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    العامةقدمةامل
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  ب 

  تمهيد .1

 شهد العامل تطورات إقتصادية متالحقة خالل الربع األخري من القرن احلايل كان هلا إنعكسات

 بعض الوحدات نشاطاتمتدت  فااالقتصادية اليت تضمها، واضحة على بيئة األعمال و التنظيمات

تكتالت إقتصادية نتشرت فروعها يف خمتلف أحناء العامل، وظهرت  وإ اإلقليميةلتتجاوز احلدوداالقتصادية 

ختالف إ كل هذه العوامل باإلضافة إىل ،عمالقة وتزايد االهتمام باالستثمار األجنيب خاصة يف الدولة النامية

بالتوحيد احملاسيب أدت إىل تزايد االهتمام وما ينتج عنها من خماطر  املمارسات احملاسبية من دولة إىل أخرى،

م ومصطلحات وتعاريف واحدة، وتوحيد املبادئ وطرق العمل الذي يؤدي إىل توحيد اللغة وتبين مفاهي

وإنتاج معلومات مفيدة، ذات مصداقية وإعداد املعلومات واإلفصاح عنها وتوحيد أشكال القوائم املالية، 

 خالل من تساعد مستخدميها على إختاذ القرار، وتوفري قوائم مالية مالئمة ومقبولة دوليا، ،قابلة للمقارنة

 و التكتالت االقتصادية والدول اليت ترغب يف تطويرالكيانات ري احملاسبية الدولية من طرف معايتطبيق 

  . لتواكب متطلبات العصرنظامها احملاسيب

فبعد أن وجدت نفسها بعد مع هذا اإلجتاه املتنامي لعوملة احملاسبة، تفاعلت اجلزائر بشكل إجيايب 

احلقبة  املوروث عن 1957لسنة  ) PCG( العام اإلستقالل جمربة على تطبيق املخطط احملاسيب 

، قامت جبملة من اإلصالحات مست نظامها احملاسيب بعد تبنيها للنظام اإلقتصادي املوجه اإلستعمارية

، ومع ختلي اجلزائر على 1976كللت بصدور املخطط الوطين احملاسيب والذي دخل حيز التطبيق منذ سنة 

لتجارة اخلارجية ل، وما واكبها من إنفتاح إقتصادي وحترير صاد السوقاإلقتصاد املوجه والتحول إىل إقت

ودخول الشركات متعددت اجلنسيات السوق اجلزائرية وال سيما يف قطاع احملروقات، أصبح املخطط 

 وكشفت املمارسات احملاسبية على العديد من النقائص ملختلف اإلحتياجاتاحملاسيب الوطين ال يستجيب 

ملحة لتكييفه مع متطلبات رورة وحتمية ه ضلعديد من اإلنتقادات، وعليه أصبح تعديل للمخطط اتووجه

 وبداية من الثالثي الثاين  ، ومواكبة التطورات احلاصلة يف جمال احملاسبة على املستوى الدويلإقتصاد السوق

خلرباء  بدأت عملية اإلصالح اليت مولت من طرف البنك الدويل وأوكلت للعديد من ا2001من سنة 

الفرنسيني بالتعاون مع الس الوطين للمحاسبة حتت إشراف وزارة املالية كللت هاته اجلهود بتبين النظام 

  . املايلاحملاسيب

  



املقدمــــة                                                                                                              

  ت 

 املتضمن النظام احملاسيب املايل، تبني أن 2007 نوفمرب 25 بتاريخ 11-07بصدور القانون 

 للمحاسبة، ميثل قطيعة جذرية مع الثقافات واملمارسات خيار هيئة التوحيد يف اجلزائر ممثلة يف الس الوطين

 ى، وبدأت تربز علاحملاسبية املسندة للمخطط احملاسيب الوطين واليت سادة ما يقارب ربع قرن من الزمن

 2010الساحة مجلة من املشاكل وردود األفعال أمهها تأجيل تطبيق هذا النظام إىل الفاتح من جانفي 

ات إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية احملددة لكيفيات وإجراءات التطبيق وتوالت بعد ذلك عملي

 مع العديد من ردود األفعال، ويف مقدمتها موقف جملس املنظمة الوطنية خلرباء احملاسبة من عملية ةباملوازا

ة  املؤسسواجهتهاللمشاكل اليت  نظرا لعدم إشراك أصحاب املهنة وإستشارم، باإلضافة ،اإلصالح

  . املعين األول بتطبيق هذا النظامبإعتبارها لضمان االنتقال حنو النظام اجلديد هالتأهيلاإلقتصادية اجلزائرية 

 طرح اإلشكالية .2

 تطبيق معايري احملاسبة الدولية، اليت من شأا تلبية يعترب النظام احملاسيب املايل نتاجا للتوجه حنو

األجانب، ويرتبط جناح تطبيقه باخلصوص بالشروط واإلجراءات  أو نيإحتياجات املستثمرين سواءا احمللي

الكفيلة باإلنتقال السلس من املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام احملاسيب املايل اجلديد، وعليه فالسؤال 

  :اجلوهري الذي حناول اإلجابة عليه من خالل هذا البحث، ميكن صياغته على النحو اآليت

اسيب املايل اجلديد مع معايري احملاسبة الدولية ؟ وهل إستوفت اجلزائر ما مدى توافق النظام احمل

  ؟ متطلبات التطبيق

وتزداد أمهية هذا التساؤل بالنظر للجهود املبذولة من قبل خمتلف األطراف املعنية بتطبيق هذا 

حد األساليب املنتهجة  كأيف ظل جهود التوافق احملاسيب الدويل،النظام، فاجلزائر بتبنيها لنظام حماسيب جديد 

 احلواجز والعراقيل أمام املستثمر األجنيب ويف مقدمتها إختالف الطرق ةلتسهيل املعامالت الدولية، وإزال

 فهل تتوفر اجلزائر ، العوملة املالية واحملاسبيةملواكبة جهودتسعى جاهدة لتطوير نظامها احملاسيب  ،احملاسبية

  ا مستعدة لتطبيق هذا النظام ؟على املتطلبات الضرورية اليت جتعله
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  ث 

     ومهما تكن اإلجابة فاملهم هو كيف ميكن للمؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية التعامل مع هذا

 ؟ وما هي اإلستراتيجية املنتهجة ملواجهة حتدي جناح االنتقال للنظام احملاسيب املايل اجلديد وتسيري الوضع

   ؟واملشاكل والعراقيلاملرحلة اإلنتقالية بفعالية رغم النقائص 

 فرضيات البحث .3

  :يستند هذا البحث إىل الفرضيات التالية

إلقتصاد اليت إنتهجتها اجلزائر بتبنيها التحوالت اإلقتصادية الراهنة إىل يعود إصالح النظام احملاسيب  -

 ؛وتنامي دور ونفوذ الشركات متعددة اجلنسياتالسوق وسياسات العوملة 

املعلومات احملاسبية يف ظل اسيب املايل لإلحتياجات املختلفة ملستخدمي تتوقف إستجابة النظام احمل -

      جهود العوملة احملاسبية على مدى توافقه مع معايري احملاسبة الدولية؛

 مجلة اإلصالحات اليت جيب أن تتم باملوازاة على  يقتضيجناح مسار تطبيق النظام احملاسيب املايل -

 ؛ وتدريب العنصر البشريية، باإلضافة إىل تأهيل املؤسسة اإلقتصاديةاملنظومة اجلبائية والتشريع

يتوقف اإلنتقال السلس من املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام احملاسيب املايل على اإلستعداد اجليد  -

 ؛للمؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية

 مبررات إختيار الموضوع .4

  : مايليتتجلى مربرات إختيار املوضوع من خالل

هتمام املتزايد يف اآلونة األخرية باحملاسبة الدولية نتيجة لإلنفتاح اإلقتصادي وتبين سياسات اإل -

 ؛العوملة وتشجيع اإلستثمار األجنيب

 .دخول النظام احملاسيب املايل اجلديد حيز التطبيق -
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 أهمية الموضوع .5

سيب املايل، الذي تكمن أمهية البحث يف املوضوع يف تزامنه مع بداية أول تطبيق للنظام احملا

سيساهم دون شك يف خلق املناخ املالئم لترقية املمارسات املهنية يف جمال احملاسبة، وجعلها تواكب 

التطورات اليت حتصل يف الدول اليت من حولنا واليت تراهن على إستقطاب رؤوس األموال ونقل التكنولوجيا 

  .إليها

 تحديد إطار الدراسة .6

 اإلجتاه الدويل حنو توحيد ظلاجلزائرية يف احملاسيب للمؤسسة اإلقتصادية تم هذه الدراسة بالنظام 

      التطبيقات احملاسبية، وعليه فاهتمامنا األساسي سينصب على اإلطار العام للنظام احملاسيب دون اخلوض 

ملوضوع احملاسبة، وهذا من خالل عرضنا ملختلف املراحل التارخيية اليت مرت ا احملاسبة يف التفاصيل التقنية 

  .دوليا وحمليا، بالتركيز على النظام احملاسيب املايل اجلديد

 أهداف الدراسة .7

باإلضافة لإلجابة على التساؤل الرئيسي للبحث، وإختبار صحة الفرضيات املتبناة، دف هذه 

  :الدراسة إىل مايلي

 إبراز إختالف األنظمة احملاسبية واألسباب اليت أدت إىل ضرورة التوافق والتوحيد؛ -

 إبراز مدى توافق النظام احملاسيب املايل مع معايري احملاسبة الدولية؛ -

 تسليط الضوء على اجلهود اليت تبذهلا املؤسسة لتأهيلها كي تكون قادرة على تطبيق هذا النظام؛ -

حول مجلة من القضايا املتعلقة مبتطلبات تطبيق النظام احملاسيب املايل وخمتلف إستقصاء أراء املهنيني  -

 .اإلجراءات واجلهود اليت تبذهلا املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية يف هذا اال

  

 



املقدمــــة                                                                                                              

  ح 

 منهجية الدراسة وأدواتها .8

ة واملالية ستعانة باملناهج املعتمدة يف الدراسات االقتصادياإل ستتمتطلعات الدراسة، من أجل بلوغ 

ستعراض مناذج إاول التطور التارخيي للمحاسبة وعند تن عند على املنهج الوصفي سنعتمدحسب احلاجة، 

 على املنهج التحليلي املقارن عند دراسة سوف نعتمدكما التوافق والتوحيد احملاسيب على املستوى العاملي، 

اإلستبانة يف الشق املتعلق مبتطلبات ئي باالعتماد على  املنهج االستقراوسينتهج، مدى االلتزام باملعايري الدولية

  .SPSS 15.0 لتحليل نتائج الدراسة اإلحصائية برنامج  سنستخدمالتطبيق، و

 الدراسات السابقة .9

 تناول بعض مت إىل حد ما، وقليلةتعترب الدراسات املتعلقة باال نفسه علم الباحث يف حدود 

  :اجلوانب املرتبطة باملوضوع من قبل

ل أعمال التوحيد الدولية ظمداين بن بلغيث، أمهية إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف  -

بالتطبيق على حالة اجلزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم اإلقتصادية، كلية العلوم 

 .2004، جامعة اجلزائر، سنة اإلقتصادية وعلوم التسيري

 احملاسيب اجلزائري، من خالل البحث يف مسار النظامصالح عاجلت هاته األطروحة موضوع إ

      التوحيد احملاسيب وموقفها من العوملة، مكانة اإلصالح احملاسيبهيئاتالتوحيد احملاسيب الدويل، أهداف 

يف إستراجتية اإلصالح االقتصادي، منوذج التوحيد املالئم لسياسات االنفتاح االقتصادي اليت تبذهلا اجلزائر 

  .تقييم واقع وخصوصيات امليدان احملاسيب اجلزائريو

   حول أمهية إصالح النظام احملاسيب للمؤسسة اكبري اوإمجاع اقوي اإدراكأظهرت نتائج الدراسة 

  .يف اجلزائر ليتماشى مع سياسات االنفتاح االقتصادي

احملاسبة الدولية  عبد الكرمي شناي، تكييف القوائم املالية يف املؤسسات اجلزائرية وفق معايري  -

مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري ختصص حماسبة، كلية العلوم االقتصادية 

 .2009وعلوم التسيري و التجارة، جامعة العقيد احلاج خلضر باتنة، سنة 

احملاسيب املايل  الباحث إىل تطور احملاسبة على املستوى احمللي و الدويل، وإىل مشروع النظام ضرتع

واملبادئ احملاسبية  اول توضيح اإلطار املفاهيمي وجمال التطبيق وطبيعته وأهدافهحاجلزائري اجلديد و
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تقدمي القوائم املالية وفقا للمعيار األول وكذا مدونة احلسابات حسب النظام احملاسيب كما قام باألساسية، 

  .ايري احملاسبة الدوليةلتقييم و التسجيل وفقا ملعتعرض لاملايل اجلديد و

توصل الباحث إىل أن منافع تطبيق النظام احملاسيب اجلديد أكثر من املعوقات واعتماد هذا النظام 

 وخلص إىل أن القوائم املالية يف املؤسسة الدويل،سيسمح للجزائر مواكبة التطورات احملاسبية على املستوى 

  .اجليدحضري ميكن تكييفها مع املعايري الدولية عن طريق الت

  

      اعتماد اجلزائر معايري احملاسبة الدولية  ظل ساملي، قائمة التدفقات النقدية يف نورييالدحممد  -

      ، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري )دراسة حالة شركة رويال مونديال الوادي ( 

 التسيري و التجارة، جامعة العقيد احلاج يف علوم التسيري ختصص حماسبة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم

 .2009خلضر باتنة، سنة 

نشأة  و احملاسبة املراحل تطورتطرق الباحث إىل مدخل نظري للمحاسبة املالية و تعرض ملختلف

حاول  كما معايري احملاسبة الدولية وهيأا وتطورها وأهم املعايري بالتركيز على معيار قوائم التدفقات النقدية

  .ها على املؤسسة حمل الدراسة وحتليل النسب املستخلصة منهاتطبيق

بقائمة التدفقات النقدية وحتليلها باستخدام اإلستعانة أستنتج الباحث أنه ميكن للمؤسسة اجلزائرية 

النسب وفقا ملعايري احملاسبة الدولية ملا هلا من أمهية، إال أن تطبيق هذا املعيار يستوجب وجود بورصة 

  .اليةامللألوراق 

 خطة وهيكل البحث  .10

 تقسيم البحث سيتمتبعا لألهداف املسطرة هلذا البحث، وملعاجلة اإلشكالية وإختبار الفرضيات 

  .إىل أربعة فصول، كل فصل تسبقه مقدمة وتعقبه خامتة

املفاهيم األساسية  يف هذا الفصل عرض لحاوسن، " تطور احملاسبة دوليا وحمليا" : الفصل األول -

  ) االجنلوسكسوين،النظام الفركوفوين (األنظمة احملاسبيةما مييز تطبيق التطرق إىل أهم  مثملالية المحاسبة ل

التطرق إىل تطور النظام  أخريا والتوحيد ، و التوافق اإلشارة إىل فائدةاالختالف و مع التركيز على أوجه

 . وصوال إىل النظام احملاسيب املايل ملعاااحملاسيب يف اجلزائر منذ اإلستقالل إنطالقا من املخطط احملاسيب 
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جاء يف النظام احملاسيب  شرح أهم مابهذا الفصل ، يهتم  "النظام احملاسيب املايل" : الفصل الثاين -

الكشوف املالية  سري احلسابات و، وصوال إىلواالعتراف عد التقييمااملايل إنطالقا من اإلطار املفاهيمي وقو

 .  الواجب إعدادها

 معايري هذا الفصل من خالل سنتناول،  "النظام احملاسيب املايل واملعايري الدولية" : الثالفصل الث -

اهليئات املكلفة بإعداد املعايري ومسار تطورها التارخيي، مث واحملاسبة الدولية من حيث النشأة واملفهوم، 

إجراء سنحاول ة ا، وأخريا  بعرض املعايري بعد تصنيفها لنتمكن من اإلملام مبختلف اجلوانب املتعلقسنقوم

 .مقارنة بينها وبني النظام احملاسيب املايل للوصول إىل مدى التوافق

  

حاول من خالل هذا الفصل التطرق إىل اجلهود املبذولة سن،  "متطلبات التطبيق" الفصل الرابع  -

 سنتوصل إليها من خالل من قبل املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية لتأهيلها كي تستطيع تطبيق هذا النظام، واليت

الدراسة امليدانية، اليت حاولنا من خالهلا قياس مدى تطابق وجهة نضرنا مع جمتمع الدراسة املتكون من 

 .املمارسني ملهنة احملاسبة، حول مجلة من القضايا املرتبطة مبتطلبات تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول

  تطـــور احملاسبــة 

  اــا وحمليــدولي
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  تطور المحاسبة دوليا ومحليا: الفصل األول

 من وظيفة العد والقياس اليت عرفت ا خالل ءمرت احملاسبة يف تطورها بالعديد من املراحل بد

 أين أصبح تصالاإل وظيفة التحليل اليت ظهرت مع بداية العصور الوسطى، إىل وظيفة العصور القدمية، مث

 االقتصادونتيجة للتغريات اليت ميزت  املختلفة للمعلومات، اجاتاالحتي على اإلجابةدورها األساسي هو 

 إمتد حنو العوملة، وظهور تكتالت اقتصادية كربى هإجتاهوالعاملي خالل الربع األخري من القرن املاضي 

نشاطها إىل خمتلف أحناء العامل، كان البد للمحاسبة مواكبة هذه التحوالت األمر الذي دفع ا إىل البحث 

  .مرجعية حماسبية توحد املفاهيم على املستوى الدويلعن 

، ختتلف أساليبها وطرق تطبيقها من بلد إىل أخر، لذلك تصالتعترب احملاسبة وسيلة أساسية لإل

    بني دول العامل أدى إىل عدم قدرة مستخدمي البيانات املالية  الذي ميز األنظمة احملاسبية ختالففاال

ت املهنية لتكثيف ئا ودفع بالكثري من املنظمات الدولية واهلي،على معايري موحدة قرارات تعتمد إختاذعلى 

من خالل البحث لزيادة االنسجام والتوافق بني ، إلرساء معامل التوحيد والتوافق احملاسيبجهودها 

     ممارسات حماسبية حتظى بصفةإجيادات وختالفاملمارسات احملاسبية املختلفة، ووضع حدود هلذه اال

  . القبول الدويل

 على تطبيق املخطط ةتأثرت اجلزائر ذه التحوالت ، فبعد أن وجدت نفسها بعد االستقالل جمرب

 املوروث عن احلقبة اإلستعمارية، عمدت إىل إصالحه بعد تبنيها 1957 لسنة  )PCG( احملاسيب العام 

، إال انه عجز على 1975لسنة   )PCN( احملاسيب الوطين  فطبقت املخططي املوجه، االقتصادللنظام 

 إىل اقتصاد السوق من خالل ا وحتوهلاملخطط االقتصادية وختلي اجلزائر عن االقتصادمواكبة التحوالت 

أصبح املخطط في وقوانني اخلوصصة اليت فتحت اال لالستثمار األجنيب، االقتصادسياسات اإلصالح 

العديد من النقائص احملاسبية على وكشفت املمارسات احملاسيب الوطين ال يتماشى مع التطورات احلديثة 

       . ه، وأصبح من الضروري إصالحاالنتقادات العديد من ووجه له
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   لمحة تاريخية و مفاهيم أولية–محاسبة المؤسسة  :األولالمبحث 

 رقابة عليه ي والاالقتصادتعترب احملاسبة أحد فروع العلوم االجتماعية تم باإلدارة املالية للنشاط 

يفتها األساسية يف تسجيل ظ أنواعها وجماالت نشاطها، تنحصر واختالفية على االقتصاديف املؤسسة 

 دف إعداد تقارير دورية عن نشاط املؤسسة وتقدمي ،العمليات املالية يف صورة نقدية وتبويبها وتلخيصها

ي على االقتصادية حتديد وقياس النشاط ذا جند احملاسبة تعرب عن عمل، معلومات ذات قيمة ملستعمليها

، مبا يتيح توصيل أفضل املعلومات املستخدمة يف جمال الوطينية و على املستوى االقتصادمستوى الوحدات 

 القرارات وهي بذلك مثل غريها من العلوم تقوم على جمموعة من املبادئ نشأت وتطورت نتيجة إختاذ

   .ي واالجتماعياالقتصاداملنظمات املهنية عرب مراحل التطور  األكادميية وتئاجلهود العديد من اهلي

يتعدى العد  ال هورهاظ تطور مفهوم احملاسبة حبسب احلاجة إليها، فكان مفهومها يف بداية وعليه

فن تسجيل العمليات املالية اليت تقوم ا املؤسسة لغرض املتابعة والرقابة على أا  تعرف أصبحتوالقياس مث 

املسامهة يف إثراء وختيار البدائل إل ترشد مستخدميها ،اإلداريةوا أحد أفضل نظم املعلومات وصوال لكو

، لذا جيمع جل املهتمني بالبحث يف موضوع  وفق معايري التسيري املالئمة القراراتإختاذقاعدة البيانات ألجل 

 املاضي اكتشافقط دف  باإليضاح التارخيي لتطور احملاسبة، ليس فهتماماإلاحملاسبة على ضرورة 

 القدرة على إدراك املستقبل من منطلق ضرورة اكتشاف بل لفهم وإدراك احلاضر و،والوقوف على احلقائق

    .التعرف على تاريخ العلوم

  عن احملاسبةحملة تارخيية .1

ملبية  ،نتيجة للجهود املبذولة يف اال النظري والعملي وتطورت ،نشأت احملاسبة منذ القدم

جة املستمرة و الدائمة ملعلومات حماسبية مالئمة وفعالة، خدمة ملستعمليها داخل وخارج املؤسسة للحا

القرار، فالفكر احملاسيب يعترب نتاج عملية تراكمية عرب الزمن، تأثر  إختاذلالستفادة منها ألغراض التسيري و

 .   هية السائدة يف كل مرحلة من مراحل تطوراالقتصادباألوضاع اإلجتماعية و

 احملاسبة يف العصور القدمية و الوسطى  1.1

 استطاعنشأت احملاسبة اليت كان مرادفها العد و القياس إىل بداية احلضارة اإلنسانية منذ أن تعود 

، فقد أثبتت بعض احلفريات يف خرائب بابل آثار تعود إىل 1 عن أفكاره كتابة و باألرقام اإلنسان أن يعرب 

احملاسبية يف شكل ألواح من  قبل امليالد تشبه السجالت ) سنة 3500 ( عهد األشوريني منذ حوايل

                                                 
   .   9، ص 2005ار ا�+*()� ��'&� و ا�%$ز"!، د ا���ء ا�ول ، ا����� ا�و��، ،�
�دئ ا�����
� ا������ ���� ا������ و��ون،  1
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  )105، 104، 100 ( مشلت ضمن موادها على ثالثة مواد  واليتمحورايب إىل شرائع إضافة ،الطوب

   1.  من قبل عدة مؤرخني، تتضمن إجراءات تنظيم وسري املمارسات احملاسبيةتترمج

اسبية القدمية تطورا بعد النظام الذي اسبة أن أكثر األنظمة احملمع جل الباحثني يف تاريخ احملجيو

خلفه املصريون القدامى، كان النظام احملاسيب الذي استخدمه اليونانيون يف أثينا، ويعود هلم الفضل يف وضع 

   2 .قبل امليالد  ) 418، 415 (أول نظام للمدفوعات احلكومية يف الفترة مابني 

 تطور اإلدارة املركزية، إىل ظهور نظام حماسيب متطور أوكلت له مهام يف العهد الروماين أدى

اإلمرباطورية، وخالل هذه احلقبة التارخيية خطت احملاسبة خطوات كبرية إىل تسجيل إيرادات ونفقات 

  األمام بفضل عاملني رئيسني 

سادس قبل  وحدة النقد وسيلة لعمليات التبادل التجاري بدء من القرن الاستخدامالبدء يف  -

 ؛ مما وفر ركنا هاما من أركان نظام القيد احملاسيبامليالد،

نظام المث الروماين وأخري ظهور بعض األنظمة العددية املتطورة نسبيا بدءا بنظام العد اليوناين  -

 3. العددي اهلندي و العريب

كم  كما أخذت احملاسبة نصيبها من التطور مع ظهور اإلسالم، بعد التوسع يف مناطق احل

وقد عرض املازندراين دفتر استخدمه العرب واملسلمون وضرورة التحكم يف نفقات الدولة و إيراداا، 

   .يعرض النفقات يف اجلانب األيسر و اإليرادات يف اجلانب األمين مبا يشبه سجالت القيد املزدوج

حة، وهذا بعد يف القرون الوسطى يف أوروبا، بدأت تظهر احلاجة إىل مسك احلسابات بصفة مل

 تقتصر على مسك ،ها، إال أن احملاسبة السائدة يف تلك الفترة كانت حماسبة بسيطةانتشرظهور األسواق و

  . فقطدفتر واحد

 احملاسبة يف عصر التجارة  2.1

 باحملاسبة منذ القرن هتماماإلتطور التجارة واتساعها وتعدد وتنوع العمليات املالية، تصاعد مع  

كتابات خاصة يف القرن الثالث والرابع عشر ميالدي، وكان ذلك مؤشرا عدة هلا احلادي عشر وأفردت 

  .على انتقال احملاسبة من اال التطبيقي إىل اال النظري

                                                 
1 ROBERT Obert, La Construction Du Droit Comptable, 20/11/2009, http://pagesperso-orange.fr 
/robert.obert/ La_construction_du_droit_comptable_2008.pdf. P32. 

  .12، ص 2007 �8(ن، ا�ردن،دار ا�+*()� ��'&� و ا�%$ز"!، ا����� ا�و��،  ����� ا�����
�،(�7، 565$ن ��4ان،  2�34 ا�* 2
  .20، ص 2007 5'&$رات ا�آ(د"��� ا���<�� ا��=%$�4 )� ا��;�(رك، ا���ء ا�ول، ،، ����� ا�����
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 ألول استعرضت  (Luca Paciolo )شولوباا قلومع اية القرن الرابع عشر صدرت موسوعة 

 شهادة ميالد للمحاسبة بشكلها اعتربتو أوربا،  يفا واسعاانتشر القيد املزدوج اليت عرفت مبادئمرة 

 سجالت للتسجيل احملاسيب ةستحداثها وألول مرة ثالثاومفهوم الدورة احملاسبية احلايل، إال أا أمهلت 

   1: وهيبطريقة القيد املزدوج

 ؛ تسجل فيها كل العمليات اليت قام ا التاجر دون حتليل طبيعة هذه العمليات:املذكرة - 

 مدينة أو دائنة، وحسب احلسابات املرادفة لكل طبيعتها، تسجل فيها العمليات حسب :ةاليومي - 

 ؛عنصر من عناصر العمليات وبترتيب زمين حسب تاريخ حدوثها

 ويتم ترصديها بطرف املدين من باليومية، ترحل إليه احلسابات اليت مت تسجيلها :األستاذدفتر  - 

 . الطرف الدائن لكل حساب الستخراج الرصيد

كلود إيرسون         ية آنذاك إىل أن توصل االقتصادستجابة للتطورات ا توالت األحباث

(Clude Irson)   للميزانية، وظهرت قائمة الربح و اخلسائر وقائمة األرصدة إىل الوجود إىل حتديد مفهوم

   2. لنذاك احلصول على معلومات خبصوص رأس املاآوكان الدافع  ميالدي،1600حوايل سنة 

 و السابع عشر يف تأدية نفس اخلدمات اليت كانت  عشرستمرت احملاسبة خالل القرنني السادسا

تؤديها يف املراحل التارخيية السابقة، وبقيت احلال كذلك إىل النصف لثاين من القرن الثامن عشر وهو تاريخ 

  .  أوربان بداية عصر الثورة الصناعية يفواختراع اآللة البخارية الذي يعتربه املؤرخ

 احملاسبة أثناء وبعد الثورة الصناعية 3.1

ي، إذ كان هلا بالغ األثر يف تطور االقتصادنعطاف يف تاريخ التطور انقطة مثلت الثورة الصناعية 

 بل سامهت يف إحداث تغريات  فحسب،االقتصادالفكر احملاسيب ومل تقتصر نتائجها على تسريع وترية 

عات، واليت شهدت بدورها تغريات كمية و حتوالت نوعية مهدت جذرية على سريورية وحركية اتم

فلم تعد وظيفة احملاسبة حمصورة يف تسجيل األحداث املالية ، الرتقاء املستوى املعريف و العلمي للشعوب

 وأصبحت ،وتبويبها بل أصبحت تشمل قياس األحداث املالية وحتليلها وتوصيلها إىل اجلهات املستفيدة منها

على األساليب  عتمادباال املوارد املادية واملالية والبشرية وتقييم األداء استخدامة هامة للرقابة على أيضا وسيل

 احملاسبة باألرقام القياسية كوسيلة ستعانتاالرياضية واإلحصائية منذ الثالثينيات من هذا القرن، حني 

                                                 
1 B�C�> 2> �;، أه��� إ��ح ا����م ا� �5ا��ا�! ا ���" #$% &�

0 �$�3��2 01 /. أ%��ل ا�),"�+ ا�+و��� (��)'����  Dو�4 دآ%$را�Eأ ،

 ،�Gا�   .18، ص �M2004� 5'&$رة، آ��� ا���$م اI%JK(د"� و�8$م ا�%��3�، :(��5 ا��
ا�����V  ، دار ا���"U ��'&�، ا��"(ض، �S�R" �(�� ��8 أ��4 آ(:���، إ<�اه�O و�� ��95 ا�=(ل����� ا�����
� N�و"�ر و��ون، د ر"%&(ر2 

  . 26 ، ص 2006ا���<�� ا��3$د"� ، 
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                 ليونتيفه العالقة توطيدا حني استخدمزدادت هذاي، مث االقتصادناا املتأثرة بظاهرة التضخم ايلتعديل ب

) WW.Leontief (املنتج املبين على املصفوفات الرياضية يف جمال /أسلوب حتليل املستخدم 1937  عام

 هذا األسلوب فيما بعد ليشمل املشاريع استخدام إمتدواحملاسبة القومية للواليات املتحدة األمريكية، 

   1.يةاالقتصاد

عصرنا احلاضر أصبحت األساليب الرياضية واإلحصائية وتطبيقاا العلمية يف جمال القياس  يف

ستمر ا سيزداد مستقبال طاملا جتاهاإلهذا و احملاسبية،احملاسيب موضوع رئيسي ملعظم الدراسات و األحباث 

   .بية من املوضوعية للبيانات احملاساملزيدالسعي حنو ترشيد أساليب القياس قصد توفري 

 يف تطوير وإثراء نظرية احملاسبة خاصة بعد أزمة الكساد  الدولية دورا هامات احملاسبيةلعبت اهليئا

، أين أخذت املنظمات املهنية الصغرية تتحد مع بعضها 2وما أسفرت عنه من آثار  1930 األعظم سنة 

 يف توجيه ا رياديالعب دورت و،ة املالياتوجودها على الدولة واتمعالبعض لتشكيل منظمات قوية تفرض 

   : وأهم تلك املنظمات،العمل احملاسيب

جممع احملاسبني القانونيني يف إجنلترا وويلز والذي أسهم يف إصدار عدة نشريات حماسبية تتناول  - 

وأهم تلك النشريات صدرت عقب احلرب العاملية الثانية  الكثري من املشكالت اليت تواجه احملاسب،

 ؛ئ احملاسبيةوتناولت املباد

يف توحيد املمارسات ولعب دورا هاما  1917جممع احملاسبني األمريكيني الذي أسس سنة  - 

 نفوذه خارج الواليات املتحدة األمريكية إمتد وعموما،احملاسبية عن طريق طرحه للمبادئ احملاسبية املقبولة 

  .فكان له آثار عاملية يف تطوير مهنة احملاسبة

 ومات احملاسبية احملاسبة ونظم املعل .2

عرب الزمن من الزاويتني النظرية والتطبيقية، إال أن اخلالف مازال قائما نشأت احملاسبة وتطورت 

 أن احملاسبة فن  رئيسية، فهناك من يرىاتإجتاهراء املهتمني ا إىل ثالثة أ نقسمتاو ،حول طبيعتها العلمية

ا له أهداف وفرضيات ومفاهيم ومبادئ، لذا فالبحث من الفنون ختدم إجراءات التطبيق العملي وال تعد علم

تعليمات فرضتها املمارسات واملبادئ احملاسبية ماهي إال يفيد يف تطويرها  النظري يف فلسفة احملاسبة ال

م ـالعملية السائدة، بينما يرى فريق أخر أن احملاسبة علما يتكون من عدة مستويات من التجريد و التعمي

          .  األخري فيجمعون بني العلم و الفنجتاهاإل، أما أصحاب ر بنياا النظريـبحث لتطويالبد من متابعة ال

                                                 
  .32 و��� ;(:� ا�5 ،��)�9�X�Y !: ذآ�D، ص  1
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جمال معني من املعرفة علما ال يعين يف الواقع ال ميكن الفصل بني العلم و الفن، فالقول على 

ت العملية القضاء على اإلبداع الفين الذي ساهم يف تطويره، فاحملاسبة ولدت نتيجة الفن واملمارسا

النضج وتشكيلها نظام معريف مستقل وتطورت تارخييا نتيجة للجهود العلمية املبذولة، فبلوغ احملاسبة مرحلة 

ية، مر بعدة مراحل االقتصاد ويعطي للمعلومة احملاسبية قيمتها للتنبؤيقدم تفسريا علميا يشكل قاعدة أساسية 

تعتمد على دراسات فلسفية من خالل   اليتة للمحاسبةمنذ إدراك جممع احملاسبني األمريكيني أمهية نظري

 عن 1936إصداره كتيبا سنة و ،وضع فرضيات منطقية غري قابلة للتجريب وبديهيات ال حتتاج إىل برهان

حتت  1922املنشور سنة   )Paton (باتون  مبادئ احملاسبة متبعا املنهج االستنباطي معتمدا على كتاب

  .عنوان نظرية احملاسبة

 حل تطور املعرفة احملاسبية مرا 1.2

 باجلانب النظري والفكري للمحاسبة ميكن أن نقول إهتمتمن خالل الدراسات و األحباث اليت 

   1: وهيأن نظرية احملاسبة مرت بأربعة مراحل

 مرحلة الوصف و التحليل  1.1.2

ها ـ مبفاهيممهتمااإلحىت فترة قريبة نسبيا تعىن بإجراءاا التطبيقية والعملية دون  حملاسبةاكانت 

لكن منذ الثالثينات من القرن املاضي جرت عدة حماوالت من أجل حتديد مضامني املفاهيم واملصطلحات 

 احملاسبية، فقد شكل امع األمريكي للمحاسبني القانونيني جلنة املصطلحات احملاسبية من أجل توحيدها

شكالت احملاسبية السائدة وحتديد كما أجريت العديد من الدراسات امليدانية دف تشخيص بعض امل

     .اإلجراءات الالزمة ملعاجلتها مما جعل احملاسبة تتجاوز مرحلة الوصف و التحليل

 مرحلة التفسري 2.1.2

 البحث يف جمال احملاسبة منذ بدايات القرن املاضي إىل تفسري إجراءات املمارسات العملية جتهإ

 ة من املبادئ سامهت يف تفسري العديد من املمارساتوتربيرها من خالل عدة دراسات نظرية لوضع جمموع

واكبت هذه الدراسات النظرية مشكالت عملية ، كمبدأ االستمرارية ومبدأ ثبات الوحدة النقدية وغريها

 الفكرية احملاسبية اتجتاهاإلتلف املدارس و واجهها املمارسون ملهنة احملاسبة مما جعل اجلدال ساخنا بني خم

  .ويتها وجتديد بنياا النظري باستمرارمما ساعد على حي

  

                                                 
  .65 2�34 ا�*(5 ،�7�X�Y !: ذآ�D، ص  1
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 تنبؤمرحلة ال 3.1.2

ية االقتصادمثل يف تسجيل األحداث  إىل دورها التقليدي املتإضافة من فكرة أن احملاسبة انطالقا

 مؤخرا باملعلومة هتماماإل القرارات املستقبلية، بدأ إختاذ تقدم معلومات تلعب دورا هاما يف ،الواقعة فعال

 على تقنيات حبوث العمليات والنماذج الكمية والرياضيات ونظرية عتمادباالاا خداماستاحملاسبية و

  .االحتماالت اليت حققت إجنازات هائلة أدت إىل تطوير نظرية القرار

 مرحلة وضع النظرية   4.1.2

للظواهر بغية تنظيمها وشرحها  تعترب مرحلة وضع النظرية نتاجا لتراكم التفسريات العلمية

  وتنسيق قضاياه يف نظام منطقي متناغم، على املراحل األكادميية للبحث العلميعتماداالبها استخدامو

 على أا جمموعة شاملة من االفتراضات واملفاهيم 1961النظرية عام  عرف ( Webster )قاموس ف

  .   واملبادئ واإلجراءات واليت تشمل يف جمملها إطار عام حلل من حقول املعرفة

   احملاسبةهيكل نظرية: )01.1(رقم  الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   38ص، 2007 ،منشورات األكادميية العربية املفتوحة يف الدمناركاجلزء األول، نظرية احملاسبة، ، وليد احليايل: املصدر

  الواقع عند تفحص البنيان النظري للمحاسبة نصل إىل أا تتكون من جمموعة من املبادئ 

تفق الباحثون على تسمية واحدة ألي من إالف يف املسميات وقلما خ هناك واملفاهيم واالفتراضات، إال أن

 والبعض يرى أا فرض واخلالف قائم حىت على معناها مما أتلك املكونات، فالبعض يعترب االستمرارية مبد

  .حلاحاإجيعل احلاجة إىل نظرية متكاملة أكثر 

 أهـــــداف

 فـــــروض مفاهــــيم

دئمبـــــا  

 إجـــــراءات
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 تعريف احملاسبة  2.2

ية االقتصادحاسبة وتطورت متأثرة بالظروف تعددت التعاريف اليت حددت مفهوما للم

تعدى كوا وسيلة لتسجيل األحداث تواالجتماعية السائدة، فبعد أن كانت يف بدايات ظهورها ال 

  .ية و املعامالت التجارية، بدأ منذ بداية القرن العشرين التنظري لصياغة البناء الفكري لنظرية احملاسبةاالقتصاد

والذي أصبح أمسه فيما   )AIA( ابعة للمعهد األمريكي للمحاسبني الت جلنة املصطلحات عرفت

 تبويب ،تسجيل  فنبأااحملاسبة   1941 سنة  )AICPA(  املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني دبع

 دف تفسري النتائج النامجة ،تلخيص األحداث واملعامالت املالية واليت ميكن التعبري عنها بوحدات نقديةو

على  نالحظ على هذا التعريف أنه ركز ،1ية االقتصادحدث واملعامالت اليت قامت ا الوحدة عن األ

توضيح وحتديد طبيعة العمل احملاسيب وإجراءاته وجسد الرؤية الفنية للمحاسبة واليت مل ينظر هلا كعلم لغاية 

  .هذه الفترة

        ني األمريكينيـة احملاسبـي جبمعحذا فيما بعد باجلانب الفكري للمحاسبة مما هتماماإلبدأ 

 )AAA(   ا تعريفا للمحاسبة 1966لتشكيل جلنة إلعداد األسس النظرية للمحاسبة، أصدرت سنةبكو 

  القرارات األفضلإختاذية لالستفادة منها يف االقتصادعبارة عن عمليات حتديد وقياس وتوصيل املعلومات 

فهوم علمي للمحاسبة باعتبارها نظاما للمعلومات وجزءا من وهذا التعريف شكل نقلة نوعية يف تقدمي م

  .نظرية املعرفة

 هذا الطرح وأعاد صياغة 1975أما املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني فقد أكد سنة 

 أساسا، هذه املعلومات اليت هي ةياالقتصادبقوله احملاسبة هي توفري ملعلومات كمية عن الوحدة  اهمفهوم

 2 ية وترشيد عملية االختياراالقتصاد القرارات إختاذية من املفروض أا ذات فائدة يف جمال معلومات مال

 باملعلومات احملاسبية أي مبخرجات النظام احملاسيب واليت إهتمامأن هناك ونالحظ من خالل هذا التعريف 

   .  القرارات من قبل املستفيدين منهاإختاذتستخدم يف 

 أن تعيد صياغة ة احملاسبني األمريكيني من خالل أعضائها األكادمييني حاولت مجعي1975سنة يف 

 احملاسبة توفر املعلومات اليت ميكن أن تكون نص على أنالتعريف السابق للمحاسبة وصدر عنها التعريف 

هية ية واليت إذا مت توفريها على هذا النحو سوف حتقق مزيدا من الرفااالقتصاد القرارات إختاذذات فائدة يف 

                                                 
1  ،R�*'ا� �"�  . 118، ص 2004، ا�ردن، ن�، دار وا�G ��'&� وا�%$ز"!، �8(، ا����� ا�و��7+�� 01 ����� ا�����
� آ�(ل ��8 ا��
  .15، ص 1990ذات ا��Y_3 ����(ع وا�'&�، ا�V$"[،  ا����� ا�و��، ،����� ا�����
� �8(س 5]�ي ا�&��ازي،  2
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 القوائم املالية إهتمام احلديث يف احملاسبة، والذي ينقل جتاهلإلجتماعية، ويعترب هذا التعريف جتسيدا اال

  .صوب أحداث أكثر مشولية وساهم هذا التوجه يف تطوير فرع جديد للمحاسبة يعرف باحملاسبة االجتماعية

هي طريقة جلمع وتفسري احملاسبة « من خالل ما سبق ميكن إعطاء مفهوما شامال للمحاسبة 

 عن نشاط الوحدة أساساومعاجلة معلومات متعلقة بتدفقات حقيقية ومالية ، ختضع للقياس النقدي، ناشئة 

      » القرارات من طرف مستعمليها إختاذية واليت ميكن االستفادة منها يف التنبؤ واالقتصاد

 احملاسبة ونظم املعلومات  3.2

 مع اية القرن التاسع عشر واليت أدت إىل ظهور االقتصاددها  للتطورات الكبرية اليت شهةنتيج

 إمتدية يقتصر على القياس احملاسيب بل االقتصاديف الوحدة جتمعات صناعية كربى، مل يعد دور احملاسبة 

 القرارات اليت ختدم إختاذليشمل حتليل املعلومات املالية وغري املالية وتوصيلها ملستخدميها ملساعدم يف 

  . باحملاسبة كنظام للمعلوماتهتماماإلدافها، من هنا بدأ أه

يعترب اخللل يف نظام املعلومات احملاسبية مصدرا أساسيا لعدد من املشكالت اليت تواجه العديد من 

ية واليت تكون عادة سببا يف اختفاء البعض منها، وينتج هذا اخللل يف النظام عند عدم االقتصاداملؤسسات 

 الكثري من القرارات على املعلومات عتمادت املالية اهلامة يف الوقت املناسب، ونظرا الاملعلوماتوصيل 

احملاسبية و املالية فإن فشل نظام املعلومات احملاسبية يف تزويد اإلدارة ذه املعلومات يف الوقت املناسب 

 ا القرار يتوقف جناح هذختاذإلية أداة أساس هي املعلومة احملاسبية، ف1يؤدي إىل العديد من املشاكل التشغيلية 

 ودقتها يف متثيل الواقع الذي يعترب من حمددات ،األخري بدرجة كبرية على مدى صحة ومصداقية املعلومات

لنظم املعلومات  مفهوم واضح وإلعطاءساسية للتسيري احلديث للمؤسسة، ألالقرار السليم ومن املتطلبات ا

    .يم األوليةاحملاسبية البد من تناول بعض املفاه

 مفهوم املعلومات وخصائصها 1.3.2

يقصد باملعلومات البيانات اليت متت معاجلتها حبيث تصبح هلا داللة معينة من وجهة نظر 

، أي أن املعلومات لفظ يستخـدم للداللة على البيانات اليت مت جتهيزها 2 القرارات إختاذمستعمليها عند 

  .لكي تصبح ذات فائدة ملستعمليهاوحتويلها 

                                                 
  .45 �5ا;� <5 ،B�C�> 2�X�Y !: ذآ�D، ص  1
    .16 ص ،2007ا�و��، V5%�� ا����ـ! ا���<� ��'&�، �8ـ(ن، ا�ردن، ، ا����� �ت ا�����
��ـ��9 ا��Y)" �,$8� a(دق ��5! و��ون،  2
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 نظرية احملاسبة إىل أن املعلومات هي تكييف مقصود  يف كتابه )Kenneth(  ث كينيأشار

 والبيانات  ) Information( للبيانات، أي أن هناك عالقة بني مفهومني ذا معنيني خمتلفني ومها املعلومات

)  Data(  ،جة آليته املمثلة ه ودراستخدام مهما كان نوعه وجمال البيانات هي املادة اخلام ألي نظامف

باألرقام والرموز املعربة عن األحداث واملعامالت واملفاهيم اليت تتطلب حصرها وجتميعها وتبويبها وتصنيفها 

        وتسجيلها وعرضها واستخالص نتائجها، بينما املعلومات فهي املنتوج النهائي للمادة اخلام املمثلة 

لف املعلومات على البيانات كوا تعرب عن قيم جديدة ذات يف البيانات على شكل خمرجات النظام، وختت

احتوته البيانات كي تساعد متخذي القرار على صنع قرارام على أساس مقاييس كمية ونوعية زائدة مما 

  :ائص التاليةـ، وجيب أن تتوفر يف املعلومات اخلص1من املعرفة اجليدة 

 ؛مات من التنبؤ باألحداث املستقبلية تتمثل يف مدى متكني مستعملي املعلو:املالئمة - 

 ؛نقول عن املعلومة أا ذات مصدقيه إذا توفر فيها احلياد: املصداقية - 

 ؛ أي مدى صحة املعلومة و خلوها من التقريب واخلطأ:الدقة - 

 ؛ كلما كانت املعلومة شاملة ملختلف األحداث كلما كانت جيدة:الشمولية - 

 ؛ائق دون حتريف واالبتعاد عن التحيز يقصد ا التعبري عن احلق:املوضوعية - 

 وتتجسد املنفعة يف عنصرين مها منها، يتم تقييم املعلومة من زاوية املنفعة املستمدة :النفعية - 

