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 اإلهداء

 

إىل النّب كطيبة األرضبع الطي.........  

  حفظها اهللا وأطال يف عمرها؛......إىل والديت              

؛إىل روح والدي رمحه اهللا وأسكنه فسيح جنانه    

َإىل مجيع إخويت وأخوايت الذين وقفوا إىل جانيب يف السراءاء والضر.  

  .إىل كل هؤالء أهدي مثرة جهدي املتواضع                                     

.صاحلي بوعالم  
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  رـديـقـر وتـكـش
 

:، وبعد الجناز هذا العمل الذي وفقنااحلمد هللا   

ب االعتراف باجلميل ميلي علي وأنا أي مذكريت هذه، أن أتقدم بفائق شكري وتقديري إىل جوا إنَّ
اجناز هذه املذكرة، وعلى التوجيهات يف علي  باإلشرافلتفضله  "أمحد زغدار"أستاذي الفاضل الدكتور 

واجلهود العلمية املتواصلة اليت بذهلا معي خالل فترة إعداد البحث واليت كان هلا األثر الكبري يف القيمة 
.على النحو الذي انتهى إليه إمتامه  

 

 :منهم ربالذككما أرى أنه من الضروري أن أسجل فائق شكري وتقديري ألساتذيت مجيعا، حيث أخص 
األستاذ ، ووذلك لتعاوم ودعمهم املتواصل لنا "وسحممد وندل"األستاذ ، "حواس بن خيلف"األستاذ 

 إجنازمة اليت قدمها لنا، ولتعاونه التام معنا دف من جامعة ورقلة لكل التوجيهات القي "مداين بن بلغيث"
.املذكرة على هذه الصورة  

 

اء جلنة املناقشة، وذلك لتفضلهم مبناقشة هذا العمل من أجل كما ال يفوتين أن أشكر مجيع األساتذة أعض
.ه وإلباسه ثوبا أكادميياتقييمه وتصويب  

 

لس الوطين مدير الدراسات با "سعيد عكوشال"د ويف اخلتام أسجل فائق امتناين وتقديري إىل السي
كما أوجه شكري وامتناين  ،للمحاسبة لتوفريه لنا كل املتطلبات واملعلومات اليت احتجناها من الس

.لزمالئي وزمياليت كلهم وفاءا لكل التعاون والصداقة واالحترام الذي أوجدوه بيننا  

 

.عسى أن تسعفنا األيام القادمة يف رد ولو القليل من اجلميل الذي قدموه لنا                                  
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 الختصارات والرموزاقائمة 

  الرمز  الداللة
Africain  Accounting  Council AAC  
Association of  South East Asian AFA 
American  Institut  of  Certified Public Accountants AICPA  
Accounting  Regulation Committee ARC 
Arab Society of Certified Accountants  ASCA  
Confederation of  Asian and Pacific  Accountants CAPA  
Commission Européenne CE 
Conseil National de la Comptabilité CNC 
Compagnie  National des  Commissaires aux Comptes CNCC 
Conseil National de la Comptabilité  Français CNCF 
Conférence des Nations Unis  pour  le commerce et le 
développement 

CNUCED 

Conseil Supérieur de la Comptabilité  CSC  
Conseil Supérieur de l’ordre des Experts Comptables 
Français 

CSOEC 

European  Financial  Reporting  Advisory  Group EFRAG 
Financial Accounting Standards Board FASB  
First  In  First  Out FIFO 
Fédération  des  Experts  Comptables  Européens FEE 
International Accounting Standards Board IASB  
International Accounting Standards Committee IASC  
International Accounting Standards Committee Foundation IASCF  
International Accounting Standards Board IASB 
International Coordinating Committee of the Accounting 
Profession 

ICCAP 

International  Federation of  Accountants Committee   IFAC  
International Financial Reporting Interpretations 
Committee 

IFRIC  

International Financial Reporting Standards IFRS  
International Organization of Securities Commissions IOSCO  
International  Standards  of  Accounting  and  Reporting ISAR 
Last In First Out LIFO 
Nouveau Système Comptable Financier NSCF 
New  York  Security  Exchange NYSE 
Organisation  Pour  la  Coopération et  le  Développement 
Economique 

OCDE  

Organisation International des Commission de Valeurs OICV 
Organisation  Mondiale  de  Commerce OMC 
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Plan Comptable Général PCG  
Plan Comptable National PCN 
Plan Comptable Révisé PCR 
Plan Comptable Sectoriel PCS 
Standards  Advisory  Council SAC 
Système  Comptable  Africain  de Référence SCAR 
Securities  and Exchange  Commission SEC  
Système Comptable Financier SCF 
Standing  Interpretations  Committee SIC 
Très Petites Entreprises TPE  
Union  Européen UE 
Union  Européenne  des  Experts  Comptables  UEC  
United  Nation UN 
United  State  Generally  Accepted  Accounting  Principls US 

GAAP 
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عرفت التطبيقات احملاسبية على املستوى الدويل يف بداية العقد األول من القرن الواحد والعشرين حتوالت 
االقتصادي العاملي الذي أصبح  طجذرية متسارعة، أهم ما أصبح مييزها البعد الدويل الذي أفرزته تفاعالت احملي

والشركات واألفراد نتيجة االنفتاح الكبري الذي  قائما على التكتالت واملصاحل املشتركة بني العديد من الدول
  .يشهده العامل

ختتلف  - وسيلة أساسية لالتصال باعتبارها– احملاسبةهر البعد املتنامي لألنشطة االقتصادية أن ظولقد أ
األساسيتني  ليؤثر على وظيفيت القياس واالتصا ا، مممبحتواها وتطبيقاا من بيئة ألخرى ومن بلد آلخر

بروز العديد من احملاوالت اليت ترمي للحد من أثر اختالف األنظمة احملاسبية إىل بة، األمر الذي أدى للمحاس
املالية العاملية، خاصة يف ظل تعدد وتشابك االرتباطات بني األسواق املالية الدولية واألنشطة  ةعلى األنشط

  .ة واملعلومات احملاسبية اليت تتضمنهاالتجارية واملالية لضمان قراءة وفهم عاملي موحد للقوائم املالي

كاألمم املتحدة، والتوافق احملاسبيني الدوليني التوحيد ت الكثري من املنظمات واهليئات مبوضوع ماهت
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية واالحتاد األورويب، ونتج عن هذا االهتمام العديد من احملاوالت الرائدة 

، وهذا بالرغم مما قيل عن هذه املعايري احملاسبية الدولية تبين يهنتيجة واحدة  انتهت وانصهرت مجيعها يف
سكسونية نتيجة واملعايري وبرغم التجاذب الذي حدث بشأا، كون هذه املعايري هي نتاج للثقافة احملاسبية األجنل

حملاسبة الدولية يف هذا للهيمنة األمريكية والدور احليوي للشركات املتعددة اجلنسيات ومكاتب املراجعة وا
  .اال

حتاد األورويب املعايري احملاسبية الدولية وقبول هيئة سوق املال األمريكية ذه املعايري ولقد كان العتماد اال
أساسا للقياس واالتصال احملاسيب دورا حامسا يف تعميم استعمال هذه املعايري على املستوى الدويل، وهذا من 

احملاسيب اليت باشرا الكثري من الدول واليت تراوحت بني التبين الكلي والتكييف  خالل عمليات اإلصالح
  .اجلزئي هلا، ما جعل من املعايري احملاسبية الدولية مبثابة هيكل املمارسة احملاسبية

قصورا يف خدمة مستعملي  م1975املخطط احملاسيب الوطين املعتمد منذ عام  فيه يف الوقت الذي يعاينو
الدول اليت اخنرطت  تلك تعد اجلزائر واحدة من، ومات املالية و احملاسبية من مقرضني و مستثمرين وغريهماملعل

يتوافق  تبين نظام حماسيب جديدىل إجذرية لنظامها احملاسيب، ترمي  إصالحيف هذا املسار باعتمادها سياسة 
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 .ىل مواكبة متطلبات العوملة املالية واحملاسبيةإوتسعى واملتطلبات اليت فرضتها التغريات املالية و احملاسبية الدولية، 
ساري املفعول  أصبحوالذي  م2007نوفمرب 25بتاريخ لقد كللت جهود اإلصالح بتبين نظام حماسيب جديد 

  . م 2010ابتداء من أول جانفي

واجه عدة حتديات تتعلق بشروط ومستلزمات  م2010سنة إال أن سريان العمل به بداية من مطلع 
املنتظرة من تطبيقه حمل شك، وهو ما يستوجب ضرورة إجراء  واملزايا التطبيق اجليد له، مما جيعل املنافع

التكوينية، املالية والضريبية من أجل توفري مناخ مالئم لتطبيق  إصالحات سريعة و دقيقة متس األنظمة القانونية،
  . هذا النظام احملاسيب اجلديد و تثمينه

  :إشكالية البحث

  :هلذه املذكرة هو اجلوهرين التساؤل إ

ما هي آفاق تطبيق النظام احملاسيب املايل يف ظل البيئة احلالية للمحاسبة يف اجلزائر؟ وما هي 
النظام احملاسيب  حنواالنتقال من املخطط احملاسيب الوطين عملية السبل الكفيلة بتفعيل وإجناح 

  ؟اجلديد

  :عدة تساؤالت فرعية كما يلي ه اإلشكالية الرئيسية،ويندرج حتت هذ

 ما هي أسباب ؟ و وإلعداد التقارير املالية لمحاسبةالدولية للمعايري لهو اإلطار الفكري والتنظيمي  ما .1
   حماسيب دويل؟ توحيدحتقيق إىل  ذلك يؤدي ؟ وهلالدويل املتزايد حنو تبين وتطبيق هذه املعايري هاالجتا

  ؟ احملاسيب يف اجلزائر اإلصالح مربرات  دواعي و ما هي .2

وما هي االستحداثات اليت جاء ا مقارنة مع املخطط احملاسيب الوطين؟    ؟النظام احملاسيب املايل ما طبيعة .3
  ؟مدى توافقه مع املعايري احملاسبية الدوليةوما 

املتطلبات الضرورية  ما مدى استعداد البيئة االقتصادية اجلزائرية لتطبيق النظام احملاسيب املايل؟ وما هي .4
 .لالنتقال إىل النظام احملاسيب املايل اجلديد؟
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  :فرضيات البحث

  :نعتمد الفرضيات التالية املعاجلة إشكالية البحث فإنن

إن اجلهود  الدولية واحمللية منها املبذولة يف جمال التوافق احملاسيب الدويل تتجه بشكل اجيايب من خالل . 1
  .توحيد حماسيب دويل املمارسات احملاسبية حنو

         ،الوطين يستجيب ملتطلبات االقتصاد املخطط وال يساير واقع اقتصاد السوقاحملاسيب املخطط  .2
أي حماولة إلصالح النظام احملاسيب ، ويعاين قصورا يف خدمة مستعملي املعلومات املالية واحملاسبيةهو  و

  .قد حتد من فعالية اإلصالح وليةالد احملاسبية دون االستناد للمعايري اجلزائري

يستند النظام احملاسيب املايل إىل املعايري احملاسبية الدولية، وهو يسمح  بتلبية احتياجات خمتلف  .3
   .مستعمليه من املعلومات احملاسبية واملالية

تتم أن جيب  اليت اإلصالحاتيتوقف جناح تطبيق النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر، على مجلة من . 4
واجلبائية، باإلضافة إىل إصالح نظام التعليم والتكوين ) القانون التجاري( على املنظومة التشريعية باملوازاة

، مبا يسمح بترسيخ الثقافة احملاسبية كافة العاملني يف حقل احملاسبة واملاليةلمع ضمان التكوين املستمر  احملاسبيني
  .بية الدوليةاجلديدة املستندة إىل املعايري احملاس

  :أمهية البحث

يستمد هذا البحث أمهيته من االجتاه املتزايد حنو انسجام وتوافق التطبيقات احملاسبية على الصعيد الدويل، 
و أاألمر الذي يفرض على كل دولة ترغب يف االندماج يف االقتصاد العاملي، اعتماد املعايري احملاسبية الدولية 

  .املعايري احملاسبية الدولية لضمان الفهم والقراءة املوحدة للقوائم املاليةتكييف أنظمتها احملاسبية مع 

، كما تكمن أمهية البحث يف تزامن معاجلته مع دخول النظام احملاسيب املايل حيز التطبيق، لذلك فهو حياول
يل يف اجلامعات أن يستبني متطلبات التوافق من حيث التأه بعد استعراض عام له من جانبيه التصوري و التقين،

  .واملؤسسات العلمية ومتطلبات التطبيق من قبل املؤسسات ومكاتب احملاسبة والتدقيق
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  :أهداف البحث

يسعى  ار صحة الفرضيات املتبناة،تبباإلضافة إىل اإلجابة عن التساؤل الرئيسي يف إشكالية البحث، واخ
  :الطالب إىل حتقيق األهداف التالية

حماولة تقييمه واستخراج نقائصه ومواطن وطين واملبادئ اليت يقوم عليها ويب الاستعراض املخطط احملاس-
  القصور فيه؛

يف العامل، واالستراتيجيات اليت تقوم عليها والتطرق ألمهية التوافق  ةالرائداستعراض النماذج احملاسبية -
   احملاسيب الدويل؛

إبراز  مث حماولةجاء فيها هذا النظام، أمهيته، بنيته  إبراز مالمح النظام احملاسيب املايل، بعرض الظروف اليت-
  .مدى توافقه من عدمه مع املعايري احملاسبية الدولية

استقصاء آراء املهتمني باحملاسبة يف اجلزائر، حول مجلة من القضايا املتعلقة باحملاسبة، خاصة حول -
 ف، إضافة إىل الوقواالقيام ا جتاههم بلواجاملمارسة احملاسبية، التعليم والتكوين احملاسبيني واإلصالحات ا

  .على آرائهم فيما يتعلق بتطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد يف اجلزائر واآلثار املترتبة عن ذلك

  

  :مربرات اختيار املوضوع

وحماولة إثراء  ،يف احملاسبة طالبذاتية مرتبطة بتخصص ال ألسباباملوضوع تنبع مربرات اختيار 
ربط العمل األكادميي  ة، وحماولالدولية احملاسبية وتوسيع املعارف يف جمال املعايري ،حول املوضوع الدراسة

  .مبتطلبات احلياة العملية

بكون موضوع البحث من املواضيع املطروحة يف الساحة االقتصادية  أما األسباب املوضوعية فتتعلق 
  .واملهنية حاليا
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  :منهج البحث

لإلجابة على التساؤالت املطروحة  السابقة ووصوال ألفضل األساليب والطرق حتقيقا ألهداف البحث
  :فإن الطالب سوف يعتمد على املناهج العلمية التاليةوإثبات أو نفي الفرضيات املوضوعة، 

  : املنهج االستقرائي* 

 واملتعلقة وذلك دف دراسة واستقراء بعض الكتابات والدراسات السابقة اليت يتضمنها الفكر احملاسيب
  .مبوضوع البحث، وكيفية االستفادة منها يف معاجلة مشكلة البحث

  :املنهج الوصفي* 

ومنها النظام  مة احملاسبية يف بعض دول العاملظاستعراض مناذج لألن عند املنهجاعتمدنا على هذا  
  ).املخطط احملاسيب الوطين والنظام احملاسيب املايل(احملاسيب اجلزائري 

  :التحليلياملنهج * 

 .عتمدنا على هذا املنهج عندما نكون يف موضع املقارنة والتحليلا

  

  :لدراسـات السابقـةا
   :، فإن الدراسات السابقة حول موضوع هذا البحث تتمثل فيما يلييف حدود علم الطالب

 مداين بن بلغيث:  

أمهية إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات اجلزائرية يف ظل أعمال التوحيد الدولية  «
  »بالتطبيق على حالة اجلزائر

مقدمة  عبارة عن أطروحة دكتوراهوهو حول املوضوع،  ويعترب هذا البحث من الدراسات الرائدة
دى أمهية إصالح شكاليتها حول متدور إ ،م2004سنة  جبامعة اجلزائر كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيريب
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والسبل الكفيلة بتفعيله ملالئمة الواقع  ،نيالدولي والتوافق احملاسبيني النظام احملاسيب يف ظل أعمال التوحيد
مرورا بدراسة التجربة اجلزائرية يف ميدان التوحيد احملاسيب وإعداد املعايري احملاسبية، االقتصادي اجلديد للجزائر، 

إىل أن إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات بات أمرا ضروريا لضمان مسايرة املمارسة  وخلصت الدراسة
  .احملاسبية لكافة املستجدات والتحوالت العميقة اليت تعرفها اجلزائر

 شعيب شنوف:  

  » املمارسة احملاسبية يف الشركات املتعددة اجلنسيات والتوحيد احملاسيب العاملي « 

سنة جبامعة اجلزائر توراه مقدمة لكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري البحث عبارة عن أطروحة دك
، تدور إشكاليتها حول دراسة ضرورة إجياد توافق دويل من أجل استعمال لغة حماسبية موحدة لتسهيل م2007

 اسبية، وهو ماقراءة القوائم املالية، مبا أن القوائم املالية املقدمة غري متجانسة وختتلف باختالف األنظمة احمل
ول الباحث كذلك إبراز املقاربة بني النظام احملاسيب اولقد ح. شكل عائقا أمام الشركات متعددة اجلنسيات

  .املعمول به يف املؤسسات والنموذج احملاسيب الدويل

 حواس صالح:  

  »التوجه اجلديد حنو معايري اإلبالغ املايل و أثره على مهنة املدقق  «

جبامعة اجلزائر سنة  مقدمة بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  روحة دكتوراهالبحث عبارة عن أط
ن ، حيث تطرق الباحث فيه إىل معايري احملاسبة الدولية ومعايري اإلبالغ املايل إلعداد التقارير املالية، وبيم2008

ة بني القوائم املالية حسب النظام احملاسيب ، باإلضافة إىل القيام بعملية مقارناملدقق تأثري هذه املعايري على مهنة 
  .خلصت الدراسة إىل أن هناك تأثري مباشر هلذه املعايري على مهنة املدقق وقداملايل واملخطط احملاسيب الوطين، 

 توفيق جوادي: 

دراسة  –مدى توافق النظام احملاسيب املايل اجلزائري اجلديد مع معايري احملاسبة الدولية  «
 » -لية مقارنةاختباريه دو

شهادة الدكتوراه يف إدارة األعمال من جامعة اجلنان،  جزأين لنيليف  أطروحة مقدمةالبحث عبارة عن 
، تطرق فيها صاحبها ملدى توافق النظام احملاسيب اجلزائري اجلديد مع معايري م2009لبنان، سنة  طرابلس،
زائرية مع املعايري احملاسبية الدولية، انطالقا من النظام توافق البيئة اجلن وخلصت الدراسة إىل أ الدولية،احملاسبة 

احملاسيب املايل الذي يقوم بتقريب املمارسة احملاسبية يف اجلزائر مع املعايري احملاسبية الدولية نتيجة اعتماده على 



 العامة املقدمة
 

 
 

 خ

ا، وهذا ها وتداركهحاإلطار التصوري للمعايري احملاسبية الدولية، رغم وجود بعض الفوارق اليت جيب تصحي
   .لتسهيل قراءة القوائم املالية من طرف املستعملني الداخليني واخلارجيني للمعلومة املالية

 يبة بوراويسن:  
« Nécessité d’une réforme comptable en Algérie dans le cadre du passage de 

l’économie planifiée à l’économie de marché » 

، تطرقت إىل دراسة املخطط م1999ري باملدرسة العليا للتجارة لسنة البحث عبارة عن مذكرة ماجست
احملاسيب الوطين، وعرض جتارب بعض الدول حول أنظمتها احملاسبية، وصوال إىل ضرورة إصالح املخطط 

  .احملاسيب الوطين، مع األخذ بعني االعتبار احللول والتطبيقات احملاسبية الدولية

 مرواين مسري:  
« Le projet du nouveau système comptable Algérien, anticiper et préparer le 

passage » 

، حيث تطرق فيها الباحث م2007البحث عبارة عن مذكرة ماجستري باملدرسة العليا للتجارة لسنة 
 أفضل لتطبيق النظام احملاسيب املايل انتقاللدراسة املراحل التحضريية والواجب القيام ا، من أجل حتقيق 

  .وحتضري البيئة املناسبة لذلك

 

  : أسلوب البحث

  :يعتمد هذا البحث على األسلوبني التاليني

املكتبية لألحباث والكتابات السابقة يف هذا اال وذلك بغرض  النظريةالدراسة : ألسلوب األولا
  .حتليلها واالستفادة منها يف صياغة اجلوانب النظرية والفلسفية هلذا البحث

على أساتذة احملاسبة يف  الدراسة امليدانية واليت تتضمن تصميم قائمة استقصاء وتوزيعها :لثايناألسلوب ا
احملاسبني وحمافظي احلسابات إضافة إىل املوظفني يف  ءاجلامعات وكذلك على املهنيني احملاسبيني كاخلربا

هم وخربام واالستفادة منها يف وذلك للوقوف على آرائ  ،املؤسسات والذين يشغلون وظيفيت احملاسبة واملالية
التغلب على مشكلة البحث، وذلك من خالل حتليل نتائج االستقصاء باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة، 

  .ميكن الوقوف على مدى صحة أو خطأ فروض البحث اجلاهزة،وباالعتماد على حزمة الربامج اإلحصائية 
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  :البحثوهيكل  خطة

فصول، تسبقهم أربعة  معاجلة مشكلته بصورة علمية، فقدمت تقسيم البحث إىللتحقيق أهداف البحث و 
، تضمنت تلخيص عام واختبار للفرضيات اليت جاءت يف مقدمة البحث، مث عرض خامتةمقدمة وتعقبهم 

آفاق إليها باإلضافة إىل  لبعض التوصيات بناء على النتائج املتوص اللنتائج اليت توصلنا إليها، ويف األخري قدمن
   .البحث يف املوضوع

خصصنا هذا الفصل لدراسة موضوع التوحيد احملاسيب، مث ، "البيئة احملاسبية الدولية" :الفصل األول -
شكالية االختالف بني األنظمة احملاسبية الوطنية سواء يف املنظومة احملاسبية األجنلوسكسونية أو املنظومة إتناولنا 

، كما تناول هذا الفصل جهود ومسامهات أسباب وأشكال هذا االختالفالفرانكفونية من خالل البحث عن 
اهليئات الدولية واإلقليمية يف حتقيق توافق حماسيب دويل، ويف األخري تعرضنا إىل النموذج الدويل للتوحيد 

  . عربيةال لأمريكا،  أوروبا والدو كل من  يفوذلك احملاسيب، و تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف العامل 

يف بداية تناولنا  ،"الطبيعة، األسباب والنتائج" _احملاسيب يف اجلزائر اإلصالحأعمال  " :الفصل الثاين -
انبيه القانوين واحملاسيب وذلك بغية الوقوف عند أهم نقائصه ومواطن جب املخطط احملاسيب الوطين هذا الفصل

سواء اليت متت من قبل جلنة املخطط  اليت مسته صالحاإلإىل أعمال  بعد ذلك  فيه، مث تعرضنا والقصور الضعف
عند خيار الس الوطين لنقف بعد ذلك ، ا جمموعة اخلرباء الفرنسينيت احملاسيب الوطين أو تلك اليت قام

يف النظام  اإلصالح واملتمثلة اإلصالح، وبعدها قمنا بتقدمي الثمرة اليت توجت أعمالللمحاسبة بشأن عملية 
يف جوانب  - بعقد مقارنةحاولنا القيام ىل خمتلف جوانبه التصورية والتقنية، ويف األخري إوتعرضنا  املايلاحملاسيب 

بني املخطط احملاسيب الوطين والنظام احملاسيب املايل واملعايري احملاسبية الدولية بغية  الوقوف على  -ةحمدد
  . ى درجة توافقه وانسجامه مع املعايري احملاسبية الدوليةاالستحداثات اليت جاء ا النظام احملاسيب املايل وكذا عل

خصصنا هذا الفصل الستعرض أهم  ،" النظام احملاسيب املايل والبيئة احملاسبية اجلزائرية" :الفصل الثالث -
واقع أعمال  الضوابط والشروط اليت حتكم جناح عملية االنتقال إىل النظام احملاسيب املايل، بعد أن وقفنا على

املؤسسات، املهنة، هيئة (تحديات اليت تنتظر خمتلف اجلهات التحضري لالنتقال حنو النظام احملاسيب املايل  وال
  .وانعكاسات ذلك عليها  من جراء  تطبيق النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر) اجلزائرية التوحيد الوطنية، اجلامعة

املراحل الواجب لالنتقال إىل النظام احملاسيب املايل تتضمن طريقة منهجية واقتراح ولنا تقدمي اويف األخري ح
املايل وقواعد وإجراءات االنتقال من املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام  احملاسيبإتباعها لالنتقال إىل النظام 

  .احملاسيب املايل
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اعلني يف اال احملاسيب حاولنا من خالل هذا الفصل التواصل مع الف ،"الدراسة امليدانية": الفصل الرابع -
على النطاق احمللي يف اجلزائر، وذلك باستعمال أدوات خمتلفة ألجل احلصول على املعلومات الالزمة وتوفري 
البيانات اليت حتتاجها هذه الدراسة، كما تضمن هذا الفصل عرض وحتليل للنتائج اليت مت التوصل إليها من 

   .األفراد املستجوبنيجابات إعلى  دتبيان، باالعتماخالل الدراسة اإلحصائية الستمارة االس
 

  



 ِ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:ل األولـالفص  
الدوليةالبيئة المحاسبية   



 البيئة احملاسبية الدولية: الفصل األول
 

1 
 

 
احملاسبة من خالل عالقتها بالنظم االقتصادية  تتطور قدو ،رافقت احملاسبة نشوء احلضارة وتطورها

قد و ،حيث كانت كل دولة تتبع مدخالً حمدداً يف تطوير احملاسبة لديها ،واالجتماعية والسياسية والثقافية
يف املمارسات احملاسبية بني  والتباين مما ساهم يف تعزيز االختالف ،تأثرت احملاسبة يف تطورها باملدخل املتبع

   .دول العامل املختلفة
  

ورغم كل تلك التباينات ومربراا والقوانني واألنظمة اليت تدعمها، جند أن األصوات اليت تطالب  لكن
بالتزايد  أخذت يف خمتلف دول العامل املعايري احملاسبية املطبقةالتقارب بني بالسعي إىل تطوير احملاسبة باجتاه حتقيق 

نظراً للحاجات املاسة اليت ظهرت لعدة أسباب أمهها عوملة االقتصاد ومنو وحترير التجارة الدولية واالستثمار 
وشركات  اجلنسيات املتعددةواالنتشار الواسع والسريع للشركات  تطور األسواق املالية العامليةو الدويل املباشر

  .احملاسبة الدولية
  

من أجل حتقيق نوع من  واإلقليميةاجلهود من قبل العديد من املنظمات الدولية  حيث تبذل يف هذا الشأن
التوافق بني املعايري اليت تتخذ كأساس للممارسة احملاسبية سواء كان ذلك بني جمموعة الدول املتقدمة أو بينها 

ساا وأحباثها لتطوير معايري وبني جمموعة الدول النامية،كما ختصص اهليئات احملاسبية املهنية جانبا كبريا من درا
على املستوى الدويل يف اتمعات املختلفة بغض النظر عن الظروف  العمليالتطبيق  مءتالحماسبية موحدة 

  .ةحدواملتغريات البيئية السائدة يف كل جمتمع على 
  

سقة ومفهومة اليت تساعد يف توفري معلومات حماسبية مت اإلخباريةوكل ذلك حىت تكون احملاسبة الوسيلة 
، ومن مث ميكن الوثوق يف هذه املعلومات واالعتماد عليها من بني الدول والتداول وذات داللة وقابلة للمقارنة

 .جانب فئات عديدة من أصحاب املصاحل يف الوحدات االقتصادية الدولية
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  التوحيد احملاسيب: املبحث األول
وذلك بظهور القيد املزدوج  )م1494( القرن اخلامس عشرإن أصول احملاسبة بشكلها اليوم يرجع إىل 

، ومنذ ذلك احلني واحملاسبة يف تطور مستمر، ليس على "Lucca Paccioli باسيويل يكل"االيطايل  على يد
 اليت تضمن رياملعاي إصدارمستوى تقنيات املعاجلة فحسب بل كذلك على مستوى التوحيد، الذي متثل يف 

الناشئة عن األنشطة االقتصادية مسايرة للتحوالت اجلديدة اليت  ألحداث االقتصادية اجلديدةاملعاجلة احملاسبية ل
  .يعرفها عامل االقتصاد و املال

، من حيث أا تقوم أساسا فالتوحيد احملاسيب وظيفة ليس من السهل فصلها عن طبيعة النظام االقتصادي
اسيب أصبح مطلبا وعليه فالتوحيد احمل. حباجة إليها لنظامبإضفاء الصبغة النظامية للمعلومات اليت يكون هذا ا

أساسيا ملوائمة احملاسبة مع التغريات االقتصادية العديدة واملتالحقة واليت هلا تأثري كبري على حياة املؤسسة اليت 
 .ةاسبتعىن ا احمل

  
  مفهوم التوحيد احملاسيب: املطلب األول

  :نذكر منها يب بتعاريف خمتلفةلقد مت تعريف التوحيد يف األدب احملاس
أن تعتمد احملاسبة على مصطلحات وقواعد مشتركة ومتشاة، وأن تصدر "املقصود بالتوحيد احملاسيب هو 

التطابق التماثل و فهو يعين .1"وثائق وقوائم مالية يكون حمتواها وتقدميها متطابق من مؤسسة إىل أخرى
  .واالنتظام

أسس وقواعد حماسبية لدولة ما على الدولة األخرى، فالتوحيد يعترب  فرض"إىل  التوحيدويشري مفهوم 
مبثابة حالة مشروطة تشري إىل أا نظام يتضمن جمموعة من الترتيبات اخلاصة بتسجيل البيانات على مستوى 
الوحدة االقتصادية وإعداد قوائم حسابات يف إطار حمدد من األسس والقواعد واالصطالحات والتعاريف 

  . 2"ابات والقوائم خلدمة أهداف معينةواحلس
عبارة عن نظام موحد للتنظيم موجه موع حماسبات " :احملاسيب بأنه عرف التوحيدفقد ) Rousse(أما 

  .3"املؤسسة املنتجة يف الدولة أو جمموعة من الدول مهما كان القطاع الذي تنتمي إليه
يتناول تعريف التوحيد احملاسيب من خالل أهدافه،  نهإف 1982لسنة ) PCR( أما املخطط احملاسيب املراجع

  :4إذ جاء فيه أن التوحيد احملاسيب يهدف إىل
  حتسني احملاسبة؛ -

                                                             
1-COLASSE Bernard, Comptabilité générale : PCG 1999 et IAS. Economica, Paris, 2001, P: 26  

  .367، ص 2006، اإلسكندريةمنظور التوافق الدويل، اجلزء األول، الدار اجلامعية،  -أمني السيد أمحد لطفي، نظرية احملاسبة 2
3- Rousse Francis : « Normalisation comptable, principes et pratiques » coll. Méthodologie, Paris1990, pp 24-25. 

  .53، ص 01/2002، جملة الباحث، جامعة ورقلة، العدد "جتربة اجلزائر"التوحيد احملاسيب  إشكاليةمداين بن بلغيث، 4
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  الرقابة عليها؛ وإجراءفهم احلسابات  -
  قت واملكان؛ومقارنة املعلومات احملاسبية يف ال -
  املوسع للمجموعات، قطاع النشاط والدولة؛ اإلطاردمج احلسابات يف  -
  .اإلحصائيات إصدار -
وظائف األساسية اليت متيز عامل االقتصاد واألعمال أن التوحيد احملاسيب يعترب من ال لميكن القو اختصار،بو

دف تسهيل االتصال بني خمتلف ...) قواعد، معايري حماسبية، مصطلحات،( موحدةو يعين تطبيق لغة اليوم، فه
 .املعلومات احملاسبيةبملهتمني وا األطراف الفاعلة يف احلياة االقتصادية

  
  سيباأهداف ومستويات التوحيد احمل: املطلب الثاين

  1أهداف التوحيد احملاسيب-1
املعلومات  إن تطور العالقات االقتصادية بني أعوان ختتلف ثقافام ولغام، الزمته دائما احلاجة إىل تبادل

واملقرضني واجلهات  مستخدميها كاملستثمرينى احتياجات عل اإلجابةاحملاسبية واملالية واليت من أهم أهدافها 
وهي بذلك تعترب جوهر عملية اختاذ القرارات سواء حمليا أو دوليا، وهو ما يفترض وجود جمموعة ...احلكومية

قرارات  إىلوعرض البيانات احملاسبية واملالية، ليتسىن من خالهلا التوصل  بإعداداملتعلقة  متجانسة من القواعد
  .رشيدة...) تثمارية، متويلية،اس(

  :والتمييز من األهداف املنوطة بعملية التوحيد احملاسيب من خالل يعترب التوحيد، التبسيط،
وينتهي بالقوائم  )املستندات والوثائق( اإلثباتاحملاسيب الذي يبدأ من قرائن ) املسار( توحيد السياق -

معايري  إتباعاملصاحل احملاسبية، من خالل  إنتاجيةلة إىل الرفع من اخلتامية، ويهدف التوحيد احملاسيب يف هذه املرح
 تتحرى الدقة؛

األطراف الطالبة  احتياجات خمتلفتوحيد املنتج احملاسيب املتمثل يف القوائم املالية اخلتامية اليت تليب  -
اعي لتوحيد هذه هو الد تضارب مصاحلها وإمكانيةللمعلومات احملاسبية، ذلك ألن عدم جتانس هذه الفئة 

أكرب قدر ممكن من احتياجام، هلذا ينبغي على املعايري اليت حتكم  احتياجاتعلى  اإلجابةالقوائم، حىت تتم 
وأن تبين و . ال تكون جامدة، بل ينبغي أن تكون مرنة وقابلة للتفسري من عدة جوانب أن اجلانبتوحيد هذا 

 الوحيد األمر جييب على حاجة معينة لدى مستعملي هاته املعايري، ألنهتطبيق املعايري احملاسبية اجلديدة، ينبغي أن 
   .الكفيل بضمان حسن فهم وتطبيق هذه املعايري

  
  

                                                             
  .68، ص 2004، جامعة اجلزائر، صالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف ظل أعمال التوحيد الدولية، أطروحة دكتوراه غري منشورةمدين بن بلغيث، أمهية إ -1
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 مستويات التوحيد احملاسيب -2
  :1تتم عملية التوحيد احملاسيب على املستويات التالية

  :على مستوى املبادئ -2-1
دئ احملاسبية واملعايري األساسية اليت يتم تطبيقها ااملبإذ يقتصر التوحيد يف هذا املستوى على األسس و

تطويرها إىل األفضل يف ظل التطورات االقتصادية واالجتماعية املعاصرة، كما  إمكانيةىل البحث يف إويؤدي 
إىل ختفيض عدد القواعد البديلة اليت ميكن توفرها يف البيانات احملاسبية، هذا ويشمل التوحيد  ميكن أن يؤدي

  :اسيب على هذا املستوى ما يلياحمل
اخلاصة بكل من األصول وجمموعاا املختلفة، واخلصوم وجمموعاا املختلفة،  فيالتعارتوحيد  -

  ومكوناا املختلفة واملصروفات ومكوناا والدخل واهلدف من قياسه؛ اإليرادات
  واملصروفات؛ اإليرادات بعناصر األصول واخلصوم وعناصر املتعلقةتوحيد أسس ومبادئ التقييم  -
  النقدية؛ التدفقاتتوحيد أسس ومبادئ وقواعد حساب  -
  .توحيد أسس ومبادئ عرض البيانات احملاسبية -
  :على مستوى القواعد -2-2
  :ما يليوالوسائل احملاسبية، وتتطلب هذه العملية  واإلجراءاتويشمل توحيد القواعد  
  اسبية املستخدمة أو املمكن استخدامها؛واألساليب احمل واإلجراءاتحصر القواعد -
واألساليب، األفضل منها، متاشيا مع مقتضيات املبادئ  واإلجراءاتاالختيار من بني هذه القواعد -

  املوضوعية؛
  .احلذر عند استخدام القواعد واملبادئ البديلة-
  :على مستوى التنظيم-2-3

بأسره وما يقوم عليه من أسس ومبادئ وقواعد يشمل التوحيد يف هذا املستوى توحيد النظام احملاسيب 
 .، وميتد إىل تنميط النتائج احملاسبية والقوائم املاليةوإجراءات

  
  مناذج واستراتيجيات التوحيد احملاسيب: املطلب الثالث

  مناذج التوحيد احملاسيب -1
عة التوجهات لقد اختلفت أشكال واستراتيجيات التوحيد احملاسيب نتيجة االختالف من جهة يف طبي

  .يف طبيعة ومسار عملية التوحيد ذاا، وكذلك األهداف اليت أوكلت هلا أخرىاالقتصادية للدول ومن جهة 

                                                             
 .58-56ص .، ص1985للطباعة والنشر، اإلسكندرية،  ةعبد احلي مرعي، النظام احملاسيب املوحد، مؤسسة كتاب اجلامع -1
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دا منوذجني خمتلفني للتوحيد احملاسيب ومها منوذج وميكن أن منيز يف هذا الصدد بني اجتاهني بارزين ولَّ
  .الفرانكفوينالتوحيد األجنلوسكسوين ومنوذج التوحيد 

يسود هذا النموذج يف الدول ذات نظام اقتصادي  :سكسونيةالتوحيد احملاسيب يف املنظومة األجنلو 1-1
وبناءا على هذا النموذج . اخل...وبريطانيا وكندا حر مع أسواق مالية نشطة مثل الواليات املتحدة األمريكية

خرباء احملاسبة املهنيني  يضطلع ا احملاسبية وكذا تطويرها واإلجراءاتفإن عملية وضع املبادئ واملعايري 
  .1املهنية املختصة، بشكل شبه مستقل عن توجيهات وتدخل القوانني واحلكومة واملنظمات

ومل يكن هذا األمر متاحا لوال اجلهود الكبرية اليت بذهلا أصحاب املهنة خاصة يف الواليات املتحدة 
ية ق املالاسو، واليت توجت بقبول هيئة مراقبة األ1929 ةاألمريكية يف أعقاب األزمة االقتصادية العاملية لسن

املعايري احملاسبية، والذي  إلصدار (AICPA)بتوكيل معهد احملاسبني القانونيني األمريكيني  (SEC) األمريكية
ولة جنح من خالل جلان متعددة يف إرساء جمموعة من املبادئ احملاسبية واليت اصطلح عليها املبادئ احملاسبية املقب

لتلبية احتياجات  يف احملاسبة وذلك واالتصالوظيفيت القياس  ضبطعموما، واليت كانت دف يف جمملها إىل 
، تساعدهم يف اختاذ القرارات املناسبة ومصداقيةوذات ني من خالل مدهم مبعلومات مالئمة املستثمرين واملقرض

  .واملالية السوق املايل جتاه املعلومات احملاسبية ةخاصة يف ظل حساسي
على خالف النموذج السابق الذي مل يرتبط فيه دور  :الفرانكفونيةالتوحيد احملاسيب يف املنظومة  1-2

الدولة بعملية التوحيد احملاسيب إال من خالل هيئات مراقبة األسواق املالية، فإنه حسب هذا النموذج هناك 
اسبية، واليت دف إىل تقدمي املعلومات الضرورية املعايري احمل وإعداداضطالع كلي للدولة بوظيفة التوحيد 

للتخطيط على كل املستويات، وكذلك لربط احملاسبة على املستوى اجلزئي باحملاسبة على املستوى الكلي، 
، وبذلك فهي غري موجهة أساسا خلدمة متخذي القرارات وأيضا للمساعدة يف الرقابة على األنشطة االقتصادية

  .وال، ولكن يف الغالب هي مصممة لتلبية احتياجات ومتطلبات احلكومةمن أصحاب رؤوس األم
يف دول ذات نظام اقتصادي مركزي وسوق مايل غري نشط، مثل فرنسا  النموذجويسود هذا 

وتعد التجربة الفرنسية يف جمال التوحيد احملاسيب مرجعا هلذا النموذج، حيث تتم عملية التوحيد . اخل...وأملانيا
إىل ممثلي الدولة، جمموعة  باإلضافةاملعايري احملاسبية من قبل هيئات رمسية  إعدادخمطط حماسيب، ويتم  استنادا إىل

  .2اخل...من الفئات األخرى ذات عالقة باحملاسبة مثل أصحاب املهنة، ممثلي املؤسسات، الباحثني
  :و اجلدول التايل يوضح الفرق بني املنظومتني

  
  

                                                             
  .66ص  ،2005لقاهرة، حممد املربوك أبو زيد، احملاسبة الدولية وانعكاساا على الدول العربية، الطبعة األوىل، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، ا -1
  .72،73ص .املرجع السابق، ص- 2
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  الفرانكفونيةني املنظومة األجنلوسكسونية واملنظومة املقارنة ب: 1.1اجلدول رقم 

 املنظومـــة                   سونيةكسألجنلوااملنظومة  املنظومة الفرانكفونية
                 انـــالبي   

  البلدان ذات التقليد الضرييب
فرنسا، أملانيا، إفريقيا "

  "...، لبنان ، اليابانالفرانكفونية

ثرة بشكل ظاهر البلدان املتأ
  بأسواق رأس املال

الواليات املتحدة األمريكية، "
  "...كندا، أستراليا، نيوزلندا

  أمثلة عن البلدان املعنية

  التوجه  توجه اقتصادي مبا يتعلق باملؤسسة توجه مايل مبا يتعلق باملؤسسة
تلبية حاجيات املستثمرين بدرجة  ضرييب إحصائي

  دفــاهل  أوىل

  درــاملص  اهليئات املهنية  يةاهليئات احلكوم
  تصميم حماسيب مفروض بالقانون

  قواعد ملسك احلسابات
توجيه على صعيد شكل البيانات 

  .التحليلية واملالية

 فيما يتعلق مبسكد لدليل ووج ال
  ساباتاحل

  وجود عدة نصوص وأعراف
(US-GAAP, Companies 

act…) 

 التصميم احملاسيب

 اءـويب األعبتب  حسب وظيفتها  حسب طبيعتها
  مصادر التمويل ايلـالسوق امل  وكـالبن

مضمون ملتقى مفاهيم  من إعداد الطالب باالعتماد على :املصدر
 املعايري احملاسبية الدولية، من إعداد وتقدمي، جوزف رزق،

  .م، اجلزائر2007نوفمرب 12و 10،11أيام 
  :استراتيجيات التوحيد احملاسيب-2

حاليا يف التوحيد  )IASB( جملس معايري احملاسبة الدوليةلريادي الذي يلعبه أخذا يف االعتبار الدور ا
  :، وذلك بناءا على املعيارين التالينيبعة استراتيجيات ممكنة للتوحيد احملاسيبراحملاسيب الدويل، ميكن اقتراح أ

حيث مارست غالبية املعايري املطبقة يف البلد،  إعدادمدى تدخل الدولة واهليئات املهنية الوطنية يف  -
أعمال التوحيد يف إطار وطين، ظل فيه التأثري األجنيب ضعيف، لكن هذه الوضعية  1980سنة الدول وإىل غاية 

سرعان ما تغريت يف الربع األخري من القرن العشرين، خاصة مع ظهور املنظمات الدولية للتوحيد احملاسيب 
 ؛ةجملس معايري احملاسبة الدولي اوعلى رأسه

  .التقارير املالية يف صياغة املعايري املطبقة إلعداديري احملاسبية الدولية واملعايري الدولية اى االستعانة باملعمد -
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  :ميكن متييز أربع استراتيجيات ممكنة ما سبقوعلى ضوء 
ويف هذه احلالة ال تشارك ال  :تفويض التوحيد إىل جملس معايري احملاسبة الدولية إستراتيجية 2-1
، ألن املؤسسات يف هذه احلالة يتوجب عليها ات وال املنظمات املهنية الوطنية يف عملية التوحيداحلكوم

حساباا وقوائمها املالية،  إلعدادالتقارير املالية  إلعداداملعايري احملاسبية الدولية واملعايري الدولية  الرجوع إىل
احلسابات امعة  بإعداداد األورويب فيما يتعلق ومتثل هذه احلالة ما هو حاصل يف الدول األعضاء يف االحت

  .للشركات املدرجة يف البورصة
عرب دول العامل فإن ذلك ميكن أن يؤدي إىل توحيد حماسيب كلي على  اإلستراتيجيةرت هذه ووإذا ما طُ
  .املستوى الدويل

 إلعدادعايري الدولية حنو املعايري احملاسبية الدولية وامل ) (convergenceالتقارب إستراتيجية 2-2
 بإعدادأو املنظمات املهنية الوطنية تقوم /إن احلكومات وفويف هذه احلالة  :) (IAS/IFRSالتقارير املالية

التقارير املالية وتستند عليها، مثلما هو عليه  إلعدادمعايري متقاربة مع املعايري احملاسبية الدولية واملعايري الدولية 
  .كتونس واجلزائر اإلفريقيةلدول احلال بالنسبة لبعض ا

خصوصيات  إىلحتقيق توافق حماسيب دويل ولكن يبقى جزئي، بالنظر  إىلميكن أن تقود  اإلستراتيجيةهذه 
  .التوحيد يف كل بلد

ويف هذه احلالة فإن احلكومات  :تفويض التوحيد ملنظمات التوحيد الدولية األخرى إستراتيجية-2-3
بلد ليس هلا أي دور تلعبه أو باألحرى تلعب دورا ضعيفا وهو دور التأييد واملوافقة، أو املنظمات املهنية لل/و

اقتصادية أهداف عن  اإلستراتيجيةحيث يعهد مبهمة التوحيد إىل منظمات التوحيد الدولية، وجتيب هذه 
ىل حتقيق توافق إ يةاإلستراتيجوتؤدي هذه  .)الرابعة والسابعة(البلدان األوروبية مع التوجيهات كحالة  وسياسية

  .حماسيب إقليمي
 اخلاصةاملعايري  بإعدادتقوم احلكومة واملنظمات املهنية لكل بلد  وهنا: التوحيد الذايت إستراتيجية-2-4

نسا وأملانيا، ومتخضت عنها يف كل من فر اإلستراتيجيةواتبعت هذه ،  (IAS/IFRS)ا دون الرجوع إىل
والنموذج  (le modèle continental) ذج القاريسبية متنوعة خصوصا النمواحممناذج 

  . (Le modèle anglo-saxon)األجنلوسكسوين
  :وميكن تلخيص االستراتيجيات السابقة املمكنة للتوحيد احملاسيب بالشكل التايل
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 استراتيجيات التوحيد احملاسيب: 1.1الشكل البياين رقم 
 
  

    
  
  
  
  
 

 
 

Source: Salma Damak A yadi:De l'efficacité des mesures de convergence pour préparer 
le passage aux IAS/IFRS en France, Crifige, Université de Paris, P.8. 

    .سلبيات االستراتيجيات السابقةو إجيابياتخصائص،  كما يلخص لنا اجلدول التايل
  يد احملاسيبابيات وسلبيات استراتيجيات التوحإجيخصائص، : 1.2رقم  دولاجل

  A B C D  اإلستراتيجية       البيان
  اخلصائص-1
  مدخل التوحيد-
  
  
  منظمات التوحيد-
  
  
  
   املعايري مقارنة مع-

IAS/IFRS 

  
  ؛دويل خاص-
  
  

IASB؛  
  
  
  
 قواعد متطابقة -
 

  
وطين عمومي، -
طين خاص أو و

  ؛خمتلط
أو /الدولة و-

املنظمات املهنية 
  ؛الوطنية

  
  قواعد متشاة-

  
 خاص، دويل-

  ؛دويل عام أو خمتلط
  
دولية  تسلطا-

أو /عمومية و
املنظمات املهنية 

 ؛IASB الدولية غري
 خمتلفة قواعد -

  
وطين عمومي، -

وطين خاص أو 
  خمتلط؛

أو /الدولة و-
 املهنيةاملنظمات 

  الوطنية؛
  
  خمتلفةقواعد  -

  
  
  )املزايا(الجيابياتا-2

قابلية مقارنة  -
القوائم املالية دون 

 إعادةة إىل احلاج
  املعاجلة؛

سهولة الدخول إىل -

احلفاظ على سلطة  -
  التوحيد؛

إعداد معايري مالئمة -
للظروف االجتماعية 
واالقتصادية للبلد مع 

تبين معايري  -
مشتركة مع دول 

  أخرى؛
على  اإلجابة-

رهانات سياسية 

احملافظة والرقابة -
على عملية التوحيد 
على املستوى 

  الوطين؛
داد معايري مالئمة إع-

D C 

A B

  تفويض التوحيد احملاسيب 
  IASBللمجلس

      IAS /IFRS التقارب حنو

 التوحيد الذايت
تفويض التوحيد ملنظمات 

  ...)(FASB التوحيد األخرى

تدخل احلكومة واملنظمات املهنية 
 التوحيد الوطنية يف عملية

HGJ.PD£ التوحيد  
  قــوي  ضعيـف

  قويــة

  ضعيفـة

  IAS /IFRS االستعانة بـ
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األسواق املالية 
  الدولية؛

) سياق(مسار-
  .ةفلالتوحيد أقل تك

األخذ بعني االعتبار 
تطور التوحيد 

  احملاسيب الدويل؛
فرز واختيار أحسن -

  عد؛القوا
تسهيل عملية -

  مقارنة القوائم املالية؛

  واقتصادية؛
قابلية مقارنة -

القوائم املالية ممكنة 
  ولكن حمدودة؛

) سياق(مسار -
  .التوحيد أقل تكلفة

  

للظروف االجتماعية 
  واالقتصادية للبلد؛

يساعد على تعدد -
  األنظمة احملاسبية؛

تنويع عرض -
املعلومات 

واالختيارات 
  .احملاسبية

  
  
  
  
  
  
  السلبيات-3

غياب الرقابة على -
  مسار عملية التوحيد؛

عن  االبتعاد إمكانية-
الظروف حقيقة 
االجتماعية 

  واالقتصادية للبلد؛
وحيد عرض ت-

  املعلومات احملاسبية؛
احلد من اختالف -

  النظم احملاسبية؛
تضارب  إمكانية-

 )conflits(املصاحل 
مع املنظمات املهنية 
وهيئات التوحيد 

  .الوطنية

حصول  إمكانية-
االلتباس والغموض 

اليت مت  املعايرييف 
  ؛إعدادها

حتمل تكاليف -
إضافية للتكيف مع 

IAS/IFRS؛  
ضرورة التحسني -

لكل تطور حاصل 
  ؛IAS/IFRS يف
مشاكل إعادة -

املعاجلة قليلة يف حالة 
إىل  االنتقال

IAS/IFRS. 

غياب الرقابة على -
  مسار عملية التوحيد؛

ما التطبيق غالبا -
  حمدودا؛ يكون

االبتعاد  إمكانية -
عن حقيقة الظروف 

االجتماعية 
  .واالقتصادية للبلد

   

) سياق(مسار-
  التوحيد مكلف؛

إىل  قد يؤدي-
بني  املصاحلتضارب 

الدولة واملنظمات 
  املهنية الوطنية؛

إعداد قوائم مالية -
أقل قابلية للمقارنة 
  على املستوى الدويل؛

صعوبة الدخول إىل -
األسواق املالية 

  الدولية؛
يتطلب تغيريات  -

كبرية يف حالة 
االنتقال إىل مرجع 

  .حماسيب آخر
Source: Salma Damak A yadi: De l'efficacité des mesures de convergence pour préparer 

le passage aux IAS/IFRS en France, Crifige, Université de Paris, P 24. 
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  التوافق احملاسيب الدويل: املبحث الثاين
تلف خت -باعتبارها وسيلة أساسية لالتصال -أظهر البعد الدويل املتنامي لألنشطة االقتصادية أن احملاسبة

مبحتواها وطرق تطبيقها من بلد آلخر، وذلك حىت تعكس وتليب احتياجات البيئة اليت تعمل فيها من املعلومات 
  .املطلوبة، واليت بدورها ختتلف من دولة إىل أخرى، متأثرة مبجموعة من العوامل البيئية لكل دولة

ية تدفق االستثمارات الدولية، وز كل هذه االختالفات اليت أصبحت تشكل عائقا أمام حراومن أجل جت
ومصدر اضطراب حلركة األسواق املالية العاملية، جاءت فكرة التوافق الدويل للمحاسبة، حيث قامت العديد 

أكرب قدر  إجيادوالدولية مبحاوالت لتسوية بعض هذه االختالفات والعمل على  واإلقليميةمن املنظمات احمللية 
حتتويه من معلومات، وذلك ما يسمح باحلصول على  وما القوائم املاليةعداد إممكن من االتساق بني أسس 

قوائم مالية حتتوي على معلومات قادرة على ختطي حدود الدول وتكون مقروءة ومفهومة وتليب احتياجات 
املستثمرين الدوليني من املعلومات، كما يساعد على ضمان مصداقية ومالئمة املعلومات احملاسبية من خالل 

  .يق شكل موحد للقوائم املالية يضفي عليها صيغة القبول العامحتق
  التوافق احملاسيب الدويل فوائدمفهوم و: املطلب األول

 مفهوم التوافق احملاسيب -1
حماولة مجع األنظمة احملاسبية املختلفة مع بعضها، فهي عملية مزج وتوحيد "يقصد بالتوافق احملاسيب 

يف هيكل منهجي مرتب، يعطي نتائج متناسقة، فهي تشمل على اختبار ومقارنة  املمارسات احملاسبية املتنوعة
، مث بعد ذلك العمل على مجع االختالفنقاط األنظمة احملاسبية املختلفة لغرض مالحظة ومعرفة نقاط االتفاق و

  .1"تلك األنظمة املختلفة مع بعضها
 Processus" بأنه مسار مؤسسايت فإن التوافق احملاسيب ميكن تعريفه "B. Colasse"ـ ووفقا ل

institutionnel" التايل تسهيل مقارنة القوائم يري واألنظمة احملاسبية الوطنية وبيهدف إىل التقريب بني املعا
  .2املالية املعدة من قبل املؤسسات يف الدول املختلفة

اسبية، باحلد من مستوى كما اعترب التوافق احملاسيب على أنه مسار موجه لتعظيم انسجام التطبيقات احمل
  .على العكس من التوحيد الذي يعد مبثابة مسار تفرض من خالله جمموعة صارمة من القواعد تغرياا،

خاصة بالنسبة للشركات ) (Irréversibleفيه  ال رجعةواعترب التوافق احملاسيب أيضا على أنه مسار 
هم احلواجز اليت تعيق املقارنات الدولية، حىت وإن ، اليت جيب أن تتمكن مبوجبه من رفع أاجلنسياتاملتعددة 

  .3كانت املقارنة الكاملة مستحيلة

                                                             
   .270حممد املربوك أبو زيد، مرجع سبق ذكره، ص  - 1 

 2- Bernard COLASSE, "Harmonisation comptable internationale". Encyclopédie de comptabilité, de contrôle de 
gestion et d'Audit. Economica, Paris. 2000 .P 757.  

  .105مداين بن بلغيث، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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للباحثني يف امليدان على أن التوافق احملاسيب ميكن تعريفه بواسطة اهلدف  إمجاعشبه  هناكوعموما، فإن 
املقارنة بني  بإجراءا يسمح الرئيسي املنوط به حتقيقه، وهو احلد من الفروق والتباين بني املمارسات احملاسبية مب

  .1)ملؤسسات خمتلفة( وعرب املكان) للمؤسسة نفسها( الزمن املالية عربالقوائم 
 فوائد التوافق احملاسيب -2

من الطبيعي أن تكون هناك دوافع موضوعية لألطراف اليت تسعى إىل وجود توافق دويل للمحاسبة، إن 
املنافع اليت يتوقع أن تعود على تلك األطراف من عملية التوافقتنبع من الفوائد و اهذه الدوافع ال بد وأ.  

   :املؤسسات املعدة للقوائم املالية 2-1
الوقت واملال واجلهد الذي يبذل يف  -خاصة الدولية منها–يوفر التوافق احملاسيب الدويل للشركات  -

سابات الشركات التابعة، واليت تعتمد حل راؤهاجإتوحيد قوائمها املالية وذلك لقلة عدد التسويات اليت سيتم 
لة إىل وعلى جمموعة من املمارسات واملبادئ احملاسبية واليت غالبا ما تكون خمتلفة من د إعدادهاكل منها يف 

 ؛2أخرى
عملية التسيري واملراقبة اليت تقوم ا الشركات على خمتلف فروعها، وقياس أدائها بناءا على  إجناح -

 شروط التسيري وقابلية البيانات والتقارير للمقارنة؛التقارب الذي حيكم 
حتسني عملية اختاذ القرارات عند املستثمرين الذين يتطلعون إىل العمل خارج حدود بالدهم عن طريق  -

الكبري على  اإلقبال، مبا يضمن 3زيادة املعلومات املقارنة لنتائج عمليات الشركات يف الدول املختلفة
 .كاتاستثمارات هذه الشر

  :األطراف املستعملة للقوائم املالية 2-2
إن الفائدة األساسية اليت حيققها التوافق احملاسيب الدويل هلذه الفئة املتمثلة أساسا يف املستثمرين الدوليني، 
هو متكينهم من إجراء املقارنات بني املعلومات املالية الدولية املتاحة وهو ما يسهل عملية تقييم األداء 

، ومن مث تقييم البدائل االستثمارية، وهو بدوره يساعد على إزاحة عقبة كبرية أمام حرية تدفق للشركات
 .االستثمارات الدولية

ويبدوا منطقيا أن ختفيض درجة االختالفات يف املمارسات احملاسبية هو احلل هلذه املشكلة، فالقوائم املالية 
  .4املال عند أقل تكلفة ممكنة إىل األعمال األكثر كفاءة القابلة للمقارنة سوف تشجع على التدفق احلر لرأس

ا رجال املصارف واملقرضون فسوف ترتفع درجة الثقة لديهم يف القوائم املالية، وكذلك احملللني املاليني أم
االعتماد عليها كمدخالت لعمليات التحليل املايل،  وإمكانيةعلى تقارير مالية تتسم باملصداقية  حيصلونسوف 

                                                             
1- A.KADDOURI et A. MIMECHE, Cours de comptabilité financière selon les normes IAS/IFRS et le SCF 
2007. Enag édition, Réghaia, Algérie. 2009 .P. 20.  

   .271حممد املربوك أبو زيد، مرجع سبق ذكره، ص  -2
 .373، مرجع سبق ذكره، ص 2006محد لطفي، أمني السيد أ -3
 .270حممد املربوك أبو زيد، مرجع سبق ذكره، ص  -4
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تكون ممكنة ومبنية على أسس -اليت تعترب إحدى أهم األدوات الرئيسية للمحلل املايل -تخدام املقارناتواس
 .أكثر موضوعية، ومن مث تزيد درجة الثقة يف نتائج التحاليل املالية

وباملقابل لذلك فإن التوافق احملاسيب الدويل ميكن أن يسهل على الشركات عملية احلصول على التمويل 
يف حالة عدم كفاية املوارد احمللية، وذلك من خالل إعطاء الشركة فرصة أخرى للحصول على األموال م الالز

من خارج حدود الدولة املوجودة ا، سواء كان ذلك يف صورة رأس مال أو يف صورة قروض، حيث أن 
املالية واليت تكون  خل واخلارج يعتمدون على املعلومات املنشورة بالتقاريراأصحاب رؤوس األموال يف الد

قراض، ومن مث اختاذ القرارات ا يسمح بتقييم فرص االستثمار واإلبالنسبة هلم، مب أكثر مالئمة وقابلة للمقارنة
  .1املناسبة هلم

   :األطراف األخرى -2-3
ض تتحقق أهداف التوافق احملاسيب هلذه الفئة من خالل جناح عمليات الرقابة واملتابعة اليت تقوم ا بع -

هيئات مراقبة األسواق املالية البنك الدويل، اهليئات على املؤسسات، مثل االحتاد األورويب، األمم املتحدة، 
ملا يتيحه من خفض تكاليف الرقابة اليت تتطلب يف حالة وجود اختالفات أعباء إضافية ...الوطنية أو الدولية

، واالستعانة مبراجعني ال ينتمون لثقافة واحدة ملراجعة تتعلق أساسا بتكوين املراجعني وأدوات املراجعة وبراجمها
 ؛2، وهو ما يطرح مسألة مصداقية هذه األعمال وتطابقها مع أهداف مراجعي امعالفروع
إن طبيعة عمل الشركات اليت تعمل يف جمال احملاسبة واملراجعة الدولية، حيث تنتشر يف العديد من  -

، اكات املتعددة اجلنسيات وأحيانا الشركات احمللية يف الدول اليت توجد الدول لتقوم مبراجعة حسابات الشر
فهي كثريا ما تواجه مشكلة اختالف املعايري واملمارسات احملاسبية بني دول العامل وهو ما يلزمها بعمل برامج 

وهو ما يكبدهم  بالعامل، خاصة لكل دولة على حدة، وكذلك تأهيل احملاسبني وتدريبهم على األنظمة احملاسبية
جهدا وأمواال مضاعفة لطبيعة وخصوصية كل نظام حماسيب، ومن مث فإن التوافق الدويل للمحاسبة سيسهل 

لقيام بأعماهلا وبأقل كلفة ، وهو ما ينعكس كذلك على الشركات حمل املراجعة لشركات احملاسبة الدولية ا
 ؛3حيث يتوقع أن تكاليف املراجعة ستنخفض كذلك

قوله خارج األطراف السابقة الذكر، أن التوافق احملاسيب الدويل سوف جيعل من املمكن  وما ميكن -
تعزيز وجود معايري حماسبية عالية النطاق إىل أقصى مستوى ممكن، وأن تكون متسقة مع األوضاع االجتماعية 

العامل، حيث أن الدول ، وسيساهم ذلك يف رفع مستوى مهنة احملاسبة يف دول 4واالقتصادية والقوانني املختلفة

                                                             
  .272املرجع السابق، ص  -1

2- Rochat M et autre, l'Audit des entreprises multinationals in comptabilité internationale, Vuibert edition, Paris, 
1997, P 522.  

 .271أبو زيد، مرجع سبق ذكره، ص  حممد املربوك -3
 .375، مرجع سبق ذكره، ص 2006أمني السيد أمحد لطفي،  -4
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جراءات الالزمة لتبين وتطبيق األنظمة احملاسبية اليت توجد ا أنظمة حماسبية ضعيفة سوف حتفز على اختاذ اإل
  .، كما قد يسهم التوافق احملاسيب الدويل يف رفع مستوى املهنة االدولية
 

  مربرات التوافق احملاسيب الدويل: املطلب الثاين
قليمية والدولية مل ينشأ من يات اإلم بالتوافق واالتساق بني معايري احملاسبة على املستوإن تزايد االهتما

  :ما يليبة موعة من الظروف والدوافع اليت لعل من أبرزها افراغ وإمنا نشأ يف احلقيقة استج
حرية حترك رؤوس  قصد ايو ،العوملة املالية من بني جتليات العوملة االقتصاديةتعترب  :العوملة املالية-1

، وميكن تلخيص أهم العناصر املرتبطة ا فيما 1شرطأو مهما كان شكلها بني دول العامل دون قيد األموال 
  :يلي

يعد انتشار األسواق املالية من أبرز اخلصائص اليت أصبح يتميز به : تطور األسواق املالية العاملية -1-1
يف الدول املتقدمة اليت تعتمد عليها بشكل كبري ومباشر يف تعبئة  االقتصاد العاملي يف اآلونة األخرية، خاصة

مبا تطرحه من أسهم  املؤسسات االقتصادية من االدخار ومواجهة االحتياجات التمويلية اليت تعرب عنها كل
احلكومات من سندات لتغطية العجز يف  تطرحه وماللحصول على أموال متكنها من الرفع من استثماراا، 

 .يااميزان
األدوات واملشتقات (بداعات املالية احلديثة اتج عن تطور اهلندسة املالية واإلكما كان لألداء املايل الن

األثر األكرب يف تطور األسواق املالية، وتزامن ذلك مع حترر القطاع املايل من كل أشكال القيود  )املالية
  .2وال عرب احلدود الدوليةوالضوابط اليت كانت مفروضة على حرية انتقال رؤوس األم

وكان لبزوغ فجر ثورة االتصاالت واملعلومات والتكنولوجيا الرقمية الدور البارز يف هذا التحرر مبا قدمته 
ساعدت على ربط األسواق املالية واملتدخلني فيها، ومكنتهم من التواصل وتبادل مكانيات ضخمة إمن 

ميكن  و الدولة، والأظام احملاسيب على مستوى املؤسسة أو القطاع املعلومات اليت متثل إىل حد كبري خمرجات الن
وأسس مل تكن قابلة للمقارنة، هذه املقارنة اليت تعتمد على معايري  ذات فائدة كافية ما هلذه املعلومات أن تكون

تشويه وبني قطاع وآخر وبني شركة وأخرى، مما يؤدي إىل تشويه القياس و أخرىللقياس قد ختتلف بني دولة و
  .3املقارنة وتضليل متخذي القرارات

                                                             
، جامعة باجي خمتار، عنابة، املؤسسة على ضوء التحوالت احملاسبية الدوليةبعلوج بوالعيد، العوملة واملتطلبات احملاسبية واملالية، امللتقى الوطين األول حول  -1

 .7 ، ص2007 نوفمرب 21/22، اجلزائر
  .119، ص 01/2002 العددجامعة ورقلة، اجلزائر، ربرات واألهداف، جملة الباحث، املفهوم امل-وافق احملاسيب الدويلمداين بن بلغيث، الت -2
 .5ص .2008، تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف سورية، صادر عن مجعية احملاسبني القانونيني يف سورية، بريوت حول مأمون محدان، ملتقى -3
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د اهتمت املعاهد فق ،فصاح احملاسيب يف صنع قرار االستثمار يف سوق األوراق املاليةواعترافا بأمهية اإل
فصاح والتأكيد على كمية ونوعية املعلومات اليت ال بد من توافرها، فقد حدد ة مبعايري اإلواجلمعيات العلمي

  :1أهداف التقارير املالية كالتايل) 1(يف نشرته رقم  )FASB(املالية األمريكي  جملس معايري احملاسبة
تقدمي معلومات للمستثمرين احلاليني واملرتقبني وكذلك الدائنني ومستخدمي البيانات يف حتديد  -

بيع أو  وتوقيت درجة عدم التأكد للتدفقات النقدية املتوقعة من التوزيعات أو الفوائد، والتدفقات الناجتة عن
املتوقعة بقدرة املؤسسة على خلق نقدية  تتتأثر التدفقاق االستثمارات املالية والقروض، استرياد واستحقا

، كما تتأثر أيضا كافية ملواجهة االلتزامات يف التوزيعات والفوائد وأقساط القروض وسدادها عند استحقاقها
 ؛ة مما ينعكس على أسعار األسهمبتوقعات املستثمرين والدائنني بالقدرة الرحبية للمؤسس

م أن قرارات االستثمار والتمويل تعكس توقعات غور ،للمؤسسةداء املايل معلومات عن األ قدميت -
  .داء السابقعات تبىن يف الغالب على تقييم األقوداء املستقبلي للمؤسسة، إال أن هذه التباأل املستثمرين

املالية األمريكية وباعتبارها أكثر األسواق املالية كفاءة إن السوق  ):SEC( اهليئات الرقابية قيود-1-2
املعمول ا يف معظم األسواق ضافة إىل الشروط العامة من حيث حجم  التداول، تفرض باإل اوكربونضجا 

أن تقوم  )NYSE( السوق املايل يف الواليات املتحدة األمريكيةيف دخول  الراغبةالعاملية، إلزام الشركات 
، *) (US_GAAPامعة استنادا إىل املبادئ احملاسبية األمريكية املقبولة عموما اربة لقوائمها املاليةمق بإعداد

اليت ال تتضمنها القوائم والتقارير املالية املعدة حسب املعايري  مداد بكل املعلومات الضروريةإضافة إىل اإل
على ضمان حق مل والع األفرادة  املستثمرين خاصحلمصا الوطنية للشركة، وذلك حرصا على محاية

 .املستثمرين يف احلصول على املعلومات املالئمة من الشركات املسعرة
-)Chrysler(قبل اندماجها مع شركة - (Daimler Benz)لذلك كان لزاما على الشركة األملانية 

ة أساسا حسب املعد(الية إعادة معاجلة قوائمها امل 1993اج أسهمها يف السوق املايل األمريكي سنة رمبناسبة إد
ولقد أظهرت عمليات املقاربة اليت  ،) (US_GAAPللمبادئ احملاسبية األمريكيةستنادا ا) القانون األملاين

السنوية املعدة وفق نظامني حماسبيني خمتلفني، فلقد نية تباين واختالف بني حساباا قامت ا الشركة األملا
                                                             

1- Financial Accounting Standard Board, Statement of Financial Accounting concept N°01: Objectives of 
Financial Reporting by Buisiness Enterprises. D'après:  www.fasb.org, Consulté le: 01/01/2010 à 16 h:10. 

بورصات األمريكية، وال ميكن ال تعترب معايري احملاسبة الدولية أساسا مقبوال إلعداد القوائم املالية  من قبل هيئة تداول األوراق املالية للشركات املسجلة يف ال - *
م عن 1996جلني غري األمريكيني، وقد عربت اللجنة يف احملاسبية الدولية املقدمة من املس التنبؤ إذا كانت هذه اللجنة ستقبل القوائم املالية املعدة وفقا للمعايري

 اومع ذلك فقد ذكرت اهليئة أن هناك شروط.يف إجياد معايري حماسبية إلعداد القوائم املالية تستخدم يف العروض والعطاءات عرب احلدود  IASCدعمها ألهداف 
منحت نفسها مرونة كبرية من حيث مدى إمكانية قبوهلا باملعايري الدولية من املسجلني  جيب توفرها حىت تقبل املعايري الدولية، وذه الشروط تكون اهليئة قد

  :األجانب، وهذه الشروط هي
  ومقبولة عموما؛ ةجيب أن تشتمل املعايري على جمموعة من البيانات الرمسية اليت تكون أسس حماسبية شامل -
   قابلية املقارنة والشفافية وجيب أن تقوم باإلفصاح الكامل؛جيب أن تكون املعايري ذات جودة عالية وجيب أن تؤدي إىل -
  .جيب أن يترجم ويستخدم املعيار بصرامة -
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 م نتيجة اجيابية قدرت بـ1993يف سنة )  (HGBبية األملانية احملليةحققت الشركة مبوجب املبادئ احملاس
 مليار 1احلصول على  نتيجة سلبية قدرت بـ  )(US_GAAP ، يف حني نتج عن استعمالدوالر يونلم 370
ف ظامني احملاسبيني األملاين واألمريكي، وأثر اختالناملوجودة بني ال الفروق، ويعود هذا الفرق اهلائل إىل دوالر

  .1األنظمة احملاسبية على سياسة االتصال الدولية
  :توسع األنشطة الدولية للشركات املتعددة اجلنسيات -2
نشاء املعمورة سواء كان ذلك عن طريق إ ات لتشمل أصقاعيتعاظم قوة الشركات املتعددة اجلنس إنَّ

توسع أعماهلا الدولية وتسارع ، ومع زيادة و2فروع هلا يف األقاليم والدول أو السيطرة على شركات تابعة
ات، ومع تطور األسواق املالية وزيادة حجم التجارة يلية بالنسبة للشركات املتعددة اجلنسوحركة التجارة الد

جمال تطوير الدولية اليت حتركه هذه الشركات الدولية، وعلى اعتبار أن هذه الشركات هي القوة املؤثرة يف 
 إتباعاألعمال واألحداث االقتصادية على املستوى الدويل، كان لزاما  الدولية، وملعاجلة هذه اسبةاحمل

ختاذ القرارات الضرورية يف الوقت اسبية ملثل هذه األنشطة من أجل ااستراتيجيات معينة يف جمال املعاجلة احمل
بني املشكل الذي يطرح نفسه على هذا املستوى هو وجود اختالف يف املمارسات احملاسبية  املالئم، لكن

بعة، وهو ما ينجم عنه صعوبات البلدان اليت توجد ا الشركة األم وبني البلدان اليت تتواجد فيها الشركات التا
ها، ومن هنا كانت الضرورة ملحة فية احمللية لتلك البلدان العاملة مبوجب املعايري احملاسبي عداد التقارير املاليةيف إ

ملستوى الدويل، وبالتايل السري قدما حنو التوافق احملاسيب الدويل، الذي جياد حلول للمشكالت احملاسبية على اإل
 .حيقق مصلحة الشركات الدولية و يسهل أعماهلا

  
  معوقات التوافق احملاسيب الدويل: املطلب الثالث

دف ليس إذا كان توفري التوافق يف املعايري احملاسبية أمرا مرغوبا فيه على املستوى الدويل، فإن حتقيق هذا اهل
أمرا سهال، فهناك عقبات كثرية نعترض حتقيقه ويتوجب مراعاا من قبل مجيع اجلهات الساعية لتوفري مثل هذا 

  :، وعموما فإن أبرز احملددات والقيود اليت تواجه التوافق احملاسيب هي3التوافق
من  ي شيءالقومي حائال يقف دون قبول أقد يكون شعور البعض بالقومية أو التعصب  :القومية -1

اخلارج حىت لو كان مالئما له، وهلذا قد يعترب البعض أن فرض أو إلزام دولة ما ببعض املمارسات من املعايري 
 .4احملاسبية الدولية من جهات خارجية مبثابة مساس بسيادا وليس من السهل االستجابة له وقبوله

                                                             
1- International Financial Reporting Standards, the Institute of Chartered Accounting in England and Wales 
(ICAEW), 2008, P.4.  

