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 كلمة شكر

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات حمدا كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه نحمده 

 ونشكره كثيرا على توفيقه لنا إلتمام هذا العمل المتواضع.

اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير النجاح وخير العمل والثواب وخير الممات وثبتنا على 

درجاتنا في الجنة وتقبل صالتنا، واغفر خطايانا ونسألك العال في دينك، و ثبت إيماننا وارفع 

 جناتك الفردوس األعلى وصلي وسلم على خير الخلق محمد أما بعد:

 :نتوجه بالشكر الجزيل إلى من قال فيهما عزوجل

 {.واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا  }

حفظهما هللا إلى إخوتي، إلى كل الصديقات  " أمي وأبي "الدنيا إلى أعز ما أملك في هذه 

 اللواتي جمعني بهن أغلى الذكريات 

 ".  نسيبة"  سعاد ، 

نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من قدم لنا يد العون من األساتذة الكرام وإلى كل من ساعدنا 

جزيل والخاص إلى األستاذ من قريب أو من بعيد في أنجاز هذه  المذكرة، ثم أتقدم بالشكر ال

لي من خالل  هودعم لمساعدتي في انجاز هذا العمل من خالل مساندته " بن زيدان الحاج" 

 توجيهاته ونصائحه القيمة وعلى المجهودات التي بذلها طيلة السنة.

 إلى كل من نسيهم قلمي ويتذكرهم عقلي.

مرحوم محمد عالء " كما ال يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل واالمتنان الى 

 يد العون والمساعدة وتواضعه معنا من أجل الدراسة الميدانية. لناعلى مده  " الدين

 وال ننسى كل عمال المكتبة.

متواضع،  أقول لكل والشكر العميق لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في إتمام هذا العمل ال

 هؤالء جزاكم هللا خير وشكرا

 اإلهداء 

 

إلى من علمني أبجديات الحياة وسقاني كأسها حلوها ومرها إلى من ناضل ألجلي وتعب 

 ." أبي الحبيب " إلرتياحي، إلى معلمي األول إلى جوهرة قلبي ورمز االحترام والتقدير



II 
 

إلى من يشتهي اللسان إلى نطقها وترف العين وحشتها إلى من تخشع األحاسيس لذكرها 

ويرتجف كبدي كلما ابتعد عنها، إلى من يحن القلب إلى تقبيلها وتشتاق األذان لسماع دعواتها 

 . " أمي الحبيبة "الغالية 

ال تقدر بثمن و اللهم اجعل أمي وأبي من السبعون ألف الذين يدخلون الجنة بال حساب،فأمي 

 أبي ال يكرره الزمن.

إلى بلسم روحي وحياتي، إلى من هم أنس عمري ومخزن ذكرياتي ومصدر سعادتي إخوتي 

 .حفظهم هللا" " بن عودة ،شيماء، هناء . األعزاء

إلى من أشعر بجانبها بسعادة كبيرة وراحة عظيمة وكانت عالقتي بها مبنية على الحب 

 ".عويشة" أختي الغالية ا الحكمة والنصح والوفاء والصراحة المتبادلة ثمرته

كبيرا  و صغيرا حفظهم هللا وجعلهم من حفظة كوروغلو" " و واضح"" لى كل عائلةإ

 كتاب هللا.

 .إلى أحسن األساتذة طيلة مشواري الدراسي

 

                                                          

 

 

.يسرى   

 



III 
 

 الملخص

 

توضح هذه الدراسة دور المعايير المحاسبية الدولية في تحقيق التوافق والتوحيد            

الدولي، باإلضافة إلى الجهود المبذولة والرامية لتحقيق هذا التوحيد والذي كنتيجة له نشأت 

فكرة المعايير المحاسبية الدولية التي جاءت بقواعد وأسس تضبط المعالجات المحاسبية 

ما أدى إلى  كتهدف كذلك إلى توحيد طرق العمل وإعداد معلومات قابلة للمقارنة، وذلوالتي 

لجنة المعايير المحاسبية الدولية التي سهرت على وضع معايير تحظى  ضرورة تشكيل

  بالقبول العام ألغلبية الدول كما تجسدت جهودها في تحقيق التوافق المحاسبي الدولي.

يير المحاسبية الدولية، التوحيد المحاسبي الدولي، التوافق المحاسبي المعا  :المفتاحيةالكلمات 

 ، لجنة المعايير المحاسبية الدوليةالدولي

 

Résumé : 

      Cette étude décrit le rôle des normes comptables internationales 

dans l'harmonisation et la normalisation internationales, ainsi que les 

efforts consentis pour parvenir à cette normalisation, d'où l'idée de 

normes comptables internationales fondées sur les règles et les 

principes des procédures comptables visant à normaliser les méthodes 

de travail et à préparer des informations comparables. Mené à la 

nécessité d'établir le Comité international des normes comptables, qui 

était désireux d'établir des normes généralement acceptées par la 

majorité des pays et reflétant leurs efforts pour atteindre la conformité 

comptable internationale. 

Mots  clés : Normes comptables internationale, Normalisation 

comptable internationale, Harmonisation comptable internationale, 

Comité des normes comptables internationales. 
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مقدمة عامة

مقدمة.

            سننابقا و أمننام عنندم وجننود تنسننيق دولنني فيمننا يتعلننق بمهننة
المحاسبة سعت الكثير من الدول إلنى حنل مشنكلة التنسننيق الننداخلي
الذي هو أولى بل شك من التنسيق الخارجي مع باقي دول العننالم عننن
طريننق توحينند الجننراءات  و القواعنند و السننس المحاسننبية الننتي
تطبقها ،حيث أن التنسيق الدولي ليس مننن السننهولة تحقيقننه بنناختلفا
العوامل القتصادية و السياسننية و الجتماعيننة و العلميننة بيننن النندول و
المرتبطة بمعالجة البيانننات المحاسننبية و عننرض القننوائم الماليننة الننتي
بدورها تؤدي إلى عدم إمكانية إجراء مقارنات بيننن المعلومننات الماليننة
المعدة و أمام الختلفات الطبيعينة فنني المبنادئ و المعنايير و القواعنند
المحاسننبية الننتي كننانت تننؤدي إلننى نتائننج محاسننبية مختلفننة و أحيانننا
متعارضة ،فقد أدركت مجموعننة مننن النندول أهميننة و وجننوب التنسننيق

المشترك من خلل إيجاد قاعدة مشتركة للمقارنة .

        و كنتيجة للجهود الرامية للتوحيد المحاسبي نشأت فكرة المعايير
المحاسننبية الدوليننة ،الننتي جنناءت بقواعنند و أسننس تضننبط العمننال و
التصرفات و الجننراءات المحاسننبية ،و الننتي تهنندفا كننذلك إلننى توحينند
طنننرق العمنننل و إعنننداد معلومنننات مفيننندة ذات مصنننداقية قابلنننة
وفير للمقارنة،تساعد مستخدميها في اتخاذ القنرارات          و كنذلك ت
قاعدة واحدة لعداد القوائم المالية لمختلف المؤسسننات و الكيانننات و
الدول الننتي ترغننب فنني تطننوير نظامهننا المحاسننبي لتننواكب متطلبننات
العصر ،و التي من شأنها تلبية حاجيات المستثمرين سننواء المحلييننن أو

الجانب .

    وعليه فالسؤال الجوهري الذي نحنناول الجابننة عليننه مننن خلل هننذا
البحث يمكن صياغته على النحو التي:

ما هي أسباب اعتماد المعايير المحاسبية الدولية ، و ما مدى
اللزام بتطبيقها ؟

و تندرج تحت هذه الشكالية عدة تساؤلت فرعية نوجزها في النحو  
:التالي

ماهي المعايير المحاسبية الدولية؟ -
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مقدمة عامة

هل أخذ موضوع المعايرة نصيبه من الدراسة؟ -
ماهي المعايير أو المعيار الكثر أهمية واستخداما؟ -

الفرضيات.-1

     قصد معالجة الشكالية المطروحة، و التساؤلت الفرعية المصاحبة
لها، نقتضي وضع الفرضيات التالية:

المعيار المحاسبي المالي يعتبر كمرشد و قاعدة تقوم عليها - 
.المحاسبة

. هناك العديد من الدراسات التي اهتمت بموضوع المعايير الدولية -
.  ل يوجد معيار يقل أهمية عن باقي المعايير -

دوافع اختيار الموضوع.-2

:وقع اختياري لهذا الموضوع للسباب التالية    

حداثة الموضوع، و السعي لفتح مجننال البحننث أمننام المهتميننن بننه-  
مستقبل.

فنني عننالم  النندور الكننبير الننذي تلعبننه المعننايير المحاسننبية الدوليننة- 
الستثمار و المحاسبة عالميا ، و التركيز على تطبيقها.

مع تخصصي و ميولي، فقد إن هذا الموضوع فضل عن كونه يتماشى- 
تم اختياره بهدفا توسيع المعارفا وتعميقها علننى مختلننف المسننتجدات

المتعلقة بالمحاسبة.

أهمية الدراسة.-3

:تبرز أهمية الدراسة من خلل

.زيادة الحاجة لتبني المعايير المحاسبية الدولية -
الدور الذي اكتسبته المعايير المحاسبية الدوليننة الننذي أصننبح مطلبننا- 

مهما من مطالب التجاه المعاصر للمحاسبة.
الدور الفعال الذي تلعبه المعايير المحاسبية الدولية في تحقيق-  

التوحيد الدولي.
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مقدمة عامة

 

                     . أهداف الدراسة-4

  :يهدفا هذا البحث إلى

.فهم فلسفة و مضمون المعايير المحاسبية الدولية -
.إبراز الدور الذي تلعبه المعايير المحاسبية الدولية -

التعرفا على التوحيد المحاسبي الدولي و الجهود الرامية لتحقيق هذا -
.التوحيد

أو صلة بموضوع هذه التي لها علقة التطرق إلى أهم الدراسات -
. الدراسة

. دراسة معيار محاسبي دولي الكثر تداول -

منهج البحث.-5

وفقا لطبيعة موضوع الدراسة فقد تطلب استخدام الساليب      
: التالية

من خلل وصف والتعرفا على المعايير المحاسبيةالوصفي: - 
 .الدولية والتوحيد المحاسبي الدولي

الننذي يسننتهدفا جمننع مختلننف البيانننات و المعلومنناتالتحليلللي - 
المرتبطة بمشكلة موضوع الدراسة، ثم تحليلها و تفسيرها.

 الننذي تننم السننتعانة بننه فنني الجننزء المرتبننط المنهللج التللاريخي،-
بالتطور التاريخي لظهور المعايير الحاسبية الدولية.

- الدراسات السابقة.6      

   تم التطرق إليها في الفصننل الثنناني بحيننث تننم تخصيصننه للدراسننات
السابقة التي لها صلة بموضوع الدراسة.

أدوات الدراسة:-7
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مقدمة عامة

       قمنننا باسننتخدام بعننض الدوات و لعننل أبرزهننا السننتعانة بننالكتب
المتخصصة في مجال المعايير المحاسبية الدولية، المراسيم والقننوانين
و النصوص التشريعية ، الرسائل و الطروحننات المرتبطننة بالموضننوع ،

إضافة إلى مواقع إلكترونية.

- حدود الدراسة.8      

     * مكتب محافظ الحساباتحدود مكانية :  .

     * منذ ظهور المعايير المحاسبية الدولية إلى يومناحدود زمانية : 
 .هذا

- تقسيمات البحث.  9     

     ليجاد حل للمشكلة المطروحة و للتحقق من صحة الفرضيات، تننم
تقسيم الدراسة إلى ثلثة فصول تتقدمهما مقدمة عامة:

الذي تم صياغته تحت عنوان "الطارالفصل الول فيما يخص  _
     النظري للمعايير المحاسبية الدولية

" و التوحيد الدولي   
IAS/IFRS

       حيث تطرقنا من خلله إلى مفاهيم عامة حول المعايير المحاسبية
الدولية، إجراءات إصدارها، مزايا  وعيوبهننا بالضننافة إلننى تطننبيق هننذه
المعايير، ثم تسليط الضوء التوحيد المحاسبي الدولي الذي تناولنننا مننن
خلله مفهوم التوافق الدولي، فوائده و معوقاته إضافة إلى جهود لجنننة

المعايير المحاسبية الدولية لتحقيق التوحيد الدولي.
تناولنا من خلله أهم الدراسات السابقة التيالفصل الثاني أما  _  

. لها صلة بموضوع الدراسة

فقد تضمن دراسة ميدانيننة فنني مكتننب محننافظالفصل الثالث   _ و 
الحسننابات والننذي  تننناول بنندوره تقننديم مفنناهيم عامننة حننول محننافظ
الحسابات مع تقديم مكتب محل الدراسة،وتبيان أهم المعايير المطبقننة

من طرفا مختلف الكيانات .

بالضافة إلى خاتمة عامة التي تعبر عن حوصلة للموضوع تضم      
   . جملة من النتائج و التوصيات

5



الفصل الوأل:

الطإار النظري
للمعايير الدوألية
وأالتوحيد الدوألي



الفصل الوأل:
الطإار النظري للمعايير المحاسبية الدوألية وأالتوحيد الدوألي

.تمهيد

           تهدف المحاسبة باعتبارها نظاما للمعلومات إلى إنتاج معلومممة
مفيدة لعملية اتخاذ القرار، وترتبط منفعة المعلومة بقدرتها على إشباع
حاجات معينة في ظروف معينة، كممما ترتبممط منفعتهمما مممن وجهممة نظممر
مستعمل معين بمقدار ارتباطها بمواضمميع ذات أهميممة للمنتفممع، و تحممدد
طبيعة المعلومة التي على النموذج المحاسممبي الوفمماء بهمما فممي الجابممة
على احتياجات مختلف مسممتعمليها، حسممب درجممة أهميممة و قممدرة هممذه
الطراف على الحصول عليها، و فممي ظممل التطممورات القتصممادية الممتي
يشهدها عالمنا المعاصر و ظهور التكتلت القتصادية الكبرى و تطورهمما
و توسع مجالت نشاطها و نطاقها الجغرافي، أصممبح مممن الضممروري أن
تستجيب المحاسبة لحتياجممات هتممه الطممراف لمعلومممة مفيممدة، و ذات
جودة عالية و قابلة للمقارنة و التي ل يمكن توفيرهمما فممي ظممل اختلف
الممارسممات المحاسممبية، مممما دفممع بالعديممد مممن الهيئممات الحكوميممة و
المنظمات المهنية بذل الجهممود لتقريممب وجهممات النظممر و التفكيممر فممي
كيفية البتعاد عن الممارسات المتباينة من خلل محاولممة التوفيممق بيممن
المعايير المحاسبية المتبعممة محليمما، بإصممدار معممايير تحظممى بالجممماع و

القبول العام  .

       و تمثل معايير المحاسبة الدولية مجموعة من القواعد المحاسبية،
يتم التفاق عليها و التعارف على استخدماها كمرشممد أساسممي لتحقيممق
تجانس المعالجات في قياس العمليات و الحداث و الظروف التي تؤثر
على المركز المالي للكيان و نتائج أعماله، و تهدف إلى إنتاج معلومممات
ذات جودة عالية و إيصالها إلى الطممراف المسممتفيدة منهمما.  و رغممم أن
معايير المحاسبة الدولية غير ملزمة لكونها تصدر عن هيئات وتنظيمممات
مهنية، فمنممذ ظهورهمما اتجهممت معظممم الممدول إلممى تطبيقهمما أو محاولممة
التوفيق بينها و بين معاييرهمما المحليممة، ويتطلممب تطممبيق هممذه المعممايير
تعديل في القمموانين و التشمريعات للممدول الراغبممة فممي تبنيهما فممي ظممل
سممعيها للوصممول إلممى السممواق الماليممة الدوليممة و تقممديمها لمختلممف
التسهيلت لجذب رؤوس الموال الجنبية، و عليه قممامت الجزائممر بعممدة

إصلحات نتج عنها تبني نظام محاسبي مالي جديد.
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الفصل الوأل:
الطإار النظري للمعايير المحاسبية الدوألية وأالتوحيد الدوألي

المبحث الول: مفاهيم عامة حول المعايير المحاسبية الدولية

        نظممرا لتممأثير العولمممة و التكتلت القتصممادية علممى القتصمماديات
المحلية التي أدت إلى تلشي الحدود الجغرافية و القتصادية، و بالتممالي
لم تعممد المعلومممات الماليممة المتحصممل عليهمما مممن النظمممة المحاسممبية
المحلية كافية للجابة عن تساؤلت المستعملين، مما دفع بمختلف دول
العممالم إلممى السممعي لكسممب المزيممد مممن المزايمما وبالنفتمماح و تقممديم
تسهيلت لجدب الستثمار الجنبي، و جعل الحاجة ماسة ليجمماد توافممق
بين المعممايير المعمممول بهمما محليمما و المعممايير الدوليممة، و تكمممن أهميممة
المعممايير الدوليممة فممي محاولممة البتعمماد عممن الممارسممات المحاسممبية
المتباينة و إيجاد توافق دولي بحثا عن سبل اتخاذ قممرارات راشممدة مممن

قبل المستخدمين.

تعريف المعايير المحاسبية الدولية  وأهميتهاالمطلب الول: 

:تعريف-1

تيNorma "  لغويا يعود أصل كلمة معيار إلى الكلمممة اللتينيممة (( ، وال
تعني أداة قياس مكونة من قطعتين متعامدتين تعطي الزاوية القائمة و

تسمح بالقياس الهندسي.

أما اصطلحا فالمعيار يمكن اعتباره كقاعدة متفق عليها بيممن الجميممع و
مقياس لمعرفة الشيء و تحديد مميزاته بدقة، كما يقصد بكلمة المعيار
النموذج الذي يوضع لقياس علممى ضمموئه وزن شمميء،أو طمموله أو درجممة

.1 "جودته

)،النظام المحاسبي المالي بين الستجابة للمعايير الدولية ومتطلبات2010/2011.رفيق يوسفي( 1
:التطبيق،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في المحاسبة والتدقيق،جامعة تبسة،الموقع اللكتروني

http://alqashi.com/th/th101.pdf ،:102،ص،2018-03-15تاريخ الطلع.
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الفصل الوأل:
الطإار النظري للمعايير المحاسبية الدوألية وأالتوحيد الدوألي

     " أممما فممي المحاسممبة فالمعيممار المحاسممبي هممو المرشممد الساسممي
لقياس العمليات والحداث و الظروف التي تممؤثر علممى المركممز المممالي
للشركة و نتائج أعمالها مع إيصال المعلومة إلى المستفيدين منها،  كما
يمكن اعتبمماره بمثابممة قممانون عممام يسترشممد بممه المحاسممب عنممد قيممامه
بإعداد و تحضير التقارير المالية و من ثم البيانات الختامية للمنشاة لنه
لبد من وجود مقمماييس محممددة لمسمماعدة المحاسممب علممى أداء عملممه
،ويمكممن اعتبممار المعممايير بمثابممة إرشممادات عامممة تممؤدي إلممى ترشمميد
الممارسة العملية في المحاسبة والتدقيق، وبدلك تختلف المعممايير عممن
الجراءات، فالمعايير لها صفة الرشمماد العممام أو التمموجيه بينممما تتطممرق

".1الجراءات للصيغة التنفيذية لهذه المعايير على حالت تطبيقية معينة

      كما يجب أن تكون المعايير المحاسبية مفهومة و مقبولة مممن قبممل
مستخدميها ومنسقة مع بعضها البعض،لن الغممرض الساسممي منهمما هممو
تحديد أساسيات الطرائممق السممليمة لقيمماس و عممرض و إيضمماح عناصممر
القوائم المالية و تممأثير العمليممات و الحممداث و الظممروف علممى المركممز
المالي ،وبما أن المعايير المحاسبية تمثل حلول لمشاكل خاصة و عرضا
لجراءات عمليممة خاصممة ،يجممب أن تتسممم بالتعممدد و التعممديل المسممتمر
انسجاما مع الطار المفمماهيمي و المبممادئ المحاسممبية اللممذان يتسمممان
بالثبممات النسممبي ،فالمعممايير هممي الممتي تربممط الهممداف و المفمماهيم

بالتطبيقات العملية.