 .هااستخدامصحتها وسهولة 

 نظم املعلومات  2.3.2

م املعلومات ا ونظاألهداف، جمموعة من األجزاء املترابطة إلجناز هدف أو جمموعة من هوالنظام 

 اليت تقوم املوارد،والعناصر واألعمال و النظام الذي يتضمن جمموعة متجانسة ومترابطة من األجزاء هو ذلك

  . بتجميع وتشغيل وإدارة ورقابة البيانات من أجل إنتاج وتوصيل معلومات مفيدة ملستعمليها

ميع  املعلومات على أا النشاطات اليت تنطوي على جتاألمريكيني عرفت مجعية احملاسبني كما

وعلى شكل أنظمة فرعية تابعة لنظام  بصورة مستقلة ،وتشغيل وتصنيف البيانات اليت تتم داخل املنظمة

   . وميكن متثيل ذلك بالشكل التايلمعينة،شامل من أجل حتقيق أهداف 

  

  

  

                                                 
� ا�'*�5 ،R�X�Y !: ذآ�D، ص  1"�  .303 آ�(ل ��8 ا��
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  نظم املعلومات: )02.1(الشكل رقم 

  

  

               

  
 

  
 األردن ،عمان ،دار الثقافة للنشر و التوزيعالطبعة األوىل، حملاسبة،  مأمون محدان، نظرية االقاضي،حسني  :املصدر

  .129 ص ،2007

 القرارات اإلدارية ختاذاملصدر الرئيسي لتزويد اإلدارة باملعلومات املناسبة إلتعد نظم املعلومات 

رجية وتساهم  حيث تعكس التفاعل الذي حيدث يف بيئة املنظمة الداخلية وبينها وبني البيئة اخلاالراشدة،

  .بذالك يف زيادة قدرة اإلدارة على رسم السياسات الصحيحة

 م املعلومات احملاسبيةانظ 3.3.2

لنظام املعلومات اإلدارية وينحصر الفرق يعترب نظام املعلومات احملاسبية أحد املكونات الرئيسية 

ات واملعلومات اليت تؤثر على بينهما، كون األول خيتص بالبيانات واملعلومات احملاسبية والثاين بكافة البيان

وأهم هذه  م املعلومات احملاسبيةا مبفهوم نظإهتمتنشاط املؤسسة، وقد تعددت الدراسات واألحباث اليت 

 :التعاريف هي

 حتليل معاجلة، ، تبويببتجميع، أحد مكونات أي نظام إداري خيتص هونظام املعلومات احملاسبية 

 احلكـومية الدائننيات ـ القرارات إىل األطراف اخلارجية كاجلهختاذإلوتوصيل املعلومات املالية املالئمة 

   1. املستثمرين وإدارة املؤسسة

 نظام فرعي للمعلومات داخل املؤسسة يقوم بتشغيل العمليات املالية هونظام املعلومات احملاسبية 

  2. األساسية إلنتاج معلومات مالية تتعلق بنتائج األداء

                                                 
1  ،2�V�Y ف، 5(رك$VY$5 2=�%Y �7ت�
 دار ،، S�:�� آ�(ل ا��"���Y 2 و��ون��9 ا��8$,��ت ا�����
�� �A=Bذ ا��7ارات �<�ه�9 و='

  .    25، ص 2002، ا��"(ض، ا��3$د"�، ا���"U ��'&� و ا�%$ز"!
  .52، ص 1987، دار ا�+*()� ��'&� وا�%$ز"!، ا�*(ه�ة، I5�، ، ��9 ا��8$,��ت اCدار�� إ<�اه�Y O_م 4�(زي 2

معلومات / بيانات  

 من مصادر داخلية

 وخارجية

  تنظيمتصنيف،

 حساب

 

 معلومات ملتخذي

 القرارات يف الداخل

 واخلارج

 خمرجات معاجلة املدخالت
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م املعلومات احملاسبية على أنه ذلك النظام الذي يقوم حبصر وجتميع البيانات كما ميكن تعريف نظا

 واليت يتم تشغيلها وحتويلها إىل معلومات مالية مفيدة يةاالقتصاداليت تعرب عن األحداث املتعلقة بالوحدة 

     1.يةاالقتصادللمهتمني بالوحدة 

 يتناول ه أن علىث ينظر البعض إليهحول مفهوم نظام املعلومات احملاسبية، حيويثار اجلدل  

البيانات و املعلومات ذات الطبيعة املالية فقط يف حني يرى آخرون أنه يهتم كذلك باملعلومات غري املالية 

فاحملاسبة منتج أويل وأساسي ،  شامال داخل املؤسسةافينظر هؤالء إليه نظرة معاصرة باعتباره نظام

 على هذا الطرح تطور مفهوم نظام عتمادباالو، ها إىل مستخدميهاللمعلومات اليت يقوم النظام بتوصيل

املعلومات احملاسبية ليشمل نشاط املؤسسة ككل، حيث ميكن من خالله يف الوقت الراهن احلصول على 

عموما يؤدي نظام  وبيانات مالية وغري مالية وتنظيمها مبا جيعلها مفيدة ملستخدميها داخل وخارج املؤسسة

   2:حملاسبية جمموعة من الوظائف ميكن تلخيصها يف أربعة وظائف رئيسية وهياملعلومات ا

 ؛مجع وختزين البيانات املتعلقة بأنظمة ونشاط املؤسسة بكفاءة وفعالية - 

 ؛إخل... معاجلة البيانات عرب الفرز والتلخيص  - 

 ؛ القراراتختاذتوليد معلومات مفيدة إل - 

 . عاجلة البيانات بدقةتأمني الرقابة الكافية اليت تضمن تسجيل وم - 

 حماسبة املؤسسة نظام للمعلومات 4.3.2

يعترب قسم احملاسبة يف املؤسسة من األقسام اخلدمية يقوم بتحويل البيانات املالية إىل معلومات 

مناسبة تساعد كل من اإلدارة، الدائنني، املستثمرين وأية جهة أخرى حتتاج هذه املعلومات لبناء سياساا 

  حني تقوم بتجميعدي احملاسبة نفس الدور املنوط بنظم املعلوماتؤ القرارات املناسبة، فتذإختااملستقبلية و

 لكل ما سبق فالنموذج احملاسيب يعترب العنصر األساسي يف نظم إضافةتفسري، حتليل ومعاجلة املعلومات، 

    .املعلومات داخل املؤسسة

  

  

  

                                                 
  .130 2�34 ا�*(5 ،�7�X�Y !: ذآ�D، ص  1
  .45 ��8 ا��زاق OY)J ��95 و��ون، 5�X�Y !: ذآ�D، ص  2
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  النموذج احملاسيب: )03.1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  
 

 أعمال التوحيد الدولية بالتطبيق على حالة يف ظلأمهية إصالح النظام احملاسيب للمؤسسة مداين بن بلغيث ، : در املص

  .55 ، ص 2004ية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، االقتصاداجلزائر، أطروحة دكتوراه  غري منشورة، كلية العلوم 

حىت  إخبار الغري مبا فيه الكفاية قادرة علىتم احملاسبة املالية بتوصيل جمموعة من املعلومات 

مانعا أمام نشر املعلومات بشكل يسمح للمنافسني وقف يتمكنوا من تقييم املؤسسة، إال أن ظهور املنافسة 

 ويعترب يف هذا الشأن ، مما هيئ لظهور حماسبة التسيري وفصلها على احملاسبة املالية،ا ضد املؤسسةاستعماهلمن 

اسبة العامة و احملاسبة التحليلية وسيلة مالئمة للتمييز بني املعلومات اليت تكون املؤسسة جمربة التمييز بني احمل

 ذمتها معلى إيصاهلا للغري وتلك اليت حتتفظ ا لنفسها، ومبا أن احملاسبة العامة تسمح للمؤسسة بتقيي

حسب طبيعة تركيبها وبالتايل حسب وبإعطاء نتيجة إمجالية لنشاطها، إال أا ال تسمح بتجزئة هذه النتيجة 

ملا تقدمه حماسبة التسيري من تدارك ألوجه قصور احملاسبة العامة مت  يف النتيجة، ونظرا منتجمسامهة كل 

  . وظائفهااختالفية وحلقة وصل بني أجهزة اإلدارة باالقتصاداعتبارها أحد أهم مصادر املعلومات 

ية االقتصادملي تطور كبري يف حجم وشكل الوحدات العامة يف الواقع العتطور احملاسبة واكب 

 املنافسة الشديدة بني هذه الوحدات، وانطالقا من أمهية احلاجة إىل محاية سرية املعلومات تأكدت انتشرو

ضرورة التمييز بني طبيعة مستعملي املعلومات وبالتايل الفصل بني احملاسبة املالية وحماسبة التسيري، لذا فيعترب 

 مبعلومات متكنهم من الوقوف على ، احملاسبة املالية إمداد خمتلف مستعملي املعلومات احملاسبيةاهلدف من

 القرارات املستقبلية، يف حني دور حماسبة التسيري هو إمداد كل من إختاذوضعية املؤسسة وتساعدهم على 

   . التكاليفيف باملعلومات الضرورية لنجاح مسار التسيري والتحكم اجليد واملسريين األداة

 

 قسم احملاسبة

 ) املالية(احملاسبة العامة 

 قسم احملاسبة

 حماسبة التسيري 

 قسم احملاسبة

 التقديرات التقديرات التقديرات
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  املبادئ احملاسبية .3

تقوم احملاسبة على جمموعة من املبادئ تشكل يف جمملها اإلطار العام لنظرية احملاسبة واليت نشأت 

أول من تطرق هلا   ( Patton )باتون العلمي والعملي، ويعترب نوتطورت نتيجة للجهود املبذولة يف امليدا

    1.ومشل العديد من املبادئ احملاسبية املتعارف عليها اآلن  1922 يف كتابه نظرية احملاسبة والذي نشر سنة

ا ـن دورا بارزا يف ظهور مصطلح املبادئ احملاسبية املقبولة عمومـلعب جممع احملاسبني األمريكيي

( GAAP ) ، عانت بورصة األوراق املالية يف نيويورك من تضارب يف األسس 1930 فبعد أزمة 

حوادث إفالس وتسبب يف انعكس على القوائم املالية وأدى إىل تضليل اتمع املايل  مما احملاسبية املستخدمة

وفرض  ،1932 حماسبية عامة مت إقرارها سنة مبادئمتكررة، فقامت جلنة منبثقة عن هذا امع بإعداد 

  2. على مجيع الشركات املدرجة يف البورصة  1936ا سنة استعماهل

 االقتصاد احملاسبية بعد احلرب العاملية الثانية وما خلفته من آثار خطرية على  باملبادئهتماماإل ىتنام

 متأثرة بالظروف ، وعرفت هذه املبادئ تطورا كبريا ومتسرعا نتيجة جلهود العديد من املنظمات،العاملي

املبادئ واستنادا لطبيعة هذه ، ية و االجتماعية السائدة وصوال إىل الشكل الذي هي عليه اآلناالقتصاد

والفترة اليت جاءت فيها نستطيع القول أا كانت مبثابة معايري مبفهومها احلديث، فالتوصل إليها والسهر 

 دف إرساء توافق يف املمارسات احملاسبية ،على احترام تطبيقها كانا من بني األهداف املوكلة ملهنة احملاسبة

      .املبادئ إىل ثالثة حماور رئيسيةأهم  تقسيم  وميكن،وتوحيد شكل القوائم خدمة ملختلف مستعمليها

 املبادئ اخلاصة باملالحظة   1.3

  :هياملبادئ املتعلقة باملالحظة 

 مبدأ القيد املزدوج   1.1.3

  فمنذ إرساءه من قبل عامل الرياضياتاحملاسبية،املبادئ اليت ضبطت املمارسات يعترب من أقدم 

 يف جمال الفكر احملاسيب على تبين هذا ع جل الباحثني  أمج،1494سنة  ) Luca Pacioli ( يويلسبلوكا 

بتسجيل مجيع العمليات اليت القيد املزدوج ويقضي مبدأ  ، 3 املبدأ والذي يعرف حلد الساعة قبوال عامليا

شرط تساوي املبالغ املسجلة يف الطرف  ،)  مدين ودائن(تقوم ا املؤسسة مهما كانت طبيعتها يف طرفني 

                                                 
1  Y !:�5 ،��)�9ص و��� ;(:� ا� ،D�ذآ X�27.  
  .28 2�34 ا�*(5 ،�7�X�Y !: ذآ�D، ص  2

3 FRANCOIS ENGEL, FREDERIC KLETZ, Cours de Comptabilité Générale, Mines Paris Paristech Paris 
France, 2007, p 17. 
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  هي إال تضافر جمموعة من الوسائل املادية واملالية   فاملؤسسة ما،املسجلة يف الطرف الدائناملدين مع تلك 

ات أو حقوق بينما مصادر تلك الوسائل استخداميف شكل متناغم دف حتقيق الربح، هاته الوسائل تعترب 

  :تعترب التزامات لذا فذمة املؤسسة يف بداية نشاطها تكون

                        االلتزامات = احلقوق  - 

  املوارد = ات ستخداماال - 

  :ونتيجة لنشاط املؤسسة الذي تترتب عنه تدفقات مالية وغري مالية تصبح املعادلة بالشكل التايل

 النتيجة=  االلتزامات –احلقوق  - 

 النتيجة=  املوارد –ات ستخداماال - 

   نتيجة املؤسسة امليزانية اليت ميكن من خالهلا قياسهذه املعادلة تعرف مبعادلة 

 ات أكرب من املوارد ستخدام   اال⇐نتيجة إجيابية      - 

 ات أقل من املوارد ستخدام   اال⇐نتيجة سلبية      - 

 ات تساوي املواردستخدام    اال⇐نتيجة معدومة   - 

 مدينة بطبيعتها فأي زيادة فيها تعترب مدينة ) أصول املؤسسة (ات ستخدامومادامت عناصر اال

 دائنة بطبيعتها فأي زيادة فيها ) خصوم املؤسسة (يها يعترب دائن ، بينما عناصر االلتزامات وأي نقصان ف

 إجتاه    تدفقات هلا مصدر وعن دائنة وأي نقصان يعترب مدين لذا فأي عملية تقوم ا املؤسسة هي عبارة 

  1 .ل مبدأ القيد املزدوجات والتزامات وحتقيق معادلة النتيجة إال من خالاستخدامال ميكن ترمجتها إىل 

 مبدأ الوحدة احملاسبية   2.1.3

 اال التطبيقي للمحاسبة تعترب املؤسسة وحدة حماسبية مستقلة بغض النظر عن أهدافها يف 

وطبيعتها القانونية، فهي متتلك شخصية قانونية مستقلة عن شخصية مالكيها وذمة مالية مستقلة عن ذمة 

ا، لذا فهي مالكة ملوجداا أصحاذا 2 اآلخرين إجتاها ومسؤولة عن التزاما وأخذ املشرع اجلزائري ،

 شركات أشخاص ،املبدأ عند التمييز بني ذمة املشروع وذمة الشركاء مهما كانت الطبيعة القانونية للشركة

  .أو شركات أموال

  

  
                                                 

  .35 �5ا;� <5 ،B�C�> 2�X�Y !: ذآ�D، ص  1
  .40، ص 2007ات ا�آ(د"��� ا���<�� ا��=%$�4 )� ا��;�(رك، ا���ء، ا�ول، 5'&$رأ�,ل ا�����
� ا������،  ا��9(��، � و��� ;(: 2
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 ( Continuité )    مبدأ االستمرارية 3.1.3

ة احملاسبية منذ تاريخ إنشائها واكتساا الشخصية يرى احملاسبون أن الوحدمبقتضى هذا املبدأ 

املعنوية وحدة مستمرة النشاط، ويعترب هذا املبدأ أساسا لتربير قواعد القياس والتقييم خاصة فيما يتعلق 

باألصول الثابتة والديون، ففي اية السنة املالية تقوم املؤسسة بإعداد قوائمها املالية بافتراض استمرارية 

للسنوات املوالية، إذ هذا املبدأ يقضي بأن املمارسات احملاسبية تقوم على أساس أن املؤسسة النشاط 

  1. ية ستستمر يف نشاطها على املدى الطويل على األقلاالقتصاد

 مبدأ الفترة احملاسبية 4.1.3

لدورات احملاسبية، ويقصد به جتزئة مدة حياة املؤسسة إىل فترات ايعرف أيضا مببدأ الفصل بني 

عادة ما تكون سنة تبدأ بالفاتح من جانفي وتنتهي يف الواحد والثالثون ، ابعة يطلق عليها الدورة احملاسبيةمتت

طلق هذا املبدأ من فرضية مفادها أن الوحدة احملاسبية مستمرة النشاط لذا فالتحديد الدقيق ينمن ديسمرب، و

ه عمليا ال ميكن االنتظار حىت انقضاء ا أن ومب، بعد اية مدة حيااال نشاطها ال ميكن أن يتم إجلنتائ

أصبح لزاما جتزئة مدة ، املؤسسة وتصفيتها لتحديد نتائجها وتوزيع األرباح بني الشركاء وحتمل األعباء

   .حياا إىل فترات متتابعة تتحمل كل فترة أعباءها وتستفيد من إيراداا

 املبادئ املتعلقة بالقياس   2.3

  : مايليبالقياستشمل املبادئ املتعلقة 

   ( Nominalisme )مبدأ ثبات وحدة النقود      1.2.3

 فمن بديهيات الفكر  ) Quantification monétaire(عرف أيضا مببدأ التكييف النقدي ي

 آالت ،مباين ،أراضي( ن عدة عناصر مية اليت متلكها الوحدة احملاسبية تتكون االقتصاداحملاسيب أن املوارد 

  باعتبارها وحدة قياس متعارف عليها وحدة القياس النقدياستخداما أصبح لزاما  لذ،)اخل ... بضائع 

ه التقييم على أساس القيمة االمسية اعتماد املوجهة هلذا املبدأ باالنتقاداتورغم ، التغرياتللتقييم وقياس 

داث والعالقات اليت لتغريات يف قدرا الشرائية، وكذالك إمهاله لكل األحاللنقود دون األخذ بعني االعتبار 

لنقود اقد جتري خارج جمال السلع واخلدمات مثل العالقات االجتماعية واإلنسانية وجتارة املقايضة، إال إن 

  .  مازالت وحدة القياس الوحيدة يف جمال احملاسبة

  
                                                 

1  CYRILLE MANDOU, Comptabilité Générale de L’entreprise, De Boeck, Paris, France, 2008, P 25. 
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 مبدأ التكلفة التارخيية        2.2.3

وهو نتاج ملفهومني اسبية يف التقييم  اليت تعتمد عليها النماذج احملاملبادئيعترب هذا املبدأ أحد أهم 

أساسيني مها مبدأ ثبات الوحدة النقدية ومبدأ احليطة واحلذر، فبمقتضاه تقييم املؤسسة عناصر الذمة بقيمتها 

وترجع أمهية هذا املبدأ يف أن التكلفة التارخيية تكون أكثر صدقا وموثوقية وميكن ، 1عند تاريخ حدوثها 

ية اليت تؤثر على االقتصاد رغم أا ال تأخذ يف احلسبان التقلبات ، التحقق منهاقياسها مبوضوعية وميكن

  .أو السوقية كظاهرة التضخم اليت فتحت اال للحديث عن التقييم بالقيمة العادلة املؤسسة

        ( Prudence )مبدأ احليطة واحلذر      3.2.3

 لتجنب خطر حتويل حاالت عدم التأكد طة واحلذريقوم املمارسات احملاسبية على أساس مبدأ احلت

التسجيل بية إىل الدورات الالحقة، فتقوم املؤسسة وفق هذا املبدأ االقتصادأثناء املعاجلات احملاسبية لألحداث 

حىت إذا كانت غري متوقعة بينما ال يتم تسجيل ) ات أو مؤونات اهتالك( احملاسيب للتدين يف قيم األصول 

 كل الطرق اليت من شأا االبتعاد عن املبالغة إتباعت فعال، فاحليطة واحلذر يتطلب اإليرادات إال إذا حتقق

   2. احملققة والتحوط باملقابل لكافة اخلسائر احملتملة بغرض محاية املؤسسةاألرباحيف قيمة 

        ( Non compensation )مبدأ عدم املقاصة      4.2.3

 بني أصول وخصوم املؤسسة أو بني إيراداا يقوم هذا املبدأ على أساس عدم جواز املقاصة

 بني ، أو وز املقاصة بني احلسابات البنكية الدائنة و احلسابات البنكية املدينةجت ال سبيل املثال ىوأعباءها فعل

، كما يهدف هذا املبدأ إىل إظهار نتيجة أعمال املؤسسة 3التسبيق الذي يدفع للمورد وحقوق نفس املورد 

  .  خالل املعاجلات السليمة والشاملة لكل العمليات اليت حدثت دون اختصاربشكل صادق من 

     تصالإلبااملبادئ املتعلقة  3.3

  :  مايليتصالتشمل املبادئ املتعلقة باإل

  

  

                                                 
1 JEAN-JACQUES FRIEDRICH, Comptabilité Générale et Gestion des Entreprises - Comptabilité 
Financière, 5 édition, Hachette Supérieur, Paris, France, 2007, p 56. 

 وا�%$ز"!، ا���ء ا�ول، دار ا�+*()� ��'&�  �
�دئ ا�����
� ا������ اF��س ا�8$�0 وا��8$0 01 ا���7س �����
0ه(دي ر7( ا�I=(ر،  2
   .35 ص ،2006 ا�ردن، ،�8(ن

3  JEAN-JACQUES FRIEDRICH, Op.cit, P 58  
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    ( Bon information )     مبدأ اإلفصاح عن املعلومة اجليدة 1.3.3

علومات عن املركز املايل ونتائج األعمال  كافة امل،مؤسسةللهذا املبدأ أن تقدم التقارير املالية  يعين

  1 احملاسبية املتبعة يف إعدادها وعرضها والتدفقات والتغريات يف حقوق مالكيها، وكذا السياسات

احملاسبية اليت ميكن أن تساهم يف إثراء قيمة املعلومات احملاسبية اليت تظهرها يعترب من املبادئ  فاإلفصاح

 على هذا املبدأ إىل إعداد كشوف مالية إضافية، خدمة ملختلف مستعملي عتمادالقوائم املالية، ويقود اال

القوائم املالية، قد تدور حول إنتاج معلومات حول التقلبات يف املستوى العام لألسعار أو إضهار القيمة 

  . احلقيقية لبعض عناصر الذمة املالية

   ( Image fidèle )مبدأ الصورة الصادقة      2.3.3

 وهي تلك ،باعتبارها نظاما لتمثيل واقع املؤسسةرة الصادقة اهلدف املنشود من احملاسبة تعترب الصو

قبل سوق املعلومات احملاسبية  املعلومات احملاسبية واملالية اليت مت إعدادها وفق معايري منتظمة ومؤكدة من

  .واملالية

لواليات املتحدة األمريكية  واسعا يف ااستعماالولقي  ،1948مت تداول هذا املبدأ ألول مرة سنة 

 1982وهولندا وبريطانيا، ومل يلق استقطابا يف فرنسا إال بعد صدور املخطط احملاسيب املراجع لسنة 

وتطبيق هذا املبدأ يؤدي إىل تفضيل القوائم املالية اليت تترجم الوضعية احلقيقية للمؤسسة عوض تلك القوائم 

 عليها، وتغليب تفضيل احملتوى على الشكل من خالل التركيز على اليت مت إعدادها وفقا للمبادئ املتعارف

        2.ي للمؤسسةاالقتصادإعطاء صورة أقرب ما ميكن للواقع 

   ( Permanence des méthode )مبدأ ثبات الطرق احملاسبية      3.3.3

   واإلجراءاتيتطلب تناسق املعلومات احملاسبية للدورات املالية املتتالية ثبات تطبيق نفس القواعد

 وأي استثناء على هذا ، يف حاالت الضرورة امللحة تعديل احلسابات أو املمارسات احملاسبيةإالإذ ال ميكن 

 إال إذا كانت هناك ،املبدأ لن يكون مربرا ال بسبب الوضعية املالية االستثنائية وال بسبب تنسيق املعلومات

 )القسط الثابت أو املتناقص  ( االهتالكإحدى طرق قياس  إتباع، فمثال عند 3عدة طرق للتسجيل احملاسيب 

 إتباع العدول عن  يف قياس تكلفة املواد املوجهة لإلنتاج فإنه ال ينبغي للمؤسسة FIFO طريقة إتباعأو 

                                                 
1  ،��8 �I; ا������ و�71 �����8 ��8 ا�$ه(ب �
       I5 2003/2004�، اVYf'�ر"�، ا��(���5،، ا��ار  ا�����
� ا�+و�����
�دئ ا�����

   .29ص 
  .43 �5ا;� <5 ،B�C�> 2�X�Y !: ذآ�D، ص  2

3 JEAN-GUY DEGOS, AMAL ABOU FAYDA, Premiers Pas en Comptabilité Financière, e-theque  
Paris, France, 2003, P 08.   
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 لكن باملقابل يطرح ةإحدى هذه الطرق من فترة ألخرى، وتطبيق هذا املبدأ يؤدي إىل سهولة إجراء املقارن

   . يةاالقتصاد مصداقية ومالئمة املعلومات اليت قد ال تعرب عن حقيقة القيم مشاكل من حيث

   مبدأ تغليب الواقع املايل على الظاهر القانوين   4.3.3

يقضي هذا املبدأ بتفضيل الواقع املايل على الظاهر القانوين أثناء املعاجلة احملاسبية لألحداث 

ان اليت يتم ضبط املمارسة احملاسبية فيها إستنادا إلجراءات ية، وهذا املبدأ غري معمول به يف البلداالقتصاد

قانونية، أي أن املمارسات احملاسبية ال يضبطها إال النصوص القانونية الصادرة عن اهليئة التشريعية األمر 

     .الذي قد تصادفه املؤسسةالذي قد يتعارض مع الواقع 
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   دولياةتطور المحاسب :الثانيالمبحث 

 املاضيية املتالحقة يف خمتلف دول العامل خالل الربع األخري من القرن االقتصاد للتطورات كان

 انعكاسات ،وزيادة معدالت التجارة الدولية وضخامة حجم االستثمارات الدولية للشركات الكربى

ية ليتجاوز قتصاداال نشاط بعض الوحدات إمتدية، فقد االقتصادواضحة على بيئة األعمال والتنظيمات 

  .يةاالقتصادوهي تعرف حاليا بالشركات املتعددة ية االقتصاد ألنشطتها يف ممارساا اإلقليميةاحلدود 

وحبكم أن احملاسبة ختتلف من حيث املفاهيم والتطبيقات من دولة إىل أخرى، وباعتبارها احد 

رع جديد من فروع احملاسبة يعرف  فظهر ف،فروع العلوم االجتماعية مل تقف جامدة أمام هذه التطورات

 تطبيقات متشاه ومتفق عليها مبا حيقق أكرب درجات إجيادحاليا باحملاسبة الدولية، هدفه الرئيسي حماولة 

  .الدقة والتوافق واملنفعة لكل مستخدمي املعلومات وكافة املتعاملني

  اإلطار العام للمحاسبة الدولية  .1

مراحل تطور الفكر احملاسيب دف إىل التوسع يف نطاق اال تعترب احملاسبة الدولية مرحلة من 

، وذلك من خالل التحديد الدقيق ملاهية احملاسبة الدولية واملفاهيم احلايل للنظم احملاسبية املطبقة بالفعل

من  وميكن تناوله ،املرتبطة ا، مبا حيقق أكرب درجات املنفعة لكافة مستخدمي خمرجات النظم احملاسبية

  :ل العناصر اآلتيةخال

  ماهية احملاسبة الدولية 1.1

يوجد حىت اآلن تعريف متفق عليه ملفهوم احملاسبة الدولية بل هناك حماوالت عديدة من قبل  ال

   1 :منها نذكر ،رجال الفكر احملاسيب إلعطاء مفهوم هلا

 واإلجراءات األساليب الدويل ملختلف اإلطار أن احملاسبة الدولية تعين  )Louren( لورين يرى 

ية واملعامالت التجارية الدولية من االقتصادقياس وعرض األحداث  احملاسبية لكل دولة بغرض واألفكار

  .وجهة النظر املالية

  

                                                 
1 ،O�'، ��95 8_ء ا��"2 ��8 ا������4(ن ا����8 ا� h��; 0$�8ا� GHي وا�,ا�J>ر ا��KCا�+و��� ا �
 V5%�� ا���j )]� ا�$E'�� أi'(ء ، ا�����

  .07، ص 1998ا�'&�، ا�����V ا���<�� ا��3$د"�، 
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 فريى أن احملاسبة الدولية هي الدراسات اخلاصة بالعالقات احملاسبية  )Mueller(  مولريأما 

  .جراءات احملاسبية اإلقليمية األساليب واإلاختالفاملتداخلة بني الدول نتيجة 

 يقول أن احملاسبة الدولية متثل جمموعة من املعايري احملاسبية املوحدة  )Jenning(   جننيبينما

ات غري اجلوهرية ختالف وجود بعض االإمكانية واليت حتكم املمارسات العملية للمهنة رغم ،واملقبولة دوليا

    .بني بعض الدول

اسبة الدولية هي أحد فروع احملاسبة، تعكس أحدث مراحل تطور الفكر عموما ميكن القول أن احمل

احملاسيب للخروج ا من نطاق املمارسات االقليمية إىل مواجهة املشكالت احملاسبية ذات البعد الدويل على 

  :   ضوء احملددات التالية 

 ؛وجود تباين بني خمتلف الدول يف املفاهيم واملبادئ واألساليب احملاسبية - 

 ؛هناك لغة حماسبية عامة ومنتشرة بني خمتلف النظم احملاسبية يف مجيع الدول - 

 ؛ متثل نظرية القيد املزدوج عامل مشترك يف املمارسات التطبيقية للمحاسبة يف مجيع الدول - 

 مستخدمي املعلومات احملاسبية يرجع إهتمام قيم املتغريات احملاسبية واليت متثل جوهر اختالف - 

  . املبادئ والقواعد املطبقة من دولة إىل أخرىتالفاخأساسا إىل 

 التطور التارخيي للمحاسبة الدولية 2.1

 قبل سنة مرحلتني،ميكن تقسيم احلقبة التارخيية اليت ظهرت وتطورت خالهلا احملاسبة الدولية إىل 

    1. 1972 وبعد سنة 1972

  1972قبل سنة  1.2.1

با حول عقد املؤمترات واملنتديات  منصهتماماإل  كان1972خالل الفترة اليت سبقت سنة 

ات يف املمارسات ختالفوحماولة إزالة أو التقليل من اال  النظر دف تقريب وجهات،وامللتقيات الدولية

  :املؤمترات ومن أهم هذه الدول،العملية للمحاسبة بني 

 ؛1949 وعقد أول مؤمتر سنة  )AIA( مؤمترات املعهد األمريكي للمحاسبني  - 

 أول مؤمتر كان سنة ، )UEC( ن ون واملاليوياالقتصاد األورويب للخرباء حتاداإلمؤمترات  - 

 ؛ مجعية حماسبية أوروبية12  وضم1951

                                                 
 2005 ،�ة، I5�ـ!، ا�*(هـ� وا�%$ز"ـ� وا�'&ـ، إ"%�اك ����(�8ـ�L %$# ا�+ول ا��8(�ـ وا��J8��=ا�����
� ا�+و���، � ��95 ا����وك أ<$ ز" 1

  .15ص 
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 .1972 مؤمتر سنة أول  )CAPA(  واحمليط اهلادي أسيا حملاسيب اإلقليمي اإلحتادمؤمترات  - 

 1972بعد سنة  2.2.1

 مراحل تطور احملاسبة الدولية انبثق  الدولية السابقة الذكر عن مرحلة جديدة منتأسفرت املؤمترا

 األسترالية وهذا خالل املؤمتر الدويل العاشر للمحاسبة املنعقد يف مدينة سيدين عامليتني،عنها ميالد منظمتني 

  :ومها احملاسيب بني الدول ختالفهدفهما الرئيسي العمل على تقليص اال

 ؛1973 عملها سنة  واليت انطلقت يف )IASC( جلنة معايري احملاسبة الدولية  - 

 .1977 وبدأت يف مباشرة أعماهلا سنة  )IFRC(  الدويل للمحاسبني اإلحتادجلنة  - 

 وجلنة  )UNE( لتتواىل بعدها ميالد عدة منظمات وجلان دولية منها جلنة األمم املتحدة عرب الدول 

ي والتنمية سنة تصاداالقاالستثمارات الدولية للشركات متعددة اجلنسيات املنبثقة عن منظمة التعاون 

  . وغريها،1981

 أساسا إىل أزمة الكساد العاملية  يرجعسبب التطور الذي عرفته احملاسبة الدوليةأن واجلدير بالذكر 

 العاملي لتتواىل آنذاك الفضائح وعمليات الغش االقتصاد، وما خلفته من آثار كارثية على 1929سنة 

الواجب اإلفصاح عنها، مما أدى اليار األسواق املالية األمريكية والتالعب يف القوائم املالية واملعلومات 

      واستوجب التفكري يف التوحيد احملاسيب، من خالل إصدار معايري حماسبية تلتزم مجيع املؤسسة املدرجة

    .ها عن إعداد التقارير املاليةإتباعيف البورصات املالية األمريكية ب

 على تطبيق  )IOSCO( لدولية هليئات األوراق املالية للتبادل  وافقت املنظمة ا1995يف سنة 

 األورويب اإلحتاد قانون عن 2002 املالية العاملية، كما صدر سنة األسواقمعايري  احملاسبة الدولية يف مجيع 

نة ابتداء من س قوائمها املالية وفقا للمعايري الدولية بإعداد الكربى األوروبيةيلزم مبوجبه كل الشركات 

2005.       

 أسباب ودوافع ظهور احملاسبة الدولية  3.1

ه حنو إجتاه الدويل واالقتصادعرفت احملاسبة الدولية تقلبات عميقة نتيجة للتحوالت اليت ميزت 

ية االقتصاد جديدة قادرة على احتواء األنشطة إتصال ألدوات قياس واعتماد وما كان يقتضيه من ،الشمولية

ديد، فأصبحت احملاسبة رغم تطورها السريع والتعايش الذي أثبتته مع التحوالت  السياق الدويل اجليف ظل
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ية واالجتماعية غري قادرة على احتواء هذه التقلبات إذ كان قصورها جليا، مما مهد لظهور احملاسبة االقتصاد

 1: الدولية وبروز احلاجة إليها نتيجة لعدة أسباب نذكر منها

 تدور الشركات متعددة اجلنسيا 1.3.1

 هي تلك الشركات اليت متلك وتدار دوليا، ظهرت بعد اية احلرب الشركات متعددة اجلنسيات

تعترب من أهم أشكال االستثمار والعاملية الثانية أين بدأت أغلب الدول يف تبين سياسات تشجيع االستثمار، 

 حجم إنتاجها وتنوعه واملمول الرئيسي له، هلا فروع متعددة متتد إىل خمتلف دول العامل، تتميز بكرب

وباحتكارها ألحدث أساليب التكنولوجيا احلديثة والعصرية، تدار مركزيا من مركزها الرئيسي يف الوطن 

 هذا النوع من الشركات اليتطلب فقط وجود نظام حماسيب ورقايب لتقييم نشاطها بل انتشرو، األم

د القوائم املالية وجتهيزها لتستجيب يستوجب كذلك تبين أساليب ومعايري حماسبية تستخدم عند إعدا

  .ملطالب املستثمرين احملليني واألجانب

  األجنيب املباشرستثمارإلا 2.3.1

 املال واألصول التقنية إلحدى الشركات من دولة سيتمثل االستثمار األجنيب املباشر يف حتويل رأ

من االستثمارات يف الثمانينيات  أسواقها عن طريق اإلنتاج والبيع يف اخلارج، بدأ هذا النوع ألخرى لتوسيع

 اجلزء األكرب من االستثمارات الدولية، وقد حددت هيئة األمم املتحدة األسباب التالية هلذا لخذ يشكوأ

  : التوسع الكبري يف االستثمار األجنيب

 ؛التعايف القوي لالقتصاد يف منتصف الثمانينات - 

 ؛نامية معدالت النمو احملققة يف الدول املتقدمة والارتفاع - 

 ؛ياالقتصادحتسن األداء  - 

 ؛ املتزايد باالستثمار يف اخلارجهتماماإل - 

 ؛ية وخاصة األوروبيةاالقتصادظهور التكتالت  - 

 . بالقطاع اخلدميهتماماإلزيادة  - 

ولعب هذا النوع من االستثمارات دورا بارزا يف التأثري على الفكر احملاسيب وخصوصا على 

  . احملاسبة الدولية

  
 

                                                 
  .h��; 10 <2 ��8 ا���4(ن ا����، 5�X�Y !: ذآ�D، ص  1
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 قدي الدويلالنظام الن 3.3.1

ك النظام الذي تتحدد عن طريقه أسعار الصرف وتدفق رأس املال لالنظام النقدي الدويل هو ذ

كما تعدل موازين املدفوعات بناء عليه، ودف تطوير نظام مايل دويل مت إنشاء صندوق النقد الدويل 

ى تأثري هذا النظام على  والتنمية، وتعترب مشكلة أسعار الصرف أوضح مثال علروالبنك الدويل لالعتما

 .  مما مهد لظهور وتطور احملاسبة الدولية،اإلطار النظري للمحاسبة

  املمارسات احملاسبية بني الدول اختالف 4.3.1

ختتلف طرق وأساليب املعاجلة احملاسبية لنشاط املؤسسة من دولة إىل أخرى حبسب طبيعة 

  :   عدة عوامل منهاإىل ختالفولة، ويرجع هذا االملمارسات ووفقا ملعايري وأنظمة احملاسبة احمللية لكل دا

 ؛املستوى الثقايف - 

 ؛النظام السياسي - 

 ؛ياالقتصادالنظام  - 

 .النظام الضرييب واألنظمة القانونية - 

 البيئية ل يف العوامختالف يف األنظمة واملمارسات احملاسبية يرجع بشكل عام إىل االختالففاال

فة للممارسني ملهنة احملاسبة يف كل دولة، ومل تظهر أمهية تناول  املختلاالحتياجات ويعكس ،احمليطة ا

 يف األنظمة احملاسبية إال مع تطور حركة التجارة الدولية وازدهارها وتطور األسواق ختالفموضوع اال

 ختالفمصادر الفروق واالميكن تلخيص ي وظهور العوملة، واالقتصادل تبين سياسات االنفتاح ظاملالية يف 

              : يف الشكل التايلاحملاسيب
  مصادر الفروق احملاسبية: )04.1(الشكل رقم                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  114مداين بن بلغيث ، مصدر سبق ذكره ، ص : ملصدر ا

 

 إختالف يف التصور والتفسري

 إختالفات حماسبية

 إختالف يف العرض التسجيل والقياس

 فروق يف املبادئ

 فروق يف أهداف القوائم املالية

، الثقايفياحمليط االجتماعي، االقتصاد  
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 التوحيد والتوافق احملاسيب .2

 فحسب بل على مستوى  ليس على مستوى تقنيات املعاجلة،تعرف احملاسبة تطورا مذهال وسريعا

ية املسايرة للتحوالت االقتصادية اجلديدة، الناشئة عن األنشطة االقتصادقدرا على معاجلة األحداث 

 اختالف واملال، إال أن النظرية احملاسبية مازالت تعاين من مشاكل االقتصاداجلديدة اليت يعرفها عامل 

فيه للتوحيد والتوافق احملاسيب حظا وافرا من البحث املمارسات بني الدول، مما أدى جلدل حماسيب أعطيت 

  .والتصور

 التوحيد احملاسيب 1.2

 املمارسات وتعدد البدائل اختالفرغم تطور نظرية احملاسبة إال أا تعاين يف الوقت الراهن من 

ئل  ومن حيث الوسيلة جند العديد من الوسا،فمن حيث املبدأ جند العديد من املبادئ املتضاربة، وتنوعها

 ومن حيث القاعدة جند العديد من القواعد املتعارضة مما أدى إىل جدل حماسيب أعطيت فيه ملشكلة ،املختلفة

  .   األنظمة احملاسبية حقهااختالف

   ل التقلب املستمر ظاملبادئ املتضاربة جند مثال مبدأ املوضوعية ومبدأ التكلفة التارخيية يف فمن 

   الوارد أوال صادر أوالتقييم املخزون ا من القواعد املتعارضة فنجد قاعدة يف املستوى العام لألسعار، أم

FIFO ) (  أوال صادر أخرياأو الوارد ) LIFO (  إما حسب القسـط االهتالكاتوقاعدة حساب 

   اختالفدي حتما إىل ؤ املبدأ أو الطريقة أو القاعدة اليت تطبق ِياختالفاملتزايد أو املتناقص أو الثابت، ف

 على هاته عتماد االإمكانية ومن مث عدم ، داللة موحدة للمعلومة احملاسبيةإجياد إمكانيةيف النتائج وعدم 

 La Normalisation(  القرارات، وعليه فالتوحيد احملاسيب إختاذ يف التسيري وةاملعلومات املتضارب

Comptable( ية العديدة واملتالحقة واليت هلا اداالقتص احملاسبة مع التغريات الئمة أصبح مطلبا أساسيا مل

  . على حياة املؤسسةاألثربالغ 

 مفهوم التوحيد احملاسيب 1.1.2

 فإن التوحيد احملاسيب يشمل سن مجلة من  )AFNOR( حسب اجلمعية الفرنسية إلصدار املعايري 

  .تنظيم أدوات ونواتج العمل، بتوحيدها وتبسيطهابالقواعد اليت تسمح 
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 فتناول تعريف التوحيد احملاسيب من  )1982 لسنة PCR( فرنسي املراجع أما املخطط احملاسيب ال

  1 :إىلخالل حتديد أهدافه، فجاء فيه أن التوحيد احملاسيب يهدف 

 ؛حتسني احملاسبة - 

 ؛فهم احملاسبة وإجراءات الرقابة عليها - 

 ؛مقارنة املعلومات احملاسبية - 

 ؛دمج احملاسبات يف اإلطار املوسع للمجموعات - 

 . حصائياتإصدار اإل - 

 لذا فهو ينطوي ، كل احلاالتفالتوحيد اصطالحا يعين تطبيق معيار واحد أو قاعدة واحدة يف

تعترب املعايري ) الوطين ( ، فعلى املستوى احمللي 2على فرض جمموعة من القواعد املوحدة وامللزمة والصارمة 

  حتدد، وتعترب مبثابة توجيهات رمسية3املعايرياحملاسبية مبثابة التزام مفروض من قبل اهليئة املنوط ا إصدار 

    كيفية تسجيل بعض أنواع العمليات أو األحداث املالية واملعلومات اليت ينبغي اإلفصاح عنها وإدراجها

  :يف املالحق املرفقة بالقوائم املالية، لذا فالتوحيد احملاسيب جيري على املستويات الثالثة التالية

 ؛ احملاسبيةواملبادئ األسسقتصر التوحيد يف هذا املستوى على ي: على مستوى املبادئ - 

 ؛يشمل هذا املستوى توحيد القواعد واإلجراءات والوسائل احملاسبية :على مستوى القواعد - 

يشمل هذا املستوى توحيد النظام احملاسيب ككل مبا يقوم عليه من أسس : على مستوى النظام - 

 إىل نظام التكاليف إضافةد إىل تنميط النتائج والقوائم احملاسبية  وميت،وقواعد ومبادئ ووسائل وإجراءات

 .واألسس اليت تقوم عليها

  التوحيد احملاسيبأهداف 2.1.2

ية بني أعوان ال جتمعهم مع بعضهم البعض ال أصل وال ثقافة وال لغة االقتصادإن تطور العالقات 

 احتياجات على اإلجابةعترب من بني أهم أهدافها  بتبادل للمعلومات احملاسبية واملالية اليت تمرفوقكان دائما 

 وعرض البيانات بإعدادمستعمليها، وهو ما يفرض ضمنيا وجود جمموعة متجانسة من القواعد املتعلقة 

 وينطلق التوحيد ، ليتسىن من خالهلا التوصل إىل حتليل مالئم ومفهوم يكتسي صبغة عاملية،واملاليةاحملاسبية 

                                                 
1   ،B�C�> 2> �;�5ا��0 =!�(� ا�! ا
 اI%JK(د"�م آ��� ا���$ ،02/2002، �5ا��� 5'&$رة <���� ا��B4)، �8د إ����JM ا�(,"�+ ا�����

  .53-52، ا���اG�،  ص :(�a)J ��5ي 5�<(ح ورJـ��، وا�%�(ر"� و�8$م ا���3%�
  .h��; 24 <2 ��8 ا���4(ن ا����، 5�X�Y !: ذآ�D، ص  2

3 A.KADDOURI, A.MIMMECHE, Cour de Comptabilité Financière Selon Le Norme IAS/IFRS Et Le 
SCF 2007, ENAG Edition, Alger, 2009, p 21. 
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 ويهدف إىل تبسيط ،احملاسيب من ضرورة ضمان توافق للقوائم املالية من خالل توحيد الطرق احملاسبية

   1 :الطرق واملمارسات احملاسبية من خالل

 اخلتامية السياق احملاسيب انطالقا من وثائق ومستندات اإلثبات ووصوال إىل القوائم توحيد - 

 معايري تتحرى إتباعحلة إىل الرفع من إنتاجية مصاحل احملاسبة من خالل ويهدف التوحيد يف هذه املر

 ؛البساطة والثقة

توحيد املنتج احملاسيب الذي يتمثل أساسا يف القوائم املالية واليت حتمل إجابات على احتياجات  - 

    ها أدى  تضارب مصاحلإمكانيةخمتلف األطراف املستعملة للمعلومة احملاسبية، فعدم جتانس هذه الفئة و