  .4ص ،مأمون محدان، مرجع سبق ذكره -2
 .274، ص 2004 ترمجة حممد عصام الدين زايد، دار املريخ للنشر، الرياض، فريدريك تشوي وآخرون، احملاسبة الدولية، -3
 .274حممد املربوك أبو زيد، مرجع سبق ذكره، ص  -4
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ملعايري احملاسبية الدولية املصدرة من قبل ، حيث يتم النظر إىل اويظهر ذلك جليا يف بعض الدول النامية
 وبريطانيا، وال جلنة معايري احملاسبة الدولية على أا متحيزة للممارسات املطبقة يف الواليات املتحدة األمريكية

بية تعترب غري مالئمة وغري كافية لتل اوبالتايل فإ ،الحتياجات البيئة احمللية للدول النامية تعطي االهتمام الكايف
  .تلك االحتياجات

ومن صور القومية كذلك جند حىت البلدان املتقدمة قد تنفر من تغيري املعايري احمللية اخلاصة ا واليت أعدت 
متها  احملاسبية الدولية من ناحية مالءبعناية واستغرقت وقتا طويال إلعدادها، وقد تكون أكثر درجة من املعايري

ات اخلاصة، وبالتايل فإن تبين املعايري الدولية بدال من املعايري احمللية ميكن اعتباره للبيئات احمللية وحتقيق املتطلب
  .1ختفيضا من درجة ومستوى النظم املطبقة حمليا

تعكس احملاسبة إىل حد كبري حاجات البيئة  :االختالفات البيئية والتفاوت االقتصادي بني الدول -2
ومن املعروف أن السياسات  .رتبطة بتلبية احتياجات تلك البيئةاليت تعمل ا وأن أهداف أي نظام حماسيب م

احملاسبية تصاغ يف بعض األحيان للحصول إما على أهداف اقتصادية أو سياسية متوافقة مع النظم االقتصادية 
سياسي دويل واحد ادي وأو السياسية املطبقة بالدولة، وطاملا أن هناك أمال ضعيف يف احلصول على نظام اقتص

يف األنظمة السياسية واالقتصادية ستستمر كعائق أمام التوافق الدويل  نه من املمكن التوقع أن االختالفاتفإ
 .للمحاسبة

االقتصادي بني الدول النامية والدول املتقدمة جيعل من احتياجات البيئة لنوع وشكل اوت كما أن التف
و ما ينعكس على طبيعة األنظمة احملاسبية اليت جيب وه املعلومات يف كل من اموعتني خمتلفة اختالفا جوهريا

أن تطبق يف كل منها حىت تليب تلك االحتياجات املختلفة، وبالتايل فما يراه البعض أن عملية وضع نظام حماسيب 
  .عاملي قد ال يكون مبقدوره تلبية االحتياجات املختلفة واملتنوعة

ذا التباين بني الدول يتطلب االتفاق على املستوى عموما فإن جناح عملية التوافق الدويل يف ظل هو
فصاح املايل للشركات واملعلومات املالئمة للمستخدمني وكذلك املطلوب للتقارير واسعة النطاق املطلوب لإل

ستوى اليت تساعد يف التخطيط على املستوى الوطين، ومعايري احملاسبة واملراجعة املطلوبة اليت تعطي احلسابات امل
  .2ااالعتماد عليها يف البيئات اليت توجد فيه إمكانيةب من املطلو

يف العديد من البلدان تدخل مباشر للحكومات على طبيعة مهنة يوجد : اختالف النظم القانونية -3
تشريعات  إصداراملعايري احملاسبية، حيث يتطلب ذلك  إصداراحملاسبة، بشكل أو بآخر، وحىت على مستوى 

وهلذا فإن حتقيق التوافق الدويل  ،3صدار املعايري احملاسبية يعتمد على نظم قانونية رمسيةوسن قوانني، وهذا ألن إ
وهذا ما ترفضه أغلب  جراء تغيريات يف القوانني والتشريعات احملليةر املالية املبنية عليها يستلزم إيف التقاري

                                                             
 .280- 279ص .، مرجع سبق ذكره، ص2006أمني السيد أمحد لطفي، - 1
 .389، ص 2004، اإلسكندريةدولية والشركات املتعددة اجلنسيات، الدر اجلامعية، أمني السيد أمحد لطفي، احملاسبة ال- 2

3- BERNHEIM YVES, La difficile harmonisation européenne, Option Finance N°516,28/09/1998. p.26 .  
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صدار نوعني من التقارير املالية، بإ )االسكندينافيةعلى سبيل املثال الدول (احلكومات، أو أن تقوم الشركات 
احمللية، واألخرى معدة على أساس املعايري احملاسبية  تطلبات القانونيةاملحتياجات والتكون واحدة منها لتلبية ا

 .الدولية املتفق عليها
إن وجود اختالفات يف حتديد : القصور يف تعريف أهداف القوائم املالية والقوانني احمللية املتعارضة -4

فهوم وأهداف القوائم املالية يعترب من األسباب اليت أدت إىل وجود اختالف يف املمارسات احملاسبية، بل م
، فلجنة معايري احملاسبة الدولية يعترب هذا االختالف من بني أهم املشاكل اليت تعيق التوافق احملاسيب الدويل

"IASC" مرين، كما أن اللجنة ترى بأنه ميتد هذا ترى بأن أهداف تلك القوائم هو خدمة احتياجات املستث
 توفر احتياجات واهتمامات احلكومات بتلك القوائم سواء شمل املقرضني والعاملني، ولكنها مللي املدى

اف مشتركة للقوائم قة، فإذا مل يتم االتفاق على أهدات العالمن األغراض ذ ألغراض فرض الضرائب أو غريها
ول إىل تطوير املعايري احملاسبية الدولية املتفق عليها، واليت ينبغي أن تلقى قبوال املالية، سيكون من الصعب الوص

  .1من قبل مجيع األطراف املستخدمة لتلك القوائم
شكال آخر يعيق عملية التوافق احملاسيب الدويل ويتمثل يف وجود قوانني حملية متعارضة كقانون يوجد إ

داء فعال ملعايري الدول تعيق تطوير أ بات قوانني الشركات يف بعضالشركات احمللية وقوانني الضرائب، فمتطل
اسبية جديدة، فبعض القوانني مثال حيضر استخدام ممارسات حماسبية معينة، وبعضها اآلخر حيضر استخدام حم

نيا مينع املمارسات احملاسبية اليت ال تتماشى مع احلقائق االقتصادية األساسية، فعلى سبيل املثال جند أنه يف أملا
، بينما جند أن تلك الطريقة مستخدمة بشكل استخدام طريقة امللكية يف احملاسبة عن االستثمارات طويلة األجل

كما تعترب الشهرة يف الواليات املتحدة األمريكية .واسع يف دول كثرية مثل الواليات املتحدة األمريكية وكندا
لى الدخل، بينما يف اجنلترا ميكن خصم قيمتها من حقوق امللكية من األصول الثابتة، ويؤثر اجلزء املهتلك منها ع

  .2مباشرة
وكذلك جند أن القوانني السويسرية تسمح باستخدام االحتياطات اخلاصة اليت قد تغري من احلقائق 

ئب ألن نظم حتصيل الضرا االقتصادية، كما أن قوانني الضرائب يف كثري من الدول تعيق تطوير املعايري احملاسبية
كل ذلك يشكل حاجزا أمام حتقيق عن اختالف املبادئ واألنظمة املستخدمة دوليا،  خمتلف دوليا، وهذا ناتج

  .3توافق حماسيب دويل

                                                             
 .99، ص2007ي، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة اجلزائر،شنوف شعيب، املمارسة احملاسبية يف الشركات املتعددة اجلنسيات والتوحيد احملاسيب العامل -1
  .149، ص2003 -2002ثناء القباين، احملاسبة الدولية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  -2
 .386، 385ص .، ص2006أمني السيد أمحد لطفي،  -3



 البيئة احملاسبية الدولية: الفصل األول
 

18 
 

ليس هناك فائدة من تطوير مهنة احملاسبة بشكل متوافق دوليا إال إذا كانت : اهليئات احملاسبية املهنية -5
ي هألن هذه اهليئات املهنية  يف القطاع اخلاص أو القطاع العام، هيئة حماسبية مهنية فعالة ومؤثرة سواء هناك
 .1تعمل على حتقيق التوافق الدويل عن طريق معاجلة املشاكل احملاسبية املوجودة اليت

يكون من الصعوبة مبكان  فبعض الدول وخاصة النامية منها تفتقد لوجود مثل تلك اهليئات، وبذلك
  .2لدويلدما يف عملية التوافق اقاملضي 

وعلى العكس من ذلك فإن وجود وقوة تلك اهليئات قد يعمل بعكس عملية حتقيق التوافق الدويل، ألن 
، فاملهنة القوية سوف تشعر بأا مؤهلة تلك اهليئات هي اليت ميكن أن تدعم العوائق القومية سالفة الذكر

حلاصلة يف دول النظر إىل التطورات ا بشكل كاف ملعاجلة مشاكل احملاسبة يف بلدها وسوف تقوم حبلها بدون
  .أخرى أو إىل التنظيمات الدولية

الشك أنه بدون وجود قانون دويل يدعم حتقيق التوافق احملاسيب الدويل : لزام بالتنفيذغياب قوة اإل -6
هم دولية مصدرة لألنظمة ستواجه صعوبات ضخمة، فلجنة معايري احملاسبة الدولية اليت تعترب املسا فإن أي هيئة
قد ملثل هذه القوة القانونية، وليس هلا أي سلطة تلزم ا أعضاءها ملية التوافق احملاسيب الدويل تفتاألقوى يف ع
تلك املعايري والتعليمات،  وجود سلطة تلزم بتنفيذوهلذا فإن  .ما يصدر عنها من معايري وتعليمات بتبين وتطبيق

 .3، سيساهم بدون شك يف حتقيق توافق حماسيب دويلاملهنيةوكذلك التنسيق والتعاون مع احلكومات واهليئات 
  

  قليميهود املبذولة للتوافق الدويل واإلاجل: املطلب الرابع
، إن عملية إعداد ومراجعة املعايري احملاسبية الدولية دف إىل وجود قبول عام وواسع لتطبيق هذه املعايري

ت والتباين املوجود بني املعايري الوطنية املختلفة، ويف العمل وعملية التنسيق يف حد ذاا وجدت نظرا لالختالفا
لذلك جند أن عددا من املنظمات واللجان الدولية مهتمة حاليا  .من أجل حتقيق عملية التوافق احملاسيب الدويل

فصاح، بعضهم يعمل ويهتم ذا املوضوع على مستوى عاملي الدويل للمحاسبة وزيادة مستوى اإلبالتوافق 
  .عضهم على مستوى إقليميوب

   :املنظمات العاملية العامة-1
 :كل منالعامة وتشمل املنظمات العاملية 

وضوع التوافق احملاسيب الدويل من خالل جتسدت اهتمامات األمم املتحدة مب :(UN) األمم املتحدة 1-1
علومة القطاعية هلذه فوج العمل حول الشركات املتعددة اجلنسيات، الذي استحدث جلنة مكلفة بدراسة امل

                                                             
 .101شنوف شعيب، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .385ق ذكره، ص ، مرجع سب2004أمحد لطفي،  أمني السيد -2
  .388، 387ص .املرجع السابق، ص -3
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غط من ممثلي الدول النامية، إال أن جمموع التوصيات الصادرة عن هذه اللجنة أمهلت من قبل بضالشركات 
  .1الدول املتقدمة

املتحدة مبوضوع احملاسبة الدولية، وتشكل هلذا الغرض كتابة متخصصة األمم هتمام ومع ذلك تواصل ا
  :، أوكلت هلا مهمتني أساسيتني (CNUCED)التنميةتعمل حتت وصاية ندوة األمم املتحدة و

  تقدمي املساعدة التقنية الدائمة، وباألخص للدول النامية اليت تتحول حنو اقتصاد السوق؛ -
  .تنظيم ندوة سنوية حول املشاكل احملاسبية املعاصرة -
جتد يف هذه بالنسبة للحكومات اليت مصدرا مهما للمعلومات  (ISAR)شكل أعمال اللجنة بواسطة ت

األعمال قاعدة تقنية تساعدها على اختاذ القرارات يف جمال احملاسبة، أو بالنسبة للباحثني يف جمال احملاسبة 
  .(IAS)ادفة لتبين املعايري احملاسبية الدولية لية، واألعمال اهلالدو

ندوة ال دف من التوصيات املوجهة للشركات املتعددة اجلنسيات، ألن ال كما أصدرت الندوة جمموعة
إلصدار املعايري بقدر ما دف إىل تقدمي املساعدة للدول النامية فيما يتعلق باملشاكل احملاسبية بواسطة 

ISAR" "2خبار والتأثريالذي يسعى إىل حتقيق اإلمجاع ويقتصر دوره على األ.  
قوانني تتعلق  يروإن جهود األمم املتحدة لتط :(OCDE) منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 1-2

مبمارسة الشركات املتعددة اجلنسيات ألعماهلا الدولية، توجت بظهور منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 
بلدا صناعي، ودف إىل حتقيق التوافق  24عن طريق حكومات  1960وهي منظمة دولية تأسست يف عام 

، أي أا مو االقتصادي والتنمية يف الدول األعضاءالدويل يف السياسات املتعلقة باالقتصاد والطاقة وتشجيع الن
االقتصادية العامة اليت تشغلها مثل قضايا ميزان  األموراملناسبة للتشاور بني الدول األعضاء حول  توفر اآللية

  .3املدفوعات ومعدالت الصرف
ها ممثلون من عقدت املنظمة ندوة حول توافق املعايري احملاسبية على صعيد دويل، حضر 1985ويف عام 

فريقية للمحاسبة ومستخدمون متنوعون حضروا الندوة ودعموا وبية واألمم املتحدة واملنظمة اإلالدول األور
فكرة التوافق احملاسيب، وقد مت التأكيد يف تلك الندوة على دور جلنة معايري احملاسبة الدولية كمحفز للتوافق 

للشركات املتعددة اجلنسيات يتضمن  دليل عمل 1976املنظمة يف عام  الدويل للمحاسبة، وقد أصدرت
املالية، وحديثا بدأت املنظمة يف تشجيع األعضاء على التوافق للمعايري احملاسبية  فصاح االختياري للمعلوماتاإل

  .4وإعداد تقارير مالية قابلة للمقارنة

                                                             
1- Haller Axel et Zalto Peter, Différences nationales et l'harmonisation comptable in comptabilité internationale, 
Vuibert édition, Paris.1997, p19.  

 .125مداين بن بلغيث، مرجع سبق ذكره، ص -2
، م1998ان اجلرب، حممد عالء الدين عبد املنعم، احملاسبة الدولية، اإلطار الفكري والواقع العملي، اجلمعية السعودية للمحاسبة، الرياض، بيه بن عبد الرمحن -3

 .64ص 
 .279، 278ص،.حممد املربوك أبو زيد، مرجع سبق ذكره، ص -4
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  :املنظمات العاملية اخلاصة-2
  :وتشمل املنظمات العاملية اخلاصة كل من

د من د االحتاد الدويل للمحاسبني العديلقد سبق وجو:  (IFAC)الحتاد الدويل للمحاسبنيا 2-1
م عندما انعقد أول 1904املنظمات الدولية اليت لعبت دورا أساسيا يف وجود هذا االحتاد وذلك بداية من عام 

 يف الدول املختلفة، مث جاء والنقاشات بني احملاسبني دف عام هو زيادة تبادل األفكار مؤمتر دويل للمحاسبة
والذي كان ذا جهود مثمرة باجتاه توحيد املعايري على  "سيدين"ـ ب 1972نة ساملؤمتر الدويل العاشر واملنعقد 

 (ICCAP) املستوى العاملي، ففي هذا املؤمتر مت تشكيل اللجنة الدولية لتنسيق مهنة احملاسبة وهو ما يعرف بـ
، وكذلك إنشاء منظمات حماسبية بأدبيات املهنة احملاسبية والتعليم والتدريب جراء الدراسات اخلاصةإ دف
  .إقليمية

 مت إلغاء اللجنة الدولية لتنسيق مهنة احملاسبة ليحل حملها االحتاد الدويل للمحاسبني 1977م اويف ع
(IFAC)1، يف ومنظمة  اعضو 159، ويضم يف عضويته ،1977 منظمة عاملية ملهنة احملاسبة تأسس عام وهو

ويعمل االحتاد على تطوير مهنة احملاسبة وتعزيز نطاقها . اسبحم ميثلون أكثر من مليونني ونصفدولة،  124
، لتمكني احملاسبني من توفري خدمات والتشجيع على اعتمادها ،متوافقة مهنيةمعايري  إصدارالعاملي، عن طريق 

عالقة عمل وطيدة مع  لديهحتاد إلهامه فإن امل اقيقوحت، محاية للمصلحة العامة ،عالية اجلودة وبشكل متسق
ويضم االحتاد يف عضويته بعض اهليئات احملاسبية يف  .هيئات زميلة ومنظمات حماسبية يف خمتلف دول العامل

  . 2بعض الدول العربية مثل البحرين ومصر والعراق ولبنان واملغرب والسعودية وتونس
  :3يلي لتحقيقها ما ومن أهم األهداف اليت يسعى االحتاد

 وضع معايري دولية عالية اجلودة ودعم اعتمادها واستخدامها؛  -
 تسهيل التعاون والتنسيق بني خمتلف اهليئات األعضاء فيه؛  -
عتباره اهليئة الدولية الراعية ملهنة رك مع املنظمات الدولية األخرى بادعم التعاون والعمل املشت  -
 .احملاسبة
تعترب جلنة معايري احملاسبة الدولية هيئة مستقلة تأسست يف : (IASC) بة الدوليةجلنة معايري احملاس 2-2

 ،اليابان ،أملانيا ،كندا، فرنسا ،سترالياأ(املهنية الرائدة يف  يئات احملاسبيةاهل تبعا التفاق بني 1973جوان  29
قد اكتسبت جلنة معايري احملاسبة و .)األمريكية الواليات املتحدة ،ايرلندا ،اململكة املتحدة ،اهولند ،كسيكامل

با أو وأورمن املهنية يف معظم دول العامل سواء  يئاتالدولية اعترافا واسعا بأهليتها والتحق ا عدد كبري من اهل
أن يتعهد باستخدام أفضل احملاوالت يف التأكد من أن  ، وجيب على كل عضو جديد يف اللجنةآسيا أو غريها

                                                             
  .281املرجع السابق، ص  -1
  .4لدولية، مجعية احملاسبني القانونيني السورية، ص مأمون محدان، مقدمة عن معايري احملاسبة ا -2

3- www.ifac.org, consulté le : 07/02/2010. 
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اهليئة املستقلة الوحيدة اليت   احملاسبية الدولية بدولته، وتعترب جلنة معايري احملاسبة الدوليةيتم تبين وتطبيق املعايري
  .عهدت إليها اهليئات احملاسبية املهنية األعضاء مبسؤولية وصالحية إصدار معايري حماسبية دولية

  :1حمددا يف اآليت 2001ولقد كان اهلدف من تأسيس تلك اللجنة منذ نشأا وحىت إعادة هيكلتها يف 
صدار معايري حماسبية متثل األساس يف إعداد وعرض القوائم املالية، وكذلك العمل على إاقتراح و -

  تشجيع الدول واملنظمات على مراعام وقبوهلم هلذه املعايري عامليا؛
مبا  املالية احملاسبية املتعلقة بعرض القوائم واإلجراءاتالعمل بشكل عام على حتسني وتوافق اللوائح  -

  .يسمح بالقابلية للمقارنة
 فيقع من جهة على عاتق أعضاءها وكذا االحتاد الدويل للمحاسبني جلنة معايري احملاسبة الدوليةأما متويل 

(IFAC) 2ومن جهة أخرى من مسامهات الشركات املتعددة اجلنسيات وكذا مكاتب احملاسبة الدولية.  
م، وهي 1983هي منظمة دولية تأسست سنة : (OICV)املتداولة  املنظمة الدولية هليئات القيم -2-3

العاديني عضو موزعني بني األعضاء  190تضم اهليئات العمومية املنظمة لألسواق املالية، وتضم أكثر من 
(membres ordinaires) سبنيتمن  باهليئات املنظمة لسوق القيم املتداولة وأعضاءمثلنيتمmembre) 

(affiliés إضافة إىل عدة جلان وجمموعات عمل يشكلون ...لني يف البورصات واملؤسسات املاليةواملتمث ،
  .القوة الضاربة هلذه املنظمة

ية والشفافية يف أسواق القيم املتداولة لتسمح بزيادة الفعا ودف هذه املنظمة إىل وضع معايري دولية
هذا وتبدي . 3للحد من جرائم األموال سواق املاليةومحاية املستثمرين وتسهيل الشراكة بني اهليئات املنظمة لأل

املنظمة اهتمامات كبرية حول موضوع التوافق احملاسيب الدويل نتيجة لألثر السليب لالختالف بني القيود الوطنية 
على قرارات ا يف جمال احملاسبة على العرض متعدد اجلنسيات للقيم املتداولة والتسعري يف اخلارج، وانعكاسا

  .تثمار الدوليةاالس
ويف ظل التطورات اليت تعرفها األسواق املالية الدولية واالحتجاجات املتكررة اليت تفرضها هيئة مراقبة 

على الشركات األجنبية الراغبة يف دخول السوق األمريكية ورفضها العمل  (SEC) األسواق املالية األمريكية
 ، حيث توصلت4(IASC)معايري احملاسبة الدولية  حنو جلنة (OICV) مببدأ االعتراف املتبادل، اجتهت

IASC) وOICV(  إىل اتفاق العمل معا من أجل حتقيق التنسيق بني معايري احملاسبة  1995عام  جويليةيف
وإجابة الحتياجاا  (OICV)لـ ولية بتعديل بعض معايريها إرضاءالدولية، وقد قامت جلنة معايري احملاسبة الد

بلدان األعضاء بتلك املنظمة والذين يتبنون معايري احملاسبة الدولية اللشركات اليت تعمل يف كما أن ا .ومطالبها

                                                             
1- Bernard Raffounier, et autres. Comptabilité internationale, Vuibert édition, France, Septembre, 1997, p.33.  
2- Idem.  
3- Autorité des marchés financiers, www.amf-France.org, consulté le : 05/01/2010 à 18 h.00.  
 4- Gelard GILBERT, Une réforme de la normalisation comptable Française, in RF C N°274 ,Paris, 1/1996. p.84.  
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عادة العامل، دون إلزام هذه الشركات بإيكونوا قادرين على قيد أوراقهم املالية يف مجيع األسواق املالية يف 
  .1معاجلة قوائمها املالية أو تقدمي معلومات إضافية

تبنيها رمسيا ملعايري احملاسبة الدولية اليت بلغ عددها آنذاك  (OICV)أعلنت  2000ماي من سنة  17ويف 
 (Autorité Boursières)، وأوصت هيئات البورصات العاملية)41، 30، 15،26(معيارا ماعدا املعايري  30

ىل للدخول إ (émiteurs transnationaux) فاستعمال املعايري احملاسبية الدولية من طرعلى قبول  
  .2األسواق املالية العاملية

بيانا تدعوا فيه الشركات املدرجة إىل حتديد النظام احملاسيب (OICV)  نشرت ،06/04/2008ويف 
وسنوية ) (intermédiaires ية وسيطيةلشركات اليت تعرض قوائم مالاملستخدم يف إعداد احلسابات، فا

(annuels) عداد التقارير املاليةاملعايري الدولية إل ة، خمتلفة عنواملعدة بناء على معايري وطني(IFRS)   أو
  :3مكيفة حسبها، ملزمة أن تقدم على األقل املعلومات التالية

 إعالن صريح عن املرجع احملاسيب الذي تستند عليه املبادئ احملاسبية؛ -
  ؛األساسية إعالن صريح عن املبادئ احملاسبية املطبقة من قبل الكيان عن كل العمليات احملاسبية -
 توضيح أصل املعايري احملاسبية اليت تستند عليها املبادئ احملاسبية؛  -
 عداد التقارير املاليةاستنادا إىل املعايري الدولية إل إعالن فيما إذا كانت القوائم املالية قد مت إعدادها -

(IFRS) ؛ 
 عداد التقارير املاليةاملعايري الدولية إلاملستخدمة و  املعايري احملاسبيةإعالن يوضح مواطن االختالف بني -

(IFRS). 
        :املنظمات اإلقليمية العامة -3

قتصادية اإلقليمية واليت تتفق خالهلا جمموعة كوين أو ظهور عدد من التكتالت االشهدت العقود األخرية ت
نشاطات االقتصادية االقتصادي والصناعي لكل منهم وتطوير ال من الدول للعمل مع بعض على رفع املستوى

وحىت يسهل قيام تلك النشاطات بني دول التكتل، فإن األمر يتطلب وجود نوع من . والصناعية فيما بينها
ة العامة والتوافق يف القوانني واملعايري واملمارسات احملاسبية ذه الدول، ومن أهم املنظمات اإلقليمي االتساق

  :جند
  
  
  

                                                             
 407، 405ص .طفي، مرجع سبق ذكره، صأمني السيد أمحد ل -1

2- www.iasb.org.uk / www.oicv.com. 
3-www.focusifrs.com, consulté le : 05/01/2010 à 18.15h. 
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دف التنسيق بني  1957جدت اتفاقية روما اإلحتاد األورويب عام أو :  (UE)اإلحتاد األورويب-3-1
يب مبوضوع التوافق احملاسيب منذ بداية واألعضاء، ولقد اهتم اإلحتاد األورالنظم القانونية واالقتصادية للدول 

  .1تأسيسه
احملاسبية، فإن اليت ليس هلا سلطة تلزم تطبيق معايريها وعلى العكس من جلنة معايري احملاسبة الدولية، و

قوة امللزمة للدول األعضاء الهلا كامل  -وهي اهليئة التنفيذية لالحتاد األورويب-  (CE)املفوضية األوروبية
ء يف اإلحتاد األورويب حتكمها ، لذلك فإن القوانني احملاسبية للدول األعضا2إلتباع توجيهاا اخلاصة باحملاسبة

التوجيهة  و ""comptes individuels  فرديةملتعلقة باحلسابات الم وا1978 التوجيهة الرابعة :3طرهاوتؤ
    "comptes consolidés " املتعلقة باحلسابات امعة م1983السابعة 
 25مت اعتمادها بتاريخ : ) (la quatrième directive ,N° 78/660 CEEالتوجيهة الرابعة -
املادتني (كم إعداد القوائم املالية الرئيسية، امليزانية ، وتوضح القواعد اليت حتمادة 62وتضمنت  م1978جويلية 

وامللحق، وتسمى هذه القوائم مبوجب هذه التوجيهة باحلسابات  )26و 23املادتني (النتائج ، حساب )9،10
حىت  31من املادة (كما توضح هذه  التوجيهة كذلك قواعد وطرق التقييم  .(comptes annuels) السنوية
إال أا تسمح بقواعد بديلة كاحملاسبة بالقيمة  ،4ليت ترتكز على مبدأ كلفة احليازة أو سعر التكلفة، وا)42املادة 

  .اجلارية
ن اجو 13صدرت يف :  ( la septième directive ,N° 83/349 CEE )التوجيهة السابعة-
ات املكملة الواجب ة، واملعلوممادة، وعاجلت طرق إعداد و عرض القوائم املالية امع 51وتضمنت  1983

بني خمتلف الدول  ةن املمارسة احملاسبيي، وكسابقتها فتحت هذه التوجيهة اال أمام تباإدراجها يف امللحق
  .)(Les options  األوروبية يف جمال التجميع نتيجة العتماد اخليارات

داء بني يف حني أن  مقارنة األوامعة،  لقد مسحت هاتني التوجيهتني بتحسني نوعية القوائم املالية الفردية
على خيارات متعددة أي إمكانية تقييم حماسبة وتقييم نفس  ؤسسات يبقى صعبا نوعا ما نظرا الحتوائهاامل

  .املمارسة احملاسبية الختالفالعملية بطرق خمتلفة، ذلك ما شكل مصدرا 
بني الدول األوروبية، وبالرغم من  بالرغم من االهتمام املبكر لإلحتاد األورويب مبسألة التوافق احملاسيب

اجلهود املبذولة من أجل إرساء هذا التوافق، إال أن هذا األخري صادفته عدة عوائق نتجت عن طبيعة اخليارات 
زاد  حيث أدت إىل مرونة كبرية يف املمارسة احملاسبية وبالتايل اختالفها، ولعل ما هذه التوجيهات اعتمدااليت 

                                                             
1 - OBERT Robert, La pratique internationale de la comptabilité et de l'audit, Dunod édition, Paris, 1994, P.23. 

  .415،مرجع سبق ذكره، ص2006أمني السيد أمحد لطفي، 2- 
3- A. KADDOURI & A. MIMECHE, Op-Cit, P 23. 
4- Idem. 
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عد الكبري يف آجال تبين وفرض تطبيق التوجيهات من خالل التنظيم املعمول به يف كل من حدا، هو التبا
  .1دولة

األثر البالغ يف احلد من آثار أعمال التوحيد والتوافق  األوروبيةلنشاط الدويل للشركات ا لتنامي كما كان
عاملية،  اعتباراتألوروبية إىل ا االعتباراتهذه الشركات أصبح يتعدى  اهتماماحملاسبيني يف أوروبا، نظرا ألن 

ملزم  امعايريه أصبحت، اليت  (IASC)إضافة إىل تواجد ممثلي الدول األوروبية يف جلنة معايري احملاسبة الدولية
   .2005من  ابتداءلكل الشركات األوروبية املدرجة يف البورصة، وذلك 

ي يف أعقاب املؤمتر الدويل حول احملاسبة اإلفريق لستأسس جم: (AAC)جملس احملاسبة اإلفريقي 3-2
بلدا إفريقيا، يقع مقره بكينشاسا  27، ويضم 2م1979األنظمة احملاسبية يف إفريقيا واملنعقد باجلزائر سنة 

  .قراطيةلدميعاصمة مجهورية الكونغو ا
للدول اإلفريقية، وكذلك تشجيع القيام  هدف الس يشتمل على إجياد توافق بني األنظمة احملاسبية

ويف هذا الصدد فقد مت تشكيل اللجنة  .البحوث والدراسات املتعلقة باحملاسبة ويف امليادين األخرى ذات العالقةب
صاحل لكل  (SCAR)التقنية اإلفريقية للتوحيد احملاسيب، دف إعداد مشروع نظام حماسيب إفريقي مرجعي 

بأن الس  اإلفريقيةيها منظمة الوحدة م، وهي السنة اليت اعتربت ف1985الدول اإلفريقية، مت نشره سنة 
اإلفريقي للمحاسبة  عدم متثيل الس إال أن فة بالتوحيد احملاسيب يف إفريقيا،اإلفريقي للمحاسبة هو اهليئة املكل

ملختلف اهليئات احملاسبية اإلفريقية وكل التيارات الفكرية، حال دون جناح هذا النظام الذي مل يستطع حتقيق 
  .لذي كان مطلوبا لكي يصبح صاحلا لكل الدول اإلفريقيةاإلمجاع ا

ستعماري تواجه جهود التوافق احملاسيب بالدول اإلفريقية هو بسبب املاضي اال كما أن إحدى املشاكل اليت
 .3وذجني رئيسيني للمحاسبة املوجودة بالقارة ومها النموذج اإلجنليزي والنموذج الفرنسيالذي خلف وراءه من

  .احملاسبية يف كل دولة واالحتياجاتعلى الس يف املستقبل أن يعطي أمهية إىل البعد اإلفريقي  وأنه يتوجب
       :اخلاصة املنظمات اإلقليمية -4

حماولة إلجياد نوع من التوافق  خلاصة اليت تبذل جهودا متفاوتة يفتوجد جمموعة من املنظمات اإلقليمية ا
  :املنظمات اإلقليمية اخلاصة جندمن أهم هذه احملاسيب على املستوى اإلقليمي، و

، حيث كانت تدور  يف 1951وجدت هذه املنظمة يف عام : (UEC)األورويبإحتاد احملاسبني  4-1
ذلك الوقت نقاشات حول إنشاء معهد دويل للمحاسبة حتت رعاية منظمة األمم املتحدة، ولكن هذه 

تتكون من عضوية املنظمات املهنية للمحاسبة نظمة أوروبية النقاشات مل تكلل بالنجاح، ويف املقابل أنشئت م

                                                             
  .122مداين بن بلغيث، مرجع سبق ذكره، ص  - 1

2- Conseil Africain de la comptabilité 1979 :Le système comptable en Afrique, colloque, Alger 11-13/06/1979. 
3- Samuels J.M and Piper A.G, "International Accounting: Aservey Croom Helem, London & Sidney, 1985, 
P111.  
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دولة، ومن أهم أهداف اإلحتاد تسهيل تبادل اآلراء وتسهيل متطلبات دخول املهنة إىل الدول  20من أكثر من 
  .، وجيتمع اإلحتاد مرة كل ثالث أو أربع سنواتاألعضاء

، وقد شكل املؤمتر جلنة االقتصاديوالتكامل  بعنوان التوحيد احملاسيب 1953وقد عقد أول مؤمتر يف عام 
أورويب، حيث كان ينظر يف ذلك الوقت إىل الدليل احملاسيب بأنه وسيلة وضع دليل حماسيب  إمكانيةللتحقيق يف 

 اإلصدارات بدأ اإلحتاد بإصدار جملة اإلحتاد األورويب، وتعترب 1966لتوافق املمارسات احملاسبية، ويف عام 
  .وروبية، وقد ساعدت على تقليص االختالفات احملاسبية بني دول األعضاءأساسا للدول األ

وعلى الرغم من أن املنظمة بقيت أكثر من ثالثني سنة، إال أن تأثرياا تبدوا ضعيفة، كما أن الة أقفلت 
  .1(FEE) تغري اسم هذا اإلحتاد إىل فدرالية احملاسبني األوروبيني 1986بسبب قلة الدعم، ويف سنة 1980سنة 

تأسس مع العريب للمحاسبني القانونيني سنة : 2(ASCA)امع العريب للمحاسبني القانونيني 4-2
بعلم احملاسبة واإلدارة  االرتقاءمن عدد من احملاسبني العرب كهيئة حماسبية غري رحبية دف إىل  1984

باإلضافة إىل احملافظة على  ،الدول العربية واملواضيع األخرى ذات العالقة على نطاق الدول األعضاء يف جامعة
مبهنيت  لالرتقاءاملهنية للمحاسبني وضمان احلماية هلم وتطبيق معايري اإلشراف املهين عليهم كوسيلة  االستقاللية

وبشكل مستمر على استيفاء كافة املتطلبات املهنية اليت تؤهله  ااحملاسبة والتدقيق، وقد عمل امع جاهد
، وعليه فقد أصبح امع عضوا فعاال يف اهليئات واملنظمات الدولية املكانة الدولية الالئقة للحصول على

  .اخل..، (IASB)  ، جملس معايري احملاسبة الدولية (IFAC) كاإلحتاد الدويل للمحاسبني
الدولية  واملعايري (IAS)شارك امع يف إعداد املعايري احملاسبية الدولية  وبتكليف من هذين األخريين

وترمجتها إىل اللغة   (ISA)ملمارسة أعمال التدقيق الدولية واملعايري الدولية (IFRS)إلعداد التقارير املالية 
  .العربية

الوطن العريب باحملاسبني العرب ذوي املؤهالت العلمية والعملية اليت ال تقل  رفدويعمل امع على 
وتطوير ونشر  االقتصاديةإلضافة إىل املواكبة املستمرة لألحداث مبستواها عن املؤهالت الدولية املعروفة، با

أجل إكساب أعضاءه ومنتسبيه القدرة على  األفكار واملفاهيم اجلديدة واحلديثة يف عامل املال واألعمال من
  .جماراة التطور واإلبداع يف مهنيت احملاسبة والتدقيق

م من اهليئات 1977تأسس االحتاد عام :  (AFA)مجعية أمم جنوب شرق آسيا إلحتاد احملاسبني 4-3
وماليزيا والفلبني وسنغافورة وتايالند،  اندونيسيا احملاسبية يف رابطة دول جنوب شرق آسيا واليت كانت عندئذ

  .1978وقد عقد أول مؤمتر هلا يف عام 

                                                             
  .286حممد املربوك أبو زيد، مرجع سبق ذكره، ص  1-

2- www.ascasociety.org, consulté le 05/01/2010. 
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، ويشرح جعةم أصدر أول معايري مرا1980م أصدر االحتاد أول معايري حماسبية، ويف عام 1979ويف عام 
ال جيب أن ينظر هلا بأا تنهج األعضاء  رئيس االحتاد على الرغم من أن االحتاد أصدر هذه املعايري، فإن الدول

وتعترب جهود احتاد احملاسبني لدول جنوب شرق آسيا مكملة لتلك  .معايري آسيوية صرفة بإصدارجا خاصا ا 
ا لوجهات ومصدر) (IFACواالحتاد الدويل للمحاسبني   (IASC)اليت تقوم ا جلنة معايري احملاسبة الدولية

على تعديل  (AFA)نظر بلدان جنوب شرق آسيا قي وضع املعايري الدولية من قبل هاتني اموعتني، وتعمل 
 .1واحتياجاا اخلاصة يتالءماملعايري الدولية للمحاسبة مبا 

  
  النموذج الدويل للتوحيد احملاسيب: املبحث الثالث

يعكس التوحيد احملاسيب الدويل التغريات اهليكلية اليت عرفها االقتصاد العاملي الذي يسري يف اجتاه عاملية 
وهي العوامل اليت حثت الشركات املتعددة اجلنسيات على ...األنشطة االقتصادية وحترير حركة رؤوس األموال

سجام دويل يف نتوافق وا اسبة، دف ضماناملمارسة الدولية للمح ويضبطإطار ينظم  إرساءه االعمل يف اجت
إجراءات املعاجلة احملاسبية وخمرجات احملاسبة املتمثلة يف القوائم املالية اخلتامية، مبا يضمن القراءة املوحدة هلذه 

واليت أصدرت سنة  (IASC)  م بتأسيس جلنة معايري احملاسبة1973القوائم، ولقد توجت هذه اهودات سنة 
ر التصوري للمحاسبة الدولية والذي أصبح يشكل اخللفية واملرجع يف عملية التوحيد وإصدار م اإلطا1989

  .العمل على ضمان قبول هذه املعايري وتطبيقها على املستوى الدويلاملعايري إضافة إىل 
  املالية جملس معايري احملاسبة الدولية واملعايري الدولية إلعداد التقارير : املطلب األول

   :ة جملس معايري احملاسبة الدوليةهيكل-1
بني  اتفاقيةم، وذلك مبوجب 1973جوان من سنة  29يف (IASC)  لقد مت تأسيس جلنة معايري احملاسبة 

ت اللجنة وضع املعايري احملاسبية الدولية املنظمات املهنية لعشر دول، واختذت من بريطانيا مقرا هلا، وتولَّ
(IAS)  اية عام  معيارا لغاية 41حيث أصدرت2000املعايري يف معايري أخرى وإلغاء  م، مث مت دمج بعض

  .معيارا 30البعض منها فأخنفض عددها إىل 
ولقد عرف القانون األساسي هلذه اللجنة مراجعة هيكلية، متخض عنها تغيري يف هياكلها وبدأ العمل ا 

  :يد اهليئات التاليةوقد متخض عن القانون التأسيسي اجلد .م 2001 أفريل 01من  ابتداء
مؤسسة مستقلة ذات طابع  يه: (IASC_Foundation)  مؤسسة جلنة معايري احملاسبة الدولية- 1-1

، يعينون ملدة ثالث ) (Trusteesعضوا من األمناء 22، تتشكل من 2001غري رحبي تأسست يف مارس 
  :، ويتوزعون كما يليسنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

  يكا الشمالية؛أعضاء من أمر 06 -

                                                             
 .287، 286ص.حممد املربوك أبو زيد، مرجع سبق ذكره، ص 1
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  أعضاء من أوروبا؛ 06 -
  ؛) (Asie/Pacifiqueأعضاء من آسيا 06 -
  .أعضاء من أي منطقة مع احترام قواعد التوازن اجلغرايف الكلي 04 -

  :فيما يلي  مناءالرئيسية لألهام املوتتمثل 
  ؛أداءهمتعيني أعضاء جملس معايري احملاسبة الدولية وصياغة عقود خدمتهم ومعايري 
 لس تعيني أعضاء جلنة تفسريات املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية وكذا أعضاء ا

 ؛االستشاري
 لس، ودراسة مدى فعاليتها؛املراجعة السنوية إلستراتيجية مؤسسة جلنة معايري احملاسبة الدولية وا 
 ؛البحث عن التمويل الالزم لسري أنشطة املؤسسة 
  اليت تؤثر على معايري احملاسبة، وتعزيز املؤسسة وعملها باإلضافة إىل  يةاإلستراتيجمراجعة املسائل

 .تعزيز التطبيق الدقيق ملعايري احملاسبة الدولية واملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية
هو هيئة خاصة للتوحيد احملاسيب الدويل، يقع مقره يف : (IASB)جملس معايري احملاسبة الدولية  1-2

عضوا يتم تعيينهم بناءا على  14ويتشكل من  (IASC_Fondation)، إشرافهو يعمل حتت لندن، و
، "à temps plein"تهم للعمل عضوا متفرغا أي يكرسون كل وق 12فيهم خربام وكفاءم، حيث جند 

  :وهم موزعني حسب الشروط التالية
  أعضاء على األقل مراجعني؛ 05-
  املالية؛ القوائم أعضاء على األقل معدو 03-
  القوائم املالية؛ ستعملوعلى األقل م أعضاء 03-
  .1عضو على األقل باحث جامعي 01-

عضو السابقني يقومون بضمان الربط والتنسيق مع هيئات التوحيد  12أعضاء من ضمن  07وجند 
إضافة إىل  .من جهة والدولية من جهة أخرى الوطنية وذلك قصد دعم التقارب بني املعايري احملاسبية الوطنية

  .لوظيفتهم  أي يكرسون وقت أقل)  (à temps partiel عضوين يعمالن بدوام جزئي
سنوات قابلة للتجديد مرة  05أعضاء الس أجورا نظري أعماهلم، ويعينون ملدة هذا ويتلقى مجيع  
  .2واحدة

، والذي يكون يف كما يقوم األمناء بتعيني عضو من بني األعضاء العاملني بدوام كامل كرئيس للمجلس
   (IASC_Fondation)3.نفس الوقت الرئيس التنفيذي لـ 

                                                             
1- Eric Daucasse, Normes comptables internationales IAS/IFRS, De Boeck, Paris, Juin 2005, p.10. 
2- Bernard Raffounier, Les normes comptables internationales IAS/IFRS, 2ème édition. Economica. Paris, 2005, 
p.10.     

  .17، ص2006ونيني،بني القاناملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية متضمنة معايري احملاسبة الدولية والتفسريات، دورية صادرة عن مجعية امع العريب للمحاس 3-
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  :1طلع الس باملهام الرئيسية التاليةويض

  ،إعداد للصاحل العام، معايري حماسبية قابلة للفهم وعالية اجلودة وميكن تطبيقها يف العامل بأسره
ودة، صادقة وقابلة للمقارنة، وتسمح وتسمح بإعداد قوائم مالية تزود مستخدميها مبعلومات عالية اجل

 قرارام االقتصادية؛ هلم باختاذ
 قية استعمال وتطبيق هذه املعايري على مستوى العامل؛تر 
  العمل على التقريب بني املعايري احملاسبية الوطنية والدولية من أجل احلصول على حلول عالية
 .اجلودة

يتم تعيينهم  اعضو 50من  يف الوقت احلاضرالس  يتشكل: (SAC)الس االستشاري للمعايري  1-3
  .سنوات قابلة للتجديد 03من قبل األمناء ملدة 

 رمسية للمجموعات األخرى واألفراد ذوي اخللفيات العملية اتصال أداةيوفر الس االستشاري للمعايري و
ء أمهية خاصة ألفكار مناء، ويويل األمناوالبيئات اجلغرافية املتباينة لتقدمي املشورة للمجلس ويف بعض األحيان لأل

  :الس لدور جملس معايري احملاسبة الدولية وتفويضه، ويهدف الس إىل اووجهات النظر اليت يضيفه
  فيما يتعلق بأولويات عمله؛ ( IASB )معايري احملاسبة الدولية  تقدمي املشورة لس -
حول مضامني وآثار املعايري املقترحة بالنسبة ملستخدمي  ( IASB )إعالم جملس معايري احملاسبة الدولية  -

  ومعدي القوائم املالية؛
  .وإىل األمناء ( IASB )تقدمي املشورات األخرى  لس معايري احملاسبة الدولية  -

وجيتمع الس عادة ثالث مرات على األقل كل عام، وجيب استشارته من قبل جملس معايري احملاسبة 
  .2مفتوحة للعموم اجتماعاتهكما جيب أن تكون حول كافة املواضيع الرئيسية،  ( IASB )الدولية 
 (IASB)مت تعيينها من قبل : ( IFRIC ) جلنة تفسريات املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية-1-4

وائم املالية لصاحل مستخدمي ومعدي الق وتقدم له العون يف وضع معايري احملاسبة واإلبالغ املايل وحتسينها
لتفسريات ل اللجنة الدائمةم لتحل حمل 2002ومدققيها، وقد أنشأ األمناء هذه اللجنة يف شهر مارس من عام 

SIC) (  عضوا يعينون من قبل األمناء ملدة ثالث سنوات  12تتألف اللجنة من و، م1997اليت تأسست سنة
  .قابلة للتجديد

يف املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية أو حول القضايا اليت  اإلرشادوفري ويتلخص دور هذه اللجنة يف ت
أثريت أو من األرجح أن تثار بشأا تفسريات غري مرضية أو موضع نزاع، وعليه فهي تشجع التطبيق الدقيق 

                                                             
1 - OBERT Robert, Pratique des normes IAS/IFRS, 2 ème édition, Dunod, 2004, p.8. 

 .04، مرجع سبق ذكره، صاملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية متضمنة معايري احملاسبة الدولية والتفسريات 2-
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ضمان حلول باإلضافة إىل التنسيق مع هيئات التوحيد الوطنية ل واملوحد للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية
  .1عالية اجلودة

  ( IASB ) اهليكل التنظيمي لس معايري احملاسبة الدولية :2.1 الشكل رقم

 
Source: www.iasb.org. 

  2( IASB )تاريخ  جملس معايري احملاسبة الدولية وقفات عند  -2
 1973 :-اسبية املهنية لكل اهليئات احمل عه ممثلوتفاق على إنشاء جلنة معايري احملاسبة الدولية، وقاال
أستراليا، كندا، الواليات املتحدة األمريكية، فرنسا، اليابان، املكسيك، هولندا، اململكة املتحدة  نيامن أملا
 . IASCأول رئيس لـ « Sir Henry Benson  »وقد كان  ،وايرلندا
  .تشكيل اللجان التوجيهية للجنة وتكليفها بالثالث مشاريع األوىل للجنة -
 1975 : نشر املعيارين احملاسبينيIAS1 , IAS2. 
 1982: عضو يعينهم  13ا ، منهم عضو 17، حيث أصبح يضم زيادة عدد أعضاء جملس اللجنة

 .، واألربع أعضاء اآلخرين ميثلون املنظمات املهتمة باملعلومات املاليةIFACاإلحتاد الدويل للمحاسبني 
 1989 : -الذي يعرف القوائم املالية وحيدد  م املاليةإلعداد وعرض القوائ نشر اإلطار التصوري

 .أهدافها والعناصر املكونة هلا وكيفية تقييمها

                                                             
  .4،5ص .املرجع السابق، ص 1-

  2www.focusifrs.com / consulté le 22/01/2010. 
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 .احتاد احملاسبني األوروبيني يؤيد ويدعم التوافق احملاسيب الدويل، وزيادة املشاركة األوروبية يف اللجنة -
 إتباعاحلكومية على للمبادئ التوجيهية اخلاصة بالقطاع العام وحث املؤسسات  IFACاعتماد  - 
.IAS   
 1990 : األوروبية كمراقب وسط جملس املفوضية وجود( IASC ). 
 1995: املنظمة الدولية هليئات القيم املتداولة بتوصية هيئات األسواق املالية الوطنية بادرت 

Régulateurs nationaux -اسبية بقبول القوائم املالية املعدة وفقا للمعايري احمل - ويف ظل شروط معينة
تفاق الدعم من إعادة معاجلتها، ولقد لقي هذا االدون احلاجة إىل  الدولية  للولوج إىل األسواق املالية العاملية

 .قبل املفوضية األوروبية
 1997تأسيس اللجنة الدائمة للتفسريات : م(SIC) ومتثلت مهمتها يف إعداد تفسريات ،

 .(IAS)لـ
 1999: ا املفوضي إىل أن  األوروبيةة خلصت دراسة قامت(IAS)  منسجمة ومتوافقة مع

يف خطة عمل تتطلع خصوصا  البدءض الفروقات، وقررت املفوضية عالتوجيهات األوروبية رغم وجود ب
 .2005املعايري احملاسبية الدولية كمرجع أساسي أورويب يف غضون سنة  العتماد

عضو  14ل جملس جديد يتألف من موافقة جملس اللجنة باإلمجاع على إعادة اهليكلة وتشكي -
  .وله جملس إدارة مستقل

 2000 : املنظمة الدولية هليئات القيم املتداولة توصي أعضاءها بالسماح للمصدرين املتعددي
 .اجلنسيات الذين يطبقون معايري احملاسبة الدولية بالدخول إىل األسواق املالية الدولية

 2001:  جلنة معايري احملاسبة الدولية اسمتغيري (IASC)  إىل جملس معايري احملاسبة
للمعايري  (IASB)، وتويل الس ملسؤولية التوحيد احملاسيب الدويل، كما تبىن الس  (IASB)الدولية

 .والتفسريات الصادرة سابقا عن اللجنة
أما املعايري  (IAS)ية على تسم 2001أفريل  01حتافظ املعايري  احملاسبية الصادرة لغاية  -

  .( IFRS)املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية من هذا التاريخ فتسمى بـ الصادرة ابتداء
اجتماع الس مع رؤساء هيئات التوحيد احملاسيب الوطنية ملباشرة مبادرات التنسيق والتقارب  -

  .بني املعايري احملاسبية الوطنية والدولية
 2002 : اللجنة الدائمة للتفسريات تغيري اسم(SIC) جلنة تفسريات املعايري الدولية إلعداد  إىل

 . (IFRIC)التقارير املالية
 ، أن تقوم بتطبيق تلجأ لالدخار عالنيةيفرض على الشركات األوروبية اليت اإلحتاد األورويب - 

(IFRS) م2005من  ابتداء.  
  .نهماعلى التقارب بي IASB  و FASBاتفاق مشترك بني   -
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 2003ائية للمعيار الدويل للتقارير املالية : م نشر أول نسخة(IFRS) ة يوأول نشرة تفسري
 . (IFRIC)لـ

  .معيار حماسيب  14نتهاء من عملية مراجعة اال-
 2004نشر املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  :م(IFRS 2 à 6 )  ونشر التفسريات

(IFRIC 1 à 5). 
 2005 : نشر (IFRS 7) والتفسريات(IFRIC 6 ,7)  وسحب(IFRIC 3). 
 2006 :تسويةmise à jour)  (اخلاص بالتقارب بني  االتفاقFASB و  IASB  واهلادف إىل

 .تطوير معايري حماسبية مشتركة عالية اجلودة
 .(IFRIC  8 à 12)و التفسريات ( IFRS 8) نشر  -
 2007نشر مسودة عرض : م(éxposé sondage)  الدويل إلعداد التقارير املالية  ريااملعحول

(IFRS ) اخلاص باملؤسسات الصغرية واملتوسطة (PME) املسعرة يف البورصة غري. 
 .(IFRIC14)و  (IFRIC13) نشر  -
 2009 : املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية  مت نشر النسخة النهائية لـ 2009جويلية  09يف

(IFRS) توسطة اخلاص باملؤسسات الصغرية وامل(PME). 
  نشر اجلزء األول من  مت 2009يف نوفمرب (IFRS 9)  األدوات املاليةباخلاص.  

  ( IASB )عداد وتبين معيار حماسيب من طرف  الس إ مسار -3
، هو نفس املسار (IASB) احملاسبية من طرف  جملس معايري احملاسبة الدولية ريإن مسار إعداد املعاي

الوطنية  اهليئات(ري احملاسبية يف البلدان األجنلوسكسونية، وهو يسمح لكل املهتمني املستعمل إلعداد املعاي
، وعموما تتبع عملية إعداد 1قتراحامبإبداء آراءهم وا...) ليةالقوائم املا للتوحيد احملاسيب، معدو ومستعملو

  :2املعايري احملاسبية املسار التايل
يف دراسة املشكل  وتتمثل مهمته ( IASB )ل الس يتم تشكيل فوج عمل، يعني أعضاؤه من قب -

  املطروح وإعداد ملخص للنقاط اليت سيتناوهلا؛
 Projet de)قتراحاته من الس، يقوم بإعداد مشروع إعالنبعد تلقي فوج العمل ردا على ا -

déclaration)  ع على نطاق واسع هدفه تقدمي احللول املقترحة والتربيرات املرفقة هلا، ويتم توزيع املشرو
  بغرض احلصول على الردود والتعليقات؛

يقوم فوج العمل بعد تلقي الردود والتعليقات، بتحرير الوثيقة النهائية تدعى إعالن املبادئ  -
"Déclaration de principes "لس؛وختضع ملوافقة ا  

                                                             
1- Bernard Raffounier ,2005.Op.Cit, P11. 
2- Bernard Raffounier, Axel Haller et Peter Waltan, ,Septembre1997, Op-Cit, P.33       
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واليت  )(exposé sondage بعد احلصول على موافقة الس، يقوم فوج العمل بإعداد مسودة عرض -
أعضاء الس ) 2/3( بعد مصادقة ثلثي) أشهر 06خالل مدة ( وتلقي الردود عليها إلثرائهابدورها يتم نشرها 

  عليها؛
قتراحات اليت استلمها فوج العمل، يقوم هذا األخري ء الردود واالووعقب انتهاء هذه املدة، وعلى ض -

تم عرضه على الس، ويعتمد املعيار إذا وافق عليه ثالثة أرباع بعد ذلك بإعداد مشروع ائي للمعيار، وي
 .أعضاء الس) 3/4(

  مسار إعداد املعايري احملاسبية: 3.1 رقم لشكلا
                                                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اللجنة اإلستشارية

 ومنظمات أخرى

 الس فوج العمل راجلمهو

Source: Bernard Raffounier, Axel Haller, Peter Waltan.  1997 .Op.Cit, p.36. 

  املطروحة دراسة املشاكل

  ملخص النقاط اليت ستتم دراستها

 املبادئ شروع إعالنم

 إعالن املبادئ

 مسودة عرض

 عيارمشروع م

 تكوين فوج العمل

 املصادقة

 املصادقة

 التعليقات

 املصادقة

 ) 2/3بأغلبية ( املصادقة 

 التعليقات

 ) 3/4أغلبية ب (املصادقة 

 معيار

Source: Bernard Raffounier et autres, comptabilité internationale, libraire Vuibert, France, 1997 P 36. 
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  ية من منظور جملس معايري احملاسبة الدولية هيمي إلعداد وعرض القوائم املالااإلطار املف: املطلب الثاين
 :مفهومه -1

تعترب الغاية األساسية من إعداد ونشر القوائم املالية هي تزويد مستخدمي تلك القوائم مبعلومات تكون 
 اإلطار، ويشكل اإلطار املفاهيمي إلعداد وعرض القوائم املالية االقتصاديةمفيدة هلم يف عملية اختاذ القرارات 

عملية حتديد األحداث  والعمليات اليت يتوجب احملاسبة عنها وتسجيلها الذي يتم مبوجبه االسترشاد يف النظري 
  .1وكيفية توصيل املعلومات اخلاصة بذلك إىل مستخدمي القوائم املالية وكيفية قياس تلك األحداث

معيار، بالرغم من أنه الفلك الذي تسبح فيه املعايري، وحدودا لكيفية صياغة أي  اإلطاركما يشكل هذا 
  .2وفهمه من لوازم فهم املعايري احملاسبية الدولية قراءتهال يعترب معيارا مستقال حبد ذاته، لذلك تعترب 

 الغرض من اإلطار ووضعه احلايل -2
يقوم إطار إعداد وعرض القوائم املالية بوصف املفاهيم األساسية اليت يتم على أساسها إعداد القوائم املالية 

  :تعد ألغراض االستخدام العام، وبذلك فهو يؤدي جمموعة من األغراض اليت ترتبط باملعايري الدولية وهياليت 
يف عملية إصدار معايري  (IASB)يقوم بدور الدليل الذي يسترشد به جملس معايري احملاسبة الدولية  -

عناصر القوائم املالية  واليت جيب أن تستخدم ذات املفاهيم واألسس اليت تضمنها اإلطار مثلجديدة، 
وكذلك  والفرضيات احملاسبية والصفات النوعية دون اخلروج عليها أو اإلتيان مبا يتعارض معها كالتعاريف مثال

  ؛ تعديالت على املعايري املوجودة بإجراءاتعند قيامه 
ليها بشكل مباشر يف يقوم بدور املرشد واملوجه للتعامل مع كافة القضايا احملاسبية اليت مل يتم التطرق إ -

أو التفسريات املتعلقة ا، حيث تتصف املعايري خبصوصية الطرح حسب موضوع  املعايري احملاسبية الدولية
املعيار، وال ميكن التطرق إىل كافة املفاهيم احملاسبية املعمول ا يف كل معيار، حيث أن تكرار ذلك يعترب غري 

  ؛ها يف اإلطارذي جدوى، وبدال من ذلك يتم الرجوع إلي
ويف حالة عدم وجود معيار أو تفسري يتعلق بعملية معينة حبد ذاا، فيجب على إدارة املؤسسة أن تفعل  -

الشخصي يف وضع وتطبيق السياسات احملاسبية وطرق العرض، مبا ينسجم مع اإلطار املفاهيمي  اجتهادهامن 
 ؛للمجلس، تؤدي إىل الوصول إىل معلومات مالئمة وموثوقة 

مساعدة املستخدمني اخلارجيني يف فهم القوائم املالية وأسس إعدادها، إضافة إىل تكوين صورة واضحة  -
عن مدى متثيل القوائم املالية حلقيقة املركز املايل للمؤسسة ونتيجة أعماهلا وتدفقاا النقدية والتغريات فيها،سواء 

أو من قبل املستخدمني غري املباشرين كاحملللني املاليني  من قبل املستخدمني املباشرين كاملستثمرين واملقرضني
 واجلهات التدقيقية والرقابية؛

                                                             
  .2، ص2008دار وائل للنشر، عمان، األردن،  -اجلوانب النظرية والعملية- حممد أبو نصار، مجعة محيدات، معايري احملاسبة واإلبالغ املايل الدولية  -1
  .40، ص 2008، الطبعة األوىل، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  IASs&IFRSs  2007خالد اجلعارات، معايري التقارير املالية الدولية  -2
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 مساعدة هيئات التوحيد  الوطنية على تطوير معايريها الوطنية؛ -
تزويد اجلهات الواضعة للمعايري الوطنية كاملنظمات املهنية مثل جملس معايري احملاسبة  -

إىل احلكومات وغريها من املنظمات، إضافة  (ASB)احملاسبة الربيطاين وجملس معايري   (FASB)األمريكي
باملفاهيم احملاسبية العامة املقبولة لدى جملس  ، احمللية اليت تسعى لتنظيم مهنة احملاسبة من خالل التشريعات احمللية

 .إعداد القوائم املالية ميكن الوقوف على األسس اليت انبنت عليها عملية ، حىت(IASB)معايري احملاسبة الدولية 
وجملس معايري احملاسبة  (IASB)وحاليا يوجد مشروع مشترك بني جملس معايري احملاسبة الدولية 

فجوة بني املعايري المستقبال جسر  لفكي امب حول وضع إطار مفاهيمي مشترك بينهما،  (FASB)األمريكي
، األمر الذي يكفل يف النهاية قابلية اإلفصاحلبات اليت يتم وضعها من قبلهما يف كيفية املعاجلة والعرض ومتط

  .املقارنة بني القوائم املالية املعدة وفقا للمعايري احملاسبة الدولية واملعايري احملاسبية األمريكية
 اإلطار املفاهيمي إلعداد وعرض القوائم املاليةمكونات  -3

  :واضيع التاليةيتضمن نطاق اإلطار املفاهيمي إلعداد وعرض القوائم املالية امل
 حتديد أهداف القوائم املالية؛ -
 القوائم املالية واحتياجام من املعلومات؛ مستخدموحتديد  -
 ا وكيفية قياسها؛ االعترافحتديد العناصر الرئيسية للقوائم املالية وطرق  -
 حتديد اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية؛ -
 .القوائم املالية حتديد الفرضيات األساسية إلعداد -
 .مفاهيم احملافظة على رأس املال -

املفاهيمي لس معايري احملاسبة الدولية  اإلطارمن  )12(املادة لقد حددت  :أهداف القوائم املالية-3-1
(IASB) فيما يليالقوائم املالية، وميكن تلخيصها  أهداف:  

وذلك من خالل (  التزامااا على سداد تقدمي معلومات حول قدرة املؤسسة على خلق النقدية وقدر -
 ؛)امليزانية وقائمة التدفقات النقدية

وذلك من خالل حساب النتائج وجدول ) الفعلي أو احملتمل ( املؤسسة  داءأتقدمي معلومات حول  -
 .تغري رؤوس األموال

الية، جيب أن تكون مفيدة ، فإن املعلومات املالية املتضمنة يف القوائم املاملفاهيمي اإلطارودائما حسب  -
  .1لقاعدة عريضة من املستخدمني يف عملية اختاذ القرارات االقتصادية

تلجأ فئات متعددة الستخدام املعلومات املالية  :من املعلومات واحتياجاممستخدمو املعلومات  -3-2
يدة، ولقد حدد اإلطار املفاهيمي يف اليت يتم عرضها يف القوائم املالية، يف عملية اختاذ القرارات االقتصادية الرش

                                                             
1- A.Kaddouri.A.MIMECHE. Op-Cit, P.65.  
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كذلك طبيعة املعلومات اليت  اإلطارمنه عددا من الفئات كمستخدمني للقوائم املالية، كما حدد  )09(املادة 
  :حتتاجها كل فئة وذلك على النحو التايل

  :1ه الفئة هيذه حتتاجهاوأهم املعلومات اليت : واحملتملني املستثمرين احلاليني -3-2-1
 ملعلومات اليت تساعد املستثمر يف اختاذ قرار شراء أو بيع أسهم الشركة؛ا -
املعلومات اليت تساعد املستثمر يف حتديد مستوى توزيعات األربح املاضية واحلالية واملستقبلية وأي تغيري  -

 يف أسعار أسهم الشركة؛
 ؛املعلومات اليت تساعد املستثمر يف تقييم كفاءة إدارة الشركة -
أسهم علومات اليت تساعد املستثمر يف تقييم سيولة الشركة وتقييم أسهم الشركة باملقارنة مع امل -

 .شركات أخرى
 وأداؤهاد الشركة اهلام، حيث تبىن عليهم استمرارية الشركة ريعترب املوظفني مو: املوظفني-3-2-2
الشركة وحتقيقها ألهدافها ومنوها  الوظيفيني، لذلك فهم معنيون بكفاءة والرضا،مبا يشعرهم باألمن ألعماهلا

، ووجود نظام أجور ورواتب وحوافز فعال، ويتعدى ذلك إىل تقييم نظام التقاعد وزيادة مبيعاا وأرباحها
  .2بعد التقاعد اليت ميكن للشركة أن تقدمها ومنافع ما

على توفري إىل معلومات تساعدهم يف تقدير قدرة الشركة املقترضة  ةوهم حباج: املقرضني-3-2-3
، ويف تقدير عدم جتاوز الشركة ناسبالنقدية الالزمة لسداد أصل القرض والفوائد املستحقة عليه يف الوقت امل
  .املقترضة لبعض احملددات املالية مثل نسبة الديون للغري إىل حقوق امللكية

قصري األجل، حيث وتعترب هذه الفئة مصدرا للتمويل واالئتمان  :املوردين والدائنني اآلخرين-3-2-4
تتعلق اهتمامام بقدرة املؤسسة على السداد من خالل نسب السيولة والتداول، كذلك نشاطها والنسب 

  .املتعلقة بذلك كمعدالت دوران البضاعة للتأكد من استمرارية وكفاءة ورحبية الشركة
ملقصودة مبخرجات ومصدرها، حيث أم اجلهة ا اإليراداتويعترب العمالء شريان : العمالء-3-2-5

  .املؤسسة من سلع وخدمات، لذلك فهم معنيون باستمرارية املؤسسة وقدرا على تزويدهم بالسلع واخلدمات
يف التأكد من مدى  تساعدهاحتتاج هذه الفئات إىل معلومات : احلكومة بأجهزا املختلفة-3-2-6

نون الضرائب، كما حتتاج إىل معلومات تساعد ذات العالقة مثل قانون الشركات وقاإلتزام الشركة بالقوانني  
يف حتديد الضرائب املختلفة على الشركة ومدى قدرا على التسديد ومعرفة مدى املسامهة العامة للشركة يف 

  .االقتصاد الوطين

                                                             
   .                 4ه، ص حممد أبو نصار، مجعة محيدات، مرجع سبق ذكر  -1

  .43خالد اجلعارات، مرجع سبق ذكره، ص  2-
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وله اهتمامات خمتلفة بالشركات منها ما يتعلق باستيعاب األيدي العاملة وتشغيلها : اجلمهور-3-2-7
إىل  استناداتعلق بدور الشركات االجتماعي والتنموي ومنها ما يتعلق بسلوك اجلمهور االستهالكي ومنها ماي

  .جودة خمرجاا من السلع واخلدمات
ومن اجلدير ذكره أن فئات مستخدمي القوائم املالية  تتسع لتشمل مجيع من هلم مصلحة يف املؤسسة 

إدارة : املفاهيمي جند اإلطارضمن  اليت مل يرد ذكرهاسواء بشكل مباشر أو غري مباشر، ومن بني الفئات 
  .إخل...املؤسسة، احملللون واملستشارون املاليون، السوق املايل، املنافسون

 باعتبارهماملفاهيمي أن تزويد املستثمرين باملعلومات اليت حيتاجوا  اإلطارمن  )10(ولقد ورد يف املادة 
ة املستخدمني وهم اجلهة األكثر حتمال للمخاطر، سيليب معظم ما حيتاجه بقياجلهة اليت تزود املؤسسة برأس املال 

  .من معلومات مالية عامة
وال ميكن للقوائم املالية أن تؤدي إىل التزويد بكامل املعلومات اليت يستند إليها املستخدمون يف اختاذ 

اآلثار املالية لألحداث والعمليات السابقة، يف  قرارام، كون أن املعلومات املالية الواردة يف القوائم املالية تبني
حني أن القرارات اليت تتخذ من قبل معظم مستخدمي القوائم املالية تتعلق باملستقبل، ومن جهة أخرى فإن ما 
يعرض يف القوائم املالية هي معلومات مالية، يف حني حيتاج مستخدمي القوائم املالية للعديد من املعلومات غري 

  .1املالية
جملس معايري احملاسبة  يصنف اإلطار املفاهيمي الصادر عن :عناصر القوائم املالية وأساليب قياسها-3-3
عناصر القوائم املالية على أا فئات متعددة متثل العمليات املالية واألحداث اليت متت لدى  (IASB)الدولية 
وتشمل األصول، . علق بالفترة املالية احلالية، أو اليت سينجم عنها أحداث مستقبلية نتيجة أحداث تتاملؤسسة

   .، حقوق امللكية، املصاريف واإليراداتااللتزامات
وجيب أن يتم عرض هذه العناصر من خالل القوائم املالية باألسلوب الذي يكون أكثر فائدة ملستخدمي 

وائم وحتليلها واختاذ القرارات بناءا القوائم املالية، وميكن فهمه من قبلهم لدراسة املعلومات اليت حتتويها هذه الق
  .2عليها

  :أما أساليب و طرق القياس املستخدمة يف إعداد وعرض القوائم املالية فتشمل
 التكلفة التارخيية؛                                                 -

 التكلفة اجلارية؛ -
 صايف القيمة القابلة للتحقق؛ -
 القيمة احلالية؛ -

                                                             
  .5،6 ص.حممد أبو نصار، مجعة محيدات، مرجع سبق ذكره، ص -1
  .57خالد اجلعارات، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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 يمة العادلة؛الق -
 .القيمة القابلة لالسترداد -
اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية هي صفات تتميز  :اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية-3-4

ا املعلومات املعروضة يف القوائم املالية حىت تكون أساسا سليما الختاذ القرارات من قبل مستخدمي القوائم 
  :املالية، وهي كما يلي

 ؛"  Intelligibilité" القابلية للفهم -
 ؛" pertinence" املالئمة  -
  ؛" Fiabilité"  املوثوقية -
  ". Comparabilité"  القابلية للمقارنة -
هي الفرضيات اليت يتم إعداد القوائم املالية مبوجبها،  :القوائم املالية إلعدادالفرضيات األساسية -3-5

  :ية، جيب أن تعد تلك القوائم وفق الفرضيتني التاليتنيفلتحقيق أهداف القوائم املال
قائمة  باستثناء( االستحقاقجيب على املؤسسة إعداد قوائمها املالية مبوجب أساس : أساس االستحقاق -

مت دفعها أم  ويتطلب أساس االستحقاق االعتراف باملصروفات اليت ختص الفترة املالية سواء) التدفقات النقدية
املكتسبة سواء مت قبضها أم مل يتم، أي بغض النظر عن واقعة الدفع أو  باإليراداتذلك االعتراف مل يتم، وك

 .القبض
أي افتراض أن  املؤسسة اليت أعدت القوائم املالية مستمرة يف نشاطها إىل أجل  :االستمراريةفرض  -

ؤسسة أو أن لدى إدارا نية ، أما يف حالة وجود شكوك حول استمرارية املغري حمدد يف املستقبل املنظور
، عندها ال يتم إعداد القوائم املالية على أساس أا مستمرة بل على لتصفيتها أو تقليص أعماهلا بشكل جوهري

  .1أساس آخر كأساس التصفية مثال
لعل من املفاهيم اليت أصبح يتم التركيز عليها يف مهنة احملاسبة  :مفاهيم احملافظة على رأس املال -3-6

 اإلطاريبني هي مفاهيم احملافظة على رأس املال مبا يقتضي عدم املساس به واحملافظة عليه من التآكل، و
فبموجب املفهوم ، املفاهيمي وجود مفهومني لرأس املال مها املفهوم املايل لرأس املال واملفهوم املادي لرأس املال

قوق امللكية، أما مبوجب املفهوم املادي لرأس املال فإن املايل لرأس املال فإن رأس املال ميثل صايف األصول أو ح
وتتبع معظم املؤسسات املفهوم املايل لرأس املال عند إعداد قوائمها  .رأس املال ميثل الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة

  . املالية
  

 
                                                             

1- Walfgang Dick, Franck Missonierpiera, comptabilité financière en IFRS, 2ème édition. Pearson éducation, 
Avril 2009. P.25. 
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  (IFRS)املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  :املطلب الثالث
  (IFRS)ايري الدولية إلعداد التقارير املالية مفاهيم عامة حول املع -1

ويوجه ممارساا ويوحد معاجلاا لألمور املتماثلة، كي تكون هناك  ويضبطهالكل مهنة دستور حيكمها 
تكتسب أمهيتها من  اسبة كغريها من املهن العلمية اليتقاعدة موحدة للمقارنة من فبل املهتمني باملهنة، واحمل

من حرص العاملني فيها  ينطلقومات يف البيئة االقتصادية، هلا دستورها العاملي املوحد الذي الدور اهلام للمعل
وميكن أن وموثوقية،  على إظهار األرقام اليت تعرب عن كم هائل من األحداث والعمليات املالية بصدق ودقة

واليت تبىن مسؤولية إصدارها  ،تكون املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  شكال من أشكال هذا الدستور
  :ما يليوتتضمن  (IASB)جملس معايري احملاسبة الدولية 

واليت تصدر عن جملس معايري احملاسبة الدولية : (IFRSs)املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  -
(IASB) الدولية وينصرف املعىن الضيق للمعايري 01/01/2010معايري لغاية ) 09(، وقد صدر منها تسعة 

 .إىل هذه املعايري ( IFRS)إلعداد التقارير املالية 
قبل  (IASC)جلنة معايري احملاسبة الدولية صدارها إوكانت تتوىل ): (IASsاملعايري احملاسبية الدولية  -

م، مث مت دمج 2000اية عام  لغايةمعيارا  41م، حيث أصدرت اللجنة 2001سنة  مسها يف اإلصالح الذي 
معيارا ساري املفعول لغاية  29ه املعايري يف معاير أخرى وألغي البعض منها، فأخنفض عددها إىل بعض هذ

01/01/2010. 
وقد صدر )  (IFRICجلنة تفسريات املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةالتفسريات اليت تصدر عن  -

 .01/01/2010تفسريا لغاية  14منها 
تفسريا لغاية مارس  34، وقد صدر منها (SIC)لجنة الدائمة للتفسريات التفسريات اليت صدرت عن ال -
2002 . 