       إذن يمكممن وضممع التعريممف التممالي للمعممايير المحاسممبية: المعيممار
المحاسبي هو بيان لتحقيق التوافممق والتنسمميق فيممما بيممن السياسممات و
المعالجات المحاسبية لمختلممف المعمماملت و الحممداث الماليممة للوحممدة
،وهذا يساعد على جعل الكشوفات المالية ذات قابلية للمقارنة و الفهم
من قبل الطممراف ذات العلقممة . فالمعيممار يوضممع فممي ضمموء العممراف

المحاسبية المتعارف عليها والظروف البيئية السائدة .

)،المعالجة المحاسبية للدوات المالية في ظل المعايير2010/2011شالورم وسام ( .11
،ص،2018- 03-03المحاسبية،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  ،تاريخ الطلع:

46.http://www.univ-setif.dz /chalourouissem.pdf التجارية،جامعة سطيف،الموقع
:اللكتروني
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الفصل الوأل:
الطإار النظري للمعايير المحاسبية الدوألية وأالتوحيد الدوألي

      انطلقا مما سبق يمكن القول بان المعايير هي قواعد أو إجمراءات
أو سياسات تصدرها هيئات مهنيممة وقانونيممة لتحديممد مما يجمب أن تكمون

عليه التطبيقات العملية في المحاسبة.

تكمممن أهميممة المعممايير- أهميممة المعممايير المحاسممبية الدوليممة:2
المحاسبية في الدور الذي تلعبه في تحقيق التوافق المحاسبي الممدولي
في سبيل الحصول على كشمموفات ماليممة تتضمممن معلومممات محاسممبية
تتصف بالثبات والموثوقية و تساعد في اتخاذ قرارات رشيدة مممن قبممل

المستخدمين فهي ضرورية للسباب التالية:

أ.المقارنة       

ن البمدائل، ة بيمن مجموعمة م "تتطلب عمليمة اتخماذ القمرارات المقارن
وهذه العملية تتطلممب كشموفات معممدة وفممق أسممس موحممدة. لمذا فمإن
المعايير المحاسبية تسهل عملية المقارنممة عممن طريممق توحيممد السممس

.1التي تعد بموجبها تلك الكشوفات"

                                                                                    

 ب.تكلفة معالجة المعلومات المحاسبية          

"إذا كانت الكشوفات المحاسبية معدة وفممق أسممس مختلفممة و متعممددة
فهذا المر من شأنه أن يكلف متخذ القرار كلفة إضممافية لمعالجممة هممذه
الكشوفات ،والتي من الممكن الستغناء عنها إذا كانت السس موحممدة

عن طريق المعايير المحاسبية.

ج.القدرة على فهم المعلومات         

إذا تم إعداد كشوفات وفق أسس غير موحدة يكون من الصممعب علممى
مستخدميها الستفادة منها بشكل فعال ،على العكممس إذا كممانت معممدة

وفق المعايير المحاسبية.

د.انسيابية الستثمار بين البلدان        

للمعايير المحاسبية أهمية كممبيرة فممي جممذب السممتثمارات، فالمسممتثمر
حتى يستثمر أمواله في مشروع معين لبد أن يقوم بممإجراء المقارنممات

1. 49نفس المرجع،ص، . 
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الفصل الوأل:
الطإار النظري للمعايير المحاسبية الدوألية وأالتوحيد الدوألي

بين المشاريع  التي من الممكممن السممتثمار فيهمما فممي مختلممف البلممدان
،وإنما يسهل عمل المقارنة هو إتباع طرائق محاسبية موحدة عند إعداد

."1الكشوف المالية، وهدا ما توفره المعايير المحاسبية الموحدة

   يعتبر وجود المعايير المحاسبية ضروري من حيممث توحيممد حسممابات
الفروع ،وجعل القرارات المتخممذة فممي الشممركات المتعممددة الجنسمميات
أكثر دقة تساعد على مقارنة التقارير المالية في الدول المختلفممة ،كممما
توفر المعايير إمكانية تسجيل للشركات في السواق الماليممة الخارجيممة
دون الحاجة إلى إعداد كشوفات ماليممة وفممق أسممس محاسممبية متعممددة

وإنما يتم استخدام أسس موحدة.

 إجراءات إصدار المعايير المحاسبية الدولية والمطلب الثاني:
تطبيقها

.إجراءات إصدار المعايير المحاسبية الدوألية  1  

جعIASB         يعمل المكتب الدولي للمعايير المحاسبية  في بيئة تش
الهتمممام علممى تقممديم العضمماء والمنضمممات الممثلممة و الطممراف ذات

القتراحات فيما يخص تحديث المعايير القائمة و إصدار معممايير جديممدة،
بما يضمن جعل المعايير المحاسممبية الدوليممة معممايير ذات جممودة عاليممة.
وتخضع عملية إنشاء معيار جديد لجراءات صارمة والتي تقوم كما تمت
الشممارة لممه علممى التشمماور مممع جميممع الطممراف المهتمممة وذلممك عممبر
منظمات ربط محلية بشكل أساسي. ويمكممن تلخيممص هممذه الجممراءات

كالتالي:

حميداتو صالح،زلسي رياض،بوقفة علء،دور معايير المحاسبة الدولية في تحسين المعلومات.11
،ص.ص،.2018-03-03الطلع:المحاسبية،ملتقى دولي حول الصلح  المحاسبي في الجزائر ،تاريخ 

4،5https://manifest.univ-ouargla.dz ،الموقع اللكتروني2011جامعة ورقلة، :
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الفصل الوأل:
الطإار النظري للمعايير المحاسبية الدوألية وأالتوحيد الدوألي

تحديد طبيعة المشكل الذي يتطلب  إعداد معيار، ثم يتم تشكيل_"    
فوج عمل يترأسه عضو من المجلس ويضم ممثلي هيئات توحيممد لثلثممة

دول على القل ؛  

 _ بعد أن يتم تحديد و فحص مختلف مسائل المرتبطممة بالمشممكل   
المطروح، يقمموم فمموج العمممل باسممتعراض أهممم الحلممول الممتي تعتمممدها
هيئات التوحيد الوطنيممة، ثممم يقمموم بإسممقاطها علممى الطممار المفمماهيمي
لعداد و عرض القمموائم الماليممة،ومممن تممم يعممرض علممى المجلممس أهممم

النقاط التي سوف يتناولها؛

اقتراحاته مممن المجلممس، يقمموم بعد تلقي فوج العمل ردا على_     
بإعداد و نشر مشروع أولي (إعلن معياري) للمعيممار المقممترح، يتضمممن
مختلممف الحلممول المقترحممة و التممبريرات المرفقممة لهمما ،بعممد موافقممة
المجلس يتم توزيع المشروع بشممكل واسممع لثرائممه ثممم الحصممول علممى

 أشهر ؛6الردود خلل فترة 

 بعد تلقي الردود ،يقمموم فمموج العمممل بتحريممر الوثيقممة نهائيممة الممتي_  
تتضمن إعلن المبادئ ،ويعرضها على المجلس للمصادقة ؛

 بعد مصادقة المجلس يقوم فوج العمل بإعداد مشروع معيار في_    
لثرائها وتلقي الردود عليها خلل فممترة شكل مذكرة إيضاح يتم نشرها 

؛1شهر بعد أن يكون صادق عليها المجلس بأغلبية ثلثي العضاء"

وم فموج بعد تلقي و دراسة الردود_"  منه ممن اقتراحمات، يق وما تتض
العمل بإعداد مشروع نهائي للمعيار وبعد عرضه علممى المجلممس يعتمممد

هذا المعيار إذا حضي بموافقة ثلثة أرباع أعضاء المجلس على القل.

      خلل هذه المرحلة قد يقرر المجلس القيام بتشمماور إضممافي نظممرا
لطبيعة الموضوع،حيث يقوم بإصدار ورقة مناقشة للتعليق عليهمما ،وقممد

)،دور المعايير المحاسبية الدولية في تحسين جودة المعلومة2013/2014بولجنيب عادل( .11
40،ص،2018-03-05    ،تاريخ الطلع:المالية،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم  التسيير، .

http://www.univ-constantine2.dz جامعة قسنطينة،الموقع اللكتروني:
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الفصل الوأل:
الطإار النظري للمعايير المحاسبية الدوألية وأالتوحيد الدوألي

يكون من الضروري إصدار أكثر من مسممودة عممرض واحممدة قبممل وضممع
مخطط المعيار المحاسبي الدولي.

      وقد يقرر المجلس من حين لخممر تنصمميب لجنممة توجيهيممة لدراسممة
إلزامية تعديل المعايير المحاسبية الدولية الحالية كممي تؤخممذ التطممورات

1المستجدة بالعتبار . "

    رغممم محاولممة المكتممب الممدولي للمعممايير المحاسممبية توسمميع مجممال
استشارتها قبل إصدار أي معيار بهممدف جعلممه يلممبي احتياجممات مختلممف
المستعملين، بغض النظر عن جنسياتهم، و رغم قطعه عدة أشواط في
سبيل تحقيمق همذا الهمدف ،إل أن المعممايير المحاسممبية الدوليمة لزالمت

تعاني عدة مشاكل تقنية.

تطبيق المعايير المحاسبية الدوألية .2

         لقد أدى سعي العديد من الدول ليجمماد لغممة محاسممبية مشممتركة
إلى مسارعة الكثير منها لتبني المعممايير المحاسممبية الدوليممة إممما بصممفة
مطلقة أو عن طريق تعديل معاييرهمما المحليممة بغيممة تقليممل الختلفممات
بينها و بين المعايير الدولية ،وقد كانت أول مبادرة لتطبيق هذه المعايير

من طرف التحاد الوروبي تلته مجموعة كبيرة من الدول أهمها :

دول التحاد الوروبي.1

    "تم اعتماد المعايير في التحمماد الوروبممي بممموجب قممرار صممدر عممام
 و الذي ألزم المؤسسممات الوروبيممة، الممتي تتممداول أسممهمها فممي2002

البورصات النظامية بإتباع المعممايير المحاسممبية الدوليمة لعمداد قوائمهما
.  و قممد تممم تطممبيق هممذا القممرار2005المالية الموحدة ابتداء من سممنة 

 دولة تابعة للتحاد الوروبي ،كممما يتضمممن القممرار المؤسسممات27على 
.  2غير التابعة للتحاد الوروبي و التي تتعامل في أسواقه المالية "

الوليات المتحدة المريكية .2

41بولجنيب عادل،مرجع سابق،ص، .11 .
)،أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على النظام الجبائي2009/2010بوسبعين تسعديت(. 22

:الجزائري،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم التجارية جامعةبويرة،الموقع اللكتروني
http://dspace.univ-bouira.dz، 43،ص،2018-03-05الطلع: تاريخ.
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الفصل الوأل:
الطإار النظري للمعايير المحاسبية الدوألية وأالتوحيد الدوألي

   " رغم كونها شريكا فممي كممل النشممطة الدوليممة للمحاسممبة، واعتممماد
المعممايير المحاسممبية الدوليممة علممى النممموذج النجلوسكسمموني، إل أن
الوليممات المتحممدة المريكيممة ل تطبممق المعممايير المحاسممبية الدوليممة ول

تقبلها بصورة كاملة .    

        ومممع تزايممد نممبرة العولمممة و ظهممور ملمممح وأسممس كيممان دولممي
متماسك من المعايير المحاسبية الدولية ووقوع  بعض الفضائح الماليممة
في الوليات المتحممدة المريكيممة  فممي مطلممع هممذا القممرن ،بممدأت لجنممة
تداول الوراق المالية ومجلس معايير المحاسممبة الماليممة يقتربممان شمميئا
فشيئا من المعايير الدولية ، وذلك عن طريق إتباع إستراتيجية مزدوجممة
تتمثل الولى في تغيير بعض المعممايير المريكيممة لتتوافممق مممع المعممايير
الدولية ، أما الثانية فتتمثل في تغيير بعض المعايير الدولية لتتوافق مممع

1المعايير المريكية".

و مازالت جهود التقريب بين المرجعين المريكي و الدولي متواصلة   
 .وقائمة في انتظار اتخاذ قرار تبني المعايير المحاسبية الدولية

الدول النامية  .3

     "لقد طرح تبني المعايير المحاسبية الدولية من قبل الممدول الناميممة
الكممثير مممن التسمماؤلت حممول مممدى ملئمممة  هممذه المعممايير لهمما، كممون
مشاركة هذه الدول في نشاطات لجنممة المعممايير المحاسممبية الدوليممة و
من بعدها مجلس المعايير المحاسبية الدولية جد محدودة، لكممن بسممبب
ظهور أسواق مالية فممي العديممد مممن هممذه الممدول وزيممادة تعامممل بعممض
مؤسسمماتها فممي السممواق الماليممة الجنبيممة ،وكممذا مممن أجممل تشممجيع
الستثمار الجنبي اتجهممت العديممد منهمما إلممى تبنممي المعممايير المحاسممبية

2الدولية سواء بصفة مباشرة أو بإجراء بعض التعديلت عليها" .

وقد حذت الجزائر حذو هذه الدول من خلل تبني نظام محاسبي مممالي
مستمد من المعايير المحاسبية الدوليمة. لقمد حممدث هممذا التمموجه نتيجممة
التغيرات الكبيرة التي عرفها القتصاد الجزائري من خلل النتقممال مممن

43بوسبعين تسعديت،مرجع سابق،ص، .1 . 
44نفس المرجع ،ص، .22 .
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الفصل الوأل:
الطإار النظري للمعايير المحاسبية الدوألية وأالتوحيد الدوألي

القتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق ،وكممذا آفمماق الشممراكة مممع التحمماد
الموروبي و النضمام إلى منظمة

التجارة العالمية .  أمام هذه التحولت ظهر قصور المخطط المحاسبي
الوطني في عدة جوانب ابتداء من المبادئ العامة التي يقوم عليها إلى

القوائم المالية المقدمة، مرورا بقواعد التقييم و تصنيف الحسابات.

  "وقد كلل إصلح النظام المحاسممبي الجزائممري بإصممدار القممانون رقممم
 المتضمن النظام المحاسبي المممالي و2007 نوفمبر 25 بتاريخ 07-11

1975الذي يقضي بإلغاء العمل بممالمخطط المحاسممبي المموطني لسممنة 
1."2010 جانفي 01من دخول هذا القانون حيز التطبيق و ذلك بتاريخ 

. مزايا المعايير المحاسبية الدولية و عيوبهاالمطلب الثالث: 

مزايا المعايير المحاسبية الدوألية.1

يرى العديد من الباحثين و المهتميممن أن اسممتعمال المعممايير المحاسممبية
الدولية يضمن الحصول على عدة مزايا يمكن تلخيصها كالتالي:

    _ "تعتبر المعايير المحاسبية الدولية كمرتكممزات يتممم العتممماد عليهمما
في إعداد القوائم المالية وإكسابها صفة   الموضمموعية، و ذلممك بإعطمماء
إطممار متكامممل معممترف بممه دوليمما و ذو جممودة عاليممة لتحديممد قيمماس
والفصمماح عممن عناصممر القمموائم الماليممة ،و الحممد مممن الختلفممات علممى

المستوى الدولي في هذا المجال؛   

  _ لقد أدى تبني المعايير المحاسبية الدولية إلى تغيير نظرة الكممثير مممن
الدول و الهيئات للمحاسبة،حيث     اتجممه الهتمممام –إلممى جممانب صممياغة
المعايير و الضوابط المنظمة لهم المعالجممات المحاسممبية – إلممى تحديممد
أهداف المحاسبة و القمموائم الماليممة   و الخصممائص النوعيممة للمعلومممات
الواردة فيهما ،كمما تحممول الهتممام ممن مجممرد اعتبممار المحاسمبية كممأداة
تسجي،تبويب و تلخيص لعمليات المؤسسة إلى اعتبارها نظام معلوممات
متكامل يعمل على تحديد و قياس المعلومة المالية للمؤسسممة و إيصممال
النتائج إلى مستخدمي القوائم المالية لمساعدتهم على اتخمماذ القممرارات

المناسبة؛

11. 44بوسبعين تسعديت،مرجع سابق،ص، .
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الفصل الوأل:
الطإار النظري للمعايير المحاسبية الدوألية وأالتوحيد الدوألي

     _ تهممدف المعممايير المحاسممبية الدوليممة بشممكل أساسممي إلممى إضممافة
الشممفافية علممى حسممابات المؤسسممة وهممو ممما يسمممح بالتحديممد الممدقيق

2للصحة المالية لها و من ثم اتخاذ القرارات الستراتيجية الملئمة؛"

_ " تسممح المعمايير المحاسمبية الدوليمة بتقمديم الواقممع القتصمادي عمن
تعاملت المؤسسة و إعطاء صورة دقيقة عنها وفممق نظممرة اقتصممادية، و
ليس وفق نظرة قانونية، فالبعد الدولي لهذه المعايير ل يتيح لها مراعمماة
ذلك فهمي تفضمل الخصائص  التي تميز النظممة القانونيمة لكمل دولمة، ل

تحليل الحقيقة القتصادية للتعهدات 
بهمدف تقممديم صمورة كاملمة و ملئمممة للمزايما و الخطممار الممتي تواجههما
المؤسسة، وهو ما يؤدي في بعض الحيان إلى تجمماوز الشممكل القممانوني
للصفقة، كما تعمل علممى البتعمماد عممن تقييممم الصممول القممائم أو الظمماهر
والتقرب من الحقيقة القتصممادية عممن طريممق اسممتخدام مفهمموم القيمممة

العادلة و القيمة الحالية؛
   _ تخمممدم المعمممايير المحاسمممبية الدوليمممة بصمممفة خاصمممة حاجيمممات
المستثمرين ،وذلممك بتمموفير معلومممات مفهومممة و ملئمممة لهممم،وهممذا ممما
يضمن نجاعة عملية اتخمماذ القممرارات السممتثمارية و يشممجع علممى تممدفق

رؤوس الموال بين الدول؛ 
    _باعتبار المعايير موجهممة للمؤسسممات المسممعرة فممي البورصممة فهممي
تعمل على تشجيع ظهور و تطوير السواق  الماليممة،ومممن تممم التخفيممض

من تكاليف الحصول على رؤوس الموال بالنسبة لهذه المؤسسات ؛
   _ تعمل المعايير المحاسبية الدولية على تحسين الفصمماح خاصممة فممي
الملحق من خلل توفير معلومممات وصممفية و مكيفممة حسممب القطاعممات
الجغرافيممة أو قطاعممات النشمماط،ممما يعطممي صممورة أوضممح لمسممتخدمي

القوائم المالية  حول وضع المؤسسة؛
  _ تعمل على نشر قوائم مالية تغطي مجالت زمنية أقل من سنة ،مما
يسمح بالحصول على المعلومممات الضممرورية لتخمماذ القممرار فممي المموقت

المناسب؛

)،أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية في مؤسسممة اقتصممادية،مممذكرة2009/2010بورويسة سعاد( .22
:لنيممممل شممممهادة الماجسممممتير فممممي علمممموم التسمممميير،جامعممممة قسممممنطينة،الموقممممع اللكممممتروني

https://www.mobt3ath.com، :29،ص،2018-03-05تاريخ الطلع.
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الفصل الوأل:
الطإار النظري للمعايير المحاسبية الدوألية وأالتوحيد الدوألي

  _تعمممل المعممايير المحاسممبية الدوليممة علممى تحسممين التكمموين فممي
المحاسممبة ،حيممث يصممبح المحاسممب الممممارس قممادرا علممى الجمممع بيممن

الجانب النظري و الجانب التطبيقي للمحاسبة؛

   _ تتميز المعايير المحاسبي الدولية بالمرونة و مواكبة التطورات التي
تشهدها بيئة العمال الدولية، حيث يتم إعداد المعايير حسممب الضممرورة
و الحاجة دون التقيد بفترة أو تواريخ محددة، كما يمكن إلغمماء أو تعممديل

هذه المعايير بما يتوافق مع تغير الظروف المحيطة ؛

يتشكل تبني المعايير المحاسبية الدولية فرصة لتحسين التنظيم _   
الداخلي للمؤسسة من خلل إعادة النظر في الجراءات الداخلية

الخاصة بالتسيير المحاسبي و الضريبي و كذلك إعادة النظر في الهيكل
1".التنظيمي للمؤسسة

             علممى الرغممم مممن المزايمما الممتي توفرهمما المعممايير المحاسممبية
الدولية فإن هناك الكثير من النقائص التي تميزها و الممتي وقفممت حممائل

أمام انتشار تطبيقها في العديد من دول العالم.

