97 192 599املقدر بـ االرتباط و 

.حتليل عناصر اخلصوم غري اجلارية.2

1532/ح:ينقسم إىل حسابني فرعيني مها): 15/ح( مدرجة يف احلسابات سلفاات ونواتج مؤون-

سنة 30ـبالنسبة لألفراد الذين انتهت فرتة العمل احملددة واملقدرة ب" مؤونات التقاعد التكميلي"

اعد قبل لألفراد احملالني للتق" مؤونات منح التقاعد املبكر"1533/على أعلى تقدير، بينما هناك ح

د أوضحت ، وق132/ح، و131/ لك يضم حذك، و 155/ الوصول إىل السن احملددة، باستثناء ح

.حالة للتقاعدأن هذا املبلغ متعلق مبنح اإلاملؤسسة 

IDR)indemnitésتكاليف أداء التقاعد وطرق التقييم� de départ en retraite:(

متــت معاجلــة املنــافع الطويلــة األجــل متــت معاجلــة هــذا العنصــر مــن قبــل مصــلحة املســتخدمني، حيــث 

احملـدد بـنفس الطريقـة الـيت نـص عليهـا معيـار احملاسـبة الـدويل واملتمثلة يف منح التقاعد حسب نظام اخلدمات

"IAS 19 "
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ســنأخذ فيمــا يلــي حالــة عمليــة لكيفيــة تقيــيم وتســجيل أداء التقاعــد حماســبيا ويتعلــق األمــر بــاملوظف 

)x ( وقــد مت حســاب 2016الـذي أحيــل إىل التقاعــد مــن املؤسســة يف فيفــريIDR للموظــف)x ( كمــا هــو

:التايلموضح يف اجلدول 

.)x(للموظف IDRحساب ): 28(جدول رقم 

.الدينار اجلزائري: الوحدة

.مصلحة املستخدمني باملؤسسة: املصدر

:يتم التسجيل احملاسيب  كما يلي

دائن مدين البيان

41651,96 األجر القاعدي 6311000

33321,57 IEPتعويض اخلربة املهنية 6314000

3307,67 PRIمنحة  العائد الفردي 6312000

7359,87 PRCاإلحالة إىل التقاعد 6371000

7707,7 الضمان االجتماعي 4311200

669,75 IRG 10% 4421200

22303,4 IRG   4421200

54960,22 األجر الصايف 4211000

.مصلحة احملاسبة للمؤسسة:املصدر

املبالغ البيان

651,96 41األجر القاعدي

I.E.P33 321,57

P.R.I3 307,67

P.R.C7 359,87

641,06 85األجر الوظيفي

707,70 7الضمان االجتماعي

IMP71 235,89

Imp 10% 6 697,48

IRG22 303,40

IRG 10%669,75

960,22 54األجر الصايف
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.دج مقابل خدماته يف املؤسسة 54960,22ال إىل التقاعد يتقاضى أجرا قدرهاحمل)X(أي أن املوظف

.حتليل عناصر اخلصوم اجلارية.3

:شمل ما يليي، و )شهرا12(ر دورة االستغالل يضم هذا البند االلتزامات اليت ينتظر تسويتها يف إطا

مـــوردون "409/ باســـتثناء ح40/ يضـــم هـــذا احلســـاب أحـــد فـــروع ح:حســـابات ملحقـــةمـــوردون و -

اإليضــــاحاتوقــــد أصــــحت املؤسســــة مــــن خــــالل الــــذي ســــجل ضــــمن األصــــول اجلاريــــة،" ونمــــدين

401/ لي وضـم احلهذا احلساب بشكل تفصـيعن حمتوى2014التفسريات يف تقرير نشاطها لسنة و 

.مبختلف فروعه

رســوم املســتحقة علــى رقــم ال"445و"الضــريبة علــى النتيجــة"444تتمثــل يف احلســابات :الضــرائب-

ـــــوم ر ضـــــــ"447الدائنـــــــة واملؤسســـــــة  حتتـــــــوي علـــــــى احلســـــــاب 447و،"األعمـــــــال ـــــرى، رســ ائب أخــ

ائب والرســـوم ، وقـــد تبـــني مـــن خـــالل التفســـريات أن هـــذا العنصـــر يشـــمل الضـــر "وتســـديدات مماثلـــة

.، الضرائب والرسومTAPالرسم على النشاط املهين : التالية

كـذا احلسـابات الدائنـة املتعلقـة و ،الزبـائن الـدائنون"419سـاب يضـم احليضم هـذا البنـد :ديون أخرى-

الدولــة واجلماعــات العموميــة"44+"اهليئــات االجتماعيــة"43+ "املســتخدمني"42+ 509/ح: ـبــ

+ " املــدينون املختلفــون والــدائنون املختلفــون" 46+ "اyمــع والشــركاء"45) +447 -444ماعــدا(

متامــا كمــا ورد حيــث أفصــحت املؤسســة عــن حمتــوى هــذا العنصــر ، 48ســابحلســابات الدائنــة للحاو 

.يف النظام احملاسيب املايل اجلديد

القــــــول أن ميزانيــــــة يف األخــــــري قــــــد مت حتليــــــل مجيــــــع املعطيــــــات الظــــــاهرة يف خصــــــوم املؤسســــــة ميكــــــن

املؤسســـــة يف جانـــــب اخلصـــــوم تتوافـــــق يف الشـــــكل مـــــع متطلبـــــات النظـــــام احملاســـــيب املـــــايل حيـــــث مت عرضـــــها 

ــــــني  ــــــدول يضــــــــم دورتــ ـــــــني اخلصــــــــوم2014و2013يف شــــــــكل جــ ــــــل بـ ـــــــع الفصــ ـــري مـ ــــــوم غـــــ اجلاريــــــــة واخلصــ

ــــــة، و  ميكــــــن مالحظــــــة أيضــــــا أن عناصــــــر اخلصــــــوم مرتبــــــة حســــــب درجــــــة االســــــتحقاق مــــــن األمــــــوالاجلاري

.اخلاصة والقروض اليت تعترب طويلة األجل إىل الديون قصرية األجل يف أسفل امليزانية

ـــرب كمـــــا هـــــو مالحـــــظ أن النظـــــام احملاســـــيب املـــــايل اعتـــــرب األمـــــوال اخلاصـــــة خصـــــوما رغـــــم أ�ـــــا ال  تعتــ

.هذا باعتبارها مصدر من مصادر التمويل للمؤسسةالتزامات واجبة التسديد، و 
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):حسابات النتائج(قائمة الدخل عناصر حتليل: ثانيا

من خالل الوثائق املقدمة لنا من طرف املؤسسة نالحظ أ�ا اكتفت فقط بتقدمي جدول حسابات 

:النتائج حسب الطبيعة كما يلي

.قائمة حساب النتيجة حسب الطبيعة): 29(جدول رقم 

دج: الوحدة

2013 2014
املالحظات

748 119 768,64 543 969 987,50 70 املبيعات واملنتجات امللحقة

  72

املنتجات قيد تغريات املخزونات واملنتوجات املصنعة و 

التصنيع

  73 اإلنتاج املثبت

  74 إعانات االستغالل

12 075 664,44 7 013 890,47 cession fournis

-7 874 552,44 -6 657 226,47 cession reçue

752 320 880,64 544 326 651,50
إنتاج السنة املالية.1

-600 811 280,84 -422 937 467,14  60 املشرتيات املستهلكة

-9 662 130,93 -7 705 829,74  61+62 االستهالكات األخرىاخلدمات اخلارجية و 

-610 473 411,77 -430 643 296,88
استهالك السنة املالية .2

141 847 468,87 113 683 354,62
)2( - )1(يمة املضافة لالستغالل الق.3

-71 213 972,03 -66 608 014,62 63 أعباء املستخدمني

-12 360 770,84 -8 512 010,74  64 املدفوعات املماثلةالضرائب والرسوم و 

58 272 726,00 38 563 329,26
إمجايل فائض االستغالل.4

7 887 223,81 2 465 566,68  75 األخرىاملنتجات العملياتية 

-10 360 644,44 -4 292 110,75  65 األعباء العملياتية األخرى

-13 965 880,32 -7 469 928,26  68 سائر القيمةخاملؤونات و املخصصات لالهتالك و 

4 094 995,72 124 917 448,81  78 اسرتجاع على خسائر القيمة واملؤونات

45 928 420,77 154 184 305,74
ياتيةالنتيجة العمل.5

  76 املنتوجات املالية

  66 األعباء املالية

النتيجة املالية.6

45 928 420,77 154 184 305,74
)6) +(5(النتيجة العادية قبل الضرائب .7
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  695+698 الضرائب الواجب دفعها على النتيجة العادية

299 036,93 -698 251,07  692+693 ريات على النتائج العاديةالضرائب املؤجلة تغ

772 177 652,61 678 366 893,46
جمموع منتجات األنشطة العادية

-725 950 194,91 -524 880 838,79
جمموع أعباء األنشطة العادية

46 227 457,70 153 486 054,67
النتيجة الصافية لألنشطة العادية.8

  77 ) منتجات(عناصر غري عادية 

  67 )أعباء(عناصر غري عادية 

النتيجة غري العادية.9

46 227 457,70 153 486 054,67
صايف نتيجة السنة املالية.10

.2014املؤسسةتقرير نشاط : املصدر

:من اجلدول نالحظ أن

عليــه يف املخطــط هنــاك تغــري يف طريقــة العــرض واإلفصــاح لعناصــر هــذا اجلــدول مقارنــة علــى مــا كــان-

 الوطين؛احملاسيب

حســــب الطبيعــــة والــــذي يســــمح بتحديــــد النتــــائج يعــــرض جــــدول حســــاب النتيجــــة وفــــق منظــــورين -

الوســـيطية كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة للجـــدول أعـــاله، كمـــا ميكـــن للمؤسســـة إعـــداد جـــدول حســـاب 

، غــري أن )اإلداريــةالشــراء، التوزيــع، (وذلــك بــالتمييز بــني خمتلــف التكــاليف النتيجــة حســب الوظيفــة 

يعترب اختياريا وليس إجباريا، يف حـني أن جـدول حسـاب النتـائج وفـق املخطـط احملاسـيب نظور هذا امل

القـوائم املاليـة يضـطرون ، وكـان مسـتخدمو)ةحسب الطبيع(فقط الوطين كان يعد وفق منظور واحد

ومـن مث إعـداد جـدول االسـتغالل الـوظيفي إلجـراء عمليـة إىل إعادة ترتيب األعباء حسـب الوظـائف 

ليل املايلالتح

دج؛781,14 149 204بقيمة 2013مبيعات الوحدة اخنفضت مقارنة بسنة -

جدول حسـاب النتـائج حيتـوي علـى مجيـع األرصـدة الوسـيطية علـى عكـس جـدول حسـابات النتـائج -

:حسب املخطط احملاسيب الوطين وتتمثل هذه األرصدة الوسيطية يف

تغــــريات املخزونــــات واملنتجــــات املصــــنعة ) + 70/ح(قــــة املبيعــــات واملنتجــــات امللح= إنتــــاج الســــنة املاليــــة

ومــــا ، )74/ح( إعانــــات االســــتغالل ) + 73/ح( اإلنتــــاج املثبــــت ) + 72/ح( واملنتجــــات قيــــد التصــــنيع 

دج؛651,50 326 544وقدر بـ للمؤسسة وما عليها لدى نظريا�ا من الوحدات األخرى 
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اخلارجيـــة واالســـتهالكات األخـــرى اخلـــدمات )+ 60/ح( ة املشـــرتيات املســـتهلك= الســـنة املاليـــة اســـتهالك

دج؛296,88 643 430وقدر بـ ) 62/ح+ 61/ح(

 683 113اســـتهالك الســـنة املاليـــة وقـــدرت بـــاملبلغ-إنتـــاج الســـنة املاليـــة = القيمـــة املضـــافة لالســـتغالل

؛دج354,62

ــائض االســــتغالل الضــــرائب -) 63/ح( خدمني أعبــــاء املســــت-القيمــــة املضــــافة لالســــتغالل= إمجــــايل فــ

دج؛329,26 563 38والذي قدر بـمبلغ قيمته  ) 64/ح( والرسوم و املدفوعات املماثلة 

-) 65/ح( األعبـــاء العملياتيـــة األخـــرى -) 75/ح( املنتجـــات العملياتيـــة األخـــرى = النتيجـــة العملياتيـــة

ــــات اعاســــرتج)+ 68/ح( املخصصــــات االهــــتالك واملؤونــــات وخســــائر القيمــــة  علــــى خســــائر القيمــــة واملؤون

دج؛305,74 184 154وقدرت قيمتها  بـ  ) 78/ح(

لكــن الوحــدة لــيس هلــا نتيجــة ماليــة  ) 66/ح( األعبــاء املاليــة -) 76/ح(املنتجــات املاليــة = النتيجــة املاليــة

كما هو مالحظ من خالل جدول حساب النتائج؛

دج305,74 184 154النتيجـة املاليـة، وقـدر مبلغهـا + النتيجـة العملياتيـة = النتيجة العادية قبل الضرائب 

.ي نفس مبلغ النتيجة العملياتية ألن النتيجة امللية معدومةأ

ــطة العاديــــة  املنتجــــات + cession fournis+ املبيعــــات واملنتجــــات امللحقــــة = جممــــوع منتجــــات األنشــ

دج893,46 366 678ة واملؤونات؛ ويساوي اسرتجاع على خسائر القيم+ العملياتية األخرى 

ـــة  ــطة العادي ـــاء األنشـ + أعبـــاء املســـتخدمني +اســـتهالك الســـنة املاليـــة+ cession reçue= جممـــوع أعب

واملؤونــات لإلهــتالكاملخصصــات + األعبــاء العملياتيــة األخــرى + الضــرائب و الرســوم و املــدفوعات املماثلــة 

دج838,79 880 524غريات على النتائج العادية ويساوي الضرائب املؤجلة ت+ وخسائر القيمة 

الضرائب الواجب دفعهـا علـى النتيجـة -النتيجة العادية قبل الضرائب = النتيجة الصافية لألنشطة العادية

ـــة ) تغـــريات(الضـــرائب املؤجلـــة -) 698+695/ح(العاديـــة  أو حتســـب  ) 693+692/ح(علـــى النتـــائج العادي

جممــوع -جممــوع منتجــات األنشــطة العاديــة =تيجــة الصــافية لألنشــطة العاديــة النكــذلك بطريقــة أخــرى 

.أعباء األنشطة العادية

الوحــدة اعتمــدت يف إعــداد حســاب النتــائج علــى النمــوذج الــذي جــاء بــه النظــام احملاســيب املــايل اجلديــد -

ورات وتضــمن  احرتامـا ملبـدأ املقارنــة بـني الـد2014و2013حيـث مت عرضـه يف شـكل جــدول يضـم دوريت 



.يف املؤسسات اجلزائريةدراسة تقييمية للنظام احملاسيب املايل:الفصل الرابع  

221 

كل الـدورات احملققـة خـالل الـدورة احملاسـبية سـواء مـن األنشـطة العاديـة أو غـري العاديـة باإلضـافة إىل كـل 

األعباء احملتملة خالل الدورتني ومن خالل طرح األعبـاء مـن اإليـرادات حتصـلت املؤسسـة علـى ربـح قـدر 

457,70 227 46 قـدر الـربح Cـا بــ والـيت2013ومقارنـة بسـنة دج054,67 486 153بالـدينار اجلزائـري 

ـــ،دج 258 107نالحــظ أن املؤسســة قــد حتصــلت علــى ربــح إضــايف مقارنــة بالســنة الســابقة قــدر ب

.دج596,97

UAB »حتليل عناصر جدول تدفقات اخلزينة ملؤسسة : ثالثا »:

ايل وذلك بغية حتقيـق يعترب جدول تدفقات اخلزينة من القوائم املالية اليت استحدثها النظام احملاسيب امل

و املعــايري والقواعــد احملاســبية املنصــوص عليهــا يف املعــايري احملاســـبية التوافــق بــني املمارســات احملاســبية الوطنيــة 

علـــى وضـــع قاعـــدة الدوليــة، حيـــث يهـــدف جــدول تـــدفقات اخلزينـــة إىل مســاعدة مســـتخدمي القـــوائم املاليــة 

مــن مــدخالت يوضــح حركــة النقديــة املتاحــة لــدى املؤسســة لتقيــيم قــدرة املؤسســة علــى توليــد الســيولة، كمــا

وبالتـايل هــو يعتــرب  )التشـغيلية، التمويليــة، االســتثمارية(وخمرجـات الــيت حتصـل خــالل الــدورة حسـب األنشــطة 

.ة املؤسسةكأداة للحكم على فعالية تسيري مالي

UAB »تدفقات اخلزينة ملؤسسة جدول ): 30(جدول  ».