  :وميكن متثيل ذلك كما يلي
  إصدارات جملس معايري احملاسبة الدولية من املعايري والتفسريات: 4.1الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  

  .من إعداد الطالب: املصدر
 

34 SIC 

29 IAS 

14 IFRIC 

9 IFRS 

Référenciel IFRS 
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  ( IFRS)رير املالية مزايا وحمددات تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقا -2
مل يكن ليتم تطبيق معايري تقارير  :(IFRS)تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  مزايا -2-1

لعامل لو مل يكن هلذا التطبيق املوحد مزاياه وفوائده، وميكن التعرف على امالية دولية موحدة على مستوى دول 
  :هذه املزايا على النحو التايل

ويعين ذلك قيام املؤسسات بتطبيق ذات املعايري واألسس : (Harmonisation) اسق والتوافقالتن -
، متجاوزة بذلك احلدود اجلغرافية والسياسية، مما يعين توحيد األسس احملاسبية بغض النظر عن جنسيتها

 مؤسسات بصورة متماثلةوالقواعد اليت تتم على أساسها املعاجلة احملاسبية وبالتايل إظهار القوائم املالية لل
 .1وموحدة، وبعبارة أخرى تدويل املمارسات احملاسبية والتدقيقية

ونظرا لتوحيد أسس و طرق املعاجلات احملاسبية فإن النتيجة املباشرة لذلك هي قابلية : قابلية املقارنة -
بينها على أسس واضحة، القوائم املالية اليت أعدت على هذا النحو للمقارنة من قبل مستخدميها، واملفاضلة 

القرارات املرتكزة على املعلومات احملاسبية املتماثلة واملفاضلة بني البدائل على أسس  اختاذوبالتايل ترشيد عملية 
 .سليمة وواضحة

فالعامل الذي نعيش فيه أصبح صغريا لتطور وسائل االتصال وازدياد عمليات : مواكبة متطلبات العوملة -
واتساع حجم التكتالت السياسية االقتصادية، واالعتماد على االقتصاديات ذات احلجم التبادل بني الدول 

اليت تعىن بتنسيق األمور على العاملية  واملنظمات املهنيةالكبري إضافة إىل انتشار الشركات املتعددة اجلنسيات 
اليت تتبع األمم املتحدة، لكل املستوى الدويل فيما يتعلق مبوضوع معني ، كمنظمة التجارة العاملية واملنظمات 

، منظمة مهنية تعىن بشؤون احملاسبة على مستوى دويل بإنشاءذلك كان ال بد أن تطال العوملة مهنة احملاسبة 
من مزايا العوملة واالبتعاد عن شبح خماطرها، األمر الذي انتبهت له بعض التكتالت  اإلمكانقدر  لالستفادة

االحتاد األورويب اليت ألزمت الشركات املدرجة بوجوب تطبيق املعايري احملاسبية السياسية واالقتصادية مثل دول 
 .01/01/20052الدولية اعتبارا من 

حيث أن الشركات ال ميكن أن تعتمد على نفسها دون : تلبية متطلبات املمولني احملليني والدوليني -
وال ميكن للمؤسسات التمويلية أن تقوم مبنح  ،غريها، فقد حتتاج إىل ممولني للتوسع يف عملياا و نشاطاا 

للقوائم املالية للشركة اليت حتتاج إىل متويل، وال ميكن أن تكون هذه الدراسة  قروض إال يف ضوء دراسة وافية 
إال يف ضوء قوائم مالية قد أعدت وفقا ملعايري حماسبية موحدة، وينص على ذلك صراحة يف التقرير السنوي 

جيب على جهة التدقيق عند   قامت بتدقيق حسابات الشركة مصدرة القوائم املالية، حيثورأي اجلهة اليت
الشركة عن تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف إعداد قوائمها املالية أن تنص على ذلك صراحة يف رأيها  خروج

 .حصول على متويل خارجياملرفق بالتقرير السنوي، وبالتايل فال متلك الشركة إال تطبيق هذه املعايري لل
                                                             

1- Epstein BARRY J and MIRZA, Abbas Ali,Op-Cit, P 08.  
  .24،25ص .خالد اجلعارات، مرجع سبق ذكره، ص -2
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إذ تقوم الشركات حاليا باملنافسة على الولوج إىل األسواق املالية : الولوج إىل األسواق املالية الدولية -
 الدولية إلدراج أسهمها على مستوى دويل وتداوله بسرعة كبرية مستفيدة بذلك من وسائل االتصال احلديثة،

أسهمها يف  بإدراجزام بشروط معينة جيب التقيد ا حىت يسمح هلا وال ميكن للشركات حتقيق ذلك إال بااللت
هذه األسواق، وإال ستبقى الشركات غري امللتزمة تعيش بعزلة عن األسواق املالية الدولية، وبالتايل تضيع فرصا 

اآلن ، وال يقتصر األمر عند هذا احلد فقط، بل أصبح ينظر ميكن اكتساا من دخول هذه األسواق كثرية كان
، إضافة إىل زيادة املخاطر اإلدراجإىل تكاملية األسواق املالية على مستوى العامل، والتنسيق بينها حول شروط 

النشاط االقتصادي العاملي وزيادة الثقافة املتعلقة  املتعلقة بتداول األسهم واالستثمار ا واحتالهلا جزء كبري من
اليت أصيبت ا األسواق املالية الدولية كانت لعدة أسباب أمهها باألسهم واألدوات املالية، ولعل النكسات 

وفقا للمعايري  اإلفصاحاألمر الذي أدى إىل تطور متطلبات  إعدادهااملعلومات احملاسبية واختالف أساليب 
 .1احملاسبية الدولية

حملددات اليت تقيد ض اعتوجد ب :( IFRS)تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  دداتحم -2-2
  :تطبيق املعايري احملاسبية الدولية، وميكن إدراجها فيما يلي

تطبيق املعايري احملاسبية الدولية بالكامل على مستوى العامل الختالف البيئة والثقافة اليت مت  إمكانيةعدم  -
مهنة احملاسبة يف الدول  أخذها بعني االعتبار عند وضع هذه املعايري، حيث أا موجهة يف الغالب إىل تنظيم

، ألن هلما اليد الطوىل يف تطور علم احملاسبة ووضع معايريه ومبادئه، وال املتقدمة عامة وأمريكا وبريطانيا خاصة
وضع معايري حماسبية  إمكانيةميكن إنكار دور هاتني الدولتني يف صياغة علم احملاسبة احلديث، وبالتايل عدم 

وكذلك   (FASB)احملاسبة األمريكيمعايري اسبية األمريكية الصادرة عن جملس مبعزل عن املعايري احمل دولية
 .  (ASB)جملس معايري احملاسبة الربيطاين املعايري احملاسبية الربيطانية الصادرة عن

يتطلب تطبيق بعض املعايري احملاسبية الدولية تعديالت للقوانني يف الدول املطبقة أو األنظمة والتشريعات  -
تعليمات اليت تصدر مبوجبها، ولذلك حماذير منها اجلانب السيادي املتعلق بوضع وتعديل القوانني واملراحل وال

 إمكانية، إضافة إىل ذلك أنه ميكن يف بعض األحيان عدم التشريعية اليت يتطلبها وضع أو تعديل القوانني
السائدة، كما هو احلال  اإلجراءاتولية الختالف استيعاب القوانني للتعديالت اليت تتم على املعايري احملاسبية الد

حيث أا مسألة ينظر إليها على أا حملية حبتة،  واملتعلق بضرائب الدخل 12فيما يتعلق باملعيار الدويل رقم 
 .2املتعلق مبنافع املوظفني 19وكذلك بالنسبة للمعيار الدويل رقم 

طبقة للمعايري، ففي حني ال يكون األمر صعبا اختالف مستويات التعليم والتكوين بني الدول امل -
للمطبقني يف الدول النامية، األمر الذي  مبكانللمطبقني يف الدول املتقدمة، جند أن األمر ليس من السهولة 

                                                             
  .26املرجع السابق، ص  -1
  .28املرجع السابق، ص  -2
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األقل  ىعل أواحلقيقية لدوهلم  االنشغاالتيطرح إشكالية كفاءة أصحاب املهنة أو ممثلي الدول النامية يف نقل 
 .ارسة احملاسبية يف االجتاه الذي ميكنها من االستفادة من اخلربات الدولية يف هذا االاملضي باملم

سبق، عامل اللغة، حيث تبذل جهود كبرية لترمجة املعايري  كل ما إىليضاف : االختالف اللغوي -
جملس لغة الرمسية ألعمال احملاسبية الدولية إىل العديد من اللغات، كون أن إعدادها يتم باللغة االجنليزية، فهي ال

وبالتايل متعدد اللغات، وتقع مهمة ترمجة  رغم أن تشكيله متعدد الدول (IASB)معايري احملاسبة الدولية 
أعمال الس على عاتق األعضاء املمثلني لدوهلم، األمر الذي قد تترتب عليه اختالفات كبرية يف ظل عدم 

 .*إىل أخرى غةل، أو هذه األخرية من تطابق النصوص األصلية مع النصوص املترمجة
نا عبئا ثقيال، حيث يفترض بالوحدات اويرى البعض أن املعايري احملاسبية الدولية قد تشكل أحي -

احمللية االجتماعية، السياسية واالقتصادية، ومن الصعوبة مبكان  الضغوطاتاالقتصادية أن تستجيب لكافة 
ية أكثر تعقيدا وتتطلب تكلفة لتنفيذها، وبذلك يربز إىل الوجود االختالف االلتزام مبعايري ومتطلبات دولية إضاف

حتديد األولويات أمام الكم اهلائل من  إمكانيةالدولية واملتطلبات احمللية وعدم  املتطلباتبني  والتعارض
  .احملاسبية الدولية رياملعاياملعلومات واملتطلبات اليت تتعلق بتنفيذ 

  
 

  يف العامل ( IFRS)ق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية تطبي :املبحث الرابع
ن احلاجة إىل معايري حماسبية دولية كانت وليدة الظروف والتطورات االقتصادية اليت شهدها العامل، وأن إ

نية مثل هلا مهنة حماسبية متطورة ومعايري حماسبية وط اليتهذه املعايري أخذت تغزوا معظم بلدان  العامل حىت تلك 
املعايري احملاسبية الفرنسية والربيطانية وكذلك وجود توجيهات حتكم عمل مهنة احملاسبة على مستوى دول 

  .االحتاد األورويب
فحىت الواليات املتحدة األمريكية، وبالرغم من عراقتها يف وضع معايري حماسبية من خالل جهات عديدة 

  .أخذت حيزا كبريا من التطبيق يف أمريكا ( IFRS)ملالية إال أن املعايري الدولية إلعداد التقارير ا
إىل توجه كثري من الدول املتقدمة مثل كندا واليابان اللتني شجعتا على تبين وتطبيق املعايري  باإلضافةهذا 

الثقة يف  الدولية إلعداد التقارير املالية لتجاوز االختالفات يف قواعد وأسس املعاجلات احملاسبية، ولزيادة
كما اجتهت العديد من  .املعلومات اليت حتتويها القوائم املالية املعدة وفقا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية

وعموما، فقد تباينت طريقة اعتماد هذه الدول  .الدول النامية حنو تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية
بسبب عدم وجود معايري  (adoption)الية، وتراوحت بني تبين كلي هلا للمعايري الدولية إلعداد التقارير امل

  .مع بيئتها وظروفها الداخلية تتالءمهذه املعايري حىت  (adaptation)حماسبية ا أصال، أو تكييف 

                                                             
 .يةونشري يف هذا الصدد إىل أنه حىت موقع  الس على اإلنترنت موجود باللغة االجنليز - *



 البيئة احملاسبية الدولية: الفصل األول
 

42 
 

  يف الواليات املتحدة األمريكية ( IFRS)املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية : املطلب األول
من عراقة الواليات املتحدة األمريكية يف وضع معايري حماسبية من خالل عديد من اجلهات مثل بالرغم 

إال أن  (AICPA)واملعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني  (FASB)جملس معايري احملاسبة املالية األمريكي 
مع تزايد نربة العوملة يف املعايري ، خصوصا 1املعايري احملاسبية  الدولية أخذت حيزا كبريا من التطبيق يف أمريكا

،  (Enrone)احملاسبية ووقوع بعض الكوارث املالية يف أمريكا يف مطلع هذا القرن، مثل الذي حدث لشركة
باالقتراب  (FASB)وجملس معايري احملاسبة املالية األمريكي  (SEC)فبدأت جلنة األسهم والبورصة األمريكية 

مزدوجة تتمثل من جهة يف تعديل بعض املعايري  إستراتيجيةة عن طريق إتباع شيئا فشيئا من املعايري الدولي
األمريكية لتتوافق مع املعايري الدولية، ويف تعديل بعض املعايري الدولية للتوافق مع املعايري األمريكية من جهة 

  .أخرى
   :2تقارير املاليةال إلعدادباملعايري الدولية  (SEC)جلنة األسهم والبورصة األمريكية  اعتراف -1

شركة أجنبية، قبل  1200شركة مقيدة يف السوق املالية األمريكية منها حوايل  15000إن مايقارب 
كان يطلب من هذه الشركات األجنبية اليت تطبق املعايري الدولية للتقارير املالية أو معايري حماسبية  2007نوفمرب 

إجراء مقاربة حلساباا باستعمال املبادئ احملاسبية األمريكية املقبولة  حملية مبناسبة دخوهلا للسوق املايل األمريكية
  .) (US GAAPعموما 

بقبول حسابات الشركات األجنبية  (SEC)صوتت جلنة األسهم والبورصة األمريكية  2007ويف نوفمرب 
عادة معاجلتها باستعمال إاجة إىل املعدة وفق املعايري الدولية للتقارير املالية أو وفق معايري حماسبية حملية دون احل

ونشري إىل أن هذه القاعدة اجلديدة  .) (US GAAPباستعمال املبادئ احملاسبية األمريكية املقبولة عموما 
  .م2007نوفمرب  15تطبق على البيانات املالية اليت تغطي السنوات املنتهية بعد 

جتماع املشترك بني جملس معايري يف أعقاب اال :) (The Noralk Agreement إتفاق نوروالك-2
م، 2002واملنعقد يف أكتوبر  ) ( IASBجملس معايري احملاسبة الدولية و ) (FASBاحملاسبة املالية األمريكي 

واملبادئ احملاسبية   (IFRS)السان على املضي قدما يف التقارب بني املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية اتفق
  :وقررا العمل معا من أجل ) (US GAAPلة عموما األمريكية املقبو

  العمل على جعل املعايري الصادرة عن كل منهما متوافقة وقابلة للتطبيق؛ -
  .تنسيق برامج عملهما املستقبلية لضمان احلفاظ على توافقهما -

أو  وال يعين مصطلح التوافق هنا احلصول على معايري متطابقة، بل يعين عدم وجود فروقات أساسية
  .معتربة بني اموعتني

                                                             
  .22خالد مجال اجلعارات، مرجع سبق ذكره، ص  1

2 IFRS and US GAAP. A poket comparison.Deloitte Publication,. March 2007.p.1.   
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أصدر جملس معايري احملاسبة الدولية و جملس معايري  :2008 -2006خارطة الطريق للتقارب  -2-1
خارطة طريق حددت املشاريع القصرية والطويلة األجل  2006احملاسبة املالية األمريكي يف فيفري من سنة 

  .للتقارب بينهما
سبة للمشاريع اليت مت حتديدها على املدى القصري، فقد كان اهلدف بالن: املشاريع قصرية األجل-2-1-1

العمل أقصى ما ميكن على استبعاد هذه و اجلوهرية  االختالفإىل مواطن  2008منها هو التوصل حبلول عام 
  :، وتشمل  مواضيع التقارب قصرية األجل مايلياالختالفات

 :بالنسبة لـ جملس معايري احملاسبة الدولية -
 ؛االقتراضيف تكال 
  إزالة خيار التجميع النسيب للكيانات املشتركة اخلاضعة للرقابة وتوضيح (املشاريع املشتركة

 ).التعاريف
  :بالنسبة لـ جملس معايري احملاسبة املالية األمريكي -
 خيار القيمة العادلة يف األدوات املالية؛ 
 األمالك االستثمارية؛ 
 البحث والتطوير؛ 
 األحداث الالحقة. 
  .مشلت كل من االخنفاض وضرائب الدخل: املشاريع املشتركة -
على حتقيق تقدم يف املشاريع املدرجة  هو العمل 2008 سنةاهلدف يف : املشاريع طويلة األجل-2-2-2

  :*أدناه واليت مت حتديدها للتحسني
 ؛أعمال التركيبات -
 توجيه قياس القيمة العادلة؛ -
 عرض القوائم املالية؛ -
 لتقاعد؛منافع مابعد ا -
 ؛ اإليراداتإثبات  -
 ديون وحقوق املسامهني؛ -
 األدوات املالية؛ -
 اإلنذماج والكيانات ذات األهداف اخلاصة؛ -

                                                             
ها إىل وكذا حتديد املشاريع املشتركة اليت جيب إاؤ 2006/2008من أجل املصادقة على ما مت اجنازه خالل الفترة  11/09/2008اجتمع الطرفان يف   - *

 .2011غاية 
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 األصول غري امللموسة؛ -
 .1اإلجيار -

  
  .يف أوروبا ( IFRS)تطبيق املعايري الدولية املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية : املطلب الثاين

  لربملان األوريب القانون الصادر عن ا -1
املاضية عددا من النجاحات يف حتقيق  القليلةأحرزت عملية وضع املعايري احملاسبية الدولية يف السنوات 

جويلية  19التقارير املالية،حيث أصدر االحتاد األورويب يف  إلعدادواعتراف واستخدام أكرب للمعايري الدولية 
 2002جوان  07بعد مصادقة الربملان األورويب عليه يف  ،2002لسنة  1606القانون األورويب رقم  2002

عداد إل (IFRS)التقارير املالية  إلعدادالذي يلزم الشركات األوروبية املدرجة بتطبيق املعايري الدولية باألغلبية ،
دف ضمان مستوى عايل من الشفافية وجعل القوائم  .م2005 /01 /01من  ابتدءاوعرض  حساباا امعة 

 2002جوان  07الية قابلة للمقارنة يف اإلحتاد األورويب، وقد صدر بعد مصادقة الربملان األورويب عليه يف امل
وطبقا للوائح االحتاد األورويب  .2)عن التصويت 29أصوات رافضة وامتناع  5صوت موافق،  492(باألغلبية 

  .*01/01/2007يسمح للشركات يف بعض احلاالت احملدودة بتأجيل هذا التطبيق حىت 
اإلصالح الذي باشره اإلحتاد األورويب، والرامي إىل خلق سوق مالية  فويدخل تطبيق املعايري ضمن أهدا

أوروبية فعالة تتمتع بالسيولة من جهة، ومن جهة أخرى تسهيل عملية التقييم للمؤسسات من أجل حتقيق 
رؤوس األموال وزيادة تداوهلا يف اإلحتاد شفافية أفضل، كما يهدف تطبيق املعايري إىل تسهيل عمل أسواق 

األورويب، حبماية املستثمرين واحلفاظ على ثقتهم جتاه األسواق املالية، ومساعدة املؤسسات األوروبية يف 
مواجهة منافسيها يف البحث عن املوارد املالية املعروضة يف األسواق املالية الدولية، باإلضافة إىل التمكني من 

  3.يم جيد للمؤسسة، بفضل معلومة مالية شفافة وقابلة للمقارنةاحلصول على تقي
وكان أثر هذا القانون كبريا على معظم دول العامل سواء املتقدمة منها أو النامية، كما كان أداة قوية يف 

  . يد جملس معايري احملاسبة الدولية للتفاوض مع دول عديدة لتوفيق املعايري الوطنية مع املعايري الدولية
 سياق تطبيق املعايري يف دول االحتاد األورويب 2- 
قامت املنظمة الدولية لألوراق املالية جبمع جمالس وجلان سوق القيم املنقولة لعدة  0200ماي  17يف  -

  دول للمصادقة على املرجع احملاسيب الدويل والتوصية بالسماح بتطبيقه؛ 

                                                             
1 Idem, p.2  
2- Muriel NAHMIAS, Op.cit., 2004, p, 39. 
*- Le délai pouvait être reporté en 2007 pour les sociétés Dont seules les obligations sont admises sur un marché 
réglementé, ou dont les titres sont sur un marché tiers (aux Etats-Unis….). 

، رسالة ماجستري يف اجلزائر يف ظل الشراكة مع اإلحتاد األورويب )(IAS/IFRSاملالية  أمهية تطبيق املعايري الدولية للمحاسبة واملعلومة، ربكيحل عبد القاد -3
 .89، ص 2007/2008 الشلف، ،منشورة، جامعة حسيبة بن بوعلي غري
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 يف البورصة بتطبيق املقيدةض على الشركات يفربية أمرا وأصدرت اللجنة األور م2000 جوان يف-
  ؛2005جانفي  01ملعايري الدولية ابتداء من  ا

بعرض قوائمها  ةأصدرت اللجنة أمرا بضرورة قيام املؤسسات القائمة يف البورص م2001فيفري  13يف -
  ؛ 2005وفق املعايري الدولية ابتداء من جانفي 

من طرف جملس وزارة املالية الذي يقر بتطبيق املرجع  مت عرض التقرير املوجه 2001فيفري  15يف -
  احملاسيب الدويل؛

  مت القيام بتبين مبدأ القيمة العادلة لتقييم عناصر املركز املايل؛ 2001يف ماي -
  .مت بداية التطبيق الفعلي للمعايري احملاسبية الدولية لكل املؤسسات األوروبية 2005جانفي  01يف -
 ية لتطبيق معايري احملاسبة الدوليةبواإلجراءات األور-3

لضمان عبور فعال إىل تطبيق املعايري الدولية، قام اإلحتاد األوريب ببناء مسار خاص، وهذا أخذا بطريقة 
تصميم مذكرة املعايري وترمجتها ومراجعة قرارات اللجنة الدولية وخلق إطار للمسؤولية اخلاصة باإلحتاد 

وعليه كونت اللجنة األوربية جلنة . يري موضوعة من طرف هيئة خاصة مستقلةاألورويب باعتبار أن هذه املعا
  .(EFRAG)  ، اللجنة التقنية للمحاسبة(ARC) التنظيم احملاسيب

  :آلية تبين املعايري من طرف االحتاد األوريب-4
وىل تقنية وهي إن مسار املوافقة على تبين معيار حماسيب يف االحتاد األورويب مير على جهتني خمتلفتني، األ

  .(ARC)واألخرى سياسية وهي جلنة التنظيم احملاسيب  (EFRAG)اللجنة التقنية للمحاسبة 
 م2001جوان  26تأسست يف  :(EFRAG) اموعة األوروبية االستشارية حول املعلومة املالية 1- 4

وتتكون  )(IASBالدولية  وجملس معايري احملاسبة  (CE)ربط وتنسيق بني املفوضية األوروبية جلنةوهي تشكل 
مهمة دراسة وتقييم املعايري احملاسبة الدولية  وآفاق تطبيقها يف البيئة األوروبية،  ولونمن تقنيني يف احملاسبة يت

كما تتوىل أيضا متابعة مسار إعداد املعايري على مستوى الس، مث بعد املوافقة النهائية على املعيار من قبل 
  .1تطبيقه يف أوروبا إمكانيةبدراسة  (EFRAG)الس، تقوم 

وتتكون من  1606/2002ت هذه اهليئة مبوجب القانون رقم أأنش:  (ARC)جلنة التنظيم احملاسيب 4-2
للمفوضية  واإلرشادممثلي الدول األعضاء ويترأسها ممثل عن املفوضية األوروبية، ويتمثل دورها يف إبداء النصح 

ائم مع اللجنة األوروبية حول كل مشاريع املعايري احملاسبية اليت يعدها جملس األوروبية حبيث تكون يف اتصال د
  .املعايري الدولية للمحاسبة وإعطاء رأيها حول تبين املعايري احملاسبية الدولية 

                                                             
   - Gregory Heem, Lire les états financiers en IFRS, édition d'organisation. Paris, 2004, p.274.        1  
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هذا ويأيت وضع آلية العتماد املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية يف اإلحتاد األورويب من أجل إعطاء      
  :1سند قانوين للنصوص احملاسبية املطبقة يف اإلحتاد األورويب، وذلك بغية حتقيق األهداف التالية

  .ضمان تطبيق املعايري الدولية للمحاسبة واملعلومة املالية يف احمليط األورويب -
 ادخلق حوار دائم مع جملس املعايري الدولية للمحاسبة، واحلوار حول أي حتفظات حمتملة من اإلحت -

  . األورويب خبصوص معايري تنشر مستقبال
  .التأكيد على التاريخ الذي يكون فيه كل معيار جديد قابل للتطبيق يف اإلحتاد األورويب -

 :وميكن متثيل مسار تبين املعايري من طرف االحتاد األوريب كما يلي
  مسار تبين املعايري احملاسبية من طرف االحتاد األوريب :5.1الشكل رقم 

  "املستوى التقين"(EFRAG) ي اموعة األوروبية االستشارية حول املعلومة املالية رأ
  

  "املستوى السياسي" (ARC)قرار املوافقة من طرف جلنة التنظيم احملاسيب 
  

  قرار اللجنة األوروبية
  

  الترمجة إىل اللغات الرمسية
  

  النشر يف اجلريدة الرمسية لإلحتاد األورويب
Source: Stephan BRUN, Op-cit, 2004, P 31. 
 

  ( IFRS)جتارب بعض الدول للتوافق مع املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية : املطلب الثالث
  الدول العربية واملعايري احملاسبية الدولية - 1
ن معرفتها إن نوعية وخصائص األنظمة احملاسبية بالدول العربية ميك :حملة عن احملاسبة بالدول العربية-1- 1

وحتديدها من خالل معرفة هوية املستعمر الذي خضعت له، حيث تنهج معظم الدول العربية واليت كانت 
واقعة حتت وطأة االحتالل الفرنسي أنظمة وممارسات حماسبية فرنسية، وكذلك بالنسبة للدول املستعمرة من 

فغالبية الدول  ،ئص اجنليزية رئيسيةقبل اإلجنليز ظلت ولألسف تتبىن أنظمة وممارسات حماسبية ذات خصا
واحتياجاا  يتالءموتعديلها مبا  ةالعربية مل تقم بتطوير أنظمة حماسبية خاصة ا أو تبين أنظمة حماسبية معين

يف الدول العربية يف حاجتها إىل احلصول على  اسبية الدوليةوقد تبلورت أمهية املعايري احمل .2وبيئاا اخلاصة
                                                             

1- Stéphan BRUN, L’essentiel des Normes Comptables internationales IAS/IFRS, Gualino éditeur, Paris, 2004,     
2004, p. 30. 

  .292حممد املربوك أبو زيد، مرجع سبق ذكره، ص  2-
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ملباشر جلذب رؤوس األموال األجنبية، ووجود مكاتب حماسبية أجنبية عاملة يف هذه الدول تتوىل التمويل غري ا
التشجيع على استخدام املعايري الدولية، كما أن تطور ومنو أسواق املال يف بعض الدول العربية كان وراء 

  .الطلب على املعايري احملاسبية الدولية
  :1)جتربة بناء املعايري بناءا على ترمجة املعايري الدولية وتطويعها( رمعايري احملاسبة املالية يف مص -1-2

يتم بناء معايري احملاسبة املالية يف مصر بناءا على ترمجة املعايري احملاسبية الدولية مع إدخال تعديالت طفيفة 
  :لتني مهاتتناسب مع الظروف املصرية، ويتم إصدار تلك املعايري من جهتني حكوميتني مستق حىتعليها 

 ؛)وزارة التجارة اخلارجية حاليا(وزارة االقتصاد  -
 .اجلهاز املركزي للمحاسبات -

بشأن معايري  1997لسنة  503وقد صدرت اموعة األوىل من املعايري بقرار من وزارة االقتصاد رقم 
مث أعقبه صدور هم، احملاسبة املصرية وتعديالت مناذج القوائم املالية لشركات املسامهة والتوصية باألس

  .2002لسنة  345و  1998لسنة  256التعديالت يف هذه املعايري بالقرارين الوزاريني رقم 
بشأن عرض القوائم املالية ليحل هذا  )1(إىل أن تلك املعايري تضمنت تغيريا يف املعيار رقم  اإلشارةوجتدر 

 اإلفصاحالبيانات اليت جيب ) 3(السياسات احملاسبية وعن  اإلفصاح )1(املعيار حمل معايري احملاسبة املصرية أرقام 
  .معايري أخرى) 3(عرض األصول وااللتزامات املتداولة، وإلغاء   )9(عنها يف القوائم املالية و

وجدير بالذكر أن معايري احملاسبة املصرية الصادرة عن وزارة االقتصاد أعدت أساسا كترمجة أو مبا يتفق 
اليت  ولية الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية فيما عدا بعض التعديالت الطفيفة مع معايري احملاسبة الد

أجريت عليها حىت تتماشى هذه املعايري مع الواقع املصري، لذلك فإن املوضوعات اليت مل يتم تناوهلا وفقا 
ه عايري املصرية اليت تتناول هذامل صدور حلني  للمعايري املصرية يرجع يف معاجلتها إىل معايري احملاسبة الدولية

  .املوضوعات
 2644أما اموعة الثانية فقد صدرت عن اجلهاز املركزي للمحاسبات مبوجب قرار رئيس اجلهاز رقم 

معيارا حماسبيا كإطار مكمل للنظام احملاسيب املوحد، يتم العمل ا بالنسبة ) 20(متضمنا  1996لسنة 
تزام واملتمثلة يف شركات القطاع العام واألعمال العام واهليئات العامة ذات للمنشآت امللزمة بتطبيق هذا االل

  .الطابع االقتصادي
، املعايريونظرا للتغريات اليت طرأت على املعايري احملاسبية الدولية خالل السنوات اليت أعقبت صدور هذه 

حملاسبية الدولية وصدر باعتمادها قرار معايري طبقا ألحدث إصدار للمعايري ا) 8(فقد قام اجلهاز بتحديث مثانية 
  :وهذه املعايري هي 2003لسنة  628رئيس اجلهاز رقم 

                                                             
ن على حممد سويلم، استراتيجيات توفيق املعايري الوطنية والعربية لتتالءم مع عوملة املعايري الدولية للمحاسبة، جتربة دول السعودية حممد شريف توفيق، حس -1

  .38-36ص .، ص2005ومصر وماليزيا وجملس التعاون لدوا اخلليج العربية، دراسة اختباريه دولية مقارنة، 
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  .باملخزون املعيار احملاسيب اخلاص-
  .اإلنشاءاتاملعيار احملاسيب اخلاص بعقود  -
  .وإهالكاا الثابتةاملعيار احملاسيب اخلاص باألصول  -
  .املعيار احملاسيب اخلاص باإليراد -
  .عن املساعدات احلكومية واإلفصاحار احملاسيب اخلاص باحملاسبة عن املنح احلكومية املعي -
  .اإلقراضاملعيار احملاسيب اخلاص بتكلفة  -
  .باحملاسبة عن االستثمارات يف شركات زميلة املعيار احملاسيب اخلاص -
  .رات يف شركات تابعةبالقوائم املالية امعة واحملاسبة عن االستثما املعيار احملاسيب اخلاص -

كما يعىن اجلهاز املركزي للمحاسبات بتقدمي االستفسارات بشأن تلك املعايري من خالل اللجنة الدائمة 
  .للرد على تلك االستفسارات

ن البيئة احملاسبية األردنية ضيقة وحمدودة، ويعمل األردن على إ: معايري احملاسبة الدولية يف األردن. 3.1
ىل إتصاد العاملي عن طريق التحول إىل اقتصاد السوق، فقد انضم إىل منظمة التجارة العاملية، واالخنراط يف االق

ومن جهة . ىل منظمة التجارة احلرة مع الواليات املتحدة األمريكيةإالشراكة املتوسطية مع االحتاد األورويب و
يق مما جيعله ينطلق من دائرة املتطلبات احملاسبية ثانية يعتمد األردن معايري احملاسبة الدولية واملعايري الدولية للتدق

  .1والتدقيقية احمللية الضيقة إىل رحاب الساحة الدولية
  :2لزامية تطبيق معايري احملاسبة الدولية من قانون الشركات األردينإوفيما يلي بعض الدالئل على 

 إعدادهيئة مديريها  أودودة على مدير الشركة ذات املسؤولية احمل :واجبات مدير الشركة )62(املادة 
الالزمة وبيان  واإليضاحاتواخلسائر  األرباحامليزانية السنوية للشركة وحساباا اخلتامية مبا يف ذلك حساب 

تدفقاا النقدية مدققة مجيعها من مدقق حسابات قانوين وفقا ملعايري احملاسبة والتدقيق الدولية املتعارف عليها 
التقرير السنوي عن أعمال الشركة وتقدميها إىل اهليئة العامة للشركة يف اجتماعها العادي إىل  إضافةواملعتمدة 

من السنة املالية  األوىلالثالثة  األشهرالسنوي وتقدمي نسخة منها للمراقب مرفقة ا التوصيات املناسبة قبل اية 
 . اجلديدة

أرباع قيمة رأمساهلا فيجب تصفيتها إال إذا  إذا بلغت خسائر الشركة ثالثة :خسائر الشركة )75(املادة 
مبا يتفق مع معايري  إطفائهاقررت اهليئة العامة يف اجتماع غري عادي زيادة رأمساهلا ملعاجلة وضع اخلسائر أو 

احملاسبة والتدقيق الدولية املعتمدة على أن ال يزيد جممل اخلسائر املتبقية على نصف رأمسال الشركة يف كلتا 
   .احلالتني

                                                             
  .7متطلبات التوافق والتطبيق، بدون سنة نشر، ص  -ايري احملاسبية الدولية والبيئة األردنيةعبد الناصر نور، طالل احلجاوي، املع 1
 رة، املنظمة العربية لإلدارة،ظاهر القشي، أثر تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف الشركات األردنية على استقطاب االستثمار األجنيب املباشر، الة العربية لإلدا 2

  .16-15ص .م، ص2008عربية، القاهرة، جامعة الدول ال
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  :184املادة 
يترتب على الشركة املسامهة العامة تنظيم حساباا وحفظ سجالا ودفاترها وفق معايري احملاسبة . أ 

  والتدقيق الدولية املعتمدة 
يصدر الوزير بالتنسيق مع اجلهات املهنية املختصة التعليمات الالزمة لضمان تطبيق معايري احملاسبة . ب
  . نون ويضمن حقوق الشركة ومسامهيهاعليها مبا حيقق أهداف هذا القااملتعارف  وأصوهلاالدولية 
  مدة من اجلهات املهنية املختصة تطبق معايري وقواعد احملاسبة والتدقيق الدولية املتعارف عليها واملعت. 1. ج

) رف عليهامعايري وقواعد احملاسبة والتدقيق الدولية املتعا(ملقاصد هذا القانون ينصرف معىن عبارة  .2    
  .ما يرتبط ا أوعلى أي عبارة تشري صراحة أو داللة على اعتماد أصول ومعايري وقواعد احملاسبة والتدقيق 

  تقرير مدقق احلسابات: )195(املادة 
مع مراعاة أحكام قانون مهنة تدقيق احلسابات املعمول به وأي قانون أو نظام آخر له عالقة ذه ) أ

 :تقرير مدقق احلسابات ما يلييتضمن  أناملهنة، جيب 
  . عمله ألداءاليت رآها ضرورية  واإليضاحاتأنه قد حصل على املعلومات والبيانات  .1
ن الشركة متسك حسابات وسجالت ومستندات منظمة وأن بياناا املالية معدة وفقا ملعايري احملاسبة أ .2

أعماهلا وتدفقاا النقدية بصورة عادلة، وأن املركز املايل للشركة ونتائج  إظهارالدولية املعتمدة، متكن من 
  . واخلسائر متفقة مع القيود والدفاتر األرباحامليزانية وبيان 

وقد انعكس هذا األمر على نوعية البيانات املالية اليت تصدرها الشركات األردنية مبا فيها البنوك   
وبالرغم من أن . يف البلدان املتقدمة ه فيها مثيلوشركات التأمني واليت تعترب بيانات متطورة يقارب اإلبالغ املايل

األردن حباجة إىل تنظيم املهنة احملاسبية إال أن هناك هيئات رقابية لعدد من النشاطات اهلامة فهناك هيئة األوراق 
لية، املالية اليت تنظم أعمال البورصة ومركز اإليداع والوسطاء واملتعاملني، وكذلك االفصاحات يف البيانات املا

ويف تقرير جملس اإلدارة وهناك البنك املركزي األردين الذي يطور البيانات املالية وأعمال البنوك وفق أحدث 
املعايري الدولية وينظم ويراقب اجلهاز املصريف األردين وهيئة تنظيم قطاع التأمني اليت تنظم تشرف على شركات 

صناعة والتجارة اليت تطور عملها كثرياً يف الفترة يضاف إىل ذلك مراقب الشركات يف وزارة ال. التأمني
األخرية، وقد أجنزت الوزارة مشروع تعديالت على قانون الشركات من أجل حتديثه ليواكب املستجدات 

  .املتغرية
ومما جتدر اإلشارة إليه أن هذه اهليئات الرقابية تعتمد معايري احملاسبة الدولية بل أكثر من ذلك فهذه املعايري 

وال جدال أن البيئة احملاسبية األردنية حتتاج إىل التطوير من حيث ترسيخ . ردة يف نصوص التشريعات األردنيةوا
التحكم املؤسسي يف الشركات ونوعية وتدريب احملاسبني وغري احملاسبني على معايري احملاسبة الدولية واملعايري 

العمل على تفصيل عدد من املواد يف التشريعات وكذلك . الدولية للتدقيق وعن التطورات التقنية اجلديدة



 البيئة احملاسبية الدولية: الفصل األول
 

50 
 

املعمول ا والتعليمات الصادرة عنها سواء يف قانون هيئة األوراق املالية أو قانون الشركات أو قانون ضريبة 
  .1الدخل، من أجل تطوير البيئة احملاسبية وبيئة العمل يف األردن

احمليطة ا والعوامل املؤثرة فيها سواء  احملاسبة نتاج البيئةد تع: الدوليةاحملاسبية البلدان النامية واملعايري -2
عالية من املرونة تسمح هلا مبسايرة هذه بدرجة االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية، وهلذا ينبغي أن تتمتع 

ايل، ويعترب ذلك تغيري النظام السياسي أو االقتصادي يف بلد ما يقتضي تعديل نظام التقرير امل، ف2العوامل املختلفة
  .3االقتصادية اإلصالحاتأمرا جوهريا لنجاح  اإلفصاحالتعديل يف احملاسبة ومعايري 

اختيار البلدان النامية والصعوبات ب املرتبطة، احملاسيباإلصالح  الالزمة خالل مساراالحتياطات أخذ جيب 
  . طريق هذه العملية تعترضاليت ميكن أن 

من بلد إىل  احملاسبية الدولبة  استخدام املعايريخيتلف  :معايري احملاسبة الدوليةلبلدان النامية وجملس ا 2-1
قاعدة مرجعية إما بوصفها و وتستخدم هذه املعايري إما بوصفها معايري وطنية، إذا كانت مالئمة لبيئتها،. آخر

عتبار تنظيم وتكوين جملس معايري اختيار اجلزائر والبلدان النامية بعني االجيب أن يأخذ . وطنيةالملعايري ا العداد
  . احملاسبة الدولية ألن لديهم تأثري على املعايري نفسها

 تتكون اهليئة املكلفة بالتوحيد احملاسيب الدويل : جملس معايري احملاسبة الدولية البلدان النامية يف متثيل  -
ليس هلا ، يف حني أن البلدان النامية النشطة يةذات األسواق  املاليف معظمها من البلدان املتقدمة ) الس(

يف الس يبقى تمثيل البلدان النامية ف نة معايري احملاسبة الدولية،جل هيكلة حضور قوي يف الس رغم إعادة 
   .لكون أن غالبية األمناء الذين يعينون أعضاء الس هم من الدول املتقدمة ضعيفا،

 أبدى بعض اخلرباء املعين باملعايري الدولية للمحاسبة، احلكومي الدويل العملاجتماع فريق  خالل
وجدوا أن و شكوكهم حول واحد من أهداف اللجنة اليت حتول دون توازن املصاحل اإلقليمية أو املهنية ،

 1989 سنة منمشاركة البلدان النامية  وهناك دراسة تناولت  ،البلدان النامية غري ممثلة متثيال كافيا يف اللجنة
نتائج الدراسة أن متثيل البلدان  أظهرت، وويف الس االستشاري، يف جملس اللجنة كعضو  1995 نة سحىت

 ، ألن العضوية يف هذين اهليئتني هي اليت تسمح  الس االستشاريو وال يف اللجنة يف جملسيرتفع ال النامية مل 
  .احملاسبية املعايري مسار إعداد ملشاركة يف با

تقترح عموما من قبل  واضيع املعايريإن م: التعليق على مسودة العرضالنامية يف  مشاركة البلدان -
بعد قبول . هذه البلدان يفالشركات قد تعترض مشاكل اليت تبعا لل املواضيعهذه تثار البلدان املتقدمة، وي ممثل

البلدان  ملمثلي ح مشاكلطرما ي هذاغة االنكليزية، وباللّ يتم إعداد مسودة العرضالس ،يف  ع املعياروموض
 لكونإضافة . أو احلصول على توضيحات بشأن املعايري املقترحةم ومالحظام تعليقامن أجل تقدمي النامية 

                                                             
  .7.عبد الناصر نور، طالل احلجاوي، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .381نبيه بن عبد الرمحن اجلرب، حممد عالء الدين عبد املنعم، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .866،مرجع سبق ذكره، ص 2004أمني السيد أمحد لطفي،  3
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الكثري من من ممثلي الدول النامية الس  لذلك ال يتلقى  املعاجل ال ميثل حقيقة انشغاالا،عيار املموضوع 
  .حول مسودة العرضالتعليقات 
تكون أساسا ت٪ و22٪ إىل 5 تترواح منمشاركة البلدان النامية  نسبة املذكورة أعاله أنص الدراسة وختل

  . حاجيات بيئات معينةليزية، مما أدى إىل تكييف املعايري لتلبية من البلدان الناطقة باالجن
وتلبية االعتبار  بعنيأخذ  بضرورةجملس معايري احملاسبة الدولية اعترف : حتياجات البلدان الناميةا -

 متثل، وذلك ألن هذه الدول  إال القليل مل يتحقق  االنشغالعلى الرغم من هذا . احتياجات البلدان النامية
  .خاصةحاالت 
والواليات املتحدة بريطانيا البلدان املتقدمة إضافة إىل  عليهيمن  جلس معايري احملاسبة الدولية فم

 هذا التأثريعلى املعايري اليت تعدها جلنة معايري احملاسبة الدولية، يرجع مؤثرا و واليت تلعب دورا هاما األمريكية 
  . من جهة أخرى اجلهود واملوارد اليت وفرا هذه البلدانإىل البلدان األخرى و مباالة  قلة ل من جهة 

ايري اليت يتم إصدارها أي أن املع، قتصادية هلذه الدولالبيئة اظل اليف الدولية احملاسبية  املعايرييتم إعداد 
قرارات االستثمار  تتخذ  فيها  بوجود أسواق رأس مال نشطة اقتصاديااجمتمعات تلك الدول اليت تتميز  تالءم

  .1الذين ميثلون فئة املستخدمني الرئيسية للتقارير املالية اخلواصاملؤسسات املالية واملستثمرين من طرف 
 املالية ال ميكن أن تليب احتياجات  قوائم احملاسبة الدولية بأن ال اإلطار املفاهيمي للمجلس معايرييقر 

  . اآلخرينسوف تليب معظم احتياجات املستخدمني  املستثمرينكما أن تلبية احتياجات املستخدمني خمتلف 
علومات إلدارة فهي حباجة مل املال،هلا احتياجات أخرى غري خطر رأس اجلزائر فالبلدان النامية مثل 

عل هذه املعايري ليست جيميكن أن هذا ما والتخطيط على املستوى الكلي،  لإلدارة، ومعلومات ةالشرك
  .هلذه البلدان مالئمة بالنسبةبالضرورة 
 مثال املعيار النامية،جملس معايري احملاسبة الدولية ألنه ال يسعى إىل تلبية احتياجات البلدان كما انتقد  
لتلبية مطالب  الدويل وذلكالبنك  دعم من إعداده بفضلمت  الزراعةب اخلاص 41الدويل رقم  احملاسيب

 .البلدان النامية
البلدان  ه يتوجب على هذه االنتقادات ال أساس هلا، وذلك ألنفإن معايري احملاسبة الدولية وحسب جملس 

  .بيئاا حسب  اليت تتبىن املعايري احملاسبية الدولية أن تكيفهاالنامية 
   :الدولية احملاسبية اختيار املعايريب ملتصلةاالقضايا  2-2
املؤسسات لس معايري احملاسبة الدولية على اإلطار املفاهيمي يتوقع تطبيق : عناصر اإلطار املفاهيمي -
فئة أن يرضي بدرجة أوىل حياول  لكنه. اخلاصالقطاع القطاع العام وإضافة إىل مؤسسات  ةوالصناعي ةالتجاري

واالعتبار الثاين من اإلطار املفاهيمي . لني يف القطاع اخلاص، وهو ما يتعارض مع تعريف نطاقهاملستثمرين العام

                                                             
  .389دين عبد املنعم، مرجع سبق ذكره، ص نبيه بن عبد الرمحن اجلرب، حممد عالء ال -1
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اجات املستخدمني تيحا يسمح بتلبية املستثمرين احتياجاتأن تلبية  عتربيلس معايري احملاسبة الدولية، واليت 
 حىت املستثمرينف. ملوظفني خمتلفة جدااحتياجات املستثمرين واعلى سبيل املثال ف. اآلخرين هي أيضا متناقضة

   .ألن لديهم سلوكيات خمتلفة م احتياجانفسهم ختتلف  
املعلومات كل عن  فصاحإلمن ا عالمستوى احملاسبية الدولية  املعايريتتطلب  :مستوى اإلفصاح -

 مم جيعل السريةقاليد النامية لديها ت يف البلدان شركاتاليف حني أن . الالزمة الختاذ القرارات االستثمارية
ذا املستوى  يف الدول النامية عموما ويف اجلزائر خصوصافهل ستقبل املؤسسات . مستوى اإلفصاح حمدود

   ؟اإلفصاحمن  املرتفع
احملاسبة يف فترة ف، ال يضمن جناح اإلصالح احملاسيب قانوين صلبوجود هيكل إن : اعتبارات عامة 2-3
  :ليةتواجه الصعوبات التاانتقالية 
  تتطلب وقتا للتغيري؛  نيوعادات احملاسب ذهنياتإن األهداف السابقة للمحاسبة واملتأصلة يف  -
مل تشرك  اليت واملنظمات املهنية مبعىن الكلمة متطورة حماسبية ؤهلني وعدم وجود مهنةاملوظفني امل نقص -

  يري؛ للتغقد ينجم عنه مقاومة هذه األطراف  احملاسيب صالحاإليف عملية حقا 
  .إعادة هيكلة وبناء املناهج الدراسية يف امليدان احملاسيب مسايرة للتغريات احلاصلة -
هلا  هي مهنة قائمة بذاا فقط كما اعتربها البعض بل قائمة حسابات  ليست احملاسبةف ذهنياتتغيري ال -

  .حتكمها واتفاقياتوأخالقياا  هائأهدافها ومباد
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 :األول فصلخالصة ال

  
يشكل عائقا كبريا أمام مسايرة البعد العاملي  واملمارسات احملاسبية بني الدول إن اختالف التطبيقات

ألنشطة املؤسسات، الذي أفرز صعوبات تالقيها هذه املؤسسات واملستثمرون الدوليون عند االنتقال إىل 
حماسيب دويل، أفضى إىل إنشاء جلنة معايري  األسواق املالية الدولية، وهو ما أدى إىل ضرورة إحداث توافق

ول احملاسبة الدولية، واليت تولت مهمة إصدار معايري حماسبية قابلة للتطبيق على الصعيد الدويل، وتسمح باحلص
يف املقام األول حاجيات املستثمرين من املعلومات وتساعدهم يف اختاذ على معلومات مالية موثوق ا وتليب 

استنادها على إطار مفاهيمي وعلى مبادئ وقواعد حماسبية تعكس الواقع االقتصادي  قرارام، بفضل
ية املالية ونتائج للمعامالت واألحداث وجتعل من القوائم املالية املقدمة تعكس صورة حقيقية وصادقة عن الوضع

 .، ومتكّن من إجراء املقارنات بني املؤسسات على أسس سليمة وموضوعيةأعمال املؤسسة
 

كما شهدت الفترة األخرية اتساع نطاق تبين وتطبيق هذه املعايري بني الدول لتشمل دول االحتاد األوريب 
شكل حافزا ودافعا لدى  ، وذلك ما2005من الفاتح جانفي  ءاابتداليت بدأت بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية 

 إذ أن دوال عديدة منها  اجتهت إىل توفيق لدولية،الدول النامية خصوصا على اعتماد وتطبيق املعايري احملاسبية ا
"Convergence"  معايريها الوطنية مع املعايري الدولية وذلك بدرجات خمتلفة حسب الظروف البيئية لكل

عدد قليل من الدول اليت مل تأخذ خطوات إجيابية يف اجتاه التوفيق مع املعايري  ىدولة، حبيث أنه مل يتبقى سو
 .الدولية
  

مبا خيدم احملاسبة، وخمتلف األطراف اليت هلا ) ومنها اجلزائر(ات احملاسبية يف الدول النامية اح اإلصالحإن جن
احملاسبة مير حتما عرب تبين استراتيجة إصالح تأخذ بعني  افائدة من االطالع على القوائم املالية اليت تصدره

ريها يف واقع األمر قوة اقتصاديات الدول املتقدمة اليت تترجم معاي -االعتبار أعمال هيئات التوحيد العاملية
مع مراعاة خصوصيات اقتصادياا، وعليه فتبين املعايري  -واالحتياجات الفعلية للشركات املتعددة اجلنسيات

  .احملاسبية الدولية كليا قد ال خيدمها مثلما لو مت تبين إستراتيجية تكييف هلذه املعايري



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :يـل الثانـالفص
المحاسبي في  اإلصالحأعمال 

"الطبيعة، األسباب والنتائج"الجزائر   
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 ،ة يف اجلزائريفاعل البيئة احملاسبتت ،ة الدولية بني الدوليعوملة وتبين املعايري احملاسبزايد حنو املتيف ظل االجتاه 
  .ة الدوليةيطردا مع البيئة احملاسبتفاعال إجيابيا ومض

  
االحتاد الشراكة والتبادل احلر مع دول  اتفاقيةالسوق وتوقيع  اقتصاداجلزائر إىل نظام ويف سياق حتول 

باشرت اجلزائر يف شهر  ،(OMC) إىل املنظمة العاملية للتجارة االنضمامويب واستمرار املفاوضات بشأن األور
الذي أصبح يعاين من نقائص كثرية وأصبح  ،م1975 إصالح املخطط احملاسيب الوطين نسخة م1998 مارس

الية وخاصة تعملي املعلومات احملاسبة واملختاذ القرار لدى مسري وعمليات ايستمواجهة احتياجات ال قاصرا عن
  .املستثمرين واملقرضني

  
احملاسبية ة يف اجلزائر مع متطلبات املعايري يإلصالح الذي من شأنه حتقيق التوافق بني املمارسة احملاسبا هذا

ت جهود توج وقد .الدولية رحاب الساحة ة احمللية الضيقة إىليمن دائرة املتطلبات احملاسب جهااخرإو ،الدولية
 IAS/IFRS ة الدوليةياإلصالح هذه بتبين النظام احملاسيب املايل اجلديد املنسجم واملتوافق مع املعايري احملاسب

من الفاتح جانفي  ابتداءوالذي دخل حيز التطبيق  ،2007نوفمرب 25يف 11- 07وذلك بصدور القانون رقم
  .م2010
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   (PCN)لوطين املخطط احملاسيب ا: األول املبحث
تطبيق املخطط احملاسيب الفرنسي العام  يف نظامها احملاسيب على االستقالل اعتمدت اجلزائر غداة

 االقتصاديف حني كان  ،الرأمسالية وتوجهاا االقتصاديةا من روح احلياة مهوالذي كان مستل ،م1957لسنة
وهو ما جنم عنه  ،للمؤسسة االشتراكي يريسوالت االقتصادحتوالت جذرية حنو  يعرف االستقاللاجلزائري بعد 

كانت تقوم ا الدولة من خالل احلصول على ا عمليات التخطيط االقتصادي اليت عدة صعوبات واجهته
لذلك كانت  ،واإلحصاءمعلومات ذات طابع اقتصادي كلي تستفيد منها احملاسبة الوطنية وهيئات التخطيط 

ى ع توجهاا االقتصادية اجلديدة علر يستجيب لروح البالد ويتوافق مخمطط حماسيب آخ إجياداحلاجة ملحة يف 
والذي أصبح  م1975أفريل 29وهو ما جتسد بصدور املخطط احملاسيب الوطين يف ،والكلي ستويني اجلزئيامل

  .م1976من الفاتح جانفي ابتداءالتطبيق إجباري 
  
  القانوين للمخطط احملاسيب الوطين اإلطار: األول ملطلبا

والقرار  ،احملاسيب الوطين املخططاملتضمن  35-75 وجب األمر رقمدر املخطط احملاسيب الوطين مبص
  .املتعلق بكيفية تطبيقه

     :35- 75األمر رقم  -1
إلزامية  على ،تضمن املخطط احملاسيب الوطينم وامل1975أفريل 29املؤرخ يف 35-75ينص األمر رقم

شركات االقتصاد املختلطة واملؤسسات ، الصناعي والتجاري تطبيقه على اهليئات العمومية ذات الطابع
  .1يف بالضريبة على أساس الربح احلقيقي مهما كان شكلهالاخلاضعة لنظام التك

ة القطاعية اليت سيتم إعدادها عن طريق تكييف ياألمر من جهة أخرى املخططات احملاسب اكما يعاجل هذ
 . املختلفةاملخطط احملاسيب الوطين مع قطاعات النشاط 

  : القرار املتعلق بكيفية التطبيق -2
خطط احملاسيب الوطين قصد توحيد احملاسبة اخلاصة امل القرار هو حتديد كيفيات تطبيق ان موضوع هذإ

  :وهو يعاجل النقاط التالية ،2بالعمليات االقتصادية للمؤسسات
 التنظيم والتسيري احملاسيب؛ -
 زونات واحلقوق؛تقييم املخ -
 تامية؛لية اخلالقوائم املا -

                                         
 .املادتان األوىل والثانية ،م املتضمن املخطط احملاسيب الوطين1975أفريل 29املؤرخ يف 35-75 األمر رقم  -1
  .1املادة ،واملتعلق بكيفية تطبيق املخطط احملاسيب الوطينم 1975 جوان 23القرار املؤرخ يف -2



 "األسباب والنتائج, الطبيعة"أعمال اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر : الفصل الثاين

 

57 
 

ات بعض العملي االعتبارجل األخذ بعني أمن  :اإلضافات اليت عرفها املخطط احملاسيب الوطين -3
خطط عرف امل ، امليدانني االقتصادي والقانوينللتطورات احلاصلة يف) نتيجة( بفعل) ظهرت(اخلاصة اليت نشئت 

  :التالية اإلضافاتطين واحملاسيب ال
املنشور  ايتعلق هذ :1989 ماي 24واملؤرخ يف  F /DC/ CE /89/047 /185 :املنشور رقم 3-1

  : 1ويعاجل مايلي ،ة للعمليات املرتبطة باستقاللية املؤسساتيبطرق املعاجلة احملاسب
 ؛)طلوبة واملسامهات غري املطلوبةالتمييز بني املسامهات امل(املسامهات  -
  ،دية واملسامهات العينيةلنقبني املسامهات ا حيث مت التمييز :حساب مسامهات الشركات -
يه األموال تسجيل ف ،حاتتاكحساب فرعي من حساب امل) 480/ـح(إدراج حساب املوثق  -

 املوضوعة عند املوثق؛
 ؛االستثماراتب فرعي من حساب ديون كحسا) 520/ـح(إدراج حساب الفروض السندية  -
 إىل حسابات فرعية؛) 421/ـح(سامهة جتزئة حساب سندات امل -
حساب  ،)5561/ـح(ات فرعية خاصة بعملية توزيع األرباح منها حساب قسائم للدفع فتح حساب -

حساب  ،)5638/ـح(رباح مستحقة للمستخدمني حساب حصة أ ؛)5562/ـح(حصة أرباح واجبة الدفع 
 ).557/ـح(للدفع  اإلدارةوحساب حصة ) 668/ـح(بدل احلضور 

ر باحملاسبة املنشو ايتعلق هذ :1990مارس  11واملؤرخ يف  046/90F/ DC//635املنشور رقم  3-2
  .يف أرباح املؤسسة) املستخدمني( عن مسامهة العمال

العمليات وتتعلق بطرق احملاسبة عن  ،1995أكتوبر 02واملؤرخة يف :95/001التعليمية رقم   3-3
  :2يلي حيث تعاجل ما ،اخلاصة بأموال املسامهة

 دية العمومية؛االقتصاسسات األسهم املتحصل عليها من املؤ -
 ؛األموال املتحصل عليها من الدولة واليت دف إىل التدخل يف املؤسسة -
 عن طريق السندات،تحصل عليها حصة األرباح امل -
 التوظيفات املالية؛املالية املتحصل عليها عن طريق  اإليرادات -
 .احلسابات اجلارية للشركاء -
وتتعلق هذه التعليمة باحملاسبة عن  :1997أفريل  21واملؤرخة يف MF/DGC/158التعليمة رقم  3-4

 لقانون املالية لسنة 107 واملادة 14 ضمن امليزانية والناتج عن تطبيق املادة إدماجهفرق إعادة التقييم وإعادة 
  .م1996

                                         
1 - Circulaire du24Mai1989 n°:185/F/DC/CE/89/047. 
2 - Instruction n°:001/95 du 02/Octobre1995. 
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ضمن هذا القرار توافق املخطط تحيث  :09/10/1999املؤرخ يف  21/99رقم القرار الوزاري  3-5
 ،على مدونة حساباتوقد اشتمل القرار  ،اط الشركات القابضة وجتميع حسابات امعاحملاسيب الوطين مع نش

املتعلقة تفسري املصطلحات وقواعد استعمال احلسابات السيما  ،معمعاجلة العمليات فيما بني ا طرق
املخطط يف مسك  تلتزم الشركات القابضة باخلضوع ألحكام هذاو ،إضافة إىل القوائم املالية اخلتامية ،بالتجميع

  .1حماسبتها وإعداد وتقدمي قوائمها املالية اخلتامية
  :مشلت ما يلي) PCS( مت خالل هذه املدة إعداد خمططات حماسبية قطاعية ،وباملقابل

 ؛ )1987( املخطط احملاسيب للقطاع الفالحي 
 ؛ )م1987( التأمينات املخطط احملاسيب لقطاع 
 ؛ )م1988( العمومية شغالواألالبناء  املخطط احملاسيب لقطاع 
 ؛ )م1989( املخطط احملاسيب لقطاع السياحة 
 ؛ )م1992( املخطط احملاسيب للقطاع البنكي 
 املخطط احملاسيب الوطين املكيف مع نشاط وسطاء عمليات البورصة )IOB( 29 الصادر بتاريخ 

 .1999 ماي
سري احلسابات والتعريف ا  قواعد ،فقد احتوت هذه املخططات على قائمة احلسابات ،وبصفة عامة

  .إضافة إىل القوائم املالية اخلتامية
  

  احملاسيب للمخطط احملاسيب الوطين اإلطاربنية : الثايناملطلب 
 اسيب الوطين واليت جسدها القراراحملاسيب للمخطط احمل اإلطارحناول من خالل هذا املطلب استعراض بنية 

علق بكيفية تطبيق هذا املخطط والذي حدد باإلضافة إىل طبيعة املت 23/06/1975 الوزاري الصادر بتاريخ
وقواعد التسجيل احملاسيب  وأرقامهاجمموعاا  ،املتبناة، كل من احلسابات احملاسيب واملصطلحاتالتنظيم والتسيري 

  .2إضافة إىل القوائم املالية اخلتامية
مرقمة  أصنافت صنفت إىل مثانية قائمة حسابايقترح املخطط احملاسيب الوطين  :دراسة احلسابات -1

 1الصنفمن ( على ثالث جمموعات وهي حسابات امليزانية األصناف، ووزعت حسابات هذه )8(إىل) 1(من
، وقد اعتمد املخطط احملاسيب 3)8الصنف(وحسابات النتائج ) 7و 6 الصنفني(، حسابات التسيري)5إىل الصنف

 واحلساباتالصنف من رقم واحد،  يتألفلعشري، حيث الوطين يف تصنيف احلسابات على مبدأ الترتيب ا
                                         

 .م يتضمن توافق املخطط احملاسيب الوطين مع نشاط الشركات القابضة وجتميع حسابات امع1999أكتوبر 09القرار املؤرخ يف  1-
2- Journal officiel: Arrêté du 23/06/1975 relatif aux modalités d'application du plan comptable national. J.O, 
n°101 deuxième semestre, Alger, 1975. 

 .40، ص1992حممد بوتني احملاسبة العامة للمؤسسة، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية،ة اجلزائر، نوفمرب  -3
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فما فوق حبسب  أرقام أربعةالفرعية من واحلسابات  أرقامالرئيسية من رقمني واحلسابات اجلزئية من ثالثة 
 .احلاجة
، حيث وحسابات اخلصوم األصولتتكون حسابات امليزانية من حسابات : حسابات امليزانية-1-1
املتمثل يف  3 وحسابات الصنف االستثماراتاملتمثل يف  2 حسابات الصنفمن  األصولتشكل حسابات ت

، وهي حسابات مدينة )الذمم أو احلسابات الدائنة(املتمثل يف احلقوق  4 املخزونات وحسابات الصنف
ل حسابات اخلصوم من حسابات بينما تتشك .األيسروتتناقص يف الطرف  األمينالطرف  تفتح وتتزايد يف

وهي حسابات دائنة تفتح  ،املتمثل يف الديون 5اخلاصة وحسابات الصنف األموالمثل يف املت 1الصنف
 .األمينوتتناقص يف الطرف  األيسروتتزايد يف الطرف 

، وتضم أسفلهاامليزانية إىل  أعلىوترتب حسابات امليزانية حبسب سيولتها أو حسب استحقاقها من 
 :يلي حسابات امليزانية ما

للنشاط والعمل اليومي للمؤسسة أو  الالزمة األموالاألصول  شكلت :حسابات األصول 1-1-1
 :، وهي ثالثة أنواع1املشروع
وهي جمموع الوسائل والقيم الثابتة املادية واملعنوية املنقولة وغري املنقولة اليت حازا  :االستثمارات -

، ولكن هذا 2دائمة استغاللكوسيلة  لتحويل وإمنا الستعماهلا، ليس لغرض البيع أو ابنفسها أجنزااملؤسسة أو 
هتالكها التام التكنولوجي أو نتيجة إل تقادمهاالثابتة سواء بفعل  أصوهلامينع أن تتنازل املؤسسة عن بعض  ال

 .بفعل استعماهلا
  :يف اموعة الثانية من املخطط احملاسيب الوطين على النحو التايل االستثماراتوقد مجعت حسابات 

  ؛جتهيزات اجتماعية. 25        ؛داديةإعمصاريف . 20
  االجناز؛ استثمارات قيد. 28                 القيم املعنوية؛. 21
  ؛االستثماراتاستهالك . 29          األراضي؛. 22
  جتهيزات اإلنتاج؛. 24
عادة بيعها على حالتها أو ائل اليت اشترا املؤسسة سواء إلومتثل املخزونات قيمة الوس :املخزونات -
 : التصنيع وحتويلها إىل منتجات مصنعة، وتضم حسابات املخزونات مايلي ها يف عمليةاستهالك
  منتجات تامة التصنيع؛. 35          البضائع؛. 30
 فضالت ومهمالت؛ .36                 مواد ولوازم؛. 31
  خمزون لدى الغري؛. 37                   منتجات نصف مصنعة؛. 33

                                         
 .47، ص2002الرابعة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، تقنيات احملاسبة حسب املخطط احملاسيب الوطين، الطبعة نشبايكي سعدا -1
 .47املرجع السابق، ص -2
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  املشتريات؛. 38      قيد التنفيذ؛ وأشغالمنتجات . 34
  خزونات؛قيم امل مؤونات تدين. 39                     
عالقاا بالغري، وخصص هلا تها املؤسسة مبقتضى لى أا جمموع احلقوق اليت اكتسبوتعرف ع: احلقوق -
 :املخطط احملاسيب الوطين، وتضم حسابات احلقوق احلسابات الرئيسية التالية أصنافمن ) 4( الصنف

  تسبيقات من الغري؛. 45      اخلصوم املدينة؛حسابات . 40
  ؛االستغاللتسبيقات . 46        ؛االستثماراتحقوق . 42
  حقوق على الزبائن؛. 47        حقوق املخزونات؛. 43
  احاتتامل. 48  حقوق على الشركاء و الشركات احلليفة؛. 44
  مؤونات تدين قيم احلقوق؛.          49            
ولقد روعي . املالك ومن ديون املؤسسة جتاه الغري حقوقمن  تتكون اخلصوم :حسابات اخلصوم1-1-2

 األعلىإىل  األسفلعند ترتيب حسابات اخلصوم مبدأ االستحقاق أي مدة استحقاق عناصر اخلصوم من 
 : تقسيمها إىل مت وبالتايل
ون أو حضرها املؤسسأاخلاصة على أا جمموعة وسائل التمويل اليت  األموالوتعرف : اخلاصة األموال -
 .1يما بعد حتت تصرف املؤسسةفها واليت ترك واألموال) التأسيسعند (املالك 

اخلاصة أو اململوكة مبصطلح الذمة املالية ملؤسسة أو ما يسمى بصايف املركز املايل  األموالويتم التعبري عن 
تبعدا منها الديون أي ممتلكات املؤسسة يف حلظة زمنية ما مسواليت هي جمموع األصول ناقص جمموع الديون 

  .2املترتبة عليها جتاه الغري
  :اخلاصة احلسابات الرئيسية التالية األموالم صنف ضوي

  )استحدث تبعا لعملية إعادة التقييم(فرق إعادة التقييم . 15           مال الشركة؛رأس . 10
  اخلاصة األخرى؛ األموال. 16      شخصية؛ أموال. 11
  حساب االرتباط بني الوحدات؛. 17  لشركة؛مال ا برأسعالوات متعلقة . 12
  نتائج قيد التخصيص؛. 18               االحتياطات. 13
  واخلسائر؛ األعباءمؤونات . 19      ؛االستثمارإعانات . 14

اليت تركت  األموال ماوما يتفرع عنها، أ 10،11،12 يف احلسابات أحضرتاليت  األموالسجل تحيث 
  .وما يتفرع عنها 18،17،17،19 ساباتاحلفتسجل يف  حتت تصرف املؤسسة

                                         
 .81، صمرجع سبق ذكرهحممد بوتني،  -1
 .55-54ص .، ص2002محد طرطار، تقنيات احملاسبة العامة يف املؤسسة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، أ -2
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 األموالعالقاا مع الغري أي امات اليت تعاقدت عليها املؤسسة إثر متثل الديون جمموع االلتز :الديون -
 مبا فيها تلك اليت مت اقتراضها من الغري، ويضم هذا الصنف احلسابات أداؤهااليت يقع على عاتق املؤسسة 

 : التالية الرئيسية
  ديون جتاه الشركاء والشركات احلليفة؛. 55      ات األصول الدائنة؛حساب. 50
  ديون االستغالل؛. 56        ؛االستثماراتديون . 52
  تسبيقات جتارية؛. 57        ديون املخزونات؛. 53
 ديون مالية؛. 58      مبالغ حمتفظ ا يف احلساب؛. 54

تمل على شعن أنشطة املؤسسة؛ وت تتعلق حسابات التسيري بالتدفقات الناجتة :حسابات التسيري 1- 2
ويتم تبت حسابات التسيري حسب طبيعتها رحسابات الصنفني السادس التكاليف والسابع اإليرادات، وقد 

  .ا بني األنشطة العادية واألنشطة االستثنائيةمالتمييز بينه
خصصات هتالكات واملواألعباء واإلستهالكات املصاريف هي جمموع اإل :املصاريف حسابات  1-1- 2

هي و االستغالل ، ومنيز بني مصاريف1اخلربات املادية إلنتاججنازها تطلبها طبيعة نشاط املؤسسة دف إتاليت 
وهي  االستغاللخارج  بني مصاريفأو النشاط العادي للمؤسسة، و االستغاللتلك املصاريف اليت تنجم عن 

تفتح وتتزايد مدينة  املصاريف هي حسابات اتعن األنشطة الثانوية للمؤسسة، وحساب ةتلك املصاريف الناجت
  :التالية الرئيسية تويضم هذا الصنف احلسابا. األيسروتتناقص يف الطرف  األمينيف الطرف 

  مصاريف مالية؛. 65      بضائع مستهلكة؛. 60
  مصاريف متنوعة؛.  66             د ولوازم مستهلكة؛موا. 61
  املؤونات؛ت واستهالكاإل مصاريف. 68        خدمات؛. 62
  تكاليف خارج االستغالل؛. 69      مصاريف املستخدمني؛. 63
  الضرائب والرسوم؛. 64

تستلم كمقابل للمنتجات ساملستلمة أو اليت  املبالغتشمل النواتج  ):النواتج(حسابات اإليرادات  1-2- 2
دون مقابل وكذا  املتأتيةاتج واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة إىل الغري حبكم نشاطها، باإلضافة إىل النو واألعمال

وهي اإليرادات الناجتة عن  االستغالل بالنسبة للنواتج، منيز بني نواتج الشأناملؤسسة لذاا، وكذلك  إنتاج
غري العادي  االستغاللوهي اإليرادات الناجتة عن  االستغاللونواتج خارج  ،العادي للمؤسسة االستغالل
وتتناقص يف ) اجلانب الدائن( األيسريف الطرف  تفتح وتتزايدت دائنة وحسابات النواتج هي حسابا .للمؤسسة

   :، ويضم هذا الصنف احلسابات الرئيسية التالية)ناألميالطرف (اجلانب املدين 
  حتويل تكاليف اإلنتاج؛. 75        البضائعمبيعات . 70

                                         
 .157شبايكي سعدان، مرجع سبق ذكره، ص -1
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  مدخوالت مالية؛. 76          مباع؛ إنتاج. 71
  نواتج متنوعة؛ .         77        خمزون؛ إنتاج. 72
  حتويل تكاليف االستغالل؛. 78      املؤسسة حلاجتها اخلاصة؛ إنتاج. 73
  نواتج خارج االستغالل؛. 79          داءات مقدمة؛أ. 74

تلف نتائج أنشطة املؤسسة ديد خمحبت أرصداتسمح حسابات النتائج من خالل  :حسابات النتائج 3-1
ج على أساس التمييز بني النشاط التجاري والنشاط اإلنتاجي، مراحل، وتصنف عناصر حسابات النتائ عرب عدة

ويفرق املخطط احملاسيب الوطين بني النتائج . االستغاللمليات خارج والع االستغالل والتمييز بني عمليات
  : التالية

  نتيجة التصفية؛. 85        ؛اإلمجايلاهلامش . 80
  نتيجة السنة املالية؛. 88         القيمة املضافة؛. 81
  تنازالت ما بني الوحدات؛. 89        نتيجة االستغالل؛. 83
  نتيجة خارج االستغالل؛. 84

، يف أا ال تستعمل إال يف اية )89باستثناء احلساب(وتتميز حسابات النتائج عن احلسابات األخرى 
  .نتيجة السنة املاليةإىل غاية  اإلمجايلمن اهلامش  ابتداءالدورة، دف حساب خمتلف النتائج 

حسابات النواتج يف  أرصدةحسابات املصاريف يف جانبها املدين و أرصدةوتستقبل حسابات النتائج 
وبدوره حيول رصيد كل حساب من حسابات النتائج إىل حساب النتيجة املوايل له على جانبها الدائن، 

  .1بامليزانية اخلتاميةماعدا رصيد نتيجة الدورة الذي سيظهر  اإلمجايلمن حساب اهلامش  ابتداءالترتيب أي 
جاء املخطط احملاسيب الوطين بنوعني من القوائم املالية، قوائم مالية شاملة  :القوائم املالية اخلتامية -2

 .وقوائم مالية ملحقة
 .األموالوتتمثل يف امليزانية وجدول حسابات النتائج وجدول حركات : قوائم مالية شاملة -1- 2
قامت ا  اليتاملركز املايل للمؤسسة، حيث تقدم تلخيصا للعمليات وتعرب عن وضع : امليزانية 1-1- 2

املؤسسة خالل الدورة، وتتكون من جانبني، جانب يضم موجودات وحقوق املؤسسة يدعى األصول، وجانب 
 .آخر يضم مواردها والتزاماا جتاه الغري ويدعى اخلصوم

 6الصنفني ( سيريمن حسابات الت لثالثةا األصنافيشمل هذا اجلدول  :جدول حسابات النتائج 1-2- 2
ية على مستوى احملاسبة ، ويعترب وسيلة جد مفيدة لتحديد ااميع االقتصاد)8الصنف(وحسابات النتائج ) 7و

يف املخطط احملاسيب الوطين مع املفاهيم املستعملة لك لتناسب املفاهيم املستعملة يف التسيري واملقدمة الوطنية وذ

                                         
 .180 حممد بوتني، مرجع سبق ذكره، ص -1
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، القيمة املضافة، نتيجة االستغالل، نتيجة خارج اإلمجايلطنية، وهذه العناصر هي اهلامش يف احملاسبة الو
      .1االستغالل، ونتيجة السنة املالية

على كل عنصر من عناصر  تطرأر هذا اجلدول التغريات اليت هِظْي: األموالجدول حركات  1-3- 2
ملالية الرصيد يف بداية السنة ا بإظهارذلك م وواخلصو لألصولمن احلسابات الرئيسية الذمة أي كل حساب 

 .عرض هلا خالل الفترة ليحصل يف األخري على الرصيد يف اية السنة املاليةلكل حساب واحلركات اليت ت
جدوال ملحقا تكمل القوائم املالية الشاملة ومتنح مستعمليها  14 وتشمل :الية امللحقةمقوائم  -2- 2

واجلدول التايل يبني القوائم املالية اخلتامية اليت نص . 2فهمها مبجرد االطالع عليها يسهل مباالتفاصيل الالزمة 
 .)ةالشاملة وامللحق( إعدادهااملخطط احملاسيب الوطين على 

  .إعدادهاالقوائم املالية اخلتامية اليت نص املخطط احملاسيب الوطين على : 1.2 اجلدول رقم
  البيـــان  الرقـم

 ويةامليزانية السن  1
 حسابات النتائج  2
 حركات األموال  3
 االستثمارات  4
 اإلستهالكات  5
 املئونات  6
 احلسابات الدائنة  7
 األموال اخلاصة  8
 الديون  9
 املخزونات  10
 استهالك البضائع، املواد واللوازم  11
 مصاريف التسيري  12
 البيوع وأداء اخلدمات  13
 املنتجات األخرى  14
 التنازالت عن االستثمارات ىلنتائج ع  15

                                         
 .74م، ص1990ناصر دادي عدون، تقنيات مراقبة التسيري والتحليل املايل، مطبعة مدين، بوفاريك، اجلزائر،  -1
 .180حممد بوتني، مرجع سبق ذكره، ص -2
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 التزامات مقبولة والتزامات مقدمة  16
 املعلومات املتنوعة  17

  .املتعلق بكيفية تطبيق املخطط احملاسيب الوطين 23/06/1975للقرار املؤرخ يف  IIمستخرج من امللحق  :املصدر
  

  نقائص املخطط احملاسيب الوطين: الثالثاملطلب 
هذا األخري عن جمموعة  أسفر، الوطيناسيب عقود عن بداية تطبيق املخطط احملبعد مرور أكثر من ثالثة 

 اقتصادنظام إىل  باالنتقالة اليت عرفتها اجلزائر، وذلك يساير التحوالت االقتصادي ال وأصبحمن النقائص 
واليت نتج  املخطط، وال يواكب كذلك التطورات احلاصلة يف ميدان احملاسبة االقتصادالسوق والتخلي عن نظام 

  .عنها ظهور معايري حماسبية دولية موحدة
ك سنحاول من خالل هذا املطلب تقييم املخطط احملاسيب الوطين من خمتلف جوانبه والوقوف عند لذل

ها كيفية تسجيل املخزونات قواعد تقييم وسري احلسابات وبعد احملاسيب العام مث اإلطارنقائصه، بداية من  أهم
  .اخلتاميةو ةلنتعرض يف النهاية إىل القوائم املاليوالعمليات اخلاصة، 

 ):التصوري(املفاهيمي  باإلطارالنقائص املتعلقة  -1
بصورة ضمنية يف املخطط احملاسيب الوطين  ولواملفاهيمي  اإلطارن غياب إ :املفاهيمي اإلطارغياب  1-1

الت واألحداث واملشاكل اليت مل تتم إجياد حلول للمعامن كتسبب يف مجود احملاسبة يف بالدنا، فمن دونه ال مي
القوائم املالية وعناصرها  أهدافاملفاهيمي يسمح بتحديد  فاإلطار، 1معاجلتها مبوجب املخطط احملاسيب الوطين

وخصائصها النوعية وكذا مستعملي املعلومات احملاسبية واملالية وحيدد املبادئ واالتفاقيات احملاسبية باإلضافة 
ار الطريقة احملاسبية املالئمة عندما تكون بعض املعامالت وغريها من األحداث غري معاجلة دليال الختيلكونه 

 .معني عيارممبوجب 
املخطط احملاسيب الوطين اليت حددت منذ أكثر  أهدافن إ: ومستعملي املعلومات احملاسبية أهداف 1-2

 مع احتياجاته، فقد كان املخطط وال الوطين لالقتصادتعد تتجاوب مع الواقع احلايل  من ثالث عقود، مل
الكلية من خالل تقدمي املعلومات إىل جهاز التخطيط املركزي باإلضافة  االقتصاديهدف إىل تلبية احتياجات 

موجهة يف املقام األول  احملاسبية، وبالتايل تصبح املعلومات 2احملاسبة الوطنية من املعلوماتإىل تلبية احتياجات 
، وهذا ثل يف الدولة يئاا املختلفة على حساب املؤسسة واحتياجاا من املعلوماتحنو مستفيد رئيسي يتم
املستعملة للمعلومات احملاسبية أو حتديد درجة  األطرافاملخطط احملاسيب الوطين آنذاك حىت وان مل حيدد معدو 

                                         
1- Nassiba Bouraoui, Nécessité d'une réforme comptable en Algérie dans le cadre du passage de l'économie 
planifie à l’économie de marché, mémoire de magistère, école supérieur du commerce, Alger, 1998/1999, P 97. 