عيوب المعايير المحاسبية الدوألية.2

      إن المعممايير الدوليممة تحتمموي علممى الكممثير مممن الثغممرات و نممواحي
القصور التي تجعلها عاجزة في أحيان كثيرة عن معالجة نقاط جوهريممة
وهامة في القطمار الملتزممة بتطبيقهمما ممما جعلهما عرضمة للكممثير ممن

النتقادات التي يمكن توضيحها كما يلي:

    _" من أهم النتقادات التي توجه للمعايير المحاسممبية الدوليممة كممثرة
الخيارات و البممدائل الممتي تنطمموي عليهمما فيممما يخممص قواعممد القيمماس و
الفصاح،المر الذي يحد من دورها في تقريممب الممارسممات المحاسممبية
بين الدول، كما قد يشكل فرصة للمسيرين للتلعب في القوائم المالية
عن طريممق اختيممار السياسممات الممتي تسمممح لهممم بإظهممار النتائممج الممتي

يريدونها؛

    _ إن المعممايير المحاسممبية الدوليممة غيممر قممادرة علممى اللمممام بجميممع
القضممايا الممتي تهممم مسممتخدميها و هممذا راجممع لختلف احتياجممات هممؤلء

30بورويسة سعاد،مرجع سابق،ص، .11 .
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الفصل الوأل:
الطإار النظري للمعايير المحاسبية الدوألية وأالتوحيد الدوألي

المسممتخدمين تبعمما لختلف بيئمماتهم ،فهممي ل تغطممي إل المواضمميع ذات
الطابع الدولي و التي تهم معظم الممدول، دون النظممر للقضممايا الخاصممة

المتعلقة بدولة معينة أو مجموعة محدودة من الدول؛

_ تتميز المعايير المحاسبية الدولية بكونها مبادئ عامممة وليسممت قواعممد
تفصيلية، مما قد يترك مجممال واسممعا لتأويلهمما و بالتممالي يمكممن أن تلجممأ
مؤسسممتان مممن نفممس البلممد أو مممن نفممس القطمماع إلممى معممالجتين

محاسبيتين مختلفتين لنفس العملية؛

    _ إن المعايير المحاسبية الدولية تهتم بتوفير معلومات عن الوضممعية
الماليممة و نتيجممة أعمممال المؤسسممات المسممعرة فممي البورصممة بهممدف
مساعدة المستثمرين و الدائنين علممى اتخمماذ القممرار، و بالتممالي فهممي ل
تغطممي العديممد مممن المجممالت الخممرى (المحاسممبة الداريممة،محاسممبة
المسؤولية الجتماعية و البيئية’محاسبة الموارد البشرية...)التي قد تهم

1عدة أطراف(مسيرين،حكومة...)؛"

    _ "توجه العديد من النتقادات لمفهمموم القيمممة العادلممة الممذي تعتمممد
علية المعايير المحاسبية الدولية في تقييم العديد من عناصر الصممول و
الخصوم،حيث يعاب على القيمة العادلة فكرة إدخال تنبممؤات مسممتقبلية
المتوقعة من ذلك الصل أو الخصم، كما تؤدي إلى تأثر نتائج المؤسسة
بالحداث الخارجية(تقلبات السعار ومعدلت الفائدة...)أكثر مممن تأثرهمما
بقراراتها الداخلية، وتؤدي أيضا إلى تقلب كبير في نتائج المؤسسة مممن

سنة لخرى نتيجة تقلب قيم الصول و الخصوم؛

    _ إدخال مبدأ تدني قيمة الصول الذي ينص على القيام باختبار تدني
القيمة عند وجود مؤشر داخلي أو خارجي يدل انخفاض القيمممة القابلممة
للتحصمميل لصممل مما عممن قيمتممه المحاسممبية ،هممذا المممر يتطلممب نظممام
معلومممات فعممال و يسممتهلك جهممد و تكلفممة كممبيرة لتتبممع قيممم أصممول

ممؤسسة وإجراء هذه الختبارات؛ ال

42بولجنيب عادل،مرجع سابق،ص، .11 .
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الفصل الوأل:
الطإار النظري للمعايير المحاسبية الدوألية وأالتوحيد الدوألي

مؤسسات الغير مسعرة فممي البورصممة مممن المزايمما الممتي _ ل تستفيد الم
توفرها المعايير المحاسبية الدوليممة فممي المموقت الممذي قممد تتحمممل فيممه

1تكاليف كبيرة لتبني هذه المعايير."

المبحث الثاني: التوحيد المحاسبي الدولي

      تعتبر المحاسبة الدولية إطارا للعديد من الدراسات و البحوث الممتي
سعت إلى تقريب أو توحيد الممارسات المحاسبية بهممدف جعممل القمموائم
المالية أكثر قابلية للمقارنة والفهم من طرف مسممتخدميها بغممض النظممر
عن جنسياتهم.  وقد استخدمت ه الدراسات عدة مفمماهيم و مصممطلحات
للتعبير عن هذا الهدف دون أن يكون هناك تمييز واضح بينهما فممي الكممثير

من الحيان.

. مفهوم التوافق (التوحيد) الدوأليالمطلب الوأل:

التوافق المحاسبي .1

    " يعتبر التوافق الدولي عملية زيادة النسجام أو التناسق بين النظم
المحاسبية الموجودة في مختلف دول العالم، وذلك عن طريق التخلص
من العمليات غير الضرورية الموجودة بينها وتخفيض مجال الختيار بين
السياسممات المحاسممبية، وإحممداث نمموع مممن التقممارب بيممن هممذه النظممم

والسياسات. وهو بذلك يشتمل على    

دراسة النظمة المحاسبية المحلية و المقارنة بينها لغرض معرفة نقاط
التفاق ونقاط الختلف، ثم العمل علممى تقريممب أو جمممع تلممك النظمممة
المختلفة مع بعضها وتوصيل المعلومات في شممكل مناسممب يمكممن مممن

2فهمها وتفسيرها على نمط واحد وذلك على المستوى الدولي."

       من هذا التعريف يتبين لنمما أن التوافممق المحاسممبي الممدولي هممدفه
الساسي الحد مممن الفممروق والختلفممات بيممن النظممم المحاسممبية، عممن

43بولجنيب عادل،مرجع سابق،ص، .11 .
)،الفصاح المحاسبي في ظل معايير المحاسبة الدولية وأثره2010/2011صبايحي نوال( .21

،ص،2018-05-06على جودة المعلومة،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ،تاريخ الطلع:
31.http://biblio.univ-alger.dz الموقع اللكتروني3العلوم التجارية،جامعة الجزائر، :
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طريق جعل المعايير،الممارسات والنظمة المحاسبية الوطنية متقاربممة
فيما بينها، إذن فهو يقرب وجهات النظر المختلفة ويعمل علممى توصمميل

المعلومات في شكل مناسب يمكن فهمه وتفسيره دوليا.

المعايرة.2

ن المعيمار، والمذي يعنمي فممي المجمال إن مصمطلح المعمايرة مشمتق م
المحاسمبي المقيماس أو القاعمدة أو القمانون العمام المذي يسترشمد بمه
المحاسب عند أداء عملممه .وعليممه فممإن المعممايرة تشممير إلممى محمماولت
لتوحيد كامل للطرق المحاسبية المستخدمة فممي العممتراف والقيمماس و
الفصمماح، وهممي بممذلك أكممثر طموحمما مممن التوافممق لنهمما تهممدف لتبنممي

1مجموعة واحدة من القواعد على المستوى الدولي.

التوحيد المحاسبي الدولي.3

    لقد تعددت التعاريف المقدمة لمصطلح التوحيد المحاسبي،بين منممم
تناوله من خلل مفهممومه وبيممن مممن تنمماوله مممن خلل أهممدافه. "ويعنممي
التوحيممد بصممفة عامممة جعممل الشمميء واحممدا وهممو التماثممل و التطممابق

فإن التوحيد يشمل *سممن مجموعممة مممن »afnor والنتظام و حسب «
القواعد التي تسمح بتنظيم أدوات ونواتج العمل وتوحيدها وتبسمميطها.*

"2

        هذا على المستوى المحلي، أما علممى المسممتوى الممدولي فيشممير
التوحيد إلى حالة وجود درجة عالية من التجانس و التماثل الممذي يممؤدي
إلى تعميم تطبيق مبممادئ وممارسممات واحممدة علممى المسممتوى الممدولي،

وذلك عن طريق تبني أنظمة دولة من قبل دولة أخرى.

      إن التوحيد المحاسبي يجرى على ثلثة مستويات كما هو موضح
في الشكل التالي:

: مستويات التوحيد المحاسبي01الشكل 

سابق،ص،   .1 وسام،مرجع 33شالورم . 
مممداني بممن بلغيممث،إشممكالية التوحيممد المحاسممبي "تجربممة الجزائممر"،مجلممة البمماحث،العممدد. 23

،جامعممممممممممممممممممة ورقلممممممممممممممممممة،الموقممممممممممممممممممع اللكممممممممممممممممممتروني:01/2004
http://rcweb.luedld.net/rc1/6_MADANI.PDF ،53،ص،2018-04-01، تاريخ الطلع.
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التوحيد المحاسبي
الدوألي

على مستوى
المبادئ

على مستوى
توحيد النظم

على مستوى
القواعد

إذ يقتصر التوحيد
في هذا المستوى

على السس
والمبادئ المحاسبية
والمعايير الساسية
التي يمكن الهتداء

بها عند تطبيق
السس والمبادئ
التي يتم توحيدها.

ويشمل في هذا
المستوى، توحيد

القواعد والجراءات
والوسائل

المحاسبية

ويشمل التوحيد في
هذا المستوى توحيد

النظام المحاسبي
ككل بما يقوم عليه
من أسس ومبادئ

وقواعد ووسائل
وإجراءات .
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المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على المرجع مداني بن بلغيث،إشكالية التوحيد  
.53المحاسبي"تجربة الجزائر"،سبق ذكره،ص،

       من أجل توضيح أكبر للفرق بين المصطلحات و عدم الخلط بينهمما
يمكن وضعها في سياق يعكس مراحممل السممعي لتحقيممق التجممانس فممي
النظمة المحاسبية ،حيممث تبممدأ المرحلممة الولممى بعمليممة المقارنممة بيممن
النظمة المحاسبية للدول أما المرحلة الثانية فهي تهدف ليجمماد توافممق
بينها، أممما المرحلممة الثالثممة فيتممم توليممد و إنتمماج مجموعممة مممن المعممايير
المتفق عليها ثم تأتي المرحلة الخيرة و هي التوحيد . والشممكل التممالي

يوضح هذه المراحل:

: تدرج مستويات تجانأس النأظمة المحاسبية02الشكل رقم
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التوحيد المعايرة التنسيق المقارنة

.39المصدر: صبايحي نوال،مرجع سابق،ص،

 جهود لجنة المعايير المحاسبية الدوأليةالمطلب الثانأي:
لتحقيق التوحيد الدوألي

نشأة وأهداف لجنة المعايير المحاسبية الدولية.1

           "بدأت محاولت التنسيق بين الممارسات المحاسبية المختلفة
منذ بدايات القرن الماضي، حيث عقد أول مؤتمر محاسبي دولممي سممنة

 فممي الوليممات المتحممدة المريكيممة وقممد دار الحممديث فممي هممذا1904
المؤتمر حول إمكانية توحيد القمموانين المحاسممبية للممدول، تتممالت بعممدها
المؤتمرات في كل من أمستردام،نيويورك ،لندن برليممن وبمماريس ،كممما
تأسست بعض المنظمات المهنية كمجموعة الدراسات،وهممي مجموعممة

 فممي أوروبمما1961مممن مزاولممي مهنممة المحاسممبة والممتي نشممأت سممنة 
كمستشار لسلطات التحاد الوروبي فيما يتعلممق بالمحاسممبة، بالضممافة

1. "1966لمجموعة دراسة المحاسبة الدولية التي تأسست 

        وقد اتسمت هذه المحمماولت بالسممطحية واقتصممرت علممى تبممادل
المعلومممات و الخممبرات بيممن الممدول دون العمممل علممى تقليممل فجمموة

الختلفات في الممارسات المحاسبية القائمة بشكل فعلي وملموس

 نقطممة تحممول فممي تاريممخ التوافممق المحاسممبي1972 " اعتممبرت سممنة 
الدولي حيث ظهرت جهود عملية لتحقيق هذا التوافممق ،فخلل المممؤتمر
العاشر المنعقد تم اقتراح إنشاء هيئة دولية تكون مسممؤولة عممن تكمموين

وصياغة 

جمموان29معايير محاسبية ذات بعد دولي،و تجسدت هممذه الفكممرة فممي 
نIASC بإنشاء لجنة المعايير المحاسممبية الدوليممة  1973 اق بي ر اتف  إث

المنظمات المحاسبية المهنيممة، وتعتممبر همذه اللجنممة هيئممة مسمتقلة فممي

)،تكييممف القمموائم الماليممة فممي المؤسسممات الجزائريممة وفممق معممايير2008/2009شناي عبد الكريم(.11
:المحاسبة الدولية،مذكرة لنيل شهادة الماجستير فممي علمموم التسمميير،جامعممة باتنممة،الموقممع اللكممتروني

http://theses.univ-batna.dz :8،ص،2018-04-01،تاريخ الطلع.
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عملهمما ول تتبممع أي كيممان مهنممي أو كيممان مممن سمملطته وضممع المعممايير
1المحاسبية ".

إصلح لجنة المعايير المحاسبية الدولية.2

  ،وتوالت بعممدها المسمماعي1977 بالصلح في سنة IASC"بدأت 
حيث وافق   مجلس اللجنة بالجماع على دستور2000إلى غاية مارس

 تممم2001 أفريممل 01جديد لعادة هيكلتها و تغيير إسممتراتيجيتها . وفممي 
استبدال لجنة المعايير المحاسممبية الدوليممة بمجلممس معممايير المحاسممبية

الذي تولى مسممؤولية وضممع  المعممايير المحاسممبية الدوليممةIASBالدولية 
ومن السباب التي استدعت الصلح نذكر:

إعطاء لجنة المعايير المحاسبية الدولية هيكل و أهداف تلئممم-      
الرهانات المستقبلية التي تواجهها و المتمثلة فممي العمممل علممى تحقيممق
التوحيد المحاسبي الدولي، بعدما كممانت تسممعى قبممل هممذا التاريممخ إلممى

تحقيق التوافق المحاسبي الدولي؛

إعطاء أكثر استقللية للجنة المعايير المحاسبية الدولية انطلقا من-     
العتقاد أن المعايير الجيدة هي التي توضع من طرف مجموعة صممغيرة

من أشخاص يتمتعون بالكفاءة التقنية ويعملون بدوام كامل؛

توسيع تمثيل البلدان و المنظمات المهنية داخل المجلس و تعزيز    -
التعاون و الشراكة مع الهيئات المحلية لوضع المعايير من أجممل تقريممب

2الممارسات المحلية من المعايير الدولية."

تنظيم مجلس المعايير المحاسبية الدولية.3

        أدى إصلح لجنة المعايير المحاسبية الدولية إلى تغيير جدري فممي
 كممانت هممذه المنظمممة تتكممون ممن2000هيكلها التنظيمي،فحممتى سممنة 

 أجيممرا11 عضوا منتخبا يعملون بشممكل تطمموعي، ومممن 16مكتب يضم 
دائما بالضافة إلى عممدد كممبير مممن الشخصمميات الممذين يعملممون بشممكل

تطوعي في إطار عدة لجان و فرق عمل.

8شناي عبد الكريم،مرجع سابق،ص، .1 . 
28،29بولجنيب عادل،مرجع سابق،ص.ص، .2 . 
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اIASC              وقد أضفى إصلح     المزيد من الحترافية على عمله
ى IASCحيث ىتحول اسمها من اييرIASCF إل ة المع ة لجن  أي مؤسس

المحاسبية الدولية وصارت هذه الخيرة المنظمممة الم كيممانين رئيسمميين
ةTrusteesهما مجلس الرقابة   بية الدولي ايير المحاس س المع  و مجل

IASB بالضافة إلى كيانين آخرين هما اللجنة الستشارية للمعايير SAC
اييرIFRICو لجنة الشممرح و التفسممير  دار المع ة إص ت مهم د أوكل . وق

المحاسبية الدولية كممما سممبق الممذكر إلممى مجلممس المعممايير المحاسممبية
IASBالدولية 

والجدول الموالي يوضح كيانات لجنة المعايير المحاسبية الدولية:

: كيانأات مؤسسة لجنة المعايير المحاسبية01الجدوأل 
.الدوألية

يتولى تسيير مؤسسة لجنة المعايير المحاسبية-  
 إداريا ،كما يضطلع بالمهام19الدولية ،يتكون من 

:التالية

البحث على مصادر لتميل المنظمة؛-      

إعداد تقرير سنوي حول عمل المنظمة؛-      

تعيين أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة الدائمة-     
  ؛للشرح وكذا اللجنة الستشارية لوضع المعايير

المصادقة على ميزانية المنظمة و تحديد أسس-     
.تمويلها

مجلس
 الرقابة

Trustees
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  -  عضوا معينين من طرف14يتكون المجلس من 
.مجلس الرقابة

تتمثل مهمة المجلس ا أساسية  في التحضير       
ونشر المعايير الجديدة ومشاريع المعايير، وكذا اختبار
إمكانية تطبيقها في مختلف البيئات المحاسبية ويقوم

كذلك بوضع برنامج العمل الخاص به وخلل القيام
بهذه المهام يمكن للمجلس أن يفوض بعض العمال

.لهيئات محلية أو منظمات أخرى

مجلس
المعايير

المحاسبية
الدوألية

IASB

   -  عضوا يتم تعيينهم من12تتكون هذه اللجنة من 
. سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة3قبل المانة لمدة 

تهتم بتفسير بعض النقاط الخاصة في المعايير         
المحاسبية الدولية على ضوء الطار المفاهيمي

وعرضها على المجلس من أجل المصادقة، وتعمل
أيضا مع هيئات التوحيد الوطنية لضمان حلول ذات

جودة عالية، كما يمكن أن تقوم بمهام أخرى بطلب
 .من المجلس

لجنة الشرح
وأالتفسير

IFRIC

    -  عضوا من أصول وخبرات مختلفة45تتكون من 
 سنوات3معينين من طرف مجلس الرقابة لمدة 

.قابلة للتجديد مرة واحدة

:وتتمثل مهامه أساسا في 

تقديم استشارات للمجلس تتعلق بأولويات-     
العمل؛

إعلم المجلس بآراء الهيئات أو الفراد العضاء-     
بهذه اللجنة بخصوص مشاريع المعايير ؛

.يقدم استشارات للمجلس في مجالت أخرى-    

اللجنة
الستشارية
 للمعايير

SAC
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المصدر : من إعداد الطالبة بناءا على المرجع بولجنيب عادل،سبق
.31إلى28ذكره،ص.ص،من

        والشكل الموالي يوضح الهيكل التنظيمي لمؤسسة لجنة المعايير
المحاسبية الدولية:

: الهيكل التنظيمي لمؤسسة لجنة المعايير03الشكل 
المحاسبية الدوألية

 IASCF    مؤسسة لجنة المعايير المحاسبية الدوألية   

مجلس المعايير
المحاسبية الدوألية

IASB

26

Trustees مجلس الرقابة  



الفصل الوأل:
الطإار النظري للمعايير المحاسبية الدوألية وأالتوحيد الدوألي

IFRIC لجنة الشرح وأ
التفسير

SAC اللجنة الستشارية
للمعايير

تعيين  

استشارة

      رفع تقارير

.26المصدر: شالورم وسام ،مرجع سابق،ص.