إىل ضرورة توحيد هذه القوائم لإلجابة على أكرب قدر ممكن من احتياجات خمتلف مستخدمي املعلومات 

 . احملاسبية، لذا جيب على املعايري اليت حتكم عملية التوحيد أن تكون مرنة وقابلة للتفسري من عدة جوانب

 معوقات التوحيد احملاسيب 3.1.2

 لغة إجياد هامة يف إرساء توافق يف األنظمة احملاسبية بغية إن عملية التوحيد باعتبارها خطوة

ي وحترير حركة رؤوس األموال واالستثمارات يصطدم بعدة االقتصاد حنو االنفتاح جتاهاإلل ظيف ، موحدة

 فتطبيق القواعد واملبادئ احملاسبية متوقف على توفر ظروف ،مما يهدد عملية التوحيد احملاسيب برمتها عوائق

واليت قد ختتلف من مؤسسة إىل أخرى ومن حميط ألخر، فتعدد البدائل ما هو إال حماولة للوفاء معينة 

  .ل الظروف اليت حتيط اظباحتياجات كل مؤسسة يف 

ت ئا بني خمتلف هيتصالوغياب خاصية التجديد للمعايري احملاسبية من خالل غياب وظيفة اإل

هلذه املعايري واحتياجاا ملعايري وف على درجة القبول والتبين  للوق، املستعملة للمعايريواألطرافالتوحيد 

 من أهم املشاكل اليت تواجه عملية التوحيد احملاسيب، وملا كانت احملاسبة تسعى إىل تسيري العالقات ،أخرى

  استثمارام فإنه ال حمالة أن هذهة دف تعظيم مردودي،بني خمتلف األعوان الذين يستثمرون يف املؤسسة

املعايري سوف تكون هلا نتائج اقتصادية على خمتلف األطراف، الن االختيارات احملاسبية املفروضة من قبل 

ت التوحيد ستؤثر على القرارات املالية للمؤسسة وخاصة مع عدم السماح يف بعض احلاالت خبيارات ئاهي

      2  ).االهتالكتقييم املخزون ، قسط ( بديلة 
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متها للمستجدات اليت تطرأ على ءلتغيري وجتديد املعايري احملاسبية لضمان مالبالرغم من أن خاصية ا

ي، إال أن عملية التوحيد احملاسيب تصطدم االقتصادية أصبحت من حتميات جناح األداء االقتصادالساحة 

  .فكرية وأ تنظيمية، اقتصادية، تشريعية، ثقافية  كانت سواءابالعديد من العوائق

  الدويل التوافق احملاسيب 2.2

 االحتكام جلملة من املعايري احملاسبية حتظى بصفة القبول الدويل ودف إىل إضفاء قصد بهي

االنسجام على املمارسات احملاسبية، فالتوافق يشمل املعايري احملاسبية اليت جيب أن تكون موحدة بني الدول 

ات، ومع أن توافق األنظمة احملاسبية واملمارسات احملاسبية اليت جيب أن تكون متجانسة بني خمتلف املؤسس

 إال أنه ،ية الدوليةاالقتصاديدفع إىل توحيد شروط املنافسة بني املؤسسات اليت تنشط يف إطار التجمعات 

ن عالمات االستفهام حول طبيعة املؤسسات امللزمة بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية ومدى ميطرح العديد 

        1. سات احملاسبية اجلديدةقدرا على تبين تلك املمار

 مفهوم التوافق احملاسيب الدويل  1.2.2

 مفهوما مالزما للمحاسبة الدولية، يهدف للحد من الفروق  )Harmonisation( يعترب التوافق 

و التباين بني األنظمة احملاسبية الوطنية، ويتميز عن التوحيد كون هذا األخري يقتضي أساسا توحيد كلي 

شامل وهو ما يعترب أمر مستحيال وغري نافع على املستوى الدويل كون التوحيد ال أي ،بيةللقواعد احملاس

  . للمحيط الثقايف الذي تتميز به كل دولةالاحملاسبة جزءا مكم

يتضمن التوفيق بني وجهات النظر بني التوحيد والتوافق، فمصطلح التوافق  جوهري هناك فرق

اإلجراءات املتبعة وامللزمة يف بلد ما جيب تبنيها من قبل اآلخرين لذا  عكس التوحيد الذي يعين أن ،املختلفة

  .فالتوافق أفضل وسيلة إليصال معلومات حماسبية ميكن فهمها وتفسريها دوليا

 أن التوافق احملاسيب ماهو إال عملية االبتعاد عن التطبيقات  )Tay & Parker(   يت وباكريرى

يه مبجموعة من الشركات جمتمعة حول طريقة واحدة أو جمموعة قليلة من املختلفة متاما، وميكن اإلشارة إل

 حنو التماثل الكلي لذا ميكننا القول أن املمارسات جتاهاإلالطرق احملاسبية املتبعة، بينما التوحيد فهو عملية 

           2. احملاسبية اليوم تتجه حنو التوافق وليس التوحيد
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       أهداف التوافق احملاسيب 2.2.2

من األهداف األساسية اليت ارتبطت مبوضوع التوافق احملاسيب الدويل مسألة الكفاءة اليت تقتضيها 

 ضخف واليت عادة ماتسعى الشركات متعددة اجلنسيات لبلوغها من خالل ،ية الدوليةاالقتصادالتبادالت 

معات أو التكتالت ي داخل التجاالقتصادتكلفة رأس املال وتوحيد شروط املنافسة اليت حتكم النشاط 

  :  إىل أهداف أخرى نذكر أمههاإضافة، ةياالقتصاد

متكني املستثمرين الدوليني من مقارنة املعلومات املتاحة عن كل املؤسسات بعد إلغاء أثار  - 

 ؛ احملاسيبختالفاال

عن التقارب  إجناح عمليات التسيري والرقابة اليت تقوم ا املؤسسات على خمتلف فروعها بناء - 

 ؛ حيكم شروط التسيري وقابلية البيانات للمقارنةالذي

 خاصة إذا تعلق األمر فعال،االستغالل اجليد للمعلومات املتاحة عن املؤسسة وحميطها وبشكل  - 

 ؛بعمليات استثمارية أو عمليات اندماج

  خاصة ما تعلق منها بإعداد احلساباتاملالية، بإعداد لقوائم  تكاليف االستغالل املتعلقةختفيض  - 

 ؛امعة للمؤسسات اليت هلا عدة فروع تنشط يف عدة دول تتبع أنظمة حماسبية خمتلفة

 هيئات مراقبة األوريب، اإلحتادجناح عمليات الرقابة اليت تقوم ا بعض اهليئات الدولية ك - 

راجعة  دون أن تتحمل تلك اهليئات أعباء إضافية متعلقة بتفسري وموغريها، البنك الدويل املالية،األسواق 

 .القوائم املالية

       معوقات التوافق احملاسيب الدويل 3.2.2

 ألا تعطي تصورا ،شك أن معرفة معوقات التوافق احملاسيب مهم جدا لفهم احملاسبة الدولية ال

 وألن ،واضحا عن مدى تعقيد هذا املوضوع واملشاكل اليت يواجهها احملاسبية الذين يعملون يف بيئة دولية

  :أمههاة سنتطرق إىل ريوانع كثاملعوقات وامل

القومية اليت غالبا ما حتول بني النظر مبوضوعية للمزايا واألفكار واملمارسات اليت تنشأ وتتطور  - 

فهناك عدم رغبة عامة موجودة ضمن ثقافة الكثريين تقف وراء عدم تقبل تبين مبادئ يف بلد أخر، 

معايري احملاسبة الدولية على أا متحيزة للممارسات وممارسات غري حملية، فمعظم الدول النامية تنظر إىل 

 ؛املطبقة يف الواليات املتحدة األمريكية و بريطانيا

        املمارسات احملاسبية احمللية نظم قانونية، لذا فالتوافق احملاسيب يتطلب تغري حتكم ما ةعاد - 

 من املؤسسات اليت تنشط دوليا إىل إعداد يف التشريعات مما يقف عائقا وراء التوافق احملاسيب ويدفع بالكثري
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 واملطالب القانونية احمللية وأخرى معدة حسب املعايري االحتياجاتنوعني من القوائم املالية، واحدة لتلبية 

  ؛احملاسبية الدولية

 احتياجات مستخدمي املعلومات احملاسبية، فاملستثمر حيتاج معلومات مالئمة ومفيدة اختالف - 

ات االستثمارية بينما الدولة حتتاج قوائم معدة وفقا للنظم والتشريعات الضريبية ووفق املعايري  القرارختاذإل

 ؛احملاسبية الوطنية

 واملنظمات الدولية واحمللية املنوط ا عملية ئاتوجود خالف يف وجهات النظر بني خمتلف اهلي - 

   .إصدار املعايري واملعنية بعملية حتقيق التوافق احملاسيب الدويل

 جهود التوحيد والتوافق احملاسيب الدويل  3.2

 حنو املمارسات احملاسبية الدولية نتيجة للتطورات جتاهاإلهو  ميز احملاسبة يف اآلونة األخرية، أهم ما

 العاملي حنو الشمولية والعوملة وحترير التجارة اخلارجية وظهور التكتالت االقتصاد إجتاهية واالقتصاد

لشركات متعددة اجلنسيات، فاحلديث عن احملاسبة الدولية يقودنا إىل التطرق إىل ية الكربى وااالقتصاد

 إلرساء معامل التوحيد والتوافق ، الدولية واملنظمات املهنيةئاتاجلهود احلثيثة املبذولة من قبل خمتلف اهلي

  .احملاسيب الدويل وأمهها

 هيئة األمم املتحدة  1.3.2

ي واالجتماعي االقتصادافق احملاسيب الدويل إىل توصية الس  هيئة األمم املتحدة بالتوإهتماميرجع 

 بتعيني جمموعة خرباء لدراسة وضع الشركات متعددة اجلنسيات والبحث حول ،1926نة  سهلاالتابع 

وإصدار معايري دولية متعلقة بالقوائم املالية مع التركيز عن املعلومات ،  توحيد النظم احملاسبيةإمكانية

  مهمة هلمتمت تعيني جمموعة خرباء يف معايري احملاسبة دولية أوكل 1927اح عنها، ويف عام الواجب اإلفص

  : القيام بدراسات لتحقيق األهداف التالية

 والبحث على خمتلف املتطلبات ةمراجعة املمارسات احملاسبية احلالية عند إعداد القوائم املالي - 

 ؛املمارسة املهنية للمحاسبة يف خمتلف الدولهها  اخلاصة مبعاجلة املشاكل اليت تواجاالحتياجاتو

مدى مالئمة املقدم منها ، وحتديد النقائص يف املعلومات املتحصل عليها من القوائم املالية - 

 ؛لتحسينها

التوصية بقائمة تبني احلد األدىن من املعلومات اليت ينبغي أن تشملها القوائم املالية املعدة مع  - 

 .وصيات واالقتراحات املقدمة من طرف املهنينياألخذ بعني االعتبار الت
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 املمارسات احملاسبية من خالل اختالفا بإهتمامهرت هيئة األمم املتحدة أظ 1928يف عام 

ة بتكوين ئ قامت هذه اهلي1929اقتراح إصدار معايري حماسبية موحدة خاصة بالقوائم املالية، ويف عام 

 هدفها األساسي حتقيق التوافق احملاسيب الدويل ،اسبة الدوليةجمموعة عمل تتكون من خرباء يف معايري احمل

 1930ومناقشتها وحتديد قواعد إصدارها، ويف عام  بل مراجعتها ،ط فقاملعايريوعملها ال يتمثل يف إصدار 

ع  احلالية واملتغرية ماالحتياجاتمت تأسيس جلنة مهمتها التطوير املستمر للمعايري احملاسبية الدولية لتلبية 

      1. ضرورة التشاور والنقاش لتأمني القبول الدويل هلذه املعايري

  ) OCDE(     ي والتنميةاالقتصادمنظمة التعاون  2.3.2

 200يل ا، تعمل من خالل جملس وهلا حوتعترب منظمة دولية للتعاون بني الدول الصناعية الكربى

األسواق املالية للدول األعضاء  اتاهإجتجلنة وفريق عمل، تصدر عنها ثالث نشريات يف السنة، تتنبأ ب

  2. ها فقطئوتنشر وصف حتليلي للهيكل التنظيمي هلذه األسواق، دف خلدمة أعضا

 توجيهات تضمنت حث الشركات متعددة اجلنسيات عن اإلفصاح 1976 سنة  املنظمةنشرت

 هذه التوجيهات قبوال ورأس ماهلا العامل، لقيتستثمارات اإل وصايف االستغاللعمال ونتيجة األعلى رقم 

من قبل دول املنظومة االجنلوساكسونية نظرا لقرا بشكل عام من املعايري األمريكية، وللمنظمة جلنة خمتصة 

  .عادة موضوعا مللتقياا الذي يكون مبعايري احملاسبة الدولية تم بكل ماهو جديد يف جمال احملاسبة

  ) EU(     األوريباإلحتاد 3.3.2

 ية للدول األعضاءاالقتصاد التنسيق بني النظم القانونية ودف ،1957 روما سنة تفاقيةإأوجدته 

 ومسألة توافق القوائم املالية املعدة من قبل الشركات األوروبية هتم منذ تأسيسه مبوضوع التوحيد احملاسيبإ

ة توجيهات عد، وصدرت عنه اإلحتاداص بالتنسيق بني قوانني الشركات التابعة ملختلف دول خطار إيف 

 والذي تطرق إىل عدة قواعد جيب االلتزام 1978 جويلية 25ه بتاريخ اعتمادمنها التوجيه الرابع الذي مت 

 جوان 13ا عند إعداد احلسابات اخلتامية لشركات األموال األوروبية، والتوجيه السابع الصادر بتاريخ 

 بالنسبة للشركة األم أو الشركات سواءا هـإتباعالواجب واملبادئ امعة باحلسابات  املتعلق 1983

 واخلاص بتأهيل املهنيني املكلفني بعملية املراجعة 1984 أفريل 10التابعة، والتوجيه الثامن الصادر بتاريخ 

  .القانونية
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 جديد يف التوافق احملاسيب أشار إليه باإلستراتيجية إجتاه األورويب اإلحتادتبع  إ1995يف نوفمرب 

 حيتاج إىل حترك حقيقي حىت يتمكن من أعطاء اإلحتادأعلنت املفوضية األوروبية أن ويد، احملاسبية اجلد

توجيهات واضحة للشركات األوروبية اليت ترغب يف دخول أسواق املال العاملية، حيث قامت جلنة 

   حتاداإلبدراسة درجات توافق معايري احملاسبة الدولية مع توجيهات  التابعة لالحتاد األورويب تصالاإل

 ووصلت إىل نتيجة مفادها أن هناك توافق شبه تام بينهما إال يف جزئيات بسيطة ميكن التغاضي ،األوريب

 األورويب بإعداد جمموعة واحدة اإلحتادعنها، مما مسح للشركات الراغبة يف التسجيل يف البورصات خارج 

  .من القوائم املالية

  ) IFAC(     الدويل للمحاسبنياإلحتاد 4.3.2

 دولة 118 عضوا ومنظمة من 155يضم ، 1977و منظمة عاملية ملهنة احملاسبة، تأسس سنة ه

 ربطه  وت،ااستعماهلهدفه األساسي تطوير مهنة احملاسبة دوليا من خالل إعداد معايري جيدة والتشجيع على 

ويل بوضع  الداإلحتادعالقات جيدة مع عدة هيئات ومنظمات حماسبية يف خمتلف دول العامل، وقد قام 

  : املعايري التالية

  املعايري الدولية للمراجعة وخدمات التوكيد؛ - 

 دولية ملراقبة اجلودة؛العايري امل - 

 قواعد دولية ألخالقيات املهنة؛ - 

 معايري التأهيل الدويل؛ - 

 . معايري احملاسبة يف القطاع العام - 

  ) IASC(    جلنة معايري احملاسبة الدولية 5.3.2

ها من قبل املؤسسات عند إعدادها استخدام إعداد معايري ميكن دف إىلي منظمة مستقلة ه

فاق بني املنظمات احملاسبية الفاعلة يف كل ت إثر إ1973للقوائم املالية يف خمتلف أحناء العامل، شكلت سنة 

تحدة من أستراليا، كندا، فرنسا، أملانيا، اليابان، املكسيك، هولندا، اململكة املتحدة، ايرلندا والواليات امل

ة ـ إنظمت هلذه املنظمة كل املنظمات املهنية التابعة لإلحتاد الدويل للمحاسب1983يف عام ، و1األمريكية 

                                                 
  .106 ، ص2008، دار ا�+*()� ��'&� وا�%$ز"!، ا����� ا�و��، �8(ن، ا�ردن، ، ا�����
� ا�+و��� و�����8ه� 2�34 ا�*(�7، 565$ن ��4ان 1
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 )IFAC      ( الشكل و  ،1 دولة 104 منظمة من 143 أصبحت هذه اللجنة تضم 1999ويف سنة

    .    يوضح اهليكل التنظيمي هلذه اللجنةالتايل

  نظيمي للجنة معايري احملاسبة الدوليةاهليكل الت: )05.1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Source : C.MAILLET BAUDRIER, A.LE MANH, Les normes comptables 
internationales IAS/IFRS,  4 éditions, Foucher, Paris, France, 2006, P20.  

  

  

                                                 
1 PHILIPPE TOURON, HUBERT TONDEUR, Comptabilité en IFRS, Edition D’organisation, Paris 
France, 2004, P 2.  
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International Accounting Standards Committee  
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  : ومن بني أهم األهداف اليت تسعى إليها هذه املنظمة نذكر مايلي

ا على استعماهلعايري احملاسبية اخلاصة بإعداد القوائم واإلفصاح عنها وتعميم املإصدار ونشر  - 

 ؛املستوى الدويل

 ؛املسامهة يف إرساء التوافق بني األنظمة احملاسبية - 

ذات جودة عالية وقابلة للمقارنة وبالشكل  على أن حتتوي القوائم املالية على املعلومات العمل - 

 . املتدخلني يف األسواق املالية العاملية وخمتلف املستعملنيالذي يساعد خمتلف

 هيئات أخرى  6.3.2

 مبوضوع التوافق احملاسيب إهتمت للهيئات اليت سبق ذكرها، هناك عدة هيئات دولية أخرى إضافة

  : الدويل أمهها

واق املالية  العمومية املنظمة لألستتضم هذه املنظمة اهليئا: املنظمة الدولية هليئات القيم املتداولة - 

هذه اهليئة   دولة، دف لضمان تبادل املعلومات وإعداد املعايري اليت حتمي املستثمرين، تبد80ألكثر من 

ا كبريات مبوضوع التوافق احملاسيب الدويل نتيجة لألثر السليب بني القيود احملاسبية الوطنية املفروضة إهتمام

 ص التقييم واإلفصاح؛ السيما فيما خي،على الشركات متعددة اجلنسيات

تتشكل هذه اموعة من ممثلني عن هيئات التوحيد : جمموعة الدول املتقدمة األربعة زائد واحد - 

 الواليات املتحدة األمريكية وهيئة املعايري ،احملاسيب لكل من أستراليا، كندا، ايرلندا اجلديدة، اململكة املتحدة

ذه اهليئة ال تقوم بإعداد ونشر املعايري احملاسبية، إال أن أمهيتها احملاسبية الدولية كمالحظ، وبالرغم من أن ه

تكمن يف طبيعة عملها املتمثل يف دراسة املواضيع املرتبطة باملعاجلة احملاسبية الدولية ألهم العمليات اليت 

  1. يف معاجلتها لألنظمة احملاسبية للدول األعضاء ختتلف
  
 
 

  

  

                                                 
1 B�C�> 2> �;�5ا ��ا�! ا ���" #$% &�
، 5�X�Y !: ، أه��� أ��ح ا����م ا�����
0 �$�3��2ت 01 /. أ%��ل ا�),"�+ ا�+و��� (��)'

  .126ذآ�D، ص 
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  حلياالمحاسبة متطور  :الثالثالمبحث 

 تستخدم يف حتقيق العديد من األهداف كالتخطيط والرقابة وتقييم األداء أداة هامةتعترب احملاسبة 

 داخل أو  وترشيد القرارات مبختلف أنواعها، وتقدمي املعلومات الضرورية لكافـة املتدخلني سواء خارج

ات أو التحوالت اليت ميزت عرفت تطورات متسارعة خصوصا يف اآلونة األخرية نتيجة للتغريواملؤسسة، 

  . حنو العوملة واقتصاديات السوق وحترير التجارة اخلارجيةهإجتاه العاملي واالقتصاد

ية منذ االستقالل العديد من التحوالت أثرت على النظام االقتصاديف اجلزائر عرفت املؤسسة و

حىت اية سنة   العام الفرنسيستقالل، مرحلة تطبيق النظام احملاسيباحملاسيب، أين مر مبرحلتني منذ اإل

إال أن التحول اجلذري  ،01/01/1976بتداء من إالوطين احملاسيب ، مث مرحلة تطبيق املخطط 1975

  املوجه إىل اقتصاد السوقاالقتصادي وانتقاله من االقتصادنفتاح  الوطين نتيجة لإلاالقتصادالذي عرفه 

يتماشى مع واقع املؤسسة  يا، جعلت هذا املخطط ال للتطور الذي عرفته النظم احملاسبية دولإضافة

  .ية اجلزائريةاالقتصاد

  )PCG 1957(   املخطط احملاسيب العام 1

 النظام احملاسيب الفرنسي واملتمثل إتباعوجدت املؤسسة اجلزائرية بعد االستقالل نفسها جمربة على 

، والذي يرجع تاريخ إعداده 1957لسنة   )Plan Comptable Général( يف املخطط احملاسيب العام 

  1 .1947إىل سنة 

 اإلطار العام املخطط احملاسيب العام  1.1

يهدف هذا املخطط للتنسيق بني خمتلف احملاسبات، جلعل احملاسبة أداة فعالة لتسيري املؤسسة 

 ةالزم الوطين بالوثائق وكافة املعلومات الاالقتصادية، دون إمهال فوائد التنسيق من أجل تزويد االقتصاد

 ويتكون املخطط ،وخاصة للقيام باإلحصائيات الضرورية من أجل دراسة كيفية توزيع الدخل الوطين

  2 : رئيسية وهي قساماحملاسيب العام من عشرة أ

         حسابات خاصة بامليزانية⇐ )   5(إىل ) 1(األقسام من  - 

          حسابات التسيري⇐)    7(إىل ) 6(األقسام من  - 

                                                 
=(ه��� ��'n(م ا����Y)9 ا��(�� ، �5%*� دو�� 4$ل اEf(ر ا������
� ا��3��2 ا�Y(HBد�� ا�! ا���� �S ا��j'A إ�# ا����م �4(دي ;���،  1

 2009، أآ%$<� ��Y ��5): ،13-14 -15 دR�4 ا�����ة، ا���اG�IAS/IFRS ،ا���اG�ي و��(ت h�*���S )� �7 ا���("�� ا�����Y)9 ا��و��� 
  .02ص 

2 ROBERT OBERT, Op.Cit, P 175. 
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          حسابات النتائج⇐                  )8(القسم  - 

          خاص باحملاسبة التحليلية⇐)                  9(القسم  - 

          حسابات إحصائية تسجل فيها االلتزامات ⇐)                  9(القسم  -

  ج امليزانية                                                        املتحصل عليه وتظهر خار

   ) PCG( واجلدول التايل يوضح اإلطار العام للمخطط احملاسيب العام 

  املخطط احملاسيب العام :  : )01.1(رقم جدول 

حماسبة احلسابات   احملـــــاسبة العامـــــة

  اخلاصة

احملاسبة التحليلية 

  امليــــــزانية  التسيري  النتائج  لالستغالل

  

   :8القسم 

   

نتائج سلبية 

  ).خسائر ( 

  

   :6القسم 

  

 تكاليف حسب 

  .طبيعتها

  )ات استخدام ( :أصول

قيم + جتهيزات ( القيم الثابتة  : 2القسم 

  ).مدينون أكثر من سنة + معنوية 

خمزونات املواد ( قيم استغالل  : 3القسم 

  ).واملنتجات النهائية 

زبائن ومدينون ( حسابات العمالء  : 4القسم 

  ).آخرون 

قروض ألقل من ( حسابات مالية  : 5القسم 

  ...).سنة ، اخلزينة 

  

   : 0القسم 

  

ليت احلسابات ا

تسجل فيها 

االلتزامات املعدلة 

  .أو املتحصل عليها

  

   : 9القسم 

  

حسابات أسعار 

التكلفة واجلرد 

املستمر والنتائج 

  .التحليلية

 : 8القسم 

نتائج إجيابية 

  ).أرباح ( 

منتوجات  : 7القسم 

  .عتهاحسب طبي

  )موارد : ( خصوم 

  

+ رؤوس األموال ( األموال الدائمة  : 1القسم 

الديون متوسطة وطويلة األجل + االحتياطات 

(  

  )الدائنون ( حسابات العمالء  : 4القسم 

دائنون بديون أقل ( حسابات مالية  : 5القسم 

  )من سنة 

من املخطط إىل النظام، ملتقى دويل حول اإلطار املفاهيمي ية اجلزائرية االقتصادحماسبة املؤسسة محادي نبيل، : املصدر 

، جامعة سعد دحلب IAS/IFRS املعايري احملاسبية الدولية يف ظلللنظام احملاسيب املايل اجلزائري وآليات تطبيقيه 

 .14، ص 2009،  أكتوبر15-14-13 ،البليدة، اجلزائر
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اجلزائريني يف تلك الفترة، لكن الواقع للمحاسبني كان املخطط احملاسيب العام اخليار الوحيد 

ل تبين النهج االشتراكي وكرب حجمها وتطور جماالت نشاطها وتزايد ظي للمؤسسة اجلزائرية يف االقتصاد

ظهر الكثري أيا من جهة أخرى لحتياجاا إىل معلومات حماسبية أدق من جهة، وتطور األنظمة احملاسبية دوإ

 وأصبح من الضروري البحث على نظام حماسيب جديد يتكيف مع واقع من النقائص اليت واجهها املخطط

  . ية اجلزائريةاالقتصاداملؤسسة 

  املوجهة للمخطط احملاسيب العام االنتقادات 2.1

حىت يف عقر داره من طرف املمارسني ، أدت إىل رفضه تواجه املخطط احملاسيب العام عدة انتقادا

  1 .ة نقائص نذكر منهاالفرنسيني آنذاك ، فقد كان يعاين من عد

 مجود املخطط احملاسيب العام 1.2.1

 ) اية الستينات وبداية السبعينات ( إن أول انتقاد وجه للمخطط احملاسيب العام يف تلك الفترة 

          سنة من إعداده مل حيـدث عليه إي تعديل 13دم مسايرته للتطورات، فبعد مرور ـهو قدمه وع

س الوطين الفرنسي للمحاسبة املكلف بإعداد املخطط احملاسيب الفرنسي إىل وكان قد خلص ال أو تكييف

ية وتطور تقنيات احملاسبة مما أسفر على االقتصادضرورة تعديله دف ضمان مالئمته مع ظروف احلياة 

 .، واليت جتسدت يف خمطط جديد مسي باملخطط احملاسيب املنقح1972بداية أعمال التغيري يف سنة 

  اجلزائري االقتصاد املخطط مع توجيهات عدم توافق 2.2.1

حيتاج إىل خمطط حماسيب يسمح جبمع   اجلزائري املوجه حنو املركزية والتخطيط،االقتصادكان 

     خل، يف حني إ... املعطيات اليت تسهل عملية التخطيط، مثل القيمة املضافة، تكوين رأس املال الثابت، 

  .ذه احلاجةمل يكن املخطط احملاسيب العام يليب ه

 ضعف حمتوى املخطط من حيث النصوص واإلجراءات   3.2.1

 للمخطط احملاسيب العام ضعف حمتواه من حيث النصوص تاليت وجه االنتقاداتمن أهم 

واإلجراءات احملاسبية، اليت كانت تتصف بالعمومية من جهة وال تتمتع بالقوة اإلجبارية من جهة أخرى 

   .فقد جاءت يف شكل اقتراحات فقط

  

                                                 
 �S�� 2�7 5%���(ت ;�� N](دة ا��(:3%�� )� ا���$م اI%JK(د"�، o5آ�ة ا��j'A ا�,0�K ا�����
0 درا�� =�$�$�� إ�)�7د�� E(رق �4�ة،  1

 ،�Gا�  .114- 112، ص 2003/2004)�ع ا�'*$د وا��(���، آ��� ا���$م اI%JK(د"� و�8$م ا�%��3�، :(��5 ا��
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  أرصدة احلسابات   إجتاهياب التجانس يف غ 4.2.1

، فنجد بعض أصنافه تضم يتميز املخطط احملاسيب العام بعدم جتانسه من حيث اهليكل الشكلي

حسابات تارة مدينة وتارة أخرى دائنة مما يفقد أرصدة احلسابات إي معىن هلا، وخاصة بالنسبة للمجموعة 

     46، وكمثال على ذلك حساب )احلسابات املالية ( اخلامسة واموعة ) حسابات املتعاملني ( الرابعة 

  ).مدينني ودائنني خمتلفني ( 

  )PCN(  الوطين احملاسيب املخطط  2

يربره خاصة وأن  إن تطيق اجلزائر للمخطط احملاسيب الوطين مل يكن وليد الصدفة، بل كان له ما

 الفرنكوفونية عليها الثقافة احملاسبية  غلبتاإلطارات اجلزائرية اليت قامت ذا العمل يف ذلك الوقت

  :ونستطيع تسجيل جهود اجلزائر يف تصميم وإرساء املخطط من خالل مايلي

 مراحـل إعداده 1.2

الذي تبنته اجلزائر يف أواخر الستينات من القرن املاضي على النظام ي االقتصادفرض التوجه 

 واجهها املخطط احملاسيب العام املطبق آنذاك، مما دفع احملاسيب التكييف معه، وحماولة إدراك النقائص اليت

 ذه املهمة واليت 1969بالسلطة السياسية بتكليف وزارة املالية بالشروع ابتداء من شهر ديسمرب من سنة 

تقدم  ) 19 الفقرة 1970حسب ما ورد يف قانون املالية لسنة ( حددت هلا آجال أقصاها ستة أشهر 

      1. ال أا مل تتمكن من ذلك لكون الفترة املتاحة غري كافيةبعدها حصيلة عملها، إ

 23/12/1971 املؤرخ يف 82- 71 قام وزير املالية مبقتضى األمر رقم 1971سنة  مع اية

 الوطين، مث إنشاء الس األعلى للمحاسبة والذي نصب  احملاسيببتعيني جلنة مكلفة بتحضري وإعداد املخطط

   وأوكلت له مهمة إحالل املخطط الفرنسي العام مبخطط حماسيب وطين،1972ي  ما05رمسيا بتاريخ 

  : وهي وحدد الوزير األهداف املسندة له 

 ؛ حسابات تتماشى ومتطلبات الشركات واملؤسسات العموميةاستعمال - 

 ؛السماح للدولة مبراقبة القطاعني اخلاص والعام - 

 ؛ اجلرد املستمر يف تقييم املخزوناعتماد - 

 ؛)الوسيطة (  احلسابات املؤقتة لاستعما - 

                                                 
1 B�C�> 2> �;�5ا  ���" #$% &�
، 5�X�Y !: ا�! ا��، أه��� أ��ح ا����م ا�����
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 أداءها على ضوء النتائج  لتحسنية القرارات الالزمإختاذإعطاء معلومات تتيح للمؤسسة  - 

 ؛احملاسبية

 ؛املعرفة السريعة للتكاليف وأسعار التكلفة - 

 ؛ية داخل املؤسسة اجلزائريةاالقتصاديكون وسيلة للتحكم يف التنظيم والتوقعات  - 

البنوك، اهليئات املركزية (  حاجيات خمتلف مستعملي املعلومات احملاسبية يأخذ بعني اإلعتبار - 

  ؛... )هيئات التخطيط، 

 ؛ معايري واضحة يف إعداد الوثائق احملاسبيةاعتماد - 

 ؛ها كمعطيات إحصائيةاعتمادإمداد احملاسبة الوطنية مبعلومات ذات داللة واضحة وميكن  - 

اهلامش (  طريق إستخراج النتائج يف خمتلف مراحلهاجعل حتليل وضعية املؤسسة ديناميكي عن  - 

 ...).اإلمجايل، القيمة املضافة، نتيجة اإلستغالل ، 

بعد فحصه  الوطيناحملاسيب املخطط  1973لس األعلى للمحاسبة يف شهر نوفمرب من سنة اتبىن 

ىل بإلزامية تطبيق  القاضي يف مادته األو35- 75 صدر األمر رقم 1975/أفريل/29للمشروع، مث بتاريخ 

 اهليئات العمومية ذات الطابع الصناعي طرف كل من 1976املخطط ابتداء من الفاتح من جانفي 

 املختلطة، املؤسسات اليت ختضع لنظام التكليف بالضريبة على أساس الربح االقتصادوالتجاري، شركات 

   1. الوصية مهما كان شكلها واملؤسسات األخرى بعد استشارة الوزارات ،احلقيقي

 الوطين احملاسيب اإلطار العام للمخطط  2.2

 وامعة يف جدول حمدد واليت تستعملها املؤسسة ة احملاسيب هو جمموعة احلسابات املصنفاملخطط

 املمارسات حسب خصوصيات كل مؤسسة من حيث النشاط ختالفإلعداد قوائمها املالية، ونظرا ال

وإعطاءها صبغة وطنية من أجل تبسيط وتوحيد املمارسات  الضرورة توحيد احلسابات إقتضتواحلجم، 

        2. احملاسبية يف خمتلف املؤسسات

وميكن استعراض بنية حسابات املخطط الوطين احملاسيب من خالل القرار الوزاري الصادر بتاريخ 

موعات  واملتعلق بكيفية تطبيق هذا املخطط، أين قسم احلسابات إىل مثانية أصناف أو جم23/06/1975

  :وهي

                                                 
1  OJر �35 – 75 أ5 �( رخrي 09 ا��)0 ،75 5�K,ا� j'Aا�� S�U(0 ا��
  .502  ص،1975، �837د  ،، ا���اG�ا���"�ة ا�����Y ،ا�����
  (���5، ا���اG�، ا����� ا�+(;��، د"$ان ا����$8(ت ا��، أ�,ل ا�����
� ا����8 و1& ا��j'A ا�����
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   االستثمارات):2( اموعة -  األموال اخلاصة                  ):1( اموعة - 

   احلقوق   ):4( اموعة -املخزونات                       ): 3( اموعة - 

  األعباء    ): 6( اموعة -الديون                           ): 5( اموعة - 

   النتائج):8( اموعة - إليرادات                          ا):7( اموعة - 

 حمزونات )2(وحتويلها إىل استثمارات ) 1( اخلاصة ل األموااستخدامعلى اعتبار أن األمر يبدأ بو

               1). 5(وإن مل تكفي األموال اخلاصة يتم اللجوء لالقتراض أي الديون ) 4(وحقوق ) 3(

     ⇐ )  4،  3 ، 2( اموعات 

      حسابات امليزانية                                ⇐                                          

      ⇐ )       5 ، 1( اموعتني 

      حسابات التسيري⇐ )                   7 ، 6( اموعتني 

   حسابات النتائج⇐                        )  8( اموعة 

عتمد على مبدأ الترتيب العشري عند ترقيمه للحسابات األساسية التابعة لكل جمموعة، مع إ

 .مراعاته ملبدئي السيولة واالستحقاق عند ترتيب حلسابات األصول واخلصوم

 األصول 1.2.2

ممتلكات   وهي،عناصر ذمة املؤسسة واليت هلا قيمة إجيابيةتعرف األصول على أا جمموعة 

، وتعترب امللكية العامل الرئيسي يف إدراج هذه األخرية يف امليزانية كما )اخلصوم ( ن املوارد املؤسسة اآلتية م

تصنف ضمن عناصر األصول بعض العناصر اليت تعترب يف الواقع أعباء مل تقتطع من نتائج النشاط وتدرج 

ف البحث ، مثل املصاريف اإلعدادية، مصاريضمن أصول املؤسسة دف إطفاءها على عدة سنوات

والتطوير، ومت ترتيب عناصر األصول حسب مبدأ السيولة من األسفل إىل األعلى، أي حسب الفترة اليت 

   2 :تستغرقها هذه العناصر يف التحول إىل سيولة، وبالتايل مت تقسيمها إىل

) االستثمارات  ( كل العناصر اليت تساهم بصفة دائمة يف نشاط املؤسسة:    األصول الدائمة - 

 فرع إىلوتت

 . القيم املعنوية: 21   حساب    .                   مصاريف إعدادية: 20حساب 
                                                 

1 �V")�N ان��Y 0�K,0 ا�
  .45 ص ،1999 ،، د"$ان ا����$8(ت ا��(���5، ا���اG�، =���7ت ا�����
� "2[  ا��j'A ا�����
2 B�C�> 2> �;�5ا ��ا�! ا ���" #$% &�
 ذآ�5 ، D�X�Y !:، أه��� أ��ح ا����م ا�����
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  .جتهيزات اإلنتاج: 24حساب .                                   األراضي: 22حساب 

       .استثمارات قيد اإلنتاج: 28حساب .                         جتهيزات اجتماعية: 25حساب 

  .   مؤونات تدين املخزون: 39حساب .                   ات االستثماراتاهتالك: 29حساب 

ا يف احلاالت العادية عن سنة استعماهل كل عناصر الذمة اليت ال تزيد مدة :املتداولةاألصول   -

          : وتتفرع اموعتني إىل،)املخزونات واحلقوق ( وتشمل عناصر اموعة الثالثة والرابعة 

 . مواد ولوازم: 31حساب .                                     بضائع: 30اب حس

  .منتجات تامة الصنع: 35حساب .                    منتجات نصف مصنعة: 33حساب 

    .   خمزون لدى الغري: 37حساب .                         فضالت ومهمالت:36حساب 

  .   مشتريات: 38حساب 

 . حقوق املخزونات: 43حساب .                         قوق االستثماراتح: 42حساب 

  .تسبيقات للغري: 45  حساب  .                     حقوق على الشركاء: 44حساب 

    .   حقوق على الزبائن: 47حساب .                         تسبيقات االستغالل: 46حساب 

  .   قيم احلقوقمؤونات تدين : 49     حساب                      .              متاح: 48حساب 

 اخلصوم  2.2.2

أا جمموعة عناصر ذمة املؤسسة اليت هلا قيمة اقتصادية سالبة، وهي املوارد تعرف اخلصوم على 

اليت قدمها أو وضعها الشركاء حتت تصرف املؤسسة، وقد مت ترتيب عناصر حسابات اخلصوم حسب مبدأ 

 وبالتايل مت تقسيمها إىل أموال خاصة وديون قصرية ومتوسطة وطويلة ،األسفل إىل األعلىاالستحقاق من 

  1 .األجل

 متثل األموال اليت وضعت حتت تصرف املؤسسة واليت تعتمد عليها بصفة :اخلاصةاألموال  - 

 دائمة يف متويل مشاريعها، وتتفرع إىل 

 . رأس مال شخصي: 11حساب .                         رأس مال اجتماعي: 10حساب 

  .احتياطات: 13حساب .                            عالوات املسامهة: 12حساب 

    .   فرق إعادة التقييم: 15حساب .                            إعانات االستثمار:14حساب 

  .   نتائج رهن التخصيص: 18حساب .              حساب االرتباط بني الوحدات:17حساب 

  .                                        مؤونات األعباء واخلسائر: 19حساب 
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 ومت ،1متثل كل االلتزامات اليت تعاقدت عليها املؤسسة مبقتضى عالقتها مع الغري : الديون - 

ترتيب هذه احلسابات حسب مبدأ االستحقاق، كما يعكس هذا الترتيب التصنيف الوظيفي حسب طبيعة 

ت اليت تقوم ا املؤسسة، وحرص معده على أن تكون حسابات حقوق الغري على املؤسسة وحقوق العمليا

  :املؤسسة على الغري متناظرة، وتتفرع حسابات اموعة إىل

 . دائنو االستثمارات: 52حساب .                         حسابات األصول الدائنة: 50حساب 

  .حمتفظات حلساب: 54      حساب                      .       دائنو املخزونات: 53حساب 

    .   دائنو االستغالل: 56حساب .           الشركاء والشركات احلليفةإجتاه ديون :55حساب 

 .   ديون مالية: 58 حساب                         .          تسبيقات جتارية: 57حساب 

 حسابات التسيري 3.2.2

     من اموعة السادسة املتمثلة يف األعباء واموعة السابعة املتمثلة تضم حسابات التسيري كل

 اء والنواتجـ إىل حسابات اموعة الثامنة املتمثلة يف النتائج والنامجة عن الفرق بني األعبإضافةيف النواتج، 

  2 :اليت تتفرع إىلو

 .ادات االستغاللالفرق بني أعباء االستغالل و إير=  نتيجة االستغالل : 83حساب 

  الفرق بني أعباء خارج االستغالل و إيرادات خارج االستغالل= نتيجة خارج االستغالل  :84 حساب

   .اهلامش اإلمجايل: 80حساب 

  .القيمة املضافة: 81حساب 

  .نتيجة السنة املالية: 88حساب 

          مقابل وهي كل ما ينتج على عاتق املؤسسة أو ما تقوم بتسديده والناجم عن:األعباء - 

 طبيعتها وتصنف حساباا حسب عاتقها،خدمات أو مزايا وكل االلتزامات اليت تقع على ما تتحصل عليه 

  :إىلوتتفرع 

 . مواد ولوازم مستهلكة: 61حساب .                          بضاعة مستهلكة:60حساب 

  .صاريف العاملنيم: 63حساب .                                 خدمات: 62حساب 

    .   مصاريف مالية: 65حساب .                           ضرائب ورسوم:64حساب 

  .   اتاهتالكحصص : 68  حساب        .               مصاريف متنوعة: 66حساب 

  .    أعباء خارج االستغالل: 69حساب 
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حسابات  ومت تصنيفها عني،مكل ما تتحصل عليه املؤسسة نتيجة قيامها بنشاط هي : النواتج - 

   :مثل األعباء حسب طبيعتها، وتتفرع إىلالنواتج 

 . إنتاج مباع: 71حساب .                         مبيعات البضائع: 70حساب 

  .إنتاج املؤسسة لذاا: 73حساب .                              إنتاج خمزن: 72حساب 

    .   حتويل تكاليف اإلنتاج: 75              حساب .               أداء خدمات:74حساب 

  .   حتويل تكاليف االستغالل: 78حساب .                             نواتج مالية: 77حساب 

  . نواتج خارج االستغالل: 79حساب 

 القوائم املالية 4.2.2

مهما كان شكلها  ،الوطين على املؤسسات املعنية مبسك الدفاتر احملاسبيةاحملاسيب فرض املخطط 

 إضافةب ال من خالل أربعة عشر جدوة،وحجم نشاطها تلخيص العمليات احملاسبية اليت تقوم ا خالل الدور

 جمتمعتني ذمة املؤسسة حلظة إعدادمها، وجدول نذين يعطيال األصول وميزانية اخلصوم الةإىل ميزاني

   1 :هذه اجلداول هي، وللتسيريحسابات النتائج الذي نتحصل من خالله على األرصدة الوسيطة 

  . االهتالكات: 05 اجلدول رقم  .                     االستثمارات: 04اجلدول رقم 

  .  احلقوق: 07  اجلدول رقم  .                        املؤونات: 06اجلدول رقم 

          .الديون: 09 اجلدول رقم                    .األموال اخلاصة: 08اجلدول رقم 

      . البضائع واملواداهتالك: 11 اجلدول رقم                         .املخزونات: 10اجلدول رقم 

         .املبيعات واخلدمات املقدمة: 13اجلدول رقم    .                مصاريف التسيري :12اجلدول رقم 

     .نواتج التنازل عن االستثمارات: 15قم  اجلدول ر                      .نواتج أخرى: 14اجلدول رقم 

  .معلومات خمتلفة: 17اجلدول رقم        .التعهدات املمنوحة واملقدمة: 16اجلدول رقم 

متكن هذه اجلداول كافة مستخدميها بأخذ صورة تفصيلية عن العمليات اليت قامت ا املؤسسة 

التغريات اليت أدخلتها املؤسسة على الطرق خالل الدورة احملاسبية، كما تدرج معها مالحق خاصة بكل 

هذه التغريات تعترب إخالل ، ألن االهتالكأقساط حساب  املخزون أو تقييمقة ياملتبعة وتربيراا، مثل تغري طر

   .مببدأ ثبات الطرق احملاسبية وال تسمح باملقارنة مع نتائج الدورات السابقة
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   الوطين احملاسيب املوجهة للمخططاالنتقادات 3.2

 دف 1957 املخطط احملاسيب العام الفرنسي لسنة 1975الوطين لسنة احملاسيب عوض املخطط 

إعطاء الدولة أداة ناجعة للتخطيط والتسيري، إال أن تطبيقه على أرض الواقع كشف عن العديد من الثغرات 

ملخطط ال يتماشى مع  اجلزائر حنو اقتصاد السوق أين أصبح هذا اإجتاهوالنقائص، واليت أصبحت جلية مع 

ية اجلديدة بعد أن فتحت اجلزائر اال لالستثمار األجنيب بتبنيها للعديد من اإلصالحات االقتصادالظروف 

 اية ويف مقدمتها قوانني اخلوصصة، مما مسح بدخول الشركات األجنبية السوق اجلزائرية وخصوصاالقتصاد

     1. يف قطاع احملروقات

ة بينها م الوطين نظرا للعقود املرب احملاسيبانت ملزمة بتطبيق املخططورغم أن هذه الشركات ك

وبني اجلزائر إال أا مل تعتمده لوجود عدة مشاكل يف التسيري، وعدم مطابقة قوائمه املالية للمعايري احملاسبية 

داد مقاربة الدولية، أين أصبحت هذه الشركات تستعمل حماسبتها اخلاصة ا ويف اية كل دورة تقوم بإع