.دج: الوحدة

2013 2014 املالحظة

/ / تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من األنشطة العملياتية

251 101 378,62 276 931 629,51 التحصيالت املقبوضة من الزبائن

-268 887 589,91 -271 159 093,80 املبالغ املدفوعة للموردين واملستخدمني

-33 800,80 -26 990,00 ية األخرى املدفوعةالفوائد واملصاريف املال

/ / الضرائب عن النتائج املدفوعة

-17 820 012,09 5 745 545,71 تدفقات أموال اخلزينة قبل العناصر غري العادية

/ / تدفقات أموال اخلزينة املرتبطة بالعناصر غري العادية

-17 820 012,09 5 745 545,71

األنشطة صايف تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من

)1(العملياتية 

/ /

صايف تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة 

االستثمار

-4 528 275,00 -1 040 540,00 املسحوبات عن اقتناءات تثبيتات عينية أو معنوية
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/ /

التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية أو 

معنوية

/ / ثبيتات ماليةاملسحوبات عن اقتناءات ت

/ / التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات مالية

/ / الفوائد اليت مت حتصيلها عن التوظيفات املالية

/ / احلصص و األقساط املقبوضة من النتائج املستلمة

-4 528 275,00 -1 040 540,00

صايف تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة 

)2(االستثمار 

/ / تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة التمويل

/ / التحصيالت يف أعقاب إصدار األسهم

/ / احلصص و غريها من التوزيعات اليت مت القيام Cا

/ / التحصيالت املتأتية من القروض

/ / تسديدات القروض أو الديون األخرى املماثلة

)3(ال املتأتية من أنشطة التمويل صايف تدفقات األمو 

/ /

الشبه تغريات سعر الصرف على السيوالت و تأثريات 

السيوالت

-22 348 287,09 4 705 005,71 )3+2+ 1( تغري األموال اخلزينة يف الفرتة 

24 454 808,95 2 106 521,86 أموال اخلزينة ومعادالxا عند افتتاح السنة املالية

2 106 521,86 6 811 537,57 أموال اخلزينة ومعادالxا عند إقفال السنة املالية

-22 348 287,09 4 705 015,71 تغري األموال اخلزينة خالل الفرتة

 -64 374 632,79
-148 424 374,96 .املقاربة مع النتيجة احملاسبية

.2014تقرير نشاط املؤسسة لسنة :املصدر

:توضيح

ت اإلفصــاح الــيت جــاء Cــا النظــام احملاســيب املــايل ومعيــار احملاســبة الــدويل الســابع فإنــه حســب متطلبــا

القيــام بإعــداد تقريــر عــن التــدفقات النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية باســتخدام إحــدى يتعــني علــى املؤسســة 

.لطريقة املباشرةباإلفصاح عن التدفقات النقدية باالطرق املباشرة أو غري املباشرة، وقد التزمت املؤسسة 

حســب طبيعــة كمــا نالحــظ مــن خــالل اجلــدول أعــاله بأنــه مت عــرض مــدخالت وخمرجــات املؤسســة 

التشــــــغيلية،تــــــدفقات مــــــن األنشــــــطة العملياتيــــــة أو (ة األنشــــــطة املتعلقــــــة Cــــــا إىل ثــــــالث جمموعــــــات رئيســــــي

.)، والتمويليةالستثماريةا
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.نشطة العملياتيةاألالتدفقات املتأتية من : أوال

عتــرب التــدفقات النقديــة الناجتــة مــن األنشــطة التشــغيلية مؤشــرا هامــا لبيــان مــدى قــدرة املؤسســة علــى ت

توليد تدفقات نقدية من عملياxا الرئيسية تكفي لسد قروضـها واحملافظـة علـى قـدرxا التشـغيلية وتوزيـع أربـاح 

.جيةنقدية على املسامهني ومتويل استثمارات جديدة دون اللجوء إىل مصادر خار 

UAB »وتشمل التدفقات النقدية النامجة عن األنشطة العملياتية ملؤسسة  :ما يلي«

ــن الزبــــــائن+  ــ ـــة مــ ــــيالت املقبوضـــ التخفيضــــــات والتنــــــزيالت = 709/مــــــا عــــــدا ح70/ ومتثــــــل ح:التحصــ

الزبــائن واحلســابات"41/ التغــري يف ح–الرســم علــى القيمــة املضــافة علــى املبيعــات + واحلســومات املمنوحــة

74/ وهنـاك حتصـيالت أخـرى معنيـة Cـذا العنصـر وهـي الــ ح) رصـيد أول مـدة–رصـيد آخـر مـدة " (امللحقة

487/ التغـري يف ح" + نـواتج أخـرى للتسـيري"758/ ح+ نواتج استثنائية عن عمليـات التسـيري "757/ ح+ 

؛"نواتج مسجلة مسبقا"

التخفيضـــات والتنـــزيالت املتحصـــل "609/ حماعـــدا60/ح:املدفوعـــة للمـــوردين واملســـتخدمنياملبـــالغ_ 

الرسـم علـى القيمـة + 62/ ح+ 61/ ح+ الرسم على القيمة املضافة من املشـرتيات + عليها من املشرتيات 

مـوردو املخزونــات "40/ التغـري يف رصــيد ح–املضـافة علـى اخلــدمات اخلارجيـة واخلـدمات اخلارجيــة األخـرى 

42/التغـري يف ح–63/ ح" + احلسابات األخرى الدائنـة أو املدينـة" 467التغري يف حساب –" واخلدمات

التغــري يف –65/ ح+ 64/ و هنــاك مبــالغ مدفوعــة أخــرى معنيــة Cــذا العنصــر وهــي ح43/ التغــري يف ح–

األعبـــــاء املســـــجلة " 486/ التغـــــري يف رصـــــيد ح–" الرســـــوم علـــــى رقـــــم األعمـــــال–الدولـــــة "445/ رصـــــيد ح

؛  "مسبقا

؛66/ وتتمثل يف ح:ائد و مصاريف مالية أخرى مدفوعةفو _ 

.66/ وح77/ الفارق بني ح:تدفقات اخلزينة املرتبطة بالعناصر غري العادية�

.تدفقات اخلزينة املتأتية من أنشطة االستثمار: ثانيا

إىل ل ترجــع أمهيــة إظهــار التــدفقات الناجتــة عــن األنشــطة االســتثمارية يف قســم منفصــل يف هــذا اجلــدو 

مـا ، وفيأن تلك التدفقات توضح إىل أي مدى مت ختصيص مصادر لتوليد أرباح أو تـدفقات نقديـة مسـتقبلية

UAB »يلي سيتم عرض التدفقات النقدية الناجتة عن األنشطة االستثمارية ملؤسسة  ».

+ ملعنويـــة للســـنة املاليـــة التغـــري يف القـــيم الثابتـــة املاديـــة وا:حليـــازة قـــيم ثابتـــة ماديـــة و معنويـــةاملســـحوبات_ 

القيمة احملاسبية للتنازل عن القيم الثابتة املادية أو املعنوية؛
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.أنشطة التمويلتدفقات اخلزينة املتأتية من : ثالثا

يعتــرب اإلفصــاح عــن التــدفقات النقديــة الناجتــة مــن العمليــات التمويليــة يف قســم منفصــل مــن القائمــة 

ـــن قبـــــل مقـــــدمي األمـــــوال مفيـــــدا يف التنبـــــؤ بـــــاحلقوق وااللتزا مـــــات املتعلقـــــة بالتـــــدفقات النقديـــــة املســـــتقبلية مــ

UAB »مؤسسة إال أنللمؤسسة،  .تدفقات نقدية ناجتة عن األنشطة التمويليةمل تكن هلا أية«

:النسب املستخدمة يف حتليل جدول  تدفقات اخلزينة�

:ت النقدية التشغيليةميكن استخدام النسب املئوية التالية واليت تعتمد عليها التدفقا

نسبة كفاية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية.1

100×}االحتياجات النقدية األساسية/التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية{=

=5 745 545,71 /)271 159 093,80  +26 990(×100

=% 2,12.

:حيث تشمل االحتياجات النقدية األساسية ما يلي

قات النقدية اخلارجة لألنشطة التشغيلية؛التدف-

.الفوائد و املصاريف املالية األخرى املدفوعة-

ات مــن الــدورة التشــغيلية، حيــث تقــيس هــذه النســبة مــدى قــدرة املؤسســة علــى تغطيــة هــذه االحتياجــ

.من االحتياجات النقدية وهي نسبة ضئيلة جدا2,12 %التشغيلية للمؤسسة ما نسبته األنشطةتغطي 

:ؤشر النقدية التشغيليةم.2

100×} صايف الدخل/ لي صايف التدفق النقدي التشغي{=

=}5 745 545,71  /153 486 054,67{ ×100

=% 3,74

.ويفيد هذا املؤشر مدى قدرة أرباح املؤسسة على خلق تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية

:العائد على األصول من التدفق النقدي التشغيلي.3

100× } جمموع األصول/ صايف التدفق النقدي التشغيلي {=

=}5 745 545,71 /1 111 279 265,11 {×100

=0,52%

وتبني هذه النسبة مـدى قـدرة املؤسسـة علـى توليـد التـدفق النقـدي التشـغيلي أي أن مسـامهة األصـول يف 

%0,52توليد النقدية بالنسبة للمؤسسة حمل الدراسة هي
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:التدفق النقدي التشغيليبيعات من العائد على امل.4

100× } صايف املبيعات/ التدفق النقدي التشغيلي { =

 =}5 745 545,71 /543 969 987,50 { ×100

=1,06%

.كفاءة سياسات االئتمان اليت تتبعها املؤسسة يف حتصيل النقديةوتوضح هذه النسبة مدى  

:نسبة تغطية فوائد الديون.5

100× } فوائد الديون/ لنقدي التشغيليصايف التدفق ا{=

= }5 745 545,71 /26 990 { ×100

 =212,87%

ديون الـيت ترتتـب علـى املؤسسـة ومـن خـالل توضح هذه النسبة معدل تغطية التدفقات النقديـة لفوائـد الـ

.هذه النسبة جند بأن املؤسسة قادرة على تغطية ديو¡ا كاملة وبدون عناء

:ةنسبة تغطية النقدي.6

} االستثمارية و التمويليةاألنشطةالتدفقات النقدية اخلارجة من / صايف التدفق النقدي التشغيلي {=

 ×100

 = }5 745 545,71 /1 040 530,00 { ×100

 =5,52%

نشطة االستغالل وذلك من أجل ؤسسة على توليد تدفقات نقدية من أوتوضح هذه النسبة قدرة امل

دوريت االستثمار و التمويل وكلما ارتفعت هذه النسبة دل على أن املؤسسة قادرة الوفاء مبجمل احتياجات

.على تلبية هذه االحتياجات

ويف األخري ميكن القول أن جدول تدفقات اخلزينة يعد مـن القـوائم األساسـية الـيت ال ميكـن االسـتغناء 

هـــة االلتزامـــات دون اللجـــوء إىل عنـــه فهـــو يبـــني قـــدرة املؤسســـة علـــى توليـــد النقديـــة ومـــدى قـــدرxا علـــى موج

.الديون

.حتليل جدول تغريات األموال اخلاصة: رابعا

عن حتليل احلركات اليت أثرت يف كل فصل من الفصول اليت يعرب جدول تغريات األموال اخلاصة 

:ف هذا اجلدول إىل ما يليوس األموال اخلاصة للمؤسسة، ويهدتتشكل منها رؤ 

موال اخلاصة وبنودها وأي تفصيالت أخرى عنها؛ار رؤوس األالتعرف على مقد-

التعرف على التغريات اليت حتدث لرؤوس األموال اخلاصة خالل الفرتة؛-
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التعرف على بنود األرباح واخلسائر اليت مت االعرتاف �ا مباشرة يف رؤوس األموال اخلاصة مثل األرباح -

.واخلسائر املتعلقة ببيع االستثمارات املتاحة للبيع

، هلا حق التصرف يف رأس مال الشركةاليت بإعداد هذا اجلدول ألن املؤسسة األم هي املؤسسةتقم مل -

.أي هي املسؤولة عن إعداد جدول لتغريات األموال اخلاصة للمجمع ككل

املؤسسة عن رأس ماهلا يف قوائمها املالية السابقة الحظنا اخنفاض ملحوظ لرأس إفصاحاتمن خالل -

عن 2014لريتفع من جديد سنةدج، 598,87 342بقيمة 2013باملقارنة مع سنة 2012لسنة املال

.دج511,30 72مببلغ2013قيمته يف سنة
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احملاسبةيف تقييم تطبيق النظام احملاسيب املايل من خالل وجهة نظر عينة من خرباء : الثايناملبحث 

.يةياناالستبحمددات الدراسة: املطلب األول

سـنقوم يف هـذا املطلـب بــالتعرض إىل املراحـل الـيت مررنــا �ـا يف إعـداد االســتبيان والظـروف الـيت متــت 

كيفية تصـميم قائمـة األسـئلة مـرورا بكيفيـة نشـره وتوزيعـه علـى بدءا من مرحلة إعداد االستمارة و صياغته فيها 

.أفراد العينة املدروسة وصوال إىل كيفية املعاجلة والتحليل

:ناء االستبيانب.1

تصـــدرت االســـتبيان مقدمـــة تضـــمنت عنـــوان املوضـــوع حمـــل الدراســـة مـــع تقـــدمي وجيـــز للشـــهادة املـــراد 

احلصول عليها وإبراز سبب القيام �ذه الدراسة مع إعالم األطراف املعنية بأن املعلومـات املقدمـة مـن طـرفهم 

ابــة، وهــذا للوصــول إىل نتيجــة ميكــن لــن تســتخدم ألغــراض غــري البحــث العلمــي جلعلهــم أكثــر دقــة يف اإلج

.تعميمها على البيئة اجلزائرية

حيث مت إعداد هذا االستبيان بأسئلة بسيطة وواضحة بعيدة عن التعقيد وقابلة للفهـم مـن طـرف كـل 

أفــراد العينــة املســتجوبة، حيــث تتمحــور كــل األســئلة حــول واقــع وآفــاق النظــام احملاســيب املــايل يف اجلزائــر منــذ 

وكـل مـا يتعلـق بـه مـن العراقيـل والصـعوبات الـيت واجهتـه، وقـد مت حتكـيم هــذا 2010يـز التنفيـذ سـنة دخولـه ح

االســتبيان مــن طــرف جمموعــة مــن األســاتذة اجلــامعيني وأصــحاب املهنــة الــذين أفادونــا بــآرائهم القيمــة حــول  

ات الســـابقة يف كيفيـــة صـــياغة األســـئلة وتنســـيق أجـــزاء االســـتبيان، كمـــا اعتمـــدنا كـــذلك علـــى بعـــض الدراســـ

.ا�ال

وقــد عملنــا خــالل بنائــه علــى جعــل األســئلة متسلســلة ومرتابطــة جللــب اهتمــام املســتجوبني، واحلصــول 

.على أكرب قدر من اإلجابات اجلادة واملوضوعية

. ويف األخري ختمت االستمارة بشكر ألفراد العينة على جتاو�م وتعاو�م معنا إلمتام هذه الدراسة

:تمارة االستبيانتقسيمات اس.2

:سؤال موزعة على ثالثة أقسام كما يلي40تضمنت استمارة االستبيان 

.عبارة عن أسئلة حمددة اإلجابات ختص األفراد املستجوبني:القسم األول

تعلق هذا القسم بلب املوضوع حيث قسم بدوره إىل أربع حماور بأسئلة مغلقة حتمـل إجابـات :القسم الثاين

يف ) x( حيـث يـتم فقـط وضـع العالمـة ) بشدة، موافق، حمايد، غري موافق، غـري موافـق بشـدةموافق( حمددة 

.اخلانة املناسبة لرأي كل مستجوب
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:ومتثلت هذه احملاور يف

ــور األول- متحـــور حـــول جاهزيـــة البيئـــة احملاســـبية اجلزائريـــة لتبـــين النظـــام احملاســـيب املـــايل وتضـــمن :احملـ

)15ل األول إىل السؤال من السؤا( جمموعة من األسئلة 

( حول مراحـل االنتقـال مـن املخطـط احملاسـيب الـوطين إىل النظـام احملاسـيب املـايل اجلديـد : احملور الثاين-

؛)27إىل السؤال 16من السؤال 

حول تطبيق النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر وخصوصا بالنسـبة للمؤسسـات باعتبارهـا :احملور الثالث-

؛)37إىل السؤال 27من السؤال (لتطبيق املعين األول با

إىل 37مـــن الســـؤال ( حـــول عالقـــة النظـــام احملاســـيب املـــايل بالنظـــام اجلبـــائي اجلزائـــري :احملـــور الرابـــع-

؛)40السؤال 

تنـاول أسـئلة مفتوحـة، تتمثـل يف السـؤالني حـول توقعـات أفـراد العينـة حـول حماسـن ومسـاوئ :القسم الثالث

يف البيئــة اجلزائريــة مــع بعــض االقرتاحــات الــيت ميكــن أن تكــون مناســبة لنجــاح مثــل هــذا النظــام احملاســيب املــايل

.النظام املقتبس من معايري دولية متطورة يف البيئة اجلزائرية اليت ميكن القول أ�ا سائرة يف طريق النمو والتطور

:نشر  وتوزيع االستبيان على أفراد العينة.3

ان بشــكله النهــائي املوضــح يف املالحــق، جــاءت مرحلــة توزيعــه علــى بعــد االنتهــاء مــن إعــداد االســتبي

أفــراد عينــة مــن أســاتذة جــامعيني، وممارســي مهنــة احملاســبة، وإطــارات حماســبية يف املؤسســات االقتصــادية، مل 

.حندد املكان ألن االستمارة وزعت عرب اإلنرتنت

:كما اعتمدنا كذلك على عدة جهات كما يلي

أفراد العينة وتسليمهم االستبيان باليد؛االتصال املباشر مع-

زيارة املهنيني يف مكاتبهم؛-

وتراوحـــت مـــدة احلصـــول علـــى اإلجابـــات مـــن دقـــائق إىل ســـاعات إىل أيـــام ويف بعـــض األيـــام جتـــاوزت 

األسـابيع، وقـد مت اسـرتجاع االسـتمارات إمـا باالتصـال بـأفراد العينـة أو زيـارة املؤسسـات مـن جديـد مـن أجــل 

.أو االتصال بالزمالء الذين استعنا �م عند توزيع االستماراتاالسرتجاع،
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:الصعوبات والعراقيل.4

رغــم حصــولنا علــى عــدد ال بـــأس بــه مــن االســتمارات، ال يعــين أنـــه مل تواجهنــا عقبــات صــعبت مـــن 

املعـين عملية مجع املعلومات الالزمة إال أنه واجهتنا بعض الصـعوبات خاصـة مـا يتعلـق باملؤسسـات باعتبارهـا 

األول بتطبيــق النظــام احملاســيب املــايل حيــث الحظنــا �ــرب بعــض األفــراد مــن تقــدمي اإلجابــات أو التماطــل يف 

ذلك؛

رفض بعض أفراد العينة استالم االستمارة حبجة أ�م ال ميلكون قسم للمحاسبة؛-

لتهم عــــرب املوقـــع اجلغــــرايف البعيـــد لــــبعض أفــــراد العينـــة ولصــــعوبة الوصـــول إلــــيهم شخصــــيا متـــت مراســــ-

االنرتنت، حيث مل تأخذ معظم هذه االستمارات بعني االعتبار و مل يتم الرد أصال؛

متاطل بعض أفراد العينة يف اإلجابة؛-

عدم جدية بعض أفراد العينة يف اإلجابة خاصة بالنسبة لالستمارات املرسلة عرب النت، أو عـدم الـرد -

عنها متاما؛

ؤسســـات ملقابلـــة العـــاملني مبصـــلحة احملاســـبة حبجـــة انشـــغال عـــدم الســـماح لنـــا بالـــدخول إىل بعـــض امل-

.املعنيني باالجتماعات اليت قد تكون ومهية فقط الغرض منها التهرب

:فرضيات الدراسة االستبيانية.5

مت تقسيم حماور االستبيان حسب الفرضيات اليت قامت عليها الدراسة النظرية حيث مت اعتماد 

:سها فرضيات االستبيان واليت متثلت يففرضيات الدراسة النظرية هي نف

قد متثل البيئة اجلزائرية عائقا أمام تبين النظام احملاسيب املايل خاصة وأن معظم مؤسسا�ا :01الفرضية رقم 

تأخذ خصوصية املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛

للمخططاجلزئيبالسحبتسمحاملايل،احملاسيبالنظامتطبيقيفانتقاليةمبرحلةاملرور:02الفرضية رقم 

السابق؛

املؤسسات اجلزائرية ال تتوفر على مؤهالت لتطبيق النظام احملاسيب املايل الذي خيضع :03الفرضية رقم 

.ملعايري دولية تتميز بالصرامة والدقة والشفافية يف التطبيق

بائية غري ملموس نسبيا يف مسامهة النظام احملاسيب املايل يف حتسني فعالية املمارسة اجل:04الفرضية رقم 

.املؤسسات اجلزائرية
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:األساليب اإلحصائية املستخدمة.6