       لم يقتصر التغيير الذي طرأ على لجنة المعايير المحاسبية الدوليممة
على هيكلهمما فقممط بممل تعممداه إلممى تبنممي إسممتراتيجية جديممدة ممن أجممل

تحسين نوعية المعايير و ترقية استعمالها في العالم،نلخصها كالتالي: 

المعايير-                   بين  التقريب  إلى  تهدف  مشاريع  إطلق 
المحاسبية الدولية و المعايير المحاسممبية للممدول المممؤثرة و كممذا ترقيممة

استعمالها على المستوى الدولي ؛

المعايير-                   إلى تسهيل تطبيق  تهدف  إطلق مشاريع 
الموجودة ؛

إطلق مشاريع لتحسين جودة المعايير الموجودة.-                  

           تجسدت جهود لجنة المعممايير المحاسممبية الدوليممة فممي تحقيممق
التوافق المحاسبي الدولي من خلل إصدار المعايير المحاسبية الدوليممة
و التي تعد أداة أساسية لتنظيم الممارسات المحاسبية وتحديممد أسممس
وقواعد الفصاح و القياس علممى المسممتوى الممدولي بشممكل موضمموعي،
لذلك فقد زاد الهتمام بهمما خلل العقممود الخيممرة وانتشممر تطبيقهمما فممي

الكثير من دول العالم.

مزايا التوافق المحاسبي الدوألي وأالمطلب الثالث: 
معوقاته.
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الفصل الوأل:
الطإار النظري للمعايير المحاسبية الدوألية وأالتوحيد الدوألي

 هناك العديد من الفوائد من وجود مجموعة موحدة من المعايير       
المحاسبية التي يمكن تطبيقها في مختلف بلدان العالم ،لكن بالمقابل

فإن التوافق مع مجموعة واحدة من المعايير يطرح جملة من
المعوقات والتي سنتطرق إليها كالتي:

.مزايا التوافق المحاسبي الدوألي1

فممي تخفيممض تكمماليف السممتغلل يساهم التوافق المحاسبي الممدولي- 
المتعلقة بإعداد القوائم المالية خاصة فيما يتعلق بالحسممابات المجمعممة

؛للمؤسسات التي لديها فروع تنشط في مناطق مختلفة من الوطن

متجانسة وقابلة للتطبيق على المستوى العالمي إن إيجاد لغة مالية-  
سيزيل الغموض واللتباس على مستوى القمموائم الماليممة وسمميزيد مممن

؛شفافية ومصداقية المعلومات الواردة فيها

يمكن الكيانات تحسين اتخاذ قراراتها الستراتيجية في مجال - 
 ؛الندماج

نقل المعارف و المهارات المحاسبية بسهولة تامة في جميع أنحاء - 
 ؛العالم

إن توفر معلومات ذات مصداقية وقابلية للمقارنة يؤدي إلى تحسين-  
 ؛عملية اتخاذ القرارات من طرف المستثمرين 

إمكانية السممتفادة مممن أفضممل الفكممار الناتجممة عممن أنشممطة وضممع-  
المعايير الوطنية في تطوير معايير عالمية ذات مسممتويات و جممودة جممد

عالية؛

يسهل عمل مصالح الضرائب في الدول التي تتواجد فيهمما الشممركات- 
المتعددة الجنسيات والدول التي تنتمي إليها؛

توفير الوقت والنقود التي تنفق من أجل تأهيل المحاسبين وتدريبهم- 
على النظمة المحاسبية الموجودة بالدول المختلفة؛
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الفصل الوأل:
الطإار النظري للمعايير المحاسبية الدوألية وأالتوحيد الدوألي

يساهم التوافق المحاسبي الدولي في رفع مستوى مهنممة المحاسممبة- 
في دول العالم، حيث أن الدول التي توجد بها أنظمة محاسممبية ضممعيفة

وبدائية سوف يساهم في رفع مستوى النظم المحاسبية.

.معوقات التوافق الدوألي.2

حيث تتمثممل هممذه العقبممة الفروقات الثقافية و الحضارية بين المم: "أ-
في الفروقات من حيث اللغة والدين والتشريعات والقوانين...إلخ، وهي
فروقات تنعكس آثارها على كثير مممن المفمماهيم السممائدة لممدى شممعوب

.العالم وكذلك على ترتيب أولوياتها السياسية والقتصادية والجتماعية

غالبا ما تصاغ المعايير الختلفات السياسية والحضارية بين المم:ب-  
المحاسبية لتحقيق إما أهداف سياسية أو اقتصادية منسجمة مع النظام
القتصادي والسياسي السائد فممي البلممد،ونظممرا لصممعوبة تحقيممق نظممام
سياسي أو اقتصادي موحد علممى المسممتوى العممالمي، فممإن هممذا يشممكل

1عائقا أمام التوافق المحاسبي الدولي. "

وتتجلى من خلل عدم الرغبة في قبول تسويات النزعة الوطنية:ج-  "
تنطمموي علممى تغييممر الممارسممات المحاسممبية، ويكممون ذلممك مممن قبممل
المحاسبين والكيانات أو من جانب الدول التي قد ل ترغب فممي فقممدان

سيادتها؛

يعنممي تعممودهم قناعة مستخدمي القوائم المالية بالمعايير الوطنية:د-  
علممى المعممايير الوطنيممة إلممى الدرجممة الممتي يصممعب فيهمما تحممول أولئممك
المستخدمين إلى قراءة قوائم مالية أعدت باسممتخدام طممرق محاسممبية

2غير تلك التي تعودوا عليها."

)،آثار تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على العممرض والفصمماح فممي2012/2013بدرة بن تومي(. 11
القمموائم الماليممة للمصممارف السمملمية،مممذكرة  لنيممل شممهادة الماجسممتير فممي العلمموم التجاريممة، جامعممة

-05-05تاريممممخ الطلع:  https://www.pnst.cerist.dz: سممممطيف ، الموقممممع اللكممممتروني
. 16،17،ص.ص،2018

18بدرة بن تومي،مرجع سابق،ص، .2 . 
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   خلصة.

   

        تم التناول في هذا الفصل أهمية وضع معايير تضبط الممارسممات
المحاسبية بما يتماشى والمتطلبات البيئية للبلممد، غيممر أن القيممام بممذلك
أفرز تباينا في المعايير وبالتالي في ممارسة إعداد التقارير المالية على
المستوى الدولي، المر الذي شكل عقبات أمام الكيانات وخاصممة منهمما
متعددة الجنسيات،في ظل العولمة وانفتاح السممواق ممما أدى بالمنمماداة
إلى تقليممل الختلفممات بيممن الممارسممات المحاسممبية وهممذا بغيممة تعزيممز
قابلية القوائم المالية للمقارنة علممى المسممتوى الممدولي.  وقممد طرحممت
في هذا المجال فكرة التوافق المحاسبي الدولي لتحقيق ذلممك، وكممانت
مممن بيممن المجهممودات تلممك الممتي أسممفرت عممن تشممكيل لجنممة معممايير
المحاسبة الدولية  والتي حل محلها فيما بعد مجلس معممايير المحاسممبة
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الفصل الوأل:
الطإار النظري للمعايير المحاسبية الدوألية وأالتوحيد الدوألي

الدولية الذي يعد في الوقت الحالي الفاعل الرئيسي فممي عمليممة وضممع
معايير للمحاسبة ليتم تطبيقها في مختلف بلدان العالم.
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الفصل الثاني:

الدراسات

السابقة



السابقة  الدراسات الثاني  :الفصل

 تمهيد.      

      لقد تم التطرق في هذا الفصل إلى مختلف الدراسات السابقة
التي لها صلة أو علقاة بموضوع دراستنا.

المبحث الول: مسار وتطبيق المعايرة المحاسبية في
الجزائر

المطلب الول:تبني المعايرة المحاسبية الدولية
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السابقة  الدراسات الثاني  :الفصل

من بين الدراسات التي اهتمت بموضوع المعييايير المحاسييبية الدولييية 
والتوحيد الدولي نجد :  

 مجليية العلييومبن طاهر حسين ودربوش محمد طاهر       
 بعنييوان "البيئيية12/2014القاتصادية والتسيير والعلوم التجارية، العييدد 

المحاسبية الجزائرية في ظل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية".

      هدفت هذه الدراسة إلييى تبيييان دوافييع اعتميياد معييايير المحاسييبية
الدولية في البيئة الجزائرية، وأهم الستخدامات لهذه المعايير بالضييافة
إلييى إبييراز مييدى توافييق البيئيية المحاسييبية الجزائرييية مييع المعييايير

المحاسبية الدولية.

:خلصت هذه الدراسة بجملة من النتائج أهمها      

_إن توافق وتطبيق البيئة الوطنية مع البيئة الدولية في مجييال المعييايير
المحاسبية الدولية له منافع وفوائد وأمامه معوقاات وصييعوبات وتييترتب
عليهم نتائج وانعكاسات قاد تكون سلبية إل أن الجانب السلبي أكثر ميل
في البيئات الوطنية الييتي لييم تصييل بعييد إلييى مييا وصييلت إليييه البيئييات

الدولية المتقدمة؛

_ ل يمكن للمؤسسات أن تساير التطور وتضيمن سيوقاا لهيا إل بتنظيييم
عملية المعايرة وذلك من حيث المنتجات ومستوى الخييدمات المقدميية،
وسائل وتقنيات النتاج المستعملة، إعداد برامج وهيكلة واضحة لمتابعيية
ما يحدث على المستوى الدولي مين حيييث المعييايرة والمعيايير، وعلييى
مسييتوى المؤسسييات ينبغييي لهييا أن يكييون لييديها تمثيييل فييي مجلييس
المعايير المحاسبة الدولي وذلك حتى تطييرح المشيياكل الموجييودة فييي

مجال المحاسبة؛

_مع التجاه المتنامي لتبني معايير المحاسبة الدولية بشكل متزايد على
مستوى العديد ميين دول العييالم ميين اللييتزام بتطبيقهييا، حيييث تتفاعييل
البيئة الجزائرية بشكل عام تفاعل إيجابيا ومضطرا مع البيئة الدولية في

المجال المحاسبي ؛

_من خلل عملية التوحيد المحاسبي الييدولي يتييبين أنييه ميين الضييروري
ضبط الممارسات المحاسبية في المؤسسات وذلك بوضع معايير دولية

موحدة لضمان تجانس التقارير المالية والقوائم المحاسبية.

31



السابقة  الدراسات الثاني  :الفصل

 عبييادي (ملتقييى دولييي حييول النظييامفاطمة الزهههراء        دراسة 
المحاسبي المالي فييي مواجهيية المعييايير الدولييية للمحاسييبة والمعييايير
الدولية للمراجعة)، بعنوان "مكانة النظام المحاسبي المييالي الجزائييري

في ظل المعايير الدولية للمحاسبة".

       تمثلت مساعي هذه الدراسة في التعرف على التوافق المحاسبي
الدولي والمعايير المحاسبية ،كذا المعوقاييات الييتي تييواجه هييذا التوافييق
بالضييافة إلييى التعريييف بالنظييام المحاسييبي المييالي واسييتحداثاته
وخصوصياته وأسباب توجه الجزائر إلى النظام المحاسبي المالي وتبني

المعايير المحاسبية الدولية.

:من أهم النتائج التي وصلت إليها هذه الدراسة     

_ نظرا لوجه القصور التي شابت المخطط المحاسبي الييوطني إضييافة
إلييى مجموعيية الظييروف الييتي سييادت العلقاييات القاتصييادية العالمييية،
قاييررت الجزائيير تبنييي النظييام المحاسييبي المييالي وذلييك قاصييد مواكبيية
القاتصاد العالمي، ما أنها وجدت نفسها مجبرة علييى تبنييي هييذا النظييام
في ظل التحول إليى اقاتصيياد السيوق وبيوادر انضيمامها إليى المنظميية

العالمية للتجارة؛

_إن نجاح تطبيق هذا النظام على الدولة الجزائرييية منييح فييترة انتقالييية
تسمح بالتطبيق التدريجي له يتم خللها إعداد الكفاءات المشرفة علييى
إعداد هذه النظم واعتمادها كنظام محاسبي دائم، وكذا دعييم العلقاييات

بين الجامعة والمؤسسة لستفادة من الخبرات الكاديمية.

، فييي مجليية الدراسييات المالييية والمحاسييبية،يوسف بودلههة    عالج 
، بعنوان "آفاق تطييبيق المعييايير المحاسييبية الدولييية2011العدد الثاني 

في الجزائر في ظل التوافق المالي الدولي".

      حاول الباحث من خلل هذه الدراسة تناول ماهية المحاسبة
الدولية، أهداف ومتطلبات التوافق المحاسبي الدولي ومستوياته

وأخيرا آفاق تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر.
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:خلصت هذه الدراسة بأهم النتائج    

_تجاوبا مع التوسع والتطور والتبادل التجاري بييين مختلييف دول العييالم،
انطلقت بعض الجهود والمحاولت لوضع أسس دولية لمهنيية المحاسييبة

الدولية أدت تدريجيا إلى نشوء ما يعرف بالمعايير المحاسبية الدولية؛

_تهدف المعايير المحاسبية الدولية إلى توحيد المبادئ المحاسييبية علييى
مستوى العالم من أجل تييوفير قااعييدة موحييدة لقييراءة القييوائم المالييية
لمختلف الشركات، وذلك من أجل إعطيياء صييورة واضييحة عيين النظييام

المحاسبي والمعايير؛

_إن المعايير المحاسييبية الدولييية سييتكون موجهيية للمسييتثمرين خاصيية
الجانب منهم أكثر من القواعد المحاسبية الوطنية؛

_إجبارييية تطييبيق المعييايير المحاسييبية الدولييية فييي إطييار هيئيية المييم
المتحدة حتى تكون لها الصبغة القانونييية الدولييية والقييوة العالمييية فييي

التطبيق.

:يمكن تلخيص آفاق تطبيق المعايير في الشكل التالي      

: مخطط يوضح آفاق تطبيق المعايير04الشكل رقم
المحاسبية في الجزائر
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الشركاء
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البلدان ستتلشى تدريجيا
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الدولية التي تعظم
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المصدر:من إعداد الطالبة بناءا على المرجع:يوسف بودلة،آفاق تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في
الجزائر في ظل التوافق المالي الدولي،مجلة الدراسات المالية والمحاسبية ’العدد الثاني،

-04-28تاريخ الطلع:  https://www.asjp.cerist.dz ،الموقاع اللكتروني2011

.39 إلى36،ص.ص،من2018

المطلب الثاني:أثر تطبيق المعايير المحاسبية على نشاط
.المؤسسة في الجزائر

في موضوع "أثر تطبيق المعييايير المحاسييبية الدولييية فييي        
 ،تمثلييت الهييداف الييتي يسييعى هييذا البحييث إلييى1المؤسسيية القاتصييادية "

تحقيقها أساسا في إبراز التطيورات اليتي شيهدتها المحاسيبة اسييتجابة
للتحولت القاتصادية المتلحقة و الناتجيية عيين التوسييع و النتشييار الكييبير
للمعاملت القاتصادية الدولية ،بالضافة إلى اسييتعراض ملمييح المحيييط

المحاسييبي الييدولي و تقييديم سييياق ظهييور الحاجيية لقااميية التطبيقييات
المحاسبية و الجهود المبذولة لتحقيقييه مييع الييتركيز علييى جهييود لجنيية

المعايير المحاسبية الدولييية و فييي تطييوير الفصيياح بهييدف تشييجيع
الستثمارات المالييية الدولييية، وأخيييرا تنيياول انعكاسييات تطييبيق المعييايير
ة الدوليية الحاصيلة عليى المسيتوى اليداخلي للمؤسسية القاتصيادية بداي

بالتحضيرات السابقة للتطبيق ثم الثار اللحقة ذات البعاد التنظيمييية و
تلك المتعلقة بالوظائف الساسية داخل المؤسسة القاتصادية.

        استدعت طبيعة موضوع الدراسة استخدام مناهييج متعييددة تفييي
بأغراض الموضوع ،المنهج الوصفي عند تناول الطييار النظييري لمعييايير
المحاسييبة والتيياريخي فييي الجييزاء المرتبطيية بمراحييل تطييور نظرييية
المحاسبة والتطورات التاريخية للجنة معايير المحاسبة الدولية،والمنهييج
التحليلي عند دراسة الثار الناتجة عن تطبيق معايير المحاسييبة الدولييية
وعند عرض النظام المحاسبي المالي،وكذا اعتماد منهج دراسيية الحاليية
في الجانب الذي يتعلق بتجربة الجزائر فييي مجيال التوافييق المحاسييبي

الدولي.                                                          

)،أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية في مؤسسة اقاتصادية،مذكرة لنيييل2009/2010بورويسة سعاد(1
:شيييييهادة الماجسيييييتير فيييييي عليييييوم التسييييييير،جامعييييية قاسييييينطينة،الموقايييييع اللكيييييتروني

https://www.mobt3ath.com، :29،ص،2018-03-05تاريخ الطلع.
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      قاامت الطالبة في دراستها الميدانية باستخدام تقنيتي السييتبيان و
ن المؤسسيات الكائنية بوليية المقابلة الشخصية من خلل تتبع عينية م
قاسنطينة ،كما قاامت باستقصاء معلومات ميين بعييض الجهييات المهتميية
بتطبيق النظييام المحاسييبي المييالي،وكييذلك إجييراء مقييابلت مييع بعييض
المسييئولين فييي مصييلحة الضييرائب ومديرييية التربييية و التعليييم وبعييض

المحاسبين المهنيين بولية قاسنطينة.

       من أهم النتائج المتوصل إليها في هذا البحث هييي: الييتركيز علييى
مسايرة الجانب الكاديمي للمحاسبة والتطييورات الييتي يشييهدها جانبهييا
العملي،العمل على تطوير مهنة المحاسبة وفق معايير المهنة المعمول
بها دوليييا كالنظميام إلييى التحيياد اليدولي للمحاسيبين، يتطلييب تطيبيق
المعييايير الدولييية تييوفر الظييروف المحلييية الملئميية كضييرورة   وجييود
أسواق نشطة ،أهمية تفعيل دور الدولة في مرافقيية المؤسسييات خلل
مرحلة النتقال إلى النظام المحاسييبي الجديييد ميين خلل تييوفير الييدعم

المالي للمؤسسات الغير قاادرة على تحمل نفقات التحول .

  شناي عبدالكريمدراسة

      "سعى الباحث في هذه المذكرة إلييى تحقيييق جملية ميين الهييداف
تمثلت أساسا في تحديد أوجه التقارب والختلف بين المخطط الوطني
المحاسييبي والنظييام المحاسييبي المييالي،واسييتنتاج الرهانييات والثييار
المحتملة جراء اعتماد هذه الصلحات المحاسبية بالضافة  إلى توضيييح
كيف تكون القوائم المالية في المؤسسات الجزائرييية بعييد تكييفهييا مييع

معايير المحاسبة الدولية.

الطريقة التي تم تتبعها في هذا البحث هي المنهج الوصفي      
.والتحليلي للقوائم المالية

  أما الدراسة التطبيقية كانت على مستوى مؤسسيية مطيياحن الجنييوب
الكبرى .