بني حساباا وحسابات املخطط الوطين احملاسيب، وألن هذه املقاربة ال تتم وفق قواعد وميكانزمات 

     املوجهةاالنتقاداتومن أبرز النقائص و ،املخطط أصبحت القوائم النهائية املعدة ا الكثري من املغالطات

  :  نذكر مايلي،له

 التقصري يف اإلطار املفاهيمي  1.3.2

إلطار املفاهيمي يف نظرية احملاسبة بأنه جمموعة منظمة من األهداف واملبادئ األساسية يعرف ا

املنسقة فيما بينها، واليت بفضلها ميكن إصدار املعايري املناسبة وحتديد طبيعة ووظائف وحدود احملاسبة املالية 

 يف خدمة الدولة باعتبارها 1975ين فالقوائم املالية اخلتامية حسب املخطط احملاسيب الوط،  2والقوائم املالية

 امليزانية اخلتامية وجدول إعداد فأصبح اهلدف من احملاسبة هدف جبائيواجلهة املخولة بتحصيل الضرائب، 

يتم يف ظل التقيد بالقوانني واإلجراءات الضريبية دف حتديد النتيجة اخلاضعة للضريبة حسابات النتائج 

 الكلي واإلحصاء عن طريق االقتصادأعطى أولوية للمعلومات اخلاصة بكما أن املخطط احملاسيب الوطين 

عرضه وتصنيفه وترتيبه للبيانات احملاسبية، فجدول حسابات النتائج مثال يسهل عملية حساب الناتج اخلام 

والقيمة املضافة، غري أن هدف احملاسبة على املستوى الدويل هو تلبية احتياجات العديد من مستعملي 

كما أن املبادئ احملاسبية غري معرب عنها ، 3 إخل... مات احملاسبية كاملستثمرين ، املسامهني واملالك املعلو

                                                 
1 ��N  ،ف$'N Rا�+و��� ��

�7 �$�����8 ا�����K �2�3ا�� �
���� �"�Gا�      2008 ،، ا���اG�<$داود، ا���ء ا�ول، V5%�� ا�&�آ� ا��

  . 16ص 
  . 112، ص 2006، دار وا�G ��'&�، ا�ردن، ا���,ذج ا�����
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�دئ إ�# ا������8 ر7$ان �4$ة 4'(ن،   2
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 النواتج اخلاصة، األموال اخلصوم، كاألصول،تعريف واضح لبعض املفاهيم يعطي  ومل ،بشكل واضح

     .إخل...التكاليفو

 تصنيف وتبويب احلسابات  2.3.2

 فيما خيص كيفية تبويبه وتصنيفه للحسابات االنتقاداتديد من وجه للمخطط احملاسيب الوطين الع

  1 :نذكر أمهها

لتصنيف اهذا  اعتمد على تصنيف حسابات التسيري حسب طبيعتها، حيث وحسب البعض - 

 الداخلي ملختلف مصاحل املؤسسة وأقسامها، على عكس التصنيف للتسيرييعطي مؤشرات غري صاحلة 

 أسعار ، األجنلوسكسونية، والذي يسمح باحلصول على تكاليف اإلنتاج البلدانالوظيفي املعمول به يف

التكلفة واألعباء اليت تقع على عاتق الوظيفة التجارية، الوظيفة املالية والوظيفة اإلدارية دون احلاجة إلعادة 

    ؛معاجلة املعلومات احملاسبية

ملتداولة وبني اخلصوم اجلارية  اريال يوجد أي متييز أو فصل بني األصول املتداولة واألصول غ - 

 ؛واخلصوم غري اجلارية

معاجلة مصاريف البحث والتطوير على أا مصاريف إعدادية، وليس على أساس أا قيم  - 

 ؛معنوية حيث أن القيم املعنوية حمددة بشهرة احملل وحقوق امللكية الصناعية والتجارية

 .وجود بعض االستثناءات يف مبادئ التصنيف - 

 قييم قواعد الت 3.3.2

ورغم أن هذا املبدأ ) تكلفة الشراء ( عتمد املخطط احملاسيب الوطين على مبدأ التكلفة التارخيية إ

 يقر بتسجيل عناصر القوائم املالية على أساس تكلفة حيثمعمول به يف أغلب األنظمة احملاسبية يف العامل، 

تراض ثبات وحدة النقود كوحدة قياس مع اف) إذا أنتجتها املؤسسة لذاا ( الشراء أو تكلفة اإلنتاج 

 القرارات إختاذحماسيب، إال أن هذا املبدأ ال يعطي صورة حقيقية على وضعية املؤسسة وبالتايل تكون عملية 

  2. التضخمياالقتصاد تتماشى مع كيغري عقالنية، فالعديد من عناصر القوائم املالية ينبغي إعادة تقييمها 
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 نظام اجلرد  4.3.2

لزمة مبسك املزائري على مجيع املؤسسات مهما كان حجمها وطبيعة نشاطها وفرض املشرع اجل

الدفاتر احملاسبية أن تتبع طريقة اجلرد الدائم، رغم أن هذه الطريقة ال تتناسب وإمكانيات بعض املؤسسات 

مما ا من أجل متابعة املشتريات واملبيعات واملخزونات، مع تعدد نشاطها والبعد اجلغرايف لبعض وحدا

 1.جيعلها تالقي العديد من الصعوبات يف تطبيقها لنظام اجلرد الدائم

 القوائم املالية  5.3.2

 جدول 17رغم أن املخطط احملاسيب الوطين ألزم مجيع املؤسسات مهما كان حجمها بإعداد 

  :  إال أا تعاين من العديد من النقائص نذكر منهامالية،كقوائم 

      ن الدورة السابقة للقيام بعملية املقارنة، وللقيام ا البدشكل امليزانية ال يقدم معطيات ع - 

 ؛من الرجوع إىل اجلداول امللحقة

ال يقدم جدول حسابات النتائج معطيات عن نشاط الدورة السابقة، كما أنه ال يسمح   - 

 ؛على املستوى الدويل والنتيجة املالية وال يقدم بعض األرصدة الوسيطة املعروفة احملاسبيةبالتمييز بني النتيجة 

ال حتتوي القوائم املالية حسب املخطط احملاسيب الوطين على بعض اجلداول اهلامة، مثل جدول  - 

 على اعتبار أن اخلزينة هلا دور ،تدفقات اخلزينة رغم األمهية البالغة اليت توليها األنظمة احملاسبية هلذا اجلدول

ات اخلزينة واملتمثلة يف وظيفة االستغالل، وظيفة هام يف نشاط املؤسسة من خالل وظائف جدول تدفق

 .االستثمار، وظيفة التمويل

 قصور املخطط احملاسيب الوطين 6.3.2

     2: مل يعاجل املخطط احملاسيب الوطين بعض العمليات نذكر منها

 تكاليف البحث والتطوير؛  وجياريالالقرض ا - 

 ؛معاجلة العمليات بالعملة األجنبية - 

 ؛االندماج - 

 .إلتزامات التقاعد  وعة األجرالعطل مدفو - 
                                                 

1 SAMIR MEROUNI, L’application des Norme IFRS en Algérie, Mémoire de fin d'études Pour l'obtention 
d'un diplôme de troisième cycle professionnel en finances publiques, Institut d'Economie Douanière et 
Fiscale, Tipaza, Alger, 2004-2006, P 20. 
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  : خالصـة الفصل 

  :من خالل استعراضنا لتطور احملاسبة دوليا وحمليا من خالل هذا الفصل تنب لنا مايلي 

 ة مع ظهور اإلنسان وتطورت نتيجت من فروع العلوم االجتماعية، نشأهااحملاسبة مثل غري - 

واالجتماعية والسياسية السائدة خالل كل فترة ية االقتصادللجهود الفكرية والعملية، متأثرة بالظروف 

   مستجيبة لتطورات احمليط الذي كانت تستعمل فيه، سواء يف اتمعات البشرية القدمية أين كان دورها 

 إىل مفهومها احلديث كوا نظام للمعلومات داخل املؤسسة يساعد على وصوالوال يتعدى العد والقياس، 

 ؛ القراراتإختاذ

 االقتصاد إجتاه و،ية العاملية خالل الربع األخري من القرن املاضياالقتصادحوالت لعبت الت - 

      دورا بارزا، يف املمارسات احملاسبية بني دول العاملختالف إىل االإضافةالعاملي حنو الشمولية والعوملة، 

 إضفاء صبغة دولية يف ظهور وتطور فرع جديد من فروع احملاسبة عرف باحملاسبة الدولية، هدفه األساسي

ة من خالل حماولة تقريب وجهات النظر حول املمارسات احملاسبية املختلفة بيعلى املمارسات احملاس

 املنظمات الدولية واهليئات املهنية الرائدة دورا تحتظى بصبغة القبول الدويل، ولعب والبحث عن ممارسات

 ؛كبري يف هذا اال

ا جمربة على تطبيق النظام احملاسيب الفرنسي واملتمثل يف بعد االستقالل وجدت اجلزائر نفسه - 

ي املوجه، مما االقتصادعجز عن مواكبة التطورات بعد انتهاج اجلزائر النظام املخطط احملاسيب العام والذي 

 .1975م حماسيب جديد عرف باملخطط احملاسيب الوطين لسنة ااستدعى ضرورة إصالحه من خالل تبين نظ

ي اليت عرفتها اجلزائر أواخر التسعينات وتبين سياسات االقتصاد اإلصالح ونتيجة لسياسات

 تلك مواكبةهذا املخطط  يستطع اخلوصصة اليت أسفرت على دخول شركات أجنبية السوق اجلزائرية، مل 

، مما أجرب اجلزائر على التفكري وتكريس اجلهود إلصالح هذا االنتقادات العديد من ووجهة لهالتغريات 

ام يف خضم مجلة اإلصالحات املنتهجة، كللت هاته اجلهود بتبين نظام حماسيب جديد وهو النظام احملاسيب النظ

             . 2010الذي أصبح ساري التطبيق إبتداءا من الفاتح من جانفي ، وواملايل
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   لنظام المحاسبي الماليا: الفصل الثاني

 السوق وما اقتصاد اليت مرت ا اجلزائر واالنتقال من املخطط إىل االقتصاديةكان للتحوالت 

ي وحترير التجارة اخلارجية ودخول الشركات متعددة اجلنسيات السوق اجلزائرية اقتصاد انفتاحواكبها من 

 على  على مهنة احملاسبة يف اجلزائر أين عجز املخطط الوطين احملاسيب آثار بارزة ،السيما يف قطاع احملروقات

 وأصبح تعديل النظام احملاسيب اجلزائري ضرورة حتمية وملحة لتكييفه مع متطلبات ،مواجهة هذه التحوالت

، كللت هاته ات جذريةإصالحوبذلت اجلزائر جهودا حثيثة لتعديله من خالل القيام ب السوق، اقتصاد

  .2010 من الفاتح من جانفي  إبتداءا النظام احملاسيب املايل الذي أصبح ساري التطبيقبصدوراجلهود 

تضمن النظام احملاسيب املايل على إطار تصوري للمحاسبة املالية يشكل دليال إلعداد املعايري 

 كما ،جلة مبوجبه الطرق احملاسبية املالئمة عندما تكون بعض املعامالت غري معااختياراحملاسبية وتأويلها و

ها نظاما للمعلومات، وعرف األصول واخلصوم والنواتج واألعباء اعتبارأعطى مفهوما للمحاسبة املالية ب

 ا من طرف كل الكيانات امللزمة لتزامها واالاحتراموبعض مكوناا، وحدد املبادئ احملاسبية الواجب 

، كما نص عارف عليها واليت حتظى بصفة القبول الدوليةبتطبيقه واليت تشكل يف جمملها املبادئ احملاسبية املت

       .تنظيم مهنة احملاسبةاخلاصة بعلى جمموعة من القواعد 

حدد النظام احملاسيب املايل القواعد العامة للتقييم واإلدراج يف احلسابات ووضح شروط وقواعد 

وعاجل بعض احلاالت اخلاصة للتقييم  التقييم واإلدراج لألصول واخلصوم واألعباء والنواتج ومكوناا،

 على مدونة حسابات تشكل اهليكل العام للنظام وبني كيفية سري هاته احتوىكما  والتسجيل احملاسيب،

احلسابات واملعاجلة احملاسبية لكل عنصر من عناصر األصول واخلصوم والنواتج واألعباء، وحدد أنواع 

    . وكيفيات عوضهاومكوناا الكشوف املالية 
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   للنظام المحاسبي الماليالتصورياإلطار  :األولالمبحث 

إطار تصوري يشكل دليال إلعداد وعرض املعايري على تضمن النظام احملاسيب املايل اجلزائري 

 الطرق احملاسبية املالئمة عندما تكون هناك بعض املعامالت أو األحداث اختياراحملاسبية وتأويلها ، و

 اإلطار التصوري للنظام احملاسيب املايل على احتوى، و1   غري معاجل مبوجبه* يقوم ا الكيان  اليتاالقتصادية

وجمال تطبيق هذا الصافية  نتيجةال اخلصوم، النواتج، األعباء و،مفاهيم لكل من احملاسبة املالية، األصول

يف جمموعها املبادئ احملاسبية واليت تشكل ها احترام، ونص على جمموعة املبادئ احملاسبية الواجب النظام

 واليت القواعد التنظيمية للمحاسبةجمموعة من كما حدد املتعارف عليها واليت حتظى بصفة القبول العام، 

  .من طرف مجيع الكيانات امللزمة قانونا مبسك حماسبة مالية وفقا هلذا النظامومراعاا  ا لتزامجيب اال

 اإلطار املفاهيمي .1

رقم  من القانون 03اسيب املايل مفهوما للمحاسبة املالية من خالل ماورد يف املادة حدد النظام احمل

املالية نظام لتنظيم املعلومات املالية، يسمح بتخزين  احملاسبة «املتضمن النظام احملاسيب املايل  11- 07

ملالية معطيات قاعدية وتصنيفها وتقييمها وتسجيلها وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية ا

، من خالل هذا التعريف ميكن أن 2 »وممتلكات الكيان وجناعته ووضعية خزينته يف اية السنة املالية 

  :نستنتج اخلصائص التالية للمحاسبة املالية

 ؛احملاسبة املالية نظام لتنظيم املعلومات املالية -

 ؛ النظام هي معطيات قاعدية قابلة للقياس النقديمدخالت -

 ؛تعكس بصدق املركز املايل للكيانمتثل كشوف خمرجات النظام  -

جدول (  ، ووضعية اخلزينة)جدول حسابات النتائج ( هدف النظام قياس أداء وجناعة الكيان  -

 ؛)التدفقات النقدية 

   . يتم إعداد الكشوف املالية يف اية السنة احملاسبية - 
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	�ن* � .ه% �/!%.# �-,!# �� ا�!%ارد ا�+�'�# وا�!�د�#، ا�!&!%$# و)	' ا�!&!%$# "!�رس 

.7829 $+� ذآ'4 ، ص  �1	2 1-%ف، �' 1  
          2007، 74 ا�/'��ة ا�'$!	#، ا�/CاB'، .�د  ا���
م ا���
�	 ا��
�	،ا������، 2007 �%<!+' 25 ا�!@رخ <= 11- 07;��%ن ر;:  2

  .03ص 



  لنظام احملاسيب املايلا :الفصل الثاين                                                                                             

 52 

 األعباء النواتج، اخلصوم، األصول، التصوري للنظام احملاسيب املايل كل من اإلطاركما عرف 

 1 .156-08ونتيجة الدورة الصافية من خالل مواد املرسوم التنفيذي 

 األصول  1.1

ية اقتصاداألصول هي املوارد اليت يسريها الكيان بفعل أحداث ماضية واملوجهة ألن توفر له منافع 

 ومن خالل هذا ، للكيانيةاقتصادمستقبلية، فشرط إدراج األصل هو التسيري والقدرة على حتقيق منافع 

    التعريف ميكن مالحظة أن األصول اليت يستأجرها الكيان هلدف ما تعترب ضمن عناصر األصول وتدرج

  : وتنقسم األصول إىل امليزانية يف

 ؛أصول غري جارية -

 .أصول جارية -

     هلا  بني األصول اجلارية وغري اجلارية بقو156-08 من املرسوم التنفيذي رقم 21 املادة وميزت

 تشكل عناصر األصول املوجهة خلدمة الكيان بصورة دائمة أصوال غري جارية، وأما األصول اليت ليس هلا «

  : وحتتوي األصول غري اجلارية على مايلي»هذه الصفة بسبب وجهتها أو طبيعتها فإا تشكل أصول جارية 

    مثل األموال العينية الثابتة  الكيان ، احتياجاتاألصول املوجهة لإلستعمال املستمر لتغطية  - 

 ؛أو املعنوية

األصول اليت تتم حيازا لغرض توظيفها على املدى الطويل أو غري املوجهة ألن يتم حتقيقها  - 

 . خالل إثىن عشر شهرا ابتداء من تاريخ اإلقفال

  :فتحتوي على مايلياألصول اجلارية أما 

 ؛ العاديةستغاللاال إستهالكها يف إطار دورة األصول اليت يتوقع الكيان حتقيقها أو بيعها أو - 

األصول اليت يتم حيازا أساسا ألغراض املعامالت القصرية واليت يتوقع الكيان حتقيقها خالل  - 

 ؛إثىن عشر شهر

 . لقيوداستعماهلاالسيوالت أو شبه السيوالت اليت ال خيضع  - 
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 اخلصوم 2.1

ية ماضية واليت يتمثل انقضاؤها اقتصادداث ات الراهنة للكيان النامجة عن أحلتزاماخلصوم هي اال

ات احلالية اليت تقع على لتزامية، إذا فاخلصوم تشمل االاقتصادبالنسبة للكيان يف خروج موارد ممثلة ملنافع 

 املاضية واليت يتم الوفاء ا مقابل نقصان يف املوارد اليت من االقتصاديةعاتق الكيان والناجتة عن األحداث 

  :  ية ، وتنقسم اخلصوم إىلاقتصادقق للكيان منافع املنتظر أن حت

 ؛خصوم غري جارية -

 .خصوم جارية -

فرق املشرع اجلزائري بني اخلصوم اجلارية وغري اجلارية من خالل ما جاء يف الفقرة الثانية من 

   :عندماتصنف اخلصوم خصوما جارية  « بقوله 156- 08 من املرسوم التنفيذي 22املادة 

 ؛ العاديةستغاللاالسويتها خالل دورة يتوقع أن تتم ت -

  .جيب تسديدها خالل اإلثىن عشرة شهر املوالية لتاريخ اإلقفال - 

  »وتصنف باقي اخلصوم خصوما غري جارية 

 )اإليرادات ( النواتج  3.1

 اليت حتققت خالل السنة املالية يف شكل االقتصاديةتتمثل نواتج السنة املالية يف تزايد املزايا 

 خسائر القيمة استعادةدة يف األصول أو نقصان يف اخلصوم نتيجة نشاط الكيان، كما تشمل مداخيل أو زيا

أو مداخيل حققها الكيان نتيجة نشاطه خالل الدورة احملاسبية ية اقتصاد، إذا النواتج هي منافع حتياطاتواال

  .وتظهر يف شكل زيادة يف األصول أو نقصان يف اخلصوم

 األعباء 4.1

 اليت حصلت خالل السنة املالية يف شكل االقتصاديةاملالية يف تناقص املزايا تتمثل أعباء السنة 

   اتاالهتالكخروج أو اخنفاض أصول أو يف شكل ظهور أو إرتفاع خصوم، وتشمل األعباء خمصصات 

 ومن  أثناء الدورة احملاسبيةاالقتصادية وخسائر القيمة، أي أن األعباء متثل اخنفاض يف املنافع حتياطاتأو اال

  :خالل ما سبق ميكن أن نستنتج 

 .  نواتج أو إيرادات⇐الزيادة يف األصول أو النقصان يف اخلصوم    - 

  .  أعباء⇐النقصان يف األصول أو الزيادة يف اخلصوم    - 
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 النتيجة الصافية 5.1

تساوي النتيجة الصافية للسنة املالية الفارق بني جمموع النواتج وجمموع األعباء لتلك السنة ويكون 

 ماعدا العمليات اليت تؤثر مباشرة ،هذا الفارق مطابقا لتغري األموال اخلاصة بني بداية السنة املالية وايتها

ما يكون على مبلغ رؤوس األموال اخلاصة وال تؤثر على األعباء أو النواتج، وتكون النتيجة الصافية رحبا عند

  .لة العكسيةهناك فائض يف النواتج مقارنة باألعباء وخسارة يف احلا

 . األعباء–النواتج = النتيجة الصافية  - 

 .  النتيجة الصافية ربح⇐األعباء   >   النواتج    - 

 .  النتيجة الصافية خسارة⇐األعباء   <   النواتج    - 

 جمال التطبيق .2

 حتديد الكيانات امللزمة قانونا مبسك حماسبة مالية وفقا للنظام احملاسيب املايل ،يقصد مبجال التطبيق

  1 .11-07القانون ها اجلزائري، واليت حدد

 الكيانات امللزمة بالتطبيق 1.2

أنه تطبق أحكام هذا القانون على  على 11- 07 من القانون 02املادة الفقرة األوىل من نصت 

كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم مبوجب نص قانوين أو تنظيمي مبسك حماسبة مالية، كما حددت املادة 

  :كيانات امللزمة مبسك حماسبة مالية وفق النظام احملاسيب املايل وهيال من نفس القانون 04

 ؛الشركات اخلاضعة ألحكام القانون التجاري - 

 ؛التعاونيات - 

األشخاص الطبيعيون أو املعنويون املنتجون للسلع واخلدمات التجارية وغري التجارية إذا كانوا  - 

 ؛ية مبنية على عمليات متكررةاقتصادميارسون نشاطات 

 .لذلك مبوجب نص قانوين أو تنظيمي األشخاص الطبيعيني واملعنويني اخلاضعني كل - 
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 الكيانات الغري ملزمة بالتطبيق 2.2

 على أنه يستثىن من جمال تطبيق هذا 11-07 من القانون 02 املادةالفقرة الثانية من نصت 

ال يتعدى  كيانات الصغرية اليتميكـن لل والقانون األشخاص املعنويون اخلاضعون لقواعد احملاسبة العمومية،

املستخدمني ( دد مستخدميها ـوع) يشمل رقم األعمال جمموع النشاطات الرئيسية والثانوية ( أعماهلارقم 

  1 : حسب نوعية نشاطها خالل سنتني ماليتني متتاليتني احلدود اآلتية)الذين يعملون ضمن الوقت الكامل 

 ماليني دينار                                                                                                    10ى رقم األعمال ال يتعد - :التجاريالنشاط  - 

   أجراء9 عدد املستخدمني ال يتعدى  -                       

                                                                                  ماليني دينار                   6رقم األعمال ال يتعدى  - :واحلريفاإلنتاجي النشاط  - 

   أجراء9 عدد املستخدمني ال يتعدى  -                               

 ماليني دينار                                        6رقم األعمال ال يتعدى  -: النشاط اخلدمي والنشاطات األخرى - 

  . أجراء9 عدد املستخدمني ال يتعدى -                                                    

أن متسك حماسبة مالية مبسطة تسمى مبحاسبة اخلزينة وتتضمن وضعية السنة املالية، حسابات 

  2. ول تغريات اخلزينة خالل السنة املاليةالنتائج للسنة املالية وجد

 املبادئ احملاسبية  .3

تبىن النظام احملاسيب املايل اجلزائري جمموعة من املبادئ املربرة لإلجراءات واملمارسات احملاسبية 

لضمان مالئمة والواجب مراعاا من طرف مجيع الكيانات امللزمة مبسك احملاسبة املالية يف إعداد الكشوف 

 احملاسبية املقبولة ئادب املشرع اجلزائري جبميع املالتزم، وية املعلومات احملاسبية املقدمة ملستعمليهاومصداق

 املتضمن النظام 11- 07القانون اإلمجاع الدويل من خالل ماجاء يف بواليت حتظى  ) GAAP( عموما 

  .نونهذا القا املتضمن تطبيق أحكام 156- 08املرسوم التنفيذي  واحملاسيب املايل

 املبادئ املتعلقة باملالحظة  1.3

 :وتشمل مايلي
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 مبدأ القيد املزدوج  1.1.3

أين  ، أن الكتابات احملاسبية حترر وفقا ملبدأ القيد املزدوج11- 07 من القانون 16جاء يف املادة 

    التسلسل الزميناحترامل ظكل تسجيل حماسيب على األقل حسابني أحدمها مدين واألخر دائن، يف ميس 

 كما ،ون املبلغ املدين مساوي للمبلغ الدائنـ، وجيب أن يكاالقتصاديةيل العمليات واألحداث يف تسج

 وكذا مرجع الوثيقة الثبوتية ،جيب أن حيدد كل تسجيل حماسيب مصدر كل معلومة ومضموا وختصيصها

    1 .اليت يستند إليها

 مبدأ الوحدة احملاسبية  2.1.3

 جيب أن يعترب كما لو كان  كل كيان على أن156- 08التنفيذي  من املرسوم 09نصت املادة 

وحدة حماسبية مستقلة ومنفصلة عن مالكيها، فاحملاسبة املالية تقوم على مبدأ الفصل بني أصول الكيان 

كل ه ونواجته وبني أصول وخصوم وأعباء ونواتج الشركاء أو املسامهني يف رأس املال، إذ ئوخصومه وأعبا

نوعية نشاطه عند تأسيسه وبداية ممارسة نشاطه يكتسب شخصية معنوية ومادية كيان مهما كانت طبيعته و

  2 .مستقلة عن شخصية مالكيه

  ستمراريةالامبدأ  3.1.3

 حيث نصت على أن الكشوف املالية ، النشاطاستمرارية مببدأ  من نفس املرسوم07أقرت املادة 

 اطاته يف املستقبل إال إذا طرأت أحداث ، بافتراض متابعة الكيان لنشستغاللاال استمراريةتعد على أساس 

أو قرارات قبل تاريخ نشر احلسابات من املمكن أن تتسبب يف التصفية أو التوقف عن النشاط يف املستقبل 

 ستغاللاال استمراريةالقريب، فإذا مل يتم إعداد الكشوف على هذا األساس جيب أن تكون الشكوك يف 

، ومن أهم اس املستند إليه يف ضبط وإعداد الكشوف املالية يف املالحقمبينة ومربرة، مع ضرورة حتديد األس

  3 :النتائج املترتبة على تبين هذا املبدأ

سعر التكلفة ناقص ب تقيمبأنواعها على أساس التكلفة التارخيية، فاألصول الثابتة األصول  تقيم - 

سعر السوق أيهما  يم بسعر التكلفة أوواألصول املتداولة تق) ات االهتالك(  هلذه األصول االستعمالتكلفة 

 ؛أقل
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ات املستحقة على املؤسسة متثل ديون تستحق الدفع يف املستقبل، أي يف التاريخ احملدد لتزاماال - 

 ؛ الكيان يف نشاطهاستمراريةللسداد وهو ما يؤكد فكرة 

ستقبل  الكيان يف نشاطه يؤكد مفهوم قدرة الكيان على حتقيق األرباح يف املاستمراريةفكرة  - 

   لذلك فإنه عند الرغبة يف تقييم عناصر ذمة الكيان يف اية السنة نكون أمام حلني، إما أن يكون الكيان 

يف وضعية عسر مايل خطري ويف هذه احلالة يتم تقييم إستثمارات املؤسسة وخمزوناا بالقيمة احملتملة للتصفية 

 يف النشاط ويف هذه احلالة تقييم نفس العناصر يةستمراراأو أن يكون الكيان يف حالة مالية جيدة ويف حالة 

  . السابقة بقيمة منفعتها

 مبدأ الفترة احملاسبية 4.1.3

 من املرسوم التنفيذي املذكور سلفا على جمموعة من النقاط تكرس 14 ، 13 ، 12نصت املواد 

  1 :يف جمملها العمل مببدأ الفترة احملاسبية أو مبدأ إستقاللية الدورات وهي

ن نتيجة كل سنة مالية مستقلة عن السنة اليت سبقتها وعن السنة اليت تليها، ومن أجل تكو -

 ؛حتديدها يتعني أن تنسب هلا األحداث والعمليات اخلاصة ا فقط

يربط حدث بالسنة املالية املقفلة إذا كان له صلة مباشرة ومرجحة مع وضعية قائمة عند تاريخ  - 

 ؛إقفال حسابات السنة املالية

  . أن تكون امليزانية اإلفتتاحية للسنة املالية مطابقة للميزانية اخلتامية للسنة املالية السابقةجيب - 

 السنة املالية أو احملاسبية بإثىن عشر شهر تغطي السنة 11- 07 من القانون 30املادة كما حددت 

االت بعض احلكن يف إال أنه مي) أي من الفاتح من جانفي إىل احلادي والثالثون من ديسمرب ( املدنية 

  2 :، وهذا عندما ديسمرب31 السماح للكيان بغلق السنة املالية يف تاريخ أخر غري ،ستثنائيةاال

 ؛ ال تتماشى مع السنة املدنيةاستغاللإرتباط نشاط الكيان بدورة  - 

يف احلاالت اليت تكون فيها مدة السنة املالية أقل أو أكثر من إثىن عشر شهر، السيما يف حالة  - 

 .نشاء أو وقف نشاط الكيان أو حالة تغيري تاريخ الغلق وجيب حتديد املدة املقررة وتربيرها يف امللحقإ

 املبادئ املتعلقة بالقياس 2.3

   :يتتمثل املبادئ املتعلقة بالقياس فيمايل
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 مبدأ ثبات وحدة النقود 1.2.3

لنقدية  مبدأ الوحدة ااحترام كل كيان ب156 - 08 من املرسوم التنفيذي 10املادة ت ألزم

 كما يشكل وحدة قياس ،ويشكل الدينار اجلزائري وحدة القياس الوحيدة لتسجيل معامالت الكيان

للمعلومات اليت حتملها الكشوف املالية، فال يدرج يف احلسابات إال املعامالت اليت ميكن تقوميها نقدا غري 

      واليت ميكن أن يكون هلا أثر مايل أنه ميكن ذكر املعلومات الغري قابلة للتحديد الكمي والتقومي النقدي

  1 .يف ملحق الكشوف املالية

 مبدأ التكلفة التارخيية 2.2.3

من نفس املرسوم على إدراج األصول واخلصوم والنواتج واألعباء يف الكشوف  16نصت املادة 

ر تغريات األسعار املالية بتكلفتها التارخيية، على أساس قيمتها عند تاريخ معاينتها دون األخذ يف احلسبان آثا

وتطور القدرة الشرائية، غري أن األصول واخلصوم اخلصوصية مثل األصول البيولوجية أو األدوات املالية 

   .تقيم بقيمتها احلقيقية

تتألف التكلفة التارخيية للسلع واملمتلكات عند إدراجها يف احلسابات عقب خصم الرسوم القابلة و

  : الترتيالت وغريها من العناصر املماثلة من والتخفيضات التجارية وسترجاعلال

تكلفة الشراء (  تكلفة الشراء ⇐ املكتسبة عن طريق الشراء   أو األصول أو املمتلكاتالسلع - 

 ؛)مصاريف الشراء + 

عدد األسهم (   قيمة األسهم ⇐ املكتسبة كمسامهات عينية   السلع أو األصول أو املمتلكات - 

  ؛)القيمة اإلمسية للسهم * 

أي (   قيمتها احلقيقية عند تاريخ دخوهلا⇐لسلع أو األصول أو املمتلكات املستلمة جمانا   ا - 

 ؛)القيمة السوقية عند تاريخ اإلستالم 

 إذا كانت مماثلة فتقيم بالقيمة ⇐السلع أو األصول أو املمتلكات املستلمة عن طريق التبادل    - 

للمبادلة، أما إذا كانت غري مماثلة فتقيم بالقيمة احلقيقية احلقيقية للسلع أو األصول أو املمتلكات املقدمة 

 ؛للسلع أو األصول أو املمتلكات املستلمة

تكلفة شراء املواد (  تكلفة اإلنتاج ⇐السلع أو األصول أو املمتلكات اليت ينتجها الكيان   -

 )املستهلكة واخلدمات 
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 مبدأ احليطة واحلذر 3.2.3

 14 مببدأ احليطة واحلذر يف التسجيل احملاسيب مبا ورد يف املادة النظام احملاسيب املايل اجلزائري ذأخ

 جيب أن تستجيب احملاسبة ملبدأ احليطة الذي يؤدي إىل تقدير ، حيث156-08من املرسوم التنفيذي 

معقول للوقائع يف ظروف الشك، قصد تفادي حتويل شكوك موجودة إىل املستقبل ما من شأنه تثقيل 

يان أو نتائجه، فينبغي أن ال يبالغ يف تقدير قيمة األصول والنواتج كما جيب أن ال بالديون ملمتلكات الك

            خفيةاحتياطاتيقلل من قيمة اخلصوم واألعباء، وجيب أن ال يؤدي تطبيق هذا املبدأ إىل تكوين 

  . أو مؤونات مبالغ فيها

 مبدأ عدم املقاصة  4.2.3

 ميكن أجراء أي مقاصة بني عنصر من األصول  أنه ال11- 07 من القانون 15جاء يف املادة 

 إال إذا متت هذه املقاصة على أسس ، وال بني عنصر من النواتج وعنصر من األعباء،وعنصر من اخلصوم

أو إذا كان من املقرر أصال حتقيق عناصر هذه األصول واخلصوم واألعباء والنواتج بالتتابع قانونية أو تعاقدية 

 أن األحداث واملعامالت اليت يقوم ا الكيان خالل السنة املالية تسجل كاملة ، أي1 أو على أساس صايف

 فال جيوز مثال القيام مبقاصة بني الرسم على القيمة املضافة املسترجعة واملستحقة رغم أن هذه اختصار،دون 

قاصة هدفه إعطاء صورة املقاصة ال تؤثر على الوضعية املالية للكيان يف اية الدورة احملاسبية، فمبدأ عدم امل

، كما يهدف ملنع فقدان املعلومات املالية وخاصة تلك اليت صادقة على نشاط الكيان ومعامالته مع الغري

          2. تعترب مؤثرا على اإلفالس

 املبادئ املتعلقة باإلتصال 3.3

  :تشمل املبادئ املتعلقة باإلتصال مايلي

 مبدأ اإلفصاح عن املعلومة اجليدة 1.3.3

 مبدأ اإلفصاح عن املعلومة اجليدة أو مبدأ 156-08 من املرسوم التنفيذي 11ادة كرست امل

األمهية النسبية، فبمقتضى هذا املبدأ تربز الكشوف املالية كل معلومة مهمة ميكن أن تؤثر على حكم 

النسبية فيجب أن تعكس الصورة الصادقة للكشوف املالية معرفة املسريين لألمهية مستعمليها إجتاه الكيان، 

ومبقتضى هذا املبدأ ميكن أن ال تطبق ، للمعلومات عند تسجيلهم لألحداث و املعامالت اليت يقوم ا الكيان
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 فيمكن مثال مجع املبالغ املتماثلة من حيث الطبيعة ،املعايري أو املبادئ احملاسبية على العناصر قليلة األمهية

  1 .ة غري معتربليلة أوقوالوظيفة النامجة عن نشاط الكيان واليت تكون 

 )الصورة الصادقة ( مبدأ الصدق  2.3.3

 أنه جيب أن تستجيب الكشوف املالية 156- 08 من املرسوم التنفيذي 19جاء يف املادة 

 املبادئ والقواعد احملاسبية إىل هدف إعطاء صورة صادقة مبنح معلومات احترامبطبيعتها ونوعيتها وضمن 

 الكيان، ففي احلالة اليت يتبني فيها أن تطبيق القواعد احملاسبية غري مالئم املالية وجناعةمناسبة عن الوضعية 

  2 .من الضروري اإلشارة إىل أسباب ذلك ضمن ملحق الكشوف املالية لتقدمي صورة صادقة عن الكيان

 هذا املبدأ يسمح ملستعملي الكشوف املالية ببناء صورة صادقة وأكثر موضوعية عن احترام

ها نظاما اعتبارة للكيان، فالصورة الصادقة هي عبارة عن هدف يرجى بلوغه من احملاسبة بالوضعية املالي

ي واملايل للكيان، ويرتكز هذا املبدأ على تغليب احملتوى قتصادل الواقع االي ميكن من خالل متثللمعلومات

ايل للكيان مع ي واملقتصادعلى الشكل من خالل التركيز على إعطاء صورة أقرب ما ميكن عن الواقع اال

  .اية السنة املالية

 ثبات الطرق احملاسبية مبدأ  3.3.3

 تفاقيات والقواعد واملمارسات احملاسبيةإل يف املبادئ واألسس واالتعديلتغيري الطرق احملاسبية يعين 

 مببدأ ثبات الطرق لتزام على ضرورة اال156- 08 من املرسوم 15نصت املادة ، واليت يطبقها الكيان

 بقوهلا ال يربر أي إستثناء عن مبدأ دميومة الطرق احملاسبية إال بالبحث عن معلومة أفضل أو تغيري يف احملاسبية

 فانسجام املعلومات احملاسبية وقابلية مقارنتها خالل الفترات املتعاقبة يقتضي تطبيق نفس الطرق ،التنظيم

     .  والقواعد املتعلقة بتقييم العناصر وعرض الكشوف

 واملتعلق بتحديد قواعد التقييم واحملاسبة 2008 جويلية 26ك القرار املؤرخ يف كما أكد ذل

 بقوله ال يعمد إىل تغيري طريقة حماسبية ،وحمتوى الكشوف وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها

دمي  كان يسمح بنوع من التحسني يف عملية تقأوإال إذا كان هذا التغيري مفروضا يف إطار تنظيم جديد 

  3. الكشوف املالية للكيان املعين
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 مبدأ تغليب الواقع املايل على الظاهر القانوين  4.3.3

 هذا املبدأ بقوهلا تقيد العمليات يف احملاسبة 156-08 من املرسوم التنفيذي 18كرست املادة 

  انويني دون التمسك فقط مبظهرها الققتصادوتعرض ضمن كشوف مالية طبقا لطبيعتها ولواقعها املايل واال

 استناداانت املمارسات احملاسبية تضبط ، حيث كومل يكن هذا املبدأ معموال به يف اجلزائر فيما قبل

لتسجيل ا ميكن اخلروج عنها، فعلى سبيل املثال كان اليت ال لإلجراءات القانونية والنصوص التشريعية

الذي يتعارض مع الواقع يف احلالة اليت احملاسيب لعناصر ذمة الكيان يتم على أساس ملكية هذه العناصر األمر 

، فتظهر فقط أقساط االجياريعن طريق القرض ) ات االستثمار( حيصل فيها الكيان على عناصر ذمته 

امللحق، وتبين  يف االستثمارالكراء يف جدول حسابات النتائج بينما تظهر املعلومات األخرى املتعلقة ذا 

 ضمن عناصر االجياريات اليت مت حيازا بواسطة القرض االستثمارجيل هذا املبدأ يعاجل هذا اإلشكال بتس

      1 . وتسجل الديون املقابلة هلا ضمن عناصر اخلصوم،األصول يف ميزانية الكيان

 تنظيم احملاسبة   .4

ينص اإلطار التصوري للنظام احملاسيب املايل على جمموعة من القواعد واملبادئ واإلجراءات 

   ا من طرف مجيع الكيانات امللزمة قانونا مبس حماسبة مالية وفق هذا النظاملتزام واالهااحترامالواجب 

  2.  وإعداد الكشوف املالية وعرضهااالقتصادية تسجيل العمليات واألحداث عند

  3: وميكن حصر هذه املبادئ والقواعد واإلجراءات فيمايلي

 يقصد به التطابق مع التنظيم االنتظاممبدأ (  االنتظامات التزامجيب أن تستويف احملاسبة  - 

 والشفافية املرتبطة )املصداقية تعطي صورة موضوعية للكيان دون أخطاء أو تغليط  ( واملصداقية) املكتوب 

 ؛بعملية مسك املعلومات اليت تعاجلها ورقابتها وعرضها وتبليغها

سمح بالرقابة الداخلية حيدد الكيان حتت مسؤوليته اإلجراءات الالزمة لوضع تنظيم حماسيب ي - 

 ؛واخلارجية على السواء

يشترط يف نظام احملاسبة املالية مسك العمليات بالعملة الوطنية، وحتويل العمليات اليت مت  - 

:                                                      بالعملة األجنبية إىل العملة الوطنية حسب الشروط والكيفيات اآلتية تدوينها 
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حتول األصول املكتسبة بالعملة الصعبة إىل العملة الوطنية بتحويل تكلفتها إىل أساس سعر  *

  ؛الصرف املعمول به يوم إمتام املعاملة

عملة األجنبية إىل العملة الوطنية على أساس سعر حتول احلسابات الدائنة والديون احملررة بال *

الصرف املعمول به يف تاريخ إتفاق األطراف على العملية إذا تعلق األمر بعملية جتارية أو يف تاريخ 

  ؛وضع العملة األجنبية حتت التصرف إذا تعلق األمر بعمليات مالية

لسنة املالية نفسها، فإن عندما نكون أمام عملية تسوية حلسابات دائنة أو مدينة يف ا *

     النامجة بسبب تقلبات سعر الصرف تشكل خسائر أو أرباح جيب تسجيلها حسب احلالة الفوارق

 ؛لسنة املالية مالية ل أو نواتجأعباءيف 

 فإن ،إذا بقيت عناصر نقدية حمررة بالعمالت األجنبية يف امليزانية حىت إقفال السنة املالية  *

 والفواق بني القيم ،على أساس سعر الصرف األخري املعمول به يف ذلك التاريختسجيلها األويل يصحح 

املسجلة أصال يف احلسابات وتلك النامجة عن التحويل يف تاريخ اجلرد تشكل أعباء أو نواتج مالية للسنة 

 ؛احملاسبية

جهة إذا كانت العملية املعاجلة بالعملة الصعبة منسقة من طرف الكيان بعملية متماثلة مو *

       ال تسجلأو اخلسائر   وتدعى بعملية تغطية الصرف فإن األرباحالصرف،لتغطية تبعات تقلبات 

 ؛يف حساب النتائج إال مبا يناسب اخلطر غري املشمول للتغطية

 االستثمارتسجل فوارق الصرف املتعلقة بعنصر نقدي هو يف جوهره جزء مكمل من  *

ؤوس األموال اخلاصة للكشوف املالية املتعلقة بالكيان إىل حني الصايف لكيان ما يف كيان أجنيب، يف ر

  . وهو التاريخ الذي تدرج فيه تلك الفوارق يف احلساب كنواتج أو أعباءاالستثمارخروج هذا 

ختضع أصول وخصوم الكيانات املعنية ذا النظام إىل عملية جرد كمي وقيمي على أساس  - 

، ويكون هذا اجلرد مرة يف السنة على األقل دف بيان وضعيتها يةثبوتفحص مادي وبناءا على الوثائق ال

 ؛احلقيقية

حيدد كل تسجيل حماسيب مصدر كل معلومة ومضموا وختصيصها وكذا مرجع الوثيقة  - 

، وتستند كل كتابة حماسبية على وثيقة ثبوتية مؤرخة ومثبتة على ورقة أو أي دعامة الثبوتية اليت يستند إليها

قية واحلفظ وإمكانية إعادة حمتواها على أوراق، كما حيبذ أن تلخص العمليات من نفس تضمن املصدا

 ؛الطبيعة واليت متت يف نفس املكان ونفس اليوم يف وثيقة حماسبية وحيدة

     حماسبية، وتتمثل أساسافاترمتسك الكيانات اخلاضعة لتطبيقات النظام احملاسيب املايل عدة د - 

األستاذ ودفتر اجلرد، ويتفرع دفتر اليومية ودفتر األستاذ إىل عدة دفاتر وسجالت يف دفتر اليومية ودفتر 

 الكيان، وتسجل يف دفتر اليومية حركات األصول واخلصوم احتياجاتمساعدة بالقدر الذي يتوافق مع 
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 فقط خلاصة واألعباء ونواتج الكيان ويف حالة إستعمال دفاتر مساعدة فإن دفتر اليومية يتضمناواألموال 

فيتضمن جمموع حركات احلسابات الرصيد الشهري للكتابات الوارد يف الدفاتر املساعدة، أما دفتر األستاذ 

  ؛خالل الفترة املعنية

دفتر اجلرد ودفتر امليزانية جيب أن يؤشر عليهما ويرقمان من طرف رئيس احملكمة املختصة  - 

ليت تقوم عليها ملدة عشر سنوات ا الثبوتية أو الدعامات إقليميا، كما جيب أن حتفظ الدفاتر احملاسبية والوثائق

 عليها بدون بياض أو تغيري من رإبتداءا من تاريخ إغالق السنة املالية، ومتسك الدفاتر احملاسبية املرقمة واملؤش

      ؛أي نوع كان أو نقل يف اهلامش

ة أن تليب هذه األخرية أن متسك احملاسبة يدويا أو عن طريق أنظمة اإلعالم اآليل شريطميكن  - 

 . املعطياتاسترجاعمقتضيات احلفظ واألمن واملصداقية و
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  قواعد اإلدراج والتقييم وسير الحسابات: المبحث الثاني

كما  ، قواعد تقييم األصول واخلصوم واألعباء والنواتج2008 جويلية 26حدد القرار املؤرخ يف 

ية النظام احملاسيب املايل، وحدد قواعد اإلدراج وسري احلسابات وعاجل أعطى مدونة للحسابات تشكل بن

بالتقييم  تطرق للقواعد اخلاصةوالقواعد اخلاصة لإلدراج والتقييم لبعض عناصر األصول واخلصوم، 

واحملاسبة يف حالة العمليات املنجزة بصورة مشتركة أو حلساب الغري، مسك احلسابات املدجمة وامعة 

  .االت األخرىوبعض احل

 إلدراج والتقييمالقواعد العامة ل  .1

تدرج األصول واخلصوم والنواتج واألعباء يف احلسابات عندما تكون هلا كلفة أو قيمة ميكن 

ية مستقبلية، فلم يعد عامل ملكية اقتصادحتديدها بطريقة صادقة، ومن احملتمل أن تعود منها أو عليها منافع 