�ــــدف الدراســــة العمليــــة إىل االحتكــــام إىل أراء ممارســــي مهنــــة احملاســــبة مــــن أكــــادمييني وإطــــارات يف 

م املؤسســــات حــــول واقــــع النظــــام احملاســـــيب املــــايل يف اجلزائــــر، ومــــن أجـــــل ذلــــك مت اللجــــوء إىل برنــــامج احلـــــز 

يف حتليل البيانات « Statistical Package for Social Science SPSS .17 »اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

اليت مت مجعها يف هذه الدراسة، وقد مت استخدام األساليب املناسبة يف التحليل واليت تعتمـد أساسـا علـى نـوع 

يلــي األســاليب الــيت مت اســتخدامها ومــربرات البيانــات املــراد حتليلهــا وعلــى أهــداف وفرضــيات الدراســة وفيمــا

:استخدام كل منها

باعتبـــاره أحـــد مقـــاييس النزعـــة املركزيـــة فقـــد مت اســـتخدامه كمؤشـــر لرتتيـــب البنـــود :الوســـط احلســـايب.أ

.حسب أمهيتها من وجهة نظر املستجوبني

.مت استخدامه ملعرفة مدى تشتت القيم عن وسطها احلسايب: االحنراف املعياري.ب

وذلـك للحكـم علـى دقـة القيـاس مـن خـالل حتديـد ثبـات أداة القيـاس ومعرفـة : ألفا كرونباخمعامل.ج

مدى صدق االستبيان يف قيـاس مـدى جنـاح تطبيـق النظـام احملاسـيب املـايل يف البيئـة اجلزائريـة ، حيـث 

وهي قيمة قريبة مـن الواحـد ممـا يـدل علـى %78أي بنسبة 0,78أن قيمته يف هذا االستبيان بلغت 

.مستوى عال من الثبات يف أداء القياس

Fiveمت اسـتخدام مقيـاس ليكـارت اخلماسـي :مقياس ليكارت اخلماسـي.د Point Likert كمـا هـو

:مبني يف اجلدول املوايل حيث يعترب من أكثر املقاييس شيوعا يف هذا ا�ال

مقياس ليكارت اخلماسي): 31(جدول رقم 

.من إعداد الطالبة: املصدر

غري موافق بشدة موافقغريحمايدموافقموافق بشدةاإلجابة

0504030201الدرجة
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:مقياس حتديد األمهية النسبية للوسط احلسايب.ه

ومــن مث تقســيمه علــى أكــرب قيمــة يف املقيــاس للحصــول علــى طــول ) 4=1-5( مت حســاب املــدى 

قيـاس لتحديـد احلـد األعلـى هلـذه اخلليـة وميكـن ، مث إضافة هذه القيمـة ألقـل قيمـة يف امل)  1,80=4/5(اخللية 

:توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل

.مقياس حتديد األمهية النسبية للوسط احلسايب): 32(جدول رقم 

غري موافق بشدةغري موافقحمايدموافقموافق بشدة

4,21 – 5 3,41 – 4,20 2,61 – 3,40 1,81 – 2,6 1 – 1,80 

.طالبة باالعتماد على استمارة االستبيانمن إعداد ال: املصدر

.حتليل اخلصائص الدميغرافية للعينة: املطلب الثاين

سنقوم بدراسة القسم التمهيدي من االستبيان والذي يعىن باخلصـائص الدميغرافيـة للعينـة مـن اجلـنس، 

املهنية، ومدة التكـوين السن، الشهادة املتحصل عليها، القطاع الذي ينتمي إليه املستجوب، الوظيفة، اخلربة 

لتمثيــــل EXELاالســــتعانة بربنــــامج و SPSS. 17يف النظــــام احملاســــيب املــــايل، والــــيت مت تبويبهــــا يف برنــــامج 

:املعطيات بيانيا ليتضح لنا التحليل كما يلي

:اجلنس.1

.توزيع أفراد العينة حسب اجلنسجدول ):33(اجلدول رقم 

.SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : املصدر

املئويةالنسبةالتكراراجلنس

2767,5ذكور

1332,5إناث

40100,0اiموع
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.توزيع أفراد العينة حسب اجلنس

.SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات 

يف حني %68اركة الذكور يف االستبيان بلغت 

وهذا راجع إىل هيمنة الذكور على مهنة احملاسبة وعزوف العنصر النسوي 

.جدول توزيع أفراد العينة حسب السن

.SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات 

املئويةالنسبة

2,5

27,5

30

40

100

دراسة تقييمية للنظام احملاسيب املايل:الفصل الرابع

توزيع أفراد العينة حسب اجلنس): 11(الشكل رقم 

من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات :املصدر

اركة الذكور يف االستبيان بلغت من خالل اجلدول ومتثيله البياين نالحظ أن نسبة مش

وهذا راجع إىل هيمنة الذكور على مهنة احملاسبة وعزوف العنصر النسوي %32بلغت نسبة مشاركة اإلناث 

جدول توزيع أفراد العينة حسب السن): 34(اجلدول رقم 

من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : املصدر

%67,5

%32,5

ذ�ور

ناث

التكرارالسن

1سنة25أقل من 

11سنة35- 25من 

12سنة45- 35من 

16سنة45أكثر من 

40اiموع

الفصل الرابع

:التحليل

من خالل اجلدول ومتثيله البياين نالحظ أن نسبة مش

بلغت نسبة مشاركة اإلناث 

.عنها

:السن.2

ذ�ور

ٕایناث
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.توزيع أفراد العينة حسب السن

.SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات 

السابقة نالحظ أن النسبة الكبرية للمشاركة كانت عند الفئة العمرية أكثر من 

إىل 25مث الفئة العمرية من %30سنة بنسبة 

اس إىل ميلنا ، ويرجع هذا األس2,5%

.متالكها اخلربة املهنية اليت تساعد يف التعامل اجليد مع االستمارة

.جدول توزيع أفراد العينة حسب الشهادة املتحصل عليها

املئويةالنسبة

.SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات 

دراسة تقييمية للنظام احملاسيب املايل:الفصل الرابع

توزيع أفراد العينة حسب السن): 12(الشكل رقم 

من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات :املصدر

السابقة نالحظ أن النسبة الكبرية للمشاركة كانت عند الفئة العمرية أكثر من انطالقا من املعطيات

سنة بنسبة 45إىل 35تليها الفئة العمرية من  %40سنة بنسبة مئوية 

2,5سنة بنسبة 25وأخريا الفئة العمرية أقل من 27,5%

متالكها اخلربة املهنية اليت تساعد يف التعامل اجليد مع االستمارةئات العمرية املتقدمة يف السن ال

:الشهادة املتحصل عليها

جدول توزيع أفراد العينة حسب الشهادة املتحصل عليها): 35(اجلدول رقم 

النسبةالتكرارالشهادة املتحصل عليها

3075دة علميةشها

1025شهادة مهنية

40100اiموع

من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : املصدر

%2,5

%27,5

%30,0

س�نة25ٔ�قل من 

س�نة35-25من 

س�نة45-35من 

س�نة�45ٔكرث من 

الفصل الرابع

: التحليل

انطالقا من املعطيات

سنة بنسبة مئوية 45

27,5سنة بنسبة  35

ئات العمرية املتقدمة يف السن الإىل الف

الشهادة املتحصل عليها.3
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.توزيع أفراد العينة حسب الشهادة املتحصل عليها

..SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات 

لشكل البياين له أن نسبة املستجوبني املتحصلني على شهادات 

.أكادميية متثل ثالث أرباع نسبة املستجوبني املتحصلني على شهادات مهنية

.القطاعتوزيع أفراد العينة حسب

.SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات 

املئويةالنسبة

57,5

7,5

35

100

دراسة تقييمية للنظام احملاسيب املايل:الفصل الرابع

توزيع أفراد العينة حسب الشهادة املتحصل عليها):13(الشكل رقم 

من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات :املصدر

لشكل البياين له أن نسبة املستجوبني املتحصلني على شهادات نالحظ من خالل اجلدول وا

أكادميية متثل ثالث أرباع نسبة املستجوبني املتحصلني على شهادات مهنية

:القطاع الذي ينتمي إليه املستجوب

توزيع أفراد العينة حسبجدول): 36(اجلدول رقم 

من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : املصدر

%75,0

25,0

شهادة �لمیة

شهادة $نیة

النسبةالتكرارالقطاع املنتمى إليه

2357,5موميع

37,5خمتلط

1435خاص

40100اiموع

الفصل الرابع

: التحليل

نالحظ من خالل اجلدول وا

أكادميية متثل ثالث أرباع نسبة املستجوبني املتحصلني على شهادات مهنية

القطاع الذي ينتمي إليه املستجوب.4

شهادة �لمیة

شهادة $نیة
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.توزيع أفراد العينة حسب القطاع

.SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات 

املستجوبني من القطاع العمومي مثلت الفئة الغالبة بنسبة 

لتحل يف املرتبة األخرية فئة القطاع 

.وظيفةالتوزيع أفراد العينة حسب

ملئويةاالنسبة

100

.SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات 

دراسة تقييمية للنظام احملاسيب املايل:الفصل الرابع

توزيع أفراد العينة حسب القطاع):14(الشكل رقم 

من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات :املصدر

املستجوبني من القطاع العمومي مثلت الفئة الغالبة بنسبة نالحظ من خالل املعطيات أن نسبة 

%35تلتها الفئة من القطاع اخلاص بنسبة 57%

7,5%.

:الوظيفة

توزيع أفراد العينة حسبجدول ):37(اجلدول رقم 

النسبةالتكرارالوظيفة

410أصحاب املهن احلرة

410إطار يف مصلحة الضرائب

1025إطار حماسيب ومايل

2255أستاذ جامعي

40100اiموع

من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : املصدر

%57,5

,0
معويم

خمتلط

+اص

الفصل الرابع

:التحليل

نالحظ من خالل املعطيات أن نسبة 

مئوية أكثر من 

7,5املختلط بنسبة 

الوظيفة.5
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.الوظيفةتوزيع أفراد العينة حسب 

.SPSSاد على خمرجات من إعداد الطالبة باالعتم

فئة األساتذة (نالحظ أن أكرب فئة وظيفية شاركت يف اإلجابة على االستبيان هي الفئة الرابعة 

، تليها فئة العاملني يف %55باعتبارهم أدرى باحملاسبة من جانبها النظري من غريهم بنسبة 

ت حماسبية ومالية بنسبة الربع مث اإلطارات العاملة بإدارة 

%.

.جدول توزيع أفراد العينة اخلربة املهنية

املئويةالنسبة

2

15

60

100

.SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات 

دراسة تقييمية للنظام احملاسيب املايل:الفصل الرابع

توزيع أفراد العينة حسب ):15(الشكل رقم 

من إعداد الطالبة باالعتم:املصدر

نالحظ أن أكرب فئة وظيفية شاركت يف اإلجابة على االستبيان هي الفئة الرابعة 

باعتبارهم أدرى باحملاسبة من جانبها النظري من غريهم بنسبة 

ت حماسبية ومالية بنسبة الربع مث اإلطارات العاملة بإدارة ميدان احملاسبة باملؤسسات االقتصادية من إطارا

%10الضرائب تتقاسم املرتبة الثالثة مع فئة أصحاب املهن احلرة بنسبة 

:اخلربة املهنية

جدول توزيع أفراد العينة اخلربة املهنية):38(اجلدول رقم 

النسبةالتكراراخلربة املهنية

1025سنوات5أقل من 

615سنوات10إىل 5من 

2460سنوات10أكثر من 

40100اYموع

من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : املصدر

%10,0

%10,0

%25,0

حصاب املهن احلرةٔ

ٕاطار يف مصل�ة الرضائب

ٕاطار حماس�يب و مايل

س�تاذ #امعئ

الفصل الرابع

:التحليل

نالحظ أن أكرب فئة وظيفية شاركت يف اإلجابة على االستبيان هي الفئة الرابعة 

باعتبارهم أدرى باحملاسبة من جانبها النظري من غريهم بنسبة ) اجلامعيني

ميدان احملاسبة باملؤسسات االقتصادية من إطارا

الضرائب تتقاسم املرتبة الثالثة مع فئة أصحاب املهن احلرة بنسبة 

اخلربة املهنية.6
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.اخلربة املهنية

.SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات 

سنوات اخلربة املهنية على أفراد العينة على ثالث فئات عمرية حيث نالحظ أن 

بنسبة مئوية تقدر ) سنوات10أكثر من 

نوات س10إىل 5سنوات بنسبة الربع لتحل يف آخر الرتتيب الفئة من 

وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على تركيزنا خالل توزيع االستمارة على ذوي اخلربة املهنية 

تكوين يف إطار النظام احملاسيب المدة 

املئويةالنسبة

20,0

30,0

50,0

100,0

.SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات 

دراسة تقييمية للنظام احملاسيب املايل:الفصل الرابع

اخلربة املهنيةتوزيع أفراد العينة حسب ):16(الشكل رقم 

من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات :املصدر

سنوات اخلربة املهنية على أفراد العينة على ثالث فئات عمرية حيث نالحظ أن اعتمدنا يف توزيع

أكثر من ( أغلب املستجوبني تتمركز سنوات خربiم املهنية عند الفئة الثالثة 

سنوات بنسبة الربع لتحل يف آخر الرتتيب الفئة من 5تليها الفئة أقل من 

وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على تركيزنا خالل توزيع االستمارة على ذوي اخلربة املهنية 

.العالية إلفادتنا أكثر

:التكوين يف إطار النظام احملاسيب املايل

مدة جدول توزيع أفراد العينة حسب ):39(اجلدول رقم 

.املايل

التكرارالتكوين يف إطار النظام احملاسيب املايلمدة

8أقل من شهر

12من شهر إىل سنة

20أكثر من سنة

40اYموع

من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : ملصدرا

%25,0

%15,0

س�نوات5ٔقل من 

س�نوات10ٕاىل 5

ٔكرث من س�نوات10ٔ

الفصل الرابع

:التحليل

اعتمدنا يف توزيع

أغلب املستجوبني تتمركز سنوات خربiم املهنية عند الفئة الثالثة 

تليها الفئة أقل من %60ب 

وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على تركيزنا خالل توزيع االستمارة على ذوي اخلربة املهنية %15بنسبة 

العالية إلفادتنا أكثر

التكوين يف إطار النظام احملاسيب املايل.7

اجلدول رقم 

مدة

أقل من شهر

من شهر إىل سنة

أكثر من سنة

اYموع

قل من ٔ

5من 

ٔكرث من ٔ
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.النظام احملاسيب املايلتكوين يف إطار

.SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات 

نالحظ من خالل حتليل العينة أن كل أفرادها حتصلوا على تكوين يف إطار النظام احملاسيب املايل إال 

ن مثلت نسبة أن مدة التكوين اختلفت من فئة إىل فئة حيت أن الفئة اليت حظت بأعلى مدة للتكوي

نصف العينة إىل أنه وحسب شهادات بعض أفراد العينة حول نوعية التكوين أrا كانت مفيدة إال أrا مل 

.تكن كافية تليب مجيع احتياجاiم من أجل اإلملام جبميع مفاهيم النظام احملاسيب املايل اجلديد

خالل هذا املطلب بتحليل احملاور األربعة لالستبيان من خالل حساب املؤشرات 

حة واملتمثلة يف املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ألسئلة كل حمور على حدا، مع اختبار لص

.أو عدم صحة فرضيات الدراسة، استنادا على امللخص للنتائج احملصل عليها يف كل حمور

يف هذا اجلزء :ول املتعلق باستعداد البيئة احملاسبية اجلزائرية الحتضان النظام احملاسيب املايل

سوف نقوم بدراسة وحتليل احملور األول من االستبيان و الذي يرتبط مبجموعة األسئلة من السؤال 

عداد البيئة األول إىل السؤال اخلامس عشر واليت iتم باستطالع آراء املستجوبني حول مدى است

.اجلزائرية لتبين النظام احملاسيب املايل املقتبس من املعايري الدولية للمحاسبة

دراسة تقييمية للنظام احملاسيب املايل:الفصل الرابع

تكوين يف إطارالمدة توزيع أفراد العينة حسب ):17(الشكل رقم 

من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات :املصدر

نالحظ من خالل حتليل العينة أن كل أفرادها حتصلوا على تكوين يف إطار النظام احملاسيب املايل إال 

أن مدة التكوين اختلفت من فئة إىل فئة حيت أن الفئة اليت حظت بأعلى مدة للتكوي

نصف العينة إىل أنه وحسب شهادات بعض أفراد العينة حول نوعية التكوين أrا كانت مفيدة إال أrا مل 

تكن كافية تليب مجيع احتياجاiم من أجل اإلملام جبميع مفاهيم النظام احملاسيب املايل اجلديد

.تقييم تطبيق النظام احملاسيب املايل: 

خالل هذا املطلب بتحليل احملاور األربعة لالستبيان من خالل حساب املؤشرات سنقوم من 

واملتمثلة يف املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ألسئلة كل حمور على حدا، مع اختبار لص

أو عدم صحة فرضيات الدراسة، استنادا على امللخص للنتائج احملصل عليها يف كل حمور

ول املتعلق باستعداد البيئة احملاسبية اجلزائرية الحتضان النظام احملاسيب املايل

سوف نقوم بدراسة وحتليل احملور األول من االستبيان و الذي يرتبط مبجموعة األسئلة من السؤال 

األول إىل السؤال اخلامس عشر واليت iتم باستطالع آراء املستجوبني حول مدى است

اجلزائرية لتبين النظام احملاسيب املايل املقتبس من املعايري الدولية للمحاسبة

%20,0

%30,0

قل من شهر ٔ

من شهر ٕاىل س�نة

كرث من س�نةٔ

الفصل الرابع

الشكل رقم 

:التحليل

نالحظ من خالل حتليل العينة أن كل أفرادها حتصلوا على تكوين يف إطار النظام احملاسيب املايل إال 

أن مدة التكوين اختلفت من فئة إىل فئة حيت أن الفئة اليت حظت بأعلى مدة للتكوي

نصف العينة إىل أنه وحسب شهادات بعض أفراد العينة حول نوعية التكوين أrا كانت مفيدة إال أrا مل 

تكن كافية تليب مجيع احتياجاiم من أجل اإلملام جبميع مفاهيم النظام احملاسيب املايل اجلديد

: املطلب الثالث

سنقوم من 

واملتمثلة يف املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ألسئلة كل حمور على حدا، مع اختبار لصاإلحصائية

أو عدم صحة فرضيات الدراسة، استنادا على امللخص للنتائج احملصل عليها يف كل حمور

I.ول املتعلق باستعداد البيئة احملاسبية اجلزائرية الحتضان النظام احملاسيب املايلاحملور األ

سوف نقوم بدراسة وحتليل احملور األول من االستبيان و الذي يرتبط مبجموعة األسئلة من السؤال 