     تمثلت النتائج المتوصلة في هذا البحث في: قادرة المؤسسيية علييى
تقديم صورة صادقاة عن وضعها المالي،قاياس كفاءتهييا ومعرفيية التغيييير
فييي وضييعيتها المالييية فيي مقابيل اللتزاميات القانونييية اليواجب عليهييا
احترامها وذلك بالخذ بعين العتبار (تنظيمهييا،حجمهييا،طبيعيية نشيياطها)،
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السابقة  الدراسات الثاني  :الفصل

تتمكن الوحدة من إجراء مقارنة موضوعية زمنيا على مسييتوى الوحييدة
ومكانيييا علييى المسييتوى الييوطني والييدولي بييين الوحييدات، مراقابيية
الحسييابات ميين خلل تقييديم الضييمانات إلييى المسيييرين ،المسيياهمين
،الشركاء ،الدولة، المستعملين الخرين كالعمال والييدائنين فيمييا يخييص

.1مطابقتها للمعايير ومدى مصداقايتها وشفافيتها"

 في أطروحتها لنيل شهادة دكتييوراهمحمد طيفور أمينة      عالجت 
في العلوم القاتصادية بعنوان "الدراسة المحاسبية وحدود الفصاح فييي
البيانات المالية للبنوك و المؤسسات المالية المماثلة في ظل المعييايير

المحاسبية الدولية (حالة الجزائر)".

         بحيث تهدف هذه الدراسة إلى معالجة أكبر مشكل يواجه معدي
البيانات المالية ومتخذي القرارات والمتمثل في الفصيياح فييي البيانييات
المالية من خلل معرفة خطييوات التطييبيق السييليم لمعييايير المحاسييبة
الدولية وتحديد دوافع الدول التي أدت إلى تبنيها ،تحديد مفهوم مصطلح
الفصاح المحاسبي بالنسبة للقائمين على إعداد البيانات المالية وأخيرا
معرفة مدى درجيية الييتزام البنييوك وشييركات التييأمين بالتحديييد مفهييوم
مصييطلح الفصيياح المحاسييبي بالنسييبة للقييائمين علييى إعييداد البيانييات
المالييية وأخيييرا معرفيية مييدى درجيية الييتزام البنييوك وشييركات التييأمين
بالفصاح عن المعلومات في البيانييات المالييية ومييدى التزامهييا بمعييايير

المحاسبة الدولية والنظام المحاسبي المالي.

     قاصد الحاطة بمختلييف بمختلييف جييوانب الدراسيية تمييت المعالجيية
بإتباع  المنهج الوصفي والتحليلي وذلك من خلل جمع البيانييات،تحليلهييا
والوصول إلى استنتاجات، أما فيما يخص الجانب التطبيقي فقد احتييوى
ن الدوات والمتمثلية فييي طيرح اسيتبيان يحتيوي عليى وعين م علييى ن
مجموعة من السئلة موجهيية لعينيية ميين البنييوك وشييركات التييأمين ثييم
تحليلييه،بالضييافة إلييى اسييتخدام القييوائم المالييية لبنييك خليييج الجزائيير

والشركات المركزية للتأمين.

11. ،تكييف القوائم المالية في المؤسسات الجزائرية2008/2009شناي عبد الكريم،
وفق معايير المحاسبة الدولية،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في

.علوم التسيير،جامعة باتنة
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     تمثلت النتائج المتوصل إليها في هييذه الطروحيية فييي أن اسييتخدام
معايير المحاسبة الدولية والبلغا المالي كلغة محاسبية موحدة سيييؤدي
إلى جعل السواق المالية كسوق واحد مما يؤدي إلى تشجيع السييتثمار
وتوسيييع رقاعيية العمييال القاتصييادية،تتميييز البنييوك وشييركات التييأمين
بخصائص فريدة تميزها عن غيرها من المؤسسات وعليه نجييد أن لجنيية
ومجلس معايير المحاسبة الدولية قااما بإصييدار مجموعيية ميين المعييايير
تتوافييق وأنشييطتها،وجييود علقايية ذات دلليية إحصييائية فييي متوسييطات
استجابات الفراد حول مدى توافق محاسبة البنييوك وشييركات التييأمين

مع معايير المحاسبة الدولية.

،في مذكرتها لنيل شهادة الماستر موضوع"مشحود فاطمةتناولت  
أثر تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على المردودية المالية للمؤسسة

القاتصادية".

      حاولت الباحثة في هذه الدراسة تقديم المعايير المحاسبية الدولية
وشرح المفاهيم المتعلقة بها والهيئات التي تقوم بإصييدارها،كمييا سييعت
غلى التعرف على الصلح الحاسبي في الجزائيير ميين خلل مييا جيياء بييه
النظيييام المحاسيييبي الميييالي اليييذي يسيييتجيب للمعيييايير المحاسيييبية
الدولية،بالضافة إلى تقديم نظرة عن المردودية المالية وإبييراز أهميتهييا
بالنسييبة للمؤسسيية القاتصييادية وتحديييد أهييم المعييايير المييؤثرة عليهييا،
وأخيرا بيييان كيفييية تطييبيق معييايير المحاسييبة الدولييية فييي مؤسسييتين
اقاتصاديتين ميين خلل النظييام المحاسييبي المييالي وبيييان الثييار المالييية

الناتجة عن ذلك.

      اعتمدت الباحثة في الجييانب النظييري علييى المنهييج الوصييفي عنييد
تقديمها لهم المفاهيم الساسية للمعايير الدولية وكييذلك عنييد التطييرق
إلى الصلح المحاسبي في الجزائر وعرض مختلف المفيياهيم المتعلقيية
بذلك؛  أما فيمييا يخييص الجييانب التطييبيقي فقييد اعتمييدت علييى المنهييج
التحليلييي ودراسيية الحاليية لمعالجيية الشييكالية المطروحيية ميين خلل
التطرق إلى الثار المالية الناتجة عن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية
في المؤسسات، وقاد تم اختيار مؤسسة الصيييانة الصييناعية الصييوميك-

سكيكدة-،والمؤسسة الجزائرية لشغال الطرق ألطرو-سكيكدة-
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        :من أهم النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة    

_نتيجة الختلفات بين القواعد المحلية والقواعد الدولييية،فييإن المعييايير
المحاسبية الدولية تؤثر على المردودييية المالييية للمؤسسيية وذلييك ميين
خلل التغيييرات والتقلبييات الحاصييلة فييي النتيجيية والمييوال الخاصيية؛
_تعتبر المعايير المحاسبية الدولية المرشد الساسي واللغيية المشييتركة
للمؤسسييييات القاتصييييادية الييييتي تنشييييط فييييي السييييواق المالييييية
العالمية،وتخفيض درجة الغموض فييي تفسييير البيانيات المالييية ويسيمح
بإعطائها قادر من الشفافية والوضوح لتحسييين عملييية اتخيياذ القييرارات

من طرف المستثمرين؛

_إن تبني المعايير المحاسبية الدولية من طرف المؤسسييات الجزائرييية
قاد يكون له أثر على وضعيتها المالية لكن ليس بحجم التييأثير فييي ظييل
وجود سوق مالي نشط يعكس ظروف المنافسة والنتاج الحقيقي على

القاتصاد العالمي.

      سنتطرق إلى الطريقة المثالية التي يمكن من خللها تبني المعايير
الدولييية بالمؤسسيية،ويمكيين ملحظيية مسييار تبنييي المعييايير الدولييية

بالمؤسسة من خلل الشكل الموالي:

: مسار اعتماد وتطوير المعايير الدولية بالمنظمة05الشكل 
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       المسار نحو النتشار

،أهمية تبني معايير المراجعة الدولية في ظل2014/2015المصدر: سايج فايز،
https://dspace.univ-ouargla.dz الصلح المحاسبي-حالة الجزائر-، مذكرة

لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيير،جامعة البليدة،الموقاع اللكتروني:
155،ص،2018-04-28تاريخالطلع: . 

.المبحث الثاني: المعلومة المحاسبية وعلقتها بالمعايرة

المطلب الول: كيف تعالج المعايير دور المعلومات؟
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    مداخلة في الملتقى الدولي حول الصييلح المحاسييبي فييي الجزائيير
بعنيييوان "دور معيييايير المحاسيييبة الدوليييية فيييي تحسيييين المعلوميييات

1المحاسبية".

      تناولت هذه الدراسة جييانب مهييم ميين جييوانب الحييوار المحاسييبي
المستمر حييول الييدور الييذي تقييوم بييه المحاسييبة فييي توليييد معلومييات
محاسبية ذات جودة عالية من خلل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية

باعتبار ان المعلومة المحاسبية تساعد العديد من الطراف ذات  ،
   IAS/IFRS             العلقاة داخل وخارج

في اتخاذ القرارات القاتصادية الرشيدة إذا كانت صحيحة وصادقاة، ومن
هذا الجانب تناولت الدراسة أثر تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على
جودة المعلومة المحاسبية باعتبارها نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلييى

توجيه وترشيد الممارسة العملية في المحاسبة.

      من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:

  _المعلوميييات المحاسيييبية العصيييب الرئيسيييي لدارة أي مشيييروع
اقاتصادي،كما أنها تمثل عنصيير ربييط بييين الشييركات وفروعهييا كوسيييلة
اتصال بين الشركة ومستخدمي المعلومات المحاسبية عند عملية اتخاذ

القرارات؛

  _تعتبر القوائم المالية إحدى الوسييائل الييتي يمكيين ميين خللهييا تييوفير
متابعة مستمرة لكل التطورات المالييية فييي الشييركة كمييا تعييد مصييدرا
مهما للمعلومات المحاسبية التي يعتمد عليها جميييع الطييراف المهتميية

بأمر المؤسسة.

، لنيل شهادة الماجسييتير تحييت عنييوان "دوربولجنيب عادل   دراسة 
المعايير المحاسبية الدولية في تحسين جودة المعلومة المالية".

      تمثل الهدف من هذه الدراسة في تحديد أبعاد مشكلة التنييوع فييي
الممارسات المحاسبية المتبعة على المستوى الييدولي وميين ثييم تقييييم

حميداتو صالح،زلسي رياض،بوقافة علء،دور معايير المحاسبة الدولية في تحسين المعلومات.11
،ص.ص،.2018-03-03الطلع:المحاسبية،ملتقى دولي حول الصلح  المحاسبي في الجزائر ،تاريخ 

4،5https://manifest.univ-ouargla.dz ،الموقاع اللكتروني2011جامعة ورقالة، :
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وتحليل انعكاساتها على المعلومييات المالييية المنشييورة، بالضييافة إلييى
فهم فلسييفة، مضييمون وخصييائص المعييايير المحاسييبية الدولييية وإبييراز

الدور الذي تلعبه في تحسين جودة المعلومة

المالييية، كمييا سييعى البيياحث إلييى معرفيية أهمييية المعلومييات المالييية
المنشورة بالنسبة لمختلييف فئييات مسييتعملي القييوائم المالييية وإيضيياح
حييدود وطبيعيية المحتييوى المعلوميياتي لهييا وفقييا للمعييايير المحاسييبية
الدولييية، وأخيييرا معرفيية أثيير النظييام المحاسييبي المييالي علييى جييودة

المعلومة المالية للمؤسسة الجزائرية.                                    

      استدعت طبيعة موضوع الدراسة اسيتخدام مناهييج متعييددة، حيييث
استخدم المنهج الوصفي عند تناول الطار النظري للمعايير المحاسييبية
الدولييية ومضييمونها، وتييم السييتعانة بالمنهييج التيياريخي فييي الجييزاء
المرتبطيية بمراحييل التطييور التيياريخي للتوافييق المحاسييبي الييدولي
وللمنظمات المهنية العاملة في هذا المجييال، ويكييون المنهييج التحليلييي
عند دراسة أثر المعايير على جودة المعلومة المالية،بالضافة إلى منهج
دراسيية الحاليية فييي الجييانب التطييبيقي بحيييث تييم اسييتخدام المقابليية
الشخصية والملحظة وتحليل الوثائق بغية معرفة مدى جودة المعلوميية

ALEMOالمالية المنشورة من طرف مؤسسة.

: من أهم النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة        

توفير الخصائص المحققة لمنفعة المعلومة المالية؛_

توفير قايود للحد من إدارة الرباح؛_

الستغناء التدريجي عن مبدأ التحفظ؛_

توجيه المعلومات المالية لمساعدة المستثمرين على تقييم المنشاة _
.بشكل دقايق

       لقييد تمييت معالجيية فييي موضييوع "الفصيياح المحاسييبي فييي ظييل
1المعايير المحاسبية الدولية وأثره على جودة المعلومة".

11. )،الفصاح المحاسبي في ظل معايير المحاسبة الدولية وأثره2010/2011صبايحي نوال(
،ص،2018-05-06على جودة المعلومة،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ،تاريخ الطلع:

31.http://biblio.univ-alger.dz الموقاع اللكتروني3العلوم التجارية،جامعة الجزائر،  
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      المعييايير المحاسييبية الدولييية والسييباب الرئيسييية الييتي أدت إلييى
ظهورها وكييذلك تسييليط الضييوء علييى التجربيية الجزائرييية فييي محاوليية
تطييبيق المعييايير المحاسييبية الدولييية  وذلييك ميين خلل تبنييي النظييام
المحاسبي المييالي الييذي يتوافييق إلييى حييد كييبير مييع معييايير المحاسييبة
الدولية، بالضافة إلى متطلبات الفصاح وفق معايير المحاسبة الدولييية

وأثرها على جودة المعلومات الواردة في القوائم المالية.

      تحقيقا لهداف البحث السابقة الذكر تم العتماد على عييدة مناهييج
علميييية،"المنهيييج السيييتقرائي"بهيييدف دراسييية واسيييتقراء الكتابيييات
والدراسييييات السييييابقة والمتعلقيييية بموضييييوع الدراسيييية،"المنهييييج
المقارن"استخدم في عدة مواضيييع ميين بينهييا المقارنيية بييين متطلبييات
الفصاح حسب معايير المحاسييبة الدولييية والنظييام المحاسييبي المييالي
والمخطط المحاسبي الوطني،"المنهج الستنباطي" والذي يعتمييد علييى
التفكييير المنطقييي السييتنتاجي لمحاوليية الربييط بطريقيية منطقييية بييين
الجييييوانب المختلفيييية للفصيييياح المحاسييييبي وجييييودة المعلومييييات
المحاسبية،"المنهج الوصييفي"لوصييف وتفسييير وتحليييل نتائييج الدراسيية

الميدانية .

      قاامت الباحثيية فييي دراسييتها الميدانييية باسييتخدام تقنييية السييتبيان
والعينة المدروسة شملت جميع العناصيير المعنييية بالميييدان المحاسييبي
في الجزائر، حيث تضمنت السيياتذة فييي الجامعييات وطلبيية الدراسييات
العليا وخييبراء محاسييبة ومييوظفي وإطييارات فييي مؤسسييات اقاتصييادية

عمومية وخاصة.

:تمثلت النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة كالتي      

  _إن اختلف المعايير المحاسبية بييين الييدول جيياء نتيجيية عييدة عوامييل
اقاتصادية،قاانونية واجتماعية ممييا أدى إلييى وجييود قاييوائم مالييية مختلفيية
وغير متجانسة في الشكل والمضمون وهذا ما أدى إلى ضرورة العمييل
على تقليص فجوة الختلف و تحقيق التوافق الدولي والييذي لييه أهمييية
ن بالغة خاصة بالنسبة للمؤسسات المتعددة الجنسيات،حييث يمكنهيا م

رفع أهم الحواجز التي تعيق المقارنات الدولية في مجال المعلومات؛

  _إن الفصاح وفق معايير المحاسبة الدولية سوف يكون له أثر إيجابي
علييى جييودة المعلوميية المحاسييبية، لمييا سيييوفره ميين خصييائص نوعييية

42



السابقة  الدراسات الثاني  :الفصل

للمعلومة المحاسييبية أهمهييا الملئميية والموثوقاييية، إضييافة إلييى تغليييب
الواقاييع القاتصييادي فييي معالجيية كييل الحييداث والفصيياح عنهييا، ولهييذا
فمعظم الدول ومن بينها الجزائر عمدت إلى تكييييف معاييرهييا الوطنييية

مع المعايير الدولية.

،لنيل شهادة الماجستير في علوم التسييرعادل عاشوردراسة      
بعنوان " أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على المحتوى المعلوماتي

للقوائم المالية".

      تم التطرق في هذه الدراسة إلى إجراء مقارنة للنظييم المحاسييبية
الدولية من أجل فهم أهم الختلفات بين هذه النظييم، وبالتييالي الجهييود
الجبارة المبذولة ميين طييرف الهيئييات والمنظمييات المهنييية المحاسييبية
لمختلف الدول لتحقيق نوع من التوافييق المحاسييبي الييدولي، بالضييافة
إلى دراسة جملة من المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن المجلس
الوطني للمحاسبة وكذا معرفة المحتييوى المعلوميياتي للقييوائم المالييية.
ذلك باستخدام المنهج التحليلي والوصفي فييي معظييم أجييزاء الدراسيية،
بالضافة إلى دراسة الحالة الذي يمكن من تطييبيق جييانب ميين الدوات
النظرية على واقاع إحدى المؤسسات القاتصادية الجزائرية متمثليية فييي

مجمع رياض-سطيف-

      تمثلت النتيجة المتوصل إليها من هييذه الدراسيية فييي أن اسييتخدام
معايير المحاسبة الدولية التي تتماشى ومؤهلت المؤسسات الجزائرييية
يساهم دون شييك فييي الفصيياح المحاسييبي والمييالي كمييا يحسيين ميين
شييفافية القييوائم المالييية لهييذه المؤسسييات بمييا يتماشييى ومتطلبييات

اقاتصاد السوق.

المطلب الثاني: موضوع التدقيق من منظور المعايرة
.الدولية

 لنيل شهادة الدكتوراه فييي علييوم التسييييرسفاحلو رشيد     دراسة 
"أهمية تكييييف النظييام المحاسييبي المييالي الجزائييري للمعييايير الدولييية

للتدقايق في ظل تبنيه للمعايير الدولية المحاسبية".
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      بحيث سعت هييذه الدراسيية إلييى إبييراز السييس العلمييية والعملييية
لمراجعة الحسابات وأيضا تقييم التبني الضمني للجزائر للمعاير الدولية
ن حييث الطريقية للمحاسبة عين طرييق النظيام المحاسيبي الميالي م
المنتهجة، الصعوبات، رضا أصحاب المهنة و السيياتذة المختصييين علييى
هذا التبني، بالضافة إلى قاياس مدى التقييارب بييين المراجعيية القانونييية
في الجزائر والمعايير الدولية للتدقايق، وأخيرا معرفيية الطريقيية المثلييى
الييتي سييتختارها الجزائيير لتكييييف النظييام المحاسييبي المييالي للمعييايير

الدولية للتدقايق.

      استعمل الباحث فييي هييذه الدراسيية المنهييج السييتقرائي وأدواتييه،
بحيث تم اعتماد أداة الوصف عند التطرق إلى السس العلمية والعملية
للمراجعيية وعنييد عييرض الطييار العييام للمعييايير الدولييية للتييدقايق، وتييم
اسييتعمال أداة التحليييل عنييد تقييييم تبنييي الجزائيير للمعييايير الدولييية
للمحاسبة والمعلومة المالية، وتم المزج بينهما عند التطييرق إلييى واقاييع
المراجعيية القانونييية فييي الجزائيير وإمكانييية تكييفهييا للمعييايير الدولييية
للتدقايق، كما اعتمد المنهج الستنباطي في الدراسيية الميدانييية لتحليييل
واسييتخراج النتائييج وإثبييات الفرضيييات أو نفيهييا بالضييافة إلييى برنامييج

الحزمة الحصائية للعلوم الجتماعية.