 إلدراج هذه األخرية يف امليزانية، بل أصبح الشرط األساسي لإلدراج هو أن عناصر الذمة احملدد الرئيسي

ية مستقبلية، وعليه جيب إدراج اقتصادهذه العناصر ميكن تقييمها ومن املنتظر أن حتقق منه أو عليه منافع 

 القرض عناصر األصول اليت يسيطر عليها الكيان وال متتلكها كاألصول اليت يتحصل عليها الكيان عن طريق

  . ضمن أصول الكيان أو عن طريق الكراءاالجياري

 إال أنه يعمد وفقا لبعض ،وتقييم العناصر املدرج يف احلسابات على أساس تكلفتها التارخيية

  1:  بعض العناصر باإلستناد على مراجعة قيمةالشروط إىل إعادة

ر األصول أو اخلصوم بتاريخ وهي ما يعادل قيمة أحد عناص): الكلفة الراهنة ( القيمة احلقيقية  - 

التقييم، فبالنسبة لألصول متثل القيمة احلقيقية لألصل املبلغ املمكن احلصول عليه من بيعه ضمن ظروف 

 ات احلالية؛   لتزاماملنافسة العادية، أما بالنسبة للخصوم فتمثل املبلغ الواجب رصده ملواجهة اال

هلكة واخلدمات املستعملة مضاف إليها التكاليف متثل تكلفة شراء املواد املست: قيمة اإلجناز - 

 ؛)األعباء املباشرة وغري املباشرة ( األخرى امللتزم ا خالل عملية اإلنتاج 

متثل القيمة النفعية لألصل سيولة األموال املستقبلية املنتظر ): القيمة النفعية ( القيمة احملينة  - 

 اية مدة اإلنتفاع، بينما القيمة احملينة للخصوم فهي صايف تدفقاها باستعمال هذا األصل والتنازل عنه يف

 .ات النشطات العاديةالتزامالتدفقات النقدية املستقبلية املتوقع أن تكون مطلوبة لتسوية 

 
                                                 

1 C.MAILLET BAUDRIER, A.LE MANH, Op.cit, P26. 
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 التثبيتات العينية واملعنوية 1.1

 عمالاالستاإلجيار أو ، تقدمي اخلدمات، التثبيت العيين هو أصل عيين حيوزه الكيان من أجل اإلنتاج

ألغراض إدارية، والذي من املنتظر أن يستعمل إىل ما بعد السنة املالية، أما التثبيت املعنوي فهو أصل قابل 

احملالت التجارية كللتجديد، غري نقدي وغري مادي، مراقب ومستعمل يف إطار األنشطة العادية للكيان 

فاءات ورخص تنمية احلقول املنجمية ، اإلعستغاللاال العالمات، برامج املعلوماتية، رخص ،املكتسبة

  . التجاريستغاللاملوجهة لال

تقيم وتدرج التثبيتات العينية واملعنوية يف احلسابات كأصول وفقا للقاعدة العامة للتقييم واإلدراج 

ومن املمكن تقييم تكلفتها بصورة  ية مستقبليةاقتصادإذا كان من احملتمل أن تعود على الكيان مبنافع 

  1: اآلتيةع مراعات األحكام والقواعد صادقة، م

تعترب كما لو حيث ، ال تدرج يف احلسابات يف شكل تثبيتات العناصر ذات القيم الضعيفة - 

 ؛ فيهااستخدامهايف السنة املالية اليت مت متاما كانت مستهلكة 

تدرج قطع الغيار ومعدات الصيانة ذات اخلصوصية يف احلسابات يف شكل تثبيتات إذا كان  - 

 ؛ ألكثر من السنة املالية الواحدةاستخدامها مرتبط بتثبيتات عينية أخرى، وكان الكيان يعزم تعماهلااس

      إذا كانت مدد اإلنتفاع ا خمتلفة ،تعاجل مكونات األصل كما لو كانت عناصر منفصلة - 

 ؛ية حسب وترية خمتلفةاقتصادأو توفر منافع 

ما لو كانت تثبيتات عينية إذا كانت تسمح للكيان برفع تعترب األصول املرتبطة بالبيئة واألمن ك - 

 .استخدامها املستقبلية ألصول أخرى، قياسا مبا كان ميكن احلصول عليه يف حالة عدم االقتصاديةاملنافع 

 قتناءاالتدرج التثبيتات يف احلسابات بالتكلفة املنسوبة إليها مباشرة، واملتمثلة بتكلفة  - 

دفوعة واألعباء املباشرة األخرى، أو تكلفة اإلنتاج واملتمثلة يف تكلفة العتاد ومصاريف النقل والرسوم امل

 ؛وتكلفة اليد العاملة وأعباء اإلنتاج األخرى بالنسبة للتثبيتات اليت ينتجها الكيان لنفسه

 مدة اإلنتفاع أو تكلفة التجديد إىل كلفة إنتاج تضاف تكلفة تفكيك أي منشأة عند إنقضاء  - 

  ؛ على الكيانالتزاملتثبيت املعين إذا كان التفكيك أو التجديد يشكل  ااقتناءأو 

يف شكل تثبيتات وتضاف إىل قيمته األصل النفقات امللحقة بالتثبيتات تدرج يف احلسابات  - 

العينية أو املعنوية املدرجة يف احلسابات حسب طبيعتها يف شكل أعباء السنة املالية املستحقة، إذا كانت 

 مستوى األصل أو إذا كانت ترفع من قيمته احملاسبية ومن احملتمل أن تعود على الكيان رجاعاستمتكن من 

 ؛مبنافع مستقبلية تفوق املستوى احلايل لنجاعته
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ها معا فالبنايات اقتناءتشكل األراضي واملباين أصول متمايزة وتعاجل كل على حدى حىت لو مت  - 

 ؛هتالك أصول غري قابلة لالمتثل بينما األراضي هتالكهي أصول قابلة لال

 ؛تشكل نفقات البحث أعباء تدرج يف احلسابات عندما تكون مستحقة وال ميكن تثبيتها - 

ها تثبيت عيين، وميكن القيام بتقييمها مع اية كل اعتبارتدرج العقارات يف احلسابات األولية ب - 

 بتكلفتها السوقية وتطبق الطريقة ات أواالهتالك التارخيية منقوصا منها جمموع ابتكلفتهسنة مالية إما 

 طريقة التكلفة اختياراملختارة على مجيع العقارات إىل حني خروجها أو تغيري وجهة ختصيصها، ويف حالة 

السوقية تدرج اخلسائر أو الفوائد النامجة عن تغيري القيمة احلقيقية للعقار يف احلسابات ضمن النتيجة الصافية 

 ؛للسنة املالية

 األويل يف احلسابات ويف تاريخ كل إقفال ا إدراجهىول البيولوجية يف احلسابات لدتقييم األص - 

 القيمة احلقيقية بصورة استحال تقديربقيمتها احلقيقية مطروحا منها املصاريف املقدرة يف حالة البيع، وإذا 

ائر واألرباح ات وخسائر القيمة، وتدرج اخلساالهتالك بكلفتها منقوص منها جمموع مصادقة يتم التقيي

 ؛النامجة عن تغري القيمة ضمن النتيجة الصافية للسنة املالية

يرخص للكيان أن يدرج يف احلسابات التثبيتات العينية اليت حيددها مسبقا مببلغها املعاد تقييمه  - 

ها أصال بتكلفتها منقوصا منها جمموع اعتبارات، بعد إدراجها األويل باالهتالكمنقوص منه جمموع 

 اختالفاتات، وتتم عملية إعادة التقييم بانتظام حىت ال ختتلف القيمة احملاسبية للتثبيت العيين كاالهتال

 ؛ات يف تاريخ التقييم مع القيمة اإلمجالية احملاسبية لألصلاالهتالككبرية، ويصحح جمموع 

س إذا إرتفعت القيمة احملاسبية لألصل عند إعادة تقييمه، فإن الزيادة تسجل يف شكل رؤو - 

، وإذا كانت تعوض إعادة تقييم أخرى لنفس األصل سلبية )فارق إعادة التقييم ( أموال خاصة حتت عنوان 

، أما إذا إخنفضت فإن هذه اخلسائر تنسب على سبيل األولوية أدرجت سابقا كعبء يتم إدراجها كنواتج

لألصل، ويقيد الرصيد السليب إىل فارق إعادة التقييم اليت سبق إدراجها يف احلسابات كرؤوس أموال خاصة 

   ؛احملتمل كعبء

، وهو إستهالك 1 يقتصادااللقيمة األصول على مدار عمرها  هو التوزيع املنتظم االهتالك - 

 لألصول العينية و املعنوية، وحيتسب كعبء إال إذا كان مدجما يف القيمة احملاسبية ألصل االقتصاديةللمنافع 

الطريقة  الطريقة املتزايدة و،طرق حلساب أقساطه وهي الطريقة اخلطيةأنتجه الكيان لنفسه، وهناك ثالث 

 وإذا كان العكس فيجب على ا عام20ويفترض أن ال تتجاوز املدة النفعية ألي تثبيت معنوي  ،املتناقصة

 ؛الكيان تقدمي كل املعلومات اخلاصة ذا التثبيت يف ملحق الكشوف املالية
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ن امليزانية عند خروجه من الكيان أو عند وضعه خارج حيذف أي تثبيت معنوي أو عيين م - 

 بصورة دائمة، وحتدد األرباح واخلسائر املتأتية عن طريق الفارق بني نتيجة اخلروج الصافية ستغاللاال

 .املقدرة والقيمة احملاسبية، وتدرج يف احلسابات كنواتج أو أعباء يف حسابات النتائج

 ) ية غري اجلارية األصول املال( التثبيتات املالية  2.1

أو قيم   هو أصل ميثل ديون مستحقة جيب سدادها يف أجل سنة واحدة أو سنداتالتثبيت املايل

التثبيتات املالية يف امليزانية على أا أصول مالية غري تظهر  ا ألكثر من سنة، واالحتفاظمماثلة قرر الكيان 

  1: جارية وتأخذ إحدى األشكال اآلتية

 ويسمح له ، واحلسابات الدائنة امللحقة اليت يعد إمتالكها الدائم مفيد للكيانسندات املسامهة - 

 ؛مبمارسة نفوذه على الشركات اليت تصدر السندات أو ميارس الرقابة عليها

السندات املثبتة لنشاط احملفظة املوجهة ألن توفر للكيان مردودية مرضية على املدى الطويل  - 

 ؛اليت متت احليازة على سنداادون التدخل يف تسيري الكيانات 

 اليت ،السندات املماثلة األخرى اليت متثل أقساط من رأس مال أو توظيفات ذات أمد طويل - 

 ؛ ا أو يتعني عليه ذلكاالحتفاظ أو ينوي استحقاقها ا حىت حلول أجل االحتفاظميكن للكيان 

     ي أو ال يسعه القيام ببيعهاال ينو واليت الكيان،القروض واحلسابات الدائنة اليت أصدرها  - 

  .يف األجل القصري

وتدرج التثبيتات املالية أو األصول املالية غري اجلارية اململوكة للكيان يف احلسابات تبعا لنفعيتها 

  :  مع مراعات األحكام والقواعد اآلتية،ها أو تغيري وجهتها يف إحدى الفئات األربعةئولدواعي إقتنا

ألصول املالية عند دخوهلا ضمن أصول الكيان بتكلفتها احلقيقية مبا فيها تدرج يف احلسابات ا - 

 ؛مصاريف الوساطة، الرسوم غري املستردة واملصاريف البنكية

تسجل يف احلسابات الدائنة للكشوف املالية الفردية املشاركات يف فروع املؤسسات املشتركة  - 

ازل عنها يف املستقبل القريب بتكلفتها املهتلكة، وختضع والكيانات املشاركة واليت مل يتم حيازا لغرض التن

 ؛ تناقص القيمة قصد إثبات اخلسائر احملتملةالختبارعند تاريخ إقفال السنة املالية 

   خسائر –ات االهتالك ± التسديدات –قيمة األصل املايل عند اإلدراج =  التكلفة املهتلكة لألصول 

  )بلة للتحصيل االقغري (  القيمة أو الديون املعدومة 
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   املبلغ عند اإلستحقاق–املبلغ األصلي = ات االهتالك 

تعترب املسامهات واحلسابات الدائنة املرتبطة اليت متت حيازا بغرض التنازل عنها الحقا  - 

 وتقيم عقب إدراجها األويل يف احلسابات مالية،والسندات املثبتة لنشاط احملفظة كما لو كانت أدوات 

 :يفقيقية املتمثلة بقيمتها احل

 .  السعر املتوسط للشهر األخري من السنة املالية⇐السندات اليت مت تسعريها    *

   بقيمتها التفاوضية احملتملة⇐السندات اليت مل يتم تسعريها    *

موال اخلاصة األويدرج يف احلسابات ما ينتج من فوارق التقييم يف شكل إرتفاع أو إخنفاض يف رؤوس 

  ؛درجة يف شكل رؤوس أموال خاصة تدرج كنتيجة صافية للسنة املاليةواملبالغ امل

يتم تقييم التوظيفات املالية اليت متت حيازا والقروض واحلسابات الدائنة اليت يصدرها الكيان  - 

 تناقص القيمة قصد إثبات اخلسائر احملتملة الختبار بتكلفتها املهتلكة، وختضع استحقاقهاجال أحىت حلول 

 .واعد العامة لتقييم األصولوفقا للق

 .يم اجلزء احملتفظ به بالتكلفة املتوسطة املرجحةي التنازل اجلزئي عن التوظيفات املالية يتم تقعند - 

 املخزونات واملنتوجات قيد التنفيذ  3.1

  :متثل املخزونات أصوال وتأخذ إحدى األشكال اآلتية

 ؛ اجلاريغاللستاالمنتجات ميتلكها الكيان وتكون موجهة للبيع يف إطار  - 

 ؛منتجات نصف مصنعة أو قيد التصنيع بقصد مماثل - 

 .مواد أولية أو لوازم موجهة لإلستهالك خالل عملية اإلنتاج أو تقدمي اخلدمات - 

على أساس ) أصول غري جارية ( أو تثبيتات ) أصول جارية ( يف شكل خمزونات تصنف األصول 

ج وتقيم املخزونات وفقا للقواعد العامة لتقييم وإدراج وجهتها واستعماالا يف إطار نشاط الكيان، وتدر

    1 :األصول مع مراعات مايلي

 إليصال املخزون ملكانه يف حالته الطبيعية ةتشمل تكلفة املخزونات مجيع التكاليف الالزم - 

 مصاريف املستخدمني( ، تكاليف التحويل )مصاريف الشراء + سعر الشراء ( وتشمل تكلفة الشراء 

واملصاريف اإلدارية املنسوبة له ) املصاريف املالية ( ، املصاريف العامة ) املباشرة وغري املباشرة األعباء
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         بشكل مباشر، وحتسب هذه التكاليف إما على أساس التكلف احلقيقية أو التكلفة املوحدة القياسية

 ؛حلقيقيةواليت يتم مراجعتها بانتظام تبعا للتكاليف ا) تكاليف حمددة مسبقا ( 

املخزونات تقيم  للتقييم،عندما ال ميكن حتديد تكلفة الشراء أو اإلنتاج بتطبيق القواعد العامة  - 

 ؛بتكلفة شراء أو إنتاج أصول مماثلة يف أقرب تاريخ لشراء أو إنتاج هذه األصول

 تكلفة -سعر البيع املقدر( م املخزونات بأقل قيمة بني تكلفتها وقيمة اإلجناز الصايف يتق - 

 .كأعباء وتدرج خسائر القيمة يف حساب النتائج واحلذر،عمال مببدأ احليطة ) التسويق 

    تقيم املخزونات عند خروجها من املخزن أو عند اجلرد إما بطريقة الصادر أوال وارد أوال - 

 ؛أو بالسعر الوسطي املرجح

ملالية بقيمتها احلقيقية  تاريخ إقفال السنة اىتقيم املنتجات الزراعية عند إدراجها األويل ولد - 

 وتثبت اخلسائر أو األرباح املتأتية عن التغري يف القيمة احلقيقية البيع،منقوصا منها التكاليف املقدرة يف نقطة 

 .يف النتيجة الصافية للسنة املالية اليت حصلت فيها كنواتج أو أعباء

 اإلعانات  4.1

          ة لتعويض التكاليف اليت حتملهااإلعانة العمومية هي عملية حتويل ملوارد عمومية خمصص

أو سيتحملها املستفيد بفعل إمتثاله للشروط املرتبطة بأنشطته املاضية أو املستقبلية، وتدرج يف احلسابات 

  : اخلاصة بالكيان وفقا ملايلي

تدرج اإلعانات كنواتج يف حساب النتائج للسنة املالية أو لعدة سنوات حسب وترية التكاليف  - 

   تدرج هتالكواإلعانة املرتبطة بالتثبيتات أو األصول القابلة لالتلحق ا واملفترض باإلعانة تعويضها، اليت 

       اإلعانة فتشكل نواتج مؤجلة  أما، احملتسباالهتالكيف احلسابات كنواتج حسب ما يتناسب وقسط 

 ؛يف عرض امليزانية

 ا ماليا اليت حصلت سابقا واليت تشكل دعمتدرج اإلعانات املوجهة لتغطية األعباء أو اخلسائر - 

 ؛اكتساا يف احلسابات كنواتج يف تاريخ ،غري مرتبط بتكاليف

 وتنشر على مدى املدة اليت يكون فيها هتالكتدرج اإلعانة املوجهة لتمويل تثبيت غري قابل لال - 

سجل اإلعانة يف شكل بلية للتصرف فتاهذا التثبيت غري قابل للتصرف، ويف حالة عدم وجود شرط عدم الق

 ؛ أعوام حسب الطريقة اخلطية10نواتج على مدى 

إمتثال الكيان ( ال تدرج اإلعانة العمومية يف شكل نواتج أو أصول إال إذا توفر ضمان مقبول  - 

 ؛)للشروط امللحقة باإلعانة أو أن اإلعانة سيتم إستالمها فعال 
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اد قيمة اإلعانة، تدرج هذه التسديدات  اليت يضطر الكيان فيها لسدستثنائيةيف احلاالت اال - 

جل غري مهتلك مرتبط مؤفريجع التسديدات يف املقام األول إال كل منتوج ها تغيري لتقدير حسايب اعتبارب

   .باإلعانة ويدرج الفائض يف احلسابات كعبء

 مؤونات املخاطر واألعباء  5.1

درج يف احلسابات مع اية  غري مؤكد، تاستحقاقهامؤونات املخاطر واألعباء هي خصوم يكون 

       ، وتدرجلتزام هذا االحىت تالشيالسنة املالية باملبلغ الذي ميثل أفضل تقدير للنفقات الواجب حتملها 

  1: يف احلاالت اآلتية

 ؛ راهن ناتج عن أحداث ماضيةالتزامعندما يكون للكيان  - 

 ؛لتزامعندما يكون من احملتمل خروج موارد إلطفاء هذا اال - 

 . تقديرا موثوق بهلتزاما ميكن تقدير هذا االعندم - 

فال تكون اخلسائر العملياتية املستقبلية حمل مؤونات أعباء وال تستعمل أي مؤونة إال للنفقات اليت من أجلها 

  .يتم إدراجها أصال يف احلسابات

 القروض واخلصوم املالية األخرى  6.1

بل االقيمة احلقيقية للمقيف ها املتمثلة تقيم القروض واخلصوم املالية األخرى يف األصل بتكلفت

يم اخلصوم ي يعمد إىل إعادة تققتناءاالالصايف املستلم بعد طرح التكاليف التابعة املستحقة عند التنفيذ، وبعد 

ة قاملالية من غري اليت متت حيازا ألغراض املعامالت التجارية بتكلفتها املهتلكة، وتوزع التكاليف امللح

وتشمل التكاليف  نفيذ القرض وعالوة اإلصدار أو التسديدات بصورة حسابية على مدة القرضاملترتبة عن ت

  : امللحقة مايلي

 ؛الفوائد املترتبة على الكشوف املصرفية والقروض - 

 ؛ عالوات اإلصدار والتسديداهتالك - 

 ؛األعباء املالية اليت تقتضيها عملية اإلجناز - 

 . األجنبيةفوارق الصرف النامجة عن القروض بالعملة - 

  .وتدرج تكاليف القروض يف احلسابات كأعباء مالية إال إذا أدجمت يف كلفة أصل
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  اإلدراجحاالت خاصة للتقييم و  .2

بعض  ،2008 جويلية 26القرار املؤرخ يف ما جاء يف من خالل  النظام احملاسيب املايل عاجل

 اإلجراءات احملاسبية اخلاصة بنيفدراج ومسك احلسابات، اإلاحلاالت اليت هلا خصوصية يف التقييم و

وطرق الكيانات جتميع اإلدماج وشرح كيفيات ، وبالعمليات املنجزة بصورة مشتركة أو حلساب الغري

  .والعقود طويلة األجلويلي ماملعاجلة احملاسبية لبعض العمليات كعقود اإلجيار الت

 العمليات املنجزة بصورة مشتركة أو حلساب الغري 1.2

 اليت متت بصورة مشتركة أو املصاحل املشتركة والعمليات اليت قام ا الكيان تعترب العمليات

  : كمايليحلساب أطراف أخرى، عمليات هلا طبيعة خاصة لذا تعاجل حماسيب وفق إجراءات وقواعد خاصة، 

 شركات املسامهة 1.1.2

، يتفق العمليات اليت تقوم ا شركات املسامهة واليت تتم بصورة مشتركة وفق إتفاق تعاقدي

 ي حتت املراقبة املشتركة، فالتسجيل احملاسيب لدى كلاقتصادن أو أكثر على ممارسة نشاط ا طرفمبقتضاه

  1 :مساهم من املسامهني يتم وفق الشروط التعاقدية والتنظيم احملاسيب الذي يقرره الشركاء مع مراعاة مايلي

 تدرج ،ن طرف مسري وحيدإذا كانت العمليات املنجزة بصورة مشتركة ممسوكة حماسبيا م - 

 ويقتصر كل مساهم على تسجيل ،األعباء والنواتج املتعلقة بالعمليات املشتركة مع أعباء ونواتج املسري

 ؛قسط النتيجة اليت تعود عليه يف شكل نواتج أو أعباء

 يدرج كل أصول،عندما تقتضي العمليات املشتركة مراقبة وملكية مشتركة ألصل أو عدة  - 

 ؛اخلاص به من األصول واخلصوم يف حساباته زيادة على حصته من النواتج واألعباءمساهم القسط 

عندما تنجز العمليات املشتركة يف إطار كيان منفصل حيوز فيه كل شريك من الشركاء  - 

املسامهني على قسط، جيب أن يدرج كل واحد من الشركاء املسامهني يف حساباته القسط الذي يعود إليه 

 .صوم والنواتج واألعباء والنتيجة وتدفقات اخلزينة للكيانات املشتركمن األصول واخل

  موميات املرفق العامتياز 2.1.2

مومي أن شخصية عمومية تتخلى لشخصية أخرى مادية أو معنوية على  املرفق العامتيازيقصد ب

صول اليت ، وتدرج األمتيازاالتنفيذ خدمة عامة مقابل مداخيل على مستعملي اخلدمة العامة املرتبطة ب
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، ويكفل املستوى املطلوب للطاقة متيازاال يف ميزانية الكيان صاحب متيازااليضعها املتنازل أو املتنازل له يف 

 تمؤونا، بواسطة االقتضاء أو عند اتاالهتالكاإلنتاجية اخلاصة مبنشآت املرفق العام املتنازل عنه باستعمال 

  .)مؤونات من أجل التجديد ( مالئمة 

  املنجزة حلساب الغري العمليات 3.1.2

العمليات اليت يعاجلها الكيان حلساب أطراف أخرى بصفته وكيل يف حسابات األطراف تدرج 

يف حساب النتائج، أما بالنسبة للعمليات اليت يعاجلها األخرى وال يسجل الوكيل إال األجر الذي يتلقاه 

  .  أو أعباءالكيان حلساب الغري بإمسه تدرج يف حساباته حسب نوعها، نواتج 

 )جتميع الكيانات واحلسابات املدجمة ( اإلدماج  2.2

كل كيان له مقر أو نشاط رئيسي داخل اإلقليم الوطين ويراقب أو يهيمن على كيان أو عدة 

          احلسابات املدجمة هذهدفو مالية مدجمة للمجموعة ككل، اكيانات، يعد وينشر كل سنة كشوف

النتيجة موع الكيانات كما لو كانت كيان حساب لكات والوضعية املالية واملمت إىل تقدمي أو املوحدة

  1 .واحد

 إدماج الفروع 1.2.2

  2 :تدمج الفروع حماسبيا وفق طريقة التكامل الشامل كمايلي

 تأخذ مجيع عناصر ممتلكات الكيان املدمج فيما عدا سندات الكيانات املدجمة: امليزانية - 

ع عناصر األصول واخلصوم املكونة لرؤوس األموال اخلاصة ذه فتحل حمل قيمتها احملاسبية جممو

 ؛الكيانات واحملددة حسب قواعد اإلدماج

 إحالل العمليات املنجزة من قبل اموعة حمل عمليات الشركة :النتائج جدول حساب - 

موعة فيما باستثناء العمليات املعاجلة من قبل الكيانات اليت هي جزء من ا) الشركة األم ( املدجمة 

 ؛ابينه

يشمل على مجيع املعلومات ذات األمهية اليت تسمح للكيان : ملحق الكشوف املالية - 

 كما حيتوي على جدول لتغري حميط اموعة،بالتقدير الصحيح حمليط وممتلكات والوضعية املالية ونتيجة 

 . على السندات والتنازلقتناءاالاإلدماج يبني مجيع العمليات اليت أثرت فيه بفعل عمليات 
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 إدماج الكيانات املشاركة 2.2.2

 %20احليازة على األقل على  ( ا ملحوظاالكيان املشارك هو كيان ميارس فيه الكيان املدمج نفوذ

 وتدرج   إطار عمليات تتم بصورة مشتركة أنشئ يف وال كيانا فرعيا فهو ليس كيان)من حقوق التصويت 

  1 :ب طريقة املعادلة كمايلي إعداد احلسابات امعة حسعنداملسامهات 

إحالل احلصة اليت متثلها السندات من رؤوس األموال ونتيجة الكيان املشارك حمل :  امليزانية - 

حتساب حصة اموعة يف نتيجة الكيان املشارك ضمن حسابات النتائج إالقيمة احملاسبية لتلك السندات و

 ؛املدجمة

ة امع يف النتيجة، مع األخذ يف احلسبان يقدم حتت عنوان خاص حص:  النتائججدول حساب - 

 .يف حساب نتيجة الكيان املشارك هذه النتيجة املدجمة

 اقتناء أي كيان حميط اإلدماج يتم حتديد فارق اإلدماج األول بالفرق بني تكلفة للدى دخوو

ون فارق اإلدماج  ويتك،لرؤوس األموال اخلاصة التابعة هلذا الكيـانالسندات واحلصة الغري معاد تقييمها 

  .األول اإلجيايب على العموم من عنصرين يعاجل كل منهما بطريقة خمتلفة

ديد والقيمة حهو الفرق بني القيمة احملاسبية لعناصر األصول القابلة للت: فارق التقييم - 

 ؛ السنداتاقتناءاحلقيقية لنفس العناصر بتاريخ 

فائض الذي ال ميكن إحلاقه بعناصر هو فارق اإلدماج ال:  )Good Will(  قتناءاالفارق  - 

 .األصول القابلة للتجديد

       ويف حالة عدم التمكن من تقسيم فارق اإلدماج األول بني خمتلف مكوناته يتم إدراجه 

   ، ويسجل حماسبيا ضمن األصول الغري اجلارية يف امليزانية يف شكل زيادةقتناءاالمببلغه الكامل ضمن فارق 

واخنفاض إذا كان سليب، وعند كل عملية جرد يتم مقارنته مع القيمة النفعية ن إجيايب يف األصول إذا كا

  .للعناصر الغري مادية اليت تشكله

 الكيانات املركبة 3.2.2

 القرار من إلختاذية خاضعة لنفس املركز اإلستراتيجي اقتصادتقوم الكيانات اليت تشكل جمموعة 

 بإعداد حسابات تسمى باحلسابات املركبة كما لو تعلق ،ةدون تلك اليت تربطها روابط قانونية بالسيطر

األمر بكيان واحد، خيضع إعدادها وتقدميها إىل نفس القواعد واإلجراءات اخلاصة باحلسابات املدجمة مع 
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، والشكل املوايل حيدد خمتلف طرق دمج مراعات خصوصية عدم وجود روابط مسامهة يف رأس املال

  .  احلسابات

  )احلسابات املدجمة وامعة ( طرق دمج احلسابات :)01.2(رقم  الشكل

  

   

  

  

 
   

 
  

  

  

  
Source : JEAN-JACQUES FRIEDRICH, Comptabilité Générale et Gestion des 

Entreprises Comptabilité Financière, 5 édition, Hachette Supérieur, Paris, France 
2007, P 337. 

 عقود اإلجيار التمويلي 3.2

إجيار التمويل هو عقد مربم بني طرفني، مؤجر ومستأجر، يعطي مبقتضاه املؤجر للمستأجر عقد 

مع حتويل كلي للمنافع  احلق يف إستخدام األصل حمل العقد لفترة زمنية معينة مقابل مصاريف اإلجيار،

 على الظاهر القانوينواملخاطر وحتويل امللكية عند إنتهاء مدة العقد، وانطالقا من مبدأ تغليب الواقع العملي 

     1: درج هذا األصل يف احلسابات وفقا ملايليي

يدرج األصل حمل العقد يف أصول امليزانية بقيمته احلقيقية أو بقيمته احملينة أيهما : عند املستأجر - 

 دفع اإلجيارات املستقبلية يف حسابات اخلصوم بنفس املبلغ،كما تدرج التسديدات التزامويدرج أقل، 

 ؛ة خالل مدة العقداملدفوع

يدرج مبلغ األصل موضوع عقد إجيار التمويل يف أصول : عند املؤجر الغري منتج والغري موزع - 

قروض واحلسابات الدائنة املترتبة عن عقد إجيار  ( امليزانية يف احلسابات الدائنة على عقود إجيار التمويل
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ليت تشمل أيضا املصاريف املرتبطة بالتفاوض على  هذا األصل ااقتناء يف مقابل الديون النامجة عن )التمويل 

 ؛العقد ووضعه موضع التنفيذ

إيراد ،  جيلب للمؤجر إيراديناالجيارياألصل املعين بالقرض : وزعامل وأنتج املعند املؤجر  - 

 فيدرج ، أما الدين املرتبط بعقد اإلجيار التمويلياالجياريعملية البيع العادية واإليراد املايل املرتبط بالقرض 

يف احلسابات باملبلغ احلقيقي وفقا لقواعد التقييم اليت يعتمدها الكيان، واألرباح واخلسائر النامجة عن البيع 

 ا املؤجر من أجل التفاوض التزامتدرج يف حسابات نتيجة السنة املالية، وتثبت املصاريف املباشرة اليت 

  1.على العقد كأعباء عند تاريخ إبرام العقد

  طويلة األجل العقود 4.2

العقود طويلة األجل هي عقود خاصة بإجناز سلعة أو خدمة أو جمموعة من السلع أو اخلدمات 

، عقود تقدمي إصالحعقود بناء، عقود ( تقع تواريخ اإلنطالق واإلنتهاء منها يف سنوات مالية خمتلفة 

تقدم العمليات عن طريق ، تدرج يف احلسابات األعباء والنواتج اليت ختصها حسب وترية ...)خدمات،

 ال تسمح بذلك وال ميكن حتديد العمليةإال إذا كانت طبيعة ) طريقة التقدم ( حترير نتيجة حماسبية بالتتابع 

 ميكن أن ال تسجل كنواتج إال املبالغ املعادلة لألعباء املثبتة واليت يكون حتصيلها ممكن ،النتيجة النهائية للعقد

  ).طريقة اإلمتام ( 

  وسري حساباته النظام احملاسيب املايلبنية   .3

  :حيتوي النظام احملاسيب املايل على مدونة حسابات مقسمة إىل سبعة أصناف وهي

  .حسابات األموال اخلاصة: الصنف األول

  .حسابات التثبيتات: الصنف الثاين

  امليزانية     حسابات ⇐.               قيد التنفيذتحسابات املخزونات واملنتوجا: الصنف الثالث

  .حسابات الغري: الصنف الرابع

  .احلسابات املالية: الصنف اخلامس

  حسابات األعباء                        : الصنف السادس

  حسابات النواتج: الصنف السابع
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  ⇐   حسابات التسيري
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 1 حبرية يف التسيري من خالل حماسبة التسيري استعماهلا ميكن للكيان 9 و 8 ، 0أما األصناف 

وتعترب  ف من األصناف املذكورة جمموعة من احلسابات اليت تتفرع إىل حسابات ثانويةويتفرع عن كل صن

مدونة احلسابات هذه اإلطار العام املنظم ملسك احملاسبة وفق النظام احملاسيب املايل، إال أن املشرع ترك لكل 

  .كيان احلرية يف تفريع احلسابات حسب احلاجة وطبيعة النشاط

  األموال اخلاصة–حسابات رؤوس األموال  1.3

  :أرصدة حسابات األموال اخلاصة دائنة بطبعها وتتفرع إىل احلسابات الفرعية اآلتية

  )10حساب (  وما مياثلها حتياطاترأس املال واال 1.1.3

يتجزأ هذا احلساب إىل احلسابات الفرعية اآلتية واليت ميكن أن ختتلف حسب الشكل القانوين 

   2. لنشاط كل كيان

أو أموال  أس املال الصادر أو رأس مال الشركة أو األموال املخصصةر ) 101( حساب  - 

 ؛جيب أن تتم موائمة اسم هذا احلساب مع الشكل القانوين للكيان: ستغاللاال

 دائنا بقيمة ستغاللاالأموال  ) 101( يف حالة مؤسسة فردية يسجل احلساب الفرعي  *

 ستغاللاالغلق السنة املالية يسجل حساب أموال اإلسهامات عند بداية النشاط أو أثنائه، وعند تاريخ 

 ؛املستغل مدين، ومدينا إذا كان حسب املستغل دائنا ) 108( دائنا عندما يكون رصيد حساب 

رأس مال الشركة دائنا مببلغ رأس  ) 101( يف حالة الشركات يسجل احلساب الفرعي  *

الل حياة الشركة تبعا لقرارات اهليئات املال املذكور يف عقد الشركة، كما يعرض تطور هذا املبلغ خ

 .املختصة، فيجعل دائنا بقيمة الزيادة يف رأس املال ومدينا عند التخفيض

 هذا احلساب رصيد األرباح واخلسائر الغري مقيدة  يفيسجل :التقييمفارق  ) 104( حساب  - 

 ؛وفقا للتنظيم) مة العادلة القي( يف النتيجة النامجة عن تقييم بعض عناصر امليزانية بقيمتها احلقيقية 

يسجل يف هذا احلساب فوائض القيمة إلعادة تقييم : فارق إعادة التقييم ) 105( حساب  - 

 ؛التثبيتات واليت تكون موضوعا إلعادة تقييم وفق للشروط القانونية

 وجيعل دائنا حتياطاتيدرج يف هذا احلساب كل أنواع اال: حتياطاتاال ) 106( حساب  - 

 ؛حتياطاتات أو خسائر من قيمة االاهتالكن دائنا يف حالة ا، كما يكو
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يدرج يف هذا احلساب الفارق امللحوظ عندما تكون القيمة : فارق املعادلة ) 107( حساب  - 

 ؛قتناءاالاإلمجالية للسندات املعاد تقييمها وفقا لطريقة املعادلة أكرب من قيمة 

ليت وضعها املستغل حتت تصرف موال اتسجل فيه األ: حساب املستغل  )108( حساب  - 

 كما جيعل دائنا بقيمة األرباح املتراكمة عن الدورات به،الكيان وعمليات السحب واإليداع اخلاصة 

 ؛السابقة ومدينا بقيمة اخلسائر

           يدرج دائنا مقابل جعل حساب: رأس املال املكتوب غري املطلوب ) 109( حساب  - 

أس املال مدينا عند إستدعاء رأس املال، وميثل رصيده املدين حقوقا عمليات على ر- الشركاء ) 456( 

  .للكيان لدى الشركاء

  )12 ، 11حساب ( الترحيل من جديد ونتيجة السنة املالية  2.1.3

الترحيل من جديد لترحيل جزء من النتيجة بقرار من اهليئة املختصة  ) 11( يستعمل احلساب 

نتيجة السنة املالية )  12( عند ترحيل اخلسارة، أما حساب كون دائن يف حالة ترحيل ربح ومدين في

فتسجل فيه النتيجة كرصيد حلسابات األعباء والنواتج، فيجعل دائنا بقيمة الربح ومدينا بقيمة اخلسارة 

ويرصد وفقا لقرار توزيع النتيجة، كما حيول إىل امليزانية اإلفتتاحية للسنة املوالية يف اليوم األول من إفتتاحها 

   1 .بالنسبة للمؤسسات الفردية

  )13حساب ( نواتج واألعباء املؤجلة ال 3.1.3

إعانات  ) 132( إعانات أخرى للتجهيز، حساب  ) 131( حساب : يتفرع هذا احلساب إىل 

الضرائب املؤجلة  ) 134( الضرائب املؤجلة على األصول، حساب  ) 133( أخرى لإلستثمار، حساب 

  2 .نواتج أخرى وأعباء مؤجلة ) 138( عن اخلصوم، حساب 

عانات األخرى لإلستثمار و اإلعانات األخرى للتجهيز دائنة بقيمة اإلعانة مقابل جعل  اإلتدرج

حسابات الصنف الثاين مدينة يف حالة متويل تثبيت أو حسابات الصنف الرابع إذا ترتب عن اإلعانة حركة 

قت الذي حسابات الضرائب املؤجلة عن األصول أو عن اخلصوم فنظرا لطبيعة الضرائب والومالية، أما 

  يف مواعيد حمددةتدفع يف شكل تسبيقات تقديرية خالل السنةفهي ) اية السنة احملاسبية ( حتتسب فيه 

على أساس مبلغ الضريبة للدورة السابقة، ومع اية السنة يعمد إىل حساب الفرق بني ما مت تسديده واملبلغ 

قدار املتبقي، أما إذا كان العكس تنتج ضرائب  من املستحق يسدد الكيان املأقل املسدداملستحق فإذا كان 
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 فيجعل حساب الضرائب املؤجلة على ،ها وتعترب تسبيقا على الدورة املواليةاسترجاعمؤجلة ال ميكن 

فرض الضريبة املؤجلة عن األصول دائنا، وحساب الضرائب  ) 692( األصول مدينا مقابل جعل حساب 

  .فرض الضريبة املؤجلة عن اخلصوم مدينا ) 693 (نا مقابل حساب ئاملؤجلة عن اخلصوم دا

  )15حساب ( اخلصوم غري اجلارية -مؤونات األعباء 4.1.3

           يف اجلانب الدائن حلساب املؤونات لألعباء كل على حدى تدرجعند تكوين املؤونات 

خصصات أو امل ستغاللاال حساب خمصصات مقابل جعل، ات املماثلةلتزامأو املؤونات للمعاشات واال

 ويكون ،، وعند حصول العبء ترصد املؤونات املكونة سلفا عن طريق احلسم املباشر للتكاليف مدينااملالية

ويف اية كل دورة  ) 78 ( سترجاعباإلعتماد على حساب االالفائض احملتمل من مبلغ املؤونة حمل إلغاء 

و بالنقصان حيث جيعل حساب خمصصات حماسبية ينبغي إعادة النظر يف خمصصات املؤونات إما بالزيادة أ

  .املؤونات املعين مدينا يف حالة الزيادة ودائنا يف حالة النقصان أو اإللغاء

  )18 ،17 ،16 (الفرعية احلسابات  5.1.3

اإلقتراضات والديون املماثلة دائنا بالقيمة احلقيقية بعد طرح مصاريف  ) 16( يدرج احلساب 

 عقد اإلجيار التمويلي أو بالكفاالت املدفوعة للبنوك مقابل إحدى اإلصدار للقروض اإلجبارية أو بفوائد

حسابات الديون املرتبطة مبسامهات فيجعل  ) 17( حساب احلسابات األخرى مدينة حسب احلالة، أما 

دائنا بقيمة الديون املتعلقة مبسامهات الفروع أو شركات املسامهة والديون املتعلقة باملسامهات خارج 

حسابات اإلرتباط  ) 18(  وخيص هذا احلساب العمليات املالية فقط، وبالنسبة حلساب الشركة األم

اخلاصة باملؤسسات والشركات يف شكل مسامهة فيوضع حتت تصرف الكيان لكي يستقبل خالل السنة 

  1 .املالية العمليات اليت متت بني املؤسسات ومع شركات املسامهة ويصفى عند إقفال السنة املالية

 ات التثبيتاتحساب 2.3

  :وتصنف حسب النظام احملاسيب املايل إىل ثالثة أنواع وهييقصد بالتثبيتات األصول الثابتة، 

تقدمي السلع  وأهي األصول العينية اليت حيوزها الكيان من أجل اإلنتاج : العينيةالتثبيتات  - 

 ألكثر من السنة املالية ستعماهلاا لألغراض اإلدارية، واليت يعتزم الكيان االستعمالالتأجري أو  وأواخلدمات 

 الواحدة؛
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      هي الديون املستحقة الواجبة السداد يف أجل السنة الواحدة أو السندات: التثبيتات املالية - 

  ا ألكثر من سنة مالية؛االحتفاظأو القيم املماثلة اليت قرر الكيان 

الكيان  يراقبها ويستخدمها ،مادية وغري غري نقديةقابلة للتحديد، هي أصول : التثبيتات املعنوية - 

 .يف إطار أنشطته العادية

  :ويتفرع حساب التثبيتات إىل احلسابات اآلتية

   )20حساب  ( قتناءاالالتثبيتات املعنوية وفارق  1.2.3

  1: ميز النظام احملاسيب املايل بني نوعني من التثبيتات املعنوية

هلذا احلساب حساب  احلسابات الفرعية يسجل أحد: التثبيتات املعنوية املولودة بشكل داخلي - 

الربامج املعلوماتية ومايشاها يف جانبه  ) 204( مصاريف التنمية القابلة للتثبيت أو حساب  ) 203( 

 مبلغ تكاليف التثبيت املعنوي الذي أنتجه الكيان لنفسه واملسجلة كأعباء حسب طبيعتها، مقابل ،املدين

لألصول املعنوية دائنا، مع مراعات أن املصاريف املتعلقة بأي عنصر اإلنتاج املثبت  ) 73( جعل حساب 

ال ميكن دجمها يف تكلفة أي  واملدرجة كأعباء حسب طبيعتها خالل الدورات السابقةمن التثبيتات املعنوية 

 ؛تثبيت معنوي يف تاريخ الحق

يف اجلانب املدين ألي   التثبيتات املعنوية احلصول على تكاليفدرجت: التثبيتات املعنوية األخرى - 

  .حساب فرعي من حساب التثبيتات املعنوية مقابل جعل حسابات الغري أو احلسابات املالية دائنة

وضع التثبيت املعنوي خارج اخلدمة أو خروجه تتحدد األرباح أو اخلسائر بالفرق بني نواتج عند 

ق يف احلسابات كنواتج أو أعباء يف احلسابني اخلروج الصافية والقيمة احملاسبية هلذا التثبيت، يدرج هذا الفار

نواقص القيمة عن خروج أصول  ) 65( فوائض القيمة عن خمزون األصول املثبتة غري املالية و  ) 75( 

       والذي ميكن أن يكون مديناقتناءاالفارق  ) 207( ، كما يدرج يف احلساب الفرعي مثبتة غري مالية

 أو إدماج ويظهر يف امليزانية ضمن األصول انصهار أو اقتناءيف أطار عملية أو دائنا عند جتميع املؤسسات 

  .املالية اجلارية مهما كان رصيده
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   )21حساب ( التثبيتات العينية  2.2.3

 التثبيتات العينية بتاريخ دخوهلا إما بتكلفة الشراء أو اإلنتاج تدرج يف اجلانب املدين هلذا احلساب

املوردون أو حسابات أخرى معينة أو احلساب  ) 40( مقابل جعل حساب أو بقيمة األسهم حسب احلالة 

 أو اخلسائر املتأتية من  امع والشركاء دائنا، وتتحدد األرباح ) 45( اإلنتاج املثبت أو حساب  ) 73( 

 أحد  عن التثبيت بالفارق بني نواتج اخلروج الصافية والقيمة احملاسبية وتدرج كنواتج أو أعباء يفاالستغناء

   ).  65( أو  ) 75( احلسابني 

   )22حساب  ( امتيازالتثبيتات يف شكل  3.2.3

 متيازاال وصاحب متيازاال من قبل مانح تسجل امتيازالتثبيتات املعنوية أو العينية املوضوعة موضع 

، والذي يقسم حسب نفس شروط التثبيتات امتيازالتثبيتات يف شكل  ) 22( يف احلساب ) الوكيل ( 

وميكن أن يقسم هذا احلساب بشكل يسمح بفصل التثبيتات اليت   )21( و  ) 20( لة يف احلساب املسج

، وتسجل العمليات املرتبطة متيازاال عن التثبيتات اليت يضعها صاحب امتياز موضع متيازااليضعها مانح 

، ويدرج جيات التسيري بفصلها عن بقية عملياته وفقا لبنود اإلتفاق وحامتيازاال مبحاسبة صاحب متيازاالب

 متيازاالجمانا من قبل مانح امتياز املوضوعة حمل املالية قيمة األصول ب مدينا امتيازحساب التثبيتات يف شكل 

 كل قسط سنوي احتسابوعند ،  دائنامتيازاالحقوق مانح  ) 229( حلساب الفرعي  جعل امقابل

ات التثبيتات املوضوعة اهتالك ) 282 (مدينا مقابل جعل حساب  ) 229(  احلساب  جيعلهتالكلال