األول إىل السؤال اخلامس عشر واليت iتم باستطالع آراء املستجوبني حول مدى است

اجلزائرية لتبين النظام احملاسيب املايل املقتبس من املعايري الدولية للمحاسبة
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.املؤشرات اإلحصائية للمحور األول من االستبيان):40(جدول رقم 

املؤشرات اإلحصائية

البيان
أعلى 

درجة

املتوسط 

احلسايب

االحنراف

املعياري
q1انونية احلالية يف اجلزائر ال تساعد على تطبيق املعايري املنظومة االقتصادية والق

.الدولية للمحاسبة

5,003,68 0,73 

q20,99 4,002,45.املؤسسات اجلزائرية واعية بأمهية معايري احملاسبة الدولية 

q30,74 5,004,15.املؤسسات اجلزائرية جمربة بقوة القانون على تطبيق املعايري احملاسبية الدولية 

q40,38 5,004,18:البيئة اجلزائرية متثل عائقا أمام تبين النظام احملاسيب املايل ألن 

q5-ا تأخذ خصوصية املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛i0,93 5,003,90معظم مؤسسا 

q6-0,97 4,002,70ال تتوفر على إمكانيات مادية كافية؛ 

q7-0,47 5,004,33شرية مؤهلة؛ال تتوفر على إمكانيات ب 

q8-0,99 5,002,48.تكلفة االنتقال عالية جدا وال ميكن للمؤسسات اجلزائرية حتملها 

q9 توجه اجلزائر حنو تبين معايري دولية كان له أثر اجيايب يف حتسني املمارسة

.احملاسبية

5,003,85 0,95 

q10د النظام احملاسيب املايل قادرة على املمارسة احملاسبية اليت تستند على قواع

.حل كل املشاكل اليت تواجه املؤسسة اجلزائرية

5,003,75 0,87 

q11 البيئة اجلزائرية مؤهلة لتطبيق النظام احملاسيب املايل املقتبس من معايري دولية

.تتميز بالدقة والصرامة

4,002,08 0,86 

q12احملاسبة بشكل أكثر مما كانت عليه النظام احملاسيب املايل يساهم يف تنظيم

يف النظام احملاسيب السابق

5,004,15 0,36 

q130,94 5,003,70.البيئة اجلامعية يف اجلزائر غري مؤهلة  لتدريس املعايري احملاسبية الدولية 

q14 ال يوجد ترابط بني برامج التعليم احملاسيب املطبقة حاليا ومتطلبات سوق

.طورات املتالحقة يف اYال احملاسيبالعمل يف ظل الت

5,004,03 0,73 

q150,71 5,004,05.إصالح نظام التعليم والتكوين احملاسبيني يف اجلزائر مل يكن كافيا 

 11,62 53,45اYموع

3,56 0,77 

)1امللحق رقم ( SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : املصدر
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: التحليل

اتفق أغلب أفراد العينة على أن البيئة االقتصادية والقانونية يف اجلزائر غري مهيأة لتبين : ال األوللسؤ ا-

4.20و3.41احملصور بني3,68املعايري احملاسبية الدولية، وهذا ما يؤكده املتوسط احلسايب املساوي لـ 

.حسب مقياس حتديد األمهية النسبية للوسط احلسايب

ظهرت الدراسة فيما يتعلق مبدى وعي املؤسسات اجلزائرية بأمهية تطبيق معايري أ: السؤال الثاين-

واملطابقة حسب 2,6و 1,81و هو حمصور بني 2,45احملاسبة الدولية أن املتوسط احلسايب كان 

، أي أنه حسب إجابات غري موافقلالجتاهجدول مقياس حتديد األمهية النسبية للوسط احلسايب 

.ن املؤسسات اجلزائرية غري واعية بأمهية تطبيق النظام احملاسيب املايلأفراد العينة فإ

املتعلق مبا إذا كانت املؤسسات اجلزائرية جمربة أو خمرية يف تطبيق معايري احملاسبة و :السؤال الثالث-

ملقياس حتديد 4,20و3,41وهي حمصورة بني4,15الدولية فكانت قيمة املتوسط احلسايب للعينة

املقابلة لالجتاه موافق أي أن أغلب أفراد العينة اتفقوا على أن النسبية للوسط احلسايب و ية األمه

.املؤسسات اجلزائرية جمربة بقوة القانون على تطبيق النظام احملاسيب املايل

إجاباiم فإن البيئة اجلزائرية متثل عائقا أمام تبين النظام حسب أراء أفراد العينة و :السؤال الرابع-

4,20و3,41و احملصور بني القيمتني 4,18حملاسيب املايل حيث بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات ا

.للدرجة موافقديد األمهية النسبية واملقابلحسب جدول مقياس حت

ومن خالل األسئلة التابعة من السؤال اخلامس إىل غاية السؤال الثامن مثلت بعض االقرتاحات اليت 

: ائرية متثل عائقا أمام تبين النظام احملاسيب املايل فكانت اآلراء كما يليجعلت من البيئة اجلز 

معظم مؤسساiا تأخذ خصوصية املؤسسات الصغرية واملتوسطة كان املتوسط احلسايب لإلجابات -

؛بشدةفاجتهت كل اإلجابات حنو الدرجة موافق5و 4,21حمصورة يف الفئة  3,90

املتمثل م تبين النظام احملاسيب املايل و  لكون البيئة اجلزائرية متثل عائقا أمااملتوسط احلسايب للسبب الثاين-

متجهة حنو ) 3,41و 2,61(حمصور بني 70 ,2يف أrا ال تتوفر على إمكانيات مادية كافية قدر ب 

بيئة أي أنه ال يعترب سببا كافيا حيول بني التطبيق اجليد للنظام احلاسيب املايل يف ال، حمايدالدرجة 

.اجلزائرية

لى إمكانيات بشرية مؤهلة فوافق بالنسبة للسبب الثالث واملتمثل يف كون البيئة اجلزائرية ال تتوفر ع-

؛4,33بشدة أفراد العينة على هذا السبب مبتوسط حسايب قدر بـ و 
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ا إجابات أفراد العينة على السبب الرابع كانت حمايدة رمبا لكون املؤسسات اجلزائرية يف معظمه-

صغرية ومتوسطة أرباحها حمدودة وتكلفة االنتقال فعال كانت باهظة على هذا النوع من املؤسسات 

، وهذا ما أكد صحة 2,48، مبتوسط حسايب اDاللق بتكوين إطاراAا يف هذا خاصة فيما يتع

.إجاباAم حول السبب الثاين

تبين معايري دولية كان له أثر اجيايب يف توجه اجلزائر حنو وافق أفراد العينة على أن : السؤال التاسع-

؛ 3,85مبتوسط حسايب قدر بـ حتسني املمارسة احملاسبية،

املمارسة احملاسبية اليت تستند على قواعد النظام احملاسيب املايل قادرة على حل كل :السؤال العاشر-

ني يف اإلجابة على هذا تردد املستجوب، 3,75املشاكل اليت تواجه املؤسسة اجلزائرية مبتوسط حسايب 

السؤال وحسب رأي البعض فإن النظام احملاسيب املايل قادر على حل املشاكل اليت تواجه احملاسب 

.اجلزائري إذا طبق بطريقة صحيحة

تردد معظم أفراد العينة يف اإلجابة عن هذا السؤال فتباينت اآلراء بني موافقة :السؤال احلادي عشر-

من معايري دولية تتميز بالدقة ة مؤهلة لتطبيق النظام احملاسيب املايل املقتبسعلى أن البيئة اجلزائري

حيث قدر املتوسط احلسايب ، العكس متاما ألسباب ذكرت سابقاالصرامة، ومنهم من رأىو 

غري موافق حسب جدول ةقابلة للدرجامل2,60و1,81احملصور بني القيمتني 2,08لإلجابات بـ 

.ية للمتوسط احلسايبحتديد األمهية النسب

النظام احملاسيب املايل يساهم يف تنظيم احملاسبة بشكل أكثر مما كانت عليه يف :السؤال الثاين عشر-

النظام احملاسيب السابق وهذا ما صرح به كذلك املسؤول عن املؤسسة حمل دراسة احلالة، فموافقة أفراد 

النظام احملاسيب املايل فتوافق املتوسط احلسايب مع العينة على هذا السؤال تربر األمهية الكبرية لتطبيق

؛4,15القيمة 

البيئة اجلامعية يف اجلزائر غري مؤهلة  لتدريس املعايري احملاسبية الدولية، كانت :السؤال الثالث عشر-

إجابات األفراد حمايدة وأغلبها وافقوا على عدم كفاءة التعليم اجلامعي وعدم خربة األساتذة اجلامعيني 

بالنسبة هلم وهذا ما أبرزته نتيجة اقصر مدAالتكوين و دورات ا األمر راجع إىل قلة رمبيف هذا اDال و 

.3,70اإلجابات عن السؤال اخلامس عشر اليت أثبتت ذلك وقدر املتوسط احلسايب بـ 

وق العمل متطلبات سلتعليم احملاسيب املطبقة حاليا و ال يوجد ترابط بني برامج ا:السؤال الرابع عشر-

هذا ما ملسناه خالل الدراسة امليدانية يف املؤسسة حمل املتالحقة يف اDال احملاسيب، و يف ظل التطورات 
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الدراسة يف حيث صرح أغلب العاملني فيها بأ�م القوا صعوبات يف بداية مشوارهم املهين لعدم 

. املقابلة لدرجة موافق4,03ايب وكانت قيمة املتوسط احلس،التعليم األكادميي للجانب املهينمطابقة 

التكوين احملاسبيني يف اجلزائر مل يكن كافيا بدرجة إصالح نظام التعليم و :السؤال اخلامس عشر-

.4.05التعليمية حيث متثلت قيمة املتوسط احلسايب عرب مؤسساAا سواء االقتصادية أومتفاوتة 

أفراد العينة كانت موافقة فاملتوسط احلسايب من خالل أسئلة احملور األول الحظنا أن معظم إجابات 

حسب مقياس حتديد األمهية النسبية للمتوسط احلسايب تطابق مع الفئة املوافقة وكان 3,56للمحور قدر بـ 

الدال على تشتت ضئيل لإلجابات 0,7االحنراف املعياري 

:وبالتايل ميكن استخالص ما يلي

 دولية كان له أثر اجيايب يف حتسني املمارسة احملاسبية وساهم يف توجه اجلزائر حنو تبين معايريأن رغم 

كان تطبيق نسيب، إال أنه  تنظيم احملاسبة بشكل أكثر مما كانت عليه يف ظل تطبيق املخطط احملاسيب الوطين

يل الذكر البيئة اجلزائرية متثل عائقا أمام تبين النظام احملاسيب املايل وميكن تعديد األسباب على سبأن لكون

:ال احلصر

معظم مؤسساAا تأخذ خصوصية املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛.1

ال تتوفر على إمكانيات مادية كافية؛.2

ال تتوفر على إمكانيات بشرية مؤهلة؛.3

.تكلفة االنتقال عالية جدا وال ميكن ملعظم املؤسسات اجلزائرية حتملها.4

إصالح نظام عايري احملاسبية الدولية ألنلتدريس املة اجلامعية يف اجلزائر غري مؤهلةالبيئ.5

.التعليم والتكوين احملاسبيني يف اجلزائر مل يكن كافيا

ال يوجد ترابط بني برامج التعليم احملاسيب املطبقة حاليا ومتطلبات سوق العمل يف ظل .6

.التطورات املتالحقة يف اDال احملاسيب

أجنبيةتأثرياتو قراراتإثرعلىاجلزائر جاءيفاملايلاحملاسيباملرجعهذاتطبيقأنشك فيهمما الو 

احملاسبية واملاليةاملعايريمناملأخوذاملايلاحملاسيبالنظامهذاالستيعابجاهزةجزائريةأرضيةدون وجود

.الدوليةٍ 

م احملاسيب تقول بأن البيئة اجلزائرية متثل عائقا أمام تبين النظااليت  األوىلهذا ما يؤكد صحة الفرضية 

املايل خاصة وأن معظم مؤسساAا تأخذ خصوصية املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛
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II.عملية االنتقال إىل تطبيق النظام احملاسيب املايل: احملور الثاين:

.املؤشرات اإلحصائية للمحور الثاين من االستبيان): 41(رقم جدول 

املؤشرات اإلحصائية

 البيان 
أعلى 
درجة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

q160,90 4,003,45.يعترب النظام احملاسيب املايل تغيري جذري للمحاسبة 

q17 كان من األفضل املرور مبرحلة انتقالية تسمح بالسحب اجلزئي للمخطط
.اجلديداحملاسيب املايلالسابق واإلدخال التدرجيي للنظام

5,003,90 0,96 

q18 النظام السابق مت االنتقال منPCN إىل النظام احملاسيب املايلSCF وفق
IFRSمعيار احملاسبة الدويل  01.

4,003,08 0,92 

q19 واجهت املؤسسات عدة صعوبات يف طريقة االنتقال إىل النظام احملاسيب
.املايل

5,004,05 0,88 

:ت اليت واجهت املؤسسات اجلزائريةمن الصعوبا

q20-0,50 5,004,43الصعب؛التأقلم 

q21-0,93 4,003,43ارتفاع تكاليف األنظمة اجلديدة؛ 

q22-0,50 5,004,45قلة وانعدام الكفاءات؛ 

q23-0,96 4,003,45الرتدد يف تبين نظام جديد؛ 

q24-0,93 5,003,95قصر املدة القانونية؛ 

q25-0,42 5,004,23التكوين؛قلة 

q26-0,47 5,004,33.عدم إملام القائمني على احملاسبة مبا جاء يف  النظام احملاسيب املايل 

q270,91 5,002,30.اتبعت املؤسسة طريقة ممنهجة وواضحة تضبط آلية االنتقال 

اKموع
45,03 9,29 

3,75 0,77 

)1امللحق رقم ( SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : املصدر

:التحليل

النظــام احملاسـيب املـايل تغيــري جـذري للمحاســبة باعتبـاره خيتلــف متامـا عــن : السـؤال الســادس عشـر-

، كمــا أنــه مقتــبس مــن معــايري حماســبة دوليــة صــارمة ودقيقــة 1975املخطــط احملاســيب الــوطين نســخة 
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ول العــامل املتقــدم، فكــان املتوســط احلســايب يطــابق الدرجــة موافــق حســب جــدول حتديــد تطبـق يف د

. 3.416األمهية النسبية للمتوسط احلسايب 

كــان مــن األفضــل املــرور مبرحلــة انتقاليــة يف تطبيــق النظــام احملاســيب املــايل، :الســؤال الســابع عشــر-

نظــام اجلديــد، حيــث وافــق أفــراد تســمح بالســحب اجلزئــي للمخطــط الســابق واإلدخــال التــدرجيي لل

كان على السـلطات اجلزائريـة وضح البعض أنه، و 3.480العينة على هذا السؤال مبتوسط حسايب 

أن تفـرض هــذا النظـام يف بــادئ األمـر علــى الشـركات الكبــرية املسـعرة املتداولــة أسـهمها يف البورصــة 

 مث تعميمـــــه تـــــدرجييا علـــــى بـــــاقي والقـــــادرة علـــــى حتمـــــل تكـــــاليف االنتقـــــال للنظـــــام احملاســـــيب املـــــايل

.املؤسسات يف اجلزائر

واجهـــت املؤسســـة عـــدة صـــعوبات خـــالل عمليـــة ،حســـب أفـــراد العينـــة:الســـؤال التاســـع عشـــر-

متثلـــت هـــذه 2010االنتقـــال مـــن املخطـــط احملاســـيب الـــوطين إىل النظـــام احملاســـيب املـــايل اجلديـــد ســـنة 

:يفالصعوبات

وعدم قدرة املؤسسات على التخلي عـن خمطـط حماسـيب جتـذر التأقلم الصعب؛ :السؤال العشرون-

.، مما جعلها ال تتأقلم مع النظام احملاسيب اجلديد)سنة35(يف الدولة ملدة أكثر من ثالث عقود 

ارتفــاع تكــاليف األنظمــة اجلديــدة؛ أجــاب أغلــب أفــراد العينــة بدرجــة :الســؤال الواحــد والعشــرون-

ل علـى أن الـدول اجلزائريـة ملـا ال مـن إمكانيـات ماديـة ميكنهـا حمايد وهذا إن دل على شيء إمنـا يـد

كــان علــى الســلطات اجلزائريــة أن حيــث وضــح الــبعض أنــهالتكفــل بتبــين النظــام احملاســيب اجلديــد؛ 

تفـرض هــذا النظـام يف بــادئ األمــر علـى الشــركات الكبـرية املســعرة املتداولــة مث تعميمـه تــدرجييا علــى 

.كرباقي املؤسسات كما سبق الذ 

قلة وانعـدام الكفـاءات؛ وهـذا مـا أثـار حفيظـة املسـتجوبني وجعـل مجيـع :السؤال الثاين والعشرون-

املســتجوبني يوافقــون وبشــدة علــى أن املؤسســات اجلزائريــة فعــال ال تتــوفر علــى الكفــاءات وهــذا مــا 

د االنتقــال جعلهــا تلجــأ خــالل عمليــة االنتقــال إىل النظــام احملاســيب اجلديــد إىل الفريــق الفرنســي وبعــ

النظـــام (مل تقـــم بتكـــوين إطاراAـــا بشـــكل كـــايف ميكـــنهم مـــن التعامـــل مـــع املعـــايري احملاســـبية الدوليـــة 

؛)احملاسيب املايل اجلديد

الــرتدد يف تبــين نظــام جديــد؛ فعــال تــرددت املؤسســات يف تبــين النظــام :الســؤال الثالــث والعشــرون-

حيــث مت دخــول النظــام حيــز التنفيــذ 2010يــة إىل غا07/11احملاســيب اجلديــد فمنــذ صــدور القــانون 
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وإجباريــة تطبيقــه يف مجيــع املؤسســات ســواء االقتصــادية أو التعليميــة؛ إال أنــه وحســب أفــراد العينــة 

.هذه النقطة مل تكن عائقا أمام التبين اجليد للنظام احملاسيب املايل

كافيـة حسـب أفـراد العينـة قصر املـدة القانونيـة؛ ثـالث سـنوات مل تكـن:السؤال الرابع والعشرون-

لتكوين كفاءات ميكنها التطبيق اجليد للنظام اجلديد؛

كانـت أهـم نقطـة ركـز عنهـا املسـتجوبني، فحسـب مـا ، قلـة التكـوين:السؤال اخلامس والعشرون-

مت توضــيحه يف أول التحليــل فــرغم أن معظــم أفــراد العينـــة حتصــلوا علــى تكــوين يف النظــام احملاســـيب 

.ن حسب آرائهم مفيدا إال أنه مل يكن كافيااجلديد الذي كا

عـدم إملـام القـائمني علـى احملاسـبة مبـا جـاء يف النظـام احملاسـيب املـايل، :السؤال السادس والعشرون-

.ة احلال إن مل يكن هناك تكوين فلن يكون إملام مبا جاء به النظام احملاسيب املايلعبطبي

إىل النظــام احملاســيب اجلديــد فــإن املؤسســات اجلزائريــة نتقــال الثــاين املتعلــق بعمليــة االكخالصــة للمحــور و 

:مبختلف أنواعها واجهت صعوبات خالل عملية االنتقال سنذكر منها األهم

عــدم إملــام القــائمني قلــة وانعــدام الكفــاءات؛ قصــر املــدة القانونيــة لعمليــة االنتقــال؛ صــعوبة التــأقلم؛

حيــث  اخل،...ملــايل؛ قلــة التكــوين يف النظــام احملاســيب املــايل اجلديــدعلــى احملاســبة مبــا جــاء يف النظــام احملاســيب ا

0,77واالحنـــراف املعيـــاري للمحـــور ) درجـــة موافـــق( 3,75مســـاويا لــــ كـــان املتوســـط احلســـايب للمحـــور ككـــل 

الدال على نسبة تشتت ضئيلة إلجابات املستجوبني

مــــن هــــذا األولاملبحــــث حيـــث أنــــه وحســــب آراء بعـــض اإلطــــارات يف املؤسســــة حمــــل الدراســـة يف

اجلزئـيبالسـحبتسـمحاملـايل،احملاسـيبالنظـامتطبيقيفانتقاليةمبرحلةاملروراألفضلمنكانالفصل فإنه

السابق؛ لفسح اDال لكل املهتمني مبيدان احملاسبة من االستفادة من التكـوين اجليـد الـذي يسـمح للمخطط

.، هذا ما أكد صحة الفرضية الثانية للبحثدهلم بالتبين اجليد النظام احملاسيب اجلدي
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III.تطبيق النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر: احملور الثالث.