للمجلس  م مبناسبة التأسيس الرمسي 1972-05-05املخطط احملاسيب الوطين اليت تضمنها اخلطاب الذي ألقاه وزير املالية قي  حول أهدافحسب ما جاء  2-
  .للمحاسبة علىاأل
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كانت حمددة ضمنيا على  ألطرافاعلى احتياجاا، إال أن طبيعة هذه  اإلجابةواليت جيب على احملاسبة  أولوياا
طبيعة املنتظر الوصول إليها، والثاين من خالل  واألهدافصعيدين، األول من خالل الدور املنوط باحملاسبة 

 .اليت اعتمدت يف هذا املخطط احلسابات
رين عدة مستعملني للمعلومات احملاسبية واملالية وخصوصا املستثم أمهلن املخطط احملاسيب الوطين إوعليه ف

 .االقتصاديةاليت متكنهم من اختاذ قرارام  املعلوماتمن  واملقرضني واملسامهني وما حيتاجونه
اسبية اليت تقوم عليها مل حيدد املخطط احملاسيب الوطين بصفة صرحية املبادئ احمل: ملبادئ احملاسبيةا 1-3
البد أن حتدد بصفة كان   كافيا، إذيعترب غرين أشار ضمنيا إىل بعض املبادئ، إال أن ذلك وإ حىت احملاسبة

متعارفا عليه  أحىت تصبح مرجعا رمسيا واجبة التطبيق بقوة القانون وال تبقى مبد صرحية وواضحة يف املخطط
  .التطبيق بإلزاميةحيبذ تطبيقه وال يتمتع 

ت املخطط احملاسيب الوطين بشرح املصطلحا مل يقم معدو :تعريف وشرح املصطلحات احملاسبية 1-4
وشرح كل املصطلحات املستعملة يف أن خيصص جزء لتوضيح  املفروضاليت يستعملها املخطط، وكان من 

فغياب تعريف  قواعد سري احلسابات،أو يف جانب  واألصنافاملخطط سواء يف جانب تسمية احلسابات 
  .1حسن استغاللهواضح للمصطلحات الواردة يف املخطط يؤثر على فهم املصطلح وخيلق التباسا يف تطبيقه و

 : وأقسامهالنقائص املتعلقة ببنية املخطط  -2
املخطط احملاسيب الوطين عند تصميمه على  معدولقد اعتمد  :غياب صنف احملاسبة التحليلية 2-1

املخطط احملاسيب الوطين  أمهلة، لذلك فقد العامة دون احملاسبة التحليلي احملاسبةالنموذج املبسط أي اعتماد 
للمؤسسات  الشأن، وقد ترك القرار يف هذا أصنافهبة التحليلية ومل خيصص هلا أي صنف ضمن صنف احملاس

 :2ـلبنيتها وحلاجياا بشكل يسمح بوضوح ب مالئمةنه أكثر رى أتلتكييف التنظيم احملاسيب الذي 
 التكلفة؛ وأسعارحساب التكاليف  -
 ومراقبة املوازنات؛ إعداد -

  .لمخطط احملاسيب الوطينل العامة األهداف مع تناقضا صرحيا اإلمهالويشكل هذا 
، مل جيرب املخطط الوطين احملاسيب اإلجباريةعليها الصبغة  ىأضفوعلى العكس من احملاسبة العامة اليت 

الفعالة  األداةتقريبا هاته  أمهلتن املؤسسات اجلزائرية قد إاملؤسسات على استعمال احملاسبة التحليلية لذلك ف
  .يف التسيري

                                         
 .150، ص2004ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،  مذكرةطارق محزة، املخطط احملاسيب الوطين دراسة حتليلية واقتصادية،  -1
  .6املتعلق بكيفية تطبيق املخطط احملاسيب الوطين، املادة 1975جوان  23القرار املؤرخ يف  -2
 -  وأسعار التكلفة من بني أهداف املخطط احملاسيب الوطين هي الرفع من فعالية تسيري املؤسسات االشتراكية وتسهيل مراقبتها وذلك من خالل معرفة التكاليف

 .اأمهل صنف احملاسبة التحليلية وترك اخليار للمؤسسات يف اعتماد أحسن طريقة حلساب أسعار تكلفته PCNومستوى املخزون، إال أن 
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احملاسيب الوطين احلفاظ على جتانس  املخططلقد حاول : األصنافنقص جتانس احلسابات يف  2-2
إال أن هناك احلسابات داخل الصنف الواحد حىت يقدم جمموع كل صنف قيمة متجانسة ذات مدلول معني، 

اق ذكر حتقق هذه الصفة إذ ال تتجانس مع باقي حسابات الصنف، وميكن يف هذا السي بعض احلسابات ال
 :مايلي

اخلاصة على بعض احلسابات اليت ال تشكل  األموالحيتوي صنف  :اخلاصة األموالحالة صنف  -
متويل مساهم ا أو تكون موضوعة حتت تصرف املؤسسة بصفة دائمة حسبما يقتضيه تعريف املخطط وسائل 

، "دة التقييمفرق إعا" 15قميف احلساب ر خصوصا، وتتمثل هذه احلسابات اخلاصة لألموالاحملاسيب الوطين 
  ."مؤونات اخلسائر والتكاليف "19 ما بني الوحدات، واحلساب رقم االرتباط" 17احلساب رقم

سب اليت صنفت ح اإلعداديةيتضمن هذا الصنف عنصر املصاريف : حالة صنف االستثمارات -
  .كما تشري إليها تسميتهاستثمارات بينما يف الواقع عبارة عن مصاريف املخطط احملاسيب الوطين من اإل

يظهر عدم التجانس بني احلسابات بصفة جلية عند فحص حسابات : حالة صنفي احلقوق والديون -
 واحلساب "سندات التوظيف" 423واحلساب رقم" سندات املسامهة" 421صنف احلقوق فمثال احلساب رقم

  .1ريمتثل حقوقا للمؤسسة على الغ ال" نفقات يف انتظار التخصيص" 469رقم
حقوق " 42احلسابات داخل صنف احلقوق فيه الكثري من التحفظ فمثال احلساب تصنيفكما أن 

نه بفحص إال ا. االستثماريةه احلقوق الناجتة عن العمليات ن تقيد فيبأوكما تشري تسميته " ماراتثاالست
سلف " 425ا احلسابومه فرعيني فقط يتعلقان بعمليات االستثمارات مكونات هذا احلساب جند بأن حسابني

، أما احلسابات الفرعية األخرى "مالية للتحصيل أوراق" 4290واحلساب رقم" وتسبيقات على االستثمارات
فليس هلا أي  )"كفاالت مدفوعة" 426ساب، احل"القروض" 424حلساب ا "سندات املسامهة" 421احلساب(

  .2باالستثمارات ارتباط
فال ميكن " ونالدي" 5أو يف الصنف "احلقوق"4سواء يف الصنفأخرى واليت هي عديدة  أمثلةوبدون ذكر 

  .يعربان عن جمموع حقوق أو ديون املؤسسة جتاه الغري اعتبار هذين الصنفني كصنفني متجانسني وال
اليت  األعباءالتكاليف ال يعكس بالضبط قيمة ن جمموع صنف إ: حالة صنفي التكاليف والنواتج -

 أوىلكمرحلة  اإلعداديةتسجيل املصاريف من ذلك ويعود السبب يف ذلك إىل  حتملتها املؤسسة، بل هو أكثر
 75بواسطة احلسابني" إعداديةمصاريف " 20 ، مث حتويلها فيما بعد إىل احلساب)6( حسب طبيعتها يف الصنف

حيث يسجل قيمة اجلزء الواجب سنوات،  5 أقصاهاتدرجييا خالل مدة  إطفاؤها، مث بعد ذلك يتم 78و

                                         
1- Ouandelous Mohamed, Instruments comptables et gestion des sociétés nationales, DES sciences économiques 
Alger, 1976, P 47. 
2- Idem, P 48. 
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مسجل مرتني يف حسابات  العبءوبالتايل يكون نفس " خمصصات استثنائية" 699يف احلساب  هإطفاؤ
  .التكاليف

حيث يستقبل هذا " تكاليف السنوات املالية السابقة" 696فهو مرتبط باحلساب اآلخرأما السبب 
ية يف حسابات التكاليف اجلار احلساب مبالغ التكاليف املتعلقة بالسنوات السابقة واملسجلة خالل السنة املالية

 "حتويل تكاليف االستغالل" 78أو احلساب "حتويل تكاليف اإلنتاج" 75عل احلسابحسب طبيعتها وذلك جب
  .دائنا

  .ال يعكس حقيقة ما حتملته املؤسسة من التكاليف األعباءن جمموع صنف ه األسباب فإهلذ
ة يحقيق ما ال ميثالن إيراداتم أ، رغ78و75باحلسابني ثرجمموع صنف النواتج يتأن ل فإوباملقاب

ن جمموع صنف طين لتصحيح التكاليف، وبالتايل فإا املخطط احملاسيب الوموسيطيان خصصه ا حسابانارمهباعتب
  .إيراداتالنواتج ال يعكس قيمة ما حققته املؤسسة من 

لوطين عن الفصل يف لقد تغافل املخطط احملاسيب ا: غياب املعاجلة احملاسبية لبعض العمليات املهمة 2-3
، يف إعدادهكيفية معاجلة وتسجيل بعض العمليات املهمة اليت كان بعضها مطروحا على الساحة املهنية وقت 

   :هاته العمليات نذكر مايلي أهم، ومن بني األخرية اآلونةإال يف  اآلخرحني مل يظهر البعض 
جياري هو التمويل أو ما يعرف بالقرض اإلإجيار عقد  :التمويل إجيارعقد  إطارالعمليات املنجزة يف  -

ويعرف  .شكل بديال عن طرق التمويل األخرى وخاصة التقليدية منهاي اتاالستثمارطريقة حديثة لتمويل 
سلسلة من الدفعات ) املؤجر(اآلخربالتسديد للطرف ) جراملستأ(األطراف حد عقد من خالله يلتزم أ" :بأنه

من  األكربموضوع العقد، وعادة هذه الدفعات متتد لتغطي اجلزء  األصلاء الدورية اليت جمملها يفوق مثن شر
  .1"ىنتاملق لألصل االقتصاديةاحلياة 

أو من جهة املؤجر،  املستأجرمل حيدد املخطط احملاسيب الوطين كيفية معاجلة هاته العملية سواء من جهته 
  .كبريا اشارانتشكل أداة متويلية مهمة كما أشرنا وعرفت تصبحت رغم أا أ

املقاولة من ( وتتمثل عملية املناولة :2)Sous-traitance( عقود املناولة إطارالعمليات املنجزة يف  -
مة معينة عوضا عنها، فهل تسجل هاته اخلدمة يف ديف أن تكلف مؤسسة ما مؤسسة أخرى للقيام خب) الباطن

احلساب اليت تسجل فيه يف هذه هو  حساب معني من حسابات اخلدمات على كوا خدمة وكفى؟ وما
  احلالة؟

                                         
حتديات األعمال يف مواجهة  بلمقدم مصطفى وآخرون، التمويل عن طريق قرض اإلجيار كإستراتيجية لتغيري العمل املصريف، ملتقى دويل حول إستراتيجية -1

 .6-5ص.، ص2005مارس  16- 15العوملة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
 .147ص.طارق محزة، مرجع سبق ذكره -2



 "األسباب والنتائج, الطبيعة"أعمال اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر : الفصل الثاين

 

68 
 

أم تسجل يف حساب خاص حسب طبيعة اخلدمة اليت متت مقاولتها من الباطن، حفاظا على مبدأ تصنيف 
  .سئلةاألعن هاته  إجاباتملخطط احملاسيب الوطين احسب طبيعتها؟ ال جند يف  األعباءحسابات 

سجيل البنايات املوجودة على أراضي الغري مشكال تشكل عملية ت: الغري أراضيالبنايات املنجزة على  -
أم تسجل  سسة؟تساهم يف العملية اإلنتاجية للمؤ حبكم أا بنايات دائمة االستثماراتكبريا فهل تسجل ضمن 

ميكن هلا التصرف فيها وهي جمربة على  ليست تابعة للمؤسسة وبالتايل ال كمجرد أعباء ألا بنيت على أراض
  .مل حيدد املخطط احملاسيب الوطين كيفية تسجيل هاته العملية .نيتركها يف وقت مع

ت مل يتضمن املخطط احملاسيب الوطين العديد من احلسابا: نقص قائمة احلسابات وعدم مشوليتها 2-4
وعلى سبيل املثال ال احلصر نذكر  ،واليت كان من املفروض وجودها. اليت تسمح بتسجيل بعض العمليات

 :ة حسب األصنافالتالي احلسابات

 الضرائب املؤجلة؛ ،ة السنة املاليةنتيج: 1بالنسبة للصنف -

 ؛املالية االستثماراتالتمويل، ترتيب ويئة األراضي،  - إجيارقرض : 2بالنسبة للصنف -

 ؛الفوائد املنتظرة، عمليات جممع الشركات إعانات لالستالم،: 4بالنسبة للصنف -

 تقة؛املالية املش تاألدوا: 5للصنفبالنسبة  -

 املزايا املقدمة للمستخدمني؛ ،تمدرساملقاولة من الباطن، املنح العائلية، منح ال: 6بالنسبة للصنف -
 : قائص املتعلقة بقواعد وطرق التقييمالن -3
كقاعدة عامة للمحاسبة ( للمخزون) املستمر( الوطين أمر بتطبيق اجلرد الدائم رغم أن املخطط احملاسيب -
  .1إىل العدول عنه يف أغلب املؤسساتق فيه مما أدى فَو يأنه مل إال) التحليلية
دون  و التزامات املؤسسة أصول تقييمالتكلفة التارخيية يف  دأالوطين على مب احملاسيباملخطط  دااعتم -

يف ظل موجة  معناها خصوصائل أخرى للتقييم، جعل عملية املقارنة الزمنية بني القوائم املالية تفقد وجود بدا
، وبالتايل تفقد املعلومات 1988 الكربى سنة االقتصادية اإلصالحاتتضخم اليت عرفتها اجلزائر منذ بداية ال

عن الوضعية  اإلفصاحاملبدأ الكثري من صالحيتها وقدرا على هذا على  باالعتماداحملاسبية الناجتة عن القياس 
  .احلقيقية املؤسسة

، فلم يعرف خمتلف اإلهتالكاتكيفية حساب وتطبيق إىل  مل يتطرق املخطط احملاسيب الوطين بدقة -
يقم ه مل نكما أ) هتالك املتزايداإلهتالك اخلطي، اإلهتالك املتناقص، اإل( الكهتملعتمدة حلساب اإلالطرق ا

  .هتالكرح كيفية حساب واعتماد معدالت اإلبتحديد وال بش

                                         
 .48ص مرجع سبق ذكره، حممد بوتني، -1
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ملؤونات وخاصة الطريقة املعتمدة ساب ااملخطط احملاسيب الوطين بالتفصيل إىل كيفية حمل يتطرق  -
ن عملية تسجيل املؤونات وبسبب عدم إاخل لذلك ف....األسهمالقيمة احملتملة للبيع، مؤونة تدين قيمة  سابحل

حسب قناعات احملاسب نفسه، مما يرتع  ألخرىالعشوائية من حالة طابع  تأخذتفصيلها بالقدر الكايف أصبحت 
  .1املؤسسةاملوضوعية عن حسابات  صبغة

   :النقائص املتعلقة بالقوائم املالية اخلتامية -4
، نوعها هااليت يفرضها املخطط احملاسيب الوطين من النقائص سواء من حيث عددال ختلو القوائم املالية  -

  .أو حمتواها
نفس  إعداداملؤسسات مهما كان حجمها أو نشاطها كل  على لقد فرض املخطط احملاسيب الوطين -
 وإمكانياتءمان مع حجم نظامني يتالوضع  األجدرفكان من  ،غري معقول أمرملالية اخلتامية وهذا القوائم ا

للمؤسسات ) نظام مبسط(رية واملتوسطة بينما خيصص الثاينفيخصص األول للمؤسسات الكب املؤسسات،
 . معينة مثل رقم األعمال وعدد املستخدمنيريمعاي أساس ويفرض كل نظام على الصغرية،

فهي اليت تبني لنا املصادر  ،أمهل املخطط احملاسيب الوطين قائمة التدفقات النقدية رغم أمهيتها البالغة لقد -
التغري  وأسبابالنقدية وكيفية إنفاقها أي تفسر لنا املدفوعات واملتحصالت النقدية خالل الفترة اليت تأيت منها 

فهي قائمة . 2باستخدام القوائم املالية األخرى فقط كن الوصول إليهافهذه املعلومات ال مي. صيد النقديةيف ر
ئنني يف األجلني القصري والطويل مثل الدالكل شخص مهتم بالصحة املالية للمؤسسة مالية مفيدة عمليا 

 .3واملستثمرين

رنة بني املقامعطيات عن الدورة السابقة اليت متكن من إجراء وجدول حسابات النتائج تقدم امليزانية  ال -
 .رات املاليةالدو

دودية املؤسسة، حماسبة لقياس فرص منو ومرالسوق يتطلب توفري أدوات معيارية  اقتصادإن نظام  -
تتوفر عليه القوائم  ال القرارات وهذا ما اختاذومن مث حتسني فعالية  وقدرا على توزيع األرباح مالءادرجة 

األولوية  يوتعطالضريبية  واالعتباراتفقا للقوانني واليت تعد  الوطيناملالية اخلتامية حسب املخطط احلسايب 
ين ووتوفري املعلومات إلعداد احلسابات الوطنية مثل القيمة املضافة، تك هتمامات املصاحل الضريبيةال لالستجابة

املقرضني جات احتيافهذه القوائم املالية ال تليب  اإلنتاجية وغري اإلنتاجية، االستثمارات ،رأس املال الثابت

                                         
 .157طارق محزة، مرجع سبق ذكره، ص -1
  . 247، ص2000 التقارير املالية أسس اإلعداد والعرض والتحليل، الدار اجلامعية، مصر،طارق محاد عبد العال،  -2
، 2006الرياض، السعودية،  الكتاب األول، دار املريخ للنشر، وتعريب حممد عبد القادر الدسيطي، ترمجة احملاسبة أساس لقرارات األعمال، ،روبرت ميجز -3

  . 731ص
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ن من املعلومات املالية رغم أم يتحملون املخاطر وهم يف حاجة إىل ختفيضها إىل أدىن مستوى واملستثمري
 .ممكن

 
 

  .بإصالح املخطط احملاسيب الوطين األعمال املرتبطة: املبحث الثاين
أفريل  29املؤرخ يف 35-75وبعض اهليئات ختضع ألحكام األمر رقملقد كانت حماسبة املؤسسات 

  .1975جوان 23املطبق له املؤرخ يف قراروالاملتضمن املخطط احملاسيب الوطين  1975
واستجابة  )إداريااملوجه ( االشتراكي االقتصاديف سياق  إعدادهاومنذ تبين هذه النصوص اليت مت 
 مأما عيهائر قد حتولت حنو اقتصاد السوق وفتحت الباب على مصرالحتياجاته وخصائصه، ورغم أن اجلزا

السماح حبل املشاكل اليت اعترضت مل تكن هذه النصوص حمل أي تعديل مهم من شأنه  ،األجنيبثمار االست
  .تطبيقها

ة التكفل باألدوات ال ميكنها من وجهة النظر احملاسبيكما اتضح من خالل التجربة أن هذه النصوص 
سبية الدولية، تسمح ملختلف املستعملني احملاري يوال بعرض قوائم مالية مطابقة للمعاواملالية اجلديدة  االقتصادية
  .غل مباشرةستشفافة تمن احلصول على معلومات مالية ستثمرين واملسريين السيما امل

 االقتصاديةمبا يساير التحوالت القضاء على هذه النقائص وتطوير هذه النصوص احملاسبية  وبغرض
احملاسيب يف اجلزائر  اإلصالحيف عملية م 1998 مارس 28 يفشرعت وزارة املالية رمسيا ، والقانونية الراهنة

  .تعاون مع الس الوطين للمحاسبةإىل جمموعة من اخلرباء الفرنسيني بالوأوكلت هذه املهمة 
  
  
  أعمال جلنة املخطط احملاسيب الوطين : األول املطلب 

يف ملؤرخ ا 318-96مبوجب املرسوم التشريعي رقم  CNC(1(للمحاسبة  الس الوطين إحداثمت 
  .املعايري احملاسبيةإعداد و باعتباره اهليئة الوطنية املؤهلة للقيام بأعمال التوحيد احملاسيبم 25/09/1996

احملاسيب الوطين الس الوطين للمحاسبة مبهمة حتديث وتغيري املخطط وكما سبق اإلشارة إليه، فقد تكفل 
أداة فعالة للتسيري يف متناول ) املخطط( ، وحماولة جعلهالوطين االقتصاد عرفها مع التحوالت اليت يتالءممبا 

املؤسسات وقد شكل الس يف هذا الصدد جلنة خمتصة أوكلت هلا مهمة حتديث وتعديل املخطط احملاسيب 
  :الوطين، وقد مت توزيع أعمال هذه اللجنة على املراحل التالية

                                         
 -  لسسبةلوطين للمحاايعترب ا )conseil national de la comptabilité(  سلطة وال ميتلك ذو طابع وزاري ومهين مشترك  استشاريجهاز

  .التنظيم
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 ال تطبيق املخطط احملاسيب الوطين؛تشخيص جم -1
 ع خمطط حماسيب جديد؛إعداد مشرو -2
 صياغة نظام حماسيب جديد؛ -3
  :استمارات تقييم املخطط احملاسيب الوطين -1

 احتوتاستمارات استجواب  إعداديم املخطط احملاسيب الوطين عن طريق يباشرت اللجنة عملها أوال بتق
د أرسلت االستمارة وق. عليها اإلجابةيم املخطط احملاسيب الوطين ويطلب يعلى جمموعة أسئلة خاصة مبحاولة تق

 انشغال عم، وقد تزامن ذلك م1999 مهنة احملاسبة وكان ذلك يف شهر جانفي من سنة ياألوىل إىل ممارس
انعكس على عدد الردود املستلمة، األمر ال اية السنة احملاسبية وهو ما بأعم) خرباء احملاسبة(أصحاب املهنة 

أقل  اعدداألخرية ، وقد مشلت هذه 20001 جويلية من سنة استمارة ثانية يف إرسالالذي دفع باللجنة إىل 
  .سواء من ناحية األسئلة اليت تضمنتها أو من ناحية عدد املستجوبني

العامة  االعتباراتمنها إىل ، خصص اجلزء األول جزأينعلى  اشتملت: األوىل االستبيان استمارة 1- 1
 ،وتعديل احلساباتض القوائم املالية، اإلطار احملاسيب املفاهيم والتعاريف، عراحملاسبية،  على غرار املبادئ

. شرات التسيريتوحيد حماسيب وكذلك مؤو العمليات اليت حتتاج إىل  بيةاسمستندات العمل احملاسيب، املهام احمل
اسيب الوطين من حيث التنظيم ومسك فقد خصص إىل أحكام املخطط احمل االستمارةأما اجلزء الثاين من 

 .سري احلسابات، قواعد التقييمصطلحات وقواعد احلسابات وم
 استمارة االستبيان الثانية، فكانت األسئلة فيها مفتوحةأما فيما خيص  :الثانيةالستبيان ا استمارة 2- 1

وجدول حسابات النتائج واملالحق وكذلك بطرق احملاسيب، عرض امليزانية  اإلطارومتعلقة باملصطلحات، 
 .التقييم

العام للمخطط وباملشاكل  باإلطار اأولتا اهتماما كبري االستمارتنية إليه هو أن كال اروما جتدر اإلش
  . اعترضت تطبيقهالتقنية اليت 

 :استمارات االستبياننتائج  -2
تقريرها التقييمي حول  بإعداد، مت مجعها وتلخيصها، وقامت اللجنة على ضوء الردود املتحصل عليها

       :2يف هذه التقرير إىل النتائج التاليةخلصت اللجنة وطين، وقد املخطط احملاسيب ال
ضرورة إعادة النظر يف املبادئ احملاسبية اليت حتكم العمل احملاسيب، قواعد التقييم واملصطلحات  -

 .احملاسبية
 .وشكل وحمتوى القوائم املالية اخلتامية عددإعادة النظر يف  -

                                         
1- Conseil national de la comptabilité, Questionnaire d’évaluation du plan comptable national. Alger, Juillet 
2000. 

2-  Conseil national de la comptabilité, Synthèse d'évaluation du plan comptable national, Alger, 2000. 
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على احتياجات مستعملي املعلومات  باإلجابة مبا يسمح وإثرائهاإعادة تنظيم مدونة احلسابات  -
  .احملاسبية

 :اخليار الذي تبنته جلنة املخطط احملاسيب الوطين -3
مراجعة املخطط دون اللجنة  اختارتاليت استلمتها جلنة املخطط احملاسيب الوطين،  اإلجاباتعلى ضوء 

احملاسيب من جهة  اإلصالحتكاليف  اعوالرتف، جهةاملمارسة احملاسبية من  وميسيؤثر ذلك  حىت التغيريه 
  .أخرى

 :جلنة املخطط احملاسيب الوطينأعمال تقدم  -4
فيه خمتلف  أوضحتتقرير  بإعداد 2000 احملاسيب الوطين يف فيفري من سنةقامت جلنة املخطط 

متحورت  بعني االعتبار يف مراجعة املخطط احملاسيب الوطين واليت أخذهااالقتراحات اليت خلصت إليها لغرض 
  .1احملاسيب والقوائم املالية اخلتامية اإلطار ،باخلصوص حول املبادئ احملاسبية

  
  :جمموعة اخلرباء الفرنسيني أعمال: الثايناملطلب 
 يف اجلزائر احملاسيب اإلصالحووضعت مهمة . 2001 ةنجلنة املخطط احملاسيب الوطين يف س أعمال توقفت
املخطط احملاسيب الوطين،  إصالح مبهمة، للقيام *جمموعة اخلرباء الفرنسيني إثرهااختري على  دوليةحمل مناقصة 

وقد مبة من البنك الدويللَو ت هذه العملية.  
شهرا حسب  12 بعد أشغاهلا على أن تنهي 2001 فريل من سنةأوقد باشرت اموعة عملها يف شهر 

برنامج عمل  إعداديف وقتها احملدد، وقد مت  األشغالته احملددة، لكن هاته املدة مل حتترم إذ مل تن األشغالمدة 
  :مراحل كما يلي أربعةللمجموعة على 

تشخيص حلالة تطبيق املخطط احملاسيب الوطين مع إجراء مقارنة بينه وبني املعايري  :املرحلة األوىل -
 .احملاسبية الدولية

 .مشروع نظام حماسيب جديد إعداد :املرحلة الثانية -

 .إجراء تكوين للمختصني على النظام احملاسيب اجلديد وعلى املعايري احملاسبية الدولية: لثةاملرحلة الثا -

 .الس الوطين للمحاسبة وعملاملساعدة على حتسني تنظيم  :املرحلة الرابعة -
املرحلة األوىل واملتمثلة يف تشخيص حالة تطبيق املخطط احملاسيب الوطين  نبالنسبة إىل تقرير اموعة ع

  :أساسالقد تضمن ف

                                         
1- Conseil national de la comptabilité, Rapport des travaux de la commission PCN, Alger, 2000. 

هليئة الوطنية ، ا)CSOEC( على ملصف خرباء احملاسبةالس األ، )CNCF(  التابعني للمجلس الوطين للمحاسبة الفرنسينيهم جمموعة من اخلرباء الفرنسي -*
 ).CNCC( حملافظي احلسابات
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 ؛نقائص املخطط احملاسيب الوطين -

  ؛االختالف مقارنة مع املعايري احملاسبية الدولية أوجه -

 .جمموعة من التوصيات -
  :وهي احملاسيب الوطين املخططكما مت وضع ثالث خيارات ممكنة لتطوير 

 مع إجراء بعض  املخطط احملاسيب الوطين - آنذاك -بقاء على التركيبة احلاليةاإل: اخليار األول
 .والقانوين يف اجلزائر االقتصاديالتقنية حىت يتماشى مع تغريات احمليط  اإلصالحات

واملتمثل يف تكييف  1999أكتوبرالصادر يف شهر  42 اختذ هذا القرار حسب املرسوم الوزاري رقم
ت النتيجة ظهور املخطط احملاسيب الوطين مع نشاط املؤسسات القابضة واحلسابات املوحدة للمجمع، وكان

  .احملاسيب املعمول به واإلطارتسميات ومصطلحات جديدة ال تتماشى 
املفاهيمي  اإلطاروبة يف التكيف مع هذا عص اخاصة، فقد وجدوأما بالنسبة للمهنيني واخلرباء احملاسبني 

  .احملاسيب املختلف والغريب عن املخطط احملاسيب الوطين
 واعتماد بعض املعاجلات واحللول  ،على املخطط القائم ببنيته وهيكله يتمثل يف احملافظة :اخليار الثاين

 .ليةالدو احملاسبية يرياالتقنية اليت أدخلتها جلنة املع
حيث يسمح هذا اخليار بقابلية فهم احلسابات اليت تعرضها املؤسسات من طرف املستثمرين األجانب 

سيتكون نظامني حماسبني خمتلفني نه مع مرور الوقت أال كما يسمح بتحسني املعلومات احملاسبية املفصح عنها، إ
  .1أن يكون مصدرا للتناقض واالختالفومعقدا، وبالتايل ميكن له يشكالن نظام خمتلطا 

 حديث استنادا  جناز نسخة جديدة للمخطط احملاسيب الوطين بشكليتمثل يف إ :اخليار الثالث
 . )IASC( جلنة املعايري احملاسبة الدولية تهاواحللول اليت أرسم والقواعد للتطبيقات واملفاهي

لنظام حماسيب جديد، وقد تضمن هذا  أما بالنسبة للتقرير املتعلق باملرحلة الثانية فلقد تضمن مشروعا
 :شروع مايليامل

 التصوري؛ باإلطارالتعريف  -

 ؛واإلراداتاخلصوم، األعباء  التعريف بقواعد تقييم األصول، -

 مدونة احلسابات؛ -

 سري احلسابات؛قواعد  -

 .التفسرييةمناذج القوائم املالية واملصطلحات  -

                                         
  .15ص ،مرجع سبق ذكره ،1 اجلزء ،شنوف شعيب -1
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من الس الوطين للمحاسبة اجلزائري، الذين  اءالتقرير، مت تشكيل فوج عمل يضم خربوبغرض تقييم 
املقترح الذي يعترب  احملاسيب طاراإلبفريقني، خاصة فيما يتعلق ة من النقاط إىل حول جمموع آراؤهمتباينت 
  :1إلطار الفرنسي حيثعن انسخة 
االحتفاظ  األفضلغياب معيار دويل حيدد مدونة احلسابات فإنه من اعترب الفريق األول أنه يف ظل  -
ألي  اإليها فقط بعض التعديالت الضرورية وذلك جتنباليت يتضمنها املخطط احملاسيب الوطين، ويضاف باملدونة 

  .تعليم احملاسيبعلى املمارسة احملاسبية احلالية والتأثري سليب 
أما الفريق الثاين، فقد طلب تأكيد واعتماد املدونة املقترحة من قبل اخلرباء الفرنسيني واليت تعكس  -

 األوروبيةاخليار الثالث، وتقترب من املدونة الفرنسية اليت تلقى تبنيا واسعا يف العديد من الدول بشكل جيد 
  .واملغاربية واإلفريقية

بعني االعتبار،  أخذهاإىل اخلرباء الفرنسيني، ليتم ضاء الس الوطين للمحاسبة مت حتويل مالحظات أع
، واليت أكدت موافقتها على إمجايل نتائج 2002 ماي 27ت اجلمعية العامة املنعقدة بتاريخ ابناءا على توصي

الذي تقرر تبنيه، على أن احملاسيب اجلديد طار تعلق باإل باستثناء ماالتقييم حول مشروع النظام احملاسيب اجلديد 
مبشروع ثان لنظام حماسيب مرفوقا  الفرنسينيتقدمت جمموعة اخلرباء  األساسوعلى هذا . وتعزيزه إثراؤهيتم 

  .اليت طرحت مبناسبة املشروع األول األسئلةعن  باإلجابات
فعليا  الفرنسينيء خذ اخلربامن مدى أ للتأكدمقارنة بني املشروعني  بإعدادفوج العمل السابق  فلكما كُ

بعني  أخذهاجل م تبليغها للخرباء الفرنسيني من أحوصلة يت إعدادمبالحظات الس الوطين للمحاسبة، ومن مث 
 .2ملشروع النظام احملاسيب اجلديد النهائيةليتسىن هلم تقدمي النسخة  االعتبار
  

  احملاسيب اإلصالحن خيار الس الوطين للمحاسبة بشأ :الثالث املطلب
بعد دراسة وفحص اخليارات السابقة من قبل هيئات الس، قام الس الوطين للمحاسبة بقبول وتبين 

املخطط احملاسيب الوطين بنظام حماسيب جديد  بإحاللقضي تتوحيد حماسيب اخليار الثالث، أي تبين إستراتيجية 
يف  )IAS/IFRS( عايري احملاسبية الدولية، املتوافق واملنسجم مع امل)SCF( يتمثل يف النظام احملاسيب املايل

اعد التسجيل والتقييم و القوائم والتصوري، املصطلحات املبادئ احملاسبية، ق اإلطارخمتلف اجلوانب السيما يف 
  .املالية

                                         
 .174مداين بن بلغيث، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .174 املرجع السابق،ص -2
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وجتدر اإلشارة إىل أن  ،خمتلفا متاما عن اخليار الذي اقترحته جلنة املخطط احملاسيب الوطينعد هذا اخليار وي
 احملاسبية الدولية من طرف وتطبيق املعايريق النقد الدويل والبنك الدويل حيبذان ويفضالن استعمال صندو
  .الدول

هاته متت بتمويل من البنك الدويل والذي يكون رمبا قد مارس  اإلصالحن عملية ا فإشرنا سابقوكما أ
التحول اجلذري يف منحى واجتاه نظامها احملاسيب وهو ما قد يفسر  إصالحن حول خيار اجلزائر بشأضغوطا 
   .اإلصالح
  
 

  تقدمي النظام احملاسيب املايل اجلديد: املبحث الثالث
 25 يف 11-07 القانون بإصداراليت عكفت عليها وزارة املالية احملاسيب و اإلصالحلقد توجت عملية 

  . م1975 الوطين لسنة م، الذي تضمن النظام احملاسيب اجلديد، والذي حل حمل املخطط احملاسيب2007نوفمرب
 - IAS/IFRSاملنسجم واملتوافق مع املعايري احملاسبية الدولية  –ولقد أحدث هذا املرجع احملاسيب اجلديد 

تغيريات عديدة سواء على مستوى التعاريف واملفاهيم أو على مستوى قواعد التقييم والتسجيل احملاسيب وكذا 
  .عدادها من قبل املؤسسات اخلاضعة قانونا إلعداد القوائم املاليةاملالية اليت جيب إ ئمطبيعة وحمتوى القوا

 االقتصاديعدا بالواقع ا، واليت سترتبط من اآلن فصهذه التغيريات النامجة عن الدور املنوط للمحاسبة
إعادة التأهيل قصد اإلملام واإلحاطة للعمليات اليت تقوم ا املؤسسة، تتطلب جهودا معتربة يف التأهيل و

   .1لو أن األسس التقنية للمحاسبة مل تتغريلتغريات اليت حصلت، وبا
التطبيقية ل أبعاده النظرية وعليه سنحاول من خالل هذا املبحث تناول النظام احملاسيب اجلديد من خالو

مدونة و ةانتهاء بالقوائم املاليم والتسجيل احملاسيب ومرورا بقواعد التقييبإطاره القانوين والتنظيمي العام، و بدأ
  .احلسابات وفقا للنظام احملاسيب املايل

  
  دوافع تبين النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر : األول املطلب

     :2ملتطلبات السوق من أجل إطار حماسيب تصوري يستجيب -1
وترمجة األحداث االقتصادية يف  ،بشكل يومي ن احملاسبة هي تقنية تم جبمع احلسابات وذلك بتسجيلهاإ

ليتم استغالهلا من  شاملةمث جتميعها يف شكل جداول بعد حتليل احلسابات وتبويبها  ،كل عددي بصفة دوريةش
  .واملتعاملني معها من جهة ومصاحل الضرائب من جهة أخرىؤسسة طرف امل

                                         
1 - Le système comptable financier, ministère des finances, conseil national de la comptabilité, ENAG éditions, 
Alger. 2009. P6. 

  .19- 18ص, اجلزائر, مكتبة الشركة اجلزائرية بوداود,  IIاجلزء, IAS/IFRSحماسبة املؤسسة طبقا للمعايري احملاسبية الدولية , شنوف شعيب -2
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تتطلب ضرورة توفري قوائم مالية موجهة لصاحل املستثمرين واملقرضني على  السوقاقتصاد لكن متطلبات 
 إمكانيةوبالتايل وجود  ،األموال بإقراضواملقرضون  األسهمثمرون بشراء اخلصوص، حبيث يهتم املستوجه 

واضحة  دقيقة وصورة وماليةلدخوهلم يف شراكة مع املؤسسة، لذلك ينبغي أن تكون لديهم معلومات حماسبية 
ائم مالية تستجيب بشكل أو وصادقة عن الوضعية املالية للمؤسسة، هذه املعلومات ميكن تقدميها يف شكل قو

  .للمعايري احملاسبية الدولية بآخر
 الشأنأو حتديثه، كما هو  إعدادهمجلة من العناصر عند  االعتبارالتصوري ينبغي أن يأخذ بعني  اإلطارن إ

ن يتماشى مع متطلبات السوق، وذلك أن تكون التقارير املالية املعدة سبة للمخطط احملاسيب اجلزائري، وأبالن
ن يسمح النظام احملاسيب بعقالنية املعلومات احملاسبية وتوحيد القوائم املالية بشكل وأ اخلصائص تميز جبملة منت

يعطي ثقة للمتعاملني مع املؤسسة ويرفع مستوى القابلية للمقارنة بني هذه القوائم ويسمح باختاذ القرارات 
  .املالئم الوقتاملناسبة ويف 

 :للمعايري احملاسبية الدولية حماسيب يستجيب إطارجل أمن  -2
الكلي  االقتصاد أهدافاملخطط ولتحقيق  االقتصادمعايري  املخطط احملاسيب الوطين وضع على حسب إن

اليت  العميقةت أما بعد التحوالوبالتايل وضع لتلبية احتياجات احملاسبة الوطنية،  واإلنتاج التشغيلعلى مستوى 
املؤسسات العمومية  مالتح رأس فحترير التجارة اخلارجية وقتصاد السوق وعرفتها اجلزائر وذلك بتحوهلا إىل ا

 إصالحه التحوالت حتتم على اجلزائر كل هذ فأمام. 1بورصة اجلزائر وإنشاءأمام اخلواص وحترير األسعار 
ركيزة لى ن تعمل عأمح للمحاسبة يف بالدنا بسيس منظومتها التجارية وتكييفها مع البيئة احملاسبية الدولية،

معلومات دقيقة تعكس صورة صادقة عن الوضعية  وإعداداملعاصر،  االقتصادمرجعية ومبادئ أكثر مالئمة مع 
  .املالية للمؤسسات

يستلزم استعمال معلومات صادقة وموثوقة وموحدة ومعدة وفقا للمعايري احملاسبية  االقتصاديفالتفتح 
. 2احلسابات ولعمليات التجميع احملاسيب للشركات املتعددة ةاالقتصاديالدولية، وذلك تسهيال لنقل املعلومات 

ملتطلبات الشراكة مع  كما يأيت تبين املعايري احملاسبية الدولية يف اجلزائر من خالل النظام احملاسيب املايل كاستجابة
 .إىل املنظمة العاملية للتجارة االنضمامرويب ومشروع حتاد األواإل

 
 
  
  

                                         
1- Saheb Bachaga, pour un référentiel comptable algérien qui répond aux exigences de l'économie de marcher, 
Dar el-hoda, Alger, 2003, P 7.  

 .11ص, م2010جانفي, اجلزائر, األوراق الزرقاء, حماسبة املؤسسة واجلباية وفق النظام احملاسيب اجلديد, يشيشمجال لع -2
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  احملاسيب املايلللنظام القانوين والتنظيمي  اإلطار: الثاين املطلب
  املتضمن النظام احملاسيب املايل 25/11/2007 املؤرخ يف 11-07 القانون رقم -1

ألول مرة  تناولتالكثري من املفاهيم والتعاريف اجلديدة،  احتوتالقانون على سبعة فصول  اشتمل
يوضح ويعكس  للمحاسبةالقانون تعريفا  ، كما تضمن هذا)La consolidation( موضوع التجميع احملاسيب

احملاسبية املالية اليت اعتربت على أا نظام لتنظيم املعلومة ب، واعترب هذا النظام يف صلب النصوص املقاربة املالية
تلكات الكيان وجناعته ووضعية خزينته يف مم ،املالية، يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية عن الوضعية املالية

  .1سنة املاليةاية ال
لتصوري للمحاسبة املالية باعتباره دليال إلعداد  اإلطارمرة مصطلح  ألولكما تضمن القانون كذلك 

بية املالئمة عندما تكون بعض املعامالت وغريها من األحداث سار الطريقة احملايواخت وتأويلهااملعايري احملاسبية 
دخل أ التصوري للتنظيم، كما اإلطارحتديد هذا  وأحال. )تفسري( أو تأويل األخرى غري معاجلة مبوجب معيار

ونشاطها احلد املعني  مستخدميهاوعدد  أعماهلايتعدى رقم للكيانات اليت ال  املبسطةاحملاسبة  هذا النظام مبدأ
  .الذي نص عليه التنظيم

 إعدادبضرورة  صغريةالالقانون الكيانات عدا الكيانات  ألزمفقد  املالية أما بالنسبة للكشوف أو القوائم 
 األموالوحساب النتائج وجدول تدفقات اخلزينة إضافة إىل جدول تغري  امليزانيةسنويا على األقل كل من 

حساب ويوفر معلومات مكملة عن امليزانية و ،املستعملة احملاسبيةاخلاصة وامللحق الذي يبني القواعد والطرق 
مقارنة مع  بإجراءكل هذه القوائم املالية معلومات تسمح  أن توفرعلى ضرورة ، وقد نص القانون 2النتائج

  .السابقةلسنة املالية ا
م بعد أن كان مقررا تطبيقه مع 2010 جانفي1 غايةتطبيق النظام احملاسيب الوطين إىل  بدأ تأجلوقد  
  .تأجيلالعملية واحليثيات اليت كانت وراء  لألسبابدون أي تربير أو عرض  م2009 سنة بداية

كذلك عشر إحاالت على نصوص تنظيمية تكون حمل نشر يف أوقات الحقة  القانونتضمن هذا  كما
  :تتعلق بالنقاط اآلتية

 تعاجل احملاسبة املالية املبسطة؛: 05 املادة رقم -

 تناول اإلطار التصوري للمحاسبة املالية؛: 07 املادة رقم -

 حول املعايري احملاسبية؛: 08املادة رقم -

 مدونة احلسابات مضموا وقواعد احلسابات؛ حول:09املادة رقم -

                                         
ر العلمي الدويل األول لكلية العلوم االقتصادية العلوم التجارية وعلوم ورقة حبثية مقدمة ضمن فعاليات املؤمت, NSCFمداين بن بلغيث، تسيري االنتقال حنو  -1

  .2ص ،2010جانفي18و17 يومي ،تطبيقات وآفاق: يف ظل املعايري الدولية جتارب NSCFالتسيري جبامعة الوادي حول موضوع 
  .SCFواملتضمن  25/11/2007املؤرخ يف  11-07من القانون 25املادة -2
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 مسك الضبط اليومي؛: 22املادة رقم -

 حول مسك احملاسبة عن طريق أنظمة اإلعالم اآليل؛: 24املادة رقم -

 حول حمتوى وطرق إعداد القوائم املالية؛: 25املادة رقم -

 شهرا؛) 12(اثين عشرحول احلاالت االستثنائية اليت تكون فيها مدة السنة املالية : 30املادة رقم -

حول شروط وكيفيات وطرق وإجراءات إعداد ونشر احلسابات املدجمة واحلسابات : 36املادة رقم -
 املركبة؛ 

  .كيفيات أخذ تعرب التقدير والطرق احملاسبية بعني االعتبار ضمن القوائم املالية: 40املادة رقم -
-07القانون  من تطبيق أحكاماملتض 26/05/2008 يف املؤرخ 156-08املرسوم التنفيذي رقم  -2

 SCF املتضمن 11
نصت املادة األوىل على أن هذا املرسوم يهدف إىل حتديد كيفيات تطبيق  ،مادة 44 يتضمن هذا املرسوم

 إحاالتكانت موضوعات  اليت ، هذه املواد11-07من القانون) 40-36-30-25-22-9-8-7-5( داملوا
كانت حمل موضوع  اليت اآليل اإلعالملقة مبسك احملاسبة بواسطة املتع 24إىل نصوص تنظيمية ماعدا املادة 

  .تناوله سيأيتمرسوم تنفيذي والذي 
 باإلطاراملتعلقة باحملاسبة املالية للكيانات، بداية  املواضيعوقد تناول هذا املرسوم كذلك الكثري من 

املالية ومت التركيز على اخلصائص املرسوم القوائم  هذا، كما تناول التصوري الذي مت عرضه من خالل أهدافه
  .الواردة يف هذه القوائم املالية املعلوماتالنوعية اليت جيب توافرها يف 

تغليب النسبية، مبدأ احليطة، مبدأ التكلفة التارخيية، مبدأ  األمهيةمبدأ : بعض املبادئ احملاسبية مثل وتناول
  .الصادقةعلى املظهر القانوين، مبدأ الصورة  ياالقتصادالواقع 

حملتوى ومضمون األصول احملاسبية للكيانات وخصومها وكذلك  أيضا حتديدا املرسومكما تضمن هذا 
  :1العام للمعايري احملاسبية املتعلقة ب اإلطارورقم األعمال والنتيجة، ويف األخري  واألعباءحتديدا للمنتوجات 

 . صفة خاصة قواعد التقييم واحملاسبة، معايري ذات -: اخلصوم -: األصول -
إحالة على قرارات تصدر عن الوزير املكلف باملالية ) 16(ولقد تضمن هذا املرسوم كذلك ستة عشر

 :وهي

 حول بعض القضايا املتعلقة بالتنظيم احملاسيب؛: 04رقماملادة  -

 وتسجيلها؛ واألعباء واملنتجاتحول تقييم عناصر األصول واخلصوم : 16رقماملادة  -

                                         
  .SCFاملتضمن 11-07م املتضمن تطبيق أحكام القانون2008ماي26املؤرخ يف  156-08رسوم التنفيذي رقم من امل 30املادة -1
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 على املظهر القانوين؛ االقتصاديليب الواقع حول تغ: 18رقم املادة -

 ؛جاتواملنتحول : 25 املادة -

 ؛األعباءحول : 26 املادة -

 ؛11-07حول املعايري احملاسبية املنصوص عليها يف القانون: 30 املادة -

 حول مدونة احلسابات؛: 31 املادة -

 حول حمتوى ومنوذج وعرض امليزانية؛: 33 املادة -

 وذج وعرض حساب النتائج؛حول حمتوى ومن: 34 املادة -

 حول حمتوى ومنوذج جدول سيولة اخلزينة؛: 35 املادة -

 اخلاصة؛ األموالحول حمتوى ومنوذج جدول تغري : 36 املادة -

 حول حمتوى ومنوذج امللحق؛: 37 املادة -

 ؛31/12غريالسنة املالية يف تاريخ آخر  إقفالحول : 38 املادة -

 ابات املركبة؛حول احلسابات املدجمة واحلس: 41 املادة -

 التقدير والطرق احملاسبية؛خذ القوائم املالية بعني االعتبار تغريات أحول : 42 املادة -

 .محاسبة املبسطةلمن طرف الكيانات اخلاضعة ل إعدادهاحول القوائم املالية الواجب : 43 املادة -
مسك الذي حتدد شروط وكيفيات  07/04/2009 املؤرخ يف 110- 09املرسوم التنفيذي رقم  -3

 اآليل اإلعالم أنظمةاحملاسبة بواسطة 
التنظيمية اليت جيب مراعاا عند املعاجلة  اإلجراءاتمادة تضمنت  )26( جاء املرسوم يف ست وعشرين

الرقابة  إجراءاتوكذا الشروط الواجب توفرها يف هذه الربامج إضافة إىل  اآليل اإلعالمبرامج  بواسطةاحملاسبية 
  .1سري واستغالل هذه الربامجسن حلضمان .... الداخلية
الذي حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى القوائم  2008جويلية  26يفؤرخ امل 71رقمالقرار  -4

 املالية وعرضها وكذا مدونة وقواعد سري احلسابات
  من املرسوم التنفيذي  السابقةاملواد الستة عشر  أحكاميهدف هذا القرار إىل حتديد كيفيات تطبيق 

إىل قرارات تصدر عن الوزير املكلف  إحاالتواليت كانت موضوع  أعالهاملذكور  156-08رقم
  .2باملالية

                                         
  .5، مرجع سبق ذكره، صNSCFمداين بلغيث، تيسري االنتقال حنو  -1
املالية وعرضها وكذا مدونة وقواعد سري  احملدد لقواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى القوائم 2008جويلية  26املؤرخ يف  71املادة األوىل من القرار رقم  -2

 .احلسابات
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نه يعترب أكثر الوثائق مشولية وتفصيال ملوضوع احملاسبة املالية، وجاء ذا القرار مرجعي من حيث أويعترب ه
  :تناولت أبواب أربعةهذا القرار يف 

 يف احلسابات؛ وإدراجهانتوجات وامل واألعباءخلصوم اقواعد تقييم األصول و: الباب األول -

 عرض القوائم املالية؛: الثاين الباب -

 مدونة احلسابات وآلية سريها؛: الثالث الباب -

 .الصغرية لكياناتاحملاسبة املبسطة املطبقة على ا: الباب الرابع -
اسبية مستوفية معجما لتسع وتسعون مصطلحا من املصطلحات احمليف خامتته  القراركما تضمن هذا 

  .شرحلل
وعدد املستخدمني رقم األعمال  ألسقفاحملدد  م2008جويلية  26املؤرخ يف  72القرار رقم  -5

 والنشاط، املطبقة على الكيانات الصغرية بغرض مسك حماسبة مالية مبسطة
ية سقف اآلتاألحد وعدد مستخدميها ونشاطها أ أعماهلايتعدى رقم  ميكن للكيانات الصغرية اليت ال

بالتفصيل  األسقفحماسبة مالية مبسطة، وقد تضمن هذا القرار هذه مسك خالل سنتني ماليتني متتاليتني، و
  :1كما يلي
 :بالنسبة للنشاط التجاري 5-1

 ؛*ماليني دينار 10: رقم األعمال -

 جراء يعملون ضمن الوقت الكامل؛أ 9: عدد املستخدمني -
 :واحلريف اإلنتاجيللنشاط  بالنسبة 5-2

 ماليني دينار؛ 6: األعمال رقم -

 جراء يعملون ضمن الوقت الكامل؛أ 9: عدد املستخدمني -
 :لنشاط اخلدمات والنشاطات األخرى بالنسبة 5-3

 ماليني دينار؛ 3: رقم األعمال -

 جراء يعملون ضمن الوقت الكامل؛أ 9: عدد املستخدمني -
 

 

                                         
احملدد ألسقف رقم األعمال وعدد املستخدمني والنشاط، املطبقة على الكيانات الصغرية  2008جويلية  26املؤرخ يف  72املادة الثانية من القرار رقم  -1

 .بغرض مسك حماسبة مالية مبسطة
 .أو الثانوية /و سيةيشمل رقم األعمال جمموع النشاطات الرئي -*
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 تطبيق للنظام احملاسيب املايلاليت تتضمن أول  29/10/2009الصادرة بتاريخ  02التعليمة رقم  -6
من اجل االنتقال من  اختاذهاالواجب  واإلجراءات إتباعهابصدور هذه التعليمة املتضمنة الطرق الواجب 

الس الوطين  – اليةاملاملخطط احملاسيب الوطين إىل النظام احملاسيب املايل اجلديد، يكون قد تأكد عزم وزارة 
  .م01/01/2010ام احملاسيب املايل بتاريخ تطبيق النظ بدأعلى  - للمحاسبة

على  -الس الوطين للمحاسبة –هيئة التوحيد تضمنت هذه التعليمة توضيح بعض اخليارات اليت تبنتها 
دخله من تغريات مهمة جدا على مستوى التعاريف، يب املايل بشكل حتوال عميقا ملا أاعتبار النظام احملاس

من قبل  إعدادهاالقوائم املالية الواجب سجيل احملاسيب وكذا طبيعة وحمتوى املفاهيم، قواعد التقييم والت
  .املؤسسات

ية الوعرض القوائم امل إعدادحبيث جيب أن يتم  االنتقالالتعليمة املبادئ العامة حول  كما تضمنت هذه
 بأثرطبق هذا النظام احملاسيب املايل، وبالنتيجة ي للنظام استناداحساباا  أوقفتن الكيانات أوك 2010لسنة 

  :1رجعي حبيث جيب
 متوافقة مع قواعد التنظيم اجلديد؛ 2010جانفي  01 بتاريخميزانية افتتاحية  إعداد -

مع  2009 لسنةاملالية  املعلوماتلضمان عملية املقارنة بني  2009 لسنةإعادة معاجلة بيانات املقارنة  -
 .م اجلديدواملعدة وفقا لقواعد التنظي 2010بسنةتلك املتعلقة 

إىل التنظيم اجلديد على الوضعية املالية، األداء  االنتقالاج يف امللحق لشروحات مفصلة حول أثر دراإل -
 ؛اخلزينة نفقاتاملايل وعرض 

ينبغي إعادة تسجيلها حسب قواعد واليت  السابقاألصول واخلصوم غري املسجلة يف  باالعتبار األخذ -
 .املايل احملاسيبالنظام 

بعدم قبول  التايلض األصول واخلصوم املسجلة يف السابق واليت يقضي النظام احملاسيب بع استبعاد -
 .تسجيله

 إىل جمموعات جارية وغري جارية؛ واخلصومإعادة ترتيب بعض عناصر األصول  -

 ؛2009 لسنةإعادة معاجلة بيانات املقارنة  -

 رجعي؛ بأثراستثناء تطبيق قواعد التنظيم اجلديد  -

 للفروقات الناجتة عن إعادة املعاجلة يف امليزانية اإلنتاجية؛ التسجيل احملاسيب -
هذه التعليمة جبدول كملحق يتضمن حسابات املخطط احملاسيب الوطين من جهة واحلسابات اليت  أرفقت

من املخطط احملاسيب الوطين حنو  االنتقالجلديد، وذلك دف تسهيل عملية تقابلها يف النظام احملاسيب املايل ا

                                         
1- Instruction n°02 du 29 Octobre 2009 portant première application du système comptable financier 2010 .P 3. 
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ءات اليت تضمنتها اجرلألحكام واإلالصارم  االحترامعلى أن  بالتأكيدام احملاسيب املايل واختتمت التعليمة النظ
الس الوطين  اجلديد؛ مع اإلشارة إىل ضرورة إعالم هذه التعليمة كفيل بضمان االنتقال حنو النظام احملاسيب

موضوع  إىل النظام اجلديد، حىت تكون نتقالاالاملشاكل املرتبطة والنامجة عن للمحاسبة بكل الصعوبات و
 .1من قبل الس الوطين للمحاسبة آراء وإبداءمعاجلة 
  

  قواعد التقييم والتسجيل احملاسيب وفق النظام احملاسيب املايل: الثالث املطلب
ييم، إضافة تتشكل قواعد التقييم والتسجيل احملاسيب يف النظام احملاسيب املايل من مبادئ وقواعد عامة للتق

  .حتتويها القوائم املالية يف احلسابات، يتم تطبيقها على العناصر اليت واإلدراجإىل قواعد خاصة للتقييم 
 :للتقييم والتسجيل احملاسيب العامةاملبادئ والقواعد  -1
) سجلت( يدتق تحديد املبالغ النقدية اليتل يقصد بالتقييم ذلك املسار اهلادف :القواعد العامة للتقييم 1-1

 ا عناصر القوائم املالية يف الدفاتر احملاسبة؛
نه ميكن ، إال أ2وترتكز طريقة تقييم العناصر املفيدة يف احلسابات كقاعدة عامة على مبدأ التكلفة التارخيية

  :إىل استناداشروط معينة تقييم بعض العناصر وحسب 
 ؛)la juste valeur(القيمة العادلة  -

 ،)valeur de réalisation( قيمة االجناز -

 ).valeur actualisée ou valeur d'utilité(، )قيمة املنفعةأو (ة نيالقيمة احملَ -
ت حماسبيا وتعرض يف اداألعباء واإليراتسجل عناصر األصول، اخلصوم،  :التكلفة التارخيية 1-1-1

 أو تطور القوة الشرائية تغريثار القوائم املالية بكلفتها التارخيية، أي على أساس تكلفة حيازا دون اعتبار أ
 .لوحدة النقد
انية، عقب خصم الرسوم القابلة ميز أصولالتكلفة التارخيية للسلع واملمتلكات املقيدة يف  تتألف
  :والتخفيضات التجارية والترتيالت  مما يلي لالسترجاع

 تكلفة الشراء بالنسبة للسلع املكتسبة مبقابل؛ -

 بالنسبة للسلع املستلمة كمسامهة عينية؛ اإلسهامقيمة  -

 ع املكتسبة جمانا؛للسلالقيمة العادلة بالنسبة  -

                                         
1 - Idem, p.6. 

التقييم واحملاسبة وحمتوى  الذي حيدد قواعد 2008جويلية  26املؤرخ يف 71م املتضمنة القرار رقم25/03/2009املوافق لـ 19اجلريدة الرمسية، العدد  -2
 .القوائم املالية وعرضها وكذا مدونة وقواعد سري احلسابات
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تسجل السلع املكتسبة عن طريق التبادل بالقيمة العادلة إذا كانت السلع املتبادلة غري متماثلة، وبالقيمة 
  .متماثلة األخريةلمبادلة إذا كانت هذه لاحملاسبة الصافية للسلع املقدمة 

 . لع واخلدمات اليت تنتجها املؤسسةفة اإلنتاج بالنسبة للستكل -
 أصلتعرف القيمة العادلة بأا القيمة اليت ميكن مبوجبها تبادل  :القيمة العادلة أو القيمة احلالية 1-1-2

 .1حرة بإرادةالرغبة يف التبادل وعلى بينة من احلقائق ويتعامالن  كل منهم لديه أطرافوية التزام بني تسأو 
خروج  أثناء أصلتتمثل يف املبالغ املمكن احلصول عليه حاليا من خالل بيع  :جنازقيمة اإل 1-1-3
 .2إرادي

ة للتدفقات النقدية املستقبلية ضمن املسار نير احلايل للقيمة احمليدتتمثل يف التق :ةنالقيمة احملي 1-1-4
  .3العادي للنشاط

سسة ما إذا كان هناك أي مؤشر يدل على نقصان قيمة يف اية كل دورة حماسبية تقدر وتفحص املؤ -
واليت  األصلن املؤسسة تقوم بتقدير القيمة املمكن حتصيلها من هذا املؤشر، فإ ثبت وجود أصل معني، وإذا
 برامإعند  أصلمثن البيع الصايف الذي ميثل املبلغ املمكن احلصول عليه من بيع  بني قيمة أعلىتعرف على أا 

اليت متثل القيمة  لألصلظروف املنافسة العادية مطروحا منه تكاليف اخلروج، وقيمة املنفعة ضمن معاملة أي 
 .4بشكل متواصل والتنازل عنه يف اية مدة االنتفاع به األصلللتدفقات املستقبلية املنتظرة من استعمال  ينةاحمل

جيب  األخريةن هذه بية الصافية، فإل من قيمته احملاسقأ أصل أليعندما تكون القيمة القابلة للتحصيل 
للتحصيل  إىل قيمتها القابلة للتحصيل، وحينئذ يشكل مبلغ فائض القيمة احملاسبية على القيمة القابلة إرجاعها

  .يف احلسابات بئالع وبإدراجاملعين  األصل باخنفاض إثبااة يف القيمة يتم رخسا
مؤشر يدل على ة بتقدير ما إذا كان هناك كما تقوم املؤسسة كذلك يف اية كل دورة حماسبي -

كان هذا  وإذامعني واملسجلة خالل السنوات السابقة مل تعد موجودة أو قد اخنفضت،  ألصلخسارة القيمة 
 .القابلة للتحصيل األصلاملؤشر موجودا، فان املؤسسة تقدر قيمة 

اإليرادات يف حساب  معني خالل السنوات السابقة، ضمن أصلتسجل خسارة القيمة املثبتة على  -
كرب من قيمته احملاسبية، وحينئذ يعمد إىل زيادة القيمة القابلة للتحصيل أ األصلالنتائج عندما تصبح قيمة هذا 

                                         
 .3، ص2007هوام مجعة، مدى مالئمة القيمة العادلة للتقرير املايل، ملتقى وطين حول املؤسسة على ضوء التحوالت احلاسبة الدولية، جامعة عنابة،  -1
 .192ه، صالنظام احملاسيب املايل، مرجع سبق ذكر -2
 .191املرجع السابق، ص - 3
 .52، وزارة املالية، مرجع سبق ذكره، صاملايل النظام احملاسيب -4
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قابلة للتحصيل، لكن دون أن تتجاوز القيمة احملاسبية الصافية اليت قد يتم ال تهلألصل مبا يناسب قيماحملاسبية 
  1خالل السنوات السابقة األصلسارة قيمة هلذا حتديدها إذا مل يتم تسجيل أي خ

  :دات يف احلساباتيراواألعباء واإلاألصول واخلصوم  إدراج 1-2
  :واإليرادات يف احلسابات عندما واألعباءيدرج عنصر األصول واخلصوم 

 ن تعود هذه العناصر مبنفعة اقتصادية مستقبلية؛أ يكون من احملتم -

 ن تقييمها بصورة صادقة؛يكون للعنصر تكلفة أو قيمة ميك -

  :اآلتيةر الشروط فاألنشطة العادية الناجتة عن بيع السلع يف احلسابات عند تو إيراداتتدرج  -
 الزمة مللكية السلع؛هلامة املواملنافع ا املخاطرقد حولت إىل املشتري  املؤسسةأن تكون  -

 تنازل عنها؛للسلع امل تسيري وال يف املراقبة الفعلية يفأن ال تتدخل املؤسسة ال  -

 األنشطة العادية بصورة صادقة؛و داتتقييم مبلغ الوار أن يكون من املمكن -

حملتها املؤسسة املتعلقة باملعاملة، بشكل ستتأن يكون من املمكن تقيم التكاليف اليت حتملتها أو  -
 .صادق

 :بعض القواعد اخلاصة للتقييم والتسجيل احملاسيب -2
احملاسيب هي قواعد مكملة للقواعد العامة السابقة، وتتعلق بالعناصر القواعد اخلاصة للتقييم والتسجيل 

  :التالية
 :)Immobilisations corporelles et incorporelles( الثابتة املادية واملعنوية ألصولا 1- 2

جل استخدامها يف اإلنتاج أو لغرض أاألصول الثابتة املادية هي تلك األصول اليت حتوزها املؤسسة من 
إدارية، ويتوقع أن تستخدم لفترة تتجاوز السنة، ومن  ألغراضللغري أو استعماهلا  تأجريهااخلدمات أو  تقدمي

  .2اخل...، املعدات املكتبيةاألثاث، الطائرات، السفن، اآلالتاملباين،  ،األراضينذكر  أمثلتها
 إطارها املؤسسة وتستعملها يف غري نقدية وغري قابلة للتحديد، تراقب أصولأما األصول الثابتة املعنوية فهي 

االستغالل، شهرة احملل، مصاريف  رخص، اآليل اإلعالمالعادية، ومنها العالمات التجارية، برامج  أنشطتها
  .3اخل....البحث والتطوير

  :وحتسب تكلفة األصول الثابتة كما يلي

                                         
 .53-25املرجع السابق، ص -1
  .92،ص2009، اجلزائر،دوا، مكتبة الشركة اجلزائرية بودII شعيب شنوف، حماسبة املؤسسة طبقا للمعايري احملاسبية الدولية، اجلزء -2
  .53، ص6، الفقرة 121، املادة ENAG éditionsاسيب املايل، وزارة املالية، الس الوطين للمحاسبة،النظام احمل -3
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تتضمن جمموع تكاليف واليت يف احلسابات بتكلفتها املنسوبة إليها مباشرة،  تسجل األصول الثابتة -
العامة  املباشرة األخرى، وال تدرج املصاريف واألعباءوالرسوم املدفوعة  أماكنهايف  احليازة ووضعها

 .ق النشاط ضمن هذه التكاليفواملصاريف اإلدارية ومصاريف انطال
 وأعباءعاملة املؤسسة بنفسها فتتكون من تكلفة العتاد واليد ال أنتجتهاأما تكلفة األصول الثابتة اليت 

تفكيك العتاد عند انقضاء مدة منفعته أو تكلفة جتديد املوقع إىل كلفة هذا وتضاف تكلفة . اإلنتاج األخرى
  .على املؤسسة إلزامياأو التجديد  التفكيكإذا كان هذا  املعينالثابت  األصلأو حيازة  إنتاج

 األعباءثابتة ضمن  كأصولاملسجلة حماسبيا الثابتة أو املعنوية  باألصولتسجل النفقات الالحقة املتعلقة  -
ا تسجل ضمن القيمة احملاسبية لتلك األصول فإ ، أما إذا كانت ترفع مناألصلكانت حتسن من جناعة إذا 

 .1لألصلاألصول الثابتة وتضاف إىل القيمة احملاسبية 
الك حسب هتاإل :)Amortissements des immobilisations( هتالك األصول الثابتةإ 2-1-1

 األعباءمادي أو معنوي، ويتم تسجيله ضمن  بأصلاملرتبطة  االقتصاديةالنظام احملاسيب املايل هو استهالك املنافع 
األصل القابل حيث يتم توزيع مبلغ  .املؤسسة لنفسها أنتجته ألصلإال إذا كان مدجما يف القيمة احملاسبية 

 باإلمكانإذا كان  يف اية مدة منفعته األصلتبقية احملتملة هلذا ، مع مراعاة القيمة املهتالك على مدة منفعتهلإل
  .*حتديدها بصورة صادقة

حيث جند  ،األصلهلذا  االقتصاديةهي انعكاس لتطور استهالك املنافع  أصلالك أي هتان طريقة إ
نه يف حالة عدم أونشري إىل . هتالك املتزايدالتناقص، طريقة وحدات اإلنتاج واإل اإلهتالكهتالك اخلطي، اإل

 اإلهتالك، فعندها يتم االعتماد على طريقة لألصل االقتصاديةملؤسسة من حتديد تطورات استهالك املنافع امتكن 
  .اخلطي

كانت  وإذا، مدة املنفعة والقيمة املتبقية بشكل دوري، اإلهتالكالنظر يف طريقة  هذا وجيب إعادة
للفترة اجلارية  اإلهتالكت السابقة فيجب تعديل خمصصات التقديرا نالتوقعات تشري إىل اختالف كبري ع

  .والفترات املستقبلية
مت احلصول عليه ) أو االثنني معا(عقار التوظيف هو أرض أو مبىن  :حالة عقارات التوظيف 2-1-2

 دف حتقيق توظيف مايل من طرف املؤسسة، أي تأجريه مقابل مداخيل وحتقيق فائض قيمة حمتمل إذا بيع فيما
إدارية أو  أغراضوتقدمي سلع وخدمات أو يف  إنتاجيف  لالستعمالموجهة  عقارات التوظيف وال تكون. 2بعد

                                         
 .54، ص6، بالفقرة121النظام احملاسيب املايل، مرجع سبق ذكره، املادة -1
عته بعد استبعاد تكاليف اخلروج املنتظرة وغالبا ما تكون القيمة املتبقية هي املبلغ الصايف الذي تتوقع املؤسسة احلصول عليه من أصل معني عند انقضاء منف - *

 .أو املشاريع ذات األجل احملدد) Concessions(هذه القيمة غري معتربة ماعدا يف حاالت معينة مثل حالة االمتيازات 
 .140، ص 2010 بوتني حممد، احملاسبة املالية واملعايري احملاسبية الدولية، األوراق الزرقاء العاملية، اجلزائر، -2
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ثابتة مادية، ميكن تقييمها بعد  كأصوللعقارات التوظيف  األويلوبعد التسجيل . 1النشاط العادي إطارللبيع يف 
قيمتها على أساس  وإماع خسائر القيم هتالكات وجمموساس تكلفتها مطروحا منه جمموع اإلما على أإذلك 
  .العادلة

الربح أو اخلسارة الناجتة عن تغري القيمة العادلة لعقارات التوظيف ضمن النتيجة الصافية  إثباتويتم 
  .للدورة اليت حصلت فيها

بقيمته العادلة  األويلالبيولوجي عند تسجيله  األصليتم تقييم  :2البيولوجي األصلحالة  2-1-3
، ويف حالة عدم القدرة على تقدير قيمته العادلة بصورة صادقة، صاريف املقدرة يف نقطة البيعاملمنه  مطروحا

بح أو اخلسارة إثبات الروخسائر القيمة، وكذلك يتم  اإلهتالكاتفيتم تقييمه بتكلفته منقوصا منه جمموع 
ضمن النتيجة ) ف املقدرة يف نقطة البيعاملصاري منقوصا منها(البيولوجي لألصلالعادلة الناجتة عن تغري القيمة 

  .الصافية للدورة اليت حصلت فيها
 Autre traitement autorisé pour :األصول الثابتة لتقييماملعاجلة البديلة املرخص ا  2-1-4

l'évaluation d'immobilisation 
ها منقوصا منها جمموع يمها بتكلفتباإلضافة إىل املعاجلة املرجعية يف تقييم األصول الثابتة واليت تقضي بتقي

يرخص للمؤسسة بطريقة أخرى للتقييم وهي املبلغ . األويل، وجمموع خسائر القيمة عند تسجيلها اإلهتالكات
وجمموع اخلسائر  اإلهتالكاتيف تاريخ إعادة تقييمه منقوصا منها جمموع  لألصلاملعاد تقييمه أي القيمة العادلة 