القيمة احملاسبية الصافية للتثبيت املوضوع  ) 229(  دائنا، وميثل الرصيد املتبقي يف احلساب امتيازموضع 

ات االهتالك مقابل حسابات التثبيتات ومتيازاال ويرصد هذا احلساب عند إرجاع امللك ملانح امتيازحمل 

  1 .املعنية

   )23حساب ( إجنازها التثبيتات اجلاري  4.2.3

هدف هذا احلساب إبراز التثبيتات اليت ال تزال غري مكتملة بتاريخ غلق السنة املالية، وكذا 

 تثبيت ما، فيسجل يف هذا احلساب اقتناءالتسبيقات واملدفوعات على احلساب املقدمة للغري من أجل 

ن لنفسه واليت مل يستلمها أو مل ينتهي منها عند التثبيتات املسند إجنازها للغري والتثبيتات اليت ينتجها الكيا

     مقابل إحدى حسابات الصنف الرابع  حساب التثبيتات اجلاري إجنازها مدينافيدرج ،غلق السنة املالية

كما تدرج يف اجلانب الدائن من هذا احلساب  اإلنتاج املثبت دائنا حسب احلالة، ) 78( أو حساب 
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 تثبيت عند تاريخ دفع هذه اقتناءحلساب اليت يقدمها الكيان للغري من أجل التسبيقات واملدفوعات على ا

  . التسبيقات

  املسامهات واحلسابات الدائنة امللحة باملسامهات والتثبيتات املالية األخرى   5.2.3

 اقتناءكلفة  مسامهات وحسابات دائنة ملحقة مبسامهات يف جانبه املدين ) 26( يتلقى حساب 

مقابل جعل حسابات الغري أو احلسابات  ذا احلسابات الدائنة املرتبطة بتلك السنداتسندات املسامهة وك

من ، ويف حالة السندات اليت قيمتها اإلمسية تسدد جزئيا، فإن القيمة الكلية تقيد يف اجلانب املدين املالية دائنا

ة للجزء املستدعي ويقيد  بالنسب دائناأو احلسابات املالية  حسابات الغري جعليف مقابل ) 29( احلساب 

عمليات الدفع الباقية الواجب القيام ا عن سندات  ) 269( اجلزء الغري مستدعي يف احلساب الفرعي 

عند بيع سندات املسامهة فإن فوائض ونواقص تسديد، والمسامهة غري مسددة على أن يتم ترصيده كلما مت 

التثبيتات  ) 27( ، أما حساب  )65( و  ) 75 ( القيمة تسجل كنواتج أو أعباء يف احلسابني الفرعيني

املالية األخرى فيدرج مدينا بقيمة أسهم القيم الثابتة للنشاطات، قيمة الكفاالت والضمانات املدفوعة 

كل سنة واألسهم أو سندات القيم الثابتة األخرى مقابل جعل إحدى احلسابات املالية دائنا، وعند إغالق 

 يف األقسام الفرعية املالئمة يف احلسابات حسب استحقاقهاترتبة وغري املستوفاة أجل مالية تسجل الفوائد امل

  للحساب الفرعي املعينيف اجلانب الدائن طبيعتها، وتسجل جمموع تسديدات أصول هذه احلسابات الدائنة

  .يف مقابل احلسابات املالية

   )29 ، 28حساب ( ات وخسائر القيمة عن التثبيتات االهتالك 6.2.3

ات التثبيتات والذي يتفرع إىل اهتالك ) 28( ات يف اجلانب الدائن للحساب االهتالكقيد ت

 يف مقابل تسجل ، )21( و  ) 20( أقسام فرعية حسب نفس مستوى التفصيل للحسابني الرئيسيني 

ات يف اجلانب املدين، وعند التنازل عن عناصر التثبيتات أو زواهلا حيول حساب االهتالكخمصصات 

، أما خسائر القيمة فعند ثبوا جيعل  )21 أو 20(  املتعلق ا للحسابات الفرعية للحسابني هتالكاال

 مدينا ) 68( خسائر القيمة عن التثبيتات دائنا مقابل إحدى احلسابات الفرعية للحساب  ) 29( حساب 

   صصات املعين مدينا ويتم إعداد تسوية حلساب خسائر القيمة مع اية كل سنة مالية جبعل حساب املخ

دائنا يف حالة التخفيض أو اإللغاء، وعند التنازل يرصد حساب  ) 78( يف حالة الزيادة وجعل حساب 

   1 . )78( املخصصات باستعمال احلساب 
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 حسابات املخزونات واملنتوجات قيد التنفيذ 3.3

لترتيب الزمين لدورة أخذ النظام احملاسيب املايل مبعيارين لتصنيف مدونة حسابات املخزونات، ا

وطبيعة األصل املخزن الذي يكون موضوع تقسيم ضمن ) التموينات، اإلنتاج املخزن، البضائع ( اإلنتاج 

 الداخلية للتسيري، وتعاجل املخزونات حماسبيا وفقا لطريقة اجلرد اليت يتبعها حتياجاتكل كيان حسب اال

  1 .كل كيان ، إما اجلرد الدوري أو الدائم

 ة احملاسبية وفق طريقة اجلرد الدورياملعاجل 1.3.3

خالل الدورة احملاسبية تسجل املشتريات جبعل حساب : تسجيل التموينات والبضائع املستهلكة - 

 املشتريات املخزنة مدينا مببلغ املشتريات واملصاريف امللحقة بالشراء مقابل جعل حساب املوردون ) 38( 

      جبعل احلسابات الدورة لدورة نقوم بإلغاء خمزونات بداية حسابات اخلزينة دائنا، ويف اية اإحدى أو 

    التموينات األخرى دائنا مقابل جعل حساب ) 32( ولية واللوازم واملواد األ ) 31( البضائع،  ) 30( 

 مقابل حساب ااملعين دائن ) 38( جبعل حساب املعين مدينا، مث نقوم بترصيد حسابات املشتريات  ) 60( 

  31، 30(  احملاسيب ملخزونات اية املدة جبعل احلسابات ل، وأخريا نقوم بالتسجيااملعين مدين ) 60( 

ا مت هو م ) 60(  الرصيد املتبقي يف احلسابوميثل املناسب دائنا،  ) 60( مدينة مقابل حساب  ) 32

 ؛فعالإستهالكه 

تسجل املصاريف املتعلقة أثناء الدورة احملاسبية : تسجيل املنتوجات املصنعة وقيد التصنيع - 

بعناصر اإلنتاج كأعباء حسب طبيعتها، ويف اية الدورة احملاسبية نقوم بإلغاء خمزونات بداية الدورة جبعل 

خمزون املنتوجات دائنة مقابل  ) 35( خدمات قيد اإلجناز و ) 34( سلع قيد اإلنتاج،  ) 33( احلسابات 

 اإلنتاج املخزن أو املنتقص من املخزون مدينا، مث نقوم  )72(  الفرعيني للحساب  احلسابنيأحدجعل 

         مدينا مقابل جعل حساب ) 35، 34، 33( بتسجيل خمزونات اية املدة جبعل إحدى احلسابات 

     تغيري املخزونات اجلارية يعمل مع احلسابني  ) 723( دائنا، مع مالحظة أن احلساب الفرعي  ) 72( 

  ).35( تغيري املخزونات من املنتجات يعمل مع احلساب  ) 724(  الفرعي واحلساب ) 34 و33( 

 املعاجلة احملاسبية وفق طريقة اجلرد الدائم 2.3.3

كما هو خالل الدورة احملاسبية تسجل املشتريات : تسجيل التموينات والبضائع املستهلكة - 

مدينة   )32 ،31، 30(  ات املخزونات وختزينها تقيد احلساباستالمالشأن وفقا للجرد الدوري، وعند 

  املناسب دائنا، كما تسجل السلع اليت خترج من املخزن باخلصم من حساب  ) 38( مقابل جعل حساب 
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املناسب، ويف اية الدورة تثبت الفوارق احملتملة بني املخزون املادي املقدر واملسجل حماسبيا وبني  ) 60( 

 من احلسابات ربرة تقيد إذا كانت إجيابية جبعل احلساب املعين متلك الفوارق الظاهر بعد اجلرد، فإذا كانت

املعين دائنـا و إذا كانت سلبية يعكس القيد، أما  ) 60( بل جعل حساب امدينا مق ) 32، 31، 30( 

بل جعل امدينا مق)  32، 31 ،30(  احلسابات  أحدإذا كانت غري مربرة فإذا كانت إجيابية تسجل جبعل

  30( ، وإذا كانت سلبية تقيد احلسابات  عن عمليات التسيري دائنااستثنائيةج نوات ) 757( حساب 

 ؛ للتسيري اجلاري مديناستثنائيةاألعباء اال  )657( دائنة مقبل جعل حساب  ) 32، 31

خالل الدورة احملاسبية وعند احلصول على املنتوجات : تسجيل املنتوجات املصنعة وقيد التصنيع - 

املعين دائنا، ويف اية  ) 72( مدينة مقابل جعل احلساب  ) 35 أو 34، 33 ( تسجل جبعل احلسابات

 مدينة مقابل جعل احلساب  ) 35 أو 34، 33( الدورة تثبت الفوارق احملتملة وتسجل جبعل احلسابات  

 .املعين دائنا إذا كانت الفوارق إجيابية وإال العكس ) 72( 

  )37حساب ( املخزونات يف اخلارج  3.3.3

      املخزونات ) 37(  املخزونات اليت حيتفظ ا الكيان لدى الغري حماسبيا يف احلساب تسجل

هاته املخزونات لدى الغري ينبغي على يف اخلارج إىل غاية إستالمها، ويف اية كل دورة حماسبية إذا بقيت 

  .الكيان إعداد كشف تفصيلي للمخزونات املعنية

  )39حساب ( توجات قيد التنفيذ خسائر القيمة عن املخزونات واملن 4.3.3

واملتفرع  ) 39( تشكيلها يف اجلانب الدائن حلساب لدى تقيد خسائر القيمة عن املخزونات 

دين القيم امللحوظة تسجل حماسبيا يف حالة توفقا لطبيعة عناصر املخزونات، ويف اية كل دورة حماسبية فإن 

ائر القيمة عن املخزونات واملنتوجات قيد التنفيذ خس ) 39( خلق أو زيادة يف املؤونات جبعل حساب 

ات واملؤونات وخسائر القيمة أصول جارية االهتالكخمصصات  ) 685(  مقابل جعل حساب ،دائنا

 ) 785( مدينا مقابل جعل حساب  ) 39( مدينا، أما يف حالة التخفيض أو اإللغاء جيعل حساب 

  .نات أصول غري جارية دائنا عن خسائر القيمة واملؤوستغاللاالات استرجاع

 حسابات الغري 4.3

      1 :تضم هذه اموعة إىل احلسابات اآلتية
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  )40حساب ( املوردون واحلسابات امللحقة  1.4.3

 السلع واخلدمات ويتفرع على اقتناءتسبيقات األموال املرتبطة بو يف هذا احلساب الديون تسجل

            :و توسع حسب حاجات التسيري لكل كياناحلسابات الفرعية اآلتية واليت ميكن أن تعدل أ

موردو السندات الواجب دفعها  ) 403( موردو املخزونات واخلدمات، حساب  ) 401(حساب 

 حساب موردو تثبيتات السندات املطلوب دفعها، ) 405( ، حساب  موردو التثبيتات )404( حساب 

التسبيقات _املوردون املدينون ) 409( حساب  وموردو الفواتري اليت مل تصل إىل صاحبها ) 408( 

   .واملدفوعات على احلساب واحلسابات الدائنة األخرى

  أو تثبيتات اتـ سلع أو خدماقتناء هذا احلساب أو أحد حساباته الفرعية دائنا يف حالة يدرجو

ية املستحقات بل جعل أحد احلسابات املعنية حسب احلالة مدينا، ويكون مدينا عند تسواعلى احلساب مق

  .أو إرجاع املقتنيات أو حالة التسبيقات املدفوعة على احلساب أو التخفيضات والترتيالت

  )41حساب ( الزبائن واحلسابات امللحقة  2.4.3

 الكيان استغالل يف هذا احلساب الديون املرتبطة ببيع السلع واخلدمات امللحقة بدائرة تسجل

 ) 411( حساب : يت ميكن أن تعدل أو توسع حسب احلاجةويتفرع إىل احلسابات الفرعية اآلتية وال

 الزبائن املشكوك فيهم ) 416( السندات املطلوب حتصيلها، حساب _الزبائن ) 413( الزبائن، حساب 

 ) 418 (  حسابعن أشغال أو خدمات جاري إجنازها،احلسابات الدائنة  ) 417 ( حساب

   .الزبائن الدائنون ) 419 ( حساب وبعداملنتجات اليت مل تعد فواتريها _الزبائن

على   بيع السلع أو تقدمي اخلدماتعند هذا احلساب أو أحد حساباته الفرعية مدينا يدرجو

هذه  دائنا عند تسويـة كما يدرجبل جعل أحد احلسابات املعنية حسب احلالة دائنا، ااحلساب مق

  . الت املمنوحة بعد البيعاملستحقات أو رجوع البضائع من الزبائن أو التخفيضات والترتي

  )42حساب ( املستخدمون واحلسابات امللحقة  3.4.3

هو حساب خاص باملعاجلة احملاسبية ألجور املستخدمني، ويتفرع إىل حسابات فرعية ميكن أن 

  : مها وهناك طريقتني للمعاجلة احملاسبية لألجوركيان،تعدل أو توسع حسب حاجات التسيري لكل 

 مبلغ األجور املستحقة_املستخدمون ) 421( من احلساب الفرعي يقيد يف اجلانب الدائن  - 

أجور املستخدمني  ) 631( الراتب اإلمجايل لألجور الواجب دفعها للمستخدمني مقابل جعل احلساب 

مدينا بنفس املبلغ مقابل جعل احلسابات اخلاصة باإلقتطاعات  ) 421( مدين، ويدرج احلساب 
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التسبيقات _املستخدمون ) 425( ، االجتماعيةأموال اخلدمات   )422( والتسبيقات دائنة، حساب 

          تنظيمات إجتماعية أخرى ) 432( الضمان اإلجتماعي،  ) 431( واملدفوعات على احلساب ، 

 واملتبقي يسجل يف اجلانب الدائن حلسابات ،الضرائب والرسوم القابلة للتحصيل دائنة_الدولة ) 442( 

 ؛مونة الدفع وهو ما ميثل الدفعات الصافية اليت يتحصل عليها املستخداخلزينة حسب طريق

مبلغ الراتب اإلمجايل الواجب دفعه للمستخدمني  ) 631( يقيد يف اجلانب املدين من احلساب  - 

 والباقي الذي ميثل الدفعات الصافية ،دائنة ) 442، 432، 431، 425، 422( مقابل جعل احلسابات 

مدين بنفس  ) 421( ، مث جيعل احلساب  )421(  تقيد دائنة يف احلساب ونستخدماليت يتحصل عليها امل

 .دائنا أحد حسابات اخلزينة  جعلاملبلغ مقابل

  )43حساب (  واحلسابات امللحقة االجتماعيةاهليئات  4.4.3

يدرج يف اجلانب الدائن من هذا احلساب املبالغ املستحقة من الكيان على خمتلف اهليئات 

...)  واملنح العائلية وحوادث العمل والتقاعد االجتماعية أرباب العمل يف التأمينات اشتراكات(  االجتماعية

مقابل جعل حساب األعباء مدينا، وكذلك املبالغ الواجب تسويتها مع اهليئات املذكورة أعاله واليت 

يقيد يف اجلانب الرواتب املستحقة مدين، و_املستخدمون ) 631( يتحملها املستخدم مقابل جعل حساب 

  . شتراكاتاملدين هلذا احلساب التسديدات اليت متت هلذه اهليئات فريصد هذا احلساب عند الدفع الفعلي لال

  )44حساب ( الدولة واحلسابات امللحقة  5.4.3

الدولة واجلماعات العمومية واهليئات الدولية  ) 44( العمليات الواجب تسجيلها يف احلساب 

لى العموم العمليات اليت جرت مع كيانات تعترب سلطة عمومية، ويرصد هذا واحلسابات امللحقة هي ع

احلساب عند الدفع الفعلي للمستحقات مع ضرورة تسجيل التسويات الضرورية، كما ميكن أن حتول هذه 

  .العمليات الواردة يف احلساب إىل األصل عند فتح السنة املالية املوالية

  )45حساب ( امع والشركاء  6.4.3

تتم بني الفروع بني الشركاء والكيان والعمليات اليت   تتم هذا احلساب العمليات اليتج يفتدر

  :إىل احلسابات اآلتية ويتفرع هذا ، الشركة األمبينها وبنيفيما بينه و

يسجل هذا احلساب مدينا باألموال اليت يقدمها الكيان : عمليات امع ) 451( حساب  - 

ويدرج دائنا باملبلغ اليت تضعها كيانات ،  وبصورة مؤقتة لكيانات اموعةبطريقة مباشرة أو غري مباشرة

 ؛هاموعة حتت تصرف
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    تدرج يف جانبه الدائن املبالغ اليت يضعها : احلسابات اجلارية_الشركاء ) 455( حساب  - 

 ؛أو يتركها الشركاء حتت تصرف الكيان مؤقتا

يسجل دائنا مببالغ املسامهات املقدمة : لالعمليات على رأس املا_الشركاء ) 456( حساب  - 

 ؛ على أن يرصد يف حسابات رؤوس األموال املعنية،من الشركاء

يدرج هذا احلساب دائنا مببالغ اإلرباح : احلصص الواجب دفعها_الشركاء ) 457( حساب  - 

        اليةنتائج السنة امل ) 12(  مقابل جعل حساب ،اليت قررت اجلهات املختصة توزيعها على الشركاء

 ؛ مدينة،الترحيل من جديد ) 11(  أو حساب حتياطاتاال ) 106( أو حساب 

 تدرج فيه عمليات :جتمعالعمليات املنجزة باالشتراك معا أو يف _الشركاء ) 458( حساب  - 

 .وضع األموال بني الشركاء املسامهني يف إطار شركات مسامهة أو شركات مماثلة

  )46حساب ( ينني خمتلف الدائنني وخمتلف املد 7.4.3

  :اآلتية إىل احلسابات  وميكن أن يتفرعحسب حاجات التسيري لكل كيان،  هذا احلسابيقسم

يدرج هذا احلساب : احلسابات الدائنة عن عمليات التنازل عن التثبيتات ) 462( حساب  - 

مقابل جعل حسابات  دائنا  عن التثبيتات مقابل أحد حسابات اخلزينة دائنا، ويدرجمدينا بقيمة سعر التنازل

  1 ؛اخلزينة مدينا عند التحصيل

جيعل هذا :  قيم منقولة توظيفات وأدوات ماليةاقتناءالديون عن عمليات  ) 464( حساب  - 

القيم املنقولة للتوظيف مدينا ويدرج مدينا مقابل  ) 50(  مقابل جعل حساب قتناءاالاحلساب دائنا مببلغ 

 ؛تسويةأحد احلسابات املالية دائنا عند ال

يستقبل العمليات :  احلسابات املدينة األخرى واحلسابات الدائنة األخرى )467( حساب  - 

 اليت تتم معاجلتها بصفة وكيل؛ 

يستعمل هذا : األعباء األخرى الواجب دفعها والنواتج املطلوب إستالمها ) 468( حساب  - 

مثل الرسم على القيمة املضافة ويرصد عند احلساب يف اية الدورة احملاسبية لتسوية بعض العمليات العالقة 

   .التسوية

  )47حساب ( احلسابات اإلنتقالية أو اإلنتظارية  8.4.3

 هذا احلساب حتت تصرف الكيان ليتلقى أثناء الدورة احملاسبية العمليات اليت ال ميكن قيدها يوضع

     مليات اليت تسجل يف حساب معني أو العمليات اليت تتطلب معلومات إضافية، وكل العبصفة مؤكدة
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        حتويلها بالقيد يف احلسابات اخلتامية يف أقرب اآلجال وال يظهر هذا احلساب ، يتم يف هذا احلساب

   . للكيان اخلتاميةيف الكشوف املالية

  )48حساب ( األعباء أو النواتج املعاينة مسبقا واملؤونات  9.4.3

  : رعية اآلتيةيتفرع هذا احلساب حسب احلاجة ويشمل احلسابات الف

عند اية الدورة احملاسبية فإن اخلصوم اجلارية : اخلصوم اجلارية_املؤونات ) 481( حساب  - 

بل جعل ا مقادائن ) 481(  جبعل احلساب ،اليت يكون مبلغها غري مؤكد تسجل حماسبيا بإنشاء مؤونات هلا

حتقق التكلفة اليت تكون عند ات واملؤونات وخسائر القيمة مدينا، وهتالكاملخصصات لال ) 68( حساب 

 ؛موضوع مؤونة يرصد هذا احلساب

يستقبل : النواتج املعاينة مسبقا ) 487( األعباء املعاينة مسبقا وحساب  ) 486( حساب  - 

احلسابني عند إغالق السنة احملاسبية التكاليف واإليرادات املتعلقة بالسنة املالية الالحقة املعاينة مسبقا 

 1 .ت أثناء السنة املالية حيث يتم نقلها وفقا ملبدأ إستقاللية الدورات احملاسبيةوتصحح هذه احلسابا

  )49حساب (  خسائر القيمة عن حسابات الغري  10.4.3

 يف اجلانب الدائن ألحد احلسابات هعندما نكون أمام نقص حمتمل يف حسابات الغري يتم قيد

ئنة، ويف اية كل دورة حماسبية تضبط واملتفرع حسب طبيعة احلسابات الدا ) 49( الفرعية للحساب 

حسابات خسائر القيمة عن طريق القيد يف اجلانب املدين حلساب املخصصات املطابق عندما يرتفع مبلغ 

     ات عن خسائر القيمة واملؤوناتسترجاعاال ) 78( خسارة القيمة أو القيد يف اجلانب الدائن حلساب 

ول تاريخ تسديد الدين الذي كان موضوع خسائر القيمة، فإن حليف حالة التخفيض أو اإللغاء، وعند 

 ال، وإذا تبني بأن الدين قاب )78( خسارة القيمة املثبتة سابقا ترصد بالقيد يف اجلانب الدائن للحساب 

خسائر عن  ) 654( لالسترداد تقيد خسارة القيمة يف مبلغ الدين ويقيد الفارق احملتمل يف حساب 

  .قابلة للتحصيلحسابات دائنة غري 

 احلسابات املالية 5.3

  2:  احلسابات اآلتيةاموعة اخلامسة احلسابات املاليةتضم 
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  )50حساب ( القيم املنقولة للتوظيف  1.5.3

األصول املالية للتوظيف هي األصول املالية اليت يكتسبها الكيان قصد حتقيق أرباح على املدى 

 السندات مقابل جعل حسابات الغري أو حسابات اخلزينة اقتناءالقصري، ويدرج هذا احلساب مدينا بتكلفة 

    دائنة، ويف حالة سندات التوظيف اليت تسدد قيمتها اإلمسية جزئيا فإن القيمة الكلية هلاته السندات تقيد

التسديدات الباقي القيـام ا عن  ) 509( يف اجلانب املدين هلذا احلساب مقابل جعل احلساب الفرعي 

سـدد وأحـد حسابات الغري أو حسابات اخلزينة امل باجلـزء غري ااملنقولة غري املسددة دائنقيم التوظيف 

فورا واملقيمة بقيمتها السوقية عند تاريخ سندات التوظيف القابلة للتفاوض أما دائنا باجلزء اجلزء املسدد، 

مقابل  ) 50( املدين للحساب إقفال احلسابات فالفارق بني هذه القيمة والقيمة احملاسبية يسجل يف اجلانب 

 ،كمافوائض القيمة دائنا إذا تعلق األمر بزيادة القيمة_فارق التقييم عن أصول مالية ) 765( جعل حساب 

نواقص القيمة _فارق التقييم عن أصول مالية ) 665(  مقابل جعل احلساب  دائنا )50( حلساب ايسجل 

 وجيعل سعر التنازل دائنا ،جيعل مدينا ) 50( ن رصيد حساب إذا تغلق األمر بنقص القيمة، وعند التنازل فإ

اخلسائر  ) 667( وسعر التنازل جبعل احلساب  ) 50( ويغطى الفرق بني القيمة احملاسبية للحساب 

األرباح الصافية عن  ) 767( الصافية عن التنازل عن أصول مالية مدينا يف حالة اخلسارة واحلساب 

د الفوائد املنتظرة اليت مل مالية دائنا يف حالة الربح، وعند إقفال السنة احملاسبية تقيعمليات التنازل عن أصول 

الفوائد  ) 518(  على القيم املنقولة للتوظيف باجلانب املدين للحساب الفرعي استحقاقهاحين أجل 

  .املنتظرة ويرصد هذا احلساب عند حلول أجل اإلستحقاق

  )52 ، 51حساب ( ت املالية املشتقة البنوك واملؤسسات املالية واألدوا 2.5.3

ملبالغ املالية املستلمة ودائنا با مدينا االبنوك واملؤسسات املالية وما مياثله ) 51( احلساب يدرج 

 يستعمل الكيان لكل حساب مايل حيوزه تقسيما فرعيا منفصل عن، وباملبالغ املالية املصروفة أو املدفوعة

       قتناءاالها يتم تسجيلها بكلفة ئاألدوات املالية املشتقة فعند إقتنا ) 52(  احلساب هذا احلساب، أما

يف اجلانب املدين هلذا احلساب مقابل جعل احلسابات املالية املعنية دائنة، وبالنسبة لألدوات املالية املتفرعة 

ني القيمة السوقية والقيمة فإن الفارق ببلة للتداول فورا واملقيمة بقيمتها السوقية عند تاريخ إغالق السنة االق

  .احملاسبية يعاجل حماسبيا بنفس طريقة معاجلة القيم املنقولة للتوظيف

   )58 ،54 ،53  (احلسابات 3.5.3

الصندوق  ) 53( املبالغ النقدية اليت يقبضها الكيان بإدراجها يف اجلانب املدين للحساب تعاجل 

سجل توكاالت التسبيقات واإلعتمادات ف ) 54( ب واملبالغ النقدية اليت خيرجها فتسجل دائنة، أما احلسا
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 وينقسم هذا ، )Le Régisseur(   احملررات املتعلقة باألموال اليت يسريها عون من أعوان الكيانافيه

 يف جانبه املدين األموال يستقبلوكاالت التسبيقات  ) 541( احلساب إىل حسابات فرعية، حساب 

ندوق دائنا وجيعل دائنا مببالغ املصاريف املنجزة للكيان عن اب الصاملستلمة حملاسيب الوكاالت جبعل حس

 فتدرج فيه اإلعتمادات تاإلعتمادا ) 542( طريق جعل حسابات الغري أو األعباء مدينة، وحساب 

املفتوحة يف البنوك بإسم الغري أو عون من أعوان الكيان ويتم ترصيده عند إجناز اإلعتماد، وفيما خيص 

الداخلية مثل حتويل التحويالت الداخلية فهو حساب عبور يستعمل يف عمليات التحويل  ) 58( حساب 

  .أو العكس، ويتم ترصيده بعد إنتهاء هذه العملية لغ من حساب البنك إىل حساب الصندوقامب

   )59احلساب ( خسائر القيمة عن األصول املالية اجلارية  4.5.3

املالية اجلارية وتسيريه يشبهان طبيعة وتسيري خسائر القيمة عن األصول  ) 59( طبيعة احلساب 

فهما حسابان لتصحيح القيمة يسمحان بإعادة القيمة احملاسبية ألحد األصول إىل قيمتها  ) 49( احلساب 

القابلة للتحصيل، فاألصول املالية اجلارية كغريها من األصول إذا مل يعد تقييمها حسب قيمتها الصحيحة 

  .بية تفقد قيمتها إذا كانت قيمتها احملاسبية أعلى من القيمة القابلة للتحصيلعند إقفال السنة احملاس

 حسابات األعباء 6.3

 وهذا تكون عادة أرصدة حسابات األعباء مدينة وتصنف إما حسب طبيعتها أو حسب الوظيفة

 كل كيان، إال أن الكيان الذي يقوم بإعداد حسابات النتائج حسب الوظيفة احتياجاتسب طبيعة وحب

  1 .ينبغي عليه إعداد جداول ملحقة تعرض فيها األعباء حسب الطبيعة

 حالة تصنيف األعباء حسب طبيعتها 1.6.3

 اختالفخيتلف تسيري حساب املشتريات املستهلكة ب ): 60حساب ( املشتريات املستهلكة  - 

لصنف ا(  وقد تعرضنا إىل تسيري هذا احلساب عند دراسة حسابات املخزونات ،نظام اجلرد املعمول به

 ؛)الثالث 

تدرج يف احلسابني ويف اجلانب املدين التكاليف  ): 62 ، 61احلساب ( اخلدمات اخلارجية  - 

 ناخلارجية اليت ال تعد ضمن املشتريات، وكثرة أصناف التكاليف أدت إىل إستعمال حسابني عادة ما يكونا

 ؛جمتمعني على خط واحد ضمن حساب النتائج
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يضم هذا احلساب املصاريف املتعلقة بأجور املستخدمني ):  63حساب ( أعباء املستخدمني  - 

      املرتبطة باألجور، كما تقيد يف جانبه املدين املستحقات العينية يف احلساب الفرعيشتراكاتمبا فيها اال

 ؛االنواتج األخرى للتسيري دائن ) 758( أعباء املستخدمني األخرى مقابل جعل احلساب  ) 638( 

هي أعباء تتعلق باملدفوعات  ): 64حساب ( م واملدفوعات املماثلة الضرائب والرسو - 

 وال ،اإلجبارية للدولة واجلماعات احمللية لتغطية النفقات العمومية واملدفوعات اليت تقررها السلطة العمومية

 ؛تدرج الضريبة على األرباح ضمن هذا احلساب

 املدرجة يف هذا احلساب نتاج تشكل العناصر ): 65حساب ( األعباء العملياتية األخرى  - 

 ؛النشاط العادي للكيان

لغرض بيان  التسيري احتياجات يتفرع هذا احلساب حسب : )66حساب ( األعباء املالية  - 

أعباء الفوائد مدينا مبجموع الفوائد على  ) 661( طبيعة أو أصل األعباء املالية، ويدرج حسابه الفرعي 

املرتبطة بالفترة احملاسبية، كما يسجل يف اجلانب املدين للحساب اإلقتراض والديون وعمليات التمويل 

نواقص القيمة يف مقابل حسابات األصول أو اخلصوم _فارق التقييم على أصول مالية ) 665( الفرعي 

اخلسائر عن احلسابات الدائنة  ) 664( املالية املعنية عند تقييمها بقيمتها احلقيقية، أما احلساب الفرعي 

 ؛طة مبسامهات فيستقبل احلسابات الدائنة املرتبطة باملسامهات اليت ال ميكن حتصيلهااملرتب

مثل  ستثنائيةيسجل يف هذا احلساب األعباء اال ): 67حساب ( األعباء .العناصر غري العادية - 

 ؛أعباء الكوارث، وينبغي إعداد ملحق خاص ا عند إعداد الكشوف املالية

يدرج هذا احلساب  ): 68حساب ( نات خسائر القيمة ات واملؤوهتالكاملخصصات لال - 

 ؛ أو خسائر القيمة واملؤونات املعنيةاالهتالكمدينا مقابل حساب 

يقيد يف جانبه املدين املبلغ املستحق باسم  ): 69حساب ( الضرائب على األرباح وما مياثلها  - 

 ؛األرباح اخلاضعة للضريبة اليت تبقى على عاتق الكيان

 ألعباء حسب الوظيفةحالة تصنيف ا 2.6.3

تطبق نفس مبادئ سري احلسابات، ويتم التصنيف حسب الوظيفة حسب خصوصيات كل كيان 

  :منها نذكر فهناك عدة طرق للتصنيف

 ؛...)املشتريات، اإلنتاج، التوزيع اإلدارة، (  أو النشاط االقتصاديةجتميع حسب الوظيفة  - 

 ؛)أنواع الورشات  ( ستغاللاال وسيلة جتميع حسب - 

 ؛...)اخلزن، املصنع، املكتب، (  حسب املنتوجات أو اخلدمات ميعجت - 
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املديرية العامة، املديرية التجارية، املديرية املالية مصلحة ( جتميع حسب مراكز املسؤولية  - 

 ؛...)الدراسات، 

 .جتميع حسب املناطق اجلغرافية - 

 حسابات النواتج 7.3

  :احلسابات الفرعية اآلتيةتكون أرصدة حسابات النواتج عادة دائنة وتتفرع إىل 

تسجل  : )70(  املبيعات من البضائع واملنتجات املصنعة واخلدمات املقدمة والنواتج امللحقة - 

حسب طبيعتها بالسعر الصايف مضاف إليه الرسم على القيمة  ) 70( املبيعات يف اجلانب الدائن للحساب 

ع هذا احلساب إىل حسابات فرعية وفقا املضافة احملصل بعد إقتطاع الترتيالت والتخفيضات، ويتفر

 ؛ كل كيانحتياجاتال

يقتصر إستعمال هذا احلساب على تسجيل  ): 72( اإلنتاج املخزن أو املنتقص من املخزون  - 

 ؛تغريات اإلنتاج املخزن ، وميثل رصيده قيمة املنتوج املخزن النهائية

ن تكلفة إنتاج عناصر األصول يسجل يف هذا احلساب يف جانبه الدائ ): 73 (اإلنتاج املثبت  - 

العينية أو املعنوية اليت أنتجها الكيان لذاته واملسجلة ضمن األصول غري اجلارية بقيمة األعباء اليت مت تسجيلها 

 ؛حسب طبيعتها

 اليت ستغاللااليقيد يف اجلانب الدائن هلذا احلساب مبلغ إعانات  ): 74  (ستغاللاالإعانات  - 

 ؛ل جعل حسابات الغري أو حسابات اخلزينة مدينا مقاب،حتصل عليها الكيان

 هلذا احلساب العناصر املكونة لناتج  الدائنيدرج يف اجلانب ): 75( نواتج العمليات األخرى  - 

 ؛النشاط العادي للكيان

يسجل يف اجلانب الدائن هلذا احلساب عوائد القروض اليت مينحها  ): 76( النواتج املالية  - 

فارق إعادة التقييم  ) 765( ملالية، كما يسجل يف اجلانب الدائن حلسابه الفرعي الكيان وعوائد أصوله ا

إذا كان هذا  عند إعادة تقييم األصول أو اخلصوم املالية بقيمتها احلقيقية ،فوائض القيمة_عن األصول املالية

قسم حسب احلاجة وي، مدينة مقابل جعل حسابات األصول أو اخلصوم املالية املعنية ،االتقييم يظهر فائض

 ؛األعباء طبيعة أو أصل إلظهار

 لتسجيل استثنائيةال يستعمل هذا احلساب إال يف ظروف  ): 77( نواتج _العناصر غري العادية - 

 ؛األحداث غري العادية

يقيد يف اجلانب الدائن هلذا احلسـاب  ): 78( ات عن خسائر القيمة واملؤونات سترجاعاال - 

 .أو إلغائها ائيا مة واملؤونات املعنية مدينا عند ختفيـض املؤوناتمقابل جعل حساب خسائـر القي
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   الكشوف المالية:الثالثالمبحث 

الكشوف املالية هي جمموعة متكاملة من الوثائق احملاسبية هدفها إعطاء صورة صادقة عن املركز 

 مجيع الكيانات  احملاسيب املايلموفقا للنظاو، 1املايل للكيان وجناعته وسيولة خزينته يف اية السنة املالية 

امللزمة قانونا مبسك حماسبة مالية جمربة على تقدمي يف أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ غلق السنة املالية 

 جدول تغريات األموال اخلاصة ،حساب النتائج، جدول سيولة اخلزينةجدول امليزانية، ( كشوفا مالية تضم 

وعادال عن الوضعية املالية للكيان وصادقا بغي أن تقدم موقفا صحيحا الكشوف املالية ينف، )وامللحق 

 وتعكس أي تغيري يف مركزه املايل نتيجة ملعامالته واآلثار املترتبة عنها، كما أن املعلومات ،وأداءه وجناعته

اصة علومات اخلالواردة يف الكشوف جيب أن تقدم بالعملة الوطنية وتسمح بإجراء مقارنة بينها وبني امل

  .بالسنة املالية املاضية

 امليزانية  .1

امليزانية هي كشف ملخص ألصول الكيان وخصومه وحقوق املسامهني عند تاريخ إغالق السنة 

 وتشمل معطيات السنة املالية اجلارية وأرصدة حسابات السنة ،اتهالتزاماحملاسبية فتقدم موجودات الكيان و

مليزانية التمييز بني األصول اجلارية وغري اجلارية واخلصوم اجلارية جيب أن يربز عرض اكما ، املالية املاضية

  .وغري اجلارية

 ألصولا 1.1

  :  نتيجة ألحداث ماضية ويتوقع منها منافع مستقبلية وتشمل،هي موارد يسيطر عليها الكيان

  والعينية؛التثبيتات املعنوية - 

 املخزونات؛ - 

 التثبيتات املالية؛ - 

 الضرائب؛، املسامهات وأصول اتاالهتالك - 

 ؛ )اأعباء مثبتة مسبق( الزبائن واملدينني اآلخرين واألصول األخرى املماثلة  - 

 .ومعادالت اخلزينة اإلجيابيةخزينة األموال اإلجيابية  - 

                                                 
1 YAHIA SAIDI,  Présentation des états Financiers dans Le Nouveau Système Financier comptable 
Algérien 2009, Premier Séminaire Scientifique International sur Le Nouveau système comptable Financier 
en Vertu de les normes comptables internationales, Institut des sciences économiques commerciales et des 
sciences de gestion, Centre universitaire el oued, Algérie, 17-18/01/2010, p 10.       
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 اخلصوم 2.1

خروج إىل  واليت من شأا أن تؤدي ،ات احلالية للكيان الناشئة عن األحداث املاضيةلتزامهي اال

  :  مستقبلية وتشمل مايليا حتقق له منافعموارد يتوقع منها الكيان أن

 ؛موال اخلاصةألرؤوس ا - 

 ؛اخلصوم غري اجلارية - 

 ؛املوردون والدائنون اآلخرون - 

 ؛خصوم الضريبة - 

 ؛)نواتج مثبتة مسبقا ( املرصودات لألعباء واخلصوم املماثلة  - 

 . السلبية ومعادالت اخلزينة السلبيةلخزينة األموا - 

 حساب النتائج جدول .2

النتائج هو كشف ملخص لألعباء والنواتج املنجزة من الكيان خالل السنة املالية حساب جدول 

 من خالل الفرق النتيجة الصافية للسنة املالية يكشفدون األخذ يف احلسبان تاريخ التحصيل أو السحب، و

قل على ، وجيب أن يتضمن حساب النتائج على األ)النتيجة الصافية =  األعباء –النواتج ( ربح أو خسارة 

  1: املعلومات التالية

اهلامش ( بيعتها والذي يسمح بتحديد جماميع التسيري الرئيسية طحوصلة األعباء حسب  - 

 ؛ )ستغاللاالاإلمجايل ، القيمة املضافة، الفائض اإلمجايل عن 

 ؛نواتج األنشطة العادية - 

 ؛النواتج املالية واألعباء املالية - 

 ؛أعباء املستخدمني - 

 ؛والتسديدات املماثلةالضرائب والرسوم  - 

 ؛ات وخسائر القيمة اليت ختص التثبيتات العينية واملعنويةاالهتالكخمصصات  - 

 ؛نتيجة األنشطة العادية - 

 ؛) أعباء ،نواتج( العناصر غري العادية  - 

 ؛النتيجة الصافية للفترة قبل التوزيع - 

 .النتيجة الصافية لكل سهم من األسهم بالنسبة لشركات املسامهة - 
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 ة اخلزينةجدول سيول .3

اهلدف من جدول سيولة اخلزينة هو إعطاء مستعملي الكشوف املالية أساسا لتقييم مدى قدرة 

دخول وخروج املوجودات املالية احلاصلة ويعطي صورة صادقة عن وال ونظائرها، ألمالكيان على توليد ا

  : يقدم مايلياستخداماا، وأثناء الدورة احملاسبية واملعلومات اليت ختص 

تدفقات اليت تولدها األنشطة العملياتية، أي األنشطة اليت تولد تدفقات نقدية من غري األنشطة ال - 

 ؛ والتمويلاالستثماراملرتبطة ب

 اقتناء، أي العمليات املرتبطة بسحب وحتصيل أموال واالستثمارالتدفقات اليت تولدها أنشطة  - 

 ؛أو بيع أصول طويلة اآلجل

تمويل، أي األنشطة اليت تنتج عنها تغريات يف حجم وبنية التدفقات الناشئة عن أنشطة ال - 

 ؛موال اخلاصة أو القروضاأل

 .تدفقات متأتية من فوائد وحصص أسهم - 

 اخلزينة صادرة عن هيئات مالية وجامعات متخصصة سيولةهناك العديد من النماذج جلدول و

مع كل حالة، إال أن املشرع وفرق حبث وحمللني وغريهم، ولكل منوذج خصوصياته يف التحليل تتناسب 

  1. الطريقة املباشرة والطريقة الغري مباشرة، اجلزائري أعطى طريقتني لعرض جدول تدفقات اخلزينة

 الطريقة املباشرة 1.3

 ترتكز أساسا على تقدمي األجزاء الرئيسية ،اليت أوصى ا املشرع اجلزائريوالطريقة املباشرة 

قصد احلصول على تدفق ...) الزبائن، املوردون، الضرائب ، ( لية لدخول وخروج التدفقات النقدية اإلمجا

، ويتكون جدول تدفقات اخلزينة حسب املعنيةاخلزينة الصايف ومقارنته مع النتيجة قبل الضريبة للفترة 

  : الطريقة املباشرة من ثالثة أجزاء رئيسية للتدفقات وهي

 املبالغ –حصيالت املقبوضة من الزبائن الت = ستغاللاالطة شتدفقات اخلزينة املتأتية من أن - 

على النتائج الضريبة  – الفوائد واملصاريف املالية األخرى املدفوعة –املدفوعة للموردين واملستخدمني 

 ؛ تدفقات اخلزينة املرتبطة بالعناصر غري العادية±املدفوعة 

                                                 
��I'، .!�ر N%1-�ق،  1 �N ����ا 'X� >�PE8ت ا�
�I&�، �&��� دو�= W%ل ا`�jر ا�!�Jه	!= �&-,�م ا�!��$+= ا�!��= ا�/��� وU�	�ت \&ول 

 أآ�%N' 15- 14- 13دW&2 ا�+&	�ة، ا�/Cا+Q" ،'B	�Yl => m ا�!���	' ا�!��$+	# ا��و�	#، آ&	# ا��&%م ا`;��Xد�# و.&%م ا���		'، #���8 $�� 
  .04، ص 2009



  لنظام احملاسيب املايلا :الفصل الثاين                                                                                             

 95 

 ) 709( ماعدا حساب  ) 70( هي حساب : التحصيالت املقبوضة من الزبائن *

 التغري يف –الرسم على القيمة املضافة على املبيعات + لتخفيضات والترتيالت واحلسومات املمنوحة ا

اك ـ، وهن) رصيد أول املدة –رصيد أخر املدة ( الزبائن واحلسابات امللحقة  ) 41( رصيد حساب 

عن  استثنائيةنواتج  ) 757( حساب  ) + 74(  حساب هيو حتصيالت أخرى معنية ذا العنصر

 ) 487( التغري يف حساب + نواتج أخرى للتسيري اجلاري  ) 758( حساب +  عمليات التسيري

 ؛نواتج مسجلة مسبقا

 ) 609( ماعدا حساب  ) 60( حساب : املبالغ املدفوعة للموردين واملستخدمني *

    حساب+ الرسم على القيمة على املشتريات + التخفيضات والترتيالت املتحصل عليها من املشتريات 

الرسم على القيمة املضافة على اخلدمات اخلارجية واخلدمات اخلارجية  ) + 62( حساب  ) + 61( 

           التغري يف حساب–موردو املخزونات واخلدمات  ) 401( التغري يف رصيد حساب  – األخرى

 التغري  – )42(  التغري يف حساب – ) 63( حساب +احلسابات األخرى الدائنة أو املدينة  ) 467( 

   حساب  ) + 64( مدفوعة أخرى معنية ذا العنصر وهي  حساب مبالغ ، وهناك  )43( يف حساب 

 التغري يف –وم على رقم األعمال ـالرس.الدولة ) 445( التغري يف رصيد حساب   – ) 65( 

 ؛األعباء املسجلة مسبقا ) 486(  د حسابـرصي

 ؛ )66(  تتمثل يف حساب :فوائد ومصاريف مالية أخرى مدفوعة *

الضرائب عن األرباح املبنية على نتائج  ) 695( حساب : الضريبة على النتائج املدفوعة *

 ؛الضرائب على النتائج.الدولة ) 444(  التغري يف رصيد حساب  –األنشطة العادية 

 ). 66 و  77( الفارق بني احلسابني : تدفقات اخلزينة املرتبطة بالعناصر غري العادية  *

    تسديدات حليـازة قيم ثابتة مادية ومعنوية- = االستثمارتدفقات اخلزينة املتأتية عن أنشطة  - 

   تسديدات حليـازة قيم ثابتة مالية  –التحصيالت عن عمليات التنازل للقيم الثابتة املادية واملعنويـة + 

     د احملصلة من توظيفات األمـوالالفوائ+ التحصيالت عن عمليات التنـازل عن القيم الثابتة املالية  +

 ؛احلصص واألقساط املقبوضة من النواتج املستلمة+ 

التغري يف القيم الثابتة املادية واملعنوية للسنة : تسديدات حليـازة قيم ثابتة مادية ومعنوية  *

 ؛القيمة احملاسبية الصافية للتنازل عن القيم الثابتة املادية واملعنوية+ املالية 

تتمثل يف سعر التنازل عن : الت عن عمليات التنازل للقيم الثابتة املادية واملعنويةالتحصي *