.املؤشرات اإلحصائية للمحور الثالث من االستبيان):42(جدول رقم 

املؤشرات اإلحصائية

البيان
أعلى 

درجة

املتوسط 

احلسايب

 االحنراف

املعياري
q284,001,930,62.ؤسسة تطبيق ما ورد يف النظام احملاسيب املايل بصفة كليةاستطاعت امل 

q29 مت التطبيق اجلزئي للنظام احملاسيب املايل لعدة صعوبات واجهت

.املؤسسة بعد عملية االنتقال

5,003,950,78 

q304,001,830,87.واكب التشريع اجلزائري التطورات اليت عرفتها املعايري الدولية 

q315,003,880,88.سامهت برامج اإلعالم اآليل اجلديدة يف تسهيل عملية مسك احملاسبة 

q32 املخرجات احملاسبية للنظام احملاسيب املايل مالئمة الختاذ القرارات دون

.إجراء تغيريات عليها

5,003,650,80 

q33ة و سليمة خالية القوائم املالية املعدة وفق النظام احملاسيب املايل موثوق

.من أي غش أو تالعب

5,003,680,69 

q34 القوائم املالية املعدة وفق النظام احملاسيب املايل قابلة للفهم املباشر من

.طرف مستخدمي املعلومة املالية أو املتعاملني معها

5,003,950,55 

q35قارنة عرب الزمن القوائم املالية املعدة وفق النظام احملاسيب املايل قابلة للم

.بني املؤسسات

5,003,900,59 

q36 يؤثر النظام احملاسيب املايل على نظام املعلومات احملاسيب و جودة

.املعلومات اليت يقدمها

5,003,980,95 

q37الحتياجات املستثمرين احلالية النظام احملاسيب املايل يستجيب

.املستقبليةو 

5,003,900,78 

ا5موع
34,63 7,52 

3,46 0,75 

)1امللحق رقم ( SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : املصدر
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:التحليل

حسب آراء أفراد العينة فإن املؤسسة مل تطبق ما ورد يف النظام :السؤال الثامن والعشرون-

تعلق بطريقة ، وخاصة فيما ي)غري موافق(2.00احملاسيب املايل بصفة كلية مبتوسط حسايب قدر ب 

التقييم وفق القيمة العادلة حيث أن أغلب املؤسسات االقتصادية ال تزال تعتمد على طريقة 

.التقييم بالتكلفة التارخيية

مت التطبيق اجلزئي للنظام احملاسيب املايل لعدة صعوبات واجهت :السؤال التاسع والعشرون-

.ال السابقاملؤسسة خالل عملية االنتقال وهذا ما وضحناه يف السؤ 

، ات اليت عرفتها املعايري الدوليةلتطور واملتعلقة مبدى مواكبة التشريع  اجلزائري ل:السؤال الثالثون-

أن هذا األمر مل )غري موافق1,83متوسط حسايب قدر بـ ( من خالل إجابات أفراد العينة

دولة اجلزائرية أن جامد غري ديناميكي، لذا جيب على الالتشريع اجلزائريجعلوهذا ما حيصل،

.13/14/15تسعى جاهدة ملواكبة املعايري احملاسبية احلديثة الصدور خاصة معايري اإلبالغ املايل 

وافق أفراد العينة على مسامهة برامج اإلعالم اآليل اجلديدة يف تسهيل :الثالثنيالسؤال الواحد و -

.3,88بـ قدر املتوسط احلسايب لإلجابات ، حيثعملية مسك احملاسبة

املخرجات احملاسبية للنظام احملاسيب املايل مالئمة الختاذ القرارات دون :الثالثنيالسؤال الثاين و -

.إجراء تغيريات عليها، ملا متتاز به من شفافية و موثوقية

القوائم املالية املعدة وفق النظام احملاسيب املايل موثوقة وسليمة خالية :الثالثنيالسؤال الثالث و -

الثالثني؛و السؤال الثاين أي غش أو تالعب، وهذا ما يؤكد صحة من

القوائم املالية املعدة وفق النظام احملاسيب املايل قابلة للفهم املباشر من :الثالثنيالسؤال الرابع و -

.طرف مستخدمي املعلومة املالية أو املتعاملني معها نظرا لوضوحها

لية املعدة وفق النظام احملاسيب املايل قابلة للمقارنة عرب القوائم املا:السؤال اخلامس والثالثني-

الزمن بني املؤسسات؛

من املالئمة، املوثوقية، قابلية اخلصائص النوعية للقوائم املالية إثباتمن خالل هذه األسئلة مت 

.فحسب أفراد العينة أن النظام احملاسيب املايل وفر كل هذه اخلصائصالفهم، قابلية املقارنة
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يؤثر النظام احملاسيب املايل على نظام املعلومات احملاسيب وجودة :الثالثنيالسؤال السادس و -

من خالل إجابات أفراد العينة واملتوسط احلسايب للسؤال وهذا ما ملسناه،املعلومات اليت يقدمها

.3,98واملقدر بـ

ات املستثمرين احلالية النظام احملاسيب املايل يستجيب الحتياج:الثالثنيالسؤال السابع و -

القوائم املالية اليت تتميز باملوثوقية والشفافية مما يساعد املستثمرين على من خاللواملستقبلية 

، فكان املتوسط احلسايب إلجابات أفراد العينة بقدر سهولة قراء�ا وفهمها وسهولة التعامل معها

.3,90بـ 

لدال على التشتت ا0,75واالحنراف املعياري بـ) قمواف(3,46در املتوسط احلسايب للمحور جممال ق

الضعيف لإلجابات،

شفافية لنظام احملاسيب املايل من وضوح و كخالصة ملا جاء به احملور ميكن القول رغم ما جاء به ا

خاصة فيما يتعلق بالقوائم املالية السهلة الفهم من قبل أصحاب املهنة احملليني واملستثمرين احلاليني 

جعله لى املعايري احملاسبية الدولية وهذا مابليني إال أننا الحظنا عدم مواكبته للتطورات احلاصلة عواملستق

ال ميكنه التمتع باملزايا اليت ميكن أن تعود على مهنة احملاسبة جراء تبين املعايري احملاسبية الدولية اجامد

وميكن القول أن املؤسسات اجلزائرية ال ،طبقةاملتطلبات البيئية للدول املاحلديثة الصدور اليت تتماشى مع 

امة والدقة والشفافية تتوفر على مؤهالت لتطبيق النظام احملاسيب املايل الذي خيضع ملعايري دولية تتميز بالصر 

.أو انعدام الكفاءات البشريةلقلةيف التطبيق

ية ال تتوفر على مؤهالت املؤسسات اجلزائر واملتعلقة بكون ية الثالثة للبحثضؤكد صحة الفر مما ي

.لتطبيق النظام احملاسيب املايل الذي خيضع ملعايري دولية تتميز بالصرامة والدقة والشفافية يف التطبيق
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IV.عالقة النظام احملاسيب املايل بالنظام اجلبائي يف اجلزائر: احملور الرابع.

.بياناملؤشرات اإلحصائية للمحور الرابع من االست):43(جدول رقم 

املؤشرات اإلحصائية

البيان 
أعلى 

درجة

املتوسط 

احلسايب

االحنراف

املعياري
q38 يتالءم نظام املعلومات احملاسيب مع املتطلبات اجلبائية يف ظل النظام احملاسيب

.املايل

4,002,58 0,87 

q390,90 5,003,55.يسهل تطبيق النظام احلاسيب املايل التعامل مع املتطلبات اجلبائية 

q40 تؤيد فكرة فك احملاسبة على اجلباية مع إعادة صياغة األنظمة والتشريعات

.الضريبية

5,004,10 0,38 

ا5موع
10,23 2,16 

3,41 0,72 

.)1امللحق رقم ( SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات : املصدر

: التحليل

ول السابق أنه رغم ما للنظام احملاسيب من مزايا تسهل التعامل مع ميكن استنتاج من خالل اجلد

موس نسبيا يف املؤسسات يف حتسني فعالية املمارسة اجلبائية غري ملهملتطلبات اجلبائية إال أن مسامهتا

فكرة فك احملاسبة عن اجلباية مع إعادة صياغة وهذا ما جعل معظم أفراد العينة يوافقون على ،اجلزائرية

3,41احلسايب لإلجابات بـ ، فقدر املتوسط توافق مع النظام احملاسيب املايلنظمة والتشريعات الضريبية للاأل

.الدال على التشتت الضعيف0,72واالحنراف املعياري لإلجابات قدر بـ) موافق(

.د صحة الفرضية الرابعة للبحثمما يؤك

.حسب أفراد العينةواقع وآفاق النظام احملاسيب املايل:  املطلب الرابع

توقعات أفراد العينة كما سبق الذكر فإن االستبيان تناول أسئلة مفتوحة، تتمثل يف سؤالني حول 

مساوئ النظام احملاسيب املايل يف البيئة اجلزائرية مع بعض االقرتاحات اليت ميكن أن تكون  حول حماسن و 

دولية متطورة يف البيئة اجلزائرية اليت ميكن القول مثل هذا النظام املقتبس من معايريتطبيق جناحإلكفيلة 

:أ�ا سائرة يف طريق النمو والتطور، وقد مت جتميع هذه اإلجابات فيما يلي
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:من احملاسن واملساوئ اليت قد يأيت �ا النظام احملاسيب املايل على املدى الطويل

: احملاسن.1

املمارسة احملاسبية الدولية ارسة احملاسبية الوطنية من ريب املم، وتقد اللغة احملاسبية حمليا ودولياتوحي-

؛من خالل تبين النظام احملاسيب املايل املقتبس من معايري احملاسبة الدولية

تسعى تطوير مهنة احملاسبة أن مهمة حيب على الدولة اجلزائية وخاصة األطراف املوكلة إليها -

اسيب ديناميكي نظام حماسبية الدولية ليكون الالتطورات احلاصلة يف املعايري احملةواكبجاهدة مل

.، وليس جامدات احملاسبية الدوليةيوافق التطورا

جودة املعلومات احملاسبية الصادرة عن النظام احملاسيب املايل، تتميز باملوثوقية والشفافية؛-

قوائم املالية نظرا لكون الجذب االستثمار األجنيب املباشرقد يساهم النظام احملاسيب املايل يف -

؛املعدة وفقه شفافة وقابلة للفهم من طرف أي مستثمر أجنيب

إرساء احلوكمة على املؤسسات اجلزائرية؛-

:املساوئ.2

، ميكن أ�ا ال تراعي البيئة احملاسبية أنه مقتبس من معايري حماسبية دولية صادرة عن جهات أجنبية-

املعايري تسعى جاهدة ألن تأقلم هذهات أن للدول املطبقة هلذه املعايري، بل جيب على هذه اجله

.مع بيئتها احملاسبية

أما عن االقرتاحات اليت من املمكن أن تضمن التطبيق اجليد للنظام احملاسيب املايل فتباينت اآلراء إال 

أنه يف معظمها ركزت على نقطة جوهرية أال وهي التكوين مث التكوين بالدرجة األوىل؛ إضافة إىل اقرتاحات 

:أخرى نوجزها فيما يلي

تفعيل عنصر حوكمة الشركات يف البيئة اجلزائرية؛-

معايري احملاسبة الدولية ايل و تكييف برامج التعليم احملاسيب وفق مستجدات النظام احملاسيب امل-

لتوافق مع متطلبات سوق العمل يف ظل التطورات املتالحقة يف ا�ال احملاسيب؛

املايل جلهات حكومية وإرساء عنصر التشاور يف إصدار قراراته؛عدم إخضاع النظام احملاسيب-

تكوين جلنة خاصة مستقلة يناط �ا منح شهادات مهنية مثل املعهد األمريكي للمحاسبني -

القانونيني اليت متنع ممارسة مهنة التدقيق على أي شخص ال ميتلك شهادة مهنية معتمدة من 

.معهد أو مجعية تدقيق مستقلة
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:لرابعلفصل اخالصة ا

:نستخلص من املبحث  األول واملتعلق بدراسة تقييمية ملؤسسة إنتاج أغذية األنعام ما يلي

كذا التحسني من جودة  حتسني جودة اإلفصاح احملاسيب و ساهم النظام احملاسيب بشكل فعال يف

.اسبية الدوليةاملعلومات احملاسبية، ألن ما جاء به يتوافق إىل حد كبري مع متطلبات املعايري احمل

الحظنا من خال هذه الدراسة امليدانية تغري يف كيفية العرض واإلفصاح اليت أصبحت أكثر مالئمة 

لتحليل الوضعية املالية للمؤسسة مقارنة عما كان عليه يف املخطط احملاسيب الوطين، حيث مت استحداث 

مي قاعدة ملستخدمي القوائم املالية من قوائم مالية جديدة مثل جدول تدفقات اخلزينة الذي يهدف إىل تقد

.قدرة املؤسسة على تدفقات نقديةأجل تقييم

 تقم املؤسسة بإعادة تقييم أصوهلا يف hاية السنة وذلك راجع لصعوبة حتديد القيمة العادلة مل

.التكلفة التارخييةأسلوبواعتمدت على

نظام احملاسيب املايل اقتصر فقط على إعادة من خالل ما سبق الحظنا أن عملية االنتقال إىل تبىن ال

حسب تصرحيات مسؤول احملاسبة يف املؤسسة فإن ائم املالية وتغيري األرقام والتسميات، و ترتيب عناصر القو 

التطبيق اجلزئي ملعايري احملاسبة الدولية راجع لصعوبة فهم هذه املعايري بسبب قصر مدة التكوين وضخامة 

.لوقت واجلهد، وأن ممكن تبين هذه املعايري تدرجييا يف املستقبلاملشروع، الذي يتطلب ا

أما املبحث الثاين واملتعلق بالدراسة االستبيانية اليت أجريت على عينة من ممتهين احملاسبة من أساتذة 

أصحاب املهن دية، إطارات مبصلحة الضرائب، و جامعيني، إطارات حماسبية ومالية باملؤسسات االقتصا

اخلصائص الدميغرافية حتليلفقد مت من خالله ) افظي حسابات، خرباء حماسبني، حماسبني معتمدينحم(احلرة 

املدروسة، وحتليل باملؤشرات اإلحصائية املتمثلة يف املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للمحاور للعينة 

.االستبيانيةصحة فرضيات الدراسة إثبات، حيث متاألربعة لالستبيان
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الــيت حالــت دون تقــدمي معلومــات ماليــة شــفافة 1975نســخة نظــرا حمدوديــة املخطــط احملاســيب الــوطين 

بقيــت شــكلية فقــط ال تتناســب مــع الوضــع الــراهن القــائم علــى اقتصــاد ورغــم التحــديثات الــيت طــرأت عليــه 

واالنضــمام املباشــر للمنظمــة إىل التوجــه حنــو اخلوصصــة وتشــجيع االســتثمار األجنــيب املباشــرالســوق إضــافة 

واملتمثــل يف واختيــار احلــل األمثــل العامليــة للتجــارة، كــان مــن الضــروري علــى اجلزائــر إصــالح خمططهــا احملاســيب 

أكثـــر مـــن ثـــالث عقـــود ذي جتـــدر يف املمارســـات احملاســـبية حلـــوايل لـــواالتخلـــي عـــن املخطـــط احملاســـيب الـــوطين

املقتــبس مــن املعــايري احملاســبية الدوليــة، حيــث أن القــانون واســتبداله بالنظــام احملاســيب املــايل) 2007–1975(

جعــل مــن النظــام احملاســيب املــايل واقــع وحقيقــة جيــب تقبلهــا مــن قبــل كــل 2007نــوفمرب 25املــؤرخ يف 07-11

، ومكـونني أكـادمييني، )حمافظي احلسابات، خـرباء حماسـبنيحماسبني معتمدين،(من أصحاب املهن احملاسبية 

.املالئمة لضمان االنتقال والتطبيق السليم لهاإلجراءات، واختاذ وأصحاب مؤسسات

وتطبيقـه مبا أن النظام احملاسـيب املـايل يتضـمن طـرق حماسـبية أكثـر تعقيـدا مـن املخطـط احملاسـيب الـوطين

املؤسسـات قيـودا تتعلـق بالتحليـل واجهـت املعلومـات، وتكييـف أنظمـة حيتاج إىل القيام بتكوين املستخدمني

وخاصـــة تكـــاليف االنتقـــال خاصـــة بالنســـبة للمؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة والـــيت متثـــل التقيـــيم والتســـجيلو 

.بإمكانيات حمدودةغالبية النسيج االقتصادي اجلزائري واملتميزة 

وهــذا راجــع إىل عــدم وجــود ســوق اإلشــكاالتمفهــوم القيمــة العادلــة يطــرح جمموعــة مــن اســتعمالف

.يتطلبها اللجوء إىل مقيمني أكفاءنشط ومصادر للحصول على هذه القيمة والتكاليف اليت مايل 

نظـــرا إلجيابيـــات النظـــام احملاســـيب املـــايل مـــن شـــأنه أن يـــرد االعتبـــار ملهنـــة احملاســـبة ولكـــن هنـــاك بعـــض 

عوائــق كواقــع االقتصــاد اجلزائــري املتســم بعــدم الشــفافية واحملدوديــة مقارنــة باالقتصــاد الــدويل املتقــدم، لــذلك ال