  .القيمة الالحقة
موضع إعادة التقييم، فحينما ختتلف  لألصولجراء إعادة التقييم على التغريات يف القيمة العادلة ويعتمد إ
أمرا ن إجراء إعادة التقييم يصبح حملاسبية، فإاملعاد تقييمه اختالفا جوهريا عن قيمته ا لألصلالقيمة العادلة 

  .3ياضرور
اخلاصة  األمواليف  د مباشرةيقَتن هذه الزيادة فإتقييمه  إعادة ما عقب ألصلالقيمة احملاسبية  ارتفعتإذا 

إذا كانت  كإيراداتجيابية ، على أن تسجل إعادة التقييم اإل)105/حـ( حتت حساب فرق إعادة التقييم
خسارة يف (أما إعادة التقييم السلبية. كعبءسبق تسجيلها  األصللنفس سلبية  أخرىتعوض إعادة تقييم 

د فارق إعادة يقَاخلاصة سابقا وي األموالاملسجل ضمن  األصللنفس  التقييمفارق إعادة تنسب إىل  فإا) القيمة
  .األعباءمن  كعبءالتقييم السليب الصايف 

                                         
 .56، ص16، الفقرة 121النظام احملاسيب املايل، مرجع سبق ذكره، املادة  -1
 .57، ص19، الفقرة 121املرجع السابق، املادة  - 2
 .98ص  مرجع سبق ذكره، IIشنوف شعيب، اجلزء  -3



 "األسباب والنتائج, الطبيعة"أعمال اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر : الفصل الثاين

 

87 
 

تسجل األصول املالية اليت  :)Actifs financiers non courants( األصول املالية غري اجلارية 2-2
مالية جارية،  أصولاملالية األخرى املذكورة يف شكل  واألصول املوظفة القيم العقارية ريمتلكها املؤسسة من غ

   :1الفئات التالية إحدىتبعا ملنفعتها وللدواعي اليت كانت سائدة عند اقتناءها أو عند تغيري وجهتها، يف 
 سندات املسامهة واحلقوق املرتبطة ا؛ -
 السندات املرتبطة بنشاط احملافظ االستثمارية؛ -
 رأس املال والتوظيفات احملتفظ ا يف تاريخ استحقاقها؛ أقساطبالسندات املرتبطة  -
 .القصري األجللبيعها يف  إمكانيةهلا نية أو  ليس واليت املؤسسة أصدراالقروض واحلقوق اليت  -

  .املؤسسة بتكلفتها اليت هي القيمة العادلة ملقابل معني أصولضمن تسجل األصول املالية عند دخوهلا 
يف الفروع واملؤسسات املشتركة اليت مل تتم حيازا بغرض التنازل عنها يف املستقبل  وتقيم املسامهات

  .واحلقوق املرتبطة ذه املسامهات بتكلفتها املهتلكةالقريب 
احملازة لغرض وحيد أما املسامهات واحلقوق املرتبطة ا والسندات املرتبطة بنشاط احملافظ االستثمارية 

  .مالية متاحة للبيع ويتم تقييمها بالقيمة العادلة أدواترب كما لو كانت وهو التنازل عنها فتعت
متتلكها املؤسسة وتكون موجهة للبيع  أصوالاملخزونات  لمتث :املخزونات واملنتوجات قيد التنفيذ 2-3

اإلنتاج  موجهة لالستهالك خالل عملية لوازمأو  أوليةجناز أو مواد قيد اإل أصولاجلاري أو  االستغالل إطاريف 
  .أو تقدمي اخلدمات

أو احلالة اليت توجد  املكاناملخزونات إىل  إليصالوتشمل تكلفة املخزونات مجيع التكاليف املقتضاة 
فيتم تقييمها  ،على حتديد تكلفة الشراء أو اإلنتاج بتطبيق القواعد العامة للتقييم أما يف حالة عدم القدرة ،اعليه

وعمال مببدأ  .تقدر يف اقرب تاريخ لشراء أو إنتاج األصول املذكورة ،اوية هلامس أصولبتكلفة شراء أو إنتاج 
  .*قيمة بني تكلفتها وقيمة اجنازها الصافية بأقلتقيم املخزونات  ،احليطة واحلذر

) FIFO( أوالالصادر  أوالأما بطريقة الوارد  اجلردوتقيم املخزونات عند خروجها من املخزن أو عند 
  .املرجحة وإنتاجهاة شرائها مبتوسط كلف وإما

ويف اية كل دورة بقيمتها العادلة مطروحا  األويلأما بالنسبة للمنتوجات الزراعية فتقيم عند تسجيلها 
لمنتوج الزراعي لوتثبت اخلسارة أو الربح الناجتة عن تغري القيمة العادلة . منها التكاليف املقدرة يف نقطة البيع

 .2ة اليت حصلت فيهاضمن النتيجة الصافية الدور
  

                                         
 .59، ص 122النظام احملاسيب املايل، مرجع سبق ذكره، املادة  -1
 .ية هي سعر البيع املقدر مطروحا منه تكاليف اإلمتام والتوزيعقيمة االجناز الصاف -*
 .63ص  ،7الفقرة  ،123النظام احملاسيب املايل، مرجع سبق ذكره، املادة  -2
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 :طرق تقييم وتسجيل بعض العمليات اخلصوصية -3
على العكس من املخطط احملاسيب الوطين الذي مل يتعرض لكيفية تسجيل وتقييم العديد من العمليات مثل 

والعمليات  التمويلي اإلجيارعقود  يقن طرعاحملازة  واألصول األجلوالعقود طويلة  املرفق العموميامتياز 
 ،وألخرىهلذه العمليات  بإمعانجند أن النظام احملاسيب املايل قد تطرق  ،اخل...األجنبيةنجزة بالعمالت امل

  :*وسنتناول البعض منها فيما يلي
 08-93 رقمريعي املرسوم التش: )Société en participations( عمليات شركة احملاصة 3-1
 ،التجاري اجلزائري هو الذي أورد هذا النوع من الشركة املعدل واملنظم للقانون م1993 فريلأ 25 يفاملؤرخ 

وتعرف . جتاري 5مكرر 795 املادةمن  1مكرر 795 املادةئري مخسة مواد من وخصص هلا املشرع اجلزا
جناز إتتوىل  ،تنعقد بني شخصني طبيعيني أو أكثر معنويةشركة مستترة ليست هلا شخصية " :شركة احملاصة بأا
جرد انتهاء العمل التجاري الذي وتنتهي هذه الشركة مب ،مالية حمدودة حتت املراقبة املشتركة عمليات جتارية أو

 .1"جلهت من أأنشأ
ويتوقف تسجيل العمليات لدى كل شريك من الشركاء املسامهني على الشروط التعاقدية وبالتنظيم 

  .احملاسيب الذي يقرره الشركاء املسامهون
املنجزة بصورة مشتركة من طرف مسري هو وحده املعروف قانونيا من عندما تكون حسابات العمليات 

يف  ،هذا املسري وإيرادات أعباءالعمليات املنجزة بصورة مشتركة متضمنة يف  وإيرادات أعباءتكون  ،طرف الغري
على تسجيل قسط النتيجة اليت تعود إليه يف شكل  اآلخرين املسامهنيمن الشركاء  يقتصر كل واحد حني
  .2وأعباء داتإيرا

واحد أو  ألصلأما عندما تقتضي العمليات املنجزة بصورة مشتركة املراقبة املشتركة وامللكية املشتركة 
قسطا من  واألعباءيسجل زيادة على حصته ضمن اإليرادات ن كل واحد من الشركاء املسامهني فإ أصولعدة 

  .األصول واخلصوم
فيسجل  ،حيوز فيها كل من املشاركني مسامهتهؤسسة منفصلة م إطاروعندما تنجز العمليات املشتركة يف 

وتدفقات  واإليرادات واألعباء والنتيجةالذي يعود إليه من األصول واخلصوم  القسطكل واحد من املشاركني 
  .املشتركة ةللمؤسس اخلزينة

                                         
كون حمل دراسة بالتعرض هلذه العمليات فقط ومل نتعرض للضرائب املؤجلة وعقود اإلجيار التمويلي واملنافع املمنوحة للموظفني عن قصد ألا ست سنكتفي -*

 .الحقا
  .235ص ،1997ة التوصية البسيطة وشركة احملاصة، شرك, IVاجلزء ،موسوعة الشركات التجارية ،لياسناصيف إ -1
 .66ص ،2الفقرة 131 املادة ،مرجع سبق ذكره ،النظام احملاسيب املايل -2
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العمومي  امتياز املرفق إطاريف  :)Concessions de service public( املرفق العموميامتياز  3-2
يكفل املستوى املطلوب من  ،ميزانية املؤسسة صاحبة االمتياز أصولتسجل يف ن األصول املوضوعة للتنازل فإ

بواسطة  االقتضاءأو عند  اإلهتالكاتاملتنازل عنها باستعمال  تاخلاصة باملنشآالعمومي للطاقة اإلنتاجية  املرفق
  .جل التجديدوبصورة خاصة عن طريق مؤونات من أ مالئمةمؤونات 

تسجل : )Opération faites pour les comptes de tiers( الغري ألجلالعمليات املنجزة  3-3
وال يسجل  ،أخرى أطرافبصفة وكيل يف حساب أخرى  أطرافالعمليات اليت تعاجلها املؤسسة حلساب 

  .الذي يتلقاه مبقتضى توكيله األجرالوكيل يف حساب النتائج إال 
  .وإيراداااملؤسسة  أعباءليت تعاجلها املؤسسة حلساب الغري بامسها حسب نوعها ضمن تسجل العمليات ا

  :)Opération effectuées en monnaies étrangères( األجنبيةات املنجزة بالعمالت يالعمل 3-4
 تحإمتاميوم على أساس سعر الصرف املعمول به  1ل األصول املكتسبة بالعملة الصعبة إىل العملة الوطنيةو 

على فتحول إىل العملة الوطنية  األجنبيةأما احلقوق والديون احملررة بالعمالت  ،املعاملة أي سعر الصرف اجلاري
  ).تاريخ العقد أو االتفاق( أساس سعر الصرف التارخيي

) خسائر الصرف 666/حـ( املالية سعر الصرف ضمن األعباء تقلباتويتم تسجيل الفوارق الناجتة عن 
  .يف حالة الربح) رباح الصرفأ 766/حـ( وضمن اإليرادات املالية ،سارةالة اخليف ح

كانت العملية معاجلة بالعملة الصعبة منسقة من طرف املؤسسة بعملية مماثلة موجهة لتغطية تبعات  وإذا
 الأرباح أو خسائر الصرف  فإن" couverture de change"تقلبات الصرف وتدعى عملية تغطية الصرف 

وعندما  ،"risque non couvert" جل يف حساب النتائج إال مبا يناسب اخلطر غري املشمول بالتغطيةتس
املعينة يف امليزانية تبعا  تصحح احلساباتوحتدث ظروف تلغي كل أو جزء من خطر اخلسارة يف الصرف 

  .لذلك
  

  .املايل عرض القوائم املالية ومدونة احلسابات وفق النظام احملاسيب: الرابعاملطلب 
عادة تكون (دوريا  إعدادهالقد حدد النظام احملاسيب املايل القوائم املالية اليت يتوجب على املؤسسات 

 وإطارها هائمبادالتسيري وحدد وجد مدونة حسابات تشتمل على حسابات امليزانية وحسابات كما أ ،)سنوية
ه على مجيع املؤسسات إضافة إىل قواعد سري الواجب تطبيق) مدونة احلسابات ذات رقمني( اإلجبارياحملاسيب 

  .األصنافصنف من احلسابات وكل 
 
  

                                         
 .احملاسيب املايلاملتضمن النظام  25/11/2007املؤرخ يف  11-07من القانون  13 حسب املادة -1
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دف القوائم املالية إىل تقدمي معلومات وصورة صادقة حول الوضعية املالية للمؤسسة  :القوائم املالية-1
املستخدمني وتسمح تكون مفيدة موعة واسعة من  ،وممتلكاا وجناعتها ووضعية خزينتها يف اية السنة املالية

 .1هلم باختاذ قرارام االقتصادية
واملعيار " عرض القوائم املالية"مبا يتوافق مع املعيار احملاسيب الدويل األول ،وجب النظام احملاسيب املايلولقد أ

  :2القوائم املالية التالية ،"قائمة التدفق النقدي" احملاسيب الدويل السابع
 ت األموال اخلاصة؛جدول تغريا -        امليزانية؛ -

 جدول تدفقات اخلزينة؛ -                حساب النتائج؛ -
 . امللحق -

من  أشهر )6( ستة أقصاهجل املؤسسة وتعد يف أ مسرييوتضبط القوائم املالية السابقة حتت مسؤولية 
مقارنات مع  بإجراءوهي توفر معلومات تسمح  ،ويتم عرضها لزوما بالعملة الوطنية ،السنة املالية إقفالتاريخ 

  .السنة املالية السابقة
العناصر املرتبطة مباشرة بتقييم وحتديد الوضعية املالية للمؤسسة املتمثلة يف  إظهاريتم  :امليزانية 1-1

وتظهر امليزانية  ،ىل عناصر جارية وعناصر غري جاريةتوزع إ حيث ،امليزانيةاألصول واخلصوم بصفة منفصلة يف 
 :3ية عند وجود عمليات تتعلق ذه العناصرعلى األقل الفصول التال

 ،األصول املالية ،املسامهات ،اإلهتالكات ،املادية املعنوية، األصول الثابتة األصول الثابتة :يف األصول -
 ،األخرى املماثلة واألصول اآلخرينالزبائن واملدينني  ،)مع متييز الضرائب املؤجلة(الضريبة أصول ،خزوناتامل

 .دالااومع اخلزينة املوجبة

رؤوس األموال اخلاصة قبل عمليات التوزيع مع متييز رأس املال الصادر واالحتياطيات  :يف اخلصوم -
املوردون والدائنون  ،اخلصوم غري اجلارية اليت تتضمن فائدةوالنتيجة الصافية للسنة املالية والعناصر األخرى، 

اخلزينة السلبية  ،واخلصوم املماثلة األعباء ،ملؤوناتا ،)مع متييز الضرائب املؤجلة(خصوم الضريبة ،اآلخرون
 .دالااومع

وجناعة املؤسسة أو كقاعدة ملقاييس  ألداءتستعمل النتيجة كمقياس  غالبا ما :حساب النتائج 1-2
 le( باألسهمأو النتيجة ) le rendement des placements( أخرى على غرار مردود التوظيفات

résultat par action(4.  

                                         
1- TAZDAIT Ali. Maitrise du système comptable financier, Editions ACG, première édition. Alger, Octobre 
2009, P.51. 
2 - A. Kaddouri.A. Miniche. Op-Cit, P 91. 
3- TAZDAIT Ali. Op-Cit, P 91. 
4- Idem, P 75. 
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 ،واإليرادات احملققة من طرف املؤسسة خالل السنة املالية لألعباءفهو بيان ملخص  أما حساب النتائج
  .1رحبا أو خسارة أكانتسواء  ةويسمح بإبراز نتيجة الدور ،دون اعتبار لتواريخ دفعها أو حتصيلها

العادية اإليرادات املالية األنشطة  إيرادات :2ن املعلومات الدنيا الواجب تقدميها يف حساب النتائج هيإ
وخسائر  اإلهتالكاتخمصصات  ،الضرائب والرسوم والتسديدات املماثلة ،املستخدمني أعباء املالية، واألعباء

 ،)وإيرادات أعباء(العناصر غري العادية ،نتيجة األنشطة العادية ،القيمة اليت ختص األصول الثابتة املادية واملعنوية
 .بالنسبة لشركات املسامهة األسهمالنتيجة الصافية لكل سهم من  ،قبل التوزيع النتيجة الصافية للفترة

يف حني  ،نالحظ أن النظام احملاسيب املايل يسمح بعرض العناصر غري العادية ،ومن خالل العرض السابق
  .بذلك يسمح ال) األخريةحسب نسخته ( األولاحملاسيب الدويل  املعيارأن 

وهو ما يسمح بوجود  ،حساب النتائج حسب طبيعتها أو حسب وظيفتهايف  األعباءوميكن حتليل 
ويترك اخليار للمؤسسة يف  ،حسب الطبيعة والثاين حسب الوظيفةاألول  ،منوذجني لعرض حساب النتائج

  .الصادق والعادل عن عناصر أداء وجناعة املؤسسة باإلفصاحا يسمح ومبهلا  األنسباختيار الطريقة اليت تراها 
يعترب جدول تدفقات اخلزينة قائمة مالية أساسية من القوائم املالية اليت : ول تدفقات اخلزينةجد 1-3

حمتواه " قائمة التدفق النقدي"  الدويل السابعولقد حدد املعيار احملاسيب ،نص عليها املعيار احملاسيب الدويل األول
 بإعطاءاملاليني واملسامهني ألنه يسمح  نيللواحمل كاملسريينوهو ضروري للعديد من الفئات  ،وطريقة عرضه

مدى قدرة املؤسسة على توليد النقدية والنقدية املعادلة وكذا املعلومات مستعملي القوائم املالية أساس لتقييم 
  .3حول استخدام هذه التدفقات النقدية

احلاصلة ويقدم جدول تدفقات اخلزينة التدفقات النقدية  :زيتةتدفقات اخل جدولتبويبات  - 1-3-1
  .أنشطة استثمارية وأنشطة متويلية ،أثناء الدورة مصنفة إىل أنشطة تشغيلية

 باألنشطةوال تكون مرتبطة  إيراداتاألنشطة اليت تولد ( األنشطة التشغيلية لدهاوتالتدفقات اليت  -
 ).االستثمارية واألنشطة التمويلية

أو  األجلطويلة  موال عن حيازة أصولأعمليات صرف ( نشطة االستثماريةالتدفقات اليت تولدها األ -
 ).األجلطويلة  أصولعن بيع  أموالعملية حتصيل 

أنشطة ينتج عنها تغري يف حجم وبنية األموال اخلاصة أو ( عن األنشطة التمويلية الناشئةالتدفقات  -
 ).القروض

                                         
  .85، ص1 الفقرة ،230 املادة ،ذكرهسبق  النظام احملاسيب املايل، مرجع 1-
 .85ص ،2فقرة الاملرجع السابق،  -2

3- Jean- Jacques JULIAN, Les normes comptables Internationales IAS/IFRS, 2ème édition fouclier. France, 2008, 
P 29. 
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سنة تقدم كال على حدة وترتب بصورة دائمة من  ،األسهممن فوائد وحصص  املتأتيةالتدفقات  -
  .أو التمويل لالستثماراألنشطة العملياتية  يف إىل أخرى مالية

تعرض التدفقات النقدية الناجتة عن  :عرض التدفقات النقدية الناجتة عن األنشطة التشغيلية -1-3-2
 إىل ويكمن الفرق بينهما يف كيفية التوصل ،ما بالطريقة املباشرة أو بالطريقة غري املباشرةإ التشغيلية األنشطة

ويوصي املعيار احملاسيب الدويل السابع ويفضل استعمال  ،1صايف التدفقات النقدية الناجتة عن األنشطة التشغيلية
  .األمر بالنسبة للنظام احملاسيب املايل لكوكذ ،)رغم أنه يقر بكلتا الطريقتني( الطريقة املباشرة

 ،نيالزبائن، املورد( نقديةخروج الفالطريقة املباشرة تنص على تقدمي العناصر الرئيسية لدخول و
  .التدفق املايل الصايف مث تقريب هذا األخري إىل النتيجة قبل الضريبة للدورة املعنية إبرازقصد ....) الضرائب

  : يف احلسبان باألخذفتنص على تعديل النتيجة الصافية للدورة وذلك  أما الطريقة غري املباشرة
تغريات  ،املخزونات ،، تغريات الزبائنإهتالك( ري على اخلزينةأثار املعامالت اليت ليس هلا تأث -
 ؛)املوردين

 ؛...)الضرائب املؤجلة( التسوياتالتفاوتات أو  -

 ).قيمة التنازل الزائدة أو الناقصة( التدفقات املرتبطة بأنشطة االستثمار أو التمويل -
يف  أثرتليال للحركات اليت يشكل جدول تغري األموال اخلاصة حت :2جدول تغري األموال اخلاصة 1-4

وتتمثل املعلومات  .كل عنصر من العناصر اليت يتشكل منها رؤوس األموال اخلاصة للمؤسسة خالل الدورة
  :ـالدنيا املطلوب تقدميها يف هذه القائمة واليت ختص احلركات املرتبطة ب

 النتيجة الصافية للدورة؛ -

 إطارمباشرة ضمن األموال اخلاصة يف  تأثريهاجل اليت يس األخطاءتغري الطرق احملاسبية وتصحيح  -
 اهلامة؛ األخطاء تصحيح

 .خالل الدورة املقررةصات يتوزيع النتيجة والتخص -
 يوفر التفسرياتامللحق هو وثيقة تلخيصية بعد جزء من القوائم املالية وهو : ملحق القوائم املالية 1-5

ويتمم كلما اقتضت احلاجة املعلومات املفيدة لقارئ  ،ججل فهم أفضل للميزانية وحساب النتائأالضرورية من 
  .3احلسابات

                                         
  .305ص ،مرجع سبق ذكره ،طارق محاد عبد العال -1
 .89 ص ،1، الفقرة 250 جع سبق ذكره، املادةمر ،النظام احملاسيب املايل -2

3 - TAZADAIT Ali. Op.Cit.P.106. 



 "األسباب والنتائج, الطبيعة"أعمال اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر : الفصل الثاين

 

93 
 

كما تعد عناصر املعلومات العددية الواردة يف ملحق وفق نفس املبادئ والطرق اليت أعدت ا القوائم 
  .املالية األخرى

 ويشمل امللحق على معلومات ختص النقاط اآلتية حني تكون هذه املعلومات تكتسي طابعا هاما أو
  :كانت هذه املعلومات مفيدة لفهم العمليات الواردة يف القوائم املالية

 .ةالقواعد والطرق احملاسبية املعتمدة ملسك احملاسبة واعتماد القوائم املالي -

فهم امليزانية وحساب النتائج وجدول تدفقات اخلزينة  أحسناملكملة واليت تعترب ضرورية  املعلومات -
 اصة؛وجدول تغريات األموال اخل

وكذلك املعامالت اليت تتم عند  األماملعلومات اليت ختص املؤسسات املشاركة والفروع أو الشركة  -
 ضاء مع هذه الكيانات أو مسرييها؛تاالق

املعلومات ذات الطابع العام واملتعلقة ببعض العمليات اخلاصة والضرورية للحصول على الصورة  -
 .الصادقة

  . حق مناذج عن كل قائمة من القوائم املالية السابقةسندرج ضمن املال أنناونشري إىل 
 :مدونة احلسابات-2
 حيث مت ،مدونة احلسابات وكذا قواعد سريها 2008 جويلية 26 املؤرخ يف 71 لقد حدد القرار رقم 
 .1999واملعدل يف سنة  1983غلب حساباا من املخطط احملاسيب الفرنسي نسخة أاقتباس 

من املعلومات  واحتياجااحسابات مكيف حسب هيكلها ونشاطها  حيث تعد كل مؤسسة خمطط
حيث منيز بني جمموعة حسابات  ،فئات متجانسة تدعى جمموعةوجتمع هذه احلسابات يف . بالتسيرياخلاصة 
 ).7و 6الصنفني(وجمموعة حسابات التسيري) 5الصنفإىل  1صنفالمن (امليزانية 

  .ترقيم عشري إطارات رقمني أو أكثر يف ذ عدادأبوكل صنف مقسم إىل حسابات تعرف 
  :اإلجبارياإلطار احملاسيب -
اإلطار احملاسيب  ،قائمة حسابات ذات رقمني ،ن ملخص خمطط احلسابات الذي ميثل بالنسبة لكل صنفإ

خاصة  أحكامكان نشاطها إال إذا كانت هناك  وأياكان حجمها الواجب تطبيقه على مجيع املؤسسات مهما 
توزع . 1احتياجاا اإلطار مجيع التقسيمات الضرورية اليت تليب هذاكن للمؤسسات أن تفتح داخل ومي ،تعنيها

  .احلسابات املتعلقة حبسابات التاريخ على صنفني من احلسابات تدعى حسابات التسيري

                                         
 .111ص ،1 الفقرة ،312النظام احملاسيب املايل، مرجع سبق ذكره، املادة  -1
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 وذلك ،غري املستعملة يف اإلطار احملاسيب) 0،8،9( األصنافأن تستعمل حبرية  للمؤسساتهذا وميكن 
خاصة حمتملة قد يكون هلا موقعا  جل عملياتأأو من  ،اا املالية خارج امليزانيةملتابعة حماسبتها التسيريية والتزام

 .أما مدونة احلسابات ذات األرقام الثالثة فسنوردها ضمن املالحق .1 7 إىل 1من  األصنافيف حسابات 
  

  النظام احملاسيب املايل واملعايري احملاسبية الدوليةبني املخطط احملاسيب الوطين و املقارنة :املبحث الرابع
عليه احلال  ن تبين النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر يشكل تغريا جذريا يف املمارسة احملاسبية مقارنة ملا كانإ

 أو على مستوى مدونة احلسابات والقوائم) التصوري(سواء يف اجلانب املفاهيمي  ،يف املخطط احملاسيب الوطين
املخطط احملاسيب ( اجلزائريلذلك سنحاول من خالل هذا املبحث القيام مبقارنة بني النظام احملاسيب  ،املالية

بغرض التعرف  وذلك ،من جهة واملعايري احملاسبية الدولية من جهة أخرى) الوطين والنظام احملاسيب املايل
 ،احملاسيب املايل مقارنة باملخطط احملاسيب الوطين ستحداثات والتطورات اليت جاء ا النظاموالوقوف عند أهم اإل

 .ومدى توافق وانسجام النظام احملاسيب املايل مع املعايري احملاسبية الدولية
  
  :اإلطار املفاهيمي إلعداد وعرض القوائم املالية :األول طلبامل
   :وجود اإلطار املفاهيمي من عدمه حيثمن  -1

تصوري يف حني حيتوي النظام احملاسيب املايل  إطارحيتو على مل  1975 إن املخطط احملاسيب الوطين لسنة
احملاسبية وفرضيات إعداد القوائم املالية باإلضافة إىل اخلصائص  واالتفاقياتتصوري حيدد املبادئ  إطارعلى 

 .والنواتج واألعباءاخلاصة  واألموالالنوعية للمعلومة املالية وكذا تعريف األصول واخلصوم 
دف من خالل اإلطار التصوري إىل التنسيق لى املستوى الدويل فنجد أن املعايري احملاسبية الدولية أما ع

القوائم النوعية اليت ينبغي أن تتوفر يف املعلومات  إعدادوالتوحيد احملاسيب على املستوى الدويل حول كيفية 
طار التصوري الدويل من حيث احملتوى يف حتديد ويتفق اإلطار التصوري للنظام احملاسيب املايل مع اإل .احملاسبية

 .هداف احملاسبة املالية وإن اختلفا يف صياغتها ويف درجة وضوحهاأ
توجد بعض املبادئ احملاسبية اليت استحدثها النظام احملاسيب املايل واليت مل  :من حيث املبادئ احملاسبية - 2

 ،على املظهر القانوين االقتصاديالواقع  أسبقيةها مبدأ نذكر من بين ،تكن موجودة يف املخطط احملاسيب الوطين
تقوم  ،التمويلي اإلجيارعقود  إطارفمثال يف  ،كان له تأثري وانعكاس كبريين على املعاجلة احملاسبية املبدأهذا 

فوفقا للمخطط احملاسيب  ،جيارية شهريةا ملدة معينة مقابل تسديد دفعات إلنقل عماهلطائرة  بتأجريمؤسسة 
رغم أا موجودة اقتصاديا وتدر  ،املؤسسة ألا ال متلكها قانونا أصولضمن ال تسجل هذه الطائرة  لوطينا

                                         
 .115ص ،3، الفقرة 312، املادة املرجع السابق -1
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هذه الطائرة  فإنووفقا للمعايري احملاسبية الدولية  أما وفقا للنظام احملاسيب املايل .1منافع اقتصادية للمؤسسة
 .املؤسسة أصولتسجل ضمن 

ملصطلحات اليت مل تكن ااملايل العديد من  يتضمن النظام احملاسيب :ث املصطلحات والتعاريفمن حي - 3
التقاول  ،املالية املشتقة األدوات ،الضرائب املؤجلة ،موجودة يف املخطط احملاسيب الوطين مثل القيمة العادلة

ملايل كما خيتلف تعريف النظام احملاسيب ا ،اخل....حقوق مانح االمتياز ،اخلدمات اجلاري تقدميها ،العام
يؤثر على طريقة  وهو ما واألعباءواخلصوم  كاألصولللمصطلحات املعهودة يف املخطط احملاسيب الوطين 

 .التسجيل احملاسيب هلذه العناصر
املعايري احملاسبية الدولية فاملصطلحات الواردة فيها متوافقة إىل حد بعيد مع تلك الواردة يف ب مقارنةأما 

فمثال اإلطار التصوري للنظام احملاسيب املايل قام بتعريف  ،االستثناءاتوجود بعض احملاسيب املايل مع  النظام
املصطلحات اليت مل خيصها اإلطار التصوري لس معايري احملاسبة الدولية بالتعريف ونذكر على سبيل  بعض
  .واتفاقية الوحدة النقدية) املؤسسة(اتفاقية الكيان  ،املثال

وجب على كل املؤسسات أجند أن املخطط احملاسيب الوطين قد  :ئم املاليةوامن حيث عدد ونوع الق -4
أن تعد سنويا كل من امليزانية  ،املخطط احملاسيب الوطين ألحكاممهما كان حجمها أو نوعها واخلاضعة 

 .وجدول حسابات النتائج إضافة إىل القوائم املالية امللحقة
كل من امليزانية وحساب  إعداد) غري الصغرية( املؤسساتعلى وجب  أن النظام احملاسيب املايل قد أيف حني

إىل ملحق يبني القواعد والطرق اخلاصة باإلضافة  لألموالالنتائج وجدول تدفقات اخلزينة وجدول تغريات 
أي أن النظام احملاسيب املايل قد استحدث  ،احملاسبية املستعملة ويوفر معلومات مكملة للميزانية وحلساب النتائج

ائمتني ماليتني جديدتني مها قائمة تدفقات اخلزينة وقائمة تغريات األموال اخلاصة باإلضافة إىل تكييف كل من ق
  .امليزانية وحساب النتائج وفقا للمعايري احملاسبية الدولية

مل يراع حجم  ،الل القوائم املالية اليت يفرضهاوعلى العكس من املخطط احملاسيب الوطين والذي من خ
حيث يسمح للمؤسسات الصغرية  ،جند أن النظام احملاسيب املايل قد تدارك هذه املشكلة ،املؤسسات نياتوإمكا
حاسبة اخلزينة تعرف مب ،وعدد مستخدميها احلد املعني أن متسك حماسبة مبسطة أعماهلايتعدى رقم  اليت ال

  ).ئر صافيةوخسا إيرادات( لألموالدفتر خزينة يربز التدفق الصايف  إعدادوتقوم على 
امليزانية وحساب النتائج وجدول تدفقات اخلزينة  عدادإبلزم املؤسسات تف ،أما املعايري احملاسبية الدولية

 .اخلاصة باإلضافة إىل ملحق له عالقة بالقوائم املالية السابقةوجدول تغريات األموال 
 :من حيث عرض وتقدمي القوائم املالية - 5

                                         
 .46 ، ص2010 الدولية، اجلزء األول، دار هومة، اجلزائر،بن ربيع حنيفة، الواضح يف احملاسبة املالية وفق املعايري احملاسبية  -1
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دمي امليزانية حسب املخطط احملاسيب الوطين بترتيب عناصر األصول حسب يتم تق :تقدمي امليزانية 5-1
  .درجة سيولتها وعناصر اخلصوم حسب درجة استحقاقها

كما  ،1أما حسب النظام احملاسيب املايل فتصنف عناصر امليزانية إىل عناصر جارية وعناصر غري جارية
عكس ما كانت عليه وفق  ،مقارنة بإجراءمبا يسمح ) N-1( ةقحتتوي امليزانية على معلومات ختص السنة الساب

  .املخطط احملاسيب الوطين
ه على املؤسسات تقدمي فإن ،ومن خالل املعيار احملاسيب الدويل األول ،أما حسب املعايري احملاسبية الدولية

ىل تقدميها حسب درجة باإلضافة إ) غري اجلارية(والعناصر غري املتداولة) اجلارية(امليزانية حسب العناصر املتداولة
ما يف شكل قائمة أو يف إحيث ميكن تقدميها  ،وليس شرطا أن تقدم امليزانية يف شكل جدول ،سيولة عناصرها

  .شكل جدول
وهو خيتلف يف الكيفية اليت  ،يعرب جدول حسابات النتائج عن أداء املؤسسة :تقدمي حساب النتائج 5-2

أن تصنف  وإماحسب طبيعتها  األعباءأن تصنف  ماإف ،عليهمامتعارف  منوذجنيحيث يوجد  ،ا هيتم عرض
بشكل يسمح حبساب  طبيعتهاحسب  أعباءفاملخطط احملاسيب الوطين صنف  ،2حسب وظائف املؤسسة

  ...).نتيجة االستغالل ،القيمة املضافة( ة للتسيريطييالوس األرصدة
حسب  وإماأما حسب الطبيعة  ،ئج بطريقتنيه ميكن تقدمي حساب النتافإنأما حسب النظام احملاسيب املايل 

 الرئيسية) agrégats de gestion( التسيريالطبيعة بتحديد جماميع ويسمح حساب النتائج حسب  ،الوظيفة
النتيجة العملياتية اليت  ،للمؤسسة االقتصاديةالذي يسمح بقياس املردودية  لالستغالل اإلمجايلومن بينها الفائض 
 واألعباءحتتوي على اإليرادات املالية  حسب املخطط احملاسيب الوطين ألا ال تغاللاالس ختتلف عن نتيجة

  .تستعمالن يف حساب النتيجة املالية األخريتنين هذين أل ،املالية
من خالل تصنيف ما إ ،ه ميكن للمؤسسات تقدمي حساب النتائجفإن ،أما من خالل املعايري احملاسبية الدولية

اليت تقدم حساب نه ينبغي على املؤسسات أإال . 3حسب طبيعتها وإماالوظائف حسب  ماإحسابات التسيري 
وخصوصا  األعباءأن تقدم بيانات ملحقة توضح طبيعة  ،حسب الوظيفة األعباءالنتائج من خالل تصنيف 

  .4واملصاريف اخلاصة بالعمال اإلهتالكاتخمصصات 
الغة جلدول تدفقات اخلزينة الذي يسمح مبعرفة رغم األمهية الب: تقدمي جدول تدفقات اخلزينة 3- 5 

واحتياجاا الستخدام تلك التدفقات ومدى حتكمها يف تسيري  ،وتتبع حركة التدفقات النقدية يف املؤسسة
أما على مستوى  ،أمهلهإال أن املخطط احملاسيب الوطين قد  ،خزينتها وكذا مدى حاجتها للتمويل اخلارجي

                                         
 .33 املادة رقم ، مرجع سبق ذكره،08/156نفيذي رقم املرسوم الت -1
  .108 ص ،مرجع سبق ذكره ،1اجلزء شنوف شعيب، -2

3- www.iasb.org/IAS1. / Consulté le 22/02/2010. 
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يلزم املؤسسات بتقدمي معلومات " قائمة التدفق النقدي" أن املعيار احملاسيب الدويل السابعفنجد  ،املعايري الدولية
قائمة التدفقات النقدية مع تقسيم التدفقات النقدية  بإعدادعن التغريات الفعلية يف النقدية وما يعادهلا وذلك 

  .والتمويلية واالستثماريةتدفقات من األنشطة التشغيلية إىل خالل الفترة 
 ،أما فيما خيص عرض قائمة التدفقات النقدية فيمكن أن يتم مبوجب طريقتني مها الطريقة املباشرة

نه يفضل استعمال إال أ ،تا الطريقتنييقر بكلورغم أن جملس معايري احملاسبة الدولية  ،1والطريقة غري املباشرة
ويوفر معلومات أكثر  ،يةوتدفقاا النقد ةاملؤسس دخل تقدمي للعالقة بنيأفضل  تعطيألا  ،الطريقة املباشرة

  .2املالية اتاملؤشرو دم احمللل املايل يف اشتقاق النسبمالئمة وخت
عليها  تنصفيتم تقدمي جدول تدفقات اخلزينة بنفس الكيفية اليت  ،أما من خالل النظام احملاسيب املايل

   .اخلزينة وفقا للطريقة املباشرةتدفقات  بإعداد جدول ويوصي كذلك ،املعايري احملاسبية الدولية
املستخدمة للبيانات احملاسبية  األطرافختتلف  :للمعلومات احملاسبية املستخدمة األطرافمن حيث  -6

ميكن استنتاج  ،ومن خالل القوائم املالية اليت فرضها ،فاملخطط احملاسيب الوطين ،باختالف النماذج احملاسبية
 ،أساسا يف مسريي املؤسسات األطرف األطرافحيث تتمثل هذه  ،اسبيةاملستخدمة للمعلومات احمل األطراف

  .الوطين من خالل احملاسبة الوطنية االقتصاد ،الوزارات الوصية ،اهليئات املالية ،إدارة الضرائب
املستخدمة  األطرافأهم  فإن) IASB( أما حسب اإلطار املفاهيمي لس معايري احملاسبة الدولية

احلاليون ( املوردين ،املقرضني ،)احلاليون واملستقبليون( تتمثل يف املستثمريناسبية واملالية للمعلومات احمل
إال أن القوائم املالية  ،3املختلفة واجلمهور بأجهزاأخرى كالدولة  أطرافباإلضافة إىل  ،العمالء ،)واملرتقبون

 املايل يبسإلطار املفاهيمي للنظام احملاأما حسب ا ،تكون موجهة بالدرجة األوىل إىل املستثمرين واملقرضني
نفسها تقريبا تلك الفئات احملددة من  هي املستخدمة للمعلومات احملاسبية واألطراففيمكن القول أن الفئات 

 اإلدارة الداخلية للمؤسسة ،حيث جند يف مقدمتها املسريين ،قبل اإلطار املفاهيمي لس معايري احملاسبة الدولية
) اإلحصاء ،الضرائب( احلكومية األجهزة ،...)كوبن ،مسامهني( موردي األموال ،)خلينيمستخدمني دا(

  .)مستخدمني خارجيني( كالزبائن واملوردين والعمال آخرينباإلضافة إىل متعاملني 
  
  
 
  

                                         
 .132ص، جع سبق ذكرهمر ،خالد مجال اجلعارات -1
 ،اجلزائر ،جممع الرياض منوذج جامعة األغواط ،على احملتوى املعلومايت للقوائم املالية IAS7ملتقى وطين حول أثر تطبيق  ،عبد الرزاق خليلوعادل عاشور  -2

  .2008 أفريل
  . املستخدمة للقوائم املالية واحتياجاا من املعلومات من اإلطار املفاهيمي لس معايري احملاسبة الدولية الفئات 09لقد حددت املادة رقم -3
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  التقييم والتسجيل احملاسيب: الثاين املطلب
   :املالية عناصر القوائمتقييم  -1
م القوائم املالية وفق املخطط احملاسيب الوطين ترتكز على أساس مبدأ التكلفة ن الطريقة األساسية لتقييإ

 .أو احليازة أو تكلفة اإلنتاج ما يف تكلفة الشراءإتتمثل التارخيية واليت 
باإلضافة  ،لتكلفة التارخييةطريقة التقييم ترتكز كذلك على مبدأ ا فإنأما من خالل النظام احملاسيب املايل 

أو قيمة ( يةالقيمة احملن ،جنازقيمة اإل ،إىل القيمة العادلة استنادايم بعض العناصر د إىل إعادة تقيمعينه إىل أ
  ).املنفعة

 ،القيمة احلالية ،أساس التقييم احملاسيب يشتمل على التكلفة التارخيية فإنايري احملاسبية الدولية أما حسب املع
أما  ،ويتم تطبيق هذه املبادئ لتقييم عناصر القوائم املالية ،يمة العادلةالق ،القيمة احملنية ،القيمة القابلة للتحقيق

  .1نفاكورة آوإمنا ميكن تفضيل الطرق املذ ،إلغاؤهاالطرف األخرى للتقييم فال يتم عزهلا أو 
 :األصول الثابتة املادية -2
احملاسيب الوطين بتكلفتها تقيم األصول الثابتة املادية حسب املخطط  :األصول الثابتة املادية تقييم 2-1

وكذلك األمر بالنسبة للنظام احملاسيب املايل إال أن الفرق يكمن من جهة يف  .2إنتاجهاالتارخيية عند حيازا أو 
 ،الثابت األصلال تدرج ضمن تكلفة اإلدارية ومصاريف انطالق النشاط  واملصاريفكون املصاريف العامة 

به أو إضافة  االنتفاععند انقضاء مدة ) Installation( ك التثبيتومن جهة أخرى يف إضافة تكلفة تفكي
أي اعتبار التكاليف اليت ستحملها  ،3عينالثابت امل األصلتكلفة جتديد املوقع وإعادة يئة احمليط إىل تكلفة إنتاج 

  .املؤسسة يف املستقبل
ما كما لو كانت  أصل مكونات نه وفقا للنظام احملاسيب املايل تعاجليف أكما يوجد اختالف آخر يتمثل 

كاحملرك واهليكل  اوناكن الفصل بني مكمثال الطائرة مي(كانت مدة االنتفاع ا خمتلفة  عناصر منفصلة إذا
  .جندها يف املخطط احملاسيب الوطين وهذه املعاجلة ال) ن لديها مدة انتفاع أو منفعة خمتلفةواملقاعد أل

أو تكلفة  إنتاجهااألصول الثابتة املادية تقيم حسب تكلفة  فإنالدولية ة يأما من خالل املعايري احملاسب
واليت تتمثل عادة يف القيمة  ،حسب القيمة العادلةوعند إعادة تقييم هذه العناصر ينبغي أن يكون ذلك  ،هائاقتنا

لفرق متثل نقصان إال إذا كان هذا ا اخلاصةوفرق إعادة التقييم يوضع مع األموال  ،اإلقفالالسوقية يف تاريخ 
  .ةقيم

                                         
  .96ص ،مرجع سبق ذكره ،1اجلزء ،شنوف شعيب -1
 .18املادة  ،مرجع سبق ذكره ،1975جوان  23القرار املؤرخ يف  -2
 .54ص ،121 املادة ،مرجع سبق ذكره ،النظام احملاسيب املايل -3



 "األسباب والنتائج, الطبيعة"أعمال اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر : الفصل الثاين

 

99 
 

يتم يف اية كل سنة حساب قسط اإلهتالك بطريقة  ،حسب املخطط احملاسيب الوطين: اإلهتالكات 2-2
وعموما فإن الطرق  ،معينة ختتلف عن الطرق األخرى حسب اهلدف املراد حتقيقه من طرف املؤسسة

اإلهتالك  ،)اخلطي(يف اإلهتالك الثابتاملستخدمة حلساب اإلهتالكات وفق املخطط احملاسيب الوطين تتمثل 
 ).اإلهتالك الضرييب( املتزايد واإلهتالك املتناقص

تطور استهالك املؤسسة لهي إال انعكاس  ما أصلأي  إهتالكطريقة  فإنأما حسب النظام احملاسيب املايل 
 اإلهتالكطريقة  ،طياخل اإلهتالك طريقةهذه الطرق يف  وتتمثل ،األصلاليت يدرها ذلك  االقتصاديةمنافع لل

  .املتزايد اإلهتالكاملتناقص وطريقة وحدات اإلنتاج وطريقة 
يتمثل يف تكلفة احليازة منقوصا منها القيمة  لإلهتالكالقابل ينص النظام احملاسيب املايل على أن املبلغ 

هذه القيمة ومل  أمهلي على العكس من املخطط احملاسيب الوطين الذ ،منفعتهعند اية مدة  األصلاملتبقية هلذا 
  .اإلهتالكباحلساب عند حساب قسط  يأخذ

ومدة املنفعة  اإلهتالكالنظر يف طريقة  بإعادةجير النظام احملاسيب املايل املؤسسات أن تقوم دوريا  -
ر لو كان تغيري تقديكما  فيسجل ،)يف احد العناصر السابقة(تبني ضرورة إجراء تغيري وإذاوالقيمة املتبقية 

أما املخطط احملاسيب الوطين فلم  ،1هتالكات السنة املالية والسنوات املستقبليةويضبط املبلغ املخصص إل ،حماسيب
 .اإلهتالكختص إعادة النظر يف املدة وطريقة  إجراءاتينص على 

ق االهتالك اليت فهناك العديد من طر "القيم الثابتة املادية" 16أما حسب املعيار احملاسيب الدويل رقم -
طريقة  كن استخدامها لتوزيع القيمة القابلة لالهتالك بشكل منتظم خالل العمر االنتاجي وتشمل هذه الطرقمي

وطريقة القسط املتناقص  لألصلثابتة على مدى العمر اإلنتاجي  أعباءتؤدي إىل احتساب  القسط الثابت اليت
إضافة إىل طريقة جمموع الوحدات  صللألتناقص على مدى العمر اإلنتاجي امل القسطاليت تؤدي إىل احتساب 
 .األصلستخدام املتوقع أو خمرجات التعتمد على ا أعباءاليت تؤدي إىل احتساب 

وتطبق بطريقة منسقة  ،األصلاملتوقعة من ذلك  االقتصاديةعلى منط املنافع  اإلهتالكويعتمد اختيار طريقة 
  .2لألصل االقتصاديةقع للمنافع إال إذا كان هناك تغيريا يف النمط املتو ،ألخرىمن فترة 

كانت التوقعات تشري إىل اختالف  وإذا ،دوريا االستثماراتمراجعة العمر اإلنتاجي لعناصر كما جيب 
  .للفترة اجلارية والفترات املستقبلية اإلهتالك أعباءكبري عن التقديرات السابقة فيجب تعديل 

تغري جوهري كان هناك  وإذا ،الثابتة بشكل دوري املطبقة على القيم اإلهتالككما جيب مراجعة طريقة 
  .3فيجب تغيري الطريقة مبا يعكس التغري يف النمط ،من تلك االستثمارات االقتصاديةيف النمط املتوقع للمنافع 

                                         
  .55ص ،SCF يب املايلالنظام احملاس من 8الفقرة  ،121املادة  -1
  .101ص, مرجع سبق ذكره,  II اجلزء ،شنوف شعيب -2

3- Laurent BAILLY, comprendre les IFRS, Maxina, France, Paris, 2005, P 46. 
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إىل غاية تاريخ  اإلهتالكينص املخطط احملاسيب الوطين على حساب  :التنازل عن االستثمارات 3- 2
 .التنازل الفعلي

املؤسسة اليت تقوم بالتنازل تتوقف عن  فإن) القيم الثابتة املادية( 16 وجب املعيار احملاسيب الدويل رقمأما مب
ويف  ،وكذلك احلال بالنسبة للنظام احملاسيب املايل ،مبجرد قرار عرض االستثمار للتنازل اإلهتالكحساب 

  :احلاالت اليت يتم فيها التنازل عن االستثمار جيب أن
ندما يسحب من اخلدمة بصفة ائية وال من امليزانية عند التخلص منه أو عاالستثمار  حيذف عنصر -

 .1ينتظر منه أي منافع اقتصادية مستقبلية ال من استعماله وال من التخلي عنه

حتدد األرباح واخلسائر الناجتة عن استبعاد أي عنصر من القيم الثابتة املادية عن طريق الفرق بني  -
 .2يف حساب النتائج إيراداتأو  كأعباءويسجل الفرق  لألصلن التنازل والقيمة احملاسبية العائد مصايف 

 :)les immobilisations incorporelles( القيم الثابتة املعنوية -3
مبا فيها مصاريف الدراسات  اإلعداديةينص املخطط احملاسيب الوطين على تسجيل كل املصاريف 

  .د أن سبق تسجيل كل منها حبسب طبيعتها يف احلسابات املعنيةبعضمن االستثمارات  واألحباث
نه ميكن أن تسجل مصاريف أإال  اإلعداديةأما النظام احملاسيب املايل فال جند فيه ما يعرف باملصاريف 

  :حتققت شروط معينة وهيالبحث والتطوير ضمن القيم الثابتة املعنوية إذا 
كبرية لتحقيق  وظحظنوعية مستقلة تنطوي على أن تكون تلك النفقات ذات صلة بعمليات  -

 مردودية شاملة؛

العمليات املرتبطة بنفقات التطوير أو استعماهلا أو  إلمتامأن تكون للمؤسسة القدرة التقنية واملالية  -
 بيعها؛

 .أن ميكن تقييم هذه النفقات بصورة صادقة -
املعنوية ألا ليس هلا منافع اقتصادية  فاملصاريف السابقة النطالق النشاط ال تسجل ضمن القيم الثابتة

تسجل كذلك أما مصاريف الدراسات والبحوث فال  ،أو الورشة اآللةة أي ال تضيف أي قيمة لتلك يلبمستق
ا غري معرفةضمن القيم الثابتة املعنوية أل )Non indentifiable(،  وعندما تصل ملرحلة التطوير ولكي يتم

ضمن كلفة احليازة  اإلعداديةاملصاريف  يف حني تدمج بعض عناصر ،روط السابقةتثبيتها فينبغي حتقيق الش
هلة أي اليت تتطلب أكثر من يف حالة األصول املؤ مصاريف القروضللقيم الثابتة املادية ونذكر على سبيل املثال 

                                         
  .56ص ،SCE 2007من  ، 11الفقرة ،121املادة  -1
 .56ص, 12الفقرة ،املادة السابقة -2
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 ،تسنوا 5هي مدة استحقاقه ،10000 فلو فرضنا أن مؤسسة حتصلت على قرض مقداره ،جنازهاسنة إل
  .جناز مشروع ما خالل مدة سنتنيإل ،%8هو  معدل الفائدة

 هنا مصاريف القروض اليت تدخل ضمن تكلفة املشروع هي املصاريف املتعلقة ،1500 تكلفة املشروع
صاريف الثالث مفقط اليت تدخل ضمن كلفة املشروع أما  1600=10000×%8×2  فقط أيبالسنتني

   .احليازة السنوات الباقية فال تدخل ضمن كلفة
وفق طريقة الداخل الوطين  احملاسيب املخطط ات من املخزونات وفقخراجايتم تقييم اإل :املخزونات -4

بطريقة التكلفة الوسطية  وإما) DEPS( خريا صادر أوالأو بطريقة الداخل أ )PEPS( أوال صادر أوال
  يف الدخول هي األوىل يف اخلروجر السلعة األوىلما باعتباإفيتم تقييمها  املرجحة، أما وفق النظام احملاسيب املايل

)PEPS (مبتوسط تكلفتها املرجحة وإما . 
قَتاإلنتاجتكلفة الشراء أو تكلفة ( تارخييةم املخزونات حسب النظام احملاسيب املايل على أساس التكلفة الي (

ا وفقا للمخطط احملاسيب الوطين فتقييم أم). حالة املنتوجات الزراعية(أو على أساس القيمة العادلة لبعض العناصر
 .1)املنتجات(تكلفة اإلنتاج  أو) املواد واللوازم والبضائع( املخزونات بكلفة الشراء

 ،)خدمات(كما أنه ميكن للمخزونات حسب النظام احملاسيب املايل أن حتتوي على عناصر غري مادية 
خلدمات تعترب هذه ا ،دماا ومل تعد فواتريها بعدفمثال مؤسسة خدماتية يف اية السنة إذا مل تنته من خ

 ،اإلنتاج املخزن دائنا )72/ـح( مقابل جعل نايخدمات قيد اإلنتاج مد )34/ـح( كمخزونات وذلك جبعل
 .ى العكس من املخطط احملاسيب الوطين الذي يستوجب أن تكون عناصر املخزونات مادية حىت يتم تسجيلهاعل

زونات أما خراجات من املخيم اإلتقي فيتم) السلعياملخزون ( 02  الدويل رقمار احملاسيبيعأما حسب امل
كما تقيم عناصر  ،)CUMP( املرجحة التكلفة املتوسطةطريقة بو أ) PEPS( أوالالصادر  أوالبطريقة الوارد 

م بالقيمة يتق املخزونات حسب مبدأ التكلفة التارخيية باستثناء املخزونات الفالحية واملنتوجات الزراعية اليت
  .العادلة

حسب املخطط احملاسيب الوطين فإن عملية البيع تتحقق إذا  :اإليرادات احملصل عليها من بيع السلع -5
الفواتري حىت ولو  إعدادالبيع وبعد  كانت هناك طلبيات أو عقود بني املؤسسة والغري أو أي وثيقة تثبت عملية

املتعلق  اإليراد فإنوالنظام احملاسيب املايل  IFRSبح حمققة أما حسب عملية البيع تص فإنمل تتم عملية التحصيل 
  :2تم تسجيله حماسبيا إال إذا توفرت الشروط التاليةيالبيع ال  بعملية

 .املنتظرة من الشيء حمل البيع إىل املشتري واألخطارنافع قامت بتحويل امل قدأن تكون املؤسسة  -

 ؛ةنه ميكن حتديد سعر البيع بصورة دقيقأ -

                                         
 .21 ق ذكره، املادةمرجع سب، 23/6/1975القرار املؤرخ يف -1

2- Laurent BAILLY, Op-Cit, P96. 
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 ؛نه ميكن حتديد التكاليف املتعلقة بعملة البيع بصورة دقيقةأ -

  .املؤسسة ليس هلا رقابة على الشيء حمل البيع -
، حيث يفرض كل )املستمر(يتفق النظام احملاسيب املايل مع املخطط الوطين احملاسيب يف مسألة اجلرد الدائم 

 .به وليس واجباً ا مسموحاًأمرIFRS ا لـ منهما اجلرد الدائم لعناصر املخزونات، يف حني يعترب وفق
 
  

  :خالصة الفصل الثاين
األوىل بعد  ،ةييسبثالث حمطات رئ  يف اجلزائر مرمن خالل هذا الفصل تبني لنا أن التوحيد احملاسيب

 بدأتالثانية فقد  اأم ،م1957 واليت عرفت تبين وتطبيق املخطط احملاسيب الفرنسي لسنة 1962 سنة االستقالل
خمطط حماسيب جديد  إعدادوالذي اضطلع مبهمة ) CSC( للمحاسبة األعلىالس  بتأسيسوذلك  1972 نةس

والذي  ،1975وهو ما جتسد بصدور املخطط احملاسيب الوطين سنة االشتراكي االقتصاد احتياجاتويليب  يالءم
أما احملطة الثالثة  ،والقانوين ني احملاسيبمع التطورات احلاصلة يف اال قصد موائمتهعرف بعض اإلضافات 

هيئة ) Se hisser( م وهو ما يعكس تطلع2007 نوفمرب 25 النظام احملاسيب املايل يفتبين بفقد توجت هم واأل
من مرجع حماسيب إىل آخر  االنتقالكان  وقد .)IFRS( التوحيد احملاسيب باجلزائر إىل املرجع احملاسيب الدويل

 .لتطورات احلاصلة على مجيع املستوياتيهدف دائما إىل موائمته مع ا
  
 ،هاعحد كبري م إىلاحملاسيب املايل الذي يتوافق  النظامن تبين اجلزائر للمعايري احملاسبية الدولية من خالل إ

وتقدمي القوائم  إعدادسواء من حيث اإلطار املفاهيمي أو من حيث القياس والتقييم احملاسبيني إضافة إىل طريقة 
وكذا مواكبة التطورات احلاصلة  ،واملالية اجلديدة االقتصاديةرب خطوة عمالقة للتكيف مع السياسات يعت ،املالية

ويسمح بتقدمي معلومات حماسبية ومالية  ،على املمارسة احملاسبية يف بالدنا إجياباعكس نيسوهو ما  ،يف العامل
 .تتميز بالصدق واملوثوقية والقابلة للمقارنة

  
املزايا السابقة تعترضها بعض املشاكل واملعوقات خصوصا تلك املتعلقة بالتقييم إال أن الوصول إىل 

والتدابري الالزمة من  اإلجراءاتختاذ وهو ما يقتضي ا ،حملاسيب بشكل عاماحملاسيب وبالقوانني اجلبائية وبالتعليم ا
                                                         . عملية االنتقال إىل النظام احملاسيب املايل اجلديد إجناحجل أ

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

:ثـل الثالـالفص  
النظام المحاسبي المالي والبيئة 

 المحاسبية الجزائرية
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حيمل النظام احملاسيب املايل الكثري من مظاهر االختالف مقارنة باملخطط احملاسيب الوطين، فاملؤسسات 

مشاكل عديدة عند انتقاهلا إىل تطبيق النظام احملاسيب  من دون شك، تواجهساملعنية بتطبيق النظام احملاسيب املايل 
خطط احملاسيب الوطين إىل حسابات النظام احملاسيب املايل وخصوصا عملية حتويل األرصدة املعدة وفق قواعد امل

 م2009املعدة وفق النظام احملاسيب املايل مع حسابات سنة  م2010املايل، إضافة إىل مقارنة حسابات سنة 
  .املعدة وفق قواعد املخطط احملاسيب الوطين

 

 ،ق النظام احملاسيب املايلواملؤسسات بشكل خاص وهي املعنية بتطبي بشكل عام كما أن االقتصاد اجلزائري
تعيش واقعا رمبا يكون عائقا أمام التطبيق اجليد هلذا النظام واالستفادة من املزايا اليت جاء ا، فتطبيق النظام 

 ومنها ما يتعلق ،بالنظام القانوين واجلبائي احملاسيب املايل تواجهه جمموعة من التحديات منها ما يتعلق
ومنها ما يتعلق بنظام التعليم والتكوين احملاسبيني يف  ،ها ما يتعلق باملهنة احملاسبيةومن ،حبد ذاا باملؤسسات

 .بالدنا

  

سنحاول من خالل هذا الفصل أن نستعرض الضوابط والشروط اليت حتكم جناح وعلى ضوء ما تقدم 
تغيري جذري للثقافة  عملية االنتقال إىل تطبيق النظام احملاسيب املايل، بالنظر إىل أمهية ما سوف حتدثه من

. واملمارسة احملاسبيتني نتيجة القطيعة مع أكثر من ثالثة عقود من املمارسة املستندة إىل املخطط احملاسيب الوطين
  .ومبا يضمن حتول سليم وناجح حنو النظام احملاسيب املايل
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  لعالقةالقوانني ذات او النظام احملاسيب املايل والقواعد اجلبائية: املبحث األول

على إجبارية تطبيق النظام احملاسيب املايل وكذا استقاللية  م2009لقد أكد قانون املالية التكميلي لسنة 
القانون احملاسيب عن القانون الضرييب، حيث نصت املادة السادسة منه على ضرورة احترام املؤسسات لألحكام 

أن ال تكون متعارضة مع القواعد اجلبائية املطبقة واملتبعة والقواعد اليت ينص عليها النظام احملاسيب املايل شريطة 
  .يف حتديد الوعاء الضرييب

بعني االعتبار ودراسة كل  والقانونية كما أنه من الضروري أن يتم العمل على أخذ املتطلبات اجلبائية
تسهيل االتصال بني  املشاكل اليت قد تنجم عن تطبيق النظام احملاسيب املايل وإجياد احللول هلا، وذلك دف

احلاجيات احملاسبية واجلبائية والوصول إىل نتائج حماسبية تنتهي إىل نتائج جبائية، والسماح للمؤسسة اجلزائرية 
  .بتلبية متطلبات املعايري اجلبائية

إن التطور االقتصادي والتحوالت املختلفة اليت تشهدها اجلزائر تفرض على املؤسسات الوطنية إجراء 
كثرية، ومما الشك فيه أن اإلطار التنظيمي ورغم ثرائه ال بد أن يأخذ بعني االعتبار إحداث تكامل بني  تغيريات

  .القوانني اجلبائية الصادرة واملعايري احملاسبية الدولية

إذ جيب أن يأخذ التوحيد احملاسيب بعني االعتبار اهلدف املتمثل يف حتقيق نظام مشترك وتسهيل التقارب 
  .اجات احملاسبية والضرائببني االحتي

  

  م2010و م2009لسنيت قانون املالية املتضمنة يف األحكام اجلبائية : ملطلب األولا

  م2009األحكام اجلبائية املتضمنة يف قانون املالية التكميلي لسنة  - 1

  :استقاللية القانون احملاسيب عن القانون اجلبائي -1- 1

احملاسبة عبارة عن تقنية تستخدم لتحديد ربح املؤسسات اخلاضع يف ظل املخطط احملاسيب الوطين، كانت 
ظل النظام  يف للضريبة، وكان يتوجب على احملاسبني أن يكونوا اختصاصيني جيدين يف القانون اجلبائي، أما

احملاسيب املايل اجلديد فاألمر ليس كذلك، فاحملاسبة ال تستخدم لتحديد الضريبة واحملاسب ليس اختصاصيا يف 
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، كما ميتاز النظام احملاسيب املايل بغياب القيود احملاسبية ذات الطابع اجلبائي، ألا ال تعكس ملسائل اجلبائيةا
  .1احلقيقة االقتصادية بشكل كامل

على إجبارية تطبيق النظام احملاسيب املايل  م2009قد أكد قانون املالية التكميلي لسنة ويف هذا السياق، ف
نون احملاسيب عن القانون الضرييب، حيث نصت املادة السادسة منه على ضرورة احترام وكذا استقاللية القا

املؤسسات لألحكام والقواعد اليت ينص عليها النظام احملاسيب املايل شريطة أن ال تكون متعارضة مع القواعد 
  .2اجلبائية املطبقة واملتبعة يف حتديد الوعاء الضرييب

  :املصاريف اإلعدادية -2- 1

تسجل حماسبيا، ولكن مع دخول النظام احملاسيب املايل حيز  اإلعداديةالقانون اجلبائي، املصاريف  يف
  .3األولية اإلطفاءخطة  بإتباع، سيتم استبعادها من النتيجة اجلبائية وذلك م2010من سنة  ابتداءالتطبيق 

 ال تستويف شروط التسجيل وحسب أحكام وقواعد املرجع احملاسيب اجلديد فإن املصاريف اإلعدادية اليت
  .ضمن األصول سيتم تسجيلها ضمن األعباء

  :مصاريف البحث والتطوير -3- 1

من قيمة   %10، مصاريف البحث والتطوير يف املؤسسة يتم ختفيضها من النتيجة بـ من الناحية اجلبائية
يعاد استثمار  املبلغ املسموح شريطة أن  و دد بعشرة ماليني ديناراحملسقف دون أن تتجاوز الأو الربح،  لالدخ

  .4بتخفيضه يف إطار هذا البحث

   :إعادة تقييم األصول -4- 1

  :على م2009لسنة   ينص قانون املالية التكميلي

ربح القيمة الناجتة عن إعادة تقييم األصول الثابتة ضمن النتيجة اجلبائية يف أجل  دمج ةضرورة إعاد -
  .م احملاسيب املايل حيز التطبيقسنوات من تاريخ دخول النظا 05أقصاه 

                                                             
1- DUCASSE.E et autre, Normes Comptables Internationales IAS/IFRS. Pages Bleues Internationales, Bouira, 
Algérie, Novembre 2009, P 74. 
2- Tazdait Ali, Op- Cit, P.44.  
3- Article 08 de la loi de finances complémentaires pour 2009. 
4 - Tazdait Ali, Op- Cit, P.44. 



النظام احملاسيب املايل والبيئة احملاسبية اجلزائرية: الفصل الثالث  
 

 
 

107 

سيتم إدماجها يف نتيجة السنة  املثبتة خالل عمليات إعادة التقييم هتالكاتإللاملخصصات املكملة * 
  .احلالية

  م2010 األحكام اجلبائية اجلديدة املتضمنة يف قانون املالية لسنة - 2

  :1نذكر منها اجلديدة جمموعة من األحكام اجلبائية م2010لقد تضمن قانون املالية لسنة

كما لو  دج 30.000 ليت ال يتجاوز مبلغها خارج الرسمميكن اعتبار العناصر ذات القيمة الضعيفة ا -
  . سجل ضمن األصول الثابتةتكانت أعباء حتمل على السنة اليت مت استخدامها فيها، وعليه فإا ال 

  ".  Leur valeur vénale" يةالسلع املكتسبة جمانا تسجل ضمن األصول بقيمتها احلقيق -

للمكلفني بالضريبة ويف  إهتالك األصول الثابتة يتم على أساس طريقة االهتالك اخلطي، ومع ذلك ميكن -
  .طريقة االهتالك املتناقص أو طريقة االهتالك املتزايد واطبقيظل شروط معينة أن 

على أساس مدة مساوية ملدة عقد إجيار يف إطار عقود إجيار التمويل، يتم حساب اهتالك األصل املعين  -
  .التمويل

املؤونات املكونة ملواجهة األخطار املختلفة واملتعلقة بعمليات القروض طويلة ومتوسطة األجل ال يتم  -
  .جتميعها مع األنواع األخرى من املؤونات

، دج 1000.000 والذي تقبل به إدارة الضرائب هو السقف احملدد لتكلفة حيازة السيارات السياحية -
مع ضرورة االنتباه إىل أن هذا السقف ال ينطبق على املؤسسات اليت تشكل هذه السيارات السياحية نشاطها 

  .األساسي

الذي قد تقوم به املؤسسة والذي تقبل به إدارة الضرائب هو  "لسبونسورا"السقف احملدد لعمليات  -
  .دج 30.000.000

  :الوحيدة كل من خيضع إىل نظام الضريبة اجلزافية  -

                                                             
1- Les nouvelles dispositions fiscales de la loi de finances 2010, Journal officiel de la République Algérienne n° 
78 de 31 /12/2009. 
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ن رقم أعماهلم ابيع السلع واألشياء إذا كاألشخاص الطبيعيون الذين يتمثل نشاطهم األساسي يف -
  .دج5.000.000السنوي ال يتجاوز 

يتجاوز األشخاص الطبيعيون الذين يتمثل نشاطهم يف تأدية اخلدمات إذا كان رقم أعماهلم السنوي ال  -
  .دج 5.000.000

عيون الذين ميارسون يف نفس الوقت نشاط بيع السلع واألشياء باإلضافة إىل أنشطة األشخاص الطبي -
  .دج5.000.000تأدية اخلدمات شريطة أن ال يتجاوز رقم األعمال احملقق عن النشاطني 

  

  الصعوبات اجلبائية الناجتة عن تطبيق النظام احملاسيب املايل: لثايناملطلب ا

والوفاء بالضرائب، ال بد من دراسة مجيع  طبيق النظام احملاسيب املايلتلتمكني املؤسسات من االلتزام ب
اجلوانب اليت هلا تأثري على املوارد املالية للدولة، ألنه ال ميكن متييز أو تفضيل جانب على جانب أخر، ولكن 

  .لضمان االنتقال من النتيجة احملاسبية إىل النتيجة اجلبائية مع تلبية احتياجات كل جانب منهم

ميكن ذكر بعض العناصر اليت متثل عائق يف التقريب بني النظام احملاسيب والنظام اجلبائي  السياقويف هذا 
  :وهذا كما يلي

  ؛وخسارة القيمة هتالك األصول الثابتةا -

  تغيري الطرق احملاسبية؛ -

  مؤونات أعمال الصيانة الكربى؛-

  عقود إجيار التمويل؛-

  ؛املنافع املمنوحة للمستخدمني-

  الضرائب املؤجلة؛ -

  .حتويل احلقوق والديون بالعملة األجنبية -

  .القيمة العادلة على أساستقييم بعض األصول واخلصوم  -
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  :اهتالك األصول الثابتة وخسارة القيمة - 1

النظام اجلبائي املطبق حاليا يف اجلزائر يعتمد على طرق اإلهتالك املتمثلة يف اإلهتالك اخلطي، اإلهتالك 
يف حني أن النظام احملاسيب املايل حيتوي على . على أساس التكلفة التارخيية تناقص واإلهتالك املتزايد وذلكامل

  :1، نذكر منهاإلهتالكامفاهيم جديدة يف حساب 

  ؛)مدة املنافع االقتصادية(حتسب على أساس املدة احلقيقية الستعمال األصل  كمدة االهتال-

ألصل عند انقضاء هلذا اأخذ بعني االعتبار القيمة املتبقية احملتملة مع  يتم حساب قسط اهتالك األصل -
  ؛ )بلة للتحديد بصفة موثوقةاوذلك إذا كانت معتربة وق( مدة منفعته

  النظر الدورية يف طريقة ومدة االهتالك؛ إعادة-

  .2ظرة لألصل املعينيشرع يف حساب االهتالك ألصل ما ابتداء من بداية استهالك املنافع االقتصادية املنت-

اليت متثل فائض القيمة (اختبار حول اخنفاض قيمة األصول، واثبات خسارة القيمة  إجراءضرورة -
يف حني ال  تعترف  .يف احلسابات يف حالة وجودها) احملاسبية الصافية ألصل ما على قيمته القابلة للتحصيل

  .لة يف حتديد قسط االهتالكالقواعد اجلبائية بالقيمة املتبقية كأحد العناصر الداخ

 مباشر على النتيجة اجلبائية، ألن اجلانب اجلبائي يهدف إىل ريأثتأنه سيكون هناك  جليالنا هنا يظهر من و
حتقيق أو تعظيم املوارد اجلبائية من خالل الضرائب املفروضة على املؤسسة كالضرائب على األرباح، بينما 

  .ات مالية واقتصادية من خالل املفاهيم االقتصادية املدرجة فيهالنظام احملاسيب املايل يليب احتياج

ومن هنا جيب على السلطات تقييم األثر املنتظر على املوارد املالية املستقبلية للدولة، قبل اختاذ القرار بشأن 
  .اختيارأي 

  :التقديرات احملاسبية وتصحيح األخطاءالطرق وري يتغ - 2

هذا النوع من التغيريات والتصحيحات اليت جيب أن تكون يف املالحق وتظهر حيدد النظام احملاسيب املايل 
  .مباشرة على مستوى األموال اخلاصة دون أن تسجل يف حساب النتائج

                                                             
1- Fiscalité et normes internationales IAS/IFRS, CNCC, Séminaire des 15 & 16 décembre. Paris .2007 .P 06. 
 
2 - Eric HENRICH, Impacts fiscaux des nouvelles règles comptables, Lycie, Cassin, 2006.P 11. 
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اإلطار القانوين اجلبائي احلايل هل يقبل هذا االختيار دون خطر على اإلدارة اجلبائية بتضييع جزء من 
  .لعواقب هذه احلالةمواردها اجلبائية دون تقييم أويل 

  :ويكون اهلدف من هذا كله هو رفع مستوى التقارب بني

املفاهيم املستعملة وفقا للمعايري الدولية للمحاسبة اليت تركز يف إعداد القوائم املالية على تلبية  -
  .االحتياجات وفقا للشفافية االقتصادية واملالية

  .اجلبائيةالنظام اجلبائي الذي يهدف إىل تعظيم املوارد  -

حيث يف بعض األحيان جند بعض العناصر اليت قد تكون متعارضة متاما، وهلذا ال بد من وضع حالة 
تقارب لالنتقال من النتيجة احملاسبية إىل النتيجة اجلبائية من خالل دمج العناصر املعنية، مع إحداث تطوير 

 .حسب التغريات اليت قد حتدث على النظام اجلبائي

  :مال الصيانة الكربىمؤونات أع - 3

ألا ال تتوافق (أما حماسبيا فال يسمح بذلك . من الناحية اجلبائية ،يسمح بتكوين هذا النوع من املؤونات
 .تقلوجيب أن تعاجل حماسبيا كعنصر مس). مع تعريف األصل

  :التمويل إجيارعقود  - 4

متويل، ضمن األعباء عند املستأجر  من الناحية الضريبية، يتم تسجيل امللك املؤجر املوافق لعقد إجيار
  .عند املؤجر، وذلك كما لو كان األمر عبارة عن عقد إجيار بسيط اإليراداتوضمن 

، 1حماسبيا ووفقا للنظام احملاسيب املايل فنجد أن قصدية العقد وجوهره تطغى على طبيعته القانونيةأما 
ر ضمن جؤيسجل امللك املستأجر نص على أن املأحكام النظام احملاسيب املايل تومبوجب ذلك فإن قواعد و 

األصول بقيمته العادلة أو بالقيمة احملينة للمدفوعات الدنيا مبقتضى اإلجيار إذا كانت هذه القيمة األخرية أقل 
، ويقوم كذلك باهتالك هذا األصل بنفس الطريقة املستخدمة الهتالك األصول املشاة اململوكة، ويف حالة مثنا

 مدةد تأكد لدى املستأجر بامتالك األصل يف اية مدة عقد التأجري فيتم اهتالك األصل على مدار عدم وجو

                                                             
1- DUCASSE.E et autres, Op- Cit, P.54. 