        للقيييام بدراسيية ميدانييية موضييوعية، اسييتعمل البيياحث أسييلوب
المسح عن طريق استمارة اسييتبيان، حيييث حيياول الحصييول علييى أراء
عينيية ميين المهنيييين والكيياديميين المختصييين فييي مجييال المحاسييبة
والمراجعة، تمثلت فئة الكاديميين في السيياتذة الجييامعيين المختصييين
أو المهتميييين بالمراجعييية،وفئييية المهنييييين تمثليييت فيييي الميييدقاقين
الخييارجيين(الخييبراء المحاسييبين ومحييافظي الحسييابات)؛  وميين خلل

دراسته هته توصل إلى جملة من النتائج نلخص أهمها كالتي:

  _كان من الحسن أن تتبنى الجزائر المعايير الدولية للمحاسييبة كامليية
بمييوجب قاييانون بل ميين أن تتبناهييا ضييمنيا عيين طريييق تطييبيق النظييام
المحاسبي المالي، لمييا ينتييج عيين ذلييك ميين مراجييع أساسييية للمهنيييين
والكاديميين، وكذا كتب المحاسبة الجنبيية لليدول اليتي تبنيت المعيايير
مباشرة وألفت كييثيرا ميين المراجييع، بالضييافة إلييى اسييتعمال المواقاييع
اللكترونيييية لبحيييث أي مشيييكلة فيييي المعيييايير الدوليييية للمحاسيييبة؛
_ واجه النظام المحاسبي المالي عدة صعوبات بسييبب نقييص المراجييع
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ونقييص التكييوين، وذلييك راجييع لعييدم القيييام بييالتكوين حييول النظييام
المحاسبي المالي قابل تطبيقه، وحييتى التكييوين الييذي قاييام بيه المصييف
الوطني للخبراء المحاسبين  قابل حله كان غير كاف، وكييذا التييأخر فييي
إصدار مذكرات النتقال من المخطط الييوطني للمحاسييبة إلييى النظييام

المحاسبي المالي؛                                        

وائم الماليية أكيثر    _أول تطبيق للنظيام المحاسيبي الميالي جعيل الق
عرضيييية للتحفظييييات عنييييد تييييدقايقها ميييين طييييرف المراجعييييين
القيانونيين(محيافظي الحسيابات)، ورجيع ذليك إليى المحاسيبين اليذين
أعدوا الحسابات السنوية أول مرة بالنظام المحاسبي المالي، مرتكبين
أخطاء بسبب المفاهيم الجديدة ميين جهيية، كمييا أن محييافظ الحسييابات
وحتى يحمي نفسه لجأ إلى المصادقاة بتحفظات على كل ما هييو جديييد،
كما أن هذا النظام لم يحقق كل الهداف المرجوة من تطبيقه كمواكبة
التطورات الحاصييلة فييي المحاسييبة والرتقيياء بالمحاسييبة والمهنيية فييي
الجزائر إلييى المسييتوى الييدولي، لن المفيياهيم الييتي جيياء بهييا ل يمكيين
تطبيقهييا فييي الواقاييع ول حييتى نظريييا مثييل القيميية القابليية للهتلك،

مصاريف التفكيك، القيمة العادلة...

 :عملية وضع وصياغة المعايير الدولية للمراجعة06الشكل

)1اختيار موضوعات(

دراسة الراء وإعادة الصياغة

(5)

دراسة الموضوع و الطلع على البيانات             إرسال المسودة

   والتوصيات والمعايير الصادرة

)3(  من العضاء4/3بعد موافقة          

                المنظمات المهنية

   (4)
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 ( 2)    

إعداد مسودة حول
المعيار يرسل إلى

اللجنة الولى

(6)            

من الصوات4 /3على في حالة حصول المسودة  

،أهمية تكييف النظام المحاسبي المالي الجزائري2016/2017المصدر: سفاحلو رشيد،
:للمعايير الدولية للتدقايق في ظل تبنيه للمعايير الدولية  ،تاريخ الطلع

http://dspace.univ-chlef.dz للمحاسبة،مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم
61،ص20/04/2018التسيير،جامعة شلف الموقاع اللكتروني:  .

لنيييل شييهادة الماجسييتير فييي العلييوممحمد أمين مههازون   دراسة 
التجارية بعنوان "التدقايق المحاسبي من منظور المعايير الدولية ومييدى

إمكانية تطبيقها في الجزائر".

      هدفت هذه الدراسة إليى محاولية إبييراز الفائيدة مين سين معيايير
دولييية للتييدقايق المحاسييبي، ومعرفيية الغاييية ميين التييوجه نحييو تييدويل
التدقايق، وأخيرا الطلع على آراء المختصين فييي مييدى انعكيياس تييوجه
الجزائر نحو التوحيد وتطبيق معايير التييدقايق الدولييية علييى المهنيية فييي

الجزائر من جهة وعلى انفتاحها القاتصادي من جهة أخرى.

      اسيييتدعى إعيييداد البحيييث تبنيييي المنهيييج السيييتدللي بالطريقييية
السييتقرائية السييتنباطية، فاعتمييد الداة التاريخييية ميين خلل سييرد
التطورات التاريخية التي شهدتها مهنة التدقايق المحاسبي وكذا مراحييل
بلوغها الطار الدولي فضل عن مراحل صدور معييايير التييدقايق الدولييية،
كما اعتمد الداة التحليلية في باقاي الطوار النظرييية للبحييث، بالضييافة
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إلى الداة الحصائية  بالنسبة للدراسة التطبيقية التي تمثلت في اعتماد
منهج المسح عيين طريييق اسييتمارة السييتبيان الييتي شييملت أكيياديميين
ومهنيييين حييائزين علييى شييهادات علمييية فييي المحاسييبة والتييدقايق أو
امتلكهم لخبرة مهنية في نفس المجال.  وخلصت هذه الدراسة بجمليية

من النتائج، أهمها :

_التدقايق المحاسبي جاء بناء على الحاجة إليه، وتطييوره كييان بييالتوازي
مع التطور القاتصادي ؛                        _التدقايق الدولي جاء كنتيجيية
حتميية لعولمية أنشيطة العميال وتلشييي الحييدود الجغرافيية اقاتصيياديا
وظهور الشركات متعددة الجنسيات وتزايد دورها في العلقاات الدولية،
وفي المقابل فهو يساعد على تخطي بعيض العوائيق اليتي قايد تعييترض

المعاملت الدولية ؛

 _ممارسة التدقايق في الجزائير تختليف عين الممارسية وفييق المعيايير
الدولية ؛                                                           

التدقايق أن_     الجزائر على مهنة  الوضع القاتصادي في  يحتم تطور 
تواكب هذا التطور حتى تكون قاادرة على أداء الدور المنوط بهييا، كونهييا
تعتبر أداة هامة ميين أدواة الرقاابيية المحاسييبية علييى أنشييطة الوحييدات
القاتصادية، خاصة بظهور الشركات متعييددة الجنسيييات واتسيياع نطيياق
المعاملت القاتصادية الجزائرية

مع مختلف دول العالم؛          

  _يسمح العمل بمعيايير التيدقايق الدوليية عنيد تيدقايق القييوائم المالييية
بييالرفع ميين مسييتويات الداء لييدى المييدقاق، مييا يحسيين ميين جييودة
المعلومات المالية ويزيد من مصداقايتها، وبالتالي مسيياعدة مسييتخدمي

تقرير التدقايق على اتخاذ قارارات أحسن.

 : أنواع معايير التدقيق07الشكل 
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المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على المرجع:محمد أمين مازون،
،التدقايق المحاسبي من منظور المعايير الدولية، ومدى إمكانية2010/2011

تطبيقها في الجزائر،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم التجارية،جامعة
2018-04-20الجزائر الموقاع اللكتروني : تاريخ الطلع: .

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads

  لنيل شهادة الماستر في العلوم التجاريةأشرف بن صغيردراسة    
ومعايير التدقايق   ISA." تحت عنوان "دراسة مقارنة بين معايير

 التدقايق الجزائرية NAA.الدولية

      هييدفت هييذه الدراسيية إلييى التعييرف علييى التييدقايق وعلييى معييايير
التدقايق الدولييية والجزائرييية بالضييافة إلييى إلقيياء الضييوء علييى التحيياد
الدولي للمحاسبين كأبرز المنظمات الدولية في إصدار المعايير الدولية
للتدقايق وعلى تطور التييدقايق فييي الجزائيير، وأخيييرا البحييث عيين أوجييه

التشابه والختلف بين معايير التدقايق الجزائرية والدولية.

       اسييتدعت طبيعيية الدراسيية اسييتخدام مناهييج متنوعيية، بحيييث تييم
استخدام المنهج التاريخي في تتبع تطور التدقايق، كما اسييتخدم المنهييج
الوصفي والتحليلي إذ أخد جانبييا كييبيرا فييي البحييث وذلييك عنييد دراسيية
الطار الفكري لمعايير التييدقايق الجزائرييية والدولييية، إضييافة إلييى ذلييك
المنهج المقارن عند إجراء دراسة مقارنة بييين معييايير التييدقايق الدولييية

ومعايير التدقايق الجزائرية.

على ضوء ما سبق استخلصت هذه الدراسة العديد من                
النتائج أهمها :                                                _معايير التدقايق

الدولية جاءت لضبط عمل المدقاقين وتوجيههم للعمل بصورة أكثر
مثالية؛                         _جاءت معايير التدقايق الدولية من أجل
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الحصول على القبول في جميع أنحاء العالم؛
_ تأخر تطور التدقايق في الجزائر مما جعل مهنة التدقايق تعاني قاصورا

.وتبدو بمستوى أقال من نظيراتها في الدول المتقدمة مهنيا

فيما يلي سنقوم مقارنة بعض معايير التدقايق الجزائرية مع معايير     
.التدقايق الدولية

 : مقارنة معايير التدقيق الجزائرية مع02الجدول رقم 
.معايير التدقيق الدولية

المعايير الجزائرية للتدقيق المعايير الدولية للتدقيق

"التفاق حول أحكام210المعيار "
مهام التدقيق

" شروط التكليف210المعيار "
بالتدقيق

 يهدف هذا المعيار إلىمجال تطبيق المعيار:
وضع شروط للتفاق بين المدقاق والدارة أو
المدقاق والشخاص القائمين على الحكم في

.المؤسسة حول أحكام مهام التدقايق

كما يهدف إلى مساعدة المدقاق في إعداد رسالة
المهمة المتعلقة بتدقايق الكشوف المالية التاريخية

.الكلية أو الجزئية بالضافة إلى المهام الملحقة

المصادقاة من الطرفين المعنيين على رسالة
المهمة الولية المعدة قابل الشروع في أعمال

.الفحص والمراقابة

يهدف هذا المعيار إلىمجال تطبيق المعيار:
وضع معايير وتوفير إرشادات للتفاق بين المدقاق

والعميل على شروط الرتباط بعملية التدقايق
وكيفية استجابة المدقاق للطلب الذي قاد يقدمه

العميل لتغيير شروط الرتباط إلى شروط يتوافق
. فيها مستوى أقال من التأكيدات

كما يهدف إلى مساعدة المدقاق في إعداد خطاب
الرتباط المتعلق بتدقايق القوائم المالية، ويمكن
الستعانة بهذا الرشاد على الخدمات ذات الصلة
لنه قاابل للتطبيق عليها إل أنه يكون من المفضل

إعداد خطابات  منفصلة لهذه الخدمات من مصلحة
كل من العميل والمدقاق أن يقوم بإرسال كتاب

.التكليف، ويفضل أن يرسل قابل المباشرة بالمهمة

" التأكيدات الخارجية505المعيار " " التأكيدات الخارجية505المعيار "

يعالج هذا المعيارمجال تطبيق المعيار:
استعمال المدقاق لجراءات التأكيد الخارجية

.بهدف الحصول على أدلة مثبتة

يعالج هذا المعيارمجال تطبيق المعيار:
استخدام المدقاق إجراءات تأكيد خارجية للحصول
على أدلة الرقاابة وفقا لمتطلبات المعيار الدولي

 ول يعالج الستفسارات المتعلقة500للتدقايق 
بالمقاضاة والمطالبات التي يعالجها المعيار الدولي

501للتدقايق  .

"الحداث اللحقة560المعيار " "الحداث اللحقة560المعيار "
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 يتطرق هذا المعيار إلىمجال تطبيق المعيار:
التزامات المدقاق اتجاه الحداث اللحقة لقافال

الحسابات في إطار تدقايق الكشوف المالية، وأن
مصطلح الحداث اللحقة التي تظهر بين تاريخ

الكشوف المالية وتاريخ تقرير المدقاق والتي علم
.بها المدقاق بعد تاريخ تقريره

الغرض من هذا المعيارمجال تطبيق المعيار:
هو وضع معايير وتوفير إرشادات حول مسؤولية

المدقاق المتعلقة بالحداث اللحقة، وأن مصطلح
(الحداث اللحقة)في هذا المعيار يستعمل للشارة

إلى كل من الحداث التي تظهر بين نهاية الفترة
المالية وتاريخ تقرير المدقاق والحقائق المكتشفة

.بعد تاريخ تقرير المدقاق

" التصريحات580المعيار "
الكتابية

" إقرارات الدارة580المعيار "

 يعالج هذا المعيارمجال تطبيق المعيار:
إلزامية تحصل المدقاق على التصريحات الكتابية

.من طرف الدارة في إطار الكشوف المالية

الغرض من هذا المعيارمجال تطبيق المعيار:
هو وضع معايير وتوفير إرشادات حول استخدام
إقارارات الدارة، والجراءات التي يجب تطبيقها

عند تقييم وتوثيق إقارارات الدارة والجراء المتخذ
.في حالة رفض الدارة تقديم القارارات المناسبة

" تخطيط تدقيق300المعيار "
الكشوف المالية

" التخطيط300المعيار "

 يدرس هذا المعيارمجال تطبيق المعيار:
التزامات المدقاق فيما يخص التخطيط لتدقايق

الكشوف المالية، وهذا المعيار يخص التدقايقات
المتكررة، كما يعالج على حدا المسائل الضافية

التي يجب أخذها بعين العتبار في إطار مهمة
.التدقايق الولية

الغرض منه هو وضعمجال تطبيق المعيار: 
معايير وتوفير إرشادات تخطيط عملية تدقايق

البيانات المالية، وهذا المعيار وضع ليناسب التدقايق
متكرر الحدوث، أما في حالة التدقايق لول مرة
فقد يحتاج المدقاق لتوسيع عملية التخطيط إلى

.حدود أبعد مما سيناقاش في هذا السياق

" العناصر المقنعة500المعيار " " أدلة الثبات500المعيار "

يوضح هذا المعيار مفهوممجال التطبيق: 
العناصر المقنعة في إطار تدقايق الكشوف المالية

ويعالج واجبات المدقاق فيما يتعلق بتصور ووضع
حيز التنفيذ إجراءات التدقايق قاصد الحصول على

.عناصر مقنعة ومناسبة

الغرض من هذا المعيار هو وضعمجال التطبيق: 
معايير وتوفير إرشادات لكمية ونوعية أدلة الثبات

 التي يتم الحصول عليها عند القيام بعملية

تدقايق البيانات المالية، وإجراءات الحصول على
.هذه الدلة

" مهام التدقيق الولية510المعيار "
-–الرصدة الفتتاحية

" التكليف بالتدقيق510المعيار "
-لول مرة-الرصدة الفتتاحية
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يعالج هذا المعيار فيما يخصمجال التطبيق: 
الرصدة الفتتاحية في إطار مهمة التدقايق الولية،
كما تضاف إلى الواجبات المطلوبة في هذا المعيار

300تلك المذكورة في معايير التدقايق الجزائرية 
710و . 

الغرض من هذا المعيار هو وضعمجال التطبيق: 
معايير وتوفير إرشادات تتعلق بالرصدة الفتتاحية
في حالة كون البيانات المالية تدقاق لول مرة، أو

عندما تكون البيانات المالية للفترة السابقة قاد
دقاقت من قابل مدقاق آخر، كما يجب أن يراعى هذا

المعيار لكي يكون المدقاق على علم بالمور
الطارئة واللتزامات الموجودة في بداية الفترة،
وبالنسبة إلى إرشادات التدقايق ومتطلبات إعداد
التقرير المتعلقة بالمقارنات فقد وفرها المعيار

710الدولي للتدقايق  .

" تأسيس الرأي700المعيار "
وتقرير التدقيق للكشوف المالية

" تقرير المدقق حول700المعيار "
البيانات المالية

يعالج هذا المعيار التزاممجال التطبيق: 
المدقاق بتشكيل رأي حول الكشوف المالية

والتعبير بوضوح عن هذا الرأي في تقرير كتابي
.يصف أساس ذلك الرأي

يهدف المعيار إلى وضع معاييرمجال التطبيق: 
وتوفير إرشادات حول شكل ومضمون تقرير

المدقاق الصادر نتيجة التدقايق الذي تم من قابل
مدقاق مستقل لبيانات المنشأة،وأن كثيرا من

الرشادات المتوفرة يمكن تكييفها لتقارير  المدقاق
الخرى حول المعلومات المالية، عدا تلك التقارير

.الخاصة بالبيانات المالية

المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على معايير التدقايق الجزائرية، وعلى المرجع:
،دراسة، العلوم التجارية، جامعة  مقارنة بين2011/ 2010أشرف بن صغير، 

معايير التدقايق الجزائرية ومعايير التدقايق الدولية،مذكرة لنيل شهادة الماستر في
،ص.ص2018-04-20،تاريخ الطلع: ، http://bib.univ

oeb.dz:8080/jspui/bitstream: أم البواقاي،الموقاع اللكتروني

.81 إلى71من

في مذكرته لنيل شهادة الدكتوراه في علومسايج فايز قاام     
التسيير بعنوان "أهمية تبني معايير المراجعة الدولية في ظل الصلح

"-المحاسبي –دراسة حالة الجزائر

       تسليط الضوء على المعييايير الدولييية للمراجعيية ميين خلل عييرض
ملخص حولها، وتبيييان أهميتهييا ودورهييا بالنسييبة للمراجعييين الخييارجيين
وللمستفدين منها ،بالضافة إلى دعييم الفكيير المحاسييبي ببعييد تصييوري
يأخذ بعين العتبار أعمال التوحيد والتوافق المحاسبيين الدوليين، ودعم
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مشروع المجلييس الييوطني للمحاسييبة الخيياص بتبنييي المعييايير الدولييية
للمراجعة،كما حاول تقييم درجة نجاح تطبيق النظام المحاسبي المييالي
من وجهيية نظيير المراجعييين الخييارجيين ميين خلل الوقاييوف علييى بقيياء

 سيينوات ومقارنتهييا مييع وضييعية تحفظييات03صييعوبات تطييبيقه بعييد 
المراجع،وأيضا تقييم واقاع مهنة مراجع الحسابات في الجزائر لمواجهيية
مشروع المجلييس الييوطني للمحاسييبة الخيياص بتبنييي المعييايير الدولييية
للمراجعيية، وأخيييرا معرفيية أثيير النظييام المحاسييبي المييالي علييى تبنييي

المعايير الدولية للمراجعة.

      لقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الستقرائي عند سرد وقاائع
المحاسييبة والمراجعيية ميين جييانب تيياريخي، أي سييرد مراحييل الصييلح
المحاسبي ومراحل إصلح المراجعة الخارجية بييالجزائر، بالضييافة إلييى
المنهج الوصفي والتحليلي كأسيلوبين مناسيبين لعيرض محتيوى البحيث

من الصلحات الدولية والمحلية في مجالي المحاسبة والمراجعة.

      وبما أن هذا البحث له بعد تصوري، فقد تم استعمال استبيان كأداة
لجمع البيانات، استقراء واقاع وإمكانية تبني المعييايير الدولييية للمراجعيية
في ظل الصلح المحاسبي،بحيث تمثلييت العينيية المسييتهدفة فييي هييذا
الستبيان في خبراء محاسبين ومحييافظي حسييابات. وميين أهييم النتائييج

التي خلصت بها الدراسة :

  _يواجه تطبيق النظام المحاسبي المالي جمليية ميين المعوقاييات أهمهييا
غياب دليل موحد لتقييم عناصر القوائم المالييية فييي ظييل وجييود سييوق

مالي غير نشط؛

  _إن نقييص القييوانين التكميلييية الداعميية لتطييبيق النظييام المحاسييبي
المالي ، أدى لتكوين فجوة بينه وبين            هذه الخيييرة الييتي كييانت

دادIAS/IFRSمحل تكوين من طييرف محاسييبي   ة لع ايير الدولي  المع
التقارير المالية المؤسسات تحت تأطير الخبراء المحاسبين ومحييافظي

الحسابات؛

يعتبر التقارب مع المعايير الدولية_IAS/IFRS أمرا صعبا، نظرا
للمراجعة أو المعايير المحاسبية الدولية
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لواقاع المؤسسات الجزائرية والتي لبد أن تكون في خدمة المستثمر
.الدولي في البورصة

      خلصة.