جيـــب العمـــل علـــى تطـــوير البنيـــة االقتصـــادية اجلزائريـــة مـــن خـــالل تطـــوير املشـــاريع االقتصـــادية الكـــربى جبلـــب 

)صةالبور ( االستثمارات األجنبية املباشرة وكذا تطوير السوق املالية 

بعـــد التحليـــل وعـــرض نتـــائج الدراســـة تبـــني أن النظـــام احملاســـيب املـــايل يعتـــرب ضـــرورة البـــد منهـــا خاصـــة 

باعتباره مسـتند يف بعـض جوانبـه مـن املعـايري احملاسـبية الدوليـة، هـذه األخـرية الـيت القـت انتشـارا واسـعا وقبـوال 

لكـن مـع مـرور سـنوات علـى تطبيـق النظـام احملاسـيب املـايل نـرى مـن خـالل من طـرف العديـد مـن دول العـامل،

الشـفافية دراستنا هذه أنه ومع إجيابيات تطبيـق النظـام احملاسـيب املـايل مـن القابليـة للفهـم القـوائم املاليـة وزيـادة 

ـــوالقابليـــة للمقارنـــة، إال يت تواجـــه أن تطبيقـــه يف جزائـــر مل يكـــن بشـــكل الصـــحيح نظـــرا للمشـــاكل العديـــد ال
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املمارســني عنـــد تطبيقـــه خاصـــة عنـــد املعاجلـــة احملاســـبية وتقيـــيم عناصـــر القـــوائم املاليـــة، باإلضـــافة إىل أن البيئـــة 

. احملاسبية يف اجلزائر غري مؤهلة لتطبيق النظام املستند على املعايري احملاسبية الدولية

املهنيـني واحملاسـبني يف الشـركات ان مـن األجـدر علـى السـلطات العموميـة اختـاذ فـرتة كافيـة لتكـوينك

وإرساء تكوين جامعي يف املعايري احملاسبية الدوليـة بفـرتة مـن أربـع إىل مخـس سـنوات قبـل بدايـة التطبيـق، كمـا 

كان من األصح هو التطبيق التدرجيي للنظام احملاسيب املايل والتخلـي يف املقابـل جزئيـا علـى املخطـط احملاسـيب 

.د من الدولالوطين مثلما فعلت العدي

:نتائج و اختبار الفروض.1

األســئلة الفرعيــة إلجابــة علــى اإلشــكالية الرئيســية و مــن خــالل مــا مت عرضــه يف ســياق البحــث وقصــد ا

:ميكن التأكد من صحة الفرضيات كما يلي

خاصة وأن قد متثل البيئة اجلزائرية عائقا أمام تبين النظام احملاسيب املايل اجلديد:الفرضية األوىل�

.معظم مؤسسا;ا تأخذ خصوصية املؤسسات الصغرية واملتوسطة

فيهامبااملؤسساتمجيععلىاملايلاحملاسيبالنظامتطبيقاعتمدتاجلزائرفأنالواقعيف

جراءعانتاملؤسساتهذهفمعظمعملي،غريأمروهذااحلجم،واملتوسطةالصغريةاملؤسسات

اإلجراءاتمنالعديدعنفضالاالعتبار،بعنيخصوصيتهايأخذملالذيالنظامهذاتطبيق

النظامميكنُ حيث .الكبريةاملؤسساتيفحىتأساساتطبقملالنظامء oا جااليتالتقييموقواعد

ومبادئتتوافقمبسطةحماسبةمسكمنالصغرية و املتوسطةاملؤسساتحديثااملتبىناملايلاحملاسيب

وتأكدت صحة الفرضية حيث أن البيئة اجلزائرية ال املايل،باإلبالغاخلاصةالدوليةاحملاسبيةاملعايري

ذلك لوجود العديد من العوائق السليم للنظام احملاسيب املايل و تتوافق مع متطلبات التطبيق 

أوهلا غياب الوعي احملاسيب وصعوبة التأقلم مع هذا النظام والتخلي عن خمطط القانونية االقتصادية و 

جتذر يف املعامالت احملاسبية إضافة إىل عدم كفاية أنظمة املعلومات احملاسبية؛

احملاسـيبالنظـامتطبيـقيفانتقاليةمبرحلةاملروركان لزاما على السلطات املعنية : الفرضية الثانية�

.احملاسيب الوطينللمخططاجلزئيالسحبمن خاللاملايل،

كـان مـن األفضـل علــى السـلطات اجلزائريـة أن تفـرض هــذا حيـث أنــه تأكـدت هـذه الفرضـية

النظام يف بادئ األمر على الشركات الكبرية املسـعرة املتداولـة أسـهمها يف البورصـة والقـادرة علـى حتمـل 

تكــاليف االنتقــال للنظــام احملاســيب املــايل مث تعميمــه تــدرجييا علــى بــاقي املؤسســات يف اجلزائــر، لتــتمكن 
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حيـــث الحظنـــا مـــن خـــالل الدراســـة ، ذا النظـــام وعـــدم تلقـــي صـــعوبات يف فهمـــهمـــن التطبيـــق اجليـــد هلـــ

أ<هـم عـن واقـع النظـام احملاسـيب املـايلاالستبيانية اليت قمنا 5ـا السـتطالع آراء أصـحاب مهنـة احملاسـبة

.مثنوا هذا اخليار

.املايلاملؤسسات اجلزائرية ال تتوفر على مؤهالت لتطبيق النظام احملاسيب: الثالثةالفرضية �

نظــرا لضــعف التأهيــل العلمــي والعملــي للمحاســبني اجلزائــريني مــن خــالل عــدم إملــامهم بالنظــام 

احملاسيب املايل اجلديد املقتـبس مـن معـايري حماسـبية دوليـة تتميـز بالدقـة والصـرامة وهـذا الـنقص راجـع إىل 

نظــام عــدم خــوض دورات تكوينيــة وتدريبيــة كافيــة واقتصــار املؤسســات علــى تقــدمي شــروحات حــول ال

احملاســيب املــايل مــن خـــالل حمــافظي احلســابات، وهلـــذا الســبب فاملؤسســات غـــري مؤهلــة بالقــدر الكـــايف 

لتبين مثل هذا النظام وبالتايل حتققت الفرضية الثانية؛

مســامهة النظــام احملاســيب املــايل اجلديــد يف حتســني املمارســة اجلبائيــة غــري ملمــوس : الفرضــية الرابعــة�

.زائريةنسبيا يف املؤسسات اجل

تأكــدت هــذه الفرضــية مــن خــالل وجــود العديــد مــن االختالفــات بــني النظــام احملاســيب والنظــام 

اجلبائي، فالنظام احملاسيب مل تواكبه تعديالت على النظام اجلبائي واملمارسات اجلبائية، لذا على الدولـة 

.اجلزائرية أن تسعى جاهدة لتخطي مثل هذه االختالالت بني النظامني

:النتائج.2

:ةمن خالل الدراسة توصلنا إىل النتائج التالي

عملية االنتقال اقتصرت على إعادة ترتيب عناصر القوائم املالية وتغيري األرقام والتسميات؛ �

مع إجيابيات النظام احملاسيب املايل مـن قابليـة للفهـم واملقارنـة وزيـادة الشـفافية  إال أن تطبيقـه يف �

نظــرا للمشــاكل الــيت واجهــت املمارســني لــه خاصــة عنــد تطبيــق اجلزائــر مل يكــن بشــكل صــحيح 

املعاجلة احملاسبية وتقييم عناصر القوائم املالية؛ 

التطبيـــق اجلزئـــي ملعـــايري احملاســـبة الدوليـــة راجـــع إىل صـــعوبة فهمهـــا بســـبب قصـــر مـــدة التكـــوين �

.الذي يتطلب اجلهد والوقتSCFوضخامة مشروع 

زالت غري فعالة واملـوارد البشـرية غـري مهيـأة وغـري مؤهلـة لتطبيـق هـذا النظـام الأنظمة املعلومات�

ضـــعف اســـتعداد الكثـــري مـــن املؤسســـات بســـبب املســـتمد أساســـا مـــن معـــايري احملاســـبة الدوليـــة 
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هـــذا إىل غيـــاب الـــوعي احملاســيب يف الكثـــري مـــن املؤسســـات يعــود ، اجلزائريــة لتطبيـــق هـــذا النظـــام

؛اجلزائرية

ممــا جيعــل تقيــيم األســهم والســندات ومشــتقاvا وفقــا يتميــز بالكفــاءةال ايل يف اجلزائــر املــســوق ال�

األمـر الـذي يؤكـد ضـرورة ربـط اعتمـاد النظـام احملاسـيب اجلديـد ،ممكنـاغـري لطريقة القيمة العادلة 

؛عميق على النظام املايل للجزائربإجراء إصالح جاد و 

الت علـــى القـــانون التجـــاري مـــن جهـــة عـــدم تـــرابط تبـــين النظـــام احملاســـيب اجلديـــد بـــإجراء تعـــدي�

؛ىن جهة أخر النظام الضرييب مو 

ألصول الثابتة يف ظل غياب سوق مايل، مما يعـين غيـاب املنافسـة صعوبة حتديد القيمة العادلة ل�

العادية؛

:االقرتاحات.3

خالل ما سبق ميكن لنا تقدمي بعض االقرتاحـات الـيت نراهـا مناسـبة مـن اجـل إجنـاح تطبيـق النظـام من

:  احملاسيب املايل وهذا باالعتماد أساسا على احللول اليت قدمها املهنيني واألكادمييني واليت تتمثل يف

الدوليــة، جيــب أن تصــاحبه تعــديالت احملاســيب املســتمد مــن املعــايري احملاســبية تبــين اجلزائــر للنظــام املــايل �

احلسـابات ألن هنـاك جمموعـة مـن وتوضيحات يف القـانون التجـاري اجلزائـري خاصـة يف موضـوع توحيـد

؛وافق مع النظام املايل احملاسيبالنقائص يف القانون التجاري اجلزائري اليت جيب تكملتها حىت تت

احملاســيب املــايل وبقيــة األنظمــة الــيت هلــا عالقــة مباشــرة مبخرجــات تضــييق الفجــوة بــني النظــام علــىالعمــل �

ذلــك مــا يتعلــق ببيئــة مركــي، قــانون الصــفقات العموميــة، و احملاســبة ومــن بينهــا النظــام اجلبــائي، النظــام اجل

ا أن والـيت مـن شـأ<وتشجيع الدخول إىل بورصـة اجلزائـرالسيما تأهيلها،صغرية واملتوسطةاملؤسسات ال

للوصـول إىل معلومـات ة املسـتهدفني مـن القـوائم املاليـةوحماولة توسيع دائر ،دة مالئمة للتقييمتعطي قاع

؛نةذات جودة وغري متحيزة لفئة معي

املشــرتك والتعــاون بــني ا�لــس الــوطين للمحاســبة وإدارة الضــرائب لتنــاول بعــض املســائل العالقــة، العمــل�

.مثل التقييم

لــك الــيت تتنــاول اجلانــب تشــجيع التــأليف والكتابــة يف جمــال احملاســبة وفــق النظــام احملاســيب املــايل خاصــة ت�

؛التطبيقي
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إصالح السوق املايل من أجل مواكبة التغريات اليت جاء 5ا النظام احملاسيب املـايل لتطبيـق مفهـوم القيمـة �

العادلة؛

:الدراسةآفاق 

،75نسخةاحملاسيبالوطيناملخططيفموجودةكانتاليتواملفاهيميةالتقنيةالنقائصمالحظةبعد

انهاعتبارعلىاملايل،احملاسيبالنظامعلىاعتمادهمنالوطيناالقتصادعلىستعوداليتللمنافعالتطرقو 

ال لدراسات مستقبلية تفسح ا�سوفكثريةهياليتالفوائدهذهالدولية،احملاسبيةاملعايريمنمستوحي

:مستقبلياياغتها كمواضيع للمناقشةصبا مل يتحققممإلبراز ما حتقق منها 

.الوحداتبنيالدويلو الوطيناملستوىعلىمكانياو املؤسسةمستوىعلىزمنيااملوضوعيةاملقارنة- 

إعدادأجلمناالقتصاديةالعقودتلفخمو التعاقداتلكلوصادقةموضوعيةبصورةالتسجيل- 

.موضوعيةضريبيةتصرحيات

املؤسسة،قبلمناملطبقةاإلسرتاتيجيةوتقييماحملققةالنتيجةخالل مناالقتصاديةالكفاءةقياس- 

.العموميةاجلمعياتخاللبقوةرأيهمإبداءمنواملالكنياملسامهنيكنمتاليت

اجلزائريةللمؤسساتحقيقيةفرصةميثلاملؤسسةتعرتضاليتلألخطارودقيقةشاملةنظرةإعطاء- 

.اجلزائربورصةيفجديدةمؤسساتدخولاملايلالسوقوحتفز كفاءةالداخليتنظيمهالتحسني
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scf–"  ، ،09/2013ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية.

، ديــوان املطبوعــات اجلامعيــة ، اجلزائــر، "احملاســبة املعمقــة وفــق املخطــط احملاســيب املــايل"كتــوش عاشــور، .16

2003.

لنشـر،لاجلديـدةاجلامعـةدار،"احملاسـبيةاملعلومـاتنظـم"حممـد،كمـالمسـريالـدهراوي،الـدينكمـال.17

.2000مصر، 

، املكتـــب "نظـــم املعلومـــات احملاســـبية يف ظـــل تكنولوجيـــا املعلومـــات"كمـــال الـــدين مصـــطفى الـــدهراوي، .18

.2009التجليد، اإلسكندرية، معي احلديث، أبو اخلري للطباعة و اجلا

دار املــريخ للنشــر، الريــاض،، "احملاســبة الدوليــة وانعكاســاbا علــى الــدول العربيــة"حممــد املــربوك أبــو زيــد،.19

.2011اململكة العربية السعودية، 

، اململكــة املتحدة،جامعــة ورم، "احملاســبة الدوليــة وانعكاســاbا علــى الــدول العربيــة"حممــد مــربوك أبــو زيــد، .20

.2005اململكة املتحدة،

احملاســـبة املاليـــة طبقـــا للنظـــام احملاســـيب املـــايل "مســـعود صـــديقي، حممـــد حســـان بـــن مالـــك، عـــالء بوقفـــة، .21

.2014، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، "احملاسبة الدوليةاجلديد ومعايري

، دار بلقــــيس، دار البيضــــاء، اجلزائــــر، طبعــــة ديســــمرب "النظــــام احملاســــيب املــــايل اجلديــــد"حــــاج علــــي، . ن.22

2012.

جامعـة ،"أمهية إصـالح النظـام احملاسـيب للمؤسسـات يف ظـل التوافـق احملاسـيب الـدويل"نور الدين مزياين، .23

.2008سكيكدة، 

، ديـــوان املطبوعـــات "2009/2010احملاســـبة املعمقـــة وفـــق النظـــام احملاســـيب املـــايل اجلديـــد " هـــوام مجعـــة، .24

.2011اجلامعية، الطبعة الثانية، 

، اجلــــزء األول، األكادمييــــة العربيــــة املفتوحــــة يف الــــدمنارك، "أصــــول احملاســــبة املاليــــة"وليــــد نــــاجي احليــــايل، .25

2007.

.2009، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان األردن، "احملاسبة يف علم الضرائب" احل الفرحيات،ياسر ص.26
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:أطروحات الدكتوراه.ب

، دكتـوراه يف علـوم "-حالة اجلزائـر-دوافع توحيد املعايري احملاسبية الدولية يف ظل العوملة"بكطاش فتيحة، .1

.2011/.2010، 03التسيري، جامعة اجلزائر 

االقتصـاديةالعلـوم، دكتـوراه، كليـة"الدوليـةاملـايلمعـايري اإلبـالغحنـواجلديـدالتوجـه"صـالح،حـواس.2

.2008-2007التسيري، جامعة اجلزائر، علومقسمالتسيريوعلوم

، "نظــام معلومــات للتســيري ومســاعد علــى اختــاذ القــرار يف املؤسســة: احملاســبة التحليليــة"درمحــون هــالل، .3

.2004/2005، -اجلزائر-تصادية، ختصص مالية ونقود، جامعة يوسف بن خدةدكتوراه يف العلوم االق

تطـور األسـواق اختـاذ القـرار يف سـياق العوملـة و سفيان بن بلقاسـم، النظـام احملاسـيب الـدويل وترشـيد عمليـة.4

.2010-2009، دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، "املالية

، أطروحـة دكتـوراه،  "-متطلبـات التوافـق والتطبيـق-املعايري احملاسـبية الدوليـة والبيئـة اجلزائريـة"محزة، لعرايب .5

.2013-2012التسيري، جامعة أحممد بوقرة، بومرداس، جامعة اجلزائر، وعلوماالقتصاديةالعلومكلية

اد املغـرب العــريب، مــابني توحيـد أنظمــة مراقبـة حســابات الشــركات التجاريـة يف دول احتــ"خمتـار مســامح، .6

تـــــوراه، كليـــــة العلـــــوم ، دك"الضـــــرورة االقتصـــــادية و التجاريـــــة وخصوصـــــيات التشـــــريعات الوطنيـــــة واحملليـــــة

،2010/2011علوم التسيري وعلوم جتارية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، االقتصادية و 

، "أمهيــة إصــالح النظــام احملاســيب املــايل للمؤسســات يف ظــل أعمــال التوحيــد الــدويل"بلغيــث،بــن مــداين .7

.2004دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر ، 

:املاجيستريرساالت.ت

ــــرزوق أمينــــة، .1 ، ماجســــتري، مدرســــة "إشــــكالية تطبيــــق النظــــام احملاســــيب املــــايل يف املؤسســــات اجلزائريــــة"ب

-2011كتوراه كليــة العلــوم االقتصــادية وعلــوم التســيري، جامعــة أبــو بكــر بلقايــد، تلمســان، اجلزائــر، الــد 

2012.

املعلومــة املاليــة يف اجلزائــر يف ظــل الشــراكة يــق املعــايري احملاســبية الدوليــة و أمهيــة تطب"بلكيحــل عبــد القــادر، .2

اليـــة، جامعـــة حســـيبة بـــن بـــوعلي، مري، علـــوم التســـيري، ختصـــص حماســـبة و ، ماجســـت"مـــع اإلحتـــاد األورويب

.2008/2009الشلف، 

ــــوي، .3 ــــق التوحيــــد احملاســــيب علــــى القــــوائم املاليــــة للمؤسســــات االقتصــــادية يف "احلــــاج ن انعكاســــات تطبي

.2007/2008، ماجستري، علوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، "اجلزائر
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معاجلتــه لألصــول غــري اجلاريــة يف ظــل املعــايري احملاســبية النظــام احملاســيب املــايل اجلديــد و "ســفاحلو رشــيد، .4

جامعــــة حســــيبة بــــن بــــوعلي، الشــــلف، ماليــــة، ري، علــــوم التســــيري، ختصــــص حماســــبة و ، ماجســــت"الدوليــــة

2010/2011.