النظام احملاسيب املايل والبيئة احملاسبية اجلزائرية: الفصل الثالث  
 

 
 

111 

ويقابل ذلك جعل ديون إجيار التمويل كدين على املؤسسة ويسجل ضمن  .مدة العقد أيهما أقلماأو  منفعته
   .1)ما عدا يف حالة الدفع نقدا(اخلصوم 

ضمن احلقوق  التمويل يف بداية العقد -يظهر األصل موضوع عقد إجيارف )املالك( راملؤجأما يف ميزانية 
اخلصوم وتسجل بقيمتها  مبيعاته ضمن، مقابل تسجيل إيرادات مبقدار مبالغ الدفعات املستلمة من املستأجر

  .العادلة

  :وظفنياملنافع املمنوحة للم - 5

هلم أثناء اخلدمة، وكذلك املؤسسة متنحها  منافع املوظفني اليت على أنص قواعد النظام احملاسيب املايل تن
ينجز املوظفني العمل املقرر يف مقابل تلك ضمن احلسابات كأعباء عندما تدرج بعد التقاعد،  منافع العاملني

  .مستخدميها متوفرة حيالاملنافع أو عندما تكون الشروط التعاقدية للمؤسسة 

  :2تنقسم منافع املوظفني إىل أربعة أقسام

 مثل الرواتب واألجور ومسامهات املؤسسة يف الضمان االجتماعي:املوظفني قصرية األجلمنافع  -
  .اخل...السنوية واملرضية املدفوعة واإلجازات

املنافع الوظيفية بعد انتهاء اخلدمة الوظيفية للعاملني مثل رواتب التقاعد وتكاليف اخلدمات الطبية  -
  .املني أثناء فترة التقاعدخالل فترة التقاعد والتأمني على حياة الع

  .مكافأة اية اخلدمة املقدمة للعاملني -

مثل إجازة اخلدمة الطويلة أو إجازة التفرغ العلمي، وتكاليف العاملني  منافع املوظفني طويلة األجل -
  .املدفوعة خالل فترة العجز طويلة األجل

مبلغ التزامات املؤسسة يف جمال ويتم يف كل عملية إقفال حسابات الدورة إثبات يف شكل مؤونات 
املعاش، تكميالت التقاعد، التعويضات املقدمة بسبب اإلحالة على التقاعد أو املنافع املماثلة املمنوحة 

وحتدد هذه األرصدة على أساس القيمة احملينة موع االلتزامات  .ملستخدمي املؤسسة وشركائها ووكالئها
  .احلسابية املالئمةالسابقة باستعمال الفرضيات والطرق 

                                                             
  .110، مرجع سبق ذكره،ص  2010بوتني حممد،  -1

  . 355صار، مجعة محيدات، مرجع سبق ذكره، صحممد أبو ن - 2



النظام احملاسيب املايل والبيئة احملاسبية اجلزائرية: الفصل الثالث  
 

 
 

112 

ال تسمح بتشكيل مؤونات اللتزامات التقاعد ومنافع ما بعد انتهاء هي على العموم أما القواعد اجلبائية، ف
  .اخلدمة

  :الضرائب املؤجلة - 6

أو قابل ) ضريبة مؤجلة خصوم(الضريبة املؤجلة هي عبارة عن مبلغ الضريبة عن األرباح القابل للدفع 
 .1خالل سنوات مالية مستقبلية) ة أصولضريبة مؤجل(للتحصيل 

  :وهي ناجتة عن

 أو عبئ ما و أخذه بعني االعتبار يف النتيجة اجلبائية لسنة إليراداحملاسيب  اإلثباتاالختالل الزمين بني  -
  .مالية الحقة يف مستقبل متوقع

و ضرائب مستقبلية كانت نسبتها إىل أرباح جبائية أ ذاإ لجيأللتعجز جبائي أو قروض ضريبية قابلة  -
  .حمتملة يف مستقبل منظور

  .عاجلة اليت متت يف إطار إعداد القوائم املالية امعةاملذف وإعادة احلترتيبات و ال -

لذلك ليس  النظام اجلبائي بالتحقيق الفعلي هلذه التكاليف لكي تدمج يف النتيجة اخلاضعة للضريبة،ميتاز 
يف حني أن النظام احملاسيب يستند إىل مفهوم التكاليف  اخلاضعة للضريبة، للضرائب املؤجلة أي أثر على النتيجة

وهنا ميكن طرح إشكالية اإلرجاع اجلبائي هلذه . املفترضة اليت تكون إىل حد كبري مندجمة يف النتيجة احملاسبية
  .التكاليف

  :حتويل احلقوق والديون بالعملة األجنبية -7

على  حتميل عملية حتويل احلقوق  ينصادية فإن النظام احملاسيب املايل يف إطار الشفافية املالية واالقتص
  2:والديون بالعملة األجنبية يف اية كل دورة يف جانبني

  .إذا كانت هناك خسارة :أعباء -

  .إذا كان هناك ربح :نواتج -
                                                             

1- Paragraphe 134-2 du système comptable financier, P 64. 
2- Abdelhamid DJILLALI, Réflexions sur le projet du nouveau référentiel comptable algérien en rapport avec les 
normes IAS/IFRS. Séminaire portant sur la normalisation comptable internationale, 24 septembre – 03 octobre 
2005, Koléa, Alger, P 21.   
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لعملة الذي يسمح للمؤسسات بتسجيل خسارة حتويل احلقوق والديون با بائيعلى عكس النظام اجل
 .األجنبية فقط يف اية كل دورة حماسبية وهذا ما ميثل امتياز بالنسبة هلذه املؤسسات

  :تقييم بعض األصول واخلصوم على أساس القيمة العادلة -8

إن خيار تقييم بعض األصول واخلصوم على أساس القيمة العادلة وفقا للمعايري الدولية للمحاسبة ال 
  .الذي يقوم على أساس التكلفة التارخييةيتماشى مع النظام الضرييب 

  والسؤال الذي يطرح نفسه دائما هو كيفية التوفيق بني قواعد املعايري احملاسبية ومتطلبات نظامنا اجلبائي؟

  

  النظام احملاسيب املايل والقانون التجاري: املطلب الثالث

ومن  ،املؤسسات اليت ستطبقه ية تستند إليهار حيتاج إىل أسس قانونيف اجلزائ النظام احملاسيب املايلإن تطبيق 
أحكام وقواعد النظام احملاسيب املايل بني هذه األسس القانونية جند القانون التجاري الذي ينبغي أن ينسجم مع 

وال يتعارض معها، فإذا أخذنا كمثال فالقانون التجاري اجلزائري مازال يعترب أن أي مؤسسة فقدت ثالث 
معايري احملاسبة الدولية تعترب أن  أن ماهلا فهي يف حالة إفالس وجيب تصفيتها، يف حني من رأس )3/4( اعأرب

ناتج عن الفرق بني قيمة األصول واخلصوم وهذا الفرق يتغري من  )Résiduel( متبقيةرأس املال جمرد قيمة 
اطها بشكل عادي ولو وقت آلخر، فاألهم أن ال تقع املؤسسة يف خطر العجز عن التسديد وبإمكاا مزاولة نش

   .استهلكت رأس ماهلا االجتماعي

الفقرة األوىل من القانون  717وفيما خيص اإلفصاح عن احلسابات االجتماعية فإنه جيب تعديل املادة 
األخرى  املالية نص على اإلفصاح فقط على جدول حسابات النتائج وامليزانية دون القوائمت يتالتجاري وال

وهذا ما ) تغريات األموال اخلاصة جدولتدفقات اخلزينة و جدول( النظام احملاسيب املايل اجلديدة اليت تضمنها
   .جيب تعديله

ونفس الشيء ينطبق على قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة وقوانني املالية والنصوص 
  .ملايلاخل، واليت تتطلب تعديلها مبا يتوافق مع متطلبات النظام احملاسيب ا...التطبيقية
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  حتديات وانعكاسات تطبيق النظام احملاسيب املايل على املؤسسات يف اجلزائر: املبحث الثاين

تأخذ بعني االعتبار أعمال هيئات  وطنية مت إعداد النظام احملاسيب املايل يف إطار إستراتيجية توحيدلقد 
ى الدويل، ويكون لدخول هذا النظام حيز التوحيد الدولية اليت ترمي إىل توحيد القواعد احملاسبية على املستو

على املؤسسة االقتصادية اجلزائرية، باعتبار أن هذه األخرية اليت كانت خاضعة ألحكام وقواعد  االتطبيق أثار
تغيريات كثرية يف املمارسة احملاسبية والتأثري على  هي املعنية بتطبيقه، مما يؤدي إىل املخطط احملاسيب الوطين

ية واحملاسبية يف املؤسسات، إال أنه من ناحية أخرى سوف جيلب هلا مزيدا من الشفافية واملوثوقية الوظيفة املال
  .يف حساباا حمليا ودوليا

  

  احملاسيب املايل يف تكييف البيئة احملاسبية باجلزائر تطبيق النظامأمهية : املطلب األول

 اعكاسات وآثار على خمتلف اجلوانب اليت تربطهكون له انتستطبيق النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر إن 
عالقة باحملاسبة، وذلك نظرا للتغريات الثقافية والتقنية يف األداء احملاسيب مقارنة مبا كان مطبقا سابقا يف إطار 
املخطط احملاسيب الوطين، وهو ما يستوجب ضرورة التكيف مع هذه التغريات وحتضري البيئة املوافقة هلا، حىت 

 اجلوانبملية تطبيق النظام احملاسيب املايل، إضافة إىل التحضري اجليد ملواجهة انعكاسات ذلك على تسهل ع
  .املعنية ذا التأثري واملتعلقة أساسا مبهنة احملاسبة وباملؤسسات

  :تطبيق النظام احملاسيب املايل على املؤسسات اجلزائرية مزايا وحمددات - 1

ة على املؤسسات وأخرى سلبية عند حتوهلا إىل تطبيق النظام احملاسيب يتوقع أن تكون هناك آثار اجيابي
  .املايل

   :تطبيق النظام احملاسيب املايل على املؤسسات اجلزائرية مزايا -1- 1

  :فيما يلياملتوخاة من تطبيق نظام احملاسيب املايل يف املؤسسات االجيابية  راآلثا أهم ميكن تلخيص
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، ويزيد من 1على مفاهيم وقواعد حمددة بوضوح تستندسات ألا يسهل مراقبة حسابات املؤس -
الشفافية حول وضعية املؤسسات، مما يساهم يف اختاذ قرارات صحيحة من األطراف املتعاملة معها وخصوصا 

  املستثمرون؛

ميثل فرصة للمؤسسات من أجل حتسني تنظيمها الداخلي وجودة اتصاالا مع األطراف املعنية  -
  ؛ات املاليةباملعلوم

للمعلومات احملاسبية واملالية املنشورة يف احلسابات والقوائم املالية، ويزيد من مصداقيتها  الشفافيةجيلب  -
والوثوق ا أمام مستعمليها على املستويني الوطين والدويل، هذه الشفافية ستكون كضمان يف استرجاع ثقتهم 

أن القوائم املالية املنشورة قد مت إعدادها وفقا ملبادئ ومعايري ، على اعتبار باملؤسسة واملسامهة يف تعزيزها
  .2حماسبية معترف ا دوليا

يقترح النظام احملاسيب املايل حلوال تقنية للتسجيل احملاسيب للعمليات غري املعاجلة مبوجب املخطط  -
لك بتغليبه للحقيقة االقتصادية على احملاسيب الوطين، ويسمح باالنتقال من حماسبة الذمة إىل احملاسبة املالية، وذ

  .املظهر القانوين عند تسجيل املعامالت اليت تقوم ا املؤسسة

يساعد املؤسسات اجلزائرية اليت تبحث عن موارد مالية جديدة وخاصة املؤسسات اليت هلا إستراتيجية  -
اهلا إىل املعايري احملاسبية الدولية اليت لالستثمار خارج اجلزائر؛ وذلك بتقدميها للمعلومات املالية املطلوبة وامتث

  .3تشترطها األسواق املالية الدولية

- يالزمن لنفس املؤسسة، ويف نفس  عربحول الوضعية املالية واألداء، أفضل مقارنة ن من إجراء كِّم
علومة من داخل الوقت بني املؤسسات وطنيا ودوليا،  وسهولة قراءة وفهم القوائم املالية املوجهة ملستعملي امل

  اجلزائر وخارجها؛

                                                             
لسادس، توش عاشور، متطلبات تطبيق النظام احملاسيب املوحد يف اجلزائر، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العدد اك -1 

   .297،ص 2009
لعلوم ن، متطلبات تكييف القواعد اجلبائية مع النظام احملاسيب املايل، ورقة حبثية مقدمة ضمن فعاليات املؤمتر العلمي الدويل األول لكلية ازوز علي وآخروع -2

- 17ب، تطبيقات وآفاق، يومي االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيري جبامعة الوادي حول النظام احملاسيب املايل اجلديد يف ظل معايري احملاسبة الدولية، جتار
   .07، ص 2010جانفي  18

   .، بتصرف11مجال لعشيشي، مرجع سبق ذكره، ص -3
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حتسني جودة املعلومات اليت ينتجها النظام احملاسيب وفق املعايري الدولية، األمر الذي يرفع من كفاءة أداء  -
  .1إدارة املؤسسة بالوصول إىل معلومات مالئمة الختاذ القرارات

مالئمة جلميع املعطيات وحتليلها بشكل يأيت النظام احملاسيب املايل ليسد الثغرات السابقة، بوضع أدوات  -
يرسخ التسيري الشفاف للمؤسسات، تلك األدوات معتمدة دوليا وستفضح كل املخالفات واالختالسات 

  .والفساد

  :تطبيق النظام احملاسيب املايل على املؤسسات اجلزائرية حمددات 2- 1

  :2يواجه يف الواقع حدودا هيكلية نذكر منهابالرغم مما يقدمه النظام احملاسيب املايل من إجيابيات إال أنه 

وضعية املؤسسات اجلزائرية غري املسعرة يف البورصة، واليت ال تستفيد من املزايا اليت يقدمها النظام  -
  احملاسيب املايل، حيث أن هذه املؤسسات قد تتحمل فيه أعباء إضافية نتيجة لصعوبة تطبيقه يف الوقت احلايل؛

اسيب اجلزائري، وخاصة االعتبارات اجلبائية اليت ترتبط بسياسات وطنية بعيدة عن النظام احمل ضوابط -
  جمال التوافق؛

األعباء اإلضافية اليت تتحملها املؤسسات يف حالة تغيري الطرق احملاسبية، مقابل اإلخبار بتأثري التغيري على -
  التغيري؛ إلجناحالنتيجة وكذا الوسائل واجلهود املبذولة 

  .ؤسسات املالية اليت تعترب عنصرا فعاال يف حتريك العمل بالنظام احملاسيب املايلضعف امل -

  أمهية تطبيق النظام احملاسيب املايل يف تطوير ممارسة وتعليم احملاسبة باجلزائر - 2

ل إن تطبيق النظام احملاسيب املايل سيؤدي إىل إحداث تغيريات يف القواعد واملبادئ احملاسبية واخلاصة بتسجي
وتقييم عناصر القوائم املالية، وهذا ما يؤثر على احملاسبني يف املؤسسات وعلى ممارسي مهنة احملاسبة وكذلك 
على التكوين والتعليم احملاسبيني على مستوى املدارس والكليات واجلامعات، حبيث يصبح من الضروري 

  .احملاسيب املايل، حىت يسهل تطبيقهتكييف ممارسة وتعليم احملاسبة مع املستجدات اليت جاء ا النظام 

  

                                                             
   .297كتوش عاشور، مرجع سبق ذكره، ص  -1
   .09-08ص.بن عيشي بشري، املعايري احملاسبية الدولية والبيئة اجلزائرية، متطلبات التطبيق، جامعة حممد خيضر،  بسكرة، ص -2
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  :متطلبات حتضري مهنة احملاسبة -2-1

  :من أجل حتضري مهنة احملاسبة لعملية تطبيق قواعد النظام احملاسيب املايل، جيب القيام مبا يلي

دولية املعايري الالنظام احملاسيب املايل ويف تكوين ورسكلة اإلطارات واملختصني واألكادمييني وتأهيلهم يف  -
  ."  IAS/IFRS" التقارير املالية للمحاسبة وإلعداد

االنطالق يف عملية التكوين والتأطري للطلبة واملتربصني حول املعايري اجلديدة وحث السلطات العمومية  -
على تنظيم دوري المتحانات مهنية، وتنظيم أيام دراسية وتظاهرات ومؤمترات حول املواضيع اليت م الساحة 

  دية مثل النظام احملاسيب املايل؛االقتصا

االخنراط يف برنامج االحتاد الدويل للمحاسبني، وتشجيع إقامة التعاون بني املهنيني اجلزائريني والدوليني  -
 السيما األوروبيني؛ 

تكثيف االتصاالت مع املدارس الكربى دف تنظيم دورات تكوينية حسب الطلب بالتركيز على  -
  اجلديدة؛ التقنيات احملاسبية

  كوين باملوازاة مع النشاط املهين يف جمال التقنيات احملاسبية اجلديدة؛تتشجيع ال -

مد جسر التعاون بني املؤسسة واجلامعة ألنه من شأن اجلامعيني واملتربصني أن يسامهوا بشكل كبري يف  -
ء واالنعزال عن احمليط اخلارجي إثراء البحث العلمي واملسامهة يف بناء املؤسسات وعدم استخدام سياسة االنطوا

  .1واعتبار املتربصني على أم دخالء على املؤسسة

لتنشيط حصص  إىل املدارس والكليات ضمان التواصل مع اخلرباء ومدققي احلسابات عرب استدعائهم -
  ؛تعليمية وحتسيسية

ات وتعميق وتوطيد هذا حتسيس املعنيني بالنظام احملاسيب املايل بضرورة التنسيق على خمتلف املستوي -
 ؛االجتاه

  

                                                             
جامعة  حاج قويدر، نظام املعلومات احملاسيب ودوره يف مراقبة التسيري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف علوم التسيري، ختصص إدارة أعمال،قورين  -  1

  .218، ص 2007الشلف، 
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حتسني وجتويد نوعية اخلدمات املقدمة حمليا يف جمال احملاسبة واملراجعة وبدرجة جتعلها تصمد أمام  -
  .1املنافسة احلرة مع اخلدمات املهنية األجنبية املناظرة اليت ستتدفق إلينا من الدول املتقدمة

  :تكييف مستوى التعليم احملاسيب -2-2

سبة كتقنية ووسيلة لإلثبات، لكن مع تطبيق النظام احملاسيب املايل لتعليم احملاسيب يف اجلزائر طبيعة احملايتبع ا
تتغري طبيعة احملاسبة وأهدافها بتغريها من حماسبة الذمة إىل احملاسبة املالية، حيث تصبح أداة مفيدة الختاذ 

من داخل وخارج الوطن، وأصبح لديها مبادئ وقواعد املستثمرين  ةالقرارات ملستعملي املعلومة املالية وخاص
تسجيل وتقييم جديدة وفق إطار مفاهيمي يستجيب لنظرة اقتصادية واقعية، وتتطلب هذه التغيريات من 
املدارس واجلامعات واملعاهد املتخصصة يف التعليم احملاسيب، أن تتكيف مع املستجدات يف عامل احملاسبة، ومتكن 

وميكن إبراز النقاط التالية اليت من  ،2زيادة معارفهم حول املعايري احملاسبية اجلديدة واإلملام امن تلقني الطلبة و
  :شأا أن تساهم يف تكييف التعليم احملاسيب يف بالدنا

للتكيف مع التقدم والتطور احلاصل يف ميدان احملاسبة و  ةاحملاسبي ةإعادة هيكلة وبناء املناهج الدراسي -
االستعانة مبناهج  اإلطار، وميكن يف هذا 3متها وحداقتهاءكس أثر تلك التغريات وحتافظ على مالذلك حىت تع

  جامعات عاملية هلا اخلربة الكافية يف هذا اال؛

تكوين األساتذة وتعريفهم واطالعهم بشكل كامل وتفصيلي على املعايري الدولية للمحاسبة وإلعداد  -
  حىت يقوموا هم بدورهم بنقل جتربتهم إىل الطلبة؛وتطبيقاا،  ةالتقارير املالي

 .وتنقيحها مبا يتالئم مع التغريات احلاصلة يف ميدان احملاسبة ببالدنا ةإعادة النظر يف الكتب املدرسي -

  

  

  

  
                                                             

لوراق للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، سامل عبد اهللا حلس، احملاسبة الدولية مع التطبيق العملي ملعايري احملاسبة الدولية، مؤسسة اوحممود جربوع  -  1
  .، بتصرف51، ص 2002األردن، 

   .08عزوز علي، مرجع سبق ذكره، ص  -2
   .866سبق ذكره، ص  ع، مرج2004أمني السيد أمحد لطفي،  -3
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  رهانات تطبيق النظام احملاسيب املايل على املؤسسات اجلزائرية: املطلب الثاين

 ةنظمأإىل تطبيق النظام احملاسيب املايل يتمثالن يف حمورين أساسني مها الرهانان األساسيان يف االنتقال 
  .، باإلضافة إىل رهاني تعزيز حوكمة الشركات وتفعيل بورصة اجلزائر1املعلومات واالتصال املايل يف املؤسسة

  تأثري تطبيق النظام احملاسيب املايل على أنظمة املعلومات يف املؤسسة -1

ت احملاسبية يقود املؤسسات للتفكري يف تغيري أنظمتها احملاسبية للتمكن من امتالك أنظمة إن تغيري التطبيقا
تسيري جمموعة من املعطيات بطريقة منسقة، ومن جهة أخرى جتميع معلومات  جهةمن  بإمكاامعلومات 

  .جديدة مطلوبة عن املرجع احملاسيب الدويل

  :2نطاق التأثري -1-1

س كل األنظمة يف املؤسسة، أما عمليا فإن نطاق هذا التغيري خيتلف من مؤسسة ن التغيري سيمإف نظريا 
   .إىل أخرى تبعا الختالف أنشطتها وهيكلها وتنظيمها وتبعا خلياراا احملاسبية وحميطها املعلومايت

يل اآل اإلعالمفعلى مستوى امع جند أن من بني املقاييس املهمة هو مقياس جتانس أو عدم جتانس حلول 
الل مسار وضع النظام، ألا تنقص من خ، فالبنية املشتركة جلميع اهلياكل سيكون عامل اقتصاد مهم املعروضة

عدد احلاالت الواجب معاجلتها، وباملقابل لذلك فإن وجود بيئات غري متجانسة سينتج عنها يف أغلب األحيان 
  .تكاليف إضافية

  .ن ينصب على بنية أنظمة املعلومات وبإمكانية تطويرهاما على مستوى الوحدات، فإن التحليل جيب أأ

  :خالل عملية التطبيق على مستوى كل نظام-1-2

أنظمة املعلومات يف املؤسسة الواجب فحصها ودراستها مبناسبة االنتقال إىل تطبيق النظام احملاسيب  مإن أه
  .املايل جند النظام احملاسيب، نظام التجميع ونظام إدارة املستخدمني

  

  

                                                             
1- Abdelhamid DJILLALI, Réflexions sur le projet du nouveau référentiel comptable algérien en rapport avec les 
normes IAS/IFRS, Op-Cit, p 13. 
2- Michel BAIZET et Frédéric DOCHE, IAS/IFRS et système d’information. Paris ,organisation. P 561. 
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  :نظام التجميع-1-2-1

، واملعيار احملاسيب "عرض القوائم املالية"تطرق إىل نظام التجميع كل من املعيار احملاسيب الدويل األول 
، أما فيما خيص قواعد وطرق التجميع فقد تعرضت إليها املعايري "التقارير حول القطاعات"الدويل الرابع عشر 

فتتمثل يف تغيري طرق عرض القوائم  عاحملاسبية الدولية على نظام التجميأما عن تأثري املعايري  .31و 28، 27
باإلضافة ...) عناصر إجبارية أكثر عددا، التمييز بني العناصر اجلارية والعناصر غري اجلارية يف امليزانية،(املالية 

لتجميع ويف اختيار طريقة أما التأثريات األكثر أمهية فتتمحور حول حتديد نطاق ا. إىل فرض قوائم مالية إضافية
  .املشتركة السيطرةجتميع املؤسسات اليت هي حتت 

حصرية حىت لو مل يكن  سيطرة قابضةفنطاق التجميع يشمل كل املؤسسات اليت متارس عليها املؤسسة ال
لتقارير ن املعايري الدولية إلعداد اإال هذه املؤسسات، أما على مستوى املراقبة املشتركة فمهلا مسامهة يف رأس 

  .املعادلة ءطريقة التجميع النسيب وطريقة إجرااملالية تسمح بطريقتني للتجميع مها 

  :النظام احملاسيب-1-2-2

فقط من املعايري هلا  حمدودكل املعايري هلا تأثري على املعلومة املالية، أما عمليا فعدد  ، فإنةنظريمن الناحية ال
واليت هلا تأثري  38و 36، 16مثل املعايري  علق منها بالعمليات اجلاريةتأثري على النظام احملاسيب، وخصوصا ما ت

معترب على النظام احملاسيب، ويعود ذلك بصفة أساسية إىل النظرة االقتصادية اليت تعتمدها هذه املعايري وليست 
  .النظرة القانونية

  .طيات وجانب اإلجراءاتومتس التغيريات اليت أحدثتها هذه املعايري جانبني أساسني مها جانب املع

 ا أوو على ضوء ما تقدم جيب على املؤسسات الوطنية أن تقوم بتغيري جذري لنظام املعلومات اخلاص 
   :تكييفه مع قواعد ومبادئ النظام احملاسيب املايل، وعليه جيب أن

 عناصر التقارير جتري تعديالت يف املسار اإلنتاجي للمعلومات املالية بإدراج مبادئ النظام اجلديد يف -
  .املالية

  .إعادة النظر يف الوظائف احملاسبية -

  .تغيري الربامج احملاسبية -
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  :تأثري تطبيق النظام احملاسيب املايل على االتصال املايل - 2

إن املعلومات املنشورة وفق املعايري احملاسبية الدولية تؤدي إىل تغيري طبيعة العالقة بني املؤسسة ومستعملي 
جيب أن تشتمل املعلومات حسب ا املالية، بالتركيز أساسا على املعلومة املوجهة للمستثمرين، حبيث قوائمه

 14هذه املعايري على معطيات وعناصر متعددة ومفصلة وذات نوعية، ومثال ذلك املعيار احملاسيب الدويل رقم 
 غرافية مبا يسمح من جهة للمحللنيطق اجلاالذي يتطلب جتزئة رقم األعمال والنتيجة على قطاعات النشاط واملن

املاليني من إعطاء آراء أكثر وضوحا حول املؤسسات، ومن جهة أخرى للمستثمرين وخاصة املسامهني من 
  .أجل فهم أحسن لواقع املؤسسة

املالية بني النظام احملاسيب املايل واملخطط احملاسيب الوطين من حيث توجهها حنو احملاسبية وختتلف املعلومة 
دة مستعملني وعلى رأسهم املستثمرون، على عكس ما كان عليه احلال وفق املخطط احملاسيب الوطين الذي ع

  .تأيت حسبه إدارة الضرائب والدولة يئاا املختلفة على رأس مستعملي املعلومة احملاسبية واملالية

، كما أن اعتماد النظام هذه الزيادة يف حجم املعلومات قيد االتصال متثل تكلفة بالنسبة للمؤسسات
احملاسيب املايل يسمح للمؤسسات بعد يئة بيئتها الداخلية واالستفادة من جتارب بتحسني نوعية املعلومات 

  .املنشورة

، وذلك من واملالية جيب على املؤسسات الوطنية إعادة النظر يف عملية إيصال املعلومات احملاسبيةلذلك 
   :1دخلتها املعايري الدولية من خاللخالل املتطلبات اجلديدة اليت أ

  .منوذج القوائم املالية اخلتامية -

  .املعلومات القطاعية -

  .نوعية املعلومات الواجب تقدميها يف املالحق -

  .حتسني زمن إعداد البيانات املالية -

  .اجلديداحملاسيب تصميم أنظمة تسيري مبا يتأقلم ومتطلبات املرجع  -

  

                                                             
1- Abdelhamid DJILLALI, Réflexions sur le projet du nouveau référentiel comptable Algérien en rapport avec 
les normes IAS/IFRS, Op-Cit, P 13. 
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  :ام احملاسيب املايل يف تعزيز حوكمة املؤسساتأمهية تطبيق النظ - 3

جمموعة القوانني والقواعد واملعايري اليت حتدد العالقة بني إدارة "إىل  ؤسساتيشري مفهوم حوكمة امل
  .1"الشركة من جهة ومحلة األسهم وأصحاب املصاحل أو األطراف املرتبطة بالشركة من جهة أخرى

سع يتضمن القواعد واملمارسات اليت حتدد كيفية اختاذ الشركات هو تعبري وا ؤسساتحوكمة امل مومفهو
لقراراا والشفافية اليت حتكم عملية اختاذ القرار فيها، ومدى املسائلة اليت خيضع هلا مديرو ورؤساء تلك 

 ، الذين همالشركات وموظفوها واملعلومات اليت يفصحون عنها للمستثمرين واحلماية اليت يقدموا للمسامهني
 حباجة للحصول على املعلومات املنظمة واليت تتسم بدرجة عالية من القابلية للمقارنة مع البيانات األخرى

، كما متكنهم من اختاذ قرارات اإلدارةرة وبدرجة التفصيل الكافية اليت متكنهم من تقييم مدى كفاءة ظاملنا
  .2رشيدة

الشركات وقوانني األوراق املالية  موضوعات خاصة بقانون ؤسساتم حوكمة املوكما يتضمن مفه
وقواعد قيد الشركات بالبورصة داخل كل بلد، واملعايري احملاسبية اليت تطبق على الشركات املقيدة بالبورصة 

  .3وقوانني مكافحة االحتكار وقوانني اإلفالس وعدم املالءة املالية

ىل جلب واملستثمرين واحلفاظ على ن استعمال وتطبيق النظام احملاسيب املايل يهدف أساسا إأوال شك 
  .ثقتهم يف األسواق املالية نظرا ملا تفرضه من شفافية على املؤسسات اليت تقدم حساباا ملسامهيها

  : تفعيل بورصة اجلزائر - 4

يشكل تطبيق النظام احملاسيب املايل فرصة هامة وضرورية لتفعيل بورصة اجلزائر، باعتبارها أهم ما جيب أن 
هلا والعمل على تطويرها تزامنا مع تضمني ذلك يف  الالزمةيقه يف اجلزائر، وذلك بضرورة منح األمهية يرافق تطب

عليها يف  واالعتمادليها إ، وتفعيل دورها يف االقتصاد الوطين وتشجيع املؤسسات على الولوج 4اتفاقية الشراكة
عايري احملاسبية الدولية، واليت تكون فعاليتها يف تقدمها امل اليتعملية التمويل، وذلك بغية االستفادة من املزايا 

وهو  ،ليها املستثمرون واملؤسسات على حد السواء، الستثمار وطلب رؤوس األموالإاألسواق املالية اليت يلجأ 
                                                             

   .16، ص 2006حممد مصطفى سليمان، حوكمة الشركات ومعاجلة الفساد املايل واإلداري، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  -1
سات املالية والتجارية، كلية التجارة جملة الدرا -دراسة ميدانية–بد الناصر حممد السيد درويش، دور اإلفصاح احملاسيب يف التطبيق الفعال حلوكمة الشركات ع -2

   .432، ص 2003، جانفي 02ببين يوسف، جامعة القاهرة، العدد 
   .بتصرف 17- 16ص .حممد مصطفى سليمان، مرجع سبق ذكره، ص -3
   .157ادة املتضمن اتفاقية الشراكة بني اجلزائر واالحتاد األورويب، امل 27/04/2005املؤرخ يف  05/159املرسوم الرئاسي رقم   -4
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ما يشجع على جلب االستثمار األجنيب، باعتبار أن املعلومات املقدمة تكون هلا أمهية كبرية من داخل وخارج 
  .اجلزائر

  

  واقع أعمال التحضري لالنتقال حنو النظام احملاسيب املايل: املبحث الثالث

يتطلب جهودا كبرية لعملية  2010من الفاتح جانفي  ى تطبيق النظام احملاسيب املايل ابتداء إن العمل عل
 النظر إىل ماحتضري تطبيقه، وذلك بتحضري احمليط الذي تنشط فيه املؤسسة وتوفري الشروط املناسبة لتطبيقه، ب

ثه االنتقال إىل تطبيق النظام احملاسيب املايل من تغيري جذري للثقافة واملمارسة احملاسبيتني نتيجة دسوف حي
من املمارسة املستندة إىل املخطط احملاسيب الوطين، املتغلغل يف جذور ) سنة 33(القطيعة الكاملة مع جيل كامل 

  . كاملعاهد واجلامعات) البيداغوجية(صادية أو التربوية االقتصاد الوطين سواء يف املؤسسات االقت

لالنتقال حنو النظام  وبناءا على ما تقدم، سنحاول من خالل هذا املبحث استعراض مسار التحضري
احملاسيب املايل اجلديد، من خالل تقدمي اجلهود العملية املبذولة يف الواقع يف إطار التحضري ولضمان االنتقال 

  .خطط احملاسيب الوطين إىل النظام احملاسيب املايل اجلديدالسليم من امل

  

   بالنسبة للمجلس الوطين للمحاسبة: املطلب األول

احملاسيب باجلزائر  اإلصالحبغض النظر عن الغموض الذي يكتنف عمل هذه اهليئة الوطنية املكلفة بعملية 
اليت تبنتها من  اإلستراتيجية، واخليارات يل اجلديدوالظروف اليت توصلت فيها إىل إرساء هذا النظام احملاسيب املا

ناجح وسليم غري  انتقالخالل أعمال التوحيد احملاسيب الدويل، تبقى اجلهود اليت بذلتها هذه اهليئة لضمان 
املصف الوطين للخرباء احملاسبني وحمافظي (القائمة بينها وبني أصحاب املهنة  كافية، نتيجة لشبه القطيعة

، وكذلك عالقتها مع املؤسسات االقتصادية املعين األول بتطبيق هذا النظام، )احملاسبني املعتمديناحلسابات و
   :1هذه اهليئة يف أداءوميكن أن نوجز أهم املشاكل املرتبطة بضعف 

  ؛)تكوين املكونني(انعدام خمطط حتسيسي وتكوين طويل املدى  -

                                                             
  9- 8:ص.تسيري االنتقال حنو النظام احملاسيب املايل اجلديد، قراءة يف النصوص القانونية والتنظيمية، ص مداين بن بلغيث،  1-
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على مؤسسات من قطاعات  التركيزاالنتقال، مثل عدم اعتماد جتارب منوذجية الختبار جناح عملية  -
  مث تعميم التجربة بعد إجراء حماكاة فعلية وتقييمها؛...) صناعية، مصرفية، خدمية(خمتلفة 

ضعف سياسة االتصال املعتمدة من قبل الس خاصة فيما تعلق باللقاءات، امللتقيات، االت،  -
  .الدراسات واآلراء

يتعلق األمر  اعندممستقبل العالقة مع هيئة التوحيد الدولية، خاصة  إمهال وتقال االنشغال بعملية االن -
فعملية التكييف عملية دورية ومستمرة تقتضي يقضه ،  ةمبراجعة وإلغاء بعض املعايري واعتماد معايري جديد

  دائمتني وعالقة قوية مع هيئات التوحيد؛ ةومتابع

متداخل يقتضي تفعيل دور كل الفئات املعنية خاصة أصحاب ر معقد وامسهو أن مسار التوحيد  اكم -
املهنة واملؤسسات باعتبارهم املعنيني مباشرة بتطبيق هذا النظام اجلديد، ناهيك على أن مسامهة هاتني الفئتني يف 

يطرح مسألة  الس هي مسامهة تطوعية وهي الصفة اليت متيز طبيعة عمل اهليئات املكونة للمجلس وهو ما
  ة مسامهة هذه الفئات وقدرا على العطاء؛جدي

لربامج اإلعالم اآليل، فقد اقتصر دور هيئة التوحيد الوطنية على إصدار املرسوم التنفيذي  ةأما بالنسب -
الذي حيدد شروط وكيفيات مسك احملاسبة بواسطة أنظمة اإلعالم  م27/04/2009بتاريخ  110-09رقم 
قا باإلشاعات حول ضرورة اعتماد هذه الربامج من و، وترك باقي العمل للسوق الجناز هذه الربامج، مرفاآليل

  . قبل وزارة املالية

  

  بالنسبة ملهنة احملاسبة: املطلب الثاين

واملتضمن النظام احملاسيب املايل، ردود ألفعال  م2007نوفمرب  25يف  11-07سبق صدور القانون رقم 
من قبل أصحاب املهنة، تراوحت بني مؤيد لعملية اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر ومعارض هلا  وآراء متباينة

باعتبارها الوصي على احملاسبة يف ) وزارة املالية(هو مرتبط بعالقة املهنيني مع اإلدارة  ألسباب خمتلفة منها ما

                                                             
ية والتعديالت والشروح م، وهو ما يطرح إشكالية تكييفه مع املعايري احملاسبية الدول2004لألسف، فإن النظام احملاسيب املايل مت االنتهاء من إعداده يف سنة  -* 

  . احملاسبة الدولية بعد هذا التاريخيرية عن جملس معارالصاد
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مرتبط بعالقام مع املستفيدين من هو مرتبط بعالقة املهنيني بعضهم ببعض، ومنها ماهو  اجلزائر، ومنها ما
  .1)املؤسسات االقتصادية( خدمام

الوصية، فلقد بلغت مستوى من االنسداد لدرجة إقدام رئيس  اإلدارةأما بالنسبة لعالقة أصحاب املهنة مع 
ر بشأن املصف الوطين للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين بتشبيهها بعالقة القط والفأ

  .2إعادة تنظيم املهنة مشروع

معزيا  م2009وقد استبعد رئيس املصف آنذاك أن يتم تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد بداية سنة 
األسباب لعدم توفري وزارة املالية الوسائل الضرورية لتطبيق هذا القانون خاصة ما تعلق بتأهيل اخلرباء احملاسبني 

  .اجلزائري ألف مؤسسة خاضعة للقانون التجاري 250تجاوز وحمافظي احلسابات ملا ي

مييز مهنة احملاسبة يف اجلزائر هو ضعفها وعدم تأثريها يف بيئة احملاسبة وعملية إعداد  كما أن أهم ما
املعايري، وهذا ناتج من جهة عن الصراع القائم والتوتر العميق بني أصحاب املهنة يف اجلزائر منذ تنظيمها وهو 

  .مصاحل، ومن جهة ثانية راجع لسوء العالقة مع اإلدارة وخاصة الس الوطين للمحاسبةصراع 

متثل عملية االنتقال حنو النظام احملاسيب اجلديد فرصة متعددة األبعاد ألصحاب املهنة، نتيجة خمطط 
املؤسسات األعمال الذي من املمكن أن تفرضه عملية االنتقال، ويستفيد منه أصحاب املهنة على مستوى 

 اإلعالمإىل السبق يف إعداد برامج  إضافة، والتكوين واإلشرافضمن أعمال املرافقة واالستشارة واملساعدة 
هلم جتاه هذا الواقع احملاسيب ااآليل املتوافقة مع التنظيم اجلديد، حىت لو كان منطلق أصحاب املهنة وردود أفع

ه النقطة حبد ذاا ليست واحدة بالنسبة جلميع املهنيني هذ اجلديد هو حتصيل املكاسب وهو أمر مشروع، فإن
  :يف اجلزائر وهذا نتيجة

  اختالف مستوى التكوين والتأهيل ألصحاب املهنة؛ -

  الثقافة احملاسبية ألصحاب املهنة؛ -

  ).القرب من مصادر القرار(التوزيع اجلغرايف هلذه الفئة التواجد أو  -

                                                             
   .06مداين بن بلغيث، النظام احملاسيب املايل اجلديد وبيئة احملاسبة يف اجلزائر، مرجع سبق ذكره، ص  -1
   .م2008فيفري  11الصادر بتاريخ  5171يومية اخلرب اجلزائرية، العدد رقم  -2
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ديد يف الواقع شبه نسخة عن النظام احملاسيب الفرنسي، فإن أصحاب املهنة ومادام النظام احملاسيب املايل اجل
الذين سبق هلم دراسة ومزاولة مهنة احملاسبة يف فرنسا قد تكون هلم األفضلية يف جين مثار عملية االنتقال أكثر 

  .من نظراءهم اللذين مل تتح هلم مثل هذه الفرص

االستعانة خبرباء من فرنسا لضمان تكوين املكونني من  على 11-07حرصت املنظمة منذ صدور القانون 
 عملية التكوين لفائدة نظراءهم يف كل املناطق يف اجلزائر، ولكن ما ميز بعد هؤالء فيماأصحاب املهنة ليتوىل 

هذه الدورات التكوينية اهتمامها باجلانب التقين الذي يساعد أصحاب املهنة على مسايرة عملية االنتقال 
لعمل بالنظام اجلديد، ومساعدم حىت يف إطار أعمال حمافظة احلسابات ألن هناك عمل كبري وضمان ا

  .التنظيم اجلديد قينتظرهم حىت يتمكنون من اإلدالء بآرائهم حول احلسابات املعدة وف

توالت عمليات التكوين وانتشرت يف خمتلف املناطق اجلغرافية وقام أصحاب املهنة يف مراحل الحقة 
وين لفائدة العمال واملوظفني يف املؤسسات االقتصادية واملهتمني باملوضوع، وأصبحت عندئذ عملية بالتك

  .التكوين نفسها فرصة جلين املكاسب املالية

كما أن موضوع  التكوين يف  جمال اخلربة احملاسبية الذي يقتصر على التربص امليداين مل يتم التكفل به يف 
بيئة احملاسبة يف اجلزائر خاصة يف هذه الظروف، ما قد يزيد من تراكم سلبيات سياق التحوالت اليت تعرفها 

  .املهنة احملاسبية على املتربصني حبكم العالقة اليت تربط هؤالء مع املهنيني خالل فترة التربص

هذا وينتظر أن يكون العتماد مبدأ احملاسبة املبسطة املوجه للمؤسسات اليت ال تستجيب للشروط 
ية مبسك حماسبة مالية تأثري على أصحاب املهنة من خالل العدد الكبري املنتظر للمؤسسات اليت قد التنظيم

  .تستفيد من هذا املبدأ كون معظمها أصبحت خاصة أو عائلية

  

  بالنسبة للمؤسسات االقتصادية: املطلب الثالث

عما  اإلجابةيتمثل يف ضرورة  يداجلدالذي يطرح بشدة مبناسبة احلديث عن النظام احملاسيب املايل  اإلشكال
يب إذا كانت هناك حاجة فعلية ختدم املؤسسات املعنية ذا النظام أو بعبارة أخرى هل تطبيق املخطط احملاس

، العمل فإن املهم هو كيف جيب على املؤسسات اإلجابةالوطين أعاق عمل هذه املؤسسات؟، مهما كانت 
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احملاسيب املايل وتسيري املرحلة االنتقالية بفعالية بالرغم من النقائص  جناح االنتقال إىل النظام يملواجهة حتد
  .1يف عملها هذا تواجههاواملشاكل والعراقيل اليت قد 

وعموما، فالنسبة للمؤسسات اليت كانت خاضعة يف السابق ألحكام وقواعد املخطط احملاسيب الوطين، 
  :2 املايل اجلديد إىلميكن تقسيمها يف سياق االنتقال حنو النظام احملاسيب

  ؛)متسك حماسبة مبسطة أو حماسبة خزينة(مؤسسات غري معنية بقواعد النظام احملاسيب اجلديد  -

  مؤسسات معنية بقواعد النظام احملاسيب اجلديد وهلا اإلمكانيات املالية و البشرية لتطبيقه؛  -

  .انيات املالية والبشرية لتطبيقهمؤسسات معنية بقواعد النظام احملاسيب اجلديد وليس هلا اإلمك -

بالنسبة للمؤسسات املعنية بقواعد احملاسبة املبسطة فقد يكون األمر مالئم بالنسبة هلا نتيجة ألن  -1
 اإلجراءاتالضرائب سيخفف كثريا نتيجة لتبسيط هذه  إلدارةإجراءات التصريح اجلبائي وتقدمي القوائم املالية 

عد املخطط احملاسيب الوطين اليت كانت واحدة بالنسبة لكل املؤسسات عكس ما كان عليه األمر مع قوا
  .اخلاضعة لنظام التصريح احلقيقي مهما كان حجمها

اجلديد وهلا اإلمكانيات املالية و   املايل أما بالنسبة  للمؤسسات املعنية بتطبيق قواعد النظام احملاسيب -2
ع عملية االنتقال بشكل عادي وقد تلجأ السترياد حلول جاهزة فإنه بإمكاا التعامل م كالكافية لذلالبشرية 

، وهذا ما حصل بالفعل مع بعض املؤسسات الوطنية مثل شركة )فرنسية(من خالل االستعانة خبربات أجنبية 
سوناطراك اليت قامت بإرسال جمموعة من املوظفني لتتلقى تكوينا خاصا يف فرنسا، كما مت التعاقد مع 

الجناز برامج إعالم آيل قوية وجيدة، كما أن اهتمام هذه الشركة باملوضوع كان مبكرا مؤسسات متخصصة 
  .نتيجة البعد الدويل لبعض أنشطتها، وعملها منذ زمن على تقريب ممارستها احملاسبية للمعايري احملاسبية الدولية

ديد وليس هلا اإلمكانيات املالية للمؤسسات املعنية بتطبيق قواعد النظام احملاسيب املايل اجل  ةأما بالنسب -3
والبشرية الكافية لذلك، فإا حتما سوف تواجه صعوبات يف ضمان انتقال جيد وسليم حنو التنظيم اجلديد، 

ولكنها تقتضي تغيري جذري يف  املاليةخاصة وأن هذه العملية ال تتوقف عند حتويل حسابات وشكل القوائم 
كما تتطلب استثمار حقيقي يف ئدتني يف هذه املؤسسات منذ عقود من الزمن، الثقافة واملمارسة احملاسبتني السا

  .للمعاجلة احملاسبية حسب النظام اجلديد ةالوسائل املادية مثل برامج اإلعالم اآليل وكل الوثائق الضروري
                                                             

   .05ين بن بلغيث، النظام احملاسيب اجلديد وبيئة احملاسبة يف اجلزائر، مرجع سبق ذكره ، ص مدا -1
   .11مداين بن بلغيث، تسيري االنتقال حنو النظام احملاسيب املايل اجلديد، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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ئة حماسبية خاط تإضافة إىل ما سبق يبقى االعتبار اجلبائي حاضر بقوة خاصة إذا تعلق األمر مبعاجلا
قواعد  املعدة حسب م2009انطالقا من معطيات سنة  م2010وباألخص عند إعداد امليزانية االفتتاحية لسنة 

املخطط احملاسيب الوطين و إعادة معاجلتها وفق التنظيم اجلديد، ألن أي خطأ يف املعاجلة قد يترتب عليه سوء يف 
  .التقييم وبالتايل خطأ يف تقدير النتائج

  

  بالنسبة للتكوين والتعليم احملاسبيني :املطلب الرابع

 :بالنسبة للتعليم احملاسيب -1 

اليت يتم تدريسها باجلامعة إضافة لطبيعة الشهادات  لة املقاييس املتعلقة باحملاسبةنقصد بالتعليم احملاسيب مج 
 :ا التحليل يرتبطذن هإلك فذاجلامعية ل

 وبطبيعة املقاييس وحمتوى الربامج اليت تدرس؛بطبيعة اجلامعات أو الكليات اليت تضمن التعليم  -

           بطبيعة األساتذة املكلفني بتدريس هذه املقاييس وبطبيعة الطلبة الدارسني؛ -

  البحث العلمي يف ميدان احملاسبة؛ -
  .احمليط العام والسياق الذي تتفاعل فيه العناصر السابقة -

 لكن مع تطبيق النظام احملاسيب املايل، اسبة كتقنية ووسيلة لإلثباتيتبع التعليم احملاسيب يف اجلزائر طبيعة احمل
تتغري طبيعة احملاسبة وأهدافها بتغريها من حماسبة الذمة إىل حماسبة مالية؛ حيث تصبح أداة مفيدة يف اختاذ 

قواعد  مة املالية وخباصة املستثمرين من داخل وخارج الوطن؛ وتصبح هلا مبادئوالقرارات ملستعملي املعل
وتتطلب هذه التغيريات من املدارس ، رة اقتصادية واقعيةظتسجيل وتقييم جديدة وفق إطار تصوري يستجيب لن

  .1واجلامعات واملعاهد املتخصصة يف التعليم احملاسيب أن تتكيف مع املستجدات احلاصلة يف عامل احملاسبة
التعليم العايل والبحث العلمي على إرسال إال أن واقع احلال يشري إىل غري ذلك؛ فما عدا إقدام وزارة 

عدد حمدود من أساتذة احملاسبة للدورات التكوينية اجلهوية اليت نضمها الس الوطين للمحاسبة خالل سنة 
من تنشيط جمموعة من املهنيني اللذين تلقوا تكوينا سابقا على يد اخلرباء الفرنسيني؛ مل يعرف الوسط  م2008

ة برامج التعليم مع حمتوى املستجدات اليت جاءت ا ءمة لتطويق املشكل املتعلق مبوااجلامعي حماوالت جاد

                                                             
  .08عزوز علي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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يف شكل  األكادمييةأو بعض األحباث  قعملية اإلصالح باستثناء  بعض التظاهرات العلمية احملدودة يف هذا السيا
  .1 أو أطروحات دكتوراهريمذكرات ماجست

ر املواضيع اليت سقط االهتمام ا يف مرحلة التحضري لالنتقال احملاسيب هو من أكث التعليمكما أن موضوع 
حنو النظام احملاسيب املايل اجلديد، حبيث جاء رد فعل الوزارة املعنية متأخرا جدا من خالل املراسلة اليت وجهت 

خبصوص تطبيق النظام احملاسيب املايل ابتداء من  م2009 نوفمرب 17 بتاريخ العايل التعليمملؤسسات 
 م2009أكتوبر  29املؤرخة يف  02هذه املراسلة بتعليمة وزارة املالية رقم  إرفاقوقد مت  م01/01/2010

وثيقة عمل واملتضمنة أول تطبيق للنظام احملاسيب املايل واليت اعتربت حسب مراسلة وزارة املالية على أنه 
كما تؤكد هذه املراسلة على ضرورة أن  بيداغوجية أساسية ينبغي أن يسترشد ا األساتذة يف ميدان احملاسبة،

الكليات املعنية اهتماما كبريا أثناء تقدمي وتقييم عروض التكوين بأن تتضمن هذه األخرية  امسئولويويل 
  .2املستجدات اليت طرأت على بيئة احملاسبة يف اجلزائر

تقدمي مقترحات خبصوص كما مل تتضمن املراسلة أي إشارة إىل حمتوى برامج التدريس اجلديدة أو دعوة ل
حتت إشراف الوزارة  تكوينيةه املراسلة أي دعوة لعقد لقاءات ودورات ذهذه الربامج، كما أنه مل يعقب ه

لضمان توحيد هذه الربامج وجتانس طرق التدريس يف خمتلف اجلامعات والكليات وكذلك استعراض ومناقشة 
حلة االنتقالية، فعوض أن تكون اجلامعة هي قاطرة لعملية املشاكل اليت قد تواجه العملية التعليمية خالل املر

  .اجلزائرية وعدم ارتباطها بالبيئةاالنتقال ختلت عن هذا الدور نتيجة للمشاكل اليت تتخبط فيها اجلامعة 
  :بالنسبة للتكوين احملاسيب -2

صفة اخلبري احملاسب، الذي خيول صاحبه احلق يف اكتساب  نعين بالتكوين احملاسيب تربص اخلربة احملاسبية
، والذي تبعه الذي يعترب القانون املرجعي يف تنظيم مهنة احملاسبة يف اجلزائر 08-91وهذا حسب نص القانون 

  :صدور جمموعة من القرارات واملقررات اليت تنظم وحتدد شروط التكوين وهي 

                                                             
   .09بيئة احملاسبة يف اجلزائر، مرجع سبق ذكره ، ص مداين بن بلغيث، النظام احملاسيب اجلديد و  -1
  .2009نوفمرب  17حسب ما ورد يف نص املراسلة املوجهة من طرف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي إىل رؤساء الندوات اجلهوية للجامعات يف   -2
 -  واملتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ  2010/ 29/06املؤرخ يف  10-01ونشري يف هذا الصدد بصدور القانون اجلديد املنظم للمهنة وهو القانون رقم

  تبقى سارية املفعول إىل غاية نشر النصوص التطبيقية للقانون 08-91منه على أن أحكام القانون رقم  81، وقد نصت املادة احلسابات واحملاسب املعتمد
  .أشهر 6وذلك يف أجل ال يتعدى  10- 01
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        من القانون رقم 11دة يتضمن تطبيق املا م01/12/1997املؤرخ يف  97/457املرسوم التنفيذي رقم -
حيدد وزير املالية بقرار كيفية نشر " :ته الثانيةدونص هذا املرسوم يف ما م27/04/1991بتاريخ  08 -91

  ؛"والشهادات اليت ختول احلق يف ممارسة املهنة اإلجازاتاملنظمة ملقاييس تقدير 

والشهادات اليت  اإلجازات تقدير يتضمن كيفية نشر معايري م1998 مارس 28القرار الصادر بتاريخ  -
  مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد؛ ةملمارسختول احلق 

والشهادات وكذا شروط اخلربة  اإلجازاتيتضمن املوافقة على  م1999 مارس 24 مقرر بتاريخ  -
  .1املهنية اليت ختول احلق يف ممارسة مهنة اخلبري احملاسب

عتماده الكلي على اجلانب التطبيقي، االيت ميكن تسجيلها على نظام التكوين احملاسيب،  من أهم املآخذ
صفة اخلبري احملاسب، واليت تقضي بأن جيري املترشح تربصا مدته  خاصة فيما يتعلق بالشروط الواجبة الكتساب

  .سنتني حتت إشراف خبري حماسب معتمد لدى املنظمة

على العكس من الدول اليت يتقارب معها النموذج احملاسيب _  ه يف اجلزائرولقد كان هلذا اخليار املعمول ب
تداعيات ونتائج وخيمة على املهنة احملاسبية، وأفرزت يف الواقع بعض _ اجلزائري وباألخص فرنسا وتونس 

التعقيدات اليت دفعت الكثريين لطرح فكرة إعادة النظر يف طريقة التكوين بشكل جدي، حبيث يتم تزويد 
ولقد مت احلديث يف الكثري من املناسبات عن مشروع إجناز . املتربصني بنوعية تكوين ومعارف نظرية عالية

معهد للدراسات احملاسبية بدعم من منظمات وهيئات أوروبية وعربية، لكن عدم حتمس اإلدارة الوصية هلذا 
  .2املشروع حال دون أن يرى النور

  

  

  

  

  

                                                             
  .  201، مرجع سبق ذكره، ص 2004مداين بن بلغيث،  -1
   .203املرجع السابق، ص  -2
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  لنظام احملاسيب املايلاالنتقال إىل ا: املبحث الرابع

املعيار  خصصتقد  ند عليها النظام احملاسيب املايل،تاليت تشكل القاعدة اليت يسإن املعايري احملاسبية الدولية  
، وذلك مبناسبة التبين األول هلذه املعايري إتباعهاالقواعد والطرق الواجب  املالية إىلالتقارير  األول إلعدادالدويل 

ابلية مقارنة القوائم املالية ومصداقيتها، إال أن احترام هذا املبدأ يالقي صعوبة كبرية وخاصة دف ضمان مبدأ ق
     .يف السنة األوىل من تطبيق هذه املعايري

شك أن تطبيق النظام احملاسيب املايل يطرح الكثري من التساؤالت واالنشغاالت لدى معدي القوائم وال 
هو  يف اجلزائر ون اهلاجس واالنشغال الكبري الذي يشغل بال املهنيني احملاسبينياملالية، لذلك فمن الطبيعي أن يك

  .كيفية ضمان االنتقال من املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام احملاسيب املايل يف أحسن الظروف املمكنة

  املراحل الواجب إتباعها لالنتقال إىل النظام احملاسيب املايل : املطلب األول

املؤسسات القيام بتغيري جذري على نظامها احملاسيب، عند تطبيق النظام احملاسيب املايل ألنه ال بد على 
حيتوي على مبادئ غري مطبقة يف ممارساتنا احملاسبية، والقيام بالتحضريات الالزمة لالنتقال من املخطط احملاسيب 

  .تالوطين إىل النظام احملاسيب املايل بكل ما حيتويه من قواعد وإجراءا

  1:مع األخذ بعني االعتبار اإلجراءات التالية

  :وضع جلنة قيادة - 1

 ؤسسات الكربىقامت امل ثحي ،البلدان اليت تبنت املعايري احملاسبية الدوليةمعظم احلال يف  كان عليهكما 
 مواالنسجااملرجع احملاسيب اجلديد وتضمن التوافق  حنو لاالنتقا عمليةعلى  رفشبتعيني جلان قيادية ت

، من الضروري كذلك أن تقوم املؤسسات الوطنية بتعيني جلان قيادية ككل املؤسسةعلى مستوى  الضروريني
اجلديد، و تكون مهمتها القيام بتشخيص عام حول  تشرف على العمليات األوىل لوضع النظام احملاسيب

خمطط نشاط، حيث تتكون  دافة إىل إعداالتأثريات التنظيمية النامجة عن االنتقال إىل النظام احملاسيب املايل باإلض
هذه اللجان أساسا من كبار املسئولني يف املؤسسة والذين ميثلون حلقة الوصل بني احمليط اخلارجي والنظام 

  .كما تشرف هذه اللجنة على تطوير االتصاالت املعلوماتية للمؤسسة .الداخلي للمؤسسة

                                                             
1- Ahmed MIMECHE, Le processus de la normalisation comptable en Algérie IFRS – SCF2007, Théorie de 
l’agence, Séminaire 20-21 mai 2008, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, Algérie, P31-33. 
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  :حتيني اإلجراءات التسيريية واحملاسبية - 2

اجليد من  اخلطوة قد تكون صعبة نوعا ما ألا تقيس أو حتدد نوعية دفتر األعباء، حيث جيب التأكدهذه 
  .هذه العملية ألا مفيدة وضرورية للمؤسسة

كما جيب التركيز على هذه املرحلة ألا سوف حتدد مستوى الثقة والتكامل مع األشخاص املسئولني عن 
ا تسمح برفع اإلجراءات املتحصل عليها من الناحية العملية وليس عن املشروع من جهة، ومن جهة أخرى فإ

 .طريق اإلجراءات الداخلية املكتوبة

  :تكوين أعضاء جلنة قيادة املشروع - 3

جيب تزويد أعضاء جلنة قيادة املشروع جبميع املعلومات اليت تكون مفيدة وضرورية عند انطالق العمل، 
  .اليت تطرأ على املؤسسة اتم جبميع مستويات التطوركما جيب أن يكون األعضاء على عل

كما أن تكوين أعضاء جلنة القيادة سيسمح هلذه اللجنة بتقدمي األداء املنتظر منها لكوا حتصلت على 
  .مجيع املعلومات اليت تساعدها يف القيام مبهامها

  :تعريف الطرق احملاسبية احلالية واملستقبلية - 4

داد دفتر األعباء وبدء  العمل وإمتام اإلطار العملي للسماح  بانسجام  العناصر تتم هذه اخلطوة بعد إع
املرتبطة مع املخطط حملاسيب الوطين من جهة ومن ...) أرقام احلسابات، حمتوى األرصدة، اإلجراءات،(احملاسبية 

فقط ولكن على  هذه اخلطوة ال تقتصر على أعضاء اللجنة املذكورة. جهة أخرى مرتبطة مع املرجع اجلديد
 .كل املتعاملني مع احملاسبة يف املؤسسة

   :تعاريف تنظيمية مسبقة لالنتقال إىل النظام احملاسيب املايل - 5

  ).اإلجراءات، أمساء احلسابات، الربامج( وضع إستراتيجية واضحة لالنتقال إىل النظام احملاسيب املايل  -

االحتفاظ بالربامج احلالية وتكييفها مع النظام احملاسيب  كمرحلة أوىل يتم( اإلعالم اآليل حتديث برامج -
وتعترب هذه العملية مهمة جدا وذلك قصد موائمتها مع التغيريات املهمة اليت أحدثتها قواعد وأحكام  )اجلديد

  .النظام احملاسيب املايل اجلديدة
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اب املصلحة املعنيني من إجناز منهج تعليمي وتنظيمي بطريقة تسمح ألصح(تنفيذ اإلجراءات اجلديدة  -
  ).حتمل مسؤوليام

  ).هذا العمل يتطلب التحام مجيع احملاسبني كل حسب مسؤوليته(إعداد حماسبة يدوية  -

عند القيام بأول عرض للقوائم املالية طبقا للنظام احملاسيب املايل يتم تقدمي مجيع املعلومات اخلاصة الناجتة  -
  .عن التسوية السابقة

  :نطالقتكلفة اال - 6

قيمة التكاليف تكون حسب طبيعة املؤسسة وخياراا احملاسبية وأنظمة املعلومات املعمول ا، وميكن أن 
  :تتكون عناصر التكلفة من

مثل مصاريف التكوين، (ام احملاسيب املايل ـية اجلديدة املطبقة يف النظـتكلفة امتالك املعايري احملاسب -
.(...  

  .ملالية حسب املعايري الدولية للمحاسبة عند أول تطبيق هلاتكلفة إعداد القوائم ا -

  .تكلفة االتصال املتعلقة بالدورة السابقة -

قد يكون من السهل على املؤسسة حتديد التكاليف اليت حتملتها من أجل وضع وتطبيق النظام احملاسيب 
إدراكها بسرعة، الشيء الذي قد حيط من املايل، يف حني أن الفوائد املنتظر و املتوقع جنيها من ذلك قد ال يتم 

ستكون يف  ستظهر على املدى املتوسط والبعيد، أنه من املؤكد أن هلذا النظام آثار إجيابية عزمية البعض، إال
  .صاحل املؤسسات اخلاضعة له ويف صاحل املهنة احملاسبية واملالية ببالدنا

  :يف الشكل التايل  ايلامل وميكن تلخيص مراحل االنتقال إىل النظام احملاسيب
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  مراحل االنتقال إىل النظام احملاسيب املايل  . 1.3اين رقم يالب الشكل

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Source : EL BESSEGHI Mourad, La première application du nouveau Système 
Comptable Financier : Mode d’emploi, Novembre 2009. P. 13. 

 

 

  

 
تنظيمية وإعداد خمطط نشاطإنشاء جلنة قيادة مهمتها إعداد تشخيص عام حول اآلثار ال  

ة، إعادة هيكلة التنظيمحتبني إجراءات التسيري واإلجراءات احملاسبي  

 رسكلة املوظفني احملاسبني وتأهيلهم لتويل القيام مبهمة االنتقال الحقا

حيازة برامج إعالم آيل جديدة أو حتديث الربامج املوجودة، تكوين وتدريب على التقنيات اجلديدة للنظام 
 احملاسيب اجلديد

فتح احلسابات باألرصدة املصادق عليها ةتبين النظام من قبل أعضاء التسيري، إعاد  

حتديد التأثريات –إعادة املعاجلة لالنتقال –2010افتتاح  ،نات السنة املقارنةاإعادة معاجلة بي  

وفق النظام احملاسيب املايلسبة خالل السنة وإقفال احلسابات احملا  
 خالل
2010 

بدایة 
2010 

 

نھایة 
2009 

 

 

 

عرض ألول مرة القوائم املالية وفق النظام احملاسيب املايل، إقفال احلسابات واملوافقة عليها وفق النظام 
 احملاسيب املايل

 بدایة

2011 
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  قواعد وإجراءات االنتقال من املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام احملاسيب املايل: يناملطلب الثا

الفصل السادس منه إىل تغيري الطرق والتقديرات احملاسبية، ونص على أن تغيري  11-07خصص القانون 
عية القوائم الطرق احملاسبية ال يتم إال إذا كانت مفروضة بنص قانوين جديد أو إذا كانت تسمح بتحسني نو

منه والقرار  24 و 15ادتني يف امل 08/156، وقد تناول املرسوم التنفيذي رقم 1املالية املعروضة للمؤسسة املعنية
منه تغيري الطرق احملاسبية وشروط القيام بإعادة  3-138 و 2-138يف الفقرتني  م26/07/2008الصادر يف 

  .املعاجلة بأثر رجعي

 اإلجراءاتاملتضمنة أول تطبيق للنظام احملاسيب املايل، خمتلف  02ة رقم كما بينت التعليمة الوزاري
من أجل إجناز هذه العملية الصعبة واحلساسة، وحتاول هذه التعليمة بذلك ضمان  إتباعهاواملراحل الواجب 

  .حتقيق التوافق واالنسجام بني املؤسسات يف االنتقال إىل النظام احملاسيب املايل

  وإتباعهااجب وضعها الو اإلجراءات-1

) أغلقت(قد أوقفت  املؤسساتكما لو كانت  م2010جيب أن يتم إعداد وعرض القوائم املالية لسنة 
استنادا إىل أحكام وقواعد النظام احملاسيب املايل، وبالنتيجة فإن هذه األخرية تطبق بأثر رجعي حبيث  حساباا

  :2جيب

  متوافقة مع قواعد التنظيم اجلديد؛ م01/01/2010إعداد ميزانية افتتاحية بتاريخ  -

وفق التنظيم اجلديد لضمان عملية املقارنة بني املعلومات  م2009إعادة معاجلة بيانات املقارنة لسنة  -
  ؛م2010يف القوائم املالية لسنة  ااملتضمنة مجيع م2010مع تلك املتعلقة بسنة  م2009املالية لسنة 

انية االفتتاحية التعديالت الناجتة عن إعادة املعاجلة املنصوص عليها وفق حتميل يف األموال اخلاصة للميز -
  هذا التنظيم؛

تضمني امللحق لشروحات مفصلة حول أثر االنتقال إىل التنظيم اجلديد وخاصة على الوضعية املالية، -
  ، وعرض تدفقات اخلزينة؛ايلاألداء امل

                                                             
  . املتضمن النظام احملاسيب املايل 11-07من القانون  39ة املاد -1

2  - Instruction n° 02 .Op.Cit. P.P 03-05.  
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 السابق واليت ينبغي إعادة تسجيلها حسب قواعد يف املسجلة غري  األخذ باالعتبار األصول واخلصوم-
   النظام احملاسيب املايل؛

حماسبيا يف الوثائق واليت يقضي النظام احملاسيب املايل بعدم قبول  واخلصوم املسجلةاستبعاد بعض األصول -
  تسجيلها؛

  ترتيب بعض عناصر األصول واخلصوم إىل جمموعات جارية وغري جارية؛ إعادة-

  ؛م2009جلة معطيات املقارنة لسنة إعادة معا-

استثناءات يف التطبيق بأثر رجعي للتنظيم اجلديد خاصة إذا مل يكن له أثر يف إعطاء معلومات مالئمة -
  .ملستعملي القوائم املالية

  إجراءات االنتقال من املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام احملاسيب املايل -2

قال من املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام احملاسيب املايل، فإنه جيب من أجل جتسيد وحتقيق عملية االنت
  :على املؤسسات أن تتبع املراحل التالية

  :إعداد خمطط حسابات-2-1

جبدول كملحق يتضمن حسابات املخطط احملاسيب  سابقا،ليها إاملشار  02أرفقت التعليمة الوزارية رقم  
من حساب  وهذا دف تسهيل عملية حتويل األرصدة نظام احملاسيب املايلالوطين واحلسابات اليت تقابلها يف ال

 Plan comptable اخمططا حماسبيا منوذجيوبالتايل إذا كانت املؤسسة متتلك  إىل احلساب الذي يقابله 

standard PCN  سيكون من السهل عليها إعداد خمطط حسابات وفق النظام احملاسيب املايل ومن مث إدراجه
   .ص اااآليل اخل اإلعالمرنامج يف ب

  :وفق قواعد وأحكام النظام احملاسيب املايل م2009إعادة معاجلة معلومات دورة  2-2

جيب إعادة  م2009باعتبار االنتقال إىل النظام احملاسيب املايل كتغيري للطرق احملاسبية، فإن حسابات 
 الفعل، فإن التطبيق األول للتنظيم اجلديد يفرض طرقبأثر رجعي وذلك لضمان القابلية للمقارنة، وب امعاجلته

                                                             
   ).07(هذا اجلدول مدرج ضمن امللحق  رقم  -
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أخرى مغايرة للتقييم والتسجيل والعرض، فاحلسابات السابقة ستعاد معاجلتها كما لو كان املرجع اجلديد 
  .كما أن إعادة املعاجلة هذه سينجم عنها اختالفات يتم حتميلها يف األموال اخلاصة .مطبقا دائما

وعرضها وفقا ألحكام املخطط احملاسيب  قد مت تقدميها م2009حسابات دورة  ومن الواضح والبديهي أن
الوطين، وبالنتيجة فإن إقفال احلسابات االجتماعية واملصادقة عليها وعرضها سيتم بطبيعة احلال وفق هذا 

  .1املرجع احملاسيب

ة وفق أحكام املخطط تفرض إعادة املعاجلة األخذ بعني االعتبار األصول واخلصوم اليت مل تكن مسجل -
 عقارات التوظيف، سبيل املثال عقود إجيار التمويل، األدوات املالية، الضرائب املؤجلة، ىعل( احملاسيب الوطين 

، ...)واخلدمات املماثلة مؤونات للتقاعد مصاريف التطوير، اآليل املنجزة داخل املؤسسة، اإلعالمبرامج 
ألحكام وتعاريف وشروط  ع األصول واخلصوم اليت ال تستجيبوباملقابل من الضروري كذلك استبعاد مجي

األصول الثابتة ذات القيم  مثال املصاريف اإلعدادية، مؤونات اإلصالحات الكربى،(النظام احملاسيب املايل 
  ...).املصاريف الواجبة التوزيع على عدة سنوات الضعيفة،

 باإلضافةم إىل جمموعات جارية وغري جارية، كما تفرض إعادة املعاجلة إعادة ترتيب األصول واخلصو -
  .إىل إعادة ترتيب على مستوى بعض األصول واخلصوم املالية

  "L’approche par composants des immobilisations" كما أن األصول املركبة

روج، تكاليف اخل هامن األخذ يف احلسبان القيمة املتبقية منقوصامع  ،تتطلب إعادة معاجلة وإعادة ترتيب
  .عاجلة وإعادة ترتيبمتتطلب إعادة ، فهي بدورها  وكذلك احلال بالنسبة لتكاليف يئة املكان

مثال االهتالكات، بعض األصول مثل (وأخريا فإن إعادة املعاجلة هذه سينجم عنها تقييمات جديدة 
  ...).األدوات املالية أو األصول البيولوجية

  

  

  

                                                             
1- EL BESSEGHI MOURAD. La première application du nouveau Système Comptable Financier : Mode 

d’emploi .Novembre 2009, P. 07. 
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  :ة املعاجلةالناجتة عن إعاد رإثبات اآلثا -

إن إعادة املعاجلة سينجم عنها فروقات يتم حتميلها ضمن األموال اخلاصة للميزانية املعاد معاجلتها لسنة  
، وذلك من أجل ضمان التساوي بني أرصدة ميزان اإلقفال حسب املخطط احملاسيب الوطين وبني م2009

  .أرصدة ميزان االفتتاح حسب النظام احملاسيب املايل

، ناشئة فقط م2009م التنويه بأن هذه التغيريات بأثر رجعي لبعض عناصر القوائم املالية لسنة هومن امل
  .1م2010ضمن إطار عرض املعلومات املقارنة الظاهرة بالقوائم املالية لسنة 

  :2م 2010إعداد امليزانية االفتتاحية لسنة -

خطط احملاسيب الوطين فإن افتتاح وفقا ملبادئ وقواعد امل قد مت م2009إقفال حسابات سنة مبا أن 
يقضي بأن  ياحملاسيب الذألحكام والقواعد، وذلك احتراما للمبدأ سيكون وفقا لنفس ا م2010حسابات 

  ) .قبل توزيع األرباح(امليزانية االفتتاحية للسنة احلالية هي نفسها امليزانية اخلتامية للسنة السابقة 

حسابات املخطط احملاسيب الوطين إىل حسابات النظام احملاسيب  وبعد فتح احلسابات، فإن التسجيالت من
األخذ بعني االعتبار حسابات األصول واخلصوم غري املسجلة وباملقابل استبعاد (ومعاجلة خمتلف احلاالت  املايل

إىل  ، تؤدي)بعض حسابات األصول واخلصوم املسجلة واليت ال تتوافق مع تعاريف وقواعد النظام احملاسيب املايل
ترحيل من  11/حـ"وأثر هذه العمليات سيسجل ضمن . احلصول على حسابات النظام احملاسيب املايل فقط

كتعديل للنتائج غري املوزعة، وكطريقة بديلة ميكن اقتراح القيام بتسجيل هذه التعديالت ضمن حساب " جديد
  ".ق احملاسبيةتعديالت ناجتة عن تغيري الطر"فرعي خاص من حساب ترحيل من جديد يسمى 

كما أن هذه األعمال جيب أن تكون حمل فحص من طرف حمافظ احلسابات يف إطار مهمة مقرونة، 
  .وذلك قبل املوافقة عليها من قبل أعضاء التسيري

  

  

  

                                                             
1 - Instruction n° 02, Op-Cit, P 04. 
2 - EL BESSEGHI MOURAD, Op-Cit, P 08. 
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  :وإعداد القوائم املالية 2010املعاجلة احملاسبية خالل سنة  -

واعد اجلديدة اليت جاء به النظام احملاسيب املايل، سيتم إعدادها مبوجب الق م2010القوائم املالية لسنة إن 
، م2010إىل املعلومات املطلوبة لسنة  باإلضافةومن بني هذه القوائم جند امللحق الذي جيب أن يتضمن 

  :1االشروح املتعلقة باالنتقال حنو النظام احملاسيب املايل وخصوص

احملاسيب املايل وخصوصا الوضعية املالية، األداء أثر االنتقال من املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام  -
  وتدفقات اخلزينة؛

وفق املخطط احملاسيب الوطين وبني تلك املعروضة  املعروضةاملقاربة بني األموال اخلاصة مث بني النتائج  -
  ؛)2008 ،2009،2010اية (وفق النظام احملاسيب املايل 

األخذ باالعتبار واستبعاد (اؤها على القوائم املالية االفتتاحية معلومات حول إعادة املعاجلة اليت مت إجر  -
، القيمة العادلة يف حالة ما أصول، خصوم، مصاريف، إيرادات، خسارة القيمة، استرجاع خسارة القيمة

  .)اختارا املؤسسة للتقييم

  :االستثناءات اخلاصة بالتطبيق بأثر رجعي -

الوزارية هي اختيارية وميكن اللجوء إليها من أجل القيام بعملية كل االستثناءات الواردة يف التعليمة 
ثناءات االختيارية لتقدير وحتت مسؤولية االنتقال حنو النظام احملاسيب املايل، حيث ترك استعمال هذه االست

  .املؤسسة، إال أن اللجوء إىل هذه االستثناءات جيب أن يكون حمل شرح يف امللحق

لق حبالة ما إذا كان مبلغ التعديل اخلاص بسنوات سابقة غري قابلة للتحديد بصورة االستثناء األول يتع -
  واضحة ودقيقة؛