       ركزت أغلب الدراسات السابقة على المعايير المحاسييبية الدولييية
ومدى اللييزام بتطبيقهييا فضييل عيين التوحيييد المحاسييبي الييدولي، حيييث
اتفقت دراسييتنا الحالييية مييع الدراسييات السييابقة ميين حيييث المضييمون
المتمثل في إبراز المعايير المحاسبية الدولية والدور الفعال الذي يلعبييه
التوافق المحاسبي الييدولي فييي توحيييد المعيياملت وطييرق المعالجييات
المحاسبية، بينما اختلفت كل من الدراسيات سيواء السيابقة أو الحاليية
من حيييث طييرق المعالجيية والدراسييات الميدانييية بحيييث اعتمييدت جييل

الدراسات على الستبيان .
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الفصل الثالث:
دراسة ميدانية بمكتب محافظ حسابات

   

تمهيد.

      بعد الناتهاء من الدراسة النظرية لمعننايير والتوحينند النندولي ارتأينننا
أن نادعمها بدراسة ميدانايننة،  فاخترناننا مكتننب محننافظ حسننابات ليكننون
حقل لهننذه الدراسننة، وقنند اسننتقبلنا السننيد مرحننوم محمنند علء النندين
محننافظ حسننابات ومحاسننب معتمنند فنني مكتبننه ووضننعنا أمننام العمننل

المحاسبي، مما سمح لنا اكتساب خبرة ميداناية.

      سوف ناتطرق في هذا الفصل إلى تقديم عام للميدان الننذي تمننت
فيه الدراسة، وبعدها ناستعرض الدراسة التطبيقية.

المبحث الوأل: ماهية محافظة الحسابات.
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  تعريف محافظ الحسابات. المطلب الوأل:

 المتعلقننة بمهننن الخننبير01-نن 10 مننن القنناناون 22      تعننرف المننادة 
المحاسب ومحافظ حسابات والمحاسب المعتمد على أناه "يعد محافظ
حسننابات كننل شننخص يمننارس بصننفة عاديننة وباسننمه الخنناص وتحننت
مسؤوليته، مهمة المصنادقة علنى حصننة حسنابات الشننركات والهيئننات

  .1واناتظامها ومطابقتها لحكام التشريع المعمول به"

 مننن القنناناون التجنناري04 مكننرر 715      وعرف أيضا حسب المننادة 
الجزائري على أناه: "الشخص الذي يحقننق فنني دفنناتر ووثننائق الشننركة
وفي مراقبة اناتظام حسننابات الشننركة وصننحتها كمننا ينندقق فنني صننحة
المعلومات المقدمة في تقرير مجلننس الدارة وفنني الوثننائق المرسننلة

2إلى الطأراف الخارجية حول الوضعية المالية للشركة وحساباتها".

      كما يمكن تعريف محافظ الحسابات على أناه كننل شننخص يمننارس
مهنة التدقيق بصفة مستقلة وتحت مسؤوليته، وذلك عن طأريق فحننص
حسننابات المؤسسننة ومختلننف القننوائم الماليننة السنننوية مننن أجننل
المصادقة على شرعية هذه الحسابات ومن ثم إبداء الننرأي فنني عدالننة

القوائم المالية .

قواعد عمل محافظ الحسابات.المطلب الثاني: 

تمثل قواعد عمل محافظ الحسابات الساس الذي تقوم عليه المهنة
والطأار العام الذي يجب أن يلتزم به كل من يعمل في مجال هذه

المهنة الهامة والحساسة في نافس الوقت، ناذكر منها:

 حتى يتسنى للمحافظ إصدار حكمالستقللية وأالموضوعية:أ.
أو رأي صادق عن الحالة المالية للمؤسسة يجب عليه أن ل يملننك

 المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ حسابات والمحاسب01-10،القاناون22المادة  .11
،الصادرة42،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد2010جوان 29المعتمد،المؤرخ في 

07،ص2010 يوليو10في .
عبد العالي محمدي،دور محافظ الحسابات في تفعيل آلية حوكمة البنوك للحد مننن الفسنناد.22

المالي والداري،الملتقننى الننوطأني حننول حوكمننة الشننركات  كآليننة للحنند مننن الفسنناد المننالي
-منناي07-06والداري، كلية العلوم القتصادية ،التجارية وعلوم التسيير،جامعننة خيضننر بسننكرة،

.04،ص2018
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عند تنفيذ المراقبة أي مصلحة أو ربح قد يننؤثران علننى اسننتقللية
وموضوعية الحكم الذي يصدره؛

 على محافظو الحسننابات تحمننل المسننؤولية- العناية المهنية:ب.
العامننة والعنايننة بمهمتهننم ويلننتزمون بتننوفير الوسننائل أي علننى
محافظ الحسننابات أن يبنندل العنايننة المهنيننة الكافيننة عننند قيننامه

بمراجعة حسابات الشركة؛
:لكي يزاول محننافظ الحسننابات ناشنناطأه علننىالكفاءة المهنيةت.

أكمل وجننه عليننه أن يتمتننع بالتأهيننل العلمنني والعملنني واكتسنناب
معارف مختلفة منها :

- معرفة معمقة فنني المحاسننبة والماليننة والتمكيننن الكننبير بننالتنظيم
المحاسبي وتقنيات المراجعة؛

- معارف في القتصاد العام والمؤسسننات الننتي تسنناعده علننى فهننم
المؤسسة فهما جيدا ليس فقط من الناحيننة المحاسننبية ولكننن علننى

مستوى أناظمتها ومحيطها؛
- معننارف كافيننة فنني قنناناون العمننال حننتى يعننرف حنندود مهنتننه
ومسننؤولياته مننن جهننة التنندقيق المعمننق فنني الجنناناب القنناناوناي
والتشريعي للمؤسسة ومنندى تننأثيره علننى صننحة واناتظاميننة القننوائم

المالية.

 تقديم مكتب محل الدراسة الميدانية.المطلب الثالث:

   إن مكتب محافظ الحسابات محل الدراسة الميداناية متواجد بولية   
 ويتمتع صاحبه بالعتماد التالي:2010مستغانام وقد زاول ناشاطأه سنة 

 المؤرخ08/ 91- محافظ حسابات ومحاسب معتمد وفقا للقاناون رقم 
 الصادر عننن المصننف الننوطأني للخننبراء المحاسننبين22/06/2004في 

ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين بالجزائر.

      إن مكتب المحاسبة مجهز بوسائل العلم اللي،حواسننيب مننزودة
logiciel( ببرناامج للمحاسننبة  de compabilitéبرامننج أخننرى مثننل()  و

Execl.Word(ويمكننن لبرناامننج المحاسننبة أن يضننم عنندد ملفننات، مننا
 الزبننون مقنناول ملننفيسمح بمسك محاسبة عدة مؤسسات،قد يكننون

أشغال عمومية، مؤسسة ناقل،مصنع إناتاجي،تاجر جملة.
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الفصل الثالث:
دراسة ميدانية بمكتب محافظ حسابات

      يتمينز المكتننب بالجدينة والناضننباط واللنتزام فنني الخندمات الننتي
قدمها ويقدمها لزبائنه هي ذات جودة عاليننة كمننا قننام صنناحب المكتننب
بالتربص الميننداناي لنندى رئيننس المصننف الننوطأني للخننبراء المحاسننبين

وفيما يلي نابين تقديم الهيكل التنظيمي لمكتب محافظ الحسابات:

: مخطط مكتب محافظ الحسابات.08الشكل رقم 

مكتب محافظ الحسابات

مكتب مساعد محافظ
الحسابات

مكتب معلومات الرشيف

ملفات محاسبية ومالية   
الخاصة بالزبائن

المصدر:من إعداد الطالبة بناءا على معطيات المكتب.
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الفصل الثالث:
دراسة ميدانية بمكتب محافظ حسابات

"IAS 16المبحث الثاني: دراسة المعيار المحاسبي الدوألي "
وأطرق معالجته.

  مفاهيم عامة حول المعيار  .المطلب الوأل:

 "الممتلكات والمنشآت16  المعيار المحاسبي الدولي   . 1
     والمعدات"

     "يبين المعيار طأبيعة المعالجة المحاسبية لمختلف التثبيتات الماديننة
على أناها أصول للمؤسسة بما يتيح لقننراء القننوائم الماليننة مننن التمييننز
بين عناصر الصول المختلفة التطورات التي شهدتها . ويتننم وفقننا لهننذا
المعيار تقدير الملك الثابتة والتجهيزات والمعدات في البداية بتكلفتهننا
التي تمثل إما بتكلفننة القتننناء أو تكلفننة الناتنناج (إذا صنننعت المؤسسننة
التثبيت بنفسها)، وتحدد هذه الخيرة لي تثننبيت مننادي مننا وفقننا لنفننس
المبادئ التي تحدد على أساسها تكلفة التثبيتات التي تم اقتناؤها، كما ل
يجب أن تدمج ضمن تكلفة الناتاج كل من المصنناريف الداريننة والعامننة

1وكذا النواتج والعباء الضافية الغير مباشرة"

هدف المعيار .2          

    يهنندف هننذا المعيننار إلننى وصننف المعالجننة المحاسننبية للممتلكننات
والتجهيننزات والمعنندات. وتتمثننل القضننايا الرئيسننية للمحاسننبة عننن
الممتلكات للتجهيزات والمعدات في توقيت العننتراف بالصننل وتحدينند
قيمتننه المسننجلة ونافقننات السننتهلك المتعلقننة بننه الواجبننة التسننجيل
والتحديد، كما يشترط هذا المعيار العتراف بالصل طأبقننا لطأننار إعننداد

وعرض البياناات المالية.

      إذن يهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية للصول من
حيث:

                 *توقيت العتراف والتسجيل للصل؛

)،المحاسبة المالية والمعايير المحاسبية الدولية،متيجة للطباعة والنشر2009محمد بوتين( .11
90والتوزيع،الجزائر ،ص .
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الفصل الثالث:
دراسة ميدانية بمكتب محافظ حسابات

                *تحديد القيم الدفترية للصل؛

              *تحديد أعباء الهتلك وخسائر القيمة للصل.

ناطاق المعيار. 3        

  يطبق هذا المعيار في المعالجة المحاسبية للممتلكات والتجهيزاتأ-  
والمعدات وغيرها من الصول الثابتة ما عدا تلك الحالت الننتي يشننترط

أو يسمح فيها معيار محاسبي دولي آخر بمعالجة محاسبية مختلفة.

ل يطبق هذا المعيار على:ب-  

الغابات وما شابهها من الموارد الطبيعية المتجددة؛*           

حقوق التعدين،استكشاف واستخراج المعادن والنفط والغاز*          
 الطبيعي وما شابهها من الموارد الغير المتجددة.

 طرق معالجة المعيار(شركة البناءالمطلب الثاني:
مستغانم)

ناظرة عامة عن الشركة.1

هي شركة ذات مسؤولية محدودة ، متخصصة في أشغال البناء في    
 برأسننمال16/10/2012جميع مراحله، وقد تم إناشاء هذه الشركة في 

قدره مائة ألف دينار جزائري.

      بحيننث تتمثننل التثبيتننات الماديننة للشننركة فنني المنشننآت والدوات
والمعدات الصننناعية بالضننافة إلننى تثبيتننات عينيننة أخننرى الننتي اقتنتهننا
الشركة بغية استعمالها في ناشاطأها العادي، وهذا بغرض الحصول علننى

منافع وتدفقات ناقدية مستقبلية لتحقق أهدافها.

المعالجة المحاسبية لتثبيتات الشركة .2

:أوأل/ا كيفية تقييم وأتسجيل التثبيتات
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الفصل الثالث:
دراسة ميدانية بمكتب محافظ حسابات

إن تقييم التثبيتات في هذه الشننركة يكننون دائمننا بالتكلفننة وذلننك علننى
حسب ما جاء بننه النظننام المننالي يطلننق عليننه بالقينناس وفقننا للتكلفننة
التاريخية  وتوجد حالتين أكثر استعمال للقتناء أصننول المؤسسننة وهمننا

الشراء والناتاج الداخلي.

: تثبيتات الشركة.03الجدوأل 

تاريخالمعدات
التسجيل في

المؤسسة

رقم
الحـســـا

ب

مبلغ
التسجيـــــــ

ل
)معدات صناعية

1(
)معدات صناعية

2(
)1معدات النقل(
)2معدات النقل(
)3معدات النقل(
)4معدات النقل(
)5معدات النقل(
)معدات صناعية

3(

03/03/2013
02/10/2013
31/03/2013
14/10/2013
19/03/2014
09/04/2014
12/03/2014
21/01/2015

215200
215200
218200
218200
218200
218200
218200
215200

412509.94
1776923.08
5712820.51
1216226.50
412509.64
289090.00

2664102.56
2661367.52

39520549.4المجموع
5

المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على معطيات المكتب.

  أ- عند الشراء: 
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الفصل الثالث:
دراسة ميدانية بمكتب محافظ حسابات

    يسجل الصل في الدفاتر المحاسبة بتكلفننة  شننرائه وتشنمل تكلفننة
الشراء:

سننعر الشننراء الناتننج مننن العمليننة نانناقص التخفيضننات ان وجنندت زائنند
مصاريف اللحقة حتى بداية الستخدام الفعلي للتثبيت.

*مثال عن تسجيل تثبيت مادي (القيد):

 بمبلننغ21/01/2017      قامت الشركة بشننراء معنندات صننناعية فنني 
 دج و تحملت عليه الرسم على القيمة المضافة بمعنندل2621367.52

% ،قامت المؤسسة بتسديد قيمة الجهاز بالشيك.19

قامت المؤسسة بتسجيل العملية كالتي:

              21/01/2017 
215
445

404

من ح/البنك
من ح/ الرسننم المنندفوع علننى

القيمة المضافة 
إلى ح/موردو التثبيتات

(اقتناء التثبيتات بشيك)

262136
7.52

498059.
83

311942
7.35

المصدر: وثائق الشركة..

ثانيا/ا الٳهتلكا وأالنخفاض في القيمة

 الٳهتلك :)1

      تعرف الٳهتلكات على أناها عملية توزيع تكلفة الصل علننى عمننره
الناتنناجي وذلننك لغننرض مقابلننة كننل مصننروف مننع إيننراد النندورة الننذي
حصلت فيه, تحقيقا لمبدأ المقابلة اليننرادات بالمصنناريف, وتنتهننج هننذه
المؤسسة طأريقة القسط الثابت في حساب أقساط ٳهتلكها والجدول

التالي يبين قسط اهتلك التثبيتات.

 :قسط إهتلكا تثبيتات الشركة  04الجدوأل 
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الفصل الثالث:
دراسة ميدانية بمكتب محافظ حسابات

قائمة
التثبيتــــات

قيمة
التثبيت

القسط
السنوي

2017في 

رصيد
الٳهتلكا في
201/ا12/ا31

7

ق م ص
للتثبيتات
المهتكة

تثبيتات
التقنية

وأالمادية
وأمعدات
صناعية

 

395204
59.5

3657257
.11

7436625.
56

32083923.
89

المجموع
العـــــــام

395204
59.5

3657257
.11

7436625.
56

32083923.
89

المصدر: وثائق الشركة.

المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على معطيات المكتب.

التسجيل المحاسبي:

681
281

5
281

8

من ح/مخصصات الهتلك
          إلننننننى ح/ معنننننندات

صناعية مهتلكة 
           إلى ح/ معدات النقننل

مهتلكة
(تسجيل قسط إهتلك)

365725
7.11140262

7.20
225462

9.91

                                                                     المصدر: وثائق الشركة

الناخفاض في القيمة:)2
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معدل الٳهتلك* معدل الٳهتلك ×للصل 

     العمر الناتاجي للصل÷1 =

المدة النفعية/ا القيمة الصلية =  أوأ 



الفصل الثالث:
دراسة ميدانية بمكتب محافظ حسابات

      ل يظهر الناخفاض في القيمننة إل فنني حالننة إعننادة تقييننم الصننول
ناتيجة لوجود مؤشننرات داخليننة أو خارجيننة تنندل علننى اناخفنناض قيمتننه,

حيث تكون قيمة المحاسبية للصل أعلى من القيمة الستدللية.

ويكون احتساب الناخفاض في القيمة سنويا بالعلقة التالية:

المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على معطيات المكتب

إذا كان هناك فارق تقييم مثبت في دورات سابقة لصل اناخفضت
قيمته في الدورة فإناه استرجاع ذلك

الفارق بمقدار ذلك الناخفاض فقط.

ويسنناوي ح/ خسننائر القيمننة الصننول غيننر الجاريننة الفننرق بيننن قيمننة
الناخفاض الكلية وقيمة التقييم المسترجعة للصل المعني.

إلى حد الن الشركة لم تقم بتسجيل أي خسنارة فنني قيمنةملحظة :
تثبيتاتها.

ثالثا/ا التقييم اللحق:

      فنني التقييننم اللحننق للتثبيتننات تقننوم المؤسسننة بالختيننار بيننن
ناموذجين, إما على أساس التكلفة مطننروح منهننا كننل تكنناليف الٳهتلك
والمئوناات اناخفاض القيمة كما هو موضح في الجدول أو علننى ٳسنناس

ناموذج إعادة التقييم.

2017/ا12/ا31 يمثل: اهتلكا تثبيتات الشركة في 05الجدوأل 

المبلغالتثبيت

الجإمالي

الٳهتلكا

المجمع

المبلغ

الصافي 
.39520549.7436625.532083923تثبيتات التقنية وأالمادية-
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الفصل الثالث:
دراسة ميدانية بمكتب محافظ حسابات

45689وأمعدات الصناعية

المصدر : وثائق الشركة

رابعا/ا التنازل:

الشركة لم تتنازل عن أي تثبيت، كانات تلك مختلف العمليات التي
قامت بها.

        سنتطرق إلى مثال تطبيقي عن كيفية  إدراج عمليات التنازل
عن التثبيتات. 

 عن شاحنة:1/ن+31/12تنازلت مؤسسة في /ا 1مثال 

 دج1250000): تنازل بسعر 1        -حالة 

 دج850000): تنازل بسعر 2       -حالة 

التسديد عن طأريق البنك،بحيث تم اقتناع هذه الشاحنة بمبلغ
سنوات.5/ن، مدتها النفعية 01/01دج بتاريخ 2000000

*المطلوب: تسديد قيود التنازل

 دج:1250000سعر التنازل ) 1الحالة 

      القيد:

1/ن+31/12
512
281

8

218

752

من ح/ البنوك والحسابات الجارية

من ح/اهتلك

إلى ح/معدات ناقل

إلى ح/ فوائض قيم

(تنازل عن الشاحنة)

1250000

800000

2000000

50000

المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على معطيات المكتب

 دج:850000سعر التنازل ) 2الحالة 

63



الفصل الثالث:
دراسة ميدانية بمكتب محافظ حسابات

       القيد:

1/ن+31/12
512

281
8

652
218

من ح/ البنوك والحسابات الجارية

من ح/اهتلك
من ح/ناواقص القيم

إلى ح/معدات ناقل

(تنازل عن الشاحنة)

850000

800000
350000

2000000

المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على معطيات المكتب

(تقييم التثبيتات):/ا 2مثال 

دج مدته200000/ن مبنى للتخزين ب 02/02      اقتنت شركة ب: 
دج (عن طأريق239200/ن 31/12 سنة، قيمته العادلة 50النفعية 

خبير مختص).

*المطلوب: 

                -التقييم الولي للمبنى؛

                -الدراج في المحاسبة ؛

/ن؛31/12                -التقييم اللحق إلى غاية 

؛1/ن+31/12                -إعداد جدول الهتلك إلى غاية 

                 -حساب معامل التصحيح (الهتلك المتراكم والقيم
الخرى)؛

  -التسجيل المحاسبي لعادة التقييم.