، "يف املؤسســات اجلزائريــة وفــق النظــام احملاســيب املــايل اجلديــداليــةتكييــف القــوائم امل"ســليم بــن رمحــون، .5

.2012/2013حن اجلنوب، ماجستري، حماسبة،  بسكرة، دراسة حالية مطا

، ماجســتري يف العلـــوم "املعاجلــة احملاســبية لــألدوات املاليـــة يف ظــل معــايري احملاســبة الدوليــة"شــالور وســام،.6

التجاريــــــة، كليــــــة العلــــــوم االقتصــــــادية والتجاريــــــة وعلــــــوم التســــــيري، جامعــــــة فرحــــــات عبــــــاس، ســــــطيف، 

2010/2011.

، "أفــــاق تبــــين وتطبيــــق النظــــام احملاســــيب املــــايلل اإلصــــالح احملاســــيب يف اجلزائــــر و اأعمــــ"صـــاحلي بــــوعالم، .7

.2010-2009، 3ماجستري، العلوم التجارية، حماسبة وتدقيق، جامعة اجلزائر 

، ماجسـتري يف العلـوم االقتصـادية، جامعـة "املخطط احملاسيب الوطين دراسة حتليلية انتقادية" طارق محزة، .8

.2003/2004اجلزائر، 

يف قطـاعاملاليـةالبيانـاتجـودةعلـياحملاسـبيةاملعلومـاتنظـماسـتخدامأثـر" الدايـة، حيـىيمنـذر.9

.2009والتمويل، اجلامعة اإلسالمية غزة، يف احملاسبة، ماجستري"غزةقطاعيفاخلدمات

:مقاالت.ث

منشـورة ، 2010مـارس 07صـوت األحـرار يـوم وزارة املالية تسرتجع الوصاية على تنظيم مهنـة احملاسـبة،".1

ــــوم www.djazairess.com/alahrar16023:علــــى املوقــــع االلكــــرتوين جويليــــة 14مت االطــــالع عليــــه ي

2014.

، منشــورة عــرب املوقــع "احملاســبيةاألمريكــي للمعــايري املشــرتك بــني اإلحتــاد األورويب و املشــروع"أمحــد أمــني، .2

، مكتبـــــة اإلســـــراء، مت http://kenanaonline.com/users/esraaa/posts/112498: اإللكــــرتوين التـــــايل

.29/06/2015اإلطالع عليه يوم 

، جملـــة كليـــة بغـــداد للعلـــوم "التغـــري يف بيئـــة األعمـــال املعاصـــرةاملعـــايري احملاســـبية و "ى األســـعد، آالء مصـــطف.3

.2013داد، العراق، غة، العدد اخلاص مبؤمتر الكلية، باالقتصادي

، جملــــة دراســــات اقتصــــادية، دار "املمارســــة احملاســــبية وفــــق النظــــام احملاســــيب اجلديــــد"أيــــت حممــــد مــــراد،.4

.2010ة ، جويلي16اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، العدد
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، جملـــة اقتصـــاد مشـــال إفريقيـــا، العـــدد "سياســـة التحريـــر واإلصـــالح االقتصـــادي يف اجلزائـــر"بطـــاهر علـــي، .5

.2004األول، السداسي الثاين، 

، جامعـــة حممـــد خضـــري "املعـــايري احملاســـبية الدوليـــة والبيئـــة اجلزائريـــة متطلبـــات التطبيـــق"بـــن عيشـــي بشـــري، .6

ـــــــكرة، ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــ ــــــرتوينبســـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــع االلكــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــورة يف املوقــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ -http://www.jps: منشــــ

dir.com/Forum/uploads/10699/ben_3ishi.rar

، ا�لـة اجلزائريـة"معوقـات تطبيـق النظـام احملاسـيب املـايل يف شـركات املسـامهة اجلزائريـة"بن عيشـي عمـار ، .7

.2014للتنمية االقتصادية، العدد األول، ديسمرب 

رؤية مستقبلية حنو احملاور الرئيسة لتطـوير بنـاء املعـايري احملاسـبية يف اململكـة العربيـة "، توفيق، حممد شريف.8

.1987، سبتمرب، الرياض، 5جملة اإلدارة العامة، العدد ، "السعودية

النظــام احملاســيب اجلزائــري بــني متطلبــات التوافــق مــع املعــايري احملاســبية الدوليــة وحتــديات "تيقــاوي العــريب،.9

.2011، جامعة العقيد أمحد دراية ، أدرار، "التطبيق مع البيئة اجلزائرية

، جامعــــة حممــــد خضــــري )"01IFRS( تبــــين معــــايري التقــــارير املاليــــة للمــــرة األوىل"جــــودي حممــــد رمــــزي، .10

.2012وم االقتصادية والتجارية، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، العدد الثاين عشر بسكرة، كلية العل

، مجعيـة احملاسـبني القـانونيني، قسـم احملاسـبة، جامعـة "مقدمة عن معـايري احملاسـبة الدوليـة"، محدان مأمون.11

ــــــــــق، ص  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــرتوين01دمشـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــع اإللكــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــورة، املوقــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ : ، منشـــ

www.philadelphia.edu.jo/courses/accountancy/files/.../hi.doc ـــــوم ـــــــ ـــــــ ــ ــــــــــه ي ـــــــ ــــ ـــــــــع علي ــــــ ،أطلــــــ

02/06/2016.

، "ليـةخيار اجلزائر بالتكيف مع متطلبـات اإلفصـاح وفـق معـايري احملاسـبة الدو "زغدار أمحد، سفري حممد، .12

.2009/2010، 07جملة الباحث، العدد 

البورصـة جممـدة بسـبب ضـعف الوكـاالت (مسري جممع رويبة للعصائر سـليم عثمـاين ينتقـد "سعيد بشار، .13

.، اجلزائر2014ماي 08، جريدة اخلرب، )"والبنوك

التســيري، جامعــة ، جملــة العلــوم االقتصــادية وعلــوم "-دراســة مقارنــة-املعــايري احملاســبية"عقــاري مصــطفى، .14

.2005، 05احلاج خلضر، باتنة، العدد 

.2007األول، جوان ، جملة أحباث إدارة واقتصادية، العدد"01عقاري مصطفى، املعيار الدويل رقم .15
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دور قـانون سـاربنيز أوكسـلي يف رفـع كفـاءة مهنـة "علي احلسن الدوغجي، أسامة عبـد املـنعم سـيد علـي، .16

ــــــة مــــــن املوقــــــع اإللكــــــرتوين2011، 86ارة و االقتصــــــاد، العــــــدد ، جملــــــة اإلد"التــــــدقيق اخلــــــارجي : ، منقول

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=9572، 2015أفريل 29مت اإلطالع عليه.

مـــدى توافـــق النظـــام احملاســـيب املـــايل مـــع املرجـــع احملاســـيب الـــدويل يف إعـــداد القـــوائم "عيـــادي عبـــد القـــادر،.17

.2013، 20االقتصاد التطبيقي، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العددو ، جملة اإلحصاء "املالية

ري، ، جملـة العلـوم االقتصـادية وعلـوم التسـي"حـدود االسـتثمار األجنـيب املباشـر يف اجلزائـر"قصاب سعدية، .18

.2003، اجلزائر، 08العدد 

، جملــــة اقتصــــاديات مشــــال "يف اجلزائــــر) IAS/IFRS(متطلبــــات تطبيــــق النظــــام املوحــــد "كتــــوش عاشــــور،.19

.إفريقيا، جامعة الشلف، العدد السادس

.2004، اجلزائر، "اإلستعالم عن سري البورصة"مراقبتها، جلنة تنظيم عمليات البورصة و .20

، كليــة -حممــد خضــري-، جملــة العلــوم اإلنســانية"أمهيــة نظــام املعلومــات احملاســيبطبيعــة و "لعمــاري أمحــد ، .21

.2001ادية، بسكرة، العدد األول، احلقوق والعلوم االقتص

الفروقـــات املهمـــة بـــني القواعـــد احملاســـبية " حممـــد حلـــو داود ســـلمان، عبـــد اخلـــالق ياســـني زايـــر البـــدران، .22

، ا�لــد 24، جملــة العلــوم اقتصــادية، جامعــة البصــرة، العــدد "مــاوالقواعـد الضــريبية وإمكانيــة التقريــب بينه

.2009السادس، أيار 

.2010، 01، جملة الباحث، العدد"إشكالية التوحيد احملاسيب جتربة اجلزائر"بلغيث، بن مداين .23

الرابـع، ، جملة الباحـث، العـدد "األهداف-املربرات-التوافق احملاسيب الدويل، املفهوم"بلغيث، بن مداين .24

2006.

، "إشـكالية تطبيـق املعـايري احملاسـبية الدوليـة يف اقتصـاد غـري مؤهـلالنظـام احملاسـيب املـايل و "خمتار، مسامح .25

.2008جملة أحباث اقتصادية، العدد الرابع، باتنة، ديسمرب 

جملـــة ،"املعاجلــة احملاســبية لإلهــتالك التثبيتـــات حســب النظــام احملاســيب املــايل اجلديــد"مصــطفى عــوادي، .26

.، جامعة الوادي2012، 05الدراسات االقتصادية واملالية، العدد

.2003، جملة الباحث، العدد الثاين، "اإلصالحات الضريبية يف اجلزائر"ناصر مراد، .27

ــــوي احلــــاج، .28 ــــري"ن ــــة جــــودة املعلومــــة احملاســــبية يف النظــــام احملاســــيب املــــايل اجلزائ ــــة األكادمييــــة "مقارب ، جمل

.2013، 09ة واإلنسانية، العدد للدراسات االجتماعي
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:مداخالت.ج

امللتقــى ،"النظــام احملاســيب املــايل ومــدى توافقــه مــع املعــايري الدوليــة للمحاســبة"أمينــة بــوفرح، دادة دليلــة، .1

ـــة: الـــوطين حـــول ، 2013جـــانفي 14و13املـــنظم يـــومي " النظـــام احملاســـيب املـــايل ومعـــايري احملاســـبة الدولي

.باديس، مستغامنجبامعة عبد احلميد ابن 

تطبيــــق النظــــام احملاســــيب املــــايل ومتطلبــــات تكييــــف النظــــام اجلبــــائي "، بــــراق حممــــد، بوســــبعني تســــعديت.2

واملعــــايري (IAS/IFRS) ، امللتقــــى النظـــام احملاســــيب املــــايل يف مواجهـــة املعــــايري الدوليـــة للمحاســــبة"احلـــايل

، ، جامعــة ســعد دحلــب2011ديســمرب 14-13، البليــدة ، يــومي "التحــدي "(ISA):الدوليــة للمراجعــة

.اجلزائر

ــــراق حممــــد، قمــــان عمــــر، .3 ــــة بشــــأن "ب مــــدى توافــــق النظــــام احملاســــيب املــــايل مــــع املعــــايري احملاســــبية الدولي

، "واقــع وآفــاق النظــام احملاســيب املــايل يف اجلزائــر:" ، امللتقــى الــوطين حــول"املؤسســات الصــغرية واملتوســطة

.م االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة الوادي، كلية العلو 2013ماي 05/06يومي 

دراســة مقارنــة للتجربــة األملانيــة والفرنســية يف اعتمــاد "تيجــاين براقــي، خالــد جفــال، نــور اهلــدى حــداد، .4

دور معــايري احملاســبة الدوليــة يف تفعيــل أداء املؤسســات : "، امللتقــى الــدويل حــول"معــايري احملاســبة الدوليــة

.، جبامعة ورقلة، اجلزائر2014نوفمرب 24/25املنعقد يومي ،"واحلكومات

آثـــار تطبيــق النظــام احملاســـيب املــايل اجلديــد علـــى النظــام اجلبـــائي " جاوحــدو رضــا، محـــدي جليلــة إميــان، .5

ـــة لتكييفـــه واقـــع و آفـــاق النظـــام احملاســـيب املـــايل يف املؤسســـات :، امللتقـــى الـــوطين حـــول"واجلهـــود املبذول

، جامعة الوادي،2013ماي 05/06، املنعقد يومي "الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر

، امللتقـى الـوطين "واقـع البيئـة احملاسـبية اجلزائريـة يف ظـل اإلصـالح احملاسـيب" محيداتو صاحل، بوقفة عـالء، .6

: ، املنعقــد يــومي"املــايل يف املؤسســات الصــغرية واملتوســطة يف اجلزائــرواقــع وآفــاق النظــام احملاســيب : "حــول

.، جامعة الوادي، اجلزائر2013ماي 05/06

إشــكالية جــودة تطبيــق معــاير احملاســبة الدوليــة يف اجلزائــر بــني الواقــع "زبــري عيــاش، نصــر الــدين عيســاوي، .7

- تفعيــل أداء املؤسســات و احلكومــات، امللتقــى الــدويل حــول دور معــايري احملاســبة الدوليــة يف"والتطبيــق

25و 24اجتاهــات النظــام احملاســيب املــايل اجلزائــري املــايل والعمــومي علــى ضــوء التجــارب الدوليــة ، يــومي 

جبامعة ورقلة، اجلزائر،2014نوفمرب 
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-واقــــع تكييــــف املؤسســــات اجلزائريــــة مــــع النظــــام احملاســــيب اجلزائــــري"ســــفيان نقمــــاري، رمحــــة بلهــــادف، .8

الدوليــة باملعـايريوعالقتـهباجلزائــراملــايلاحملــاسيبالوطنـــي حــــول النظــــام، امللتــقى"-الرهانـات والعوائـق

IAS – IFRSجامعة عبد احلميد ابن باديس، كلية العلوم اقتصادية2013جانفي 13/14يومي ،.

التنظـــيم احملاســـيب يف املدرســـتني الفرنســـية واألمريكيـــة بـــني جهـــود التوافـــق "شـــعيب محـــزة، غاليـــب عمـــر، .9

النظـام احملاسـيب املـايل يف مواجهـة املعـايري الدوليـة : "، امللتقى الـدويل حـول"الدويل وضغوط البيئة  الوطنية

، جامعـــة 2011ديســـمرب 13/14، يـــومي )"ISA(واملعـــايري الدوليـــة للمراجعـــة ) IAS-IFRS(للمحاســـبة 

.عد دحلب ، البليدةس

النظــــــام احملاســــــيب املــــــايل بــــــني اجتاهاتــــــه ومتطلبــــــات تطبيقــــــه يف ظــــــل املعــــــايري الدوليــــــة "عاشــــــور كتــــــوش، .10

، "احلكومـاتاملؤسسـات و أداءدور معايري احملاسبة الدولية يف تفعيـل : "امللتقى الدويل حول، "للمحاسبة

.، جبامعة ورقلة2014نوفمرب 24/25املنعقد يومي  

النظـام احملاسـيب :" لتقـى وطـين حـولامل، "من املخطط احملاسيب إىل النظام احملاسيب املـايل"يوسف، عطاش .11

.، جبامعة مستغامن2013جانفي 13/14املنظم يومي ، "ته باملعايري احملاسبية الدوليةاملايل باجلزائر وعالق

ــل املعــــايري الدعالقــــة احلوكمــــة بعمليــــة اإلفصــــاح والشــــفافية "بــــن زروق زكيــــة، ،عمـــــر شريـــــف.12 وليــــة يف ظــ

07امللتقــى الــدويل األول حــول احلوكمــة احملاســبية للمؤسســة واقــع ، رهانــات وآفــاق، يــومي ،"للمحاســبة

، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جـامـعـــة العريب بـن مهيـدي 2010ديسمرب 08و

.أم البواقي

يــق القيمــة العادلــة كبــديل للقيــاس احملاســيب يف اجلزائــر بــني مســامهتها يف تطب"العمــري أصــيلة، بروبــة إهلــام، .13

دور معـايري احملاسـبة الدوليـة يف : "امللتقـى الـدويل حـول، "عوائق تكييفهامان املعلومة احملاسبية اجليدة و ض

.، جبامعة ورقلة2014نوفمرب 24/25، املنعقد يومي  "احلكوماتاملؤسسات و أداءتفعيل 

احملـاسيبالوطنــي حـــول النظـــام، امللتـقى"التجربة األردنية يف تبين معايري احملاسبة الدولية" شاوي، كرمية .14

IASالدوليــة باملعـايريباجلزائــر وعالقتـهاملــايل – IFRSجامعـة عبـد احلميـد 2013جـانفي 13/14يـومي ،

.ابن باديس، كلية العلوم اقتصادية

السياســـة اجلبائيـــة اجلزائريـــة يف "، امللتقـــى الـــوطين حـــول "تقيـــيم إصـــالح النظـــام الضـــرييب"كمـــال رز يـــق،.15

.2003، جامعة البليدة، "األلفية الثالثة
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، "اإلشــكاليات اجلبائيــة الناجتــة عــن تطبيــق معــايري احملاســبة الدوليــة يف اجلزائــر" آخــرون،مبــارك بــوعالق و .16

، املنعقـد جبامعـة "لدوليـة يف تفعيـل أداء املؤسسـات واحلكومـاتامللتقى الدويل حول دور معايري احملاسـبة ا

2، ج2014نوفمرب 25، 25: ورقلة، اجلزائر، يومي

احملاسـبيةاملمارسـةتفعيـليفاملعلومـاتأنظمـةحتـديثدور"حممـد اهلـامشي حجـاج، حسـام مسـعودي، .17

،"باتنـةالتوتـةعـنيإمسنـتمؤسسـةحالـةدراسـة - واملتوسـطةالصـغريةاملؤسسـاتيف"NScf"وفـق 

اجلزائـريفواملتوسـطةالصـغريةاملؤسسـاتيفاملـايلاحملاسـيبالنظـاموآفـاقواقـعامللتقـى الـوطين حـول

.، جامعة الوادي05 -06 / 05 / 2013:يومي

ارتباطـات –احملاسـيبواإلبـداعاجلزائـرياملـايلاحملاسـيبالنظامآليات"، نويبنمصطفىعجيلة،حممد.18

، جامعة2011نوفمرب30و29يومي"اجلزائريفاحملاسيباإلصالح" :حولالدويلامللتقى،"وسياسات

.األغواطغرداية، جامعة

العلـوملكليـةاألولالـدويلاملـؤمتر،"اجلديداملايلاحملاسيبالنظامحنواالنتقالتسيري"بلغيث،بنمداين.19

يفاجلديـداملايلاحملاسيبالنظامحول موضوعالواديجبامعةالتسيريوعلومالتجاريةالعلوماالقتصادية،

.2010جانفي18و17يوميوآفاق،تطبيقاتجتاربالدولية،احملاسبيةاملعايريظل

، امللتقـى الـدويل"اإلصـالح احملاسـيب يف اجلزائـر دراسـة حتليليـة تقييميـة"مداين بـن بلغيـث، فريـد عوينـات، .20

2011نوفمرب 29/30، جامعة ورقلة، "اجلزائراإلصالح احملاسيب يف : حول

، امللتقـى الـدويل حـول "اإلبداع احملاسيب من خالل معايري احملاسبية الدوليـة"مرازقة صاحل، بوهرين فتيحة، .21