  االستثناء الثاين يتعلق حبالة وجود أحكام عابرة أو مؤقتة تسمح أو تفرض معاجلة أخرى؛ -

تستوجب  2009يتعلق حبالة ما إذا كانت إعادة معاجلة عمليات حساب النتائج لسنة  لثاالستثناء الثا -
  القيام بأعمال يصعب على املؤسسة اجنازها؛

                                                             
1- Idem. 
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ثناء الرابع يتعلق حبالة ما إذا كان هذا التطبيق بأثر رجعي ليس له تأثري أو ال يساهم يف إعطاء االست -
 .معلومات مالئمة ملستعملي القوائم املالية

  

  خالصة الفصل الثالث

تأثريات على عدة جوانب مرتبطة باحملاسبة، من خالل التأثري ينتج عن االنتقال لتطبيق النظام احملاسيب املايل 
، السيما النظام اجلبائي احملاسيب الوطين على املمارسات اليت كانت تعتمد على مبادئ وقواعد املخطط

اجلزائري، املؤسسات ومهنة احملاسبة، واليت ينبغي تكييفها لتكون مهيأة لتطبيق النظام احملاسيب املايل، مبا يسمح 
  .النظام احملاسيب املايلتطبيق متطلبات  بتوفيق البيئة احملاسبية يف اجلزائر مع

  

الصعوبات املشاكل و بعض عرفستتطبيق النظام احملاسيب املايل  السنة األوىل من نأ مما ال شك فيهو
طبيعي حدث وهو أمر  - الدويل احملاسيب حب عملية االنتقال إىل تطبيق أسس ومبادئ املرجعاوالعوائق اليت تص

وهو ما يتطلب بذل  -م2005حىت يف البلدان األوروبية عند تطبيقها للمعايري احملاسبية الدولية ألول مرة سنة 
ومتكني املؤسسات   يف السنة املقبلة، جتاوزها ها وأخذها بعني االعتبار والعمل على حلِّ جهود مضنية من أجل

هذا  حيث سيسمح .األحسن واألفضل ها حنوها تقودعلَّلا النظام، هلذ ابيةاإلجيثار الوطنية من االستفادة من اآل
تكون مبنية على أسس وقواعد اقتصادية قريبة ساملالية املنتجة اليت  احملاسبية و بتحسني جودة املعلومات النظام

ائية وعدة أثر بعوامل جبكانت تتاملخطط احملاسيب الوطين واليت كان ينتجها  من الواقع مقارنة باملعلومات اليت
  .مصداقيتهاعلى  أثرتعوامل أخرى 

  

خطوة عمالقة للتكيف مع السياسات االقتصادية واملالية  للنظام احملاسيب املايلتبين اجلزائر  كما يعترب
اجلديدة، ومواكبة التطور احلاصل يف دول العامل، وهذا ما سيؤدي إىل تطوير املمارسات احملاسبية، وتقدمي 

  .وذات مصداقية ألا تستعمل معايري حماسبية متطورة ومطبقة يف أغلب دول العاملمعلومات موثوق فيها 
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جه للمهنيني يف ، وهي عبارة عن استبيان موبدراسة ميدانية اجلانب النظري للبحثارتأينا أن ندعم  لقد

، ، وقد كان باجلامعات اجلزائرية طلبة الدراسات العليابعض وأعضاء اهليئة التدريسية احملاسبة واألكادمييني من 
إحدى املؤسسات اجلزائرية ألسباب يف تطبيقية  دراسةاختيار هذا النوع من الدراسة امليدانية وعدم إجراء 

وهي نفس الفترة  2010يف تطبيق النظام احملاسيب املايل كان مع بداية سنة  البدء كون يدة، لعلَّ من أبرزهاعد
اليت أجري فيها هذا البحث، وبالتايل يصعب دراسة إشكالية البحث يف هذه الفترة بالذات يف املؤسسات 

  .االقتصادية
القوائم املالية من ومراجعي سباب وأخرى أدت بنا أيضا إىل حتديد عينة الدراسة امليدانية يف معدي هذه األ

ر عينة الدراسة يف ، وذلك بغية حصمن أساتذة وطلبة كادميينيباإلضافة إىل األمهنيني وحماسبني ومراجعني 
سوه وطبقوه يف امليدان وبالتايل يعرفون عني على واقع املخطط احملاسيب الوطين السابق والذين دراألشخاص املطّل

واملعايري احملاسبية  النظام احملاسيب املايلواطالعهم على مزاياه ونقائصه ومواطن القصور فيه، إضافة إىل معرفتهم 
هي املخول هلا ودون سواها اإلجابة على ما تضمنه  )العينة(هذه الفئة  تكون، وبالتايل IAS/IFRS الدولية

  . ان من تساؤالت، واليت على أساسها سيتم إثبات أو نفي فرضيات البحثهذا االستبي
   :حتقيق األهداف التاليةهذا وقد هدفت هذه الدراسة امليدانية إىل 

خرباء احملاسبة وحمافظي احلسابات واحملاسبني (التعرف والوقوف عند آراء ووجهات نظر املهنيني  -
جلامعات اجلزائرية وبعض املسئولني عن تنظيم السياسة احملاسبية يف و أعضاء هيئة التدريس ببعض ا) املعتمدين
حنو اإلجابة عن موضوع اإلشكالية املطروحة واختبار فرضيات ) بعض أعضاء الس الوطين للمحاسبة(اجلزائر 
  البحث؛
  ؛هدف إعالمي، عن طريق التعريف باحملتوى النظري للموضوع باعتباره موضوع حديث -
 .كرب قدر من املعلومات حول املوضوع، وحماولة اختبار فرضيات البحثمجع أالعمل على  -
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  منهجية الدراسة امليدانية : املبحث األول
تقال إىل متاشيا مع طبيعة املوضوع الذي حنن بصدد دراسته واملتعلق باإلصالح احملاسيب يف اجلزائر واالن

أ على املمارسة احملاسبية يف اجلزائر، وما سوف يكون هلا من ، يف ضوء التغريات اليت ستطرالنظام احملاسيب املايل
وما يرافق هذا التطور من تشريعات وقوانني، وذلك سعيا إلعادة ترتيب وتنظيم . تأثري على املؤسسات اجلزائرية

دولية اليت وتلبية ملتطلبات واحتياجات اهليئات ال. املهنة احملاسبية يف اجلزائر، مبا يتواءم مع التوجهات العاملية
ارتأينا يف هذا اال واستنادا ملتطلبات معاجلة هذا املوضوع يف . تشرف على عملية التوافق والتوحيد احملاسيب

امليدان، االعتماد على مجلة من األدوات للوقوف على اجلوانب اليت تكفل أفضل معاجلة للموضوع، للوصول 
  :ستخدمة التاليةإىل النتائج املراد حتقيقها من خالل األدوات امل

 الوثائق و البيانات؛  -
 املقابالت الشخصية؛ -
 مجع املالحظات؛  -
 .االستبانة -

حيث حاولنا استغالل هذه األدوات من خالل إجياد التكامل بينها، خصوصا فيما يتعلق باالعتماد على 
مليداين األخرى، االستبيان الذي حاولنا من خالله تدارك أوجه القصور أو احلدود اليت ميزت أدوات العمل ا

ومما يؤكد كذلك أمهية هذه . باعتبار هذا األخري األكثر استخداما من قبل الباحثني جلمع البيانات األولية
االستبانة، ولذلك سيتم التركيز  ألداة األداة، أن معظم األدوات السابقة الذكر تستخدم عادة كأدوات مكملة

  .ري، التحليل و استخالص النتائجيف دراستنا هذه على االستبانة من خالل التحض
  

  أدوات الدراسة : املطلب األول
الكيفية األدوات املستعملة، و لتعرض لتفاصيلبايف هذا املطلب  نقومباالستناد إىل التقدمي السابق سوف   

  .اليت متت ا
  :مجع الوثائق واملعلومات - 1 

املتاحة، واليت تم أساسا مبيدان احملاسبة يف  حاولنا يف هذا الصدد الوصول إىل مصادر املعلومات والوثائق
اجلزائر، باعتبار هذه اخلطوة رئيسية بدأت قبل انطالق البحث واستمرت معه، حيث تعددت هذه الوثائق 

  :لتشمل كل من
 يف اجلرائد الرمسية؛ تضمنةالنصوص والتشريعات امل -
 التقارير الصادرة عن اهليئات و املنظمات املهنية؛  -
 ة أجنزت يف اجلزائر؛ علمي حبوث -
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كذلك على قنوات أخرى من أجل احلصول على املعلومات، يأيت يف مقدمتها  اعتمدنا فقد هذاإىل  إضافة
، من خالل التواصل املستمر والزيارات وتصفح العديد من املواقع املتخصصة يف "االنترنيت" العنكبوتية شبكةال

عدتنا يف توجيه دراستنا، وتصور منهجية العمل امليداين من واليت سا ،احملاسبة خصوصا على املستوى الدويل
  . خالل السعي لتحقيق ما كنا نصبوا إليه

كما نشري كذلك إىل حصولنا على بعض املصادر عن أهم اهليئات الوطنية يف اال حملاسيب، واملمثلة يف 
  .داخل الس الس الوطين للمحاسبة عن طريق مديرية الدراسات

  :بالتاملقا - 2
إن عنصر املقابالت يف الدراسة امليدانية يكتسي أمهية بالغة كمصدر هام ورئيسي للحصول على 

النظام احملاسيب املايل  حيث قمنا يف هذا الصدد بإجراء سلسلة من املقابالت متحور احلوار فيها حول. املعلومات
من جهة هيئة التوحيد الوطنية أو من جانب وواقع أعمال التحضري لالنتقال إىل النظام احملاسيب املايل سواء 

وكيفية ضمان املؤسسات االقتصادية أو من جانب املهنيني واجلامعة اجلزائرية من خالل التعليم احملاسيب، 
حيث حاولنا جاهدين يف هذا . ال من املخطط احملاسيب الوطين حنو النظام احملاسيب املايلاالنتقال السليم والفع

وجهات نظر خمتلف األطراف الفاعلة يف امليدان احملاسيب، وقمنا يف هذا آراء وستخالص ء واصاالصدد استق
  :حيث يتمثلون عموما يف . الصدد مبحاورة بعضا منها

 أعضاء يف املصف الوطين للخرباء احملاسبني، حمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين؛ -
 ؤسسات اقتصادية؛ موظفي وإطارات يف املالية، احملاسبة و املراجعة يف م -
 .إطارات عاملة يف املصاحل اجلبائية -

حنو املقابالت غري الرمسية، وذلك ملا يعتري املقابالت  اويف هذا اال نشري إىل أن تركيزنا كان منصب
الرمسية من بعض اإلجراءات الرمسية كاستصدار إفادة حبث من اجلامعة أو طلب مسبق يودع لدى أمانة 

  .اتوميس بسرعة احلصول على املعلوم يؤثر كل ذلكمما  ،تهالشخص املراد مقابل
من خالل قيامنا باملقابالت غري الرمسية استطعنا توسيع جمال الفئات اليت مشلها احلوار، واليت هلا عالقة و

 وبالرغم من أن احلوار الذي كان يدور خالل هذه اللقاءات غري الرمسية مل يكن. باملمارسة احملاسبية يف اجلزائر
متجانس بالنسبة ملختلف األطراف، ومل يستند إىل أسئلة حمددة ومهيكلة، إال أنه مثل مصدر اعتمدنا عليه يف 

  :بعض التحاليل نتيجة ثراء و تنوع وجهات نظر األطراف اليت حاورناها و اليت من بينها 
 األساتذة املهتمني باحملاسبة؛   -
 املمارسني للمهنة يف امليدان؛   -
 .ؤسسات االقتصاديةبعض امل إطارات -
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    :مجع املالحظات - 3
من خالل قيامنا ببعض الزيارات امليدانية للهيئات الفاعلة يف اال احملاسيب يف اجلزائر، واليت من أبرزها 
الس الوطين للمحاسبة، استطعنا تسجيل على العموم بعض املالحظات اليت ساعدتنا يف توجيه منهجية حبثنا 

  :ات من مصادر أخرى، وأبرز ما نشري إليه يف هذا اال أنواستسقاء املعلوم
املعلومات والوثائق غري منظمة بشكل يسمح ويسهل عملية االطالع عليها، إذ تبقى يف كثري من  -

 األحيان حكرا على أطراف معينة أو بتوصيات من جهات خمتلفة؛ 
األمر الذي حال دون إدراكنا  ذه اهليئة، التكتم والسرية الذي طبع سلوك بعض املوظفنيهاجس  -

 .لبعض القضايا
عدم تلقي إجابات واضحة ودقيقة من قبل املوظفني نظرا الرتباط اهتمامام وتوجهها حنو اجلوانب  -

 ؛دقيقة غرين اإلجابات تكون غري واضحة وإوإن وجد التجاوب يف بعض األحيان ف اإلدارية يف عمل الس،
باعتبارهم ) قادتنا إليهمعلى األقل أثناء معظم الزيارات اليت (ولني الغياب املستمر و املتكرر للمسئ -

  لإلجابة على أسئلتنا وانشغاالتنا؛ املؤهلني واملخولني
هو عدم وجود متثيل هلا لدى اهليئات الدولية، ومن أبرزها جملس  احملاسبية وأكثر ما يالحظ يف هيئاتنا -

  ). (IFACدويل للمحاسبني واالحتاد ال ) (IASBمعايري احملاسبة الدولية 
 :االستبانة -4  

رغم ما سبق ذكره من أدوات ووسائل شىت مت استعماهلا واالعتماد عليها للحصول على خمتلف 
وأمام  وألجل الوقوف على اإلدراك اجليد والفهم الصحيح للظاهرة املقصودة من خمتلف جوانبها، .املعلومات

 يف مراحل خمتلفة أثناء إعداد هذا البحث  واملصاعب اليت واجهتنايل والعراقحدود األدوات السابقة واملشاكل 
كاملقابلة مثال، اجتهنا إىل االعتماد على أداة االستبانة لتجاوز السالفة الذكر يف استعمال بعض األدوات 

تتميز به أداة واسعة االستعمال من قبل الباحثني، ملا  اعتبارهباالنقائص اليت اعترت األدوات السابقة، وذلك 
وذلك من  ،العينة املوجه هلا هذا االستبيان ، من مزايا يف جمال قياس تطابق وجهات نظرنا مع أفراداألداةهذه 

خالل حتليل نتائجه وتكوين رأي عن التساؤالت املطروحة متهيدا الستخالص النتائج النهائية، حيث سيتم 
  . التطرق هلذه األداة فيما يأيت بالتفصيل

  
  حتضري االستبيان: ايناملطلب الث

االستبيان والظروف اليت متت صياغته فيها، بدءا  خمتلف مراحل إعدادإىل  عرضبالتيف هذا املطلب سنقوم 
توزيع االستمارات، والطريقة واالستمارة، وكيفية تصميم قائمة األسئلة، مرورا بكيفية نشر  إعدادمن مرحلة 

  .اجلة االستماراتالختبار األويل هلا وصوال إىل معل املعتمدة
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 :تصميم االستمارة - 1
 حىت، واالبتعاد عن التصنع والتعقيد األسئلة بصفة بسيطة ملرحلة حاولنا قدر اإلمكان إعداديف هذه ا

حيث . ال ميكن إعطاء تفسريات متعددة أخرى هلا حىتو األفراد املستجوبنيتكون قابلة للفهم من قبل 
احملاسيب يف اجلزائر وكذا كل ما يتعلق باالنتقال إىل تطبيق النظام  حموضوع اإلصالاألسئلة حول متحورت هذه 

اجلديد ومدى حتضري احملاسيب احملاسيب املايل، كما حاولنا كذلك جس نبض املستجوبني حول رأيهم يف النظام 
  . لذلك البيئة احملاسبية اجلزائرية

. استمارة االستبيانا يف كيفية إعداد وقد استعنا يف ذلك بآراء بعض األساتذة و الزمالء الذين وجهون
االبتعاد عن التعمق يف طرح أسئلة حول املعاجلات احملاسبية لقد حاولنا قدر اإلمكان خالل فترة إعدادها و

، والعمل باملقابل على طرح جمموعة من األسئلة بشكل متسلسل ومترابط حىت والتقييم يف إطار املعايري الدولية
اجلادة  من أجل احلصول على أكرب قدر من اإلجابات فرد املستقصى، وكل ذلكجنلب اهتمام وتركيز ال

  .واملوضوعية
، واليت )سواء النسخة العربية أو النسخة الفرنسية(استماريت االستبيان هذا فضال عن الديباجة اليت تتصدر 

لك لتربير القيام ذه للشهادة املراد احلصول عليها، وذ تتضمن عنوان املوضوع حمل الدراسة مع تقدمي وجيز
بأن املعلومات املدىل ا سوف لن  علما وإحاطتهم. وموضوعية االستبانة، مع رجائنا هلم اإلجابة بكل عناية

تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط، كما أشرنا كذلك إىل اجلهة األكادميية اليت ينتمي إليها الطالب، 
  .أفراد العينة مع تشكرهم يف األخري على تعاوم معناوذلك لزيادة قبوهلا والثقة فيها من طرف 

   :هيكل استمارة االستبيان - 2
حماور رئيسية، ومن أجل الوصول إىل  مخسةسؤاال موزعة على  )22(تضمنت االستمارة اثين وعشرون 

  : ئلة منهاألسا أنواع منخالل صياغتنا لألسئلة على عدة  اإلجابة الواضحة والدقيقة للمستجوبني فقد اعتمدنا
حتتمل إجابة حمددة حىت يتسىن لنا حتديد أراء أفراد العينة حول أهم املواضيع اليت تناوهلا  أسئلة مغلقة -

  .االستبيان
للوقوف على وجهات نظر أفراد العينة حول مجلة من القضايا املرتبطة باملوضوع، على  أسئلة مفتوحة -
وجهات  إلضافةمفتوح أمام أفراد العينة  اإلجابةى جمال املستندة جلملة من اخليارات ويبق اإلجاباتأساس 

 .نظرهم اليت مل تتضمنها جمموعة اخليارات املقترحة
  :مخسة أقسام رئيسية كما يليولقد توزعت األسئلة على 

  ؛)6- 1(يتضمن أسئلة عامة مرتبطة باملعلومات الشخصية ألفراد العينة، ويضم األسئلة  :القسم األول -
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يتناول هذا القسم األسئلة املرتبطة باملمارسة احملاسبية يف اجلزائر استنادا إىل املخطط  :القسم الثاين -
- 7(احملاسيب الوطين، باإلضافة إىل األسئلة املتعلقة بإصالح النظام احملاسيب اجلزائري، ويضم هذا القسم األسئلة 

  ؛)10
أفراد العينة حول االجتاه املتزايد حنو  تأييد وموافقةيبحث هذا القسم عن تقييم درجة  :القسم الثالث -

تطبيق املعايري احملاسبية الدولية من جهة، ومن جهة أخرى معرفة مدى مالئمة هذه املعايري للممارسة احملاسبية يف 
  ؛) 12و 11( بالدنا، ويشتمل هذا القسم على السؤالني

وحماولة التعرف على أهم مزاياه ورأي تتناول أسئلة هذا القسم النظام احملاسيب املايل  :القسم الرابع -
أفراد العينة فيما  إذا كان أحسن بديل للمخطط احملاسيب الوطين، باإلضافة إىل حماولة الوقوف عند اجلهود 
املبذولة لالنتقال إىل النظام احملاسيب املايل ومدى استعداد البيئة  احملاسبية اجلزائرية لذلك، ويضم هذا القسم 

  ؛)18-13(األسئلة 
هذا القسم باجلوانب ذات العالقة باحملاسبة وخصوصا اجلانبني القانوين واجلبائي  يرتبط :القسم اخلامس -

وحماولة معرفة ضرورة حتديثهما مبا يتالءم مع التغريات اليت جاء ا النظام احملاسيب املايل، باإلضافة إىل حماولة 
، ويضم هذا القسم األسئلة إصالحهاني يف بالدنا وسبل واقع منظومة التعليم والتكوين احملاسبي الوقوف عند

)18-22.( 
  :االستمارة وتوزيع نشر - 3

جاءت بعدها مرحلة توزيعه  ،)07(بعد أن مت إعداد االستبيان بالشكل النهائي املوضح يف امللحق رقم 
وات قصد الوصول إىل على العينة املقصودة من مهنيني وأكادمييني، وهذه العملية متت باالعتماد على عدة قن

وبصفة عامة . اإلجابة عليها تالعينة املقصودة، وضمان احلصول على أكرب عدد من االستمارات اليت مت
  :التالية يف توزيع االستمارات طرقالاعتمدنا على 

 ؛وتسليمهم استمارة االستبيان باليد فراد العينةاالتصال املباشر بأ -
 لكتروين؛االستمارات عن طريق الربيد اال إرسال -
 زيارة املمارسني املهنيني يف مكاتبهم؛ -
 . يف توزيع االستمارات األساتذة الكرام وببعض زمالءنا االستعانة ببعض -

وبتعدد القنوات املعتمد عليها يف استسقاء اإلجابات، تنوعت كذلك أساليب وطرق الردود وحىت 
ات إىل دقائق معدودة يف بعض األحيان، الوقت، حيث تراوحت مدة احلصول على اإلجابة ما بني أيام، ساع

  :حيث مت احلصول على اإلجابة عن طريق
 احلصول على اإلجابة بشكل مباشر من الفرد املستقصى؛  -
 الستالم االستمارات؛ سابقا  لزمالء الذين استعنا مألساتذة وااالتصال با -
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 م عن طريق هذا األخري؛ احلصول عن اإلجابات عن طريق الربيد االلكتروين من الذين مت مراسلته -
 .االتصال باملكاتب اليت مت زيارا واسترداد االستمارات -
   :املشاكل والصعوبات - 4

وأفراد العينة حول مواضيع ذات أمهية للطالب،  إجاباتبالرغم من أمهية االستبيان كأداة جلمع واستقصاء 
 اإلحصائيةها للدراسة وفق األساليب سمح باعتمادت اإلجاباتوبالرغم من حصوله واستالمه حلجم معني من 

 إجاباتخالل مرحلة استالم  اعترضننااملالئمة، إال أن ذلك مل مينع من وجود بعض املشاكل والصعوبات اليت 
  :فيما يلي، واليت ميكن تلخيصها بإجياز أفراد العينة

استمارة االستبيان اليت  املستمر عن مصري استفسارناو ناحلاحإ، رغم لتجاوب السليب لبعض أفراد العينةا -
   وجهت هلم؛

وجود بعض أفراد العينة يف مناطق جغرافية بعيدة عن موقع تواجد الطالب، األمر الذي حال دون قيامه  -
  بالتوضيحات الالزمة يف حالة ما إذا وجدوا أي لبس أو غموض يف استمارة االستبيان املرسلة إليهم؛

حرمنا من احلصول على  ،هلمعلى االستبيان رغم زياراتنا املتكررة فراد العينة يف اإلجابة عض أمتاطل ب -
  لدراسة حدودا زمنية ال ميكن جتاوزها؛لآراءهم و إجابام، نظرا ألن 

احملاسبية واملالية،  مصاحلهاوالوصول إىل العاملني يف  املؤسسات االقتصاديةبعض صعوبة الدخول إىل  -
اليت تعد ذات  والتعرف على اجتاهام صول على آراءهم وإجابامقصد تسليمهم استمارات االستبيان واحل

املؤسسة هي املعين األول بتطبيق النظام احملاسيب املايل الذي يدور حوله  بالنسبة لنا، وذلك لكونأمهية بالغة 
  .البحث عموما واستمارة االستبيان خصوصا

  
  الدراسة امليدانية يةمنهج: لثالثااملطلب 

الوصول إىل نتائج مرضية من خالل الدراسة ال بد من وضع منهجية للدراسة امليدانية حىت نتمكن من 
  :على أساس حتديد النقاط التالية

  فرضيات الدراسة؛ -
  جمتمع الدراسة وحدودها؛ -
  .عينة الدراسة -
  :فرضيات الدراسة امليدانية - 1

  :تقوم الدراسة على اختبار الفرضيات التالية
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املمارسة احملاسبية استنادا إىل قواعد املخطط احملاسيب الوطين أصبحت غري مالئمة  :الفرضية األوىل -
استنادا للمعايري  إصالح النظام احملاسيب اجلزائري من للظروف االقتصادية الراهنة للجزائر، ذلك ما جعل

  ضرورة حتمية؛ احملاسبية الدولية
يتجه إجيابا حنو حتقيق توحيد  ق املعايري احملاسبية الدوليةاملتزايد حنو تطبي الدويل االجتاه :الفرضية الثانية -

   .حماسيب دويل
أحسن بديل للمخطط املتوافق مع املعايري احملاسبية الدولية يعترب النظام احملاسيب املايل  :الفرضية الثالثة -

خيدم خمتلف األطراف ، سيسمح بزيادة شفافية احلسابات وقابلية مقارنة القوائم املالية مبا احملاسيب الوطين
  .املستعملة هلا

اجلهود املبذولة يف خمتلف امليادين املرتبطة باحملاسبة ال تتالءم مع التغيريات اليت جاء  :الفرضية الرابعة -
إىل تطبيقه بطريقة سليمة واالستفادة من  االنتقال مما جيعل وال تفي مبتطلبات تطبيقه، ا النظام احملاسيب املايل

، وذلك ما يستدعي إصالح منظوميت التعليم والتكوين احملاسبني مبا يواكب يت جاء ا حمل شك كبرياملزايا ال
 .هذه التغريات

  :جمتمع الدراسة وحدودها - 2
  :يهتم هذا البند أساسا بتقدمي جمتمع الدراسة وحدودها واليت مت حتديدها يف

  :إطار جمتمع الدراسة -1- 2
ة على معيار حيازة على األقل شهادة الليسانس يف علو التسيري أو العلوم اعتمدنا يف اختيار جمتمع الدراس

التجارية، كشرط لقبول املشاركات ضمن عينة الدراسة، نظرا الرتباط جزء من أسئلة استمارة االستبيان 
مبستوى التأهيل العلمي الذي يسمح للمستجوب بالتعامل مع مضمون استمارة االستبيان بشكل جيد، وعليه 

  :د مت حصر جمتمع الدراسة ضمن ثالث فئات رئيسية هيفق
الوطين للخرباء احملاسبني وحمافظي  املصف ملعتمدين املسجلني يف جدولاملهنيني ا :الفئة األوىل -

  احلسابات واحملاسبني املعتمدين؛
ات العليا يف باإلضافة إىل بعض طلبة الدراس صني يف احملاسبةصختاألساتذة اجلامعيني امل :الفئة الثانية -

  ؛ختصص احملاسبة
 .اخلاصو  القطاعني العامباملؤسسات االقتصادية يف  واملالية يف جمال احملاسبة العاملني: الفئة الثالثة -
  : حدود الدراسة -2- 2

  :تتمثل حدود هذه الدراسة فيما يلي
يه وذلك خالل فترة يرتبط مضمون ونتائج الدراسة امليدانية بالزمن الذي أجريت ف :احلدود الزمانية -

 . من نفس السنة  يليةشهر جو بدايةإىل غاية  2010قدرت بشهرين ابتداء من شهر ماي 
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 يف جمال احملاسبة والعاملنيواملهنيني  األكادميينيتستند هذه الدراسة ألراء وإجابات  :احلدود البشرية -
 الدراسات العليا فة إىل بعض طلبةاحلائزين على مؤهل علمي ليسانس فما فوق باإلضا واملالية والضرائب

 ختصصي حماسبة وتدقيق  يف) شهادة الدراسات املتخصصة( PGSوطلبة  وتدقيق ماجستري ختصص حماسبة
  .تدقيق داخليو

  : عينة الدراسة - 3
مل يتم حتديد حجم عينة الدراسة بشكل مسبق قبل توزيع أو نشر استمارة االستبيان العادي وااللكتروين، 

 أكادمييني على عشوائية اشتملتعلى عينة  استمارة 100 أكثر منالستبيان العادي قمنا بتوزيع نسبة لبالف
ولقد اعتمدنا أحيانا طريقة التسليم واالستالم . ومهنيني وموظفني وطلبة دراسات عليا يف احملاسبة والتدقيق

ة الستمارة االستبيان االلكترونية أما بالنسب .املباشر، وأحيانا أخرى قمنا بذلك عن طريق مساعدة بعض الزمالء
حتصلنا على عناوين بريدهم ...) ومنهم أساتذة حماسبني منهم خرباء(فرد  20إىل حوايل  بإرساهلافقد قمنا 

  .االلكتروين بطرق خمتلفة
 دايل إبراهيم، بومرداس، البليدة، كلياتلقد مت اختيار عينة عشوائية من أساتذة قسم احملاسبة يف كل من 

يزيد عن  وقد مت توزيع ما ،املركز اجلامعي حيي فارس باملديةوقسنطينة املركز اجلامعي بالوادي  ، ورقلة،بسكرة
  .استبانه 35استعيدت منها  استبانه 40

العمومية واخلاصة ومت توزيع ما  العاملني يف املؤسسات واملدققنيية من احملاسبني ئكما مت اختيار عينة عشوا
  .صاحلة استبانه 20نها استعيدت م 25يزيد على 

 كذلك مت اختيار عدد من أصحاب مكاتب التدقيق و احملاسبة ليمثلوا اجلانب العملي ومت توزيع حوايل
  :، واجلدول التايل يلخص ذلك كما يليصاحلة استبانه 20استعيدت منها  25

  عدد االستمارات املوزعة واملستلمة :1.4 اجلدول رقم
 انــالبي ددــالع

 االستمارات املوزعة 115حوايل 
 االستمارات املستلمة 102
 االستمارة امللغاة 15
 االستمارات املعتمدة 87

 .من إعداد الطالب باالعتماد على استمارات االستبيان :املصدر
استمارة من جمموع االستمارات  87وبعد عملية فرز وتنظيم االستمارات املستلمة قررنا اإلبقاء على 

أو  ابسبب نقص املعلومات فيه استمارات) 10( عشر بعد ما قمنا باستبعاد. عينة الدراسةاملستلمة لتمثل 
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استمارات لورودها بعد األجل الذي  )5(مخس  للتضارب املوجود يف اإلجابات اليت حتتويها، كما مت استبعاد
 .مت حتديده
  

  املعاجلة اإلحصائية وعرض وحتليل نتائج االستبيان: املبحث الثاين
جل دراسة وحتليل نتائج االستبيان، مت مجع البيانات وتبويبها باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية من أ 

بغية وضع قاعدة بيانات وجداول ميكن االعتماد عليها يف عملية اإلصدار الثامن، وذلك " SPSS"اجلاهزة 
احلصول عليها سابقا بيانيا  متثيل اجلداول اليت متمن أجل  "Excel"التحليل، كما مت االعتماد على برنامج 

  .وذلك متاشيا مع النتائج املراد الوصول إليها بواسطة دوائر نسبية،
 املعلومات الشخصية ألفراد العينة: املطلب األول

 %21 يف حني بلغت نسبة مشاركة اإلناث %79 االستبيانبلغت نسبة مشاركة الذكور يف : اجلنس- 1
 :كما يبني اجلدول التايل

        توزع أفراد العينة تبعا للجنس: 2.4 رقم اجلدول
  
  
  
  
    

  :كما ميكن توضيح ذلك من خالل الشكل البياين التايل
  راد العينة تبعا للجنسفنسبة أ :1.4الشكل البياين رقم 

  
سنة، وقد قمنا بتشكيل  40و  35العينة املستجوبة وتراوحت عموما بني تباينت أعمار أفراد : العمر- 2

 سنة 40و  25سنة، فيما حددت الفئة الثانية بني  25ثالث فئات عمرية، خصصت الفئة األوىل ملن هم دون 
نية وقد كانت النسبة الكبرية من املشاركني عند الفئة الثا. سنة 40ملن جتاوزوا  تلثالثة فقد خصصأما الفئة ا

و يفسر هذا التوزيع بني الفئات  .%15مث الفئة األوىل بنسبة  %33تليها الفئة الثالثة بنسبة  %52بنسبة 
العمرية ألفراد العينة مبيلنا وتركيزنا على األفراد ذوي األعمار املتقدمة نسبيا وذلك لكوا جتمع بني املستوى 

 اجلنــس التكــرار النسـبة
 ذكــر 69 79.31
 أنثــى 18 20.69
 امـوع 87 100
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ويساعدها يف التعامل مع استمارة االستبيان بشكل يؤهلها  االتعليمي العايل واخلربة امليدانية الكبرية، وهو م
  :واجلدول التايل يلخص ذلك كما يلي .اجيايب ومفيد

  توزع الفئات العمرية ألفراد العينة :3.4اجلدول رقم 
 العمــر التكــرار النسـبة

 سنة25أقل من  13 14.94

 سنة 40و 25مابني  45 51.72

 40أكثر من  29 33.33

 امـــوع 87 100

توزيع الفئات العمرية ألفراد  سنقوم بتوضيحوانطالقا من التصنيف الذي اعتمدناه يف اجلدول السابق، 
  : الشكل البياين التايليف العينة 

  نسبة أفراد العينة تبعا للعمر :2.4الشكل البياين رقم 

  
ستلمة من أفراد العينة املستجوبني تبني لنا من خالل تصفح استمارات االستبيان امل: الشهادة العلمية - 3

هم من احلاصلني على شهادة  %52أن نسبة منهم حاصلني على شهادة الليسانس، يف حني  % 33أن نسبة  
ويعكس هذا التوزيع رغبة الطالب يف . %15املاجستري، أما نسبة احلاصلني على شهادة دكتوراه فقد بلغت 

واليت ميكن االعتماد عليها اصلني على شهادة الليسانس على األقل، حصر عينة الدراسة على فئة اجلامعيني احل
  :واجلدول أدناه يلخص ذلك .يف هذا النوع من البحوث

   حسب شهادام العلمية أفراد العينةتوزيع  :4.4اجلدول رقم 
 بةـالنس رارــالتك ةــالشهادة العلمي
 32.9268 27 الليسانس
 52.4390 43 ماجستري
 14.6341 12 دكتوراه

 100 82 وعـــام
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  نسبة األفراد املستجوبني حسب شهادام العلمية: 3.4الشكل البياين رقم 

  
رغبة منا يف االعتماد على عينة متكاملة من األكادمييني واملهنيني وذلك بغية احلصول : الشهادة املهنية - 4

دة املهنية للفرد املستقصى ومن مث  التعرف على على عينة متوازنة، فقد مت إضافة هذا السؤال قصد معرفة الشها
، حيث يضم الصنف ثالثة أصناف، وقد قمنا بتصنيف الشهادات املهنية إىل نسبة املهنيني يف العينة املدروسة

يضم  مافي) اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين(ن يف احملاسبة املعتمدي األول املهنيني
الصنف الثالث فقد خصص لألفراد الذين ليست لديهم  أما اين احلائزين على شهادات مهنية أخرى،الصنف الث

   :اجلدول التايل يلخص لنا ذلك و شهادة مهنية،
  توزيع أفراد العينة حسب شهادام العلمية :5.4اجلدول رقم  

 ةــالنسب رارــالتك انــالبي
 8.04597701 7 ر حماسبــخبي

 13.7931034 12 تظ حساباــحماف

 2.29885057 2 حماسب معتمد

 26.4367816 23 شهادة أخرى

 49.4252874 43 بدون شهادة مهنية

 100 87 وعــام

 %8منها  %24إمجاال ما نسبته  املستجوبني املعتمدين يف احملاسبة بلغت يبني اجلدول السابق أن نسبة
أما الصنف الثاين الذي يضم احلائزين . بني معتمدينحماس %2 حمافظي حسابات و % 14خرباء حماسبني و 

املتبقية فتمثل األفراد املستجوبني الذين  % 49أما نسبة  ،%27على شهادات مهنية أخرى فيمثل ما نسبته 
    .)4.4(البياين ، الشكل ليس لديهم شهادات مهنية
  يةنسبة األفراد املستجوبني حسب شهادام املهن: 4.4الشكل البياين رقم 
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سنوات اخلربة على ثالث فئات عمرية، حيث حددت الفئة األوىل مابني سنة  لقد قمنا بتوزيع :اخلربة- 5
فتضم األشخاص الذين لديهم  الثالثةسنة، أما الفئة  20و  10سنوات، أما الفئة الثانية فتتراوح بني  10إلى

  .هلم خربة ، يف حني تضم الفئة األخرية األفراد الذين ليس سنة20خربة تفوق 
  توزيع أفراد العينة حسب سنوات اخلربة :6.4اجلدول رقم 

   
  
  

تليها الفئة ، %52ية املستجوبني تتمركز خربم عند الفئة األوىل بنسبة ومن خالل التحليل تبني لنا أن غالب
 ، %10لديهم خربة فيمثلون ما نسبته   ت، أما األفراد الذين ليس%17مث الفئة الثانية بنسبة  %21الثالثة بنسبة 

  :)5.4( البياينوذلك كما يوضحه الشكل 
  حسب خربمتوزيع األفراد املستجوبني : 5.4الشكل البياين رقم 

  
املالحظ من نتائج حول التوزيع اجلغرايف هو متركز الفئة يف اجلزائر  :التوزيع اجلغرايف ألفراد العينة-6

و   %1 أما الواليات األخرى فقد تراوحت نسبة متثيلها بني %29مث تليها والية بومرداس  %54العاصمة 
وميكن ، ويقيم يف والية بومرداس العاصمةرس يف الطالب يد لكون التوزيع غري املتوازن هذاقد يفسر و  6%

  :يف اجلدول التايلالنتائج املتحصل عليها  تلخيص
  
  
  
  

 النسبــة التكــرار سنــوات اخلبـرة
 51.7241379 45 10أقل من 

 17.2413793 15 20و10مابني 
 20.6896552 18 20أكثر من 

 10.3448276 9 بدون خربة
 100 87 امــوع
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  التوزيع اجلغرايف ألفراد العينة  :7.4اجلدول رقم 
 ةــالنسب رارـالتك ةـــالوالي
 1.14942529 1 الشلف
 3.44827586 3 بسكرة
 5.74712644 5 البليدة
 54.0229885 47 اجلزائر

 1.14942529 1 قسنطينة
 1.14942529 1 ةـاملدي

 1.14942529 1 ورقلة
 28.7356322 25 بومرداس

 3.44827586 3 الوادي
 100 87 وعــام

  : كما ميكن توضيح هذه النتائج يف الشكل التايل
  التوزيع اجلغرايف ألفراد العينة : 6.4الشكل البياين رقم 

  
كرب من األفراد املستجوبني تعمل يف القطاع احلكومي حيث بلغت إن النسبة األ :ع العملقطا- 7 

لقطاع األعمال احلرة، بينما تعمل الفئة  %11ينتمي  ما، في%18، مث يليه القطاع اخلاص بنسبة %61نسبتهم 
يف القطاع املختلط، حيث يضم هذا القطاع األفراد  % 10 املتبقية من املستجوبني واليت تقدر نسبتهم بـ

ميارسون وظيفتني يف نفس الوقت ومها وظيفة التدريس باجلامعة باإلضافة إىل مزاولة مهنة احملاسبة  الذين
   : هذا وميكن تلخيص هذه النتائج يف اجلدول التايل.  كمهنيني معتمدين
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   لالعم اتتوزيع أفراد العينة حسب قطاع :8.4اجلدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  نسبة أفراد العينة حسب قطاعات العمل: 7.4.اين رقميالشكل الب
  

 حتليل نتائج االستبيان : املطلب الثاين
إليها بعد التحليل،  املتوصلواستنادا للنتائج  سابقاذكورة من خالل التعرض ملختلف أقسام االستبيان امل

نستطيع  تكوين رأينا انطالقا من أراء املستقصني املمثلني يف أفراد العينة حمل الدراسة، حول املمارسة احملاسبية 
سيب املايل إصالح النظام احملاسيب اجلزائري يف ظل أعمال التوافق احملاسيب الدويل، النظام احملا يف اجلزائر،

واقع منظومة التعليم و التكوين احملاسبيني  وإشكالية تطبيقه يف املؤسسات اجلزائرية يف ظل البيئة احملاسبية احلالية،
   .يف اجلزائر وحماولة إصالحها مبا يتالءم  مع املستجدات احلاصلة يف امليدان

 الوطين وإصالح النظام احملاسيب اجلزائري املمارسة احملاسبية يف اجلزائر استنادا إىل املخطط احملاسيب - 1
، وتم هذه )10(إىل غاية السؤال العاشر ) 7(يرتبط هذا العنصر باألسئلة املمتدة من السؤال السابع 

األسئلة باستطالع أراء األفراد املستجوبني حول املمارسة احملاسبية يف اجلزائر استنادا إىل قواعد املخطط احملاسيب 
 .حول مجلة من القضايا املرتبطة بأعمال اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر فة إىل التعرف على أرائهمالوطين باإلضا

السؤال السابع واملتعلق بتقييم التغريات اليت عرفتها املمارسة احملاسبية يف اجلزائر منذ تطبيق املخطط  :أوال
ترى بأن هذه التغريات كانت  %17سبة ن نأفراد العينة أ إجاباتفقد تبني لنا من خالل  ،احملاسيب الوطين

أن هذه ) %55(ترى بأن هذه التغريات كانت مهمة، يف حني يرى األغلبية  %22مهمة جدا، وأن نسبة 

 بةــالنس رارـالتك لـاع العمـقط
 11.39240506 9 أعمال حرة

 60.75949367 48 قطاع حكومي

 17.72151899 14 قطاع خاص

 10.12658228 8 قطاع خمتلط

 100 79 وعــام
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ومن خالل النتائج  .فقد امتنع أصحاا عن اإلجابة) %6(التغريات كانت قليلة األمهية، أما النسبة املتبقية 
ىل التقليل من أمهية التغريات اليت عرفتها املمارسة احملاسبية يف اجلزائر إينة أفراد الع هالسابقة يظهر جليا اجتا

  .للتحوالت االقتصادية اليت عرفها البلداستجابة 
  :واجلدول التايل يلخص النتائج املتحصل عليها

تقييم أفراد العينة للتغريات : 9.4. اجلدول رقم
  اليت عرفتها املمارسة احملاسبية يف اجلزائر

  
  
  
  
  

  
  

  :وميكن متثيل اجلدول السابق بيانيا كما يلي
  تها املمارسة احملاسبية يف اجلزائرتقييم أفراد العينة للتغريات اليت عرف :8.4الشكل البياين رقم 

  
فقد  :املتعلق مبدى تأييد أفراد العينة لقرار الدولة بالتخلي عن املخطط احملاسيب الوطين السؤال الثامن: ثانيا

 .اإلجابةعن   %3، وامتنعت نسبة تعارض ذلك %15لذلك، يف حني أن نسبة  مؤيدة %82نسبة وجدنا أن 
  :ى هذا السؤال يف اجلدول التايلو نلخص اإلجابات الواردة عل

  أفراد العينة حول قرار التخلي عن املخطط احملاسيب الوطين أراء: 10.4اجلدول رقم 
 ةـالنسب رارــالتك انــالبي

 81.6091954 71 نعم
 14.9425287 13 ال 

 3.44827586 3 دون جواب
 100 87 وعــام

 النسبــة التكــرار البيــان
 17.2413793 15 ة جداـمهم
 21.8390805 19 ةـمهم

 55.1724138 48 ةـقليلة األمهي
 5.74712644 5 وابـبدون ج

 100 87 امــوع
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  :وميكن متثيل اجلدول السابق بيانيا كما يلي
  

  أراء أفراد العينة حول قرار التخلي عن املخطط احملاسيب الوطينتوزيع نسب : 9.4.الشكل البياين رقم

  
هذا، وقد اختلفت األسباب اليت اعتمدها املستجوبون لتأكيد اجابام بتأيد قرار الدولة بالتخلي عن 

  :يف اجلدول التايلو سنوضح توزع إجابام على اخليارات املتاحة املخطط احملاسيب الوطين 
  خيارات أفراد العينة بشأن تأييد قرار التخلي عن املخطط احملاسيب الوطين :11.4.اجلدول رقم

 اخليار  السادس اخليار اخلامس اخليار الرابع اخليار الثالث اخليار الثاين اخليار األول 
 15 24 43 39 33 35 رارـالتك

يؤيدون قرار التخلي عن املخطط  األفراد املستجوبني من %18أن ) 11.4(ونالحظ من خالل اجلدول 
، وترى نفس النسبة تقريبا أن ذلك يعود م1976احملاسيب الوطين ألنه شبه جامد منذ دخوله حيز التطبيق سنة 

 ذلك يعود لعدم استجابته بأن %21هليمنة النظرة القانونية واالحتياجات اجلبائية عليه، ورأت نسبة 
بأن ذلك يعود لعدم وجود إطار مرجعي  %23 حني رأت نسبة يفاجلديدة يف املؤسسات،  الحتياجات التسيري

فأرجعت ذلك لكونه ال يتوافق مع املعايري احملاسبية  %13حيكم عملية التوحيد احملاسيب يف اجلزائر، أما نسبة 
   .فانه، أما النسبة املتبقية فربرت ذلك بالقصور املفاهيمي والتقين الَّلذان يكتنالدولية

  :وميكن متثيل نسب توزع إجابات أفراد العينة على اخليارات املتاحة بيانيا كما يلي
  :على اخليارات املتاحة بيانيا كما يلي أفراد العينةوميكن متثيل نسب توزع إجابات 

 توزع نسب خيارات أفراد العينة بشأن تأييد قرار التخلي عن املخطط احملاسيب: 10.4.الشكل البياين رقم
  الوطين

  
، فريى غالبية أما بالنسبة للسؤال التاسع  املتعلق مبدى ضرورة اصالح النظام احملاسيب اجلزائري :ثالثا

أن اصالح النظام احملاسيب  %36كان ضروريا جدا، ورأت نسبة  هذا االصالحأن  %62 املستجوبنياألفراد 
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    .د العينة أن هذا االصالح غري ضروريمن أفرا %2اعتربت نسبة  اجلزائري كان أمرا ضروريا، يف حني
ومن خالل النتائج السابقة يظهر جليا اجتاه أفراد العينة إىل التأكيد على أن إصالح النظام احملاسيب اجلزائري 

  :واجلدول التايل يلخص النتائج املتحصل عليها .كان ضرورة حتمية
  ظام احملاسيب اجلزائريصالح النإأراء أفراد العينة حول موضوع : 12.4.رقم اجلدول

  
  
  
  
  
  

  :وميكن متثيل اجلدول السابق بيانيا كما يلي

  النظام احملاسيب اجلزائريتوزيع نسب أراء أفراد العينة حول إصالح : 11.4.الشكل البياين رقم

  
النظام احملاسيب  إصالحواختلفت خيارات أفراد العينة حول الدواعي األسباب اليت أدت إىل ضرورة 

  :اجلزائري، واجلدول التايل يلخص ذلك

  خيارات أفراد العينة حول دواعي اصالح النظام احملاسيب اجلزائري: 13.4.رقم  اجلدول

 اخليار الرابع اخليار الثالث اخليار الثاين اخليار األول 
 20 34 63 63 رارـالتك

أن غالبية املستجوبني يرجعون دواعي اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر ) 13.4(ونالحظ من خالل اجلدول 
واستكماال لإلصالحات االقتصادية واملالية اليت باشرا  استجابة ملتطلبات املناخ االقتصادي اجلديد للجزائر

مت استجابة ملتطلبات املناخ الدويل  اإلصالحهذا أن  كذلك وترى نفس النسبة، %35بنسبة ذا وه اجلزائر
أن هذا اإلصالح كان نتيجة لضغط وتأثري اهليئات  %19، يف حني رأت نسبة ...)الشراكة الدولية، العوملة(

  .ذلك ملتطلبات الشراكة مع االحتاد األورويب %11الدولية، فيما أرجعت نسبة 
  :متثيل نسب توزع إجابات أفراد العينة على اخليارات املتاحة بيانيا كما يلي وميكن

 النســبة التكــرار البيــان
 62.0689655 54 ضرورية جدا

 35.6321839 31 ة ـضروري
 2.29885057 2 ةــغري ضروري

 100 87 وعــام
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توزع نسب خيارات أفراد العينة حول دواعي اصالح النظام احملاسيب : 12.4.البياين رقم  الشكل
  اجلزائري

  
لس الوطين أما السؤال العاشر و اخلاص بأراء  أفراد العينة حول االستراتيجية اليت اتبعها ا :رابعا

أيدت هذه االستراتيجية، يف  %31، فقد بينت الدراسة أن نسبة للمحاسبة الصالح النظام احملاسيب اجلزائري
واجلدول التايل يلخص  .عن اإلجابة %15فيما امتنعت نسبة  ذلك، من املستجوبني %54 يؤيد مل حني

  :النتائج املتحصل عليها

 ل االستراتيجية املتبعة إلصالح النظام احملاسيب اجلزائريأراء أفراد العينة حو: 14.4.رقم اجلدول

 ةــالنسب رارــالتك انــالبي
 31.0344828 27 قـمواف

 54.0229885 47 غري موافق
 14.9425287 13 وابــبدون ج
 100 87 وعــام

  :وميكن متثيل اجلدول السابق بيانيا كما يلي

االستراتيجية املتبعة إلصالح النظام احملاسيب أفراد حول  توزيع نسب أراء: 13.4.البياين رقم الشكل
  اجلزائري

  
األفراد غري املؤيدين لالستراتيجية املتبعة لالصالح  )تربيرات(خيارات توزع ويوضح اجلدول التايل 

   :احملاسيب يف اجلزائر
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  احملاسيب يف اجلزائرخيارات أفراد العينة غري املؤيدين لالستراتيجية املتبعة لالصالح : 15.4.اجلدول

 اخليار الثالث اخليار الثاين اخليار األول 
 24 23 25 رارــالتك

التقارب الكبري الذي طبع خيارات أفراد العينة اليت جعلتهم ال ) 15.4(يتبني لنا من خالل اجلدول 
اجلزائري، حيث  يوافقون على اإلستراتيجية اليت اتبعها الس الوطين للمحاسبة إلصالح النظام احملاسيب

أن  %32ذلك الحتكار الدولة لعملية اإلصالح احملاسيب، وباملقابل لذلك اعتربت نسبة  %35أرجعت نسبة 
فأبدت عدم  )%33(قها، أما النسبة املتبقية تغييب دور املهنيني يف عملية اإلصالح احملاسيب هو سبب عدم تواف

  . عملية اإلصالح احملاسيبيف رجعية النموذج احملاسيب الفرنسيموافقتها حبجة م
يبني الشكل املوايل توزيع نسب خيارات أفراد العينة املفسرة لعدم موافقتهم على إستراتيجية اإلصالح 

  :احملاسيب

توزيع نسب خيارات أفراد العينة املفسرة لعدم موافقتهم على إستراتيجية : 14.4 البياين رقم الشكل
  اإلصالح احملاسيب

  
   سيب الدويل ومدى مالئمة املعايري احملاسبية الدولية للممارسة احملاسبية يف اجلزائراحملا التوافق - 2

تقييم درجة تأييد وموافقة أفراد  اللذين حناول من خالهلما )12(و )11(بالسؤالني يرتبط هذا العنصر 
ى مالئمة هذه املعايري ومعرفة مد جهة،العينة حول االجتاه املتزايد حنو تطبيق املعايري احملاسبية الدولية من 

  . للممارسة احملاسبية يف بالدنا من جهة أخرى

احملاسبية الدولية، فقد  املعايريواملتعلق باالجتاه الدويل املتزايد حنو نبين وتطبيق  11بالنسبة للسؤال  :أوال
من جمموع  %84ىل إملسنا من خالل الدراسة التأييد الكبري ألفراد العينة هلذا االجتاه وذلك بنسبة وصلت 

هلذا االجتاه الدويل املتنامي حنو تبين وتطبيق املعايري احملاسبية  معارضتها %8نسبة املستجوبني، يف حني أبدت 
  :واجلدول التايل يلخص النتائج املتحصل عليها ،اإلجابة، أما النسبة املتبقية فقد امتنع أصحاا عن ةالدولي
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  من التوجه حنو التوحيد احملاسيب الدويلموقف أفراد العينة : 16.4.رقم اجلدول

 ةــالنسب رارــالتك انـــالبي
 83.908046 73 نعم
 8.04597701 7 ال

 8.04597701 7 بدون جواب
 100 87 وعــام

  :وميكن متثيل اجلدول السابق بيانيا كما يلي

  سيب الدويلأراء أفراد العينة من التوجه حنو التوحيد احملا: 15.4الشكل البياين رقم 

  
واملتعلق مبا إذا كان تبين وتطبيق املعايري احملاسبية سيكون له أثر اجيايب على املمارسة  12أما السؤال  :ثانيا

بالنفي، وامتنعت النسبة  %25ترى ذلك اجيابيا، يف حني أجابت نسبة  %61فإن نسبة احملاسبية يف اجلزائر 
  :خصه اجلدول التايللكما ي، وذلك عن االجابة %14املتبقية املقدرة بـ 

  الدولية يف اجلزائر ةأراء أفراد العينة من أثر تطبيق املعايري احملاسبي: 17.4.رقم اجلدول

  
  
  
  
  

  :يوميكن متثيل اجلدول السابق بيانيا كما يل
  
  
  
  

 النسبة التكرار البيان
 60.9195402 53 نعم
 25.2873563 22 ال

 13.7931034 12 بدون جواب
 100 87 اموع
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  توزيع نسب أثر تطبيق املعايري احملاسبية الدولية على املمارسة احملاسبية يف اجلزائر :16.4.الشكل البياين رقم

  
واجلدول التايل يلخص توزع خيارات األفراد الذين ال يرون لتطبيق املعايري احملاسبية الدولية أثرا اجيابيا 

  :على املمارسة احملاسبية يف اجلزائر

  خيارات أفراد العينة حول عدم مالئمة املعايري احملاسبية الدولية يف اجلزائر :18.4 رقم اجلدول

 ار الثالثــاخلي ار الثاينــاخلي ار األولــاخلي  
 12 16 9 رارــالتك

 الذين رأوا بأن تطبيق املعايري احملاسبية الدولية سيكون له أثر نياألفراد املستجوبمن  %24 ولقد أرجع
لى املمارسة احملاسبية يف اجلزائر ذلك إىل تباين الظروف االقتصادية بني اجلزائر والدول املتقدمة، وذلك سليب ع

وما من فائدة مرجوة من تطبيقها يف ظل  لكون تلك املعايري تعكس قوة اقتصاديات تلك الدول وتطورها،
ص التأهيل والتكوين يف هذا منهم أن ذلك يعود لنق %43رأت نسبة حني ، يف اقتصاديات ضعيفة ومتخلفة

فترى بأن النظام اجلبائي هو الذي حيول دون التطبيق اجليد هلذه املعايري ) %33(اإلطار، أما النسبة املتبقية منهم 
   .مبا ينعكس إجيابا على املمارسة احملاسبية يف بالدنا اواالستفادة من املزايا اليت تقدمه

  :يلي السابق بيانيا كما اجلدول وميكن متثيل

  خيارات أفراد العينة حول عدم مالئمة املعايري احملاسبية الدولية يف اجلزائر: 17.4 البياين رقم الشكل

  
   النظام احملاسيب املايل ومدى استعداد البيئة احملاسبية اجلزائرية لتطبيقه -3

تناول هذه األسئلة وت 18إىل غاية السؤال  13ويرتبط هذا العنصر مبجموعة األسئلة املمتدة من السؤال 
النظام احملاسيب املايل وحماولة التعرف على أهم مزاياه و حماولة استطالع رأي أفراد العينة فيما إذا كان النظام 
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احملاسيب املايل يعد أحسن بديل للمخطط احملاسيب الوطين، باإلضافة إىل حماولة الوقوف عند اجلهود املبذولة 
  .ملايل ومدى استعداد البيئة  احملاسبية اجلزائرية لذلكلالنتقال إىل النظام احملاسيب ا

واملتعلق مبا إذا كان النظام احملاسيب املايل املستمد من املعايري احملاسبية الدولية  13بالنسبة للسؤال  :أوال
 يعترب أحسن بديل للمخطط احملاسيب الوطين أم ال، فقد وجدنا من خالل إجابات املستجوبني أن غالبيتهم ردت

أجابت سلبا أي أا ترى أن النظام احملاسيب املايل ال يعد  %7أن نسبة ، يف حني %82باإلجياب وذلك بنسبة 
ونلخص النتائج احملصل عليها  .عن اإلجابة %11أحسن بديل للمخطط احملاسيب الوطين، فيما امتنعت نسبة 

  :يف اجلدول التايل
  النظام احملاسيب املايل حمل املخطط احملاسيب الوطين أراء أفراد العينة حول إحالل :19.4.اجلدول رقم

  
  
  
  
  
  

  :وميكن متثيل اجلدول  السابق بيانيا كما يلي
  الوطين احملاسيب ينة حول إحالل النظام احملاسيب املايل حمل املخططنسب توزيع أراء أفراد الع: 18.4الشكل البياين رقم 

  
واجلدول التايل يلخص توزع خيارات األفراد الذين يرون أن النظام احملاسيب املايل املستمد من املعايري 

  :احملاسبية الدولية يعترب أحسن بديل للمخطط احملاسيب الوطين

  ة املؤيدين إلحالل النظام احملاسيب املايل حمل املخطط احملاسيب الوطينخيارات أفراد العين: 20.4.اجلدول رقم

  
  
  

 النسبــة التكــرار لبيــانا
 81.6091954 71 نعم
 6.89655172 6 ال

 11.4942529 10 بدون جواب
 100 87 امــوع

 ار الثالثـاخلي ار الثاينـاخلي ار األولـاخلي  
 29 42 47 التكــرار
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من األفراد املستجوبني الذين رأوا بأن النظام احملاسيب املايل هو أحسن بديل % 40يبني اجلدول السابق أن 
رأت  حني يف  ،يعود الستناد النظام احملاسيب املايل إىل املعايري احملاسبية الدولية ذلكبأن طين للمخطط احملاسيب الو

الحتواء النظام احملاسيب املايل على احللول للمشاكل والعمليات احملاسبية اليت مل منهم أن ذلك يعود % 36 نسبة
احملاسيب النظام  ذلك يعود لكون فترى بأن )%24( ، أما النسبة املتبقية منهميعاجلها املخطط احملاسيب الوطين

  :وميكن متثيل اجلدول السابق بيانيا كما يلي .املايل يفي باملتطلبات اجلديدة لالقتصاد اجلزائري

  PCNحمل  SCFخيارات أفراد العينة املؤيدين إلحالل  توزيع نسب: 19.4.رقمالشكل البياين 

  
من خالله، فيما إذا كان تطبيق النظام احملاسيب املايل يضمن ، والذي نستشف 14بالنسبة للسؤال  :ثانيا

، حيث تتلخص اإلجابة املستعملة هلاألطرف لدى االقوائم املالية  مقارنة زيادة يف شفافية احلسابات، وقابلية
  :على هذا السؤال يف اجلدول التايل

 SCF ارنة القوائم املالية يف ظلأراء أفراد العينة حول شفافية احلسابات وقابلية مق: 21.4.رقماجلدول 

 بةــالنس رارــالتك انــالبي
 79.3103448 69 نعم
 14.9425287 13 ال

 5.74712644 5 وابــبدون ج
 100 87 وعــام

يزيد س املايل النظام احملاسيب ترى بأن من املستجوبني% 79نسبة من خالل اجلدول السابق نالحظ أن  
وذلك الحتوائه على إطار تصوري ينظم  الواردة بالقوائم املالية املعلومات مقارنة بلية، وقااحلسابات من شفافية

فيما رأت نسبة  ، ويضمن مستوى اإلفصاح الذي يفي مبتطلبات خمتلف األطراف ويضبط املمارسة احملاسبية
جلدول السابق وميكن متثيل ا .فقد امتنع أصحاا عن اإلجابة )%6(عكس ذلك، أما النسبة املتبقية  % 15

  :بيانيا كما يلي
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نسب أراء أفراد العينة حول شفافية احلسابات وقابلية مقارنة القوائم  :20.4.الشكل البياين رقم
  SCF املالية يف ظل

 
، واملتعلق مبدى توفر املؤسسات اجلزائرية على اإلمكانيات اليت تسمح هلا باالنتقال 15السؤال أما : ثالثا

أن املؤسسات اجلزائرية إجابات األفراد املستجوبني خالل  فقد تبني لنا من ،احملاسيب املايلإىل تطبيق النظام 
أفراد العينة، فيما رأت  %76 اجلديد و ذلك ما أكده أكثر منتفتقد إىل اإلمكانيات اليت تؤهلها لتطبيق النظام 

لالنتقال إىل تطبيق النظام  غري ذلك، حيث ترى بأن للمؤسسات اجلزائرية اإلمكانيات الكافية %15نسبة 
  :املتحصل عليهالخص النتائج و اجلدول التايل ي .عن اإلجابة %9احملاسيب املايل، وامتنعت نسبة 

 SCF أراء أفراد العينة حول توفر املؤسسات على اإلمكانيات الكافية لتطبيق: 22.4.رقماجلدول 

 ةــالنسب رارــالتك انــالبي
 14.9425287 13 نعم
 75.862069 66 ال

 9.1954023 8 بدون جواب
 100 87 وعــام

  :وميكن متثيل اجلدول السابق بيانيا كما يلي

توزيع نسب أراء أفراد العينة حول توفر املؤسسات على اإلمكانيات : 21.4 .رقم البياينالشكل 
   الكافية لتطبيق النظام احملاسيب املايل

  
فراد الذين يرون أن املؤسسات اجلزائرية ال تتوفر على واجلدول التايل يلخص توزع خيارات األ

  :اإلمكانيات الكافية اليت تسمح هلا باالنتقال إىل تطبيق النظام احملاسيب املايل
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خيارات أفراد العينة حول أسباب عدم توفر املؤسسات على اإلمكانيات : 23.4. رقماجلدول 
 SCFالكافية لتطبيق 

 اخليار الثالث اخليار الثاين اخليار األول  
 41 20 55 رارــالتك

املؤسسات اجلزائرية ال تتوفر على  من األفراد املستجوبني الذين رأوا بأن% 48يبني اجلدول السابق أن 
لضعف التكوين بأن ذلك يعود  اإلمكانيات الكافية اليت تسمح هلا باالنتقال إىل تطبيق النظام احملاسيب املايل،

املعايري احملاسبية الدولية، يف  والنظام احملاسيب املايل  ذه املؤسسات حملاسبيها فيما خيصوالتأطري الذي قدمته ه
أما النسبة  العتماد هذه املؤسسات على اخلربات واملكاتب احملاسبية األجنبية، ذلك % 17 أرجعت نسبةحني 

وحتدد آلية انتقال هذه  ضبطتغياب طريقة منهجية واضحة املعامل فترى بأن ذلك يعود ل) %35(املتبقية منهم 
الصادرة من أجل هذا  02رقم  املالية ، فهم يرون أن تعليمة وزارةالنظام احملاسيب املايلاملؤسسات حنو تطبيق 

  :وميكن متثيل اجلدول السابق بيانيا كما يلي. الغرض غري كافية لضمان انتقال سليم حنو النظام احملاسيب املايل
حول أسباب عدم توفر املؤسسات على  توزيع نسب خيارات أفراد العينة :22.4 .البياين رقم الشكل

  SCFاإلمكانيات الكافية لتطبيق 

  
، واملتعلق مبدى كفاية اجلهود اليت بذهلا الس الوطين للمحاسبة على ضمان 16بالنسبة للسؤال : رابعا

، أمجعوا على أا غري كافية) %69(ستجوبني انتقال سليم وفعال حنو تطبيق النظام احملاسيب املايل، فإن غالبية امل
واجلدول التايل يلخص النتائج احملصل  .عن اإلجابة % 16كافية، وامتنعت نسبة  أا %15فيما رأت نسبة 

  :عليها

  أراء أفراد العينة حول جهود الس الوطين للمحاسبة: 24.4. رقم اجلدول

 بةــالنس رارــالتك انــالبي
 14.9425287 13 مـنع
 68.9655172 60 ال

 16.091954 14 وابـبدون ج
 100 87 وعــام
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  :وميكن متثيل اجلدول السابق بيانيا كما يلي

  حول جهود الس الوطين للمحاسبة توزيع نسب أراء أفراد العينة :23.4. رقم البياينالشكل 

  
أن اجلهود اليت بذهلا الس الوطين  واجلدول التايل يلخص توزع خيارات األفراد املستجوبني الذين يرون

  :للمحاسبة غري كافية لضمان انتقال سليم وفعال حنو تطبيق النظام احملاسيب املايل
  خيارات أفراد العينة حول أسباب عدم كفاية جهود الس الوطين للمحاسبة: 25.4. اجلدول رقم

 اخليار الثاين اخليار األول  
 36 31 رارــالتك

اجلهود اليت بذهلا الس الوطين  يرون أنمن األفراد املستجوبني الذين % 46ل السابق أن يبني اجلدو
 إقدامه على عدمأن ذلك يعود ل للمحاسبة غري كافية لضمان انتقال سليم وفعال حنو تطبيق النظام احملاسيب املايل

صناعية، (سات من قطاعات خمتلفةاعتماد جتارب أولية الختبار جناح عملية االنتقال كالتركيز مثال على مؤس
والكفاءات العالية مث استخالص  اإلمكانياتأو التركيز على املؤسسات الكبرية ذات ..) مصرفية، خدمية

لغياب خمطط حتسيسي ذلك  % 54يف حني أرجعت نسبة ، أحسن السبل لتعميم التجربة على باقي املؤسسات
  :وميكن متثيل اجلدول السابق بيانيا كما يلي .اسبية اجلديدةوتكوين طويل املدى مبا يسمح بترسيخ الثقافة احمل

حول أسباب عدم كفاية جهود الس  توزيع نسب خيارات أفراد العينة: 24.4.الشكل البياين رقم
  الوطين للمحاسبة

  
والذي يبحث فيما إن صادف تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات  17بالنسبة للسؤال : خامسا

أفراد العينة يرون بأن البدء يف تطبيق النظام احملاسيب املايل عرف بعض   % 70، فقد وجدنا أن كل معينةمشا
وبالنظر كذلك  الصعوبات واملشاكل وهو أمر طبيعي ومنتظر يف مثل هذه املرحلة االنتقالية بني النظامني،

رأت غري ذلك، وقالت  % 2ني أن نسبة يف ح  لالختالف بني املبادئ و القواعد اليت يستند عليها كل منهما،
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. اإلجابةبأن بدأ العمل بالنظام اجلديد جيري بصفة عادية ودون إشكال، فيما امتنعت النسبة املتبقية عن 
  :واجلدول التايل يلخص النتائج املتوصل إليها

  ؤسساتأراء أفراد العينة حول التطبيق األول للنظام احملاسيب املايل يف امل: 26.4. اجلدول رقم
 ةــالنسب رارــالتك انــالبي
 70.1149425 61 نعم
 2.29885057 2 ال

 27.5862069 24 بدون جواب
 100 87 اموع
  :وميكن متثيل اجلدول السابق بيانيا كما يلي

  نسب أراء أفراد العينة حول التطبيق األول للنظام احملاسيب املايل توزيع  :25.4.الشكل البياين رقم

  
ول التايل يلخص توزع خيارات األفراد املستجوبني الذين يرون بأن التطبيق األول للنظام احملاسيب واجلد

  :املايل عرف مشاكل وصعوبات، وذلك كما يلي
وبات التطبيق األول للنظام احملاسيب املايل يف عخيارات أفراد العينة حول ص :27.4. اجلدول رقم  

  املؤسسات
  
  
  

بكيفية  يرون بأن تلك الصعوبات واملشاكل تتعلق األفرادهؤالء من  %38يبني اجلدول السابق أن 
أن تلك الصعوبات واملشاكل متعلقة بكيفية تصنيف عناصر القوائم  %18نسبة  رأتيف حني  املعاجلة احملاسبية،

، أما ليت تقتضي تصنيف األصول واخلصوم إىل عناصر جارية وأخرى غري جاريةاملالية وخصوصا امليزانية ا
يف ظل  اصةخووبة تكمن يف تقييم عناصر القوائم املالية، عفترى بأن الص % 48بـالنسبة املتبقية واملقدرة 

  :كما يلي وميكن متثيل اجلدول السابق بيانيا .قيم هذه العناصرغياب سوق مايل نشط يتم الرجوع إليه لتحديد 
  
  

 ار الثالثـاخلي لثاينار اـاخلي ار األولـاخلي  
 43 18 38 رارـالتك
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توزيع نسب خيارات أفراد العينة حول صعوبات التطبيق األول للنظام  :26.4.الشكل البياين رقم
  احملاسيب املايل يف املؤسسات

  
، والذي نسعى من خالله للوصول فيما إذا كان من األفضل املرور 18أما فيما يتعلق بالسؤال  :سادسا

سيب املايل مبعىن تطبيق النظام احملاسيب املايل واملخطط احملاسيب الوطين يف نفس مبرحلة انتقالية يف تطبيق النظام احملا
، حينها يلغى الوقت ملدة معينة حىت يتم االستيعاب والتحكم اجليدين يف قواعد وأحكام النظام احملاسيب املايل

  ضد هذا اخليار %68 فقد وجدنا أن غالبية املستجوبني وبنسبةمتاما العمل وفق املخطط احملاسيب الوطين، 
مكلفة قد تثقل كاهل هي عملية ) اعتماد نظامني حماسبيني خمتلفني يف نفس الوقت(لكون هذه العملية وذلك 

إضافة إىل حماولة قطع ومسح العالقة  ،اإلضافيةمؤسساتنا يف الوقت الذي كانت يف غىن عن هذه األعباء 
احملاسيب الوطين، واملضي قدما حنو اكتساب وترسيخ الثقافة  والثقافة احملاسبية اليت كان سائدة يف ظل املخطط

العكس ، حيث كانت تفضل املرور مبرحلة انتقالية يف تطبيق  % 25يف حني رأت نسبة .احملاسبية اجلديدة
  :واجلدول التايل يلخص النتائج املتوصل إليها .عن اإلجابة %7النظام احملاسيب املايل، فيما امتنعت نسبة 

  أراء أفراد العينة حول املرور مبرحلة انتقالية يف تطبيق النظام احملاسيب املايل  :28.4. قماجلدول ر
  
  
  
  
  
  

  :وميكن متثيل اجلدول السابق بيانيا كما يلي
  SCFتوزيع نسب أراء أفراد العينة حول املرور مبرحلة انتقالية يف تطبيق  :27.4. ين رقمالشكل البيا

  

 النسبــة التكــرار البيــان
 25.2873563 22 نعم
 67.816092 59 ال

 6.89655172 6 وابــبدون ج
 100 87 امــوع
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  النظام احملاسيب املايل متطلبات تطبيق  -4
يرتبط باجلوانب ذات العالقة باحملاسبة وخصوصا اجلانبني وهو ) 22-18(ويضم هذا العنصر األسئلة 

ثهما مبا يتالءم مع التغريات اليت جاء ا النظام احملاسيب املايل، القانوين واجلبائي وحماولة معرفة ضرورة حتدي
  .باإلضافة إىل حماولة الوقوف عند واقع منظومة التعليم والتكوين احملاسبيني يف بالدنا وسبل إصالحها

مع  يتالءم، والذي يبحث عن مدى ضرورة حتديث النظام اجلبائي اجلزائري مبا 19بالنسبة للسؤال : أوال
يعتربون ذلك ضرورة ملحة جدا،  % 68ستحداثات اليت جاء ا النظام احملاسيب املايل، فقد وجدنا أن اال

واجلدول  .املتبقية عن اإلجابة % 5أن هذا األمر يعترب ضروري، فيما امتنعت نسبة  % 27واعتربت نسبة 
  :التايل يلخص النتائج املتوصل إليها

  ة حول حتديث النظام اجلبائي اجلزائريأراء أفراد العين: 29.4. اجلدول رقم
 ةــالنسب رارــالتك انــالبي

 67.816092 59 ضرورية جدا

 27.5862069 24 ضرورية 

 4.597701149 4 بدون جواب

 100 87 وعــام

  :وميكن متثيل اجلدول السابق بيانيا كما يلي
  ديث النظام اجلبائي اجلزائريتوزيع نسب أراء أفراد العينة حول حت :28.4. الشكل البياين رقم

  
، فقد ، واملتعلق باصالح منظوميت التعليم والتكوين احملاسبيني يف اجلزائر21بالنسبة للسؤال : ثانيا

صالح منظوميت التعليم والتكوين احملاسبيني يف إتؤيد  % 92أوضحت إجابات األفراد املستجوبني أن نسبة 
واجلدول التايل يلخص  .عن االجابة % 3ذلك، فيما امتنعت نسبة  ال تؤيد % 5اجلزائر، يف حني أن نسبة 

  :النتائج املتوصل إليها
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  أراء أفراد العينة حول إصالح منظوميت التعليم والتكوين احملاسبيني يف اجلزائر: 30.4. اجلدول رقم
 ةــالنسب رارــالتك انــالبي

 91.954023 80 نعم
 4.59770115 4 ال
 3.44827586 3 وابــدون جـب

 100 87 وعــام
  :وميكن متثيل اجلدول السابق بيانيا كما يلي

  يف اجلزائر توزيع نسب أراء أفراد العينة حول إصالح منظوميت التعليم والتكوين احملاسبيني :29.4. الشكل البياين رقم

  
ن اصالح منظوميت يؤيدواألفراد املستجوبني الذين  )أساليب( واجلدول التايل يلخص توزع خيارات

  :التعليم والتكوين احملاسبيني يف اجلزائر
  أساليب إصالح منظوميت التعليم والتكوين احملاسبيني يف اجلزائر حسب أفراد العينة: 31.4. اجلدول رقم

 اخليار الرابع اخليار الثالث اخليار الثاين اخليار األول  
 63 49 50 66 رارــالتك

ذلك يتم عن طريق إعادة هيكلة وبناء  من  هؤالء األفراد يرون بأن  %29يبني اجلدول السابق أن 
بضرورة حتديث  %22نسبة  نادتيف حني املناهج الدراسية مبا يساير التغريات اليت حصلت يف ميدان احملاسبة، 