دج.200000/ن كلفة القتناء 02/01  التقييم الولي:  .1

الدراج في المحاسبة:.2
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الفصل الثالث:
دراسة ميدانية بمكتب محافظ حسابات

/ن02/01
213

404

من ح/مباناي

إلى ح/موردو التثبيتات

(اقتناء مبنى)

20000
0

20000
0

المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على معطيات المكتب

).3/ن+31/12 (إلى غاية إعداد جدول الهتلك:.3

القيمةالفترة
المتبقي

ة

قاعدة
الهتل

كا

المد
ة

النفع
ية

المدة
.ن

المتب
قية

القيمةالهتلكا
المحاسبية المتراكمالسنوي

31/12/
ن

31/12/
1ن+

31/12/
2ن+

31/12/
3ن+

20000
0

20000
0

20000
0

20000
0

20000
0

19600
0

19200
0

18400
0

50

50

50

50

/

49

48

47

4000

4000

4000

4000

4000

8000

12000

16000

196000

192000

188000

184000

المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على معطيات المكتب

طأريقة إعادة التقييم بقيمة3/ن+31/12  (إلى غاية التقييم اللحق:.4
=القيمة العادلة أو القيمة في السوق)239200

  حساب معامل التصحيح:.5

65



الفصل الثالث:
دراسة ميدانية بمكتب محافظ حسابات

 = القيمة العادلة / القيمة المحاسبية.*معامل التصحيح

           239200/184000 = 1.30

 عند إعادة تقييم التثبيت يجب تصحيح عناصر قيمة (القيمملحظة:    
الصلية،الهتلك المتراكم والقيمة المحاسبية)

تصحيح القيم:

القيمة
الصلية

الهتلكا
المتراكم

القيمة
المحاسبية

معامل
التصحيح

200000

1.30

16000

1.30

184000

1.30

القيم
المصححة

26000020800239200

60000480055200الفارق

المصدر:من إعداد الطالبة بناءا على معطيات المكتب.

التسجيل المحاسبي لعادة التقييم:.6

3/ن+31/12
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الفصل الثالث:
دراسة ميدانية بمكتب محافظ حسابات

21
3

281
3

10
5

من ح/مباناي

إلى ح/اهتلك

إلى ح/فارق إعادة
التقييم

(إعادة التقييم)

60000

4800
55200

المصدر من إعداد الطالبة بناءا على معطيات المكتب.

خلصة.      

 تعتبر التثبيتات من أهم القضننايا الرئيسننية للمحاسننبة، بحيننث تمثننل  
أساس العمليات المحاسبية ول يمكن لي كيان أو شركة أن تقننوم مننن
دون تثبيت، بحيث هذا الخير يرافق الكيان في مراحل مختلفة ومتعددة

، خسننائر قيننم، إعننادة التقييننم إلننىمن اقتننناء أو إناتنناج التثننبيت، اهتلك
التنازل أو التخلي عن ذلك التثبيت .

IAS16      وعلى هذا الساس وقع اختيار المعيننار المحاسننبي النندولي 
محل الدراسة الميداناية لما له من أهمية بالغننة بحيننث ل تقننل المعننايير

المحاسبية الدولية الخرى أهمية عنه.
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الخاتمة

خاتمة.      

           نتيجة للتطورات القاتصادية التي يشهدها العالم اليوم في ظل
ما يعرف بالعولمة القاتصادية من خللا انفتللاح السأللواق العالميللة علللى
بعضها البعض وظهورها كسوق واحد، وتنللامي دور الشللركات المتعللددة
الجنسلليات، بالضإللافة إلللى الختلفللات فللي التطبيقللات والممارسأللات
المحاسأللبية بيللن الللدولا الللذي شللكل عللائق كللبير أمللام مسللايرة البعللد
العالمي لنشطة المؤسأسات والمستثمرين الدوليين عنللد النتقللالا إلللى
السأللواق الماليللة الدوليللة، ظهللرت الحاجللة الملحللة إلللى الحللد مللن
الختلفات بين النظمة المحاسأللبية للللدولا، بمللا يضللمن قاللراءة موحللدة

للمعلومات المالية المقدمة للطأراف المستخدمة لها. 

           كنتيجة لذلك فقد تزايد الهتمام في السنوات القليلللة الماضإللية
بموضإوع التوحيد والتوافق المحاسأبي على الصعيد العالمي، وأدى ذلللك
لتشكيل لجنة المعايير المحاسأبية الدولية التي تعمل على وضإللع معللايير
محاسأبية تحظى بالقبولا العام لغألبية الدولا، وتعمل قادر المكان علللى
التوفيق بين مختلف المعايير المحاسأبية المحلية وتللوفر معلومللات ذات
جودة عاليلة لجميلع مسلتخدمي القلوائم الماليلة عللى الصلعيد اللدولي

وخصوصا المستثمرين.   

اختبار صحة الفرضيات:

 "المعيار المحاسأبي المللالي يعتللبر كمرشللد والفرضية الوألى:-
قااعدة تقوم عليها المحاسأبة "، هذا ما تم التطرق إليه في الفصل

المرشللد السأاسألليالولا بحيث أن المعيار المحاسأبي المالي هللو 
لقياس العمليات والحللداث و الظللروف الللتي تللؤثر علللى المركللز
المالي للشركة و نتائج أعمالها،  كما يمكن اعتبلاره بمثابلة قالانون
عام يسترشد به المحاسأب عند قايللامه بإعللداد و تحضللير التقللارير

المالية،وهكذا نكون قاد أثبتنا بأن هذه الفرضإية صحيحة.
"هنللاك العديللد مللن الدراسأللات الللتي اهتمللتالفرضية الثانية: -

بموضإوع المعايير الدولية"،وتم ملحظللة ذلللك مللن خللا تخصلليص
الفصل الثاني للدراسأات السابقة التي لها صلة بموضإوع دراسأللتنا،

وهنا نكون قاد أثبتنا بأن هذه الفرضإية صحيحة.
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" ل يوجللد معيللار يقللل أهميللة عللن بللاقايالفرضثثية الثالثثثة: -
المعايير".كل معيار محاسأبي مالي تم إصداره ينصب فللي مجللرى
معيللن ويعالللج حللدث مللالي، ممللا يسللمح برفللع مسللتوى مهنللة
المحاسأبة بحيث يقبل قابول دوليا ، ويساهم فللي تحقيللق التنسلليق
بين الجراءات والقواعد الخاصللة بالمحاسأللبة مللن خللا توحيللدها،

إذن يمكن القولا بأن هذه الفرضإية صحيحة.

  نتائج الدراسة: 

سأمح لنا هذا البحث بالتوصل إلى مجموعة من النتائج كالتي:

المعايير المحاسأبية الدولية هللي قاواعللد أو إجللراءات أو سأياسأللات-
تصدرها هيئللات مهنيلة وقاانونيلة لتحديلد ملا يجلب أن تكلون عليلله

التطبيقات العملية في المحاسأبة؛
المعايير المحاسأبية الدولية جاءت نتيجة للتوحيد والتوافق الدولي؛-
 إن المعايير المحاسأبية الدولية ل زالت تعلرف تطلورات إللى حلد-

الساعة ذلللك نتيجللة التغيللرات القاتصللادية المسللتمرة فللي العللالم
والسأواق الماليللة ، إذ أن هللذه التطللورات لللم تنحصللر فقللط فللي
المعايير المحاسأبية بحد ذاتها وإنما أيضا فللي الهيئللات الللتي تعملل
على إصدارها، كالتطور من لجنللة معللايير المحاسأللبة إلللى مجلللس

معايير المحاسأبة ؛
تجسللدت جهللود لجنللة المعللايير المحاسأللبية الدوليللة فللي تحقيللق-

التوافق المحاسأبي الدولي مللن خللا إصللدار المعللايير المحاسأللبية
الدولية و التي تعد أداة أسأاسأية لتنظيم الممارسأات المحاسأبية؛

التوافللق المحاسأللبي الللدولي هللدفه السأاسأللي الحللد ملن الفللروق-
والختلفلللات بيلللن النظلللم المحاسألللبية، علللن طأريلللق جعلللل
المعايير،الممارسأات والنظمة المحاسأللبية الوطأنيللة متقاربللة فيمللا

بينها؛
إن عمليللة توحيللد الممارسأللات المحاسأللبية الدوليللة ووضإللع حللد-

للخلفات بينها تجلت فلي إصلدار معلايير محاسألبية دوليللة تحظلى
بالقبولا العام، وتساهم في تحقيق منفعة لمسللتعملي المعلومللات

المالية؛
IASالمحاسأبي الدولي   يبين المعيار- آت16  ات والمنش "الممتلك

والمعدات" طأبيعة المعالجة المحاسأبية لمختلف التثبيتللات الماديللة
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على أنها أصولا للمؤسأسة كما أنه هذا المعيار يهلدف إللى وصلف
المعالجة المحاسأبية للممتلكات والتجهيزات والمعدات.

:التوصيات

انطلقاا من هذه الدراسأة، فإنه يمكن تقديم مجموعة من      
: التوصيات المتمثلة في

مللا دامللت المعللايير المحاسأللبية تعتللبر مللن أهللم أدوات التطللبيق-
العملي، فلإنه يجلب عنلد بناءهلا مراعلاة كافلة الظلروف البيئيلة
المحيطة، فل يكفي أن تكون المعايير متسقة منطقيا وإنما يجب
أن تكون أيضا ملئمة لواقاع التطبيق العملي وما قاد يفرضإه هللذا
الواقاللع مللن اعتبللارات اقاتصللادية كللانت، سأياسأللية، اجتماعيللة أو
قاانونية، وأن تواكب التقدم المستمر فللي مجللالت المعرفللة ، أو

من حيث ملئمتها للتغير في الهداف والظروف المحيطة؛ 
العمل على شرح المعايير بشللكل أكللثر تفصلليل بغللرض تطبيقهللا-

بنفس الكيفية من طأرف جميع الكيانات التي تستخدمها ؛
إن التأثير الكبير للدولا المتقدمة بشكل عللام والنجلوسأكسللونية-

بشكل خاص في سأيرورة إعداد المعللايير وصللياغأتها يجعهللا أكللثر
ا يحتلم ملئمة لخصوصيات البيئة السلائدة فلي هلذه اللدولا، مم
على الدولا النامية توحيد جهودها مللن أجللل إيصللالا صللوتها إلللى
مجلللس المعللايير المحاسأللبية الدوليللة لكللي تأخللذ مطالبهللا فللي

الحسبان .  

:آفاق الدراسة

بعد دراسأتنا لهذا الموضإوع، تظهر لنا إمكانية  مواصلة البحث فيه       
من عدة جوانب، يمكن لها أن تكون محل إشكاليات لبحللوث مسللتقبلية
تستحق الدراسأللة.  فمللع الهتمللام الكللبير والمتزايللد فللي الونللة الخيللر
بموضإوع الصيرفة السألمية الللذي نتللج عنلله عللدة مؤسأسللات إسألللمية،
والتي كان ول بد من إصدار معايير تضبط سأيرورة عمل هذه المصارف
.   يظهر من المهم دراسأة "الموائمة بيللن المعللايير المحاسأللبية الدوليللة

والمعايير المحاسأبية السألمية". 
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قائمة الملحاق

).IAS/IFRS: المعايير الحاسبية الدولية (01الملحق 

Liste des IAS

النجليزيةالفرنسيةالعربيةالمعيار

IAS1عرض البيانات
المالية

Présentations des
résultats financiers

Presentation of
financial

statments
IAS2البضاعةstocksinvetories

IAS7بيان التدفق النقديTableaux des flux 
de trésorerie

Cash flow
statments

IAS8صافي ربح أو خسارة
الفترة

Méthodes
comptables .
changements
d’estimations
comptables et

erreurs

Accounting
policies. Changes

in aacounting
estimatesand

errors

IAS10المأور الطارئة
والحاداث اللحاقة

لتاريخ المركز المالي

Evénements
postérieurs à la
date de clôture 

Events after the
balance sheet

date
IAS11عقود النشاءContrats de

construction
Construction

contrats
IAS12ضرائب الدخلImpôts sur le

résultat
Income taxes 

IAS16الممتلكات
والمنشآت والمعدات

Immobilisation
corporelles

Property plant
and aquipment

IAS17عقود اليجارContrats de
location

Leases

IAS18اليرادProduits des
activités

ordinaires

Revenue

IAS19مأنافع الموظفينAvantages du
personnel

Employee
Benefits

IAS20مأحاسبة المنح
الحكومأية والفصاح

عن المساعدة
الحكومأية

Comptabilisation
des subventions

publiques et
informations à

fournir sur l’aide
publique

Accounting for
Government
Grants and

Disclosure of
Government
Assistance
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IAS21اثار التغير في اسعار
صرف العملت

الجانبية

Effets des
variations des

cours des
monnaies
étrangères

The Effects of
changes in

forgein Exchange
Rates

3IAS2
IAS24

تكاليف الفتراض
الفصاح عن

الطأراف ذ و العلقاة

Couts d’emprunt
Information
relative aux
parties liées

Borrowing costs
Related

party Disclosure

IAS27برامأج مأنافع التقاعدEtats financiers
consolidés et
individuels

Consolited and
Separate
Financial

Statements
IAS28القوائم المالية

الموحادة ومأحاسبة
الستثمارات في
المنشات البديلة

Participations dans
des entreprises

associées

Investments in
Associates

IAS29التقرير المالي في
القاتصاديات ذات
التضخم المرتفع

Informations
fiancière dans les

économies
hyperinflationniste

s

Financial
Reporting in

Hyperinflationary
Economes : voir

IAS31التقرير المالي عن
الحصص في

المشاريع المشتركة

Participation dans
des entreprises

associees

Intrest in joint
ventures

IAS32الدوات
:الفصاح و المالية

العرض

Instuments
fianciers :

Présentation

Finanicial
Instruments

(Discolosure and
presentation )

IAS 33نصيب السهم مأن
الرباح

Résultat par actionEarning per share

IAS34 التقارير المالية
المرحالية

Information
financière

intermédiaire

Interm Financial
Reporting

IAS36انحفاض قايمة
الموجاودات

Dépréciation
d’actifs

Impairment of
assets

IAS37المخصصات
المطلوبات المحتملة

Provitions, passifs
éventuels et actifs

Provisions
Contigent
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éventuelsliabilities andالموجاودات المحتملة
Contigent Assets

IAS38الموجاودات غير
الملموسة

Immobilisations
incorporelles

Intangible Assets

Financial
Instruments

(Recognition and
Measurement)

Instruments
financiers

comptabilisation
et évaluation

الدوات المالية
العتراف و القياس

IAS39

Investment
property

Immeubles de
placement 

الستثمارات
 العقارات

IAS40

agricole Agriculture الزراعة IAS41

Liste des IFRS (معايير البلغا المالي الدولية) 

النجليزية الفرنسية العربية المعيار

First-time adoption
of IFRS

Première adoption
des IFRS

تبني المعايير
الدولية لعداد
التقارير المالية
للمرة الولى

IFRS1

Share-based
payment

Paiement fondé sur
des actions

الدفع على أساس
السهم

IFRS2

Business
combinations

Regroupement
d’entreprises

IFRS3 إندمأاج العمال

Insurance contrats Contrats
d’assurance

IFRS4 عقود التأمأين

Non-current assets
held forsale and

discontunued
operatios  

Actifs non
courant détenus

en vue de la
vente et
activités

abandonnées

الصول الغير
المتداولة المحتفظ

بها برسم للبيع
والعمليات المتوقافة

IFRS5

Exploration and
evaluation of

mineral resources

Prospection et
évaluation de

ressources
minérales

إستكشاف وتقييم
الموارد الطبيعية

IFRS6
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Financial
instruments :
disclosures

Instruments
financiers ;

informations à
fournir

الدوات المالية،
الفصاح

IFRS7

Operating
segments

Segments
operationnels

القطاعات العملية IFRS8

(ISA ) : المعايير الدولية للتدقيق2الملحق 

المبادئ والمسؤوليات

الهأداف العامأة للمدقاق المستقل وإجاراءات عملية التدقايق وفقا
.للمعايير الدولية

ISA20
0

الموافقة على شروط التكليف بالتدقايق ISA21
0

رقاابة الجودة لتدقايق البيانات المالية ISA22
0

وثائق التدقايق ISA23
0

مأسؤوليات المدقاق المتعلقة بالحاتيال في عملية تدقايق البيانات
المالية

ISA2
40

مأراعاة القوانين والنظمة عند تدقايق البيانات المالية ISA2
50

التصال مأع أولئك المكلفين بالحوكمة ISA26
0

البلغا عن نواحاي القصور في الرقاابة الداخلية للمكلفين بالدارة
والحوكمة

ISA26
5
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تقييم الخطر والستجابة في تقدير الخأطاء

التخطيط لتدقايق البيانات المالية ISA30
0

تحديد وتقييم مأخاطأر الخطأ الجوهأري مأن خلل فهم المنشأة وبيئتها ISA31
5

الهأمية النسبية في تخطيط وأداء عملية التدقايق ISA32
0

استجابة المدقاق للمخاطأر المقيمة ISA33
0

اعتبارات التدقايق المتعلقة بالمنشأة التي تستعمل مأؤسسات
خدمأتيه

ISA40
2

تقييم البيانات الخاطأئة المحددة خلل عملية التدقايق ISA40
2

أدلة التدقيق

أدلة التدقايق ISA50
0

أدلة التدقايق –اعتبارات مأحددة لبنود مأختارة ISA50
1

المصادقاات الخارجاية ISA50
5

عمليات التدقايق الولية –الرصدة الفتتاحاية ISA51
0

الجاراءات التحليلية ISA52
0

عينات التدقايق ISA53
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0

تدقايق التقديرات المحاسبية بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة
العادلة والفصاحاات ذات العلقاة

ISA54
0

الطأراف ذات العلقاة ISA55
0

الحاداث اللحاقة ISA56
0

المنشأة المستمرة ISA57
0

القارارات الخطية ISA58
0

الستفادة من عمل الخأرين

العتبارات الخاصة – عمليات تدقايق البيانات للمجموعة بما في ذلك
عمل مأدقاقي العنصر

ISA60
0

استخدام عمل المدقاقين الداخليين ISA61
0

استخدام عمل المدقاق الخبير ISA62
0

نتائج وتقارير التدقيق

تكوين رأي وإعداد التقارير حاول البيانات المالية ISA70
0

التعديلت على الرأي الوارد في تقرير المدقاق المستقل ISA70
5

فقرات التأكيد والفقرات الخرى في تقرير المدقاق المستقل ISA70
6

المعلومأات المقارنة – الرقاام المقابلة والمعلومأات المالية المقارنة ISA71
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0

مأسؤوليات المدقاق المتعلقة بالمعلومأات الخرى في المستندات
التي تحتوي على بيانات مأالية مأدقاقة

ISA72
0

المجالت المتخصصة

العتبارات الخاصة – عمليات تدقايق البيانات المالية المعدة وفقا
لطأر الهأداف الخاصة

ISA80
0

العتبارات الخاصة – عمليات تدقايق بيانات مأالية مأفردة ومأكونات أو
حاسابات أو بنود مأحددة في بيان مأالي

ISA80
5

عمليات إعداد التقارير جاول البيانات المالية الملخصة ISA81
0

(  NAA)   المعايير الجزائرية للتدقيق03الملحق : 
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التفاق حاول أحاكام مأهام التدقايق NAA2
10

التأكيدات الخارجاية NAA5
05

الحاداث اللحاقة NAA5
60

التصريحات الكتابية NAA5
80

تخطيط تدقايق الكشوف المالية NAA3
00

العناصر المقنعة NAA5
00

-مأهام التدقايق الولية –الرصدة الفتتاحاية NAA5
10

تأسيس الرأي وتقرير التدقايق للكشوف المالية NAA7
00

الجاراءات التحليلية NAA5
20

استمرارية الستغلل NAA5
70

استعمال أعمال المدقاقين الداخليين NAA6
10

استخدام أعمال خبير مأعين مأن طأرف المدقاق NAA6
20
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3 /: https://www.mobt3ath.com
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