، كليـــة العلـــوم االقتصـــادية 2010مـــاي 12/13التغيـــري التنظيمـــي يف املنظمـــات احلديثـــة، يـــومي اإلبـــداع و 

.جامعة سعد دحلب، البليدةوعلوم التسيري،

، امللتقــى الــدويل "تطبيقــه يف اقتصــاد غــري مؤهــلوإشــكاليةالنظــام احملاســيب املــايل اجلديــد "، خمتــارمســامح .22

.2010جانفي 17/18حول النظام احملاسيب املايل، املركز اجلامعي الوادي، 

قيـاس (مقارنـة النظـام احملاسـيب املـايل مبعـايري احملاسـبة الدوليـة "مسعود دراوسـي، ضـيف هللا حممـد اهلـادي،.23

ـــــــــة ــــــــ ـــــــــوائم املالي ــــــــود القــــــــ ـــــــ ـــــــيم لبنــ ــــــ ــــــرتوين)"وتقيـــ ـــــــ ــــــــــع االلكــــ ـــــــــى املوقـــــــ ــــــــ ــــت عل ـــــــ ـــــــــــورة يف االنرتنــــــ : ، منشــــــ

http://www.kantakji.com/media/2325/0m029.pdf2015أفريل 21ه بتاريخ ، مت االطالع علي.
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IASأفـــاق تطبيـــق املعـــايري احملاســـبية الدوليـــة "معتصـــم دحـــو، .24 / IFRSامللتقـــى الـــدويل حـــول ،"بـــاجلزائر

-IASاإلطــار املفــاهيمي للنظــام احملاســيب املــايل اجلديــد وآليــات تطبيقــه يف ظــل املعــايري احملاســبية الدوليــة 

IFRSجامعة سعد دحلب البليدة،،2009أكتوبر 13/14/15ملنظم أيام ، ا

، امللتقـى الـدويل "أمهية اعتماد املعـايري الدوليـة للتقـارير املاليـة وأبعـاد اإلفصـاح والشـفافية"منصوري الزين، .25

" التحـدي: اسـبة واملعـايري الدوليـة للمراجعـةالنظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمح: "حول

.البليدة–ية العلوم اقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب ، كل2011ديسمرب 13/14يومي 

، "تــأثري تطبيــق املعــايري الدوليــة إلعــداد التقــارير املاليــة علــى إدارة األربــاح"والء ربيــع عبــد العظــيم أمحــد، .26

اجتاهـــات -دور معــايري احملاســـبة الدوليــة يف تفعيــل أداء املؤسســات واحلكومــات-امللتقــى الــدويل حــول 

، جبامعـة 2014نـوفمرب 24/25، املنعقد يومي -م احملاسيب املايل اجلديد على ضوء التجارب الدوليةالنظا

.ورقلة، اجلزائر

:القوانني.ح

اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطيـة الشـعبية، ، 1991أفريل  27املؤرخ يف 08-91القانون رقم .1

.1991ماي 01، الصادرة يف 28، السنة 20العدد 

.و املتضمن النظام احملاسيب املايل2007نوفمرب 25املؤرخ يف 07/11القانون .2

ة الرمسيـــة للجمهوريـــة اجلزائريـــة،اجلريـــد، 2009يوليـــو 26الصـــادر يف 2009نة قـــانون املاليـــة التكميلـــي لســـ.3

.44العدد 

.2015، املتضمن قانون املالية لسنة 2014ديسمرب 30املؤرخ يف 10-14القانون رقم .4

حمــافظ احلســابات و املتعلــق مبهــن اخلبــري احملاســيب و 2010جــوان 29املــؤرخ يف تــاريخ 01-10القــانون رقــم .5

، 47، الســــنة 42اجلريــــدة الرمسيــــة للجمهوريــــة اجلزائريــــة الدميقراطيــــة الشــــعبية، العــــدد ،احملاســــب املعتمــــدو 

.2010جويلية 11الصادرة يف 

املتضـــمن قـــانون 2013ديســـمرب ســـنة 30املوافـــق 1435صـــفر عـــام 27املـــؤرخ يف 13-08القـــانون رقـــم .6

2014املالية لسنة 

املتضـّمن قـانون املاليـة 2009ديسـمرب سـنة 30املوافـق 1431حمـّرم عـام 13املؤرّخ يف 09–09القانون رقم .7

.2010لسنة 
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:التنظيمات.خ

، "تطبيـــق املخطـــط احملاســـيب الــــوطين علـــى قطـــاع الفالحــــة"يتضــــمن1987ســـبتمرب 13لقـــرار املـــؤرخ يف ا.1

ــــــة الشــــــعبية، العــــــدد  ــــــة اجلزائريــــــة الدميقراطي ــــــة للجمهوري ــــــدة الرمسي 24يف ة، الصــــــادر 25، لســــــنة 08اجلري

.1988ديسمرب

بتطبيــق املخطــط احملاســيب الــوطين يف قطــاع البنــاء واألشــغال " املتعلــق1988ســبتمرب 11لقــرار املــؤرخ يف ا.2

يف ة، الصــادر 26، لســنة 08اجلريــدة الرمسيــة للجمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية، العــدد ،"العموميــة

.1989فيفري 22

، "تكييـــف املخطـــط احملاســـيب الـــوطين مـــع قطـــاع الســـياحة" املتعلـــق ب1989مـــارس 14املـــؤرخ يف القـــرار.3

أكتــوبر 11يف ة، الصــادر 36، لســنة 43اجلريــدة الرمسيــة للجمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية، العــدد 

1989.

خمطط احلسابات املصـريف والقواعـد احملاسـبية " ، املتعلق ب1992نوفمرب 17املؤرخ يف 08-92النظام رقم .4

ريـدة الرمسيـة للجمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشـعبية، العــدد ، اجل"املطبقـة علـى البنـوك واملؤسسـات املاليـة

.1993فيفري 28يف ة، الصادر 32، لسنة 13

عرضــها املاليــة و حمتــوى الكشــوف احملــدد لقواعــد التقيــيم واحملاســبة و 2008جويليــة 26القــرار الصــادر يف .5

، العــدد للجمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشــعبيةاجلريــدة الرمسيــة، وكــذا مدونــة احلســابات وقواعــد ســريها

19.

احملدد أسقف رقم األعمال و عدد املستخدمني و النشـاط ، املطبقـة ،2008جويلية 26القرار املؤرخ يف .6

ــــة مبســــطة ــــات الصــــغرية بغــــرض مســــك حماســــبة مالي ــــة، علــــى الكيان للجمهوريــــة اجلزائريــــة اجلريــــدة الرمسي

.19، العدد 2009مارس 25املؤرخة يف الدميقراطية الشعبية

للجمهوريـــــة اجلزائريـــــة اجلريـــــدة الرمسيـــــة،2008جويليـــــة 26، املـــــؤرخ يف 08/156املرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم .7

.27، العدد الدميقراطية الشعبية

اجلريــــــدة الرمسيــــــة للجمهوريــــــة اجلزائريــــــة ،2011جــــــانفي 27املــــــؤرخ يف 24-11املرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم .8

.2011فيفري 02، الصادرة يف 48، السنة 07الدميقراطية الشعبية، العدد 

، اجلزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية، اجلريــدة الرمسيــة 25/09/1996املــؤرخ يف 96/318املرســوم التنفيــذي رقــم .9

.29/09/1996الصادرة يف 56عدد 
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:سيدي، سيديت

سنوات من أربعبعد مرور - اجلزائرواقع و آفاق تطبيق النظام احملاسيب املايل يف : "يف إطار حتضري أطروحة الدكتوراه املوسومة ب

، ألتمس من سيادتكم املشاركة واملسامهة يف إثراء موضوع البحث، من خالل تفضلكم بالرد على مجلة "- 2014-2010دخوله حيز التنفيذ

اسيب املايل بعد من األسئلة املوجودة يف هذه االستمارة، وهذا سعيا منا ملعرفة وجهة نظركم كمهنيني مبؤسستكم أو كمسؤوليني حول النظام احمل

.تطبيقه

ونظرا ألمهية هذه الدراسة يف توضيح وحتليل موضوع البحث أو ملا سيرتتب عليه من نتائج ميكن تعميمها، نأمل أنكم سوف تولون كل 

.االهتمام يف اإلجابة على هذه األسئلة، علما أن معلوماتكم لن تستخدم إال يف إطار البحث العلمي وإثراء موضوع البحث

.ركم مسبقا على مساعدتكم لنا يف إمتام هذه الدراسةونشك

.بقبول فائق التقدير واالحرتامتفضلوا، سيدي، سيديت



.اخلانة املناسبة لكل سؤاليف)x(يرجى التكرم بوضع عالمة:مالحظة

معلومات عامة: القسم األول

أنثىذكر                              :اجلنس.1

سنة...................:السن.2

شهادة علمية                                 شهادة مهنية:الشهادة املتحصل عليها.3

اخلاصاملختلط           العمومي        :املؤسسةالقطاع الذي تنتمي إليه.4

:املنصب احلايل الذي تشغله.5

إطار حماسب ومايلأصحاب املهن احلرة

.أستاذ جامعييف مصلحة الضرائبإطار 

:األقدمية يف املنصب.6

سنوات5أقل من 

سنوات10سنوات إىل 5من 

سنوات10أكثر من 

:التكوين يف اإلطار النظام احملاسيب املايل.7

:مدة التكوين-

.مفيدةة       كافيشاملة :نوعية التكوين -



.احملاسيب املايلالنظام : الثاينالقسم 

موافق السؤالالرقم

بشدة

غري حمايدموافق

موافق

غري 

موافق 

بشدة

:لتبين املعايري احملاسبية الدوليةالبيئة اجلزائريةاستعداد 

تساعد على تطبيق املعايري ال املنظومة االقتصادية و القانونية احلالية يف اجلزائر101

.الدولية للمحاسبة

.املؤسسات اجلزائرية واعية بأمهية معايري احملاسبة الدولية202

.املؤسسات اجلزائرية جمربة بقوة القانون على تطبيق املعايري احملاسبية الدولية303

:البيئة اجلزائرية متثل عائقا أمام تبين النظام احملاسيب املايل ألن404

خصوصية املؤسسات الصغرية و املتوسطة؛معظم مؤسساAا تأخذ -5

ال تتوفر على إمكانيات مادية كافية؛-6

ال تتوفر على إمكانيات بشرية مؤهلة؛-7

.تكلفة االنتقال عالية جدا و ال ميكن للمؤسسات اجلزائرية حتملها-8

اجيايب يف حتسني املمارسة توجه اجلزائر حنو تبين معايري دولية كان له أثر 905

.احملاسبية

املمارسة احملاسبية اليت تستند على قواعد النظام احملاسيب املايل قادرة على حل  1006

.كل املشاكل اليت تواجه املؤسسة اجلزائرية

تتميز البيئة اجلزائرية مؤهلة لتطبيق النظام احملاسيب املايل املقتبس من معايري دولية 1107

.بالدقة و الصرامة

النظام احملاسيب املايل يساهم يف تنظيم احملاسبة بشكل أكثر مما كانت عليه يف 1208

النظام احملاسيب السابق

.الدوليةاحملاسبيةاملعايريلتدريسمؤهلةغرياجلزائريفاجلامعيةالبيئة1309

ترابط بني برامج التعليم احملاسيب املطبقة حاليا و متطلبات سوق العمل ال يوجد1410

.يف ظل التطورات املتالحقة يف اcال احملاسيب

.كافيامل يكناجلزائريفاحملاسبينيالتكوينوالتعليمنظامإصالح1511

:االنتقال إىل تطبيق النظام احملاسيب املالية

.يعترب النظام احملاسيب املايل تغيري جذري للمحاسبة1612

تسمحاملايل،احملاسيبالنظامتطبيقيفانتقاليةمبرحلةاملروراألفضلمنكان1713

.التدرجييواإلدخالالسابقللمخططاجلزئيبالسحب

وفق SCFإىل النظام احملاسيب املايلPCNمت االنتقال من النظام السابق 1814

.IFRS 01معيار احملاسبة الدويل 

.واجهت املؤسسات عدة صعوبات يف طريقة االنتقال إىل النظام احملاسيب املايل1915

:من الصعوبات اليت واجهت املؤسسات اجلزائرية16

التأقلم الصعب؛-20



.أسئلة مفتوحة: لقسم الثالث

ماذا تتوقع من حماسن أو مساوئ قد يأيت �ا النظام احملاسيب املايل على املدى الطويل من التطبيق؟. 31

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

ارتفاع تكاليف األنظمة اجلديدة؛-21

وانعدام الكفاءات؛قلة-22

الرتدد يف تبين نظام جديد؛-23

؛قصر املدة القانونية-24

؛قلة التكوين-25

.عدم إملام القائمني على احملاسبة مبا جاء يف  النظام احملاسيب املايل-26

.اتبعت املؤسسة طريقة ممنهجة وواضحة تضبط آلية االنتقال2717

:تطبيق النظام احملاسيب املايل

.استطاعت املؤسسة تطبيق ما ورد يف النظام احملاسيب املايل بصفة كلية2818

مت التطبيق اجلزئي للنظام احملاسيب املايل لعدة صعوبات واجهت املؤسسة بعد 2919

.عملية االنتقال

.اليت عرفتها املعايري الدوليةواكب التشريع اجلزائري التطورات 3020

.سامهت برامج اإلعالم اآليل اجلديدة يف تسهيل عملية مسك احملاسبة3121

املخرجات احملاسبية للنظام احملاسيب املايل مالئمة الختاذ القرارات دون إجراء 3222

.تغيريات عليها

احملاسيب املايل موثوقة و سليمة خالية من أي القوائم املالية املعدة وفق النظام 3323

.غش أو تالعب

القوائم املالية املعدة وفق النظام احملاسيب املايل قابلة للفهم املباشر من طرف 3424

.مستخدمي املعلومة املالية أو املتعاملني معها

قابلة للمقارنة عرب الزمن بني القوائم املالية املعدة وفق النظام احملاسيب املايل 3525

.املؤسسات

يؤثر النظام احملاسيب املايل على نظام املعلومات احملاسيب و جودة املعلومات اليت 3626

.يقدمها

.النظام احملاسيب املايل يستجيب الحتياجات املستثمرين احلالية و املستقبلية3727

.النظام اجلبائيالنظام احملاسيب املايل و 

يتالءم نظام املعلومات احملاسيب مع املتطلبات اجلبائية يف ظل النظام احملاسيب 3828

.املايل

.يسهل تطبيق النظام احلاسيب املايل التعامل مع املتطلبات اجلبائية3929

و التشريعات تؤيد فكرة فك احملاسبة على اجلباية مع إعادة صياغة األنظمة 4030

.الضريبية
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:اذكر بعض االقرتاحات اليت تراها مناسبة لضمان التطبيق اجليد للنظام احملاسيب املايل. 32
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Effectifs

fonctionsecturediplomeagesexe

Valide

Manquante

Moyenne

Ecart-type

N

1,00639,94699,43853,88831,4743416

3,25001,77501,25003,07501,325000

00000

4040404040

Statistiques

formationexpérience

Valide

Manquante

Moyenne

Ecart-type

N

,72493,86380

2,40542,3500

30

3740

Statistiques

Tableau de fréquences

Pourcentage 
cumulé

Pourcentage 
validePourcentageEffectifs

masculin

féminin

Total

Valide

100,0100,040

100,032,532,513

67,567,567,527

sexe

Pourcentage 
cumulé

Pourcentage 
validePourcentageEffectifs

moins 25

25-35

35-45

plus45

Total

Valide

100,0100,040

100,040,040,016

60,030,030,012

30,027,527,511

2,52,52,51

age

Pourcentage 
cumulé

Pourcentage 
validePourcentageEffectifs

scientifiqe

professionelle

Total

Valide

100,0100,040

100,025,025,010

75,075,075,030

diplome

Pourcentage 
cumulé

Pourcentage 
validePourcentageEffectifs

public

mixe

privé

Total

Valide

100,0100,040

100,035,035,014

65,07,57,53

57,557,557,523

secture

Page 1



Pourcentage 
cumulé

Pourcentage 
validePourcentageEffectifs

auditeur

cadre fiscale

cadre comptable et 
financière

professeur d'université

Total

Valide

100,0100,040

100,055,055,022

45,025,025,010

20,010,010,04

10,010,010,04

fonction

Pourcentage 
cumulé

Pourcentage 
validePourcentageEffectifs

moins 5ans

à partire de 5 à10 ans

plus10ans

Total

Valide

100,0100,040

100,060,060,024

40,015,015,06

25,025,025,010

expérience

Pourcentage 
cumulé

Pourcentage 
validePourcentageEffectifs

moins un mois

plus de mois

plus un an

Total

Système manquant

Total

Valide

Manquante

 100,040

7,53

100,092,537

100,054,150,020

45,932,430,012

13,513,512,55

formation

Fiabilité

Echelle : TOUTES LES VARIABLES

%N

Valide

Exclusa

Total

Observations

100,040,00

,0,00

100,040,00

Récapitulatif de traitement des observations

Pondéré par la variable diplome

a. Suppression par liste basée sur toutes 
les variables de la procédure.

Nombre 
d'éléments

Alpha de 
Cronbach

40,741

Statistiques de fiabilité

Page 2



Ecart typeMoyenneMaximumN

q1

q2

q3

q4

q5

q6

q7

q8

q9

q10

q11

q12

q13

q14

q15

N valide (listwise) 40

,714324,05005,0040

,733364,02505,0040

,939183,70005,0040

,361624,15005,0040

,858962,07504,0040

,869723,75005,0040

,948683,85005,0040

,986772,47505,0040

,474344,32505,0040

,966092,70004,0040

,928193,90005,0040

,384814,17505,0040

,735544,15005,0040

,985802,45004,0040

,729863,67505,0040

Statistiques descriptives

.

Ecart typeMoyenneMaximumN

q16

q17

q18

q19

q20

q21

q22

q23

q24

q25

q26

q27

N valide (listwise) 40

,911472,30005,0040

,474344,32505,0040

,422904,22505,0040

,932333,95005,0040

,959433,45004,0040

,503834,45005,0040

,930603,42504,0040

,500644,42505,0040

,875604,05005,0040

,916723,07504,0040

,955423,90005,0040

,904413,45004,0040

Statistiques descriptives

Page 1



Ecart typeMoyenneMaximumN

q28

q29

q30

q31

q32

q33

q34

q35

q36

q37

N valide (listwise) 40

,777903,90005,0040

,946993,97505,0040

,590523,90005,0040

,552383,95005,0040

,693843,67505,0040

,802243,65005,0040

,882523,87505,0040

,873761,82504,0040

,782833,95005,0040

,615501,92504,0040

Statistiques descriptives

Ecart typeMoyenneMaximumN

q38

q39

q40

N valide (listwise) 40

,378934,10005,0040

,904413,55005,0040

,873762,57504,0040

Statistiques descriptives

Page 2
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