 أثبتت منهم بضرورة تغيري طريقة التربص اخلربة احملاسبية اليت % 21نسبة  كما رأت أساليب التعليم املطبقة،
فشلها مما يستوجب اإلسراع يف إجياد طريقة أخرى لتكوين املتربصني تضاهي تلك الطرق املستخدمة يف الدول 

بأن توثيق العالقة بني اجلانبني األكادميي والتطبيقي هو الذي يكفل  % 28نسبة ، يف حني رأت املتقدمة
وميكن متثيل اجلدول  .يف امليدان ويضمن احلصول على كفاءات تستند على تكوين نظري قوي ومتمرسة

  :السابق بيانيا كما يلي
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  يف اجلزائر توزيع نسب خيارات إصالح منظوميت التعليم والتكوين احملاسبيني :30.4. الشكل البياين رقم

  
 واألخري والذي يبحث عما إذا كانت البيئة احملاسبية اجلزائرية مؤهلة لتدريس املعايري 22أما السؤال : ثالثا

من األفراد املستجوبني يرون بأن بيئتنا اجلامعية غري مؤهلة لذلك، يف  % 71، فقد وجدنا أن احملاسبية الدولية
واجلدول التايل يلخص  .عن االجابة % 2العكس أي أا مؤهلة لذلك، فيما امتنعت نسبة  % 27ترى نسبة 

  :النتائج املتوصل إليها
  البيئة اجلامعة اجلزائرية لتدريس املعايري احملاسبية الدولية أهليةحول  أراء أفراد العينة: 32.4. اجلدول رقم

  
  
  
  
  
  

  :وميكن متثيل اجلدول السابق بيانيا كما يلي
  البيئة اجلامعية لتدريس املعايري احملاسبية الدولية أهليةنسب أراء أفراد العينة حول توزع  :31.4. الشكل البياين رقم

  
ة اجلزائرية غري يواجلدول التايل يلخص توزع خيارات األفراد املستجوبني الذين يرون بأن البيئة اجلامع

  :مؤهلة حاليا لتدريس املعايري احملاسبية الدولية، وذلك كما يلي
  خيارات أفراد العينة حول عدم أهلية البيئة اجلامعة اجلزائرية لتدريس املعايري احملاسبية الدولية: 33.4 اجلدول رقم

 اخليار الرابع اخليار الثالث اخليار الثاين اخليار األول  
 38 27 24 49 رارــالتك

 

 ةــالنسب رارــالتك انــالبي
 26.4367816 23 نعم
 71.2643678 62 ال

 2.29885057 2 بدون جواب
 100 87 امــوع
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امعية اجلزائرية حاليا بعدم أهلية البيئة اجلمن األفراد املستجوبني الذين رأوا % 35يبني اجلدول السابق أن 
وجود املؤهالت والكفاءة الالزمة لدى أعضاء اهليئة  معدلون ذلك عيرجريس املعايري احملاسبية الدولية، لتد

لنقص الكتب واملراجع حول املعايري احملاسبية الدولية يف ذلك  % 17 ، يف حني أرجعت نسبةالتدريسية
سبب ذلك يعود للصعوبة والتعقيد والغموض الذي يكتنف هذه أن  % 20 نسبة فيما رأت ،املكتبات اجلزائرية

فترى بأن ذلك يعود  ) %28( أما النسبة املتبقية منهماملعايري مما جيعلها صعبة االستيعاب من طرف الطلبة، 
البدء يف تدريسها يف بعض مناهج دراسية جديدة وموحدة بني الكليات اليت تعىن بتدريس احملاسبة، رغم  لغياب

ارس والكليات إال أن ذلك يبقى اجتهادا شخصيا لألساتذة الذين يدرسون هناك، ألنه وحلد كتابة هذه املد
األسطر ال زال الربنامج اجلديد حتت الدراسة ومل تتم املوافقة عليه ومل يعتمد بعد بصفة رمسية من طرف وزارة 

   . والبحث العلمي التعليم العايل
 :ا كما يليوميكن متثيل اجلدول السابق بياني

 أسباب عدم أهلية اجلامعة اجلزائرية لتدريس املعايري احملاسبية الدولية: 32.4. الشكل البياين رقم
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  :الرابع خالصة الفصل
  

  :نستخلص ما يليمن خالل هذه الدراسة امليدانية 
 33 طيلة مت إعداده والعمل به املخطط احملاسيب الوطين الذياملمارسة احملاسبية املستندة إىل قواعد  أن   -

جاء لتلبية احتياجات االقتصاد والتسيري االشتراكي للمؤسسات، والذي إطار  والذي مت إعداده يف، املاضية سنة
أصبح اليوم يف ظل التطورات االقتصادية ال يستجيب  ،الالزمة للتخطيط واإلحصاء الدولة من املعلومات

على ضرورة  إمجاع، لذلك فقد كان هناك صوصا على املستوى الدويلالحتياجات العديد من املستخدمني، خ
مع توجهاا  ويتوافقنظام حماسيب آخر يستجيب لروح البالد  وإجيادإصالح النظام احملاسيب اجلزائري 

ودخوله حيز التطبيق  2007نوفمرب  25االقتصادية اجلديدة، وهو ما جتسد بصدور النظام احملاسيب املايل يف 
   .2010ن الفاتح جانفي بدءا م

تأييد أعمال التوافق احملاسيب الدويل، وعلى انضمام اجلزائر على هناك إمجاع لدى األفراد املستجوبني  -
  .إىل هذا املسار، وهم يرون أن ذلك سينعكس إجيابا على املمارسة احملاسبية يف بالدنا

 حملاسيب املايل سيسمح بضمان شفافيةعلى أن تطبيق النظام الدى األفراد املستجوبني إمجاع  كهنا -
وذلك الحتوائه على إطار تصوري  حسابات وقابلية مقارنة القوائم املالية لدى خمتلف األطراف املستعملة هلا

 .ينظم ويضبط املمارسة احملاسبية ويضمن مستوى اإلفصاح الذي يفي مبتطلبات خمتلف األطراف
رغم  تطبيقه،أكدوا على ضرورة  املستجوبني غالبيةن إايل، فتطبيق النظام احملاسيب املأما فيما خيص  - 
احملاسبية  مستوى املعاجلةسواء على  املشاكل والصعوبات اليت قد تصادف تطبيقه يف املؤسسات اجلزائرية، بعض

  .اليت ستتالىف تدرجييا مع مرور الوقتو، أو تقييم وتصنيف عناصر القوائم املالية للمؤسسات
أن هناك إمجاع لدى املستجوبني على ضرورة إصالح منظوميت التعليم والتكوين كما الحظنا  -   

احملاسبيني يف بالدنا عن طريق حتديث الربامج التدريسية وأساليب التعليم املطبقة مع ضرورة تغيري طريقة تربص 
  .اخلربة احملاسبية
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  اخلالصة العامة: أوال
حاولنا من خالل تناولنا ملوضوع أعمال اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر وآفاق تبين وتطبيق النظام     

البيئة احلالية للمحاسبة يف  ظل احملاسيب املايل، معاجلة اإلشكالية الين تدور حول تطبيق النظام احملاسيب املايل يف
املرتبطة بنجاح التحول من املخطط احملاسيب الوطين حنو النظام احملاسيب املايل اجلزائر مركزين على أهم العناصر 

 األربعةتفعيل وإجناح عملية اإلصالح احملاسيب، من خالل الفصول باجلديد وحماولة البحث عن السبل الكفيلة 
.ها سابقاهلذه املذكرة وانطالقا من الفرضيات األساسية، وباستخدام األساليب واملناهج املشار إلي  

 
من نظام االقتصاد املخطط إىل نظام  لتحولنتيجة للتحوالت االقتصادية اليت تشهدها اجلزائر، با     

الوطين ال يساير هذه التحوالت وال يستجيب ملتطلباا بالشكل الالزم،  حملاسيب اقتصاد السوق، أصبح املخطط
توجه املعلومة احملاسبية الصادرة وفقه عن املؤسسات أساسا للعمل يف فترة التخطيط االقتصادي، و أعدذلك أنه 

نتيجة النشاط وبالتايل حساب الضريبة الواقعة يسمح بتحديد  حنو الدولة يئاا املختلفة يف املقام األول، مبا
ألغراض التخطيط  اليت تستعمل باإلضافة إىل حتديد بعض املؤشرات األخرى هذه املؤسسات،على عاتق 
وتعاظم دور القطاع اخلاص وتنوعه نتيجة لإلصالحات اليت ن مع التحول حنو اقتصاد السوق، لك .االقتصادي

ويف  أمام املستثمرين الوطنيني و األجانب، االستثمارعرفتها املنظومة التشريعية واملالية، واليت أدت لفتح جمال 
املمارسةد العاملي، الذي أصبحت امية لتحقيق االندماج يف االقتصاظل االنفتاح االقتصادي واحملاوالت الر 

تعمل على توفري معلومة مالية مفهومة، شفافة، موثوق ا وقابلة احملاسبية فيه مستندة إىل معايري حماسبية دولية 
، أصبح من الالزم القيام بإصالح الرشيدةللمقارنة على الصعيد الدويل، مبا يفيد املستثمرين يف اختاذ القرارات 

االعتبار مع األخذ بعني يأخذ بعني االعتبار أعمال هيئات التوحيد العاملية من جهة،   ،ايف بالدن حماسيب
مبا خيدم احملاسبة وخمتلف األطراف اليت هلا فائدة من االطالع على ، الوطنية من جهة أخرىالبيئة  خصوصيات

.القوائم املالية اليت تصدرها احملاسبة  
 

الذي دخل حيز التطبيق  ،النظام احملاسيب املايل بتبينيق هذه املعايري امت اجلزائر يف سياق تطبلقد قو      
سواء من حيث اإلطار  ،احملاسبية الدولية توافق إىل حد كبري مع  املعايرياملهذا النظام  ، م2010منذ بداية سنة 

جتة عن تغري املمارسات التصوري، املبادئ والقواعد احملاسبية والقوائم املالية، من املؤكد أنه حيمل انعكاسات نا
والتطبيقات احملاسبية، تبعا لتغري مفاهيم و مبادئ وقواعد التقييم التسجيل احملاسيب ، وهو ما ينعكس تأثريه على 

اجلوانب املرتبطة باحملاسبة، واملتمثلة أساسا يف املؤسسات باعتبارها قاعدة تطبيق املعايري اجلديدة، والنظام 
من  ثيق بالنظام احملاسيب، باإلضافة إىل ممارسة مهنة احملاسبة وتعليمها، وهو ما جيعلاجلبائي املرتبط ارتباط و
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الضروري العمل على تكييف البيئة اليت تشمل هذه اجلوانب مع متطلبات تطبيق النظام احملاسيب املايل، حىت تتم 
ية يف حتقيق توافق البيئة احملاسبية يف االستفادة من املزايا اليت يوفرها هذا األخري وطنيا ودوليا، وما لذلك من أمه

.  اجلزائر مع البيئة احملاسبية الدولية  
هلذه الدراسة وانطالقا من الفروض األساسية، ميكن عرض نتائج اختبار  األربعةمن خالل الفصول       

:الفروض، نتائج هذه الدراسة، التوصيات املقدمة وأفاق البحث كما يلي  
  

  :ياتر الفـرضنتائـج اختبـا :ثانيا
من طريقة املعاجلة اليت اعتمدها الطالب واليت مجعت بني الدراسة النظرية من جهة والدراسة  انطالقا

  :امليدانية يف تقييم الواقع واالستقصاء من جهة أخرى، توصل الطالب أثناء اختبار الفروض إىل النتائج التالية
  
 ملبذولة يف جمال التوافق احملاسيب الدويل ا اجلهودأن  اليت تنص على: وص الفرضية األوىلخبص

 .تتجه بشكل اجيايب من خالل املمارسات احملاسبية حنو توحيد حماسيب دويل
فقد استطاعت اهليئات  ،فقد حتققت، وذلك من خالل تبين الكثري من الدول للمعايري احملاسبية الدولية

أصبحت تشكل أساس  املعايري اليتن طريق هذه توحيد املمارسة احملاسبية عإىل حد كبري الدولية للمحاسبة 
  .املمارسة احملاسبية يف أغلب الدول، وهي تتجه حنو القبول العام

  
 بطبيعة املخطط احملاسيب الوطين الذي أصبح ال يستجيب  املتعلقة: أما خبصوص الفرضية الثانية

املعلومات احملاسبية  تخدميياجات مسملتطلبات التوجه اجلديد حنو اقتصاد السوق، ومل يعد يليب الكثري من احت
أيضا، فمن خالل الدراسة السابقة توصلنا إىل ضرورة تغيري هذا املخطط الذي ساد ملدة  تفقد حتقق ،واملالية

نتيجة القصور  ،واألجنبية منها املؤسسات احمللية واحتياجات ، وأصبح ال يفي مبتطلباتجيل كامل من الزمن
انبه، ابتداء من املبادئ اليت يقوم عليها ووصوال إىل القوائم املالية اليت يقدمها، الذي يعاين منه يف خمتلف جو

وذلك ما مت بالفعل، حيث مت  .اليت يفترضهاوالتسجيل  مرورا بإطاره اهليكلي واملصطلحات وقواعد التقييم 
توفيق وتقريب املمارسة احملاسبية  وذلك دف تبين النظام احملاسيب املايل الذي يستند إىل املعايري احملاسبية الدولية

 .يف اجلزائر مع املمارسة احملاسبية الدولية
 
 النظام احملاسيب املايل يستند إىل املعايري احملاسبية  كون أناملتعلقة ب: أما خبصوص الفرضية الثالثة

حتققت أيضا،  قدفالدولية، وأنه يسمح بتلبية احتياجات خمتلف مستعمليه من املعلومات احملاسبية واملالية، 
فالنظام احملاسيب املايل ورغم وجود بعض الفوارق إال أنه يتوافق إىل حد كبري مع املعايري احملاسبية الدولية، ألنه 
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طرف  يعتمد على اإلطار التصوري لس معايري احملاسبة الدولية، وهذا من شأنه تسهيل قراءة القوائم املالية من
ني للمعلومات احملاسبية واملالية، ومتكني املؤسسات االقتصادية الوطنية من تقدمي  واألجنبيلينياملستعملني احمل

 .معلومات حماسبية ومالية ذات نوعية وأكثر شفافية
 

 جناح تطبيق النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر، اليت تنص على أن : ضية الرابعةأما خبصوص الفر
) القانون التجاري(باملوازاة على املنظومة التشريعية م يتوقف على مجلة من اإلصالحات اليت جيب أن تت

واجلبائية، باإلضافة إىل إصالح نظام التعليم والتكوين احملاسبيني مع ضمان التكوين املستمر لكافة العاملني يف 
فقد  .وليةحقل احملاسبة واملالية، مبا يسمح بترسيخ الثقافة احملاسبية اجلديدة املستندة إىل املعايري احملاسبية الد

 .حتققت أيضا فهذه اإلصالحات وحدها الكفيلة بضمان انتقال سليم  وناجح حنو تطبيق النظام احملاسيب املايل
  
عرض نتائج الدراسة: ثالثا    

  :من خالل هذا البحث نستخلص النتائج التالية 
 يف اختاذ نين الدولييرإىل مساعدة املستثم وإلعداد التقارير املاليةدف املعايري الدولية للمحاسبة  -

مالية شفافة وموثوق ا وقابلة للمقارنة دوليا عن  اتقرارات االستثمار يف األسواق املالية العاملية، بتوفري معلوم
. الوضعية املالية واألداء يف املؤسسات  

ج التوحيد احملاسيب أهم ما مييز املعايري الدولية للمحاسبة وإلعداد التقارير املالية هو أا مستمدة من منوذ -
.لوسكسوين، تفضيلها ملصلحة املستثمرين، إعطائها نظرة اقتصادية للمؤسسة ومساعدا يف اختاذ القراراتاألجن  

أصبح املخطط احملاسيب الوطين الذي كان يستجيب الحتياجات فترة سابقة ال يساير وغري مالئم  -
امية للتحول إىل اقتصاد السوق، ات االقتصادية الرللظروف االقتصادية اجلديدة يف اجلزائر، بعد اإلصالح

وأصبحت املعلومة احملاسبية ال تتوافق مع متطلبات االنفتاح على العامل اخلارجي، لذلك أصبح إصالحه أمرا 
.الوطين والدويل ينضروريا ملسايرة املستجدات والتحوالت على الصعيد  

من خالل النظام احملاسيب املايل املتوافق معها، والذي  سيكون الدولية يف اجلزائراحملاسبية تطبيق املعايري  -
يأخذ بعني االعتبار جزءا كبريا منها فيما يتعلق باإلطار التصوري، املبادئ احملاسبية، قواعد التسجيل والتقييم 

.والقوائم املالية  
ية الدولية، واليت من بني إن تطبيق هذه املعايري يسمح للمؤسسات اجلزائرية بالولوج إىل األسواق املال - 

الدولية والبحث الية املسواق األشروطها تطبيق املعايري احملاسبية الدولية، وذلك ما ميكنها من إدراج أسهمها يف 
.عن موارد مالية جديدة  
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ينعكس تطبيق النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر، بشكل أساسي على اجلوانب املرتبطة باحملاسبة، السيما  -
التغيري اجلذري للثقافة واملمارسة احملاسبيتني  سسات، النظام اجلبائي وممارسة وتعليم احملاسبة، من خاللاملؤ

الوطين، اليت تتعرض للتغيري يف احملاسيب إىل قواعد املخطط نتيجة القطيعة مع جيل كامل من املمارسة املستندة 
الضرورية وحتضريها لعملية التطبيق، من املتطلبات تكييف هذه اجلوانب من ا جيعل ممالنظام احملاسيب املايل، 

.حنو النظام احملاسيب املايلاملالئمة النتقال ناجح وسليم لتوفري البيئة   
 

  التوصيات: رابعا
 

  :إىل التوصيات التالية خلصما تقدم فإن الطالب بناءاً على   
؛ا النظام احملاسيب املايلتكييف اإلطار القانوين والتشريعي مع املستجدات اليت جاء ضرورة  -  
التواصل مع التطورات واملستجدات اليت تأيت ا املعايري والشروحات اجلديدة اليت تصدر عن جملس  ضرورة -

  ؛، وتكييف النظام احملاسيب املايل معهااحملاسبة الدوليةاملعايري 
 العاملني يف جمال احملاسبةتكوين ل بالتكفاإلسراع يف حتضري املؤسسات وممارسو احملاسبة وإقامة التربصات و -

من إستراتيجية تكوين طويلة املدى تسعى  اجلديدة، باإلضافة إىل اعتماد وتدريبهم على برامج اإلعالم اآليل
املؤسسات لترسيخ الثقافة احملاسبية اجلديدة املستندة للممارسة الدولية للمحاسبة على أساس املعايري خالهلا 
 الدولية؛

تها صعوبات وعراقيل أثناء انتقاهلا لتطبيق النظام احملاسيب املايل أن فسات االقتصادية اليت صادعلى املؤس -
تستعني خبدمات اخلرباء احملاسبني املتمكنني من النظام احملاسيب املايل ومن املعايري احملاسبية الدولية ضمن أعمال 

من املمارسة احملاسبية àالصعوبات والتعود والتمكن إىل حني زوال و انتفاء تلك والتوضيح،  املرافقة واالستشارة
   اجلديدة؛

على املؤسسات تكييف أنظمة معلوماا احملاسبية؛ -  
يف تكييف وحتضري البيئة املالئمة لتطبيق  )تونس، األردن(والعربية  االستفادة من جتارب الدول األوروبية -

؛النظام احملاسيب املايل  
زائر وتفعيل دورها يف متويل املؤسسات، واالنضمام للمنظمة العمل على تطوير بورصة اجل -

؛الدولية هليئات تداول األوراق املالية  
، الدولية واالحتاد الدويل للمحاسبني احملاسبة عايريم إىل جملسية اجلزائراهليئات احملاسبية مام ضانضرورة  -

ان التكييف املستمر للنظام احملاسيب املايل مع وذلك دف إيصال انشغاالا واحتياجاا هلذه اهليئات وكذا ضم
؛املستجدات احمللية والدولية  
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املعايري تطوير عملية وضع ويف  منح فرص أكثر وجمال تدخل أوسع للخرباء احملاسبني اجلزائريني -
  .اإلجراءات احملاسبيةو
 

   يف املوضوع فاق البحثآ:خامسا
  

 ، يف اجلزائر وآفاق تبيين وتطبيق النظام احملاسيب املايلاإلصالح احملاسيب وضوع مل بعد دراستنا    
من أجل إبراز أمهية هذا النظام اجلديد، وهي بذلك مل  يف سياق التحوالت االقتصادية الوطنية و الدوليةذلك و

تتناول مجيع املعايري اليت جاء ا بالتفصيل، الذي ميكن أن يكون موضوعا ألحباث أخرى استنادا إىل دراسات 
، ومع األخذ بعني االعتبار للسنة األوىل مقارنة بني هذه املعايري واملعايري احملاسبية الدولية كمرجع هلذه املقارنة

من تطبيق النظام احملاسيب املايل، ميكن القيام باستنباط واستخراج عيوبه ومواطن الضعف فيه من خالل املمارسة 
          .اسبنياخلرباء احمل عند  سواء عند أساتذة اجلامعات أو

عدة جوانب، ميكن هلا أن تكون حمل إشكاليات لبحوث  املوضوع منهذا  لبحث يفاواصلة كما ميكن م
:ـمستقبلية تستحق الدراسة، وذلك بالتطرق للمواضيع املتعلقة ب  

؛ تكييف النظام اجلبائي اجلزائري مع النظام احملاسيب املايل -  
؛ورصة اجلزائربتفعيل  دور النظام احملاسيب املايل يف -   
؛يف املؤسسة أثر تطبيق النظام احملاسيب املايل على األطراف أصحاب املصلحة -  
؛يف تعزيز موقف اجلزائر يف االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة ة تطبيق النظام احملاسيب املايلأمهي -  
. اربة الفساد املايل واإلداريوحم حوكمة املؤسساتيف تعزيز  تطبيق النظام احملاسيب املايلأمهية  -   
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  . 1997،احملاصة
، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الوطين تقنيات احملاسبة املعمقة وفقا للمخطط احملاسيب، هوام مجعة- 29

2002.  
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  :)أطروحات و مذكرات( البحوث اجلامعية -2
غري (أطروحة دكتوراه  ،أمهية إصالح النظام احملاسيب يف ظل أعمال التوحيد احملاسيب، بن بلغيث مداين - 1

  .2004و علوم التسيري، جامعة اجلزائر،  قتصاديةاال، كلية العلوم )منشورة
حالة ، املمارسة احملاسبية يف الشركات متعددة اجلنسيات والتوحيد احملاسيب العاملي، شنوف شعيب - 2

 وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، قتصاديةاال، كلية العلوم )غري منشورة(أطروحة دكتوراه  ،بريتش بتر وليوم
2006/2007.  

، كلية )غري منشورة(، رسالة ماجستري قتصاديةاملخطط احملاسيب الوطين دراسة حتليلية ا، طارق محزة - 3
.2004و علوم التسيري، جامعة اجلزائر،  قتصاديةاالالعلوم   

 
  : ملتقيات-دراسات -تقارير -مقاالت - 3
، أثر تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف الشركات األردنية على استقطاب االستثمار القشي ظاهر  -1

.2008ة لإلدارة، املنظمة العربية لإلدارة،جامعة الدول العربية، القاهرة، ، الة العربياألجنيب املباشر  
املؤسسة على ضوء  امللتقى الوطين األول حول ،العوملة واملتطلبات احملاسبية واملاليةبعلوج بوالعيد،  -2

   .2007 نوفمرب 21/22،،  جامعة باجي خمتار، عنابة، اجلزائرالتحوالت احملاسبية الدولية
، ملتقى التمويل عن طريق قرض اإلجيار كإستراتيجية لتغيري العمل املصريفمقدم مصطفى وآخرون، بل -3

دويل حول إستراتيجية األعمال يف مواجهة العوملة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة أيب بكر 
  2005مارس  16- 15بلقايد، تلمسان، 

جملة الباحث، جامعة ورقلة، العدد  ،"جتربة اجلزائر"اسيب إشكالية التوحيد احملبن بلغيث مداين،  -4
01/2002.  

، جملة الباحث، املفهوم املربرات واألهداف-التوافق احملاسيب الدويلبن بلغيث مداين،  -5
  .01/2002العدد

ورقة حبثية مقدمة ضمن , NSCFالنظام احملاسيب املايل اجلديد تسيري االنتقال حنو بن بلغيث مداين،  -6
فعاليات املؤمتر العلمي الدويل األول لكلية العلوم االقتصادية العلوم التجارية وعلوم التسيري جبامعة الوادي حول 

  .2010جانفي 17/18أيام  - تطبيقات وآفاق, يف ظل املعايري الدولية جتارب NSCFموضوع 
ورقة حبثية مقدمة ضمن ،  اجلزائروبيئة احملاسبة يف NSCF النظام احملاسيب املايل اجلديدبن بلغيث مداين،  -7

امللتقى الدويل حول اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل اجلديد وآلية تطبيقه يف ظل املعايري احملاسبية  فعاليات
  .2009الدولية، جامعة سعد دحلب، البليدة، اجلزائر، 
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متطلبات التطبيق، جامعة حممد خيضر،  ، املعايري احملاسبية الدولية والبيئة اجلزائريةبن عيشي بشري،  -8
  .2009بسكرة، 

، صادر عن مجعية احملاسبني القانونيني تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف سوريةملتقى حول  ،نمحدان مأمو -9
  .2008يف سورية، بريوت، 

– اتدور اإلفصاح احملاسيب يف التطبيق الفعال حلوكمة الشركدرويش عبد الناصر حممد السيد،  - 10
، 02جملة الدراسات املالية والتجارية، كلية التجارة ببين يوسف، جامعة القاهرة، العدد  -ميدانية دراسة

  .2003جانفي 
، بالتعاون بني املنظمة العربية خلرباء ملتقى حول مفاهيم املعايري الدولية للمحاسبة رزق جوزف، - 11

نوفمرب  ،ني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين،  اجلزائراحملاسبة القانونيني واملصف الوطين للخرباء احملاسب
2007. 

 رؤية مستقبلية حنو احملاور الرئيسة لتطوير بناء املعايري احملاسبية يف اململكة العربية، شريف توفيق حممد -12
 .1987، سبتمرب 5رقم العدد ، الرياض، السعودية، جملة اإلدارة العامة، السعودية

استراتيجيات توفيق املعايري الوطنية والعربية لتتالءم مع عوملة املعايري ، وآخرونحممد فيق شريف تو - 13
، جتربة دول السعودية ومصر وماليزيا وجملس التعاون لدوا اخلليج العربية، دراسة اختباريه الدولية للمحاسبة

  .2005دولية مقارنة، 
, ملاليةا على احملتوى املعلومايت للقوائم IAS7 ملتقى وطين حول أثر تطبيق, و آخرون عاشور عادل - 14

  .2008أفريل, اجلزائر, جممع الرياض منوذج جامعة األغواط
، ورقة حبثية مقدمة متطلبات تكييف القواعد اجلبائية مع النظام احملاسيب املايل، وآخرونعزوز علي  - 15

 ةية ، العلوم التجارية وعلوم التسيري جبامعضمن فعاليات املؤمتر العلمي الدويل األول لكلية العلوم االقتصاد
- 17الوادي حول النظام احملاسيب املايل اجلديد يف ظل معايري احملاسبة الدولية، جتارب، تطبيقات وآفاق، يومي 

  .2010جانفي  18
عة ، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، جاممتطلبات تطبيق النظام احملاسيب املوحد يف اجلزائركتوش عاشور،  -16

  .2009العدد السادس،   حسيبة بن بوعلي،الشلف،
، ملتقى وطين حول املؤسسة على ضوء التحوالت مدى مالئمة القيمة العادلة للتقرير املايلهوام مجعة،  - 17
  .2007ة الدولية، جامعة عنابة، ياسباحمل
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  : وقرارات مراسيم -مواثيق -قوانني-أوامر -4
  . الوطيناحملاسيب املتضمن املخطط  1975أفريل  29املؤرخ يف  35/75األمر رقم  - 1
  .ضمن النظام احملاسيب املايلاملت 2007 نوفمرب 25ؤرخ يف امل 11-07قانون رقم ال -2
  .1975 واملتعلق بكيفية تطبيق املخطط احملاسيب الوطين 1975 جوان 23القرار املؤرخ يف - 3
خطط احملاسيب الوطين مع نشاط الشركات القابضة ، يتضمن توافق امل1999أكتوبر  09القرار املؤرخ يف  -4

  .وجتميع حسابات امع
احملدد لقواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى القوائم املالية  2008جويلية  26املؤرخ يف  71القرار رقم  - 5

  .وعرضها وكذا مدونة وقواعد سري احلسابات
رقم األعمال وعدد املستخدمني والنشاط، احملدد ألسقف  2008جويلية  26املؤرخ يف  72القرار رقم-6

  .املطبقة على الكيانات الصغرية بغرض مسك حماسبة مالية مبسطة
 11 -07يتضمن أحكام القانون رقم  2008ماي  26املؤرخ يف  156 -08املرسوم التنفيذي رقم  -7

  .املايل املتضمن النظام احملاسيب 2007نوفمرب  25املؤرخ يف 
املتضمن اتفاقية الشراكة بني اجلزائر  27/04/2005املؤرخ يف  05/159رقم املرسوم الرئاسي  -8

  .157 رقم واالحتاد األورويب، املادة
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2 ème édition.Economica.Paris, 2005. 
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17-ROCHAT.M et autres, audit des entreprises multinationales, comptabilité 
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18- ROUSSE Francis, « Normalisation comptable, principes et pratiques » coll. 
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19- SACI Djelloul, comptabilité de l'entreprise et système économique, 
l'expérience algérienne, OPU, Alger, 1991. 
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22-  TAZDAIT Ali. Maitrise du système comptable financier. Editions ACG, 
première édition. Alger, Octobre 2009.  

23- WALFGANG Dick, Franck Missonierpiera, comptabilité financière en 
IFRS, 2 ème  édition. pearson  éducation, avril 2009. 
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1- MEROUANI Samir, le projet du nouveau système comptable algérien, 
anticiper et préparer le passage, mémoire de magistère en sciences de gestion, 
l’école supérieure de commerce, Alger, 2007- 2008. 

2- BOURAOUI Nassiba, Nécessité d'un reforme comptable en Algérie dans 
le passage de l'économie planifie à l’économie de marché, mémoire de 
magistère, école supérieur du commerce, Alger,1998/1999. 

3- OUANLOUS Mohamad, Instruments comptables et gestion des sociétés 
nationales, DES sciences économiques Alger, 1976. 
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1- MIMECHE Ahmed, le processus de la normalisation comptable en Algérie 
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2- DJILLALI Abdelhamid et autres, les normes internationales IAS/IFRS et 
projet du nouveau plan  comptable national, koléa, Alger, juin 2005. 

3- DJILLALI Abdelhamid, réflexions sur le projet du nouveau référentiel 
comptable algérien en rapport avec les normes IAS/IFRS, koléa, Alger, 
24septembre – 03 octobre 2005. 
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D'après: www.fasb.org. 
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6- The institute of Chartered Accounting in England and Wales (icaew), 
International Financial Reporting Standards, 2008. 
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-  www.focusifrs.com. 
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)1(امللحق رقم   

       2009السارية املفعول حىت ايةالتقارير املالية  إلعداداملعايري الدولية احملاسبية الدولية و املعايريبقائمة 

 1- املعايري احملاسبية الدولية :  

.عرض القوائم املالية): 01(املعيار رقم  -  

.املخزون): 02(املعيار رقم  -  

.التدفقات النقدية قائمة: )07(املعيار رقم  -  

.التقديرات احملاسبية واألخطاء التغريات يفالطرق احملاسبية، : )08(املعيار رقم  -  

.الالحقة لتاريخ امليزانيةاألحداث : )10(املعيار رقم  -  

.اإلنشاءعقود : )11(املعيار رقم  -  

.الدخلضرائب : )12(املعيار رقم  -  

.اديةاألصول الثابتة امل: )16(املعيار رقم  -  

.عقود اإلجيار: )17(املعيار رقم  -  

.اإليراد: )18(املعيار رقم  -  

.االمتيازات املمنوحة للموظفني: )19(املعيار رقم  -  

.املساعدات احلكوميةواإلفصاح عن  املنح احلكوميةاسبة حم: )20(املعيار رقم  -  

.ةرف العمالت األجنبيص رالتغريات يف أسعا آثار: )21(املعيار رقم  -  

.تكاليف االقتراض: )23(املعيار رقم  -  
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.اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة: )24(املعيار رقم  -  

.احملاسبة والتقارير عن أنظمة التقاعد: )26(املعيار رقم  -  

.القوائم املالية امعة والفردية: )27(املعيار رقم  -  

.الشركات الزميلةيف  االستثمارات: )28(املعيار رقم  -  

.رتفعالتضخم املالقتصاديات ذات املايل يف ا التقرير: )29(املعيار رقم  -  

.احلصص يف املشاريع املشتركة: )31(املعيار رقم  -  

.العرض: األدوات املالية: )32(املعيار رقم  -  

.السهمرحبية : )33(املعيار رقم  -  

.املالية املرحلية تقاريرال: )34(املعيار رقم  -  

.قيمة األصول االخنفاض يف: )36(املعيار رقم  -  

.املؤونات، األصول احملتملة واخلصوم احملتملة: )37(املعيار رقم  -  

.األصول الثابتة املعنوية: )38(املعيار رقم  -  

.االعتراف القياس: األدوات املالية: )39(املعيار رقم  -  

.عقارات التوظيف: )40(املعيار رقم  -  

.ةالزراع: )41(املعيار رقم  -  

مت إلغاء البعض منها وتعويض البعض  35،39 ،30، 25، 22، 15، 14 ،13، 9، 6، 5، 4، 3املعايري رقم 
.اآلخر مبعايري أخرى   
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 2- املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية :

.مرة ألول إلعداد التقارير املاليةملعايري الدولية اتطبيق : )01(املعيار رقم  -  

.على أساس األسهماملدفوعات : )02(املعيار رقم  -  

.األعمال اندماج: )03(املعيار رقم  -  

.عقود التأمني: )04(املعيار رقم  -  

.احملتفظ ا للبيع والعمليات املتوقفة اريةاجلأصول غري : )05(املعيار رقم  -  

.وتقييمها) الطبيعية( استكشاف املوارد املعدنية: )06(املعيار رقم  -  

.اإلفصاح: األدوات املالية: )07(املعيار رقم  -  

قطاعات التشغيل: )08(املعيار رقم  -  

. األدوات املالية: )09( املعيار رقم-  

 

. www.iasb.org املصدر:  
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  منوذج للميزانية حسب النظام احملاسيب املايل): 2(امللحق رقم 
  األصولميزانية: 

 
ACTIF Note N N N N - 1 

  Brut Amort./Prov. Net Net 
ACTIF IMMMOBILISE (NON COURANT)      
      
Ecarts d’acquisition (goodwill positif ou 
négatif) 

     

      
Immobilisations incorporelles      
      
Immobilisations corporelles      
      
Immobilisations en cours      
      
Immobilisations financières      
Titres mis en équivalence      
Autres participations et créances rattachées      
Autres titres immobilisés      
Prêts et autres actifs financiers non courant      
      
TOTAL ACTIF NON COURANT      
      
ACTIF COURANT      
Stocks et en cours      
      
Créances et emplois assimilés      
Clients 
Autres débiteurs 

     

Impôts       
Autres actifs courants      
Disponibilités et assimilés      
Placements et autres actifs financiers courant      
Trésorerie      
 TOTAL ACTIF COURANT      
             TOTAL GENERAL ACTIF      
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 ميزانية اخلصوم:   

PASSIF Note N N - 1 

CAPITAUX PROPRES    
    
Capital émis    
Primes et réserves /(Réserves consolidées (1))    
Ecarts de réévaluation    
Ecarts d’équivalence (1)    
Résultat net  / (Résultat net part du groupe (1)    
Autres capitaux propres – Report à nouveau    

Part de la société consolidante (1)    
Part des minoritaires (1)    

TOTAL I    
    
PASSIFS NON-COURANTS    
Emprunts et dettes financières    
Impôts 
Autres dettes non courantes 

   

Provisions et produits constatés d’avance    
TOTAL PASSIFS NON-COURANTS II    

    
PASSIFS COURANTS    
    
Fournisseurs et comptes rattachés    
Impôts 
Autres dettes 

   

Trésorerie Passif    
TOTAL PASSIFS COURANTS    

    
TOTAL GENERAL PASSIF    

(1) à utiliser uniquement pour la présentation d’états financiers consolidés 
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 حسب النظام احملاسيب املايل منوذج حلساب النتائج): 3(امللحق رقم 
 حساب النتائج حسب الطبيعة:  

  

 Note N N - 1 
    
Chiffre d’affaires    
Variation stocks produits finis et en cours    
Production immobilisée 
Subventions d’exploitation 

   

I – Production de l’exercice     
Achats consommés    
Services extérieurs et autres consommations    

II – Consommation de l’exercice    
III VALEUR AJOUTEE D’EXPLOITATION (I - II)    

Charges de personnel    
Impôts, taxes et versements assimilés     

IV EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION     
Autres produits opérationnels (    
Autres charges opérationnelles    
Dotations aux amortissements et aux provisions    
Reprise sur pertes de valeur et provisions    

V   RESULTAT  OPERATIONNEL    
Produits financiers    
Charges financières    
            VI    RESULTAT  FINANCIER    

VII RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS (V + VI)    
Impôts exigibles sur résultats ordinaires    
Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires    

    
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES    
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES    
VIII RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES    

    
Eléments extraordinaires (produits) (à préciser)    
Eléments extraordinaires (charges)) (à préciser)    
               IX RESULTAT  EXTRAORDINAIRE    
    

  X   RESULTAT NET DE L’EXERCICE     
    
Part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence (1)    
XI RESULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDE (1) 
            Dont part des minoritaires (1) 

   

                     Part du groupe (1)    
    

    
(1) à utiliser uniquement pour la présentation d’états financiers consolidés 
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 حساب النتائج حسب الوظائف:  
 

 Note N N - 1 
    
Chiffres d’affaires    
Coût des ventes    
    

MARGE BRUTE    
 
Autres produits opérationnels 

   

Coûts commerciaux    
Charges administratives    
Autres charges opérationnelles 
 

RESULTAT OPERATIONNEL 

   

 
Fournir le détail des charges par nature  
(frais de personnel, dotations aux amortissements) 

   

 
 
Charges financières 

 
RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOT 
 
 

Impôts exigibles sur les résultats ordinaires 
Impôts différés sur résultats ordinaires (variations) 
 

RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES 
 

Charges extraordinaires 
Produits extraordinaires 
 
 

RESULTAT NET DE L'EXERCICE 

   

Part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence (1)    
XI RESULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDE (1) 
            Dont part des minoritaires (1) 

   

                     Part du groupe (1)    
(1) à utiliser uniquement pour la présentation d’états financiers consolidés 
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  دول تدفقات اخلزينة حسب النظام احملاسيب املايلجل منوذج ):4(امللحق رقم 
 قة املباشرةجدول تدفقات اخلزينة حسب الطري:  

     
  Note Exercice 

N 
Exercice 

N-1 
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles :    
 Encaissement reçus des clients    
 Sommes versées aux fournisseurs et au personnel    
 Intérêts et autres frais financiers payés    
 Impôts sur les résultats payés    
 Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires    
 flux de trésorerie lié à des éléments extraordinaires (à préciser)    
     
 Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles (A)    
     
     
Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement    
 Décaissements sur acquisition d'immobilisations corporelles ou 
incorporelles 

   

 Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles ou 
incorporelles 

   

 Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières    
 Encaissements sur cessions d'immobilisations financières    
 Intérêts encaissés sur placements financiers    
 dividendes et quote-part de résultats reçus    
     
 Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement (B)    
     
     
Flux de trésorerie provenant des activités de financement    
 Encaissements suite à l'émission d'actions    
 Dividendes et autres distributions effectués    
 Encaissements provenant d'emprunts    
 Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimilés    
     
 Flux de trésorerie net provenant des activités  de financement (C)    
Incidences des variations des taux de change sur liquidités et quasi-
liquidités 

   

Variation de trésorerie de la période (A+B+C)    
     
 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice    
 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice    
 Variation de trésorerie de la période    

 
 Rapprochement avec le résultat comptable   
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 جدول تدفقات اخلزينة حسب الطريقة غري املباشرة:  

   
Note  Exercice 

N 
Exercice 

N-1 
  Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles     
  Résultat net de l'exercice     
  Ajustements pour :     
        - Amortissements et provisions     
        - Variation des impôts différés     
        - Variation des stocks      
        - Variation des clients et autres créances     
        - Variation des fournisseurs et autres dettes     
        - Plus ou moins values de cession, nettes d'impôts     
  Flux de trésorerie générés par l'activité (A)     
       
  Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissement     
  Décaissements sur acquisition d'immobilisations     
  Encaissements sur cessions d'immobilisations     
  Incidence des variations de périmètre de consolidation (1)     
  Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B)     
       
  Flux de trésorerie provenant des opérations de financement     
  Dividendes versés aux actionnaires     
  Augmentation de capital en numéraire     
  Emission d'emprunts     
  Remboursements d'emprunts     
  Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (C)     
       
  Variation de trésorerie de la période (A+B+C)     
  Trésorerie d'ouverture     
  Trésorerie de clôture     
  Incidence des variations de cours des devises (1)     
  Variation de trésorerie     
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  تغري األموال اخلاصة حسب النظام احملاسيب املايل جلدول منوذج ):5(امللحق رقم 
 

 Note Capital 
Social 

Prime 
d’émission 

Ecart 
d’évaluation 

Ecart  de 
réévaluation 

Réserves 
et 

Résultat 

Solde au 31 décembre N-2 
      

       
Changement de méthode comptable       
Correction d'erreurs significatives       
       
Réévaluation des immobilisations       
       
Profits ou pertes non comptabilisés       
dans le compte de résultat       
       
Dividendes payés       
       
Augmentation de capital       
       
Résultat net de l'exercice       

       

Solde au 31 décembre N-1 
      

       
Changement de méthode comptable       
       
Correction d'erreurs significatives       
       
Réévaluation des immobilisations       
       
Profit ou pertes non comptabilisés       
dans le compte de résultat       
       
Dividendes payés       
       
Augmentation de capital       
       
Résultat net de l'exercice       

       

Solde au 31 décembre N 
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 الثالثة مدونة احلسابات ذات:  )6(امللحق رقم 
  رقام أ

 حسابات رؤوس األموال -1 الصنف

 مياثلها، وما االحتياطياترأس املال و  - 10

رأس مال الشركة، (رأس املال الصادر  -101
  )االستغاللاألموال املخصصة، أو أموال 

  العالوات ذات الصلة برأس مال الشركة -103
  فارق التقييم -104
  فارق إعادة التقييم -105
القانونية، األساسية، العادية ( االحتياطيات -106
  ) واملقننة
  فارق املعادلة -107
  حساب املستقبل -108
 رأس املال املكتتب غري املستعان به -109

 ترحيل من جديدال - 11

 نتيجة السنة املالية - 12

 خارج دورة –واألعباء املؤجلة  نواتجال - 13
 االستغالل

  إعانات التجهيز -131
  إعانات أخرى لالستثمار -132
  الضرائب املؤجلة على األصول -133
  الضرائب املؤجلة على اخلصوم -134

  احلواصل واألعباء األخرى املؤجلة -138

  )متاح( - 14

 اخلصوم املالية غري –لألعباء  املؤونات- 15
 اجلارية

  املماثلة وااللتزاماتللمعاشات  ؤوناتامل -153
  للضرائب ؤوناتامل -155
  )االمتياز(لتجديد التثبيتات  ؤوناتامل -156
اخلصوم غري  –األخرى لألعباء  ؤوناتامل -158
 اجلارية

 اإلقتراضات والديون املماثلة  - 16

  السندات التسامهية -161
  اإلقتراضات السندية القابلة للتحويل -162
  اإلقتراضات السندية األخرى -163
  سسات القرضاإلقتراضات لدى مؤ -164
  الودائع والكفاالت املقبوضة -165
  التمويل –الديون املترتبة على عقد اإلجيار  -167
  اإلقتراضات والديون األخرى املماثلة -168
 عالوات تسديد السندات -169

 الديون املرتبطة باملسامهات - 17

  الديون املرتبطة مبسامهات امع -171
  رج امعالديون املرتبطة مبسامهات خا -172
  الديون املرتبطة بشركات يف شكل مسامهة  -173
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  الديون األخرى املرتبطة مبسامهات  -178

اخلاصة باملؤسسات  االرتباطحسابات  - 18
 والشركات يف شكل مسامهة

  بني مؤسسات االرتباطحسابات  -181
بني شركات يف شكل  االرتباطحسابات  -188

 مسامهة

 )متاح( - 19

 لتثبيتاتحسابات ا -2 الصنف

 التثبيتات غري املادية - 20

  مصاريف التنمية القابلة للتثبيت  -203
  برجميات املعلوماتية وما شاها -204
واحلقوق املماثلة، الرباءات،  االمتيازات -205

  والرخص، والعالمات
  فارق الشراء -207
 التثبيتات األخرى غري املادية -208

 التثبيتات املادية - 21

  رضيةالقطع األ -211
  عمليات التنضيد والتهيئة للقطع األرضية -212
  البناءات -213
التركيبات التقنية، املعدات واألدوات  -215

  الصناعية
 التثبيتات املادية األخرى -218

  

 ازيتماالتثبيتات يف شكل  - 22

  القطع األرضية املمنوح امتيازها -221
عمليات التنضيد والتهيئة للقطع األرضية  -222

  وح امتيازهااملمن
  البناءات املمنوح امتيازها  -223
التقنية املمنوح ) التركيبات(املنشآت  -225

  امتيازها 
  التثبيتات املادية األخرى املمنوح امتيازها  -228
 حقوق مانح االمتياز -229

 التثبيتات اجلاري إجنازها  - 23

  التثبيتات املادية اجلاري إجنازها -232
  ادية اجلاري إجنازهاالتثبيتات غري امل -237
التسبيقات واحلسابات املدفوعة عن  -238

 إيصاءات بالتثبيتات

 )متاح( - 24

 )متاح( - 25

املسامهات والديون الدائنة امللحقة  - 26
 مبسامهات 

  سندات الفروع املنتسبة  -261
  سندات املسامهة األخرى -261
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سندات املسامهة املقومة بواسطة املعادلة  -265
  )املشاركةاملؤسسات (

  الديون الدائنة امللحقة مبسامهات امع -266
الديون الدائنة امللحقة مبسامهات خارج  -267
  امع
الديون الدائنة امللحقة بشركات يف حالة  -268

  مسامهة
عمليات الدفع الباقية الواجب القيام ا  -269

 عن سندات مسامهة غري مسددة

 التثبيتات املالية األخرى - 27

السندات املثبتة األخرى غري السندات  -271
  املثبتة التابعة لنشاط احلافظة

السندات اليت متثل حق الدين الدائن  -272
  )السندات والقسائم(

  السندات املثبتة التابعة لنشاط حمافظة -273
القروض والديون الدائنة املترتبة على عقد  -274
  التمويل –إجيار 
  عةالودائع والكفاالت املدفو -275
  الديون الدائنة األخرى املثبتة -276
ما بقي من عمليات الدفع الواجب القيام  -279

 .به عن السندات املثبتة غري املسددة

 إهتالك التثبيتات - 28

  إهتالك التثبيتات غري املادية  -280

إهتالك مصاريف البحث والتنمية القابلة  -2802
  للتثبيت
  ما شاهاإهتالك برجميات املعلوماتية و -2804
واحلقوق املماثلة،  االمتيازاتإهتالك  -2805

  والرباءات، والرخص والعالمات
  )goodwill(إهتالك فارق الشراء  -2807
  إهتالك التثبيتات غري املادية األخرى -2808
  إهتالك التثبيتات املادية -281

إهتالك أعمال التنضيد والتهيئة للقطع  -2812
  األرضية
  ءاتإهتالك البنا -2813
  إهتالك املنشآت التقنية -2815
  إهتالك التثبيتات املادية األخرى -2818
 امتيازإهتالك التثبيتات املوضوعة موضع  -282

 خسائر القيمة عن التثبيتات - 29

  خسائر القيمة عن التثبيتات غري املادية -290
خسائر القيمة عن مصاريف البحث  -2903

  والتنمية القابلة لتثبيت 
ئر القيمة عن برجميات املعلوماتية خسا -2904

  وما شاها
واحلقوق  االمتيازاتخسائر القيمة عن  -2905

  املماثلة والرباءات والرخص والعالمات
  خسائر القيمة عن فارق الشراء -2907
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خسائر القيمة عن التثبيتات غري املادية  -2908
  األخرى
  خسائر القيمة عن التثبيتات املادية -291

القيمة عن أعمال التنضيد  خسائر -2912
  والتهيئة للقطع األرضية

  خسائر القيمة عن البناءات -2913
  خسائر القيمة عن املنشآت التقنية -2915
خسائر القيمة عن التثبيتات املادية  -2918
  األخرى
خسائر القيمة عن التثبيتات املوضوعة  -292

  موضع امتياز
 ازهاخسائر القيمة عن التثبيتات اجلاري إجن -293

خسائر القيمة عن املسامهات والديون  -296
  الدائنة املرتبطة باملسامهات 

خسائر القيمة عم السندات األخرى  -297
  املثبتة

خسائر القيمة عن األصول املالية األخرى  -298
 املثبتة

املنتوجات  حسابات املخزونات و - 3 صنفال
 قيد التنفيذ 

 املخزونات من البضائع - 30

 األولية والتوريداتاملواد  - 31

  التموينات األخرى - 32

  لالستهالكاملواد القابلة  -321
  لالستهالكالتوريدات القابلة  -322
 التغليفات -326

 سلع قيد االنتاج - 33

  املنتجات اجلاري إجنازها -331
 األشغال اجلاري إجنازها -335

 قيد االنتاجخدمات  - 34

  الدراسات اجلاري إجنازها -341
 ات اجلاري تقدميهااخلدم -345

 خمزونات املنتجات - 35

  املنتجات الوسيطة -351
  املنتجات املصنعة -355
املنتجات املتبقية أو املواد املسترجعة  -358

 )النفايات، السقطات(

 املخزونات املتأتية من التثبيتات - 36

اليت هي يف الطريق، (املخزونات اخلارجية  - 37
 )االيداعيف املستودع أو يف 

 املشتريات املخزنة - 38

خسائر القيمة عن املخزونات واجلاري  - 39
 ختزينها
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  خسائر القيمة عن خمزونات البضائع -390
خسائر القيمة عن املواد األولية   -391

  والتوريدات 
  خسائر القيمة عن التموينات األخرى -392
خسائر القيمة عن إنتاج السلع اجلاري  -393
  إجنازه
إنتاج اخلدمات اجلاري  خسائر القيمة عن -394
  إجنازه
  خسائر القيمة عن املخزونات من املنتجات -395
 خسائر القيمة عن املخزونات اخلارجية -397

 حسابات الغري -4 صنفال

 املوردون واحلسابات املرتبطة ا - 40

  موردو املخزونات واخلدمات -401
  موردو السندات الواجب دفعها -403
  موردو التثبيتات -404
  موردو تثبيتات السندات املطلوب دفعها -405
  موردو الفواتري اليت مل تصل إىل صاحبها -408
التسبيقات واملدفوعات : املوردون املدينون -409

الواجب احلصول عليه،  RRRعلى احلساب، 
 .والديون الدائنة األخرى

 
 

 الزبائن واحلسابات املرتبطة م - 41

  الزبائن -411
  ت املطلوب حتصيلهاالزبائن والسندا -413
  الزبائن املشكوك فيهم -416
الديون الدائنة عن أشغال أو خدمات جار  -417
  إجنازها
املنتجات اليت مل تعد فواتريها  –الزبائن  -418

  بعد
التسبيقات املستلمة  - الزبائن الدائنون  -419

RRR  املطلوب منحه واملوجودات األخرى
 . الواجب إعدادها

 ابات املرتبطة مالعاملون واحلس - 42

  األجور املستحقة –العاملون  -421
  االجتماعيةأموال اخلدمات  -422
  مشاركة األجراء يف النتيجة -423
التسبيقات واملدفوعات  – املستخدمون -425

  على احلساب املمنوحة
  الودائع املستلمة  – املستخدمون -426
  االعتراضات – املستخدمون-427
باء الواجب دفعها األع – املستخدمون -428

 استالمهااملطلوب النواتج و

 واحلسابات املرتبطة ا االجتماعيةاهليئات  - 43

  االجتماعيالضمان  -431
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  األخرى االجتماعيةاهليئات  -432
األعباء الواجب  – االجتماعيةاهليئات  -438

  استالمهادفعها واحلواصل املطلوب 

 الدولة، واجلماعات العمومية، واهليئات - 44
 الدولية واحلسابات املرتبطة ا

الدولة واجلماعات العمومية األخرى،  -441
  استالمهااإلعانات املطلوب 

الدولة، الضرائب والرسوم القابلة  -442
  للتحصيل من أطراف أخرى

العمليات اخلاصة مع الدولة واجلماعات  -443
  العمومية

  الضرائب على النتائج –الدولة  -444
  رسوم على رقم األعمالال –الدولة  -445
  اهليئات الدولية -446
الضرائب األخرى والرسوم والتسديدات  -447

  املماثلة 
 املنتوجاتالدولة، األعباء الواجب دفعها و -448
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  رق التقييماف  104
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  بني الوحدات ما ارتباط  17
  ملؤسسات وشركات املسامهة حسابات ارتباط ا  18

  حسابات االرتباط بني املؤسسات  181
  حسابات االرتباط بني شركات املسامهة  188

  سنة املاليةنتيجة ال  12  نتائج قيد التخصيص  18
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  )لطبيعةحسب االتحميل ( األعباءحسابات   6  إعداديةريف مصا  20

  اخلدمات اخلارجية األخرى  62  متعلقة بعقد الشركة مصاريف  200
  الضرائب والرسوم والتسديدات املماثلة  64    
  عالوات تسديد السندات  169  مصاريف القروض  201
  حساب االستثمار املعين  xx2  مصاريف االستثمار  202
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  اخلدمات اخلارجية األخرى  62    
  أعباء العاملني  63    
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  مصاريف الدراسات واألحباث  205
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  مصاريف التطوير الثابتة  203
6x  األعباء حسب الطبيعة  

  SCFاألموال اخلاصة، أول تطبيق لـ  1x  مصاريف استثنائية  208
    6x  األعباء حسب الطبيعة  
  الثابتة املعنوية األصول  20  القيم املعنوية  21

  عناصر استثنائية  67  املتجر  210
  )Goodwill( زةفرق احليا  

تنازالت وحقوق مماثلة، براءات اختراع، التراخيص و   205  والتجارية حقوق امللكية الصناعية  212
  العالمات التجارية

  وما شاها اآليل اإلعالمبرجميات   204
  أخرىثابتة معنوية  أصول  208

  األراضي  211  األراضي  22
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  ناجماملقالع وامل  224
  األراضي األخرى   226
  الثابتة املادية األصول  21  جتهيزات اإلنتاج  24
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  مؤونة تدين قيمة املخزونات  39
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                صاحلي بوعالم: الطالب
0776134961 :رقم اهلاتف النقال  

bsalhi196@gmail.com   :االلكتروين الربيد
 
ستبياناالاستمارة   

 
:حتية طيبة وبعد  

تندرج ضمن متطلبات احلصول على شهادة املاجستري يف العلوم التجارية، التخرج اليت  ةرالتحضري ملذك إطاريف 
اسيب يف اجلزائر وآفاق تبين أعمال اإلصالح احمل "ختصص حماسبة وتدقيق، يقوم الطالب بإعداد حبث موسوم بعنوان 

 ، يسرين أن أضع بني أيديكم هذا االستبيان دف احلصول على آرائكم ومقترحاتكم" وتطبيق النظام احملاسيب املايل
.ما تضمنه من تساؤالتحول   

 
 كم املساعدة حىت خنرج هذا البحث يفمن نرجووأحيطكم علما بأن هذا االستبيان يعترب جزءا من البحث، لذلك 

.ألغراض البحث العلمي فقط بالسرية التامة و لن تستخدم إالََّ ستحظىعلما أن إجابتكم   أحسن شكل  
 

.على نتائج هذا البحث إن رغبتم يف ذلك مكُعلِّطْأعلمكم بأنه ملن دواعي سروري أن أُكما   
.ويف األخري نشكركم مسبقا على تعاونكم ومسامهتكم يف هذا البحث  
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  ة االستبيان باللغة العربيةاستمار
  
 عاما:..................العمر/        ى   أنث               ذكر             :       جنسال   -1
 ...................................الشھادة المھنیة:....................................................../ الشھادة العلمیة -2
 عاما...................الخبرة/ ............. .....................الدرجة العلمیة / :................................فةالوظی/المھنة -3
 :............................................المكان :.............................................................المؤسسة -4
 قطاع مختلط          قطاع خاص              قطاع حكومي               أعمال حرة :        تنتمي إلیھ القطاع الذي -5
  .................................…………عنوان البرید اإللكتروني -6

      ؟ المحاسبیة في الجزائر منذ تطبیق المخطط المحاسبي الوطني الممارسةكیف تقیم التغیرات التي عرفتھا  -7
  

  دون جواب     قلیلة األھمیة                          مھمة                 مھمة جدا      
 
  ؟بالتخلي عن المخطط المحاسبي الوطني   )المجلس الوطني للمحاسبة(تؤید قرار الدولة ھل  -8
  

  دون جواب                        ال        نعم                 
  
  

   ، لماذا في رأیك ؟نعمان الجواب إذا ك
  

  .1976ألنھ شبھ جامد منذ دخولھ حیز التطبیق سنة 
  .ھیلھیمنة النظرة القانونیة واحتیاجات اإلدارة الجبائبة عل

  .في المؤسسات الجدیدةالتسییر  الحتیاجاتألنھ ال یستجیب 
  .التوحید عملیةكم حیمرجعي  إلطارألنھ ال یخضع 

  .ال یتوافق مع المعاییر المحاسبیة الدولیةألنھ 
  .التقنيیشوبھ بعض القصور المفاھمي و ھألن
  

  ..........................................................................................................................أسباب أخرى، حدد     
  
  ؟سبي الجزائري ما ضرورة إصالح النظام المحا -9
  

  دون جواب         غیر ضروریة                       ضروریة          ضروریة جدا          
  

  ؟، حسب رأیكإذا كان الجواب ضروریة جدا أو ضروریة، إلى ماذا تعود دواعي اإلصالح المحاسبي في الجزائر
  
  

    .)....اإلصالحات االقتصادیة، الخوصصة، إنشاء بورصة الجزائر(د للجزائراستجابة لمتطلبات المناخ االقتصادي الجدی
  .)...الشراكة الدولیة، العولمة(استجابة لمتطلبات المناخ الدولي 

  .)......صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمة(لضغط وتأثیر الھیئات الدولیة 
  .استجابة لمتطلبات الشراكة نع االتحاد األوروبي

  
  ...............................................................................................................دواعي أخرى، حدد    

  
  ؟ما رأیك في اإلستراتیجیة التي اتبعھا  المجلس الوطني للمحاسبة إلصالح النظام المحاسبي الجزائري -10

  
  بدون جواب                            غیر موافق                   موافق                 

  
  ؟ رأیك فيلماذا غیر موافق إذا كانت اإلجابة        

  
  .احتكار الدولة لعملیة اإلصالح المحاسبي

  .المھنیین في عملیة اإلصالح المحاسبي تغییب دور
  .سبيمرجعیة النموذج الفرنسي في عملیة اإلصالح المحا

  
   ........................................................................................................................................آخر، حدد
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  ؟ تتفق مع االتجاه الدولي المتزاید نحو تبني وتطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیةھل  -11

  
      دون جواب                      ال        نعم                        

           
  

  ؟إیجابي على الممارسة المحاسبیة  لھ أثروتطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة في الجزائر سیكون  بأن تبني ىھل تر -12
  

  دون جواب                              ال                          نعم                      
  
  

   ال، لماذا في رأیك ؟إذا كان الجواب 
  

  .تباین الظروف االقتصادیة بین الجزائر والدول المتقدمة
  .التأھیل والتكوین قي ھذا اإلطار صنق

  .حیلولة النظام الجبائي الجزائري دون ذلك
  

  .....................................................................................................................................آخر، حدد
  

 ؟الدولیة یعتبر أحسن بدیل للمخطط المحاسبي الوطنيترى بأن التوجھ نحو النظام المحاسبي المالي المستمد من المعاییر المحاسبیة ھل  -13

  دون جواب                 ال                         نعم                              
  

   :ھل یعود ذلك لـ ،إذا كان الجواب نعم 
  
  .الدولیةمعاییر المحاسبیة لل ستنادها  
     .سابقا لم یعالجھا المخطط المحاسبي الوطنيالحلول للمشاكل المحاسبیة التي  ىحتوائھ علا 

 .ئريلالقتصاد الجزا جدیدةالیفي بالمتطلبات كونھ 
       

   
  --------------------------------------------------------------------------------------- :أمور أخري، حدد     

     
  ادة شفافیة الحسابات وقابلیة مقارنة القوائم المالیة لدى األطراف المستعملة لھا؟یزبھل أن تطبیق النظام المحاسبي المالي سیسمح  -14
  
  
  دون جواب                                   ال                   نعم                       

    
  ؟المؤسسات الجزائریة على اإلمكانیات التي تسمح لھا باالنتقال إلى تطبیق النظام المحاسبي الماليتتوفر ھل  -15

  
  دون جواب                              ال                        نعم                     

                
   : ال، ھل ذلك راجع إلىإذا كان الجواب 

  
  .اإلطارفي ھذا  و التأطیر  ضعف التكوین

  .االعتماد على الخبرات والمكاتب المحاسبیة األجنبیة
  .حو تطبیق النظام المحاسبي المالين تحدد آلیة انتقال المؤسسات تضبط وغیاب طریقة منھجیة واضحة المعالم 

   .لذلكالھیاكل الداخلیة للمؤسسات غیر مستعدة 
  
  .............................................................................................................................حدد: خرآ

  
  ني للمحاسبة ُتعَُّد كافیة لضمان انتقال سلیم وفعال نحو تطبیق النظام المحاسبي المالي؟ھل الجھود المبذولة من قبل المجلس الوط -16

  
  دون جواب                              ال                                 نعم               

    
  :إذا كان الجواب ال، ھل ذلك راجع إلى

صناعیة، مصرفیة، (اح عملیة االنتقال، مثل التركیز على مؤسسات من قطاعات مختلفة عدم اعتماد تجارب نموذجیة الختبار نج
  .ثم تعمیم التجربة بعد إجراء محاكاة فعلیة وتقییمھا...) خدمیة
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  .انعدام مخطط تحسیسي وتكوین طویل المدى

   ...............................................:..............................................................................آخر
  

      ھل اعترض تطبیق المؤسسات للنظام المحاسبي المالي، مشاكل معینة؟ -17
  

  دون جواب                   ال                              نعم                          
  

  :ــ، ھل ھذه المشاكل تتعلق بإذا كان الجواب نعم 
  

  .المعالجة المحاسبیة
  .تصنیف عناصر القوائم المالیة

  .تقییم عناصر القوائم المالیة
  

  ......:............................................................................................................................آخر
  

في تطبیق النظام المحاسبي المالي، تسمح بالسحب الجزئي للمخطط السابق واإلدخال التدریجي للنظام  انتقالیةبمرحلة  ھل كان من األفضل المرور -18
  الجدید؟

  
  دون جواب                 ال                             نعم                             

  
  یتالءم مع االستحداثات التي جاء بھا النظام المحاسبي المالي؟ ما ضرورة تحدیث النظام الجیائي الجزائري بما -19
  
  دون جواب            غیر ضروریة                    ضروریة            ضروریة جدا                 
   

  
  ؟ المتعلق بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمدفي القانون الجدید  كمارأی -20

  
  دون جواب         غیر مؤید                    مؤید                  مؤید بشدة                                      

   
  لماذا في رأیك ؟ مؤید،غیر إذا كان الجواب 

......................................................................................................................................  
  تؤید فكرة إصالح نظام التعلیم و  التكوین المحاسبیین في الجزائر؟ھل  -21

  
  دون جواب                           ال                           نعم                                 
  

 :ق، ھل یتم ذلك عن طریإذا كان الجواب نعم 
   

       . إعادة ھیكلة وبناء المناھج الدراسیة بما یواكب التطورات الحاصلة في المیدان
  .قةبتحدیث أسالیب التعلیم المط

  .االھتمام بتنمیة القدرات المعرفیة لألفراد
  .تغییر طریقة تربص الخبرة المحاسبیة

  .تعلیمتوثیق العالقة بین الجانبین األكادیمي والتطبیقي في ال
  

  -------------------------------------------------------------------------------------- :، حددآخر
  

  ؟في رأیك، ھل البیئة الجامعیة في الجزائر مؤھلة لتدریس المعاییر المحاسبیة الدولیة -22
                                

  دون جواب                                ال                      نعم                         
  

  حسب رأیك؟ السبب ال، إلى ماذا یعودإذا كان الجواب 
  .عدم وجود المؤھالت الالزمة لدى الھیئة التدریسیة   
  .الجزائریةنقص الكتب والمراجع حول المعاییر المحاسبة الدولیة في المكتبات الجامعیة    
  .صعوبة استیعابھا من طرف الطلبة بسبب غموضھا وتعقدھا   
  .حدة بین الكلیاتغیاب مناھج دراسیة جدیدة وموَّ  
  التدریس بموجب المخطط المحاسبي السبق وبموجب النظام المحاسبي المالي نالتباعد بی 

   ------------------------ --------------------------------------------------- :، حددىأخرسباب أ     
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رسالة و استمارة االستبيان باللغة الفرنسية): 9(امللحق                                  

 
 
 

Université d’Alger 3 
Faculté des sciences économiques et sciences commerciales et 

sciences de gestion 
Département sciences commerciales 

 
 
 
E-mail : bsalhi196@gmail.com TEL: 0776134961 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
 
Pour la réalisation d’un projet de magister ayant pour thème : 
 
«Les travaux de réformes comptables en Algérie et les perspectives d’adoption et 
d’application du nouveau système comptable financier» 
 

Je me permets de solliciter votre concours dans le cadre d’une enquête sur 
les avis des académiciens  et des professionnels  sur  un  ensemble  de  questions  
dans  le  domaine  de  la comptabilité en Algérie. 

 
Compte tenu de l’importance de cette étude pour moi, et aussi de son intérêt 

potentiel pour la profession, j’espère que vous accepterez de répondre au 
questionnaire ci-joint. 

 
Je  me  tiens  à  votre  disposition  pour  tous  renseignements  complémentaires,  et  

je  vous remercie d'avance pour votre collaboration à cette étude. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 
 
 
 
 
 
 
 

SALHI  Boualem 
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1-Sexe :         Masculin                Féminin     / Age : --------- ans 
2- Diplôme universitaire : ------------------------ / Diplôme professionnel : ------------- 
3- Profession/ Fonction : ------------------------- / Expérience : ----------------ans  
4- Entreprise: --------------------------------------- / Lieu : ------------------ 
5- Secteur du travail :      travaux libéraux       Public        Privé       Mixte 
6-- Votre Adresse électronique (E-mail) : ---------------------------------------  
7-  Comment qualifiez-vous les changements survenus dans la pratique comptable en 
Algérie depuis l’application du plan comptable national (PCN)? 
               Très important      Important      Peu important        sans réponse          
 
        
8-Etes vous d’accord avec la décision de l’Etat (le Conseil National de la 
comptabilité) d’abandonner le (PCN) ? 
               Oui                    Non             Sans réponse  
 
Si oui, pour quoi : 
      Parce que le PCN est resté figé depuis son entrée en vigueur en 1976. 
      La dominance des besoins administratifs et fiscaux et l’approche patrimoniale. 
      Ignorance des nouveaux besoins de gestion des entreprises. 
      Non appui sur les normes comptables internationales (IAS/IFRS). 
      Le manque d’un cadre référentiel pour la normalisation. 
      Autre raison, 
laquelle……………………………………………………………………… 
 
9- la réforme du système comptable algérien représente-t-elle une  nécessité?   
 
      Très nécessaire            Nécessaire             Pas nécessaire                  Sans réponse 
Si la réponse est très nécessaire (nécessaire), quelles sont, selon vous les origines des 
exigences de la réforme comptable en Algérie?  
      Pour réagir aux exigences du nouveau contexte économique (réformes    
économiques, la privatisation, la bourse d’Algérie, etc.…) 
      Pour répondre aux exigences du contexte international (mondialisation, 
partenariat,…) 
      L’influence et la pression des institutions internationales (le FMI, OMC et la 
banque mondiale). 
      Répondre aux exigences de partenariat avec l’Union européenne. 
      Autre 
raison :…………………………………………………………………………………. 
10- Que pensez-vous de la stratégie adoptée par le CNC pour la réforme comptable 
En Algérie ?  
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               D’accord                    Pas d’accord                        Sans réponse  
 
      Si pas d’accord, pour quoi: 
       Le monopole de la réforme comptable par l’Etat.  
       La référence au modèle français dans la réforme comptable. 
       L’ignorance du rôle des professionnels dans la participation à la réforme 
comptable. 
       Autre, 
lequel :………………………………………………………………………………………………... 
11-Etes-vous d’accord avec l’orientation internationale progressive vers l’adoption et 
l’application des normes comptables internationales (IAS/IFRS)? 
               Oui                              Non                                        Sans réponse  
12-Pensez-vous que l’adoption et l’application des normes comptables 
internationales en Algérie peut être avantageuse à la pratique comptable? 
               Oui                               Non                                 Sans réponse  
 
     Si non, pour quoi: 
       Divergence des conditions économiques entre l’Algérie et les pays développés. 
       Le manque du perfectionnement et de la formation dans ce cadre. 
       La réglementation fiscale algérienne qui fait obstacle.   
Autre :……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
13- Pensez-vous que l’orientation vers le système comptable financier provenant de  
normes comptables internationales (IAS/IFRS), est la meilleure solution pour 
remplacer le PCN ? 
               Oui                    Non                        Sans réponse  
 
     Si oui, pour quoi 
       Il est basé sur des normes comptables internationales. 
       Parce qu’il contient les solutions pour les problèmes comptables non traités par le 
P. I  Il répond aux nouvelles exigences de l’économie algérienne 
 
Autre, lequel :……………………………………………………………………………. 
14- Pensez-vous que l'application du système comptable financier (SCF) dans les 
entreprises algériennes va rassurer la transparence  et  la sincérité de leurs comptes et 
la comparabilité des états financiers auprès (chez) des (les) déférentes utilisateurs? 
           Oui                                 Non                                       Sans réponse 
     
15- Pensez-vous que les entreprises algériennes ont les capacités suffisantes qui leur 
permettraient de faire le passage vers le système comptable financier (SCF) ? 
             Oui       Non       Sans réponse  
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       Si non, pour quoi: 
         Manque au niveau de la formation et l’encadrement humaine dans ce cadre. 
         Le fait de compter sur les entreprises et les bureaux de comptabilité étrangers. 
         L’absence d’une méthode méthodologique bien précise qui détermine aux 
entreprises la démarche de la migration vers le système comptable financier (SCF).  
Autre,lequel :…………………………………………………………………………………………  
16- Pensez-vous que les efforts « déployés » par le CNC sont suffisants pour assurer 
la réussite et l’efficacité du passage de l’ancien référentiel comptable (PCN) vers le 
nouveau système comptable financier (NSCF) ? 
               Oui                    Non                         Sans réponse  
 
17-Est –ce que les entreprises algériennes ont rencontrés des problèmes lors de 
l’application du système comptable financier (SCF) ? 
               Oui                    Non                        Sans réponse  
 
Si oui, est –ce que ses problèmes sont liés : 
     Aux traitements comptables. 
     Au classement des éléments des états financiers.  
     A l’évaluation des éléments des états financiers. 
      
Autre :………………………………………………………………………………… 
18- Est –ce que c’était de préférence passer par une période de transition dans 
l’application du SCF, qui permettre de retirer partiellement l’ancien référentiel 
comptable (PCN), et d’implanter progressivement (graduellement) le nouveau 
système comptable financier (NSCF) ? 
               Oui                                   Non                                          Sans réponse  
 
19- La modernisation du système fiscal algérien représente-t- elle une nécessité pour 
s’adapter aves les avancées (nouveautés) apportées par le SCF ? 
   Très nécessaire             Nécessaire                  Pas nécessaire                Sans réponse  
 
20-Que pensez-vous de la nouvelle loi relative aux professions d’expert comptable, 
de commissaire aux comptes et de comptable agrée ? 

Pour                                            Contre                                        Sans réponse 
 
Si contre, pour 
quoi :……….......................................................................................................  
21-Voyez-vous la nécessité de la réforme du système de l’enseignement et de la 
formation comptable en Algérie ? 
Si oui, est – ce qu’il se fait avec : 
     La restructuration des programmes pédagogiques en accompagnant les 
développements dans la sphère de la comptabilité. 
     Modernisation de méthodes d’enseignement employées. 
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     Changement du mode de stage d’expertise comptable. 
     Renforcer (raffermir) la relation entre les aspects académiques et pratiques dans             
.l’enseignement supérieur. 
Autre :………………………………………………………………………………… 
22-Pensez-vous que l’environnement de l’université algérienne est perfectionné pour 
faire enseigner les normes comptables internationales (IAS/IFRS)? 
  Si non, pourquoi : 
     Le manque des compétences chez le staff (système)  éducatif. 
     Le manque des ouvrages concernant les normes (IAS/IFRS) dans les bibliothèques 
universitaires. 
      La complexité et l’ambigüité des normes (IAS/IFRS) ce qui les rendent difficiles 
à comprendre et à maitriser. 
     L’absence des programmes nouveaux et unifiés entre les facultés. 
Autre:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  
 

Merci pour le temps alloué pour répondre à cette enquête 

 
 

 
 

 

 