 ؛القيم الثابتة املادية واملعنوية

 ؛التغري يف القيم الثابتة املالية: تسديدات حليازة قيم ثابتة مالية *
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لقيم تتمثل يف سعر التنازل عن ا: التحصيالت عن عمليات التنازل عن القيم الثابتة املالية *

 ؛الثابتة املالية

  ).76( تتمثل يف النواتج املالية حساب : الفوائد احملصلة من توظيفات األموال  *

 احلصص –التحصيالت يف أعقاب إصدار أسهم = تدفقات اخلزينة املتأتية من أنشطة التمويل  - 

      دات القروض تسديـ–التحصيالت املتأتية من القروض + وغريها من التوزيعـات اليت مت القيام ا 

 .أو الديون األخرى املماثلة

رأس املال  ) 101(  تتمثل يف التغيري يف حساب :أسهمالتحصيالت يف أعقاب إصدار  *

 الشركة؛ العالوات املرتبطة برأس مال  ) 103( التغري يف حساب + الصادر أو رأس مال الشركة 

          التغري يف حساب– ) 12(  حساب :ااحلصص وغريها من التوزيعات اليت مت القيام  *

 ؛املسامهات ) 106( 

 تسديدات القروض – ) 16( متثل التغري يف حساب :  من القروضةالتحصيالت املتأتي  *

 ؛يف السنة املالية

وتتمثل يف الديون اجلديدة املتحصل عليها : تسديدات القروض والديون األخرى املماثلة *

  ).16( ب  التغيري يف حسا–خالل السنة املالية 

 الطريقة غري املباشرة 2.3

الطريقة غري املباشرة يف تقدمي جدول سيولة اخلزينة احملدد من قبل املشرع اجلزائري تقوم على 

  : عتبارتصحيح وتسوية النتيجة الصافية للسنة املالية مع األخذ بعني اال

تغريات املوردين الزبائن،  ات، تغرياتاالهتالك( آثار املعامالت اليت ال تؤثر يف اخلزينة  - 

 ؛...)املخزونات ، 

 ؛التسويات مثل الضرائب املؤجلة - 

 .حدا أو التمويل واليت تقدم كل على االستثمارالتدفقات املالية املرتبطة بأنشطة  - 

 بني الطريقة املباشرة وغري املباشرة يف إعداد وعرض جدول سيولة اخلزينة ناجم عن ختالفاال

، فالطريقة املباشرة تقدم هذا النوع من التدفقات يف ستغاللاالمن أنشطة كيفية تقدمي التدفقات املتأتية 

تصحيح  بينما الطريقة الغري مباشرة فتعتمد على ،شكل عناصر رئيسية قصد إبراز التدفق الصايف املايل

افقها تدفق ات اليت ال يراالهتالكالنتيجة الصافية للسنة املالية من آثار املعامالت اليت ال تؤثر يف احلزينة، ك

ه منو، نقدي حقيقي والزبائن واملوردين الذين يتحوالن إىل تدفقات نقدية خارجية أو داخلية بعد فترة معينة
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 اعتبار بالطريقة الغري مباشرة بستغاللاالسنعمد إىل عرض كيفية حساب تدفقات اخلزينة املرتبطة بأنشطة 

  .أن النوعني اآلخرين من التدفقات مت عرضهما

ات واملؤونات االهتالك+ صايف نتيجة السنة املالية =  ستغالللالخلزينة املتأتية من أنشطة تدفقات ا

 قيمة التنازل الصافية عن ± تغري الزبائن واحلسابات الدائنة – تغري املخزونات – الضرائب املؤجلة –

  :ات ، ويتم إحتساب العناصر املكونة هلذه التدفقات كاآليتاالستثمار

 ؛املخصصات  أخرى ) 68( وتتمثل يف حساب : ملؤوناتات وااالهتالك - 

الضرائب والرسوم القابلة للتحصيل .دولة ) 442( التغيري يف حساب : تغري الضرائب املؤجلة - 

 ؛ أخرىمن أطراف

    التغيري يف حساب–حسابات املخزونات واملنتوجات قيد التنفيذ التغيري يف :  املخزوناتريتغ - 

 ؛ملخزوناتخسائر القيمة عن ا ) 39( 

          ) 42( حساب  +  )41( التغري يف حساب : تغري الزبائن واحلسابات الدائنة األخرى - 

   ؛خسائر القيمة عن حسابات الغري ) 49(  التغري يف حساب – ) 43( حساب + 

  ؛ )40(  التغري يف حساب :األخرى والديون املوردونتغري  - 

 القيمة املتبقية –متثل سع التنازل : لضرائبمن اقيمة التنازل الصافية نقص أو زيادة  - 

عجز فيضافا للحصول على تدفقات اخلزينة  طرح وإذا كان الالستثمارات املتنازل عنها، فإذا كانت فائض

 .ستغاللاالاملتأتية من أنشطة 

 موال اخلاصةتغري األجدول  .4

صر من العناصر يشكل جدول تغري األموال اخلاصة عرض حتليلي للحركات اليت أثرت يف كل عن

موال اخلاصة للكيان خالل السنة املالية، وجيب أن حيتوي على األقل عن معلومات األاملكونة لرؤوس 

   :مرتبطة حبركة العناصر اآلتية

 ؛النتيجة الصافية للسنة املالية - 

 ؛ على رؤوس األموالمباشرةاليت تؤثر تغيري الطرق احملاسبية وتصحيحات األخطاء املسجل  - 

 ؛األعباء األخرى املسجلة مباشرة يف رؤوس األموال ضمن تصحيح أخطاء هامةالنواتج و - 

 ؛...)اإلرتفاع، اإلخنفاض، التسديدات، ( عمليات الرمسلة  - 
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  1 .توزيع النتيجة والتخصيصات املقررة خالل السنة املالية - 

 ملحق الكشوف املالية   .5

يدة لفهم العمليات الواردة يف حيتوي ملحق الكشوف املالية على كل املعلومات الضرورية واملف

الكشوف املالية، والكفيلة بالتأثري على القرارات اليت يتخذها مستعملي الكشوف عن ممتلكات الكيان 

  .وجناعته ووضعيته املالية ونتيجة نشاطه

معلومات عن القواعد والطرق احملاسبية املعتمدة يف مسك احملاسبة وإعداد الكشوف كلما  - 

 ؛كانت هامة

 ؛مات املكملة لفهم أفضل للكشوف املاليةاملعلو - 

 ؛املعلومات اليت ختص الكيانات املشاركة واملؤسسات املشتركة والفروع والشركة األم - 

املعلومات ذات الطابع العام أو اليت ختص بعض العمليات اخلاصة والضرورية للحصول على  - 

  . وأمشلحصورة أوض

 مثل جدول تطور التثبيتات قاجها يف امللحمناذج اجلداول اليت ميكن إدروهناك العديد من 

ات، جدول املؤونات، جدول خسائر القيمة عن التثبيتات االهتالكواألصول املالية غري اجلارية، جدول 

  احلسابات الدائنة والديون عند إقفال السنة املاليةاستحقاقاتواألصول األخرى غري اجلارية، كشف 

  .جدول املسامهاتو
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  : فصل خالصـة ال

 أنه اعتبارحاولنا من خالل هذا الفصل تسليط الضوء على النظام احملاسيب املايل اجلزائري على 

 مستعملي املعلومات احملاسبية من خالل وظيفة القياس ووظيفة إيصال املعلومات احتياجاتجييب على 

ة جيب أن تتم على أساس  واملالياالقتصاديةاحملاسبية واملالية، فعملية حصر وتصنيف وتسجيل األحداث 

املبادئ احملاسبية لضمان التجانس يف إعداد وتقدمي املعلومات سواءا بالنسبة للمؤسسة لتمكينها من القيام 

  .بعملية املقارنة الدورية من سنة إىل أخرى أو وع املؤسسات دف ضمان صحة املقارنة فيما بينها

  : اسيب املايل اجلزائري هولنظام احملل ناوما ميكن استنتاجه من خالل عرض

املبادئ احملاسبية املتعارف عليها واليت حتظى بصفة القبول واإلمجاع ه وتقييده التام جبميع التزام - 

 ؛ حيث متت اإلشارة إليها صراحة العام،الدويل

يعترب الشرط األساسي إلدراج األصول واخلصوم والنواتج واألعباء يف احلسابات هو أن تكون  - 

 تعد  فلم،مستقبليةية اقتصادكن حتديدها بصورة صادقة ومن احملتمل أن تعود منها أو إليها منفعة هلا قيمة مي

 ؛ إلدراجه يف احلساباتاملكية األصل شرط

كقاعدة عامة تقيم عناصر األصول واخلصوم والنواتج واألعباء عند إدارجها األويل يف  - 

أو القيمة   مراجعة أو إعادة التقييم وفقا للقيمة احلقيقيةاحلسابات وفقا لتكلفتها التارخيية إال أنه يعمد إىل

 ؛لتفادي الفوارق احملتملة بني هاته القيمة والقيمة احملاسبيةاحملينة 

 النظام احملاسيب املايل اجلزائري على مدونة حسابات ذات ثالثة أرقام تشكل اإلطار احتوى - 

 . كل كياناحتياجات حسب ا أو تعديلهاال لتوسيعه إال أنه ترك ا،العام ملسك احملاسبة املالية وفقه

 اليت عرفتها االقتصادية فرضتها التحوالت إصالحيعترب النظام احملاسيب املايل اجلزائري نتاج لعملية 

 للمخطط الوطين احملاسيب وخاصة من قبل توجهاليت  واالنتقادات املشاكل ويهدف إىل معاجلة اجلزائر، 

وعليه سنحاول  الدوليةاحملاسبية بضرورة تكييفه مع املعايري خصوصا  واملتعلقة الشركات متعددة اجلنسيات

  .  هذا النظام باملعايري الدوليةالتزامدراسة مدى 
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  النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية: الفصل الثالث

 القرار، وترتبط إختاذ للمعلومات إىل إنتاج معلومة مفيدة لعملية ا نظامهااعتباربدف احملاسبة 

إشباع حاجات معينة يف ظروف معينة، كما ترتبط منفعتها من وجهة نظر بقدرا على منفعة املعلومة 

مبقدار إرتباطها مبواضيع ذات أمهية للمنتفع، وتتحدد طبيعة املعلومات اليت على النموذج مستعمل معني 

 خمتلف مستعمليها، حسب درجة أمهية وقدرة هذه األطراف احتياجاتاحملاسيب الوفاء ا يف اإلجابة على 

 قتصادية االلتكتالت وظهور اعاملنا املعاصر اليت يشهدها قتصاديةل التطورات االظ ويف ،عليهاعلى احلصول 

 اجلغرايف، أصبح من الضروري أن تستجيب احملاسبة ا ونطاقهها وتطورها وتوسع جماالت نشاطالكربى

ل ظواليت ال ميكن توفريها يف علومات مفيدة وذات جودة عالية وقابلة للمقارنة، ملإلحتاجات هاته األطراف 

هود لتقريب اجليئات احلكومية واملنظمات املهنية ببذل ات املمارسات احملاسبية، مما دفع بالعديد من اهلاختالف

 عن املمارسات املتباينة من خالل حماولة التوفيق بني املعايري االبتعادوجهات النظر والتفكري يف كيفية 

  . القبول العام باإلمجاع أو حتظىةإصدار معايري حماسبية دوليباحملاسبية املتبعة حمليا، 

الدولية جمموعة من القواعد احملاسبية، يتم اإلتفاق عليها والتعارف على متثل معايري احملاسبة و

ها كمرشد أساسي لتحقيق جتانس املعاجلات يف قياس العمليات واألحداث والظروف اليت توثر استخدام

  إىل األطرافادف إىل إنتاج معلومات ذات جودة عالية وإيصاهل وعلى املركز املايل للكيان ونتائج أعماله،

 فمنذ تنظيمات مهنية،هيئات ومعايري احملاسبة الدولية غري ملزمة لكوا تصدر عن ورغم أن املستفيدة منها، 

يتطلب تطبيق و احمللية، هاأو حماولة التوفيق بينها وبني معايريتطبيقها طواعية إىل  دولال معظم ت إجتهظهور

 سعيها للوصول إىل األسواق ظل، يف تبنيها يف غبةالراللقوانني والتشريعات للدول يف  تعديال هذه املعايري 

، وعليه قامت اجلزائر بعدة املالية الدولية وتقدميها ملختلف التسهيالت جلذب رؤوس األموال األجنبية

إصالحات نتج عنها تبين نظام حماسيب مايل جديد، سنحاول من خالل هذا الفصل بعد تصنيف معايري 

   حسب طبيعتها كي نستطيع معاجلتها وتقدمي أهم ما جاء يف كل معياراحملاسبة الدولية إىل جمموعات 

 التزام، ملعرفة مدى الصادرةالنصوص القانونية النظام احملاسيب املايل من خالل إجراء مقارنة بني هذه األخري و

ريها املستمر بتغهذا النظام باملعايري الدولية والبحث على أهم نقاط اخلروج عنها، وحبكم متيز هذه املعايري 

، فعملية املقارنة لن تأخذ التعديالت استبداهلافأحيانا تعدل بعض املعايري وأحيانا يتم سحب بعضها أو يتم 

  . تاريخ صدور النظام احملاسيب املايل2007اليت مست هذه املعايري بعد نوفمرب 
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 معايير المحاسبة الدولية النشأة والمفهوم: األولالمبحث 

على اإلقتصاديات احمللية اليت أدت إىل تالشي احلدود  قتصاديةعوملة والتكتالت االنظرا لتأثري ال

، وبالتايل مل تعد املعلومات املالية املتحصل عليها من األنظمة احملاسبية احمللية كافية قتصاديةاجلغرافية واال

 نفتاحاملزيد من املزايا بااللإلجابة على تساؤالت املستعملني، مما دفع مبختلف دول العامل إىل السعي لكسب 

املعايري املعمول ا حمليا بني  وجعل احلاجة ماسة إلجياد توافق ، األجنيباالستثماروتقدمي تسهيالت جلذب 

 عن املمارسات احملاسبية املتباينة وإجياد توافق االبتعاداملعايري الدولية، وتكمن أمهية املعايري الدولية يف حماولة و

 احلصول على قوائم مالية قابلة للمقارنة، وتتضمن معلومات تتصف بالثبات واملوثوقية بلحبثا على سدويل 

  . قرارات راشدة من قبل املستخدمنيإختاذوتساعد على 

 ماهية معايري احملاسبة الدولية .1

، مما تكمن أمهية معايري احملاسبة الدولية يف الدور الذي تلعبه يف حتقيق التوافق احملاسيب الدويل

إنتاج قوائم مالية  بني األسواق املالية واألنشطة التجارية واملالية للمؤسسات على االرتباط ظلعد يف ساي

 تباين املمارسات احملاسبية احمللية ظللمعلومات يف ل املستثمرين احتياجاتلإلجابة على دويل، قابلية املقارنة 

على ضمان مصداقية يساعد ه املعايري تبين وتطبيق هذف الدويل، االستثمار أصبحت عائقا أمام الذيو

  .ومالئمة املعلومات احملاسبية من خالل حتقيق شكل موحد للقوائم املالية تتصف بصفة القبول العام الدويل

  املعايري احملاسبيةمفهوم  1.1

واليت تعين أداة قياس مكونة من  ) Norma (  يعود أصل كلمة معيار إىل الكلمة لالتينيةلغويا

     كلمةاستعمال فترادف اصطالحادتني تعطي الزاوية القائمة وتسمح بالقياس اهلندسي، أما قطعتني متعام

 )Norme ( ه كقاعدة متفق عليها بني اجلميع ومقياس ملعرفة اعتباراملعيار ميكن ف ،مع مفهوم القاعدة

أن املعيار عبارة عن  وحتديد مميزاته بدقة، وتعددت وجهات النظر إجتاه تعريف املعيار فهناك من يرى الشيء

بني األساس النظري للمحاسبة، وهناك من يعرف املعيار وبينه أداة لترشيد التطبيق حتاول تضييق الفجوة 

     تنظيمية حماسبية رمسية أو مهنية يتعلق هذا البيان بعناصر القوائم املاليةعلى أنه بيان كتايب تصدره هيئة 

 باملركز املايل ونتائج األعمال أو حتديد أسلوب القياس أو العرض أو نوع من العمليات أو األحداث اخلاصة

أن املعيار احملاسيب هو أساس متفق عليه يف التطبيق  ) Littleton(  ليتلتون أو التوصيل املناسبة، ويرى

اصة  خامتثل أحكام املعايري احملاسبية ن، يف حني يرى الشريازي أ1احملاسيب السليم ويستخدم كأداة للمقارنة 

                                                 

� ا��و��� ���� ���� ����ع، ���� �� ا	 ���،  1��
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 مما سبق ميكن انطالقاو، 1األحداث أو من العمليات  بعنصر حمدد من عناصر القوائم املالية أو بنوع معني

القول بأن املعايري هي قواعد أو إجراءات أو سياسات تصدرها هيئات مهنية أو قانونية لتحديد ما جيب أن 

  .تكون علية التطبيقات العملية يف احملاسبة

 اسبية خصائص املعايري احمل 2.1

  2 :تتميز املعايري احملاسبية مبجموعة من اخلصائص، أمهها

قدرا على حتقيق اإلمجاع، خاصة بعد اإلصالحات األخرية اليت عرفتها هيئة املعايري احملاسبة  - 

 لتشمل كل األطراف املهتمة ا ، وإعداد املعايرياالستشارةاليت نتج عنها توسيع جمال  ) IASC ( الدولية

 ل وجهات نظر اهليئات الوطنية املؤهلة؛دون إمها

 حيال املواضيع ةقوا اليت إكتسبتها من خالل التوفيق بني التباين الذي ميز املمارسات احملاسبي - 

 اليت تكون جماال للمعايري؛

يزها ليس ما مرونتها نتيجة ملا تقدمه من حلول ترضي خمتلف مستعمليها، إذ أن أهم ما مي - 

 تسمح به بل ما متنعه؛

 .غري إجبارية، ألا ال تكتسب الصفة القانونية أو التنظيمية - 

 أمهية املعايري احملاسبية  3.1

       طرق حماسبية قد تكون غري مناسبةاستخدامشك أن غياب املعايري احملاسبية قد يؤدي إىل  ال

ة للمقارنة  طرق متباينة وغري موحدة، مما يؤدي إىل إعداد قوائم مالية غري قابلاستعمال أو تؤدي إىل

 أسس اختالفويصعب فهمها من قبل مستخدميها الداخليني أو اخلارجيني، كما يؤدي غياب املعايري إىل 

  3 :معاجلة العمليات واألحداث وعليه تتجلى أمهية املعايري احملاسبية من خالل

 حتديد وقياس األحداث املالية للكيان؛ - 

 إيصال نتائج القياس ملستعملي القوائم املالية؛ - 

 حتديد الطرق املالئمة للقياس،  - 

 ت على املعلومات اليت أعدعتماداالناسبة عند  القرارات املإختاذمتكن مستخدمي القوائم من  - 

 وفق املعايري املالئمة؛

                                                 
��س �4�ي ا� �3ازي،  1 �
��253، ���� ��9 ذآ�6، ص ����� ا��.  
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 .إعداد قوائم مالية قابلة للفهم واملقارنة سواءا حمليا أو دوليا - 

 أسباب ظهور املعايري احملاسبية  4.1

هي نشاطات منظمة حتمل يف طياا حلول  املعايري عمومافإن  ،يرةحسب املنظمة الدولية للمعا

 ختص العلوم بصفة عامة وعليه ميكن ، مطروحة من قبل أو مشكالتممكنة وقابلة للتحقيق ومتكررة ألسئلة

  1 : أسباب وجود معايري دولية يف جمال احملاسبة يف العناصر اآلتيةحصر

  عن التناقضات القائمة؛االبتعاد  من خاللحملاسبةاحلاجة إىل تقدمي وإجياد آلية لتطوير ا - 

  البورصات وأسواق املال على املستوى العاملي؛انفتاح - 

 تسهيل عملية قراءة القوائم املالية املوحدة؛ - 

 ضرورة التوافق والتنسيق والتوحيد احملاسيب الدويل؛ - 

 ختفيض التكاليف وتدعيم املرور إىل األسواق املالية، - 

 . املتعاملني اإلقتصادينيتسهيل اإلتصال بني - 

 تسمح بتحقيق ،ن احللول النموذجية اليت طرحتها املعايري احملاسبية الدولية حلل املشاكل املتكررةإ

 وحذف كل أشكال ،اتختالفوتفادي التناقضات واال حمددة يف إطار توحيد الطرق اقتصاديةأهداف 

  .املخاطر احملتملة النامجة عنها

 اسبية  املعايري احملمسار إعداد 5.1

 وأصبحت تسمى مبعايري ،عن جملس معايري احملاسبة الدولية ) IAS ( تصدر معايري احملاسبة الدولية

تتبع عملية إعداد املعايري احملاسبية  ، تاريخ هيكلة الس2001منذ سنة  ) IFRS( اإلبالغ املايل الدولية 

  2 :املسار التايل

 تشكيل فوج عمل يترأسه عضو  على إثرهتميار، حتديد طبيعة املشكل الذي يتطلب إعداد معي - 

 من الس ويضم ممثلني عن هيئات التوحيد لثالثة دول على األقل؛

بعد استعراض خمتلف املسائل املرتبطة باملشكل املطروح، يقوم فوج العمل بتقدمي أهم احللول  - 

 ومن مث يعرض ، )IASC( ري اليت تعتمدها هيئات التوحيد الوطنية مث يقوم بإسقاطها على اإلطار التصو

 على الس النقاط اليت سوف يتناوهلا؛

                                                 
  .�K> 375 ا����� ا�%��9، ص  1

2FRYDLENDER ALAIN, PAGEZY JULIEN, S’initier aux IFRS , Editions de la performance / Editions 
Francis Lefebvre, Paris, France,  2004, P11  
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ه، يقوم بإعداد ونشر مشروع أويل للمعيار املقترح اقتراحاتبعد تلقي فوج العمل رد على  - 

مث ومن  ، املشروع بشكل واسع إلثرائهيوزعيتضمن خمتلف احللول املقترحة وتربيراا، وبعد موافقة الس 

 ود خالل فترة ستة أشهر؛احلصول على الرد

بعد تلقي الردود يقوم فوج العمل بتحرير الوثيقة النهائية اليت تتضمن إعالن املبادئ ويعرضها  - 

 على الس للمصادقة؛

بعد املصادقة يقوم فوج العمل بإعداد مشروع املعيار يف شكل مذكرة إيضاح، يتم نشرها  - 

 عليها بأغلبية ثلثي أعضاء ة املصادقت أن يكون قد متإلثرائها وتلقي الردود عليها خالل فترة شهر بعد

 الس؛

، يقوم فوج العمل بإعداد املشروع النهائي اقتراحاتبعد تلقي ودرس الردود وما تتضمنه من   - 

 .للمعيار، وبعد عرضه يعتمد إذا حظي مبوافقة ثالثة أرباع أعضاء الس على األقل

  معايري احملاسبة الدولية إعدادةهيئ   .2

 التطورات ظلات والتباين يف املمارسات احملاسبية بني الدول يف ختالف وجود العديد من االمع

 الكربى وتعاظم دور الشركات قتصادية املتالحقة اليت يشهدها العامل، وبروز التكتالت االقتصاديةاال

حملاسبة إىل بذل جهود  العوملة، أدت باملهتمني مبهنة اظلمتعددة اجلنسيات وازدهار التجارة اخلارجية يف 

حثيثة يف سبيل الوصول إىل توافق  دويل حول املمارسات احملاسبية، من خالل تبادل وجهات النظر حول 

مات ظ، ولعبت عدة منختالف عن االاالبتعاد وحماولة توفيقها من خالل ، حملياةالسياسات احملاسبية السائد

  .متها هيئة معايري احملاسبة الدوليةومجعيات مهنية دورا بارزا يف هذا اال ويف مقد

  )IASC(  معايري احملاسبة الدولية  هيئة 1.2

 مبوجب إتفاقية وقع عليها مندويب تسعة دول 1973عايري احملاسبة الدولية سنة امل هيئةتأسست 

 معيار إىل 41 حيث أصدرت  )IAS(  من بريطانيا مقر هلا، تولت وضع معايري احملاسبة الدولية إختذتو

ويف  معيار، 30 مت دمج بعض املعايري يف معايري أخرى وإلغاء بعضها فاخنفض عددها إىل ، أين2000 غاية

 لبحث القضايا احملاسبية اليت حيتمل أن ختضع  )SIC(  شكله هذه اللجنة جلنة دائمة للتفسريات 1977عام 

مت  سريات للمعايري اليتيتعلق عملها بوضع تف، ملعاجلة بديلة أو غري مقبولة يف غياب توجيهات حمددة

 تفسريا، مت فيما بعد دمج الكثري ني أربعة وثالث2000إصدارها فوصلت التفسريات اليت نشرا حىت سنة 

 ميثلون ا عضو143أصبح عدد أعضاء اللجنة  1998ويف عام منها ضمن املعايري احملاسبية ذات العالقة، 
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حيث  ) IFRS( صبح معايري اإلبالغ املايل الدولية  لتاهاديل مسممع تع ، دولة101تنظيمات حماسبية من 

   1.  من معايري احملاسبة الدوليةا معيار17أعيد مراجعة و ،2007 سبعة معايري منها إىل غاية ةصدار

  عايري احملاسبة الدوليةامل اجلديد هليئةيكل اهل 2.2

ض عنها تغري يف هياكله عرف القانون األساسي هليئة املعايري احملاسبية الدولية مراجعة هيكلية متخ

  ، وتقرر حسب التوصية الواردة يف القانون األساسي املادة الرابعة2001 أفريل 01بدأ العمل ا بتاريخ 

 من القانون األساسي اجلديد الذي أدخلت انطالقاو ، مؤسسةهااعتباربحتديد الشكل القانوين هلذه اهليئة 

  2 :ايري احملاسبية الدولية فأصبحت تتكون من اهليئات التاليةمبوجبها إصالحات جذرية على هياكل هيئة املع

   IASC-Fondation عايري احملاسبة الدوليةالتأسيسية مللجنة ال 1.2.2

هم من قبل جلنة التعيني، ويشترط يف تركيبة األعضاء اختيار يتم ا إداري19تتشكل هذه اللجنة من 

 06األصول اجلغرافية، حيث تتكون هذه اللجنة من أن تكون ممثلة لألسواق املالية العاملية والتنوع يف 

 أعضاء من كل املناطق 03 أعضاء من أسيا و 04 أعضاء من أوروبا 06أعضاء من أمريكيا الشمالية، 

 عضو للفدرالية 19 أعضاء من بني 05 كما يترك تعيني ، التوازن اجلغرايف الكلياحتراماجلغرافية شرط 

 ويتم تعيني ، التوازن اجلغرايفاحترامطة التشاور مع جلنة التعيني وشري  )IFRC (الدولية للمحاسبني 

   :يفاإلداريني ملدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة ويتمثل دورها األساسي 

 لالزمة لسري أنشطة اهليئة؛امجع األموال  - 

 إعداد ونشر التقارير السنوية عن النشاط؛ - 

وللجنة الدولية لتفسري احملاسبة  ) SAC(  لمعايريتعيني أعضاء كل من الس اإلستشاري ل - 

 ؛ )IFRIC(  املالية

وجملس معايري احملاسبة  ) IASC(  وفعالية جلنة معايري احملاسبة الدولية استراتيجيةتقييم  - 

       . )IASB( الدولية 

  ( IASB ) جملس معايري احملاسبة الدولية 2.2.2

 عضو يتم تعيينهم على 14يتشكل من و)  IASC-F(  اللجنة كنف حتت يعمل هذا الس

مهامهم ويسخرون كل وقتهم ألعمال الس  عضوا منهم 12ث يشغل يأساس خربم وكفاءم، حب

                                                 
  .  31، ص 2008ا(ردن، ، ، إ�Wاء ��! � وا���ز��، ا�,�+$ ا(و�*، ��ن2007 ������ ا��(�ر�� ا������ ا��و��� ��U� ���ل ا�P+�رات،  1
2  ���� ،;3<�� L� =>ا��128�9 ذآ�6، ص  �.  
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 أعضاء الس  ملدة مخس سنوات على األكثر قابلة للتجديد مرة واحدة يعني، واويتقاضون على ذلك أجر

  :ية فيمايليكمن مهام جملس معايري احملاسبة الدولتعلى األقل، و

 إعداد ونشر وتعديل املعايري احملاسبية الدولية؛ - 

 نشر مذكرات اإليضاح حول مشاريع املعايري احملاسبية الدولية اجلارية؛ - 

 إعداد إجراءات معاجلة التدخالت؛ - 

  املتخصصة، إلبداء رأيها حول املشاريع املهمة؛االستشاريةتشكيل كل أنواع اللجان  - 

 .ل املتقدمة والناشئة للتأكد من قابلية املعايري للتطبيقالقيام بالدراسات يف الدو - 

3.2.2 اإلستشاري للمعايريلس ا( SAC )   

يتشكل هذا الس من ثالثني عضوا على األقل يتم تعيينهم من قبل اإلداريني ملدة ثالثة سنوات 

األعمال، كما يف توجيه قابلة للتجديد، يرأسهم رئيس جملس املعايري احملاسبية الدولية وتتمثل مهام الس 

يشكل فضاء للربط بني جملس معايري احملاسبة الدولية وهيئات التوحيد الوطنية واألطراف األخرى املهتمة 

  .باملعلومة املالية الدولية

  ( IFRIC )اللجنة الدولية لتفسري احملاسبة املالية  4.2.2

 ثالثة سنوات قابلة للتجديد  عضوا يتم تعيينهم من قبل اإلداريني ملدة12تتكون هذه اللجنة من 

 وإعداد ونشر ،تم هذه اللجنة بتفسري بعض النقاط اخلاصة على ضوء املعايري احملاسبية الدولية املوجودة

مشاريع تفاسري إلثرائها بني مجهور املهتمني إلمتام عملية التفسري، كما تنسق هذه اللجنة مع هيئات التوحيد 

  .ليةالوطنية لضمان حلول ذات جودة عا

   تطور معايري احملاسبة الدولية .3

 تعترب معايري احملاسبة الدولية مبثابة قواعد وأسس تضبط األعمال واملمارسات واإلجراءات احملاسبية

        استنادا إال أا غري ملزمة ومتتاز مبرونتها وقابليتها للتغيري ،وتضع دليال لكيفية تنفيذ املعاجلة احملاسبية

  ، فوضع املعايري وتعديلها يعترب عملية مستمرة تستجيب للمستجدات قتصاديةلظروف االإىل التغري يف ا

     احملاسبة جزءاعتبار بقتصاديةعلى ساحة األعمال الدولية وتواكب التغريات والتطورات على الساحة اال

 البعضإدماج وال يتجزأ منها فمنذ ظهورها عرفت حركية حيث مت تعديل الكثري منها وسحب بعضها 

  .األخر يف معيار مشابه
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 التطور التارخيي ملعايري احملاسبة الدولية  1.3

نظرا للتطور والنمو اهلائل للتجارة الدولية وانتشار الشركات متعددة اجلنسيات وتزايد الطلب 

العاملي على السلع واخلدمات، أصبح من الضروري إعداد معايري حماسبية تتعامل ا كافة الشركات الدولية 

 إعدادها للقوائم املالية، ومنذ بروز الشركات متعددة اجلنسيات وظهور مشاكل حماسبية معقدة على يف

املستوى العاملي بدأ املهتمون مبهنة احملاسبة يف التفكري يف التوحيد والتوافق احملاسيب، وترجع فكرة التوحيد 

  أول مؤمتر دويل للمحاسبني انعقادريخ  تا1904احملاسيب وضرورة التنسيق بني املعايري احملاسبية إىل سنة 

يف مدينة سانت لويس يف الواليات املتحدة األمريكية، حيث خصصت املناقشات ملقارنة املبادئ 

 طرح لورد تنسون فكرة جمموعة 1966، ويف أوت من سنة 1واملمارسات احملاسبية للدول الكربى 

  مله كرئيس ملعهد احملاسبني القانونيني يف إجنلترا وويلزالدراسات الدولية للمحاسبني القانونيني أثناء فترة ع

 )ICAEW( أعلن املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني العموميني1967 ي سنة ويف جانف              

 )AICPA(   واملعهد الدويل للمحاسبني القانونيني )CICA(  وطبعا  )ICAEW(  عن تأسيس جمموعة 

 استمر و،برت تروبالد رئيس املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني رئيسا هلا مع تعيني رو،الدراسات

 وثيقة على شكل دراسات 20، وأثناء نشاطها نشرت 1977نشاط اموعة عشر سنوات وحلت سنة 

  2. اتاالستنتاجمسيت اآلراء املذكورة فيها ب، مقارنة

تمام بفكرة إجياد توافق دويل يف املعايري  اإلهازداد  أول مؤمتر دويل للمحاسبنيانعقادمنذ إذا ف

احملاسبية، ومت عقد العديد من الندوات واملؤمترات واالجتماعات لتنظيم مهنة احملاسبة ومناقشة املشاكل 

ات بني املعايري احملاسبية السائدة وتضييق دائرة ختالفوتبادل اخلربات ووجهات النظر من أجل التقليل من اال

 مندوبا 4341 املؤمتر الدويل احملاسيب العاشر يف سيدين بأستراليا، حضره انعقد 1972الفروقات، ويف سنة 

 وذلك بإنشاء هيئتني ميكن أن تكون هلما املقدرة على التعامل مع ، فيه قرارات هامةإختذت دولة و59عن 

تأسيس جلنة معايري  بني املمارسات احملاسبية للبلدان املتعددة، ومت ختالفاملشاكل احملاسبية الدولية واال

 واإلحتاد الدويل للمحاسبني، واجتهت العديد من الدول طواعية للتوفيق بني  )IASC( احملاسبة الدولية 

  . مواكبة العوملةعمعايريها احملاسبية ومعايري احملاسبة الدولية اليت تعدها جلنة معايري احملاسبة الدولية لكي تستطي
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      بة الدوليةالتطور املستمر ملعايري احملاس 2.3

 فوضع قتصادية للتغري يف الظروف االاستناداتتميز معايري احملاسبة الدولية باملرونة وقابلية التعديل 

املعايري وتعديلها عبارة عن عملية مستمرة، تستجيب للمستجدات على ساحة األعمال الدولية وتواكب 

تغري املعايري احملاسبية فبة جزء ال يتجزأ منها،  احملاساعتبار بقتصاديةالتغريات والتطورات على الساحة اال

بسبب ظهور معايري حملية كاملعايري الربيطانية أو األمريكية يعاجل بعض األمور املستجدة  قد حيدث الدولية

 إىل أسلوب استنادا خنفاضاال يف قيمة األصول والشهرة باستبدال معاجلة خنفاضاالكما حصل يف معاجلة 

 السباق يف طرح هذين املوضوعني FASBث كان جملس معايري احملاسبة املالية األمريكي إعادة التقييم، حي

وتبعه يف ذلك جملس معايري احملاسبة الدولية، وميكن أن يكون التعديل إستجابة ملطالب أصحاب العالقة 

  اجلهود احلثيثة بتعديل بعض اإلجراءات واملمارسات احملاسبية، زيادة إىل دور املنظرين يف احملاسبة يف جعل

 االرتقاء النظرية احملاسبية أساس تعديل كثري من املعايري احملاسبية الدولية، وأخريا تظل مشكلة املبذولة إلثراء

تعديل ال والدقة يف املعلومة احملاسبية من أهم أسباب ةمبستوى اإلفصاح يف التقارير املالية وزيادة املوثوقي

  1 :ري احملاسبية الدولية أشكاال عديدة ميكن إدراجها فيما يليويأخذ التطور املستمر يف املعاي

حيث يتم التعديل لبعض أو معظم الفقرات يف معيار معني، واألمثلة على ذلك : تعديل املعايري - 

 ؛ 01/01/2005ا من اعتبارمتعددة حيث مت تعديل معظم املعايري احملاسبية الدولية 

رب تعدد البدائل من أهم اإلنتقادات اليت توجه ملهنة حيث يعت: إلغاء بعض البدائل احملاسبية - 

 يف النتائج احملاسبية ولعلى أهم هذه التعديالت تعديل معيار احملاسبة الدويل اختالفاحملاسبة، ويؤدي إىل 

الثاين يف أساليب تقييم املخزون وتعديل معيار احملاسبة الدويل الثاين والعشرون قبل أن يستبدل مبعيار اإلبالغ 

 ؛ندماج األعمال يف طريقة احملاسبة عن االاندماج ،ملايل الدويل الثالثا

من أمثلة ذلك تعديل تعريف القيمة العادلة بني فترة وأخرى يف أكثر من : تعديل التعريفات - 

 معيار؛

كما حصل يف التعديل األخري ملعيار احملاسبة الدويل السادس : إلغاء بعض املمارسات احملاسبية - 

      إلغاء املمارسات الواجب إتباعها إلجراء فحص من أسفل إىل أعلى ومن أعلى ألسفل والثالثون من

  يف قيمة الشهرة؛خنفاضاالحتديد  يف

 يف املعيار احملاسيب األول  )SIC18( ومن أمثلة ذلك دمج التفسري : دمج التفسريات يف املعايري - 

 يف املعيار احملاسيب الثاين؛ ) SIC1 ( ودمج
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        لوجود عامل مشترك بينها مثل دمج املعيار احملاسيب الدويل الثالث : عايريدمج بعض امل - 

 ؛املعياريني السابع والعشرون والثامن والعشرون ودمج املعيار احملاسيب الدويل الرابع يف املعيار األول يف

وذلك لعدم اإلتفاق على صيغة موحدة عامليا على تطبيقها كما حصل : سحب بعض املعايري - 

 مع املعيار اخلامس عشر املتعلق باملعلومات اليت تعكس أثار تغريات األسعار؛

 باندماجكما حصل مع املعيار الثاين والثالثون املتعلق : إلغاء بعض املعايري مبعايري الحقة - 

 .   األعمال حيث حل حمله معيار اإلبالغ املايل الدويل الثالث بذات التسمية

      لدوليةتصنيف املعايري احملاسبية ا 3.3

         لكي نتمكن من اإلملام جبميع اجلوانب املتعلقة مبعايري احملاسبة الدولية، قمنا بتجميع املعايري

  .التايلاملبني يف اجلدول يف أصناف كل صنف متعلق جبانب أو موضوع معني على النحو 

  تصنيف املعايري احملاسبية الدولية: )01.3(رقم جدول 

  املعلومات املاليةاملعايري املتعلقة ب

 املعايري املتعلقة بالقوائم املالية: الصنف األول

  N° IAS N° IFRS  إسم املعيـــــــــار

    01  عرض القوائم املالية

    07    قائمة التدفقات النقدية

   08  السياسات احملاسبية والتغريات يف التقديرات واألخطاء

   10  األحداث الالحقة لتاريخ امليزانية

  01   بيق معايري اإلبالغ املايل الدويل ألول مرةتط

  املعايري املتعلقة باملعلومات املالية اإلضافية: الصنف الثاين

    14  التقارير حول القطاعات

    24  اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة

    33  رحبية السهم  

   34  التقارير املالية املرحلية  
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  وحدةالبيانات املالية امل: الصنف الثالث

    27  القوائم املالية املوحدة واملنفصلة  

    28   يف الشركات الزميلة  االستثمار

   31  احلصص يف املشاريع املشتركة  

  03    األعمال   اندماج

  املعايري القطاعية: الصنف الرابع

  05    عقود التأمني   

    26  احملاسبة والتقارير عن برامج منافع التقاعد  

   41  الزراعة

  06   )  الطبيعية (  وتقييم املوارد املعدنية استكشاف
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  المالية اتالمعايير المتعلقة بالمعلوم :الثانيالمبحث 

املعلومة املالية األداة احملركة ألي مشروع إقتصادي وتعد عنصر ربط وتنسيق فعاال بني الكيان متثل 

 أن اهلدف األساسي من احملاسبة هو توفري معلومات مالية اعتبار هامة مع حميطه، وبوفروعه ووسيلة إيتصال

 القرار، إهتم جملس معايري احملاسبة الدولية باملعلومة املالية وكيفية عرضها إختاذمفيدة ملستخدميها يف 

لقوائم املالية وخصص هلا العديد من املعايري حماولة منه إلجياد توافق دويل حول كيفيات إعداد وعرض ا

  .     املصدر الرئيسي للمعلوماتهااعتبارب

 املعلومات املاليةعرض  معايري .1

ميكن تعريف إطار عرض املعلومات املالية بأنه اإلطار الذي حيدد أهداف القوائم املالية والصفات 

تعلقة ا وفقا ملنظور  والقياس املعترافاالالنوعية للمعلومات اليت تتضمنها وعناصر القوائم املالية ومفاهيم 

     ملااجملس معايري احملاسبة الدولية، لذا تعترب املعلومات الواجب اإلفصاح عنها جزء من كل معيار ومرجع

 يتم التطرق إليه يف املعايري، ومع ذلك فقد صدر عن الس معايري خاصة بكيفيات إعداد وعرض القوائم مل

  . باإلضافة إىل املعايري اخلاصة باملعلومات املالية اإلضافيةاليت جيب أن تشملهااملالية واملعلومات 

 القوائم املالية  1.1

 تشمل معايري إعداد وعرض القوائم املالية معيار احملاسبة الدويل األول عرض القوائم املالية  معيار

التغريات احملاسبية و السياسات  الدويل الثامنةعيار احملاسبي، م الدويل السابع قائمة التدفقات النقديةةاحملاسب

التقديرات واألخطاء، معيار احملاسبة الدويل العاشر األحداث الالحقة لتاريخ امليزانية ومعيار اإلبالغ املايل يف 

  . ألول مرةاإلبالغ املايل الدويلالدويل األول تطبيق معايري 

  IAS1  عرض القوائم املالية 1.1.1

 لضمان قابليتها للمقارنة، ولكي تكون ذات يهدف املعيار إىل وصف أسس عرض القوائم املالية

، ويطبق املعيار على جودة عالية جيب أن حتتوي على معلومات وبيانات مالئمة وذات مصداقية وموثوقية

     1 :مجيع الكيانات اليت تعرض قوائمها وفق معايري احملاسبة الدولية، ويرتكز على احملاور الرئيسية اآلتية 

 ؛ املالية مع التأكيد على قابليتها للمقارنةحتديد أسس عرض القوائم - 

                                                 

� وا567غ ا����� ا� 3ا�1 ا������ وا������� <�Mر، ��+$ ��3�ات، ���� أ�  1����ن، ا(ردن، ������ ا�� ،� !�� AY2008، دار وا    

  .20ص 
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 أشكاهلا، طرق إعدادها، مزاياها واحلد األدىن املالية،التعرف على اإلطار العام لعرض القوائم  - 

 ؛من املعلومات اليت يتم عرضها

وضع أساس يتم من خالله تصنيف مكونات القوائم املالية وحتديد السياسات احملاسبية الواجب  - 

 ؛أعداد القوائم املاليةإتباعها يف 

 1. التعرف على الصفات النوعية اليت يتم أخذها يف احلسبان عند إعداد القوائم املالية - 

ه خالل فترة معينة، دف إىل توفري ئ للمركز املايل للكيان وأداعرض هيكليالقوائم املالية هي و

 القوائم وجيب أن تضملك الفترة،  املايل وتدفقاته النقدية خالل تهحول نتيجة أعماله ومركز معلومات

 اخلاصة، جدول تدفقات اخلزينة ليزانية، جدول حساب النتائج، جدول تغريات األموام  ألي كيان،املالية

  .حسب معيار احملاسبة الدويل الثامن وملحق يشمل الطرق والسياسات احملاسبية والتوضيحات

 امليزانية .أوال

 أو منوذج للميزانية بل أعطى احلد األدىن من املكونات مل حيدد معيار احملاسبة الدويل األول شكل

 التثبيتات املعنوية، األصول ،وهي التثبيتات العينية) مع إمكانية إضافة عناصر أخرى ( اليت جيب أن تشملها 

  اآلخرونن الزبائن واملدينو،املالية، املسامهات املدرجة يف احلسابات حسب طريقة املعادلة، املخزونات

 وشبه النقدية، املوردون والدائنون اآلخرون، أصول وخصوم الضريبة، املؤونات، اخلصوم غري اجلارية النقدية

وفق ، و2واالحتياطات واألصول املعروضة للبيع اليت تتضمن فائدة، احلقوق ذات األقلية، رأس املال الصادر 

واخلصوم املتداولة وغري املتداولة أو تقدمي عرضه للميزانية بني التمييز بني األصول هذا املعيار خيتار الكيان يف 

 الكيان طريقة التمييز اختار، إال أن هذا املبدأ يبقى مهما حىت ولو االستحقاقاألصول واخلصوم على أساس 

 .بني العناصر املتداولة وغري املتداولة

  النتائججدول حساب  .ثانيا

ة بالعناصر اليت جيب أن تدرج مل حيدد املعيار شكل أو منوذج جلدول حساب النتائج بل حدد قائم

النتيجة الصافية  األعباء املالية، احلصص يف ،فيه وجيب أن يشمل نواتج األنشطة العادية، نتيجة النشاط

للمؤسسات املشاركة والشركات املشتركة املدجمة حسب طريقة املعادلة، األرباح واخلسائر بعد خصم 

نتيجة األنشطة العادية، النتيجة اإلمجالية على األرباح ضرائب العمليات الغري منتهية، أعباء الضرائب 

                                                 
  .  94، ص ���� ��9 ذآ���U 6� ���ل ا�P+�رات،  1

2 C.MAILLET BAUDRIER, A.LE MANH, Op.cit, P32.  
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 أن الكيانات اليت إالوالنتيجة الصافية، وميكن للكيان عرض األعباء إما حسب طبيعتها أو حسب وظيفتها، 

 . تقدمي معلومات حول طبيعة األعباء يف امللحقأنتقدم حسابات النتائج حسب الوظيفة جيب 

 ةألموال اخلاصاجدول تغريات  .ثالثا

عرض وبصفة مستقلة قائمة يظهر فيها النتيجة الصافية للدورة، النتائج أن يجيب على كل كيان 

واألعباء واألرباح واخلسائر اليت تعود بشكل مباشر على رؤوس األموال اخلاصة، تغريات الطرق احملاسبية 

اخلاصة، حركات رؤوس  على رؤوس األموال  واليت هلا تأثريIAS8وتصحيح األخطاء املسجلة وفق املعيار 

األموال، رصيد األرباح املتراكمة الغري موزعة يف بداية واية الدورة احملاسبية واحلركات خالل الدورة 

   ومطابقة بني القيمة الدفترية لكل فئة من األسهم العادية ورؤوس األموال وعالوة اإلصدار واإلحتياطات

 .كل على حدايف بداية واية الفترة مشريا إىل التغريات 

 امللحق .رابعا

 1 :حيتوي على اإليضاحات اخلاصة بالقوائم املالية ويكون مهيكل وفق مايلي

 ؛اإلفصاح عن املعلومات اليت تتطلبها معايري احملاسبة الدولية الغري معروضة يف القوائم املالية - 

ة تقدمي معلومات حول أساس إعداد وعرض البيانات املالية والسياسات احملاسبية املطبق - 

 ؛األحداث اهلامة

 ؛ لفهم مكونات القوائم املاليةةتقدمي املعلومات اإلضافية الالزم - 

 .اليةامل غريتقدمي املعلومات اإلضافية األخرى مبا فيها احلاالت الطارئة واملعلومات  - 

 جويلية 26من خالل عرضنا للمعيار احملاسيب الدويل األول ومطابقته مبا جاء يف القرار املؤرخ يف 

 إال  مبا جاء يف نص هذا املعيارالتزم، نالحظ أن النظام احملاسيب املايل 2 حول عرض الكشوف املالية 2008

  .  مع طرف كل كياناعتمادهاأنه قدم مناذج قاعدية للكشوف املالية جيب تكييفها و

  IAS7   قائمة التدفقات النقدية 2.1.1

قدية وشبه النقدية للكيان خالل يهدف املعيار إىل ضمان توفري معلومات حول التغريات يف الن

 ملساعدة مستخدمي القوائم املالية للحكم على قدرة ،الفترة احملاسبية من خالل قائمة التدفقات النقدية

                                                 
1 BRUN STEPHAN, L’essentiel des Normes Comptables Internationales IAS/IFRS, Gualiano Editeur 
Paris, France, 2004, P54. 

22 ���� ��9 ذآ�6، ص، C 26 $3���� 2008= خ�Zار �&ر   2.  
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الكيان على توفري النقدية، وتستخدم قائمة التدفقات النقدية غالبا كمؤشر للتنبؤ مبقدار وتوقيت التدفقات 

 وتشمل ، بني الرحبية وصايف التدفقات النقدية وأثر التغري يف األسعارالنقدية املستقبلية وفحص العالقة

لنقدية وشبه النقدية، فالنقدية تتمثل يف األرصدة لدى البنوك، املبالغ املرصودة االتدفقات الداخلية واخلارجية 

ا شبه النقدية يف الصندوق والودائع حتت الطلب مبا فيها الودائع املصرفية اليت تسدد عند الطلب األول، أم

واليت يكون خطر تغري قيمتها هني، ويتم  قصرية األجل القابلة للتحول بسهولة إىل نقود تالتزاماالفهي 

         1: عرض التدفقات النقدية للدورة وفق طبيعة النشاط كمايلي

 وهي التدفقات الناجتة عن النشاط الرئيسي للكيان: التدفقات النامجة عن األنشطة العملياتية - 

  ؛ية والتمويليةاالستثمار األنشطة باستثناءوالنشاطات األخرى 

هي مجيع التدفقات النامجة عن إقتناء أو بيع أصول طويلة األجل : يةاالستثمارتدفقات األنشطة  - 

 ؛ األخرى اليت مل تصنف كشبه نقديةتالتزاماالو

ج عنها تغريات يف حجم هي التدفقات النامجة عن األنشطة اليت تنت: تدفقات األنشطة التمويلية - 

 .وبنية األموال اخلاصة والقروض

  الطريقة املباشرةاستخدامويقضي املعيار بتقدمي الكيان لتدفقاته النامجة عن األنشطة العملياتية إما ب

الطريقة غري املباشرة إال أنه يفضل الطريقة املباشرة، كما نص على ضرورة ترمجة التدفقات النقدية  أو

  .  سعر الصرف السائد عند تاريخ حدوثهااستخدامعة األجنبية بللشركات التاب

 جويلية 26ا ورد يف القرار املؤرخ يف من خالل عرضنا ملعيار احملاسبة الدويل السابع ومقارنته مب

 ذا املعيار وأوصى التزم، ميكن مالحظة أن النظام احملاسيب املايل 2 حول جدول سيولة اخلزينة 2008

كما قدم منوذجني جلدول ، قة املباشرة يف تقدمي التدفقات الناشئة عن األنشطة التمويلية الطرياستخدامب

  .جيب تكييفه مع كل كيان) الطريقة املباشرة، الطريقة الغري مباشرة ( تدفقات اخلزينة 

  IAS8  السياسات احملاسبية والتغريات يف التقديرات واألخطاء 3.1.1

 البيانات املالية املعروضة يف القوائم املالية ولزيادة قابليتها من أجل زيادة وتعزيز مالئمة وموثوقية

  3: للمقارنة جاء معيار احملاسبة الدويل الثامن لتحقيق األهداف التالية

                                                 
1 C.MAILLET BAUDRIER, A.LE MANH, Op.cit, P38.  

26 ���� ��9 ذآ�6، ص، C 26 $3���� 2008= خ�Zار �&ر  2.  
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 وتغيري السياسات احملاسبية واليت متثل اختيارحتديد األسس واملعايري الواجب مراعاا عند  - 

 ؛إعداد القوائم املاليةاإلجراءات والقواعد واملبادئ املتبعة يف 

 ؛لتغري يف التقديرات احملاسبيةلتوضيح املعاجلة احملاسبية  - 

 خالل اكتشافهابيان املعاجلة احملاسبية لتصحيح األخطاء اليت حدثت يف الفترات السابقة ومت  - 

  .الفترة احلالية

 تغيري السياسات احملاسبية .أوال

اء املقارنة خالل الفترات الزمنية املختلفة  القوائم املالية أن يكون بإمكام إجرمستخدموحيتاج 

وجناعة والتدفقات النقدية للكيان، لذا عادة ما يعمد إىل تطبيق نفس ليتعرفوا على تطور األداء املايل 

     السياسات احملاسبية خالل كل فترة، وحدد هذا املعيار حالتني فقط جيوز للكيان عند حدوثهما التغيري

  :املتبعةاحملاسبية يف سياساته 

أو تفسريات  يف احلالة اليت يتطلبها تطبيق قانون أو تعديل أو تطبيق معيار حماسيب دويل جديد - 

 ؛جديدة

إذا كان هذا التغيري من شأنه أن يؤدي إىل عرض أكثر مالئمة لألحداث والعمليات وينتج عنه  - 

 .نمعلومات أكثر مصداقية عن املركز املايل واألداء والتدفقات املالية للكيا

     ووفق هذا املعيار تطبق التغريات يف السياسات احملاسبية املنتهجة بشكل طوعي بأثر رجعي ما

واليت تعود للفترات السابقة غري قابلة للتحديد أو غري  النامجة عن التعديل اآلثارمل يكن هذا مستحيال أو 

ية هلذا املعيار االنتقال فتتم وفق األحكام جمدية، أما التغريات اليت ميليها تطبيق قانون أو معيار حماسيب جديد

 عندها السياسات اجلديدة فتطبقواليت تقضي عادة بعرض معلومات مقارنة، إال إذا كانت غري جمدية 

  .ةبتعديل أرصدة امليزانية االفتتاحية وجدول تغريات األموال اخلاصة للفترة الالحق

 التغيري يف التقديرات احملاسبية .ثانيا

التقدير حسب معيار احملاسبة الدويل الثامن على أنه تعديل يف القيمة احملاسبية يعرف التغيري يف 

 والناجتة عن تقييم الوضع احلايل أو النافع املستقبلية املرتبطة ،لألصول أو اخلصوم أو القيمة املستهلكة ألصل

رتبطة بتصحيح  نتيجة لظهور معلومات جديدة أو تطورات مل تكن موجودة يف السابق من غري تلك امل،به

 على الكيان أن جيب و،األخطاء، وينبغي تطبيق اآلثار املترتبة عنها بأثر مستقبلي وتدرج يف حساب النتائج
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يفصح يف امللحق عن معلومات حول طبيعتها وأثارها على نتيجة الدورة واآلثار التراكمية على نتائج 

  . أن أمكنةالدورات الالحق

 تصحيح األخطاء  .ثالثا

سبية هي عبارة عن حذف أو إدراج بند يف القوائم املالية للكيان لفترة أو فترات األخطاء احملا

 ملعلومات موثوقة، وتتضمن أخطاء الفترات السابقة كل من أخطاء احلساب استخدامسابقة ناتج عن سوء 

عي وأخطاء تطبيق السياسات وسوء التفسري واإلحتيال، وحسب هذا املعيار تصحح األخطاء وتعاجل بأثر رج

جيب على الكيان تقدمي معلومات يف امللحق عن طبيعة اخلطأ ومبلغ كما كما لو أن اخلطأ مل حيدث، 

التصحيح للدورة ومبلغ التصحيح للدورات السابقة املدرج يف القوائم املالية وحقيقة أن القوائم مت تعديلها 

  .أو أن ذلك غري ممكن

 26ن وعلى ضوء ما ورد يف القرار املؤرخ يف للمعيار احملاسيب الدويل الثامعرضنا  من خالل 

نالحظ  ، ال سيما ما تعلق بتغري التقديرات أو الطرق احملاسبية وتصحيح األخطاء أو النسيان2008جويلية 

  1 . بقواعد املعاجلة اليت نص عليها هذا املعيارالتزمأن النظام احملاسيب املايل 

  IAS10  األحداث الالحقة لتاريخ امليزانية 4.1.1

هدف املعيار إىل بيان مىت ينبغي على الكيان تعديل قوائمه املالية لتعكس األحداث الواقعة بعد ي

 واملعلومات الواجب اإلفصاح عنها حول تاريخ نشر القوائم املالية واألحداث بعد تاريخ ،غلق السنة املالية

ية إذا دلت أحداث بعد تاريخ اررستمالغلق، ويتطلب املعيار عدم إعداد القوائم املالية على أساس مبدأ اال

ميز  و،ة قائمةعدتية نشاط الكيان مل اراستمرية غري مناسب أو أن ارستمر على أن تطبيق مبدأ اال،الغلق

  2: املعيار بني نوعني من األحداث الالحقة لتاريخ اإلغالق وأعطى أمثلة عنها

الق واليت تقدم معلومات وهي تلك األحداث الواقعة بعد تاريخ اإلغ: تعديلالأحداث تتطلب  - 

حول ظروف كانت موجودة ومل تكن معروفة عند إعداد القوائم املالية، لذا جيب تعديل القوائم لتعكس 

 ؛تلك األحداث بعد تاريخ اإلغالق وقبل نشر القوائم املالية

                                                 
21 ���� ��9 ذآ�6، ص، C 26 $3���� 2008= خ�Zار �&ر  1.  

2 Règlement (CE) No 1126/2008 de La Commission du 3 novembre 2008, Norme Comptable International 10 
Événements postérieurs à la date de clôture, Journal officiel de l’Union européenne,  2008, P 05. 
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متثل األحداث الالحقة لتاريخ اإلغالق واليت ال تعرب عن ظروف : تعديلالأحداث ال تتطلب  - 

 سائدة لذا فال تتطلب أي تعديل، وإذا كانت على درجة كبرية من األمهية جيب على الكيان تقدمي كانت

  .معلومات حول طبيعتها واآلثار الناجتة عنها

 والفقرة الثانية من 13من خالل عرضنا ملعيار احملاسبة الدويل العاشر وعلى ضوء ما جاء يف املادة 

 مبا ورد يف هذا التزم، نالحظ أن النظام احملاسيب املايل 165-08رقم  من املرسوم التنفيذي 07املادة 

  1.املعيار إال أنه حدد أجال أقصاها ستة أشهر من تاريخ غلق السنة احملاسبية لنشر القوائم املالية

  IFRS1  تطبيق معايري اإلبالغ املايل الدويل ألول مرة 5.1.1

 القوائم املالية األولية املعدة على أساس يهدف معيار اإلبالغ املايل الدويل األول إىل ضمان أن

 جيب أن حتتوي على معلومات ذات جودة عالية ،يةاالنتقالمعايري احملاسبة الدولية ألول مرة والقوائم املالية 

   2: وحتقق مايلي

 ؛الشفافية ملستخدميها وتوفر معلومات مقارنة للفترات املعروضة - 

 ؛توفر نقطة بداية مالئمة - 

 .تكلفة ال تتجاوز املنافع املتأتية ملستخدميهاميكن إعدادها ب - 

  3: ويتطلب تطبيق هذا املعيار مايلي

 ؛االنتقال إىل معايري احملاسبة الدولية يف تاريخ استناداإعداد امليزانية اإلفتتاحية  - 

 ؛ إىل معايري احملاسبة الدوليةاستناداقياس بنود القوائم املالية  - 

 تج واألعباء املعترف ا وفق املبادئ احملاسبية السابقةالتعرف على األصول واخلصوم والنوا - 

 ؛ ا وفق معايري احملاسبة الدولية والعكسعترافاالواليت جيب عدم 

 ؛حتديد عناصر القوائم املالية اليت جيب إعادة تصنيفها وفق معايري احملاسبة الدولية - 

ها وكذالك استخدامف عن حتديد السياسات واملفاهيم احملاسبية املستخدمة واليت مت التوق - 

  ؛السياسات واملفاهيم احملاسبية اليت مت تبنيها وفق معايري احملاسبة الدولية

 ؛ من التطبيق بأثر رجعياإللزامية االستثناءاتية وختيارالتعرف على اإلعفاءات اال - 

تصنيف تلبية كافة متطلبات معايري احملاسبة الدولية املتعلقة بالعرض واإلفصاح مبا فيها إعادة  - 

 ؛بنود القوائم املالية لتتالءم مع ما ورد يف معايري احملاسبة الدولية

                                                 
1   �Z3\ي رK!] 9 ذآ�6، ص 156- 08 ����م�� ���� ،11 -12.  
  .���703� أ�� <�Mر، ��+$ ��3�ات، ���� ��9 ذآ�6، ص   2
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سنة على األقل وفق معيار احملاسبة الدويل ( عرض املعلومات املقارنة عن الفترات السابقة  - 

قة معايري احملاسبة الدولية، أي عرض قوائم مالية معدة وفق السياسات احملاسبية السابمع مبا يتوافق ) األول 

 .وتعديلها لتتوافق مع املعايري احملاسبية الدولية للسنة اليت تسبق أول تطبيق للمعايري

  2009 أكتوبر29 املؤرخة يف 02على ضوء ما سبق ومطابقته مبا ورد يف التعليمة الوزارية رقم 

  سيب املايل من املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام احملااالنتقالواليت حددت كيفيات وإجراءات تنفيذ 

احملاسبة  مبعيار اإلبالغ املايل الدويل األول فيما يتعلق بتطبيق معايري التزمنالحظ أن النظام احملاسيب املايل 

  1 .ألول مرةالدولية 

 املعلومات املالية اإلضافية  2.1

الرابع عشر  الدويل معيار احملاسبة ،ري احملاسبة الدولية املتعلقة باملعلومات املالية اإلضافيةيتشمل معا

 معيار ،الرابع والعشرون اإلفصاح عن األطراف ذات العالقةمعيار احملاسبة الدويل حول القطاعات،  التقارير

  .لتقارير املالية املرحليةا الثالث والثالثون رحبية السهم واملعيار احملاسيب الدويل الرابع والثالثون احملاسبة الدويل

  IAS14  التقارير حول القطاعات 1.2.1

شط العديد من الكيانات يف مناطق جغرافية خاضعة ملعدالت رحبية وفرص منو وإمكانيات تن

 وعملياا منتجاامستقبلية وخماطر خمتلفة أو متارس نشاطات خمتلفة، لذا فاملعلومات اخلاصة مبختلف أنواع 

 مستخدمي القوائم  ضرورية لتقدمي التقارير حسب القطاعات ملساعدةيف خمتلف املناطق اجلغرافية للنشاط

املالية على فهم أفضل ألداء الكيان وتقييم أحسن ملخاطر وعوائد نشاطه، ويهدف املعيار إىل وضع مبادئ 

    2.لتقدمي التقارير حسب القطاعات ملساعدة مستخدمي القوائم املالية لفهم أفضل ألداء الكيان وجناعته

أو بصدد عرضه للتداول يف أسواق مالية ا  املعيار على الكيانات اليت تعرض رأس ماهل هذايطبقو

منظمة، كما يطبق على الشركة األم والشركات التابعة والشركات احلليفة واملشاريع املشتركة واليت تقدم 

قوائم مالية موحدة ويشجع الكيانات الغري ملزمة به على اإلفصاح عن القوائم املالية حسب القطاعات 

 عليها أن تلتزم مبتطلبات هذا املعيار، ونص املعيار على عرض يف القوائم ت ذلك جيباختاريا، فإذا اختيار

املالية أو يف امللحق تقارير مالية حسب القطاعات على أساس النشاط إذا كانت خماطر وعوائد النشاط تتأثر 

                                                 
1  �Z02 [+��3$ وزار�$ ر =C $U29 �&ر ����
�، 2009 أآ��، ا����P ا��X!= �������$ 2010 ا����� .�>�; أول .�
�� �����م ا��

 ���C�> ،�Yا_P$ ا�+��$ �������$، وزارة ا����3$، ا�����2009ا�� .  
2 Règlement (CE) No 1725/2003 de La Commission du 29 septembre 2003, Norme Comptable International 14   
( Révisée 1997 ) Information sectorielle,  Journal officiel de l’Union européenne, 2003, P 07. 
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ق  املناطاختالف املنتجات واخلدمات أو حسب القطاع اجلغرايف إذا كانت تتأثر باختالفبشكل رئيسي ب

  :اجلغرافية، كما حدد هذا املعيار القطاعات الرئيسية اليت جيب أن تقدم عنها التقارير وهي

 أو أكثر من جمموع % 10القطاع الذي يبلغ حجم إيراداته من املبيعات للعمالء اخلارجيني  - 

 ؛إيرادات الكيان

 ؛ من نتيجة الكيان% 10القطاع الذي حيقق نتيجة سواءا ربح أو خسارة  - 

 ؛ من إمجايل موجودات الكيان% 10الذي تبلغ حجم موجوداته القطاع  - 

إذا كان جمموع اإليرادات اخلارجية اليت تتعلق بالقطاعات اليت تقدم عنها التقارير أقل من  - 

 من إمجايل إيرادات الكيان، جيب حتديد قطاعات أخرى إضافية على أا قطاعات تقدم عنها 75%

 .% 75 إىل أن تبلغ اإليرادات % 10التقارير حىت وإن مل تستوف شرط 

كما حدد املعيار املعلومات اليت جيب أن تشملها التقارير القطاعية للقطاعات الرئيسية وكذا 

  .املعلومات اإلضافية حول القطاعات الثانوية

 حول مكمالت اإلعالم 2008 جويلية 26أشار النظام احملاسيب املايل من خالل القرار املؤرخ يف 

فهم أفضل للقوائم املالية، إىل تقسيم رقم األعمال حسب فئات األنشطة وحسب األسواق الضرورية ل

اجلغرافية وإىل ضرورة حتليل العناصر ذات األمهية القطاعية حسب كل قطاع نشاط وحسب كل قطاع 

  1 .جغرايف، إال أنه مل حيدد شروط وكيفيات القيام بذلك

  IAS24  اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة 2.2.1

 حول االنتباه جلذب ةعلومات الالزماملهدف املعيار إىل ضمان أن حتتوي القوائم املالية عن ي

  2:  واليت حددها يف،إمكانية تأثر املركز املايل للكيان وجناعته بوجود أطراف ذات العالقة

الكيانات اليت تتحكم أو يتحكم ا بصفة مباشرة أو غري مباشرة أو حتت السيطرة املشتركة مع  - 

 ؛)الشركات القابضة، الشركات التابعة، الشركات احلليفة ( الكيانات املعدة للقوائم 

 ؛الكيانات املشاركة - 

 األفراد الطبيعيون الذين ميتلكون بشكل مباشر أو غري مباشر حق التصويت يف الكيان املعد - 

  ؛للقوائم املالية

 ؛ التخطيط والتوجيه والرقابةةاملسريين الرئيسني، أي األشخاص الذين لديهم سلطة أو مسؤولي - 
                                                 

39  ���� ��9 ذآ�6، ص،C 26 $3���� 2008= خ�Zار �&ر  1.  
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 ؛الكيانات اليت ميارس عليها مساهم أو مسري أو مدير سلطة معتربة - 

 .األفراد الذين ميتلكون حق الرقابة على الكيان - 

وتعترب األطراف ذات عالقة إذا كان أحد األطراف ميلك السيطرة على الطرف األخر أو ميارس 

  1 :، ويتطلب هذا املعيار اإلفصاح عن مايلية والتشغيلية قراراته املاليإختاذتأثري كبري عليه يف 

  ؛الشركة األم والشركات التابعةالعالقة بني  - 

يف حالة وجود معامالت بني األطراف ذات العالقة جيب على الكيان اإلفصاح عن طبيعة  - 

 ؛العالقة واألطراف ذات العالقة إىل جانب معلومات حول املعامالت لفهم تأثرياا احملتملة

 ؛جيب على الكيان تقدمي معلومات حول أجور املسريين الرئيسيني - 

 . تقدمي معلومات بشكل مفصل عن كل فئة من فئات األطراف ذات العالقة - 

 النظام احملاسيب املايل باملعيار احملاسيب الدويل الرابع والعشرون من خالل ما جاء يف القرار التزم

ى ضرورة أن حيتوي ملحق الكشوف املالية على املعلومات ، والذي نص عل2008 جويلية 26املؤرخ يف 

اليت ختص الكيانات املشاركة واملؤسسات املشتركة والفروع والشركة األم وتلك املعامالت اليت تتم عند 

طبيعة العالقة، منط املعاملة، حجم ومبلغ املعامالت، سياسات ( اإلقتضاء مع هذه الكيانات أو مسرييها 

    2 ).ليت ختص املعامالت حتديد األسعار ا

  IAS33   رحبية السهم 3.2.1

 رحبية السهم وأسلوب عرضه يف القوائم املالية لتحسني احتسابأساس يهدف املعيار إىل توضيح 

عملية مقارنة أداء الكيان خالل فترات زمنية متعاقبة وبني أداء الكيان والكيانات املماثلة يف النشاط لنفس 

ى الكيانات اليت تعرض أسهمها لإلكتتاب والتداول والكيانات اليت بصدد فعل الفترة، ويطبق املعيار عل

      3: ذلك، وحدد املعيار نوعني من رحبية السهم

  

  

                                                 
1 BOUBKAIR ABDERRAHMANE ADNANE, Les Normes Comptables Internationales IAS/IFRS et les 
Perspectives de Leur Adoption en Algérie, Mémoire de Magister ès  Sciences de Gestion Option Monnaie 
et Finances, Faculté des Sciences Economiques et des Sciences de Gestion, Université d’Alger 2006/2007    
P 79.    
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  )1(  النتيجة الصافية للدورة املنسوبة لألسهم العادية                                             

   =  األساسي رحبية السهم

  )  2(  املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية املتداولة خالل الدورة                                 

  

  .بعد طرح حصص األسهم املمتازة من نتيجة الدورة)      1(

  )بشكل تناسيب ( عدد األسهم العادية يف بداية الدورة املعدلة حبركة األموال اخلاصة عرب الفترة )      2(

  

    نتيجة الصافية للدورة املنسوبة لألسهم العادية املعدلة ألثار مجيع األسهم العادية املخففة                    

  = رحبية السهم املخفض  

                           املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية املعدلة ألثار مجيع األسهم العادية املخففة

  

   1 :ويتطلب املعيار عرض واإلفصاح عن مايلي

يف حساب النتائج لكل فئة ) حىت ولو كانت سالبة ( عرض رحبية السهم األساسي واملخفض  - 

 ؛من األسهم العادية

عرض رحبية السهم األساسي واملخفض للعمليات املتوقفة إما يف حساب النتائج أو يف ملحق  - 

 ؛الكشوف املالية

ي واملخفض للسهم املستخدمة يف حساب العائد األساس اإلفصاح عن األرباح واخلسائر - 

 ؛الواحد وكذلك التعديالت اليت تتم على هذا املبلغ حلساب رحبية السهم املخفضة

 رحبية السهم األساسية حتسابعن املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية املستخدمة الاإلفصاح  - 

 . واملخفضة

ملخفضة إال أنه نص  يتطرق النظام احملاسيب املايل إىل طريقة حساب رحبية السهم األساسية وامل

  . الصافية لكل سهم من األسهم القيمةعلى أن يشمل جدول حساب النتائج بالنسبة لشركات املسامهة على

  

  

                                                 
1 OBERT ROBERT, Pratique Des Normes IAS/IFRS, Edition Dunod, Paris, France, 2004, P 465. 
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  IAS34  التقارير املالية املرحلية  4.2.1

 عترافاال ووصف مبادئ ،يهدف املعيار إىل بيان احلد األدىن من حمتوى التقارير املالية املرحلية

 الكيان مقدرة، مما حيسن من قدرة مستعمليها على إدراك املرحليةالكاملة أو املختصرة والقياس يف القوائم 

، ومل حيدد هذا املعيار 1على حتقيق األرباح أو احلكم على جناعته وتدفقاته النقدية ومركزه املايل وسيولته 

 ذلك   جيب فيها  أو الفترات اليتهاالكيانات اليت يتوجب عليها نشر هذه التقارير أو عدد مرات نشر

وشجع الكيانات اليت يتم تداول أسهمها يف السوق املايل على تقدمي تقارير مالية مرحلية تنسجم مع مبادئ 

، وحثها على تقدمي تقارير مرحلية على األقل يف اية 2 والقياس واإلفصاح الواردة يف هذا املعيار عترافاال

   من اية الفترة املالية املرحليةا يوم60فترة ال تزيد عن خالل ها النصف األول من السنة املالية ونشر

تعترب مبثابة حتديث للقوائم ،  بيانات مالية خمتصرة وإيضاحات تفسريية خمتصرة متثللتقارير املالية املرحليةفا

ركز على األنشطة واألحداث والظروف اجلديدة وال تكون تكرار للمعلومات ويفترض أن ت ،املالية السنوية

متتثل يقضي هذا املعيار إذا قام الكيان بنشر تقارير مالية مرحلية جيب أن ، واليت جرى اإلبالغ عنها سابقا

ملتطلبات معيار احملاسبة الدويل األول، وأن تشمل كحد أدىن كل واحد من العناوين وااميع الفرعية اليت 

تارة، كما جيب إدخال مالحق إضافية إذا  ضمن قوائمه املالية السنوية، واملالحق والتفسريات املختدخل

كان خذفها من شأنه أن جيعل البيانات املالية املختصرة أو املرحلية مضللة، وعرض األرباح األساسية 

 الكيان تطبيق نفس كما جيب علىأو خمتصرة للفترة املرحلية،  واملخفضة يف جدول حساب النتائج كاملة

ها املالية السنوية على التقارير املالية املرحلية على أن ال تؤثر عدد مرات السياسات احملاسبية املطبقة يف كشوف

  .إصدار التقارير على قياس نتيجته السنوية

 يشري النظام احملاسيب املايل اجلزائري إىل التقارير املرحلية ملعلى عكس معايري احملاسبة الدولية،

  .  التقارير املاليةوكيفية إعدادها واملعلومات اليت جيب أن تشملها هذه 

 البيانات املالية املوحدة    .2

 األعمال ونشوء اندماجشهد العامل خالل العقد األخري من الزمن تزايدا ملحوظا لظاهرة 

 ختالفال نطاق نشاط الشركات متعددة اجلنسيات، ونظرا إتساعاموعات نتيجة لظهور العوملة وتطور و

 الكبرية اتختالفواال وتوحيد البيانات املالية ندماجكل احملاسبة عن االاملمارسات احملاسبية دوليا وأمهية مشا

     ، إهتم جملس معايري احملاسبة الدولية ا وأصدر عدة معايري دف يف املمارسات السائدة يف هذا اال

                                                 

�� ا��و���  b c3+b!�ف،  1��
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ملالية املوحدة يف جمملها إىل حتديد التقنيات والسياسات الواجب إتباعها عند دمج احلسابات وإعداد القوائم ا

 وتشمل املعايري اخلاصة بالبيانات املالية املوحدة معيار واملعلومات الواجب اإلفصاح عنها يف هذا اال،

 الثامن والعشرون، معيار احملاسبة الدويل السابع والعشرون القوائم املالية املوحدة واملنفصلةاحملاسبة الدويل 

احلادي والثالثون احلصص يف املشاريع املشتركة ر احملاسبة الدويل ، معياات يف الشركات الزميلةاالستثمار

  .    األعمالاندماجمعيار اإلبالغ املايل الدويل الثالث و

  IAS27  القوائم املالية املوحدة واملنفصلة  1.2

يهدف املعيار إىل بيان كيفية إعداد وعرض القوائم املالية املوحدة موعة من الكيانات تسيطر 

لشركة األم، والبيانات املالية املنفصلة احملددة ملسامهات الشركات التابعة، وحسب هذا املعيار نقول عليها ا

  1: عن كيان أنه يسيطر على كيان أو كيانات أخرى إذا توفرت أحد الشروط اآلتية

   احليازة بشكل مباشر أو غري مباشر من خالل الشركات التابعة على أغلبية حقوق التصويت - 

 ؛ن أخريف كيا

 من األسهم اليت هلا حق التصويت واليت مت احلصول عليها يف إطار % 50إمتالك أكثر من  - 

 إتفاقية أو شراكة؛

 سلطة حتديد السياسات املالية والتشغيلية مبوجب قانون أو عقد؛ - 

 .القدرة على احلصول على أغلبية األصوات يف إجتماع جملس اإلدارة - 

داد الكشوف املالية املوحدة واملنفصلة للشركة األم والشركات حدد املعيار إجراءات التوحيد إلع

يف الشركات  اتاالستثمار أرصدة حساب استبعادوواألعباء والنواتج صول واخلصوم أل جبمع بنود ا،التابعة

 حماسبية موحدة والقيام  سياساتاستخدامالتابعة والعمليات املتبادلة للمجموعة، كما نص على ضرورة 

 تواريخ إعداد القوائم املالية، وجيب إدماج نتائج اختالف السياسات أو اختالفوية يف حالة بإجراءات تس

ها عند تاريخ بيعها استبعاد، وأعمال الشركات التابعة بالبيانات املالية املوحدة إبتداء من تاريخ احليازة

         عة املتنازل عليها كربح ويعترب الفارق بني مثن البيع والقيمة الدفترية لصايف موجودات الشركة التاب

جيب أن يتضمن ملحق القوائم كما أو خسارة للشركة األم ويدرج يف جدول حساب النتائج املوحد، 

   2  :املالية املوحدة مايلي

                                                 
1 J.F DES ROBERT Et AUTRES, Norme IFRS ET PME, Dunod, Paris, France, 2004, P 92.  
2 OBRET ROBERT, Pratique Des Normes IAS/IFRS, Op.cit, P 123. 
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       اإلسم، بلد النشاط أو اإلقامة، احلصة يف رأس املال، احلصة ( قائمة بالشركات التابعة  - 

 ؛... )يف حقوق التصويت، 

 ؛ ... )األصول، اخلصوم، األعباء، النواتج، ( معلومات موجزة عن الشركات التابعة  - 

 طبيعة العالقة بني الفروع والشركة األم اليت ال متلك نصف حقوق التصويت؛ - 

 طبيعة القيود اليت حتد من قدرة الشركات التابعة على حتويل األموال للشركة األم؛ - 

 من خالل ما جاء يف القرار ا تاماالتزامعيار احملاسيب السابع والعشرون  النظام احملاسيب املايل باملالتزم

 ال سيما فيما خيص الكيفيات اخلاصة للتقييم واحملاسبة عن العمليات املنجزة 2008 جويلية 26املؤرخ يف 

   .1 بصورة مشتركة أو حلساب الغري

  IAS28   يف الشركات الزميلة االستثمار 2.2

     القواعد املعمول ا العداد القوائم املالية املوحدة واملنفصلة للمستثمريهدف املعيار إىل وضع 

، فالشركة الزميلة هي كيان )الشركات املشاركة ( عن مسامهاته يف الشركات الزميلة ) الشركة املدجمة ( 

 هذا املعيار وذ هام فال يعترب شركة تابعة وال مشروع مشترك، والنفوذ اهلام حسبفتثمر على نسحيوز فيه امل

   القرارات يف السياسات املالية والتشغيلية دون ممارسة سيطرةإختاذيقصد به القدرة على املشاركة يف 

 يف كيان أو كيانات أخرى إذا إمتلك بشكل مباشر أو غري مباشر على ا هاماعن كيان أن له نفوذنقول و

  2  . من حقوق التصويت% 50 إىل 20مابني 

تسجل املسامهات يف الشركات الزميلة يف القوائم املوحدة وفق طريقة املعادلة نص املعيار على أن 

)Mise en équivalence ( ا للبيع فتعاجل وفق  كاستثمارات إال إذا صنفت هاته املسامهات حمتفظ 

     لفةمعيار اإلبالغ املايل الدويل اخلامس، وتقضي طريقة املعادلة بتسجيل املسامهات يف البداية بسعر التك

 بعد تاريخ احليازة ، القيمة احملاسبية لتعكس حصة املستثمر يف نتائج الشركات الزميلةيعمد إىل تعديلمث 

        كما ألزم املعيار املستثمر الذي ال يقوم بإعداد قوائم مالية موحدة بتقدمي معلومات حول مسامهاته

 األصول ،اإلسم، بلد النشاط(  الزميلة  باإلضافة إىل معلومات حول الشركاتيف الشركات الزميلة

أو فارق اإلقتناء  ضمن ملحق قوائمه املالية املنفصلة، وعرف املعيار الشهرة... )  األعباء،،اخلصوم، النواتج

 وحصة املستثمر يف القيمة العادلة لصايف املوجودات القابلة للتحديد ويتم المتالكبأنه الفرق بني تكلفة ا

والذي عوض معيار احملاسبة )  األعمال اندماج( فق معيار اإلبالغ املايل الدويل الثالث معاجلتها حماسبيا و

  .الدويل الثاين والعشرون

                                                 
  .15  ص���� ��9 ذآ�C 26 $3���� 2008 ،،6= خ�Zار �&ر  1

2 C.MAILLET BAUDRIER, A.LE MANH, Op.cit, P168. 
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 حول املعلومات اليت 2008 جويلية 26على ضوء ما سبق ومقارنته مبا جاء يف القرار املؤرخ يف 

، نالحظ أن النظام احملاسيب 1يها  واملعامالت اليت متت مع هذه الكيانات أو مسريختص الكيانات املشاركة

     . مبعيار احملاسبة الدويل الثامن والعشرونالتزماملايل 

  IAS31   احلصص يف املشاريع املشتركة 3.2

ن أو أكثر بنشاط إقتصادي خيضع لسيطرة ا إجراء تعاقدي يقوم مبوجبه طرفملشروع املشترك هوا

ية للمسامهات يف املشاريع املشتركة وحتديد املعلومات مشتركة، ويهدف املعيار إىل بيان املعاجلة احملاسب

الواجب اإلفصاح عنها يف القوائم املالية لكل طرف مشترك، ويطبق على حماسبة احلصص يف املشاريع 

شاريع املشتركة يف القوائم املالية عداد التقارير املالية حول أصول وخصوم ونواتج وأعباء املإ و،املشتركة

 وحدد املعيار ثالثة ،شتركة مهما كان هيكلها والشكل الذي يعمل مبوجبهة للكيانات املاملوحدة واملنفصل

  2 .أشكال من املشاريع املشتركة

ال يتطلب هذا الشكل من أشكال السيطرة املشتركة : العمليات اخلاضعة للسيطرة املشتركة - 

ل جيب على القائمني عليه إعداد إنشاء كيان منفصل، لذا فال ميكن إعداد قوائم مالية للمشروع املشترك ب

    حسابات التسيري من أجل تقييم أداء املشروع املشترك، ونظرا ألن األصول واخلصوم والنواتج واألعباء 

للكيان املشارك ويف بياناته املالية املوحدة، فال يشترط القيام بأي مت تسجيلها يف القوائم املالية املنفصلة 

 باألصول اليت تسيطر عليها عترافااليما يتعلق ذه البنود، بل جيب فقط تعديل أو إجراء أي جتميع ف

 ؛ اليت تتكبدها واألعباء اليت تتحملها ونصيبها من نواتج بيع سلع وخدمات املشروع املشتركتالتزاماالو

، كما هذا الشكل ال يتطلب كذلك إنشاء كيان مشترك: األصول اخلاضعة للسيطرة املشتركة - 

 د قوائم مالية خاصة باملشروع املشترك، بل جيب على الكيانات املشتركة اإلفصاح عنإعدايتطلب ال 

 استخدامأو   ونواتج بيع، اليت تتكبدهاتالتزاماال مفصلة حسب نوع األصول و،حصتها من املوجودات

 ؛نصيبها من أنتاج املشروع املشترك وأي مصاريف تتحملها من املشروع املشترك

هي مشاريع تتطلب إنشاء كيان يكون لكل مشترك : سيطرة املشتركةالكيانات اخلاضعة لل - 

يساهم ،  مبوجبها سيطرة مشتركة على النشاط اإلقتصادي للمشروعأشتنحصة فيه، وفق إجراءات تعاقدية 

كل مشترك مبسامهات عينية أو نقدية ويقوم بإعداد قوائم مالية منفصلة بإتباع نفس السياسات وفق معايري 

دولية، ويسمح املعيار بنوعني من املعاجلة احملاسبية للمسامهات يف الكيانات املشتركة ويف القوائم احملاسبة ال

املالية لكل طرف مشارك، إما بطريقة التوحيد النسيب أين تضمن امليزانية املوحدة حصة كل مشارك من 

                                                 
40 ���� ��9 ذآ�6، ص، C 26 $3���� 2008= خ�Zار �&ر  1.  

2  BOUBKAIR ABDERRAHMANE ADNANE, Op.cit, P 90. 
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حصته من األعباء  ويضم جدول حساب النتائج عليها، املسؤول تالتزاماالاألصول املسيطر عليها و

 .والنواتج عن الكيان اخلاضع للسيطرة املشتركة وهي الطريقة املوصى ا، أو بطريق املعادلة

يف القرار املؤرخ يف على ضوء عرضنا ملعيار احملاسبة الدويل احلادي والثالثون ومطابقته مبا جاء 

ام احملاسيب املايل نص على أن ، نالحظ أن النظ حول العمليات املنجزة بصورة مشتركة2008 جويلية 26

تسجيل هذه العمليات لدى كل مساهم متوقفة على الشروط التعاقدية والتنظيم احملاسيب الذي يقرره 

الشركاء املسامهني، كما مل يتطرق إىل إعداد وعرض القوائم املالية املوحدة واملنفصلة اخلاصة بالكيان 

  1. احلسابات املركبةاملشترك بل إكتفى بتحديد كيفية إعداد وتقدمي

 IFRS3 األعمال   اندماج 4.2

عوض معيار احملاسبة حيث  2004وأصبح ساري املفعول إبتداءا من مارس صدر هذا املعيار 

 IAS 22الدويل 
 األعمال اندماج املمارسات احملاسبية اليت حتكم  دف حتقيق تقارب دويل حول،2

 اقتصاديةحدات املنفصلة واألعمال يف كيان أو وحدة  األعمال بأا جتميع موعة من الواندماجوعرف 

 أما اإلحتاد ، األعمال مصطلح عام يدل على عملية الضم أو التوحيد ويأخذ أحد األشكالاندماجفواحدة، 

 األعمال عموما بطريقة جتميع املصاحل أو بطريقة اندماج، وتعاجل احملاسبة على 3  أو السيطرةندماجأو اال

 طريقة الشراء، حيث يقوم الكيان استعمالز فقط اعيار اإلبالغ املايل الدويل الثالث أجالشراء، إال أن م

    ته احلالية واحملتملة القابلة للتحديد بالقيمة العادلةاالتزام بصايف أصول الكيان املندمج وعترافاالاملدمج ب

 وتوزيعها عند تاريخ ندماجة االيف تاريخ اإلقتناء، وتتطلب هذه الطريقة حتديد الكيان املدمج وقياس تكلف

ميثل الفرق بني تكلفة اإلقتناء و،  احلالية واحملتملة اليت تظهرتالتزاماالاحليازة على األصول املستحوذ عليها و

 وعرفه جملس احملاسبة  )Good will(  والقيمة العادلة للعناصر القابلة للتحديد فارق إقتناء أو الشهرة

وميكن  ندماج اال طريق مستقبلية ناشئة عن أصول مت حيازا عناقتصاديةفع الدويل بأنه أصل ميثل منا

   : 4ا بشكل منفصل، وتتحدد قيمته وفق العالقة التاليةعترافاالحتديدها بشكل منفرد و

    صايف أصول الكيان املندمج بالقيمة السوقية –) تكلفة احليازة ( سعر الشراء = فارق اإلقتناء 

  ت احلالية واحملتملةالتزام القيمة العادلة لال–القيمة العادلة لألصول =  املندمج صايف أصول الكيان

                                                 
15 ���� ��9 ذآ�6، ص ،C 26 $3���� 2008= خ�Zار �&ر  1.  

2 C.MAILLET BAUDRIER, A.LE MANH, Op.cit, P 153.  
3   ،e3 � اد أ��� A3�U���)ا��� �
��  .60، ص 2009 دار واAY ��! �، ا(ردن،  ا�,�+$ ا(و�*، ،ا��
4  ،L33>�>�fا� L3������� =��+ا� ��Pدق @��?� %�  ��+3$ ا���Bأ�� 01/01/2008ا������� ا��و��� 7@�اد ا��(�ر�� ا������ ا�� $��P� ،
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 أما ،فإذا كان سعر الشراء أقل من القيمة العادلة لصايف أصول األصول نكون أمام شهرة موجبة

ار إذا كان سعر الشراء أكرب من القيمة العادلة لصايف أصول األصول نكون أمام شهرة سالبة، ونص املعي

 تالتزاماالعلى أن تتم حماسبة أية زيادة يف تكلفة الشراء عن حصة املشتري من القيمة العادلة لألصول و

 القيمة عند اية كل سنة ختبار ا كأصل وختضع العترافاالاملشتريات يف تاريخ احليازة كشهرة يتم 

، أما الشهرة السالبة فال 1 حدث فيها ملعرفة ما إذا كان هناك تدين يف القيمة وإثباته وحتميله للفترة اليت

 والقيمة ندماجعلى التأكد مرة أخرى من قياس تكلفة اال منه 81 الفقرةنص يف ، ويعترف ا هذا املعيار

 الفرق كربح يرحل إىل جدول حساب النتائج اعتبار مث يتم ، ومنالعادلة لصايف األصول القابلة للتحديد

  .مباشرة

 اندماجوالذي نص على تطبيق طريقة الشراء على املايل الدويل الثالث عيار اإلبالغ على عكس م

جتميع  طريقة جتميع املصاحل، عاجل النظام احملاسيب املايل استخدام ومنع ندماجاألعمال مهما كان شكل اال

   ناء بالنسبة لفارق اإلقتو ،)جتميع املصاحل (  طريقة التكامل الشامل استخدامبيف حالة السيطرة  الكيانات

 فالنظام احملاسيب املايل إعترف بالشهرة املوجبة كأصل ، طريقة الشراءاستخدامواليت ال تنتج إال بأو الشهرة 

 القيمة مرة على األقل يف السنة وهو ما أقره معيار اإلبالغ صات نقختبارغري ملموس وأمر بأن ختضع ال

 الشهرة أصل قابل لى عكس ما نص عليه هذا املعيار إعترباملايل الدويل الثالث، إال أن النظام احملاسيب املايل ع

ها، أما الشهرة السالبة واليت ال يعترف ا معيار هتالكال يتم حتديد عمرها والقسط السنوي هتالكلال

اإلبالغ املايل الدويل الثالث نص النظام احملاسيب املايل على أن تسجل ضمن األصول غري اجلارية حتت عنوان 

    2.  كل ختفيض لألصلمنفصل يف ش

 ري القطاعيةياملعا .3

اليت متارس نشاط ذو خصوصية بعض العناية أوىل جملس معايري احملاسبة الدولية بعض القطاعات 

 حماسبيا وهو معيار اإلبالغ املايل الدويل الرابع عقود التأمني، أما احيث خصص لقطاع التأمينات معيار

سبة الدويل الثالثون اإلفصاح عن املعلومات املالية للبنوك القطاع البنكي فقط خصص له معيار احملا

 إال أنه أصبح الغيا بصدور معيار اإلبالغ املايل الدويل السابع وخصص املعيار ،واملؤسسات املالية املشاة

 فقد احملاسيب الدويل السادس والعشرون للمحاسبة والتقارير عن برامج منافع التقاعد أما القطاع الفالحي

ص له املعيار احملاسيب الدويل احلادي واألربعون الزراعة، كما صدر عنه معيار اإلبالغ املايل الدويل خص

  .)قطاع املناجم (  وتقييم املوارد املعدنية استكشافالسادس اخلاص ب

                                                 
  .���729� أ�� <�Mر، ��+$ ��3�ات، ���� ��9 ذآ�6، ص   1
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    IFRS4عقود التأمني    1.3

فية إعداد  دف بيان كي2004صدر سنة  ،يعترب هذا املعيار أول معيار تناول عقود التأمني

إىل أن يكمل جملس ) شركات التأمني ( لعقود التأمني من قبل الكيان الذي يصدر العقود التقارير املالية 

احملاسبة الدولية اجلزء الثاين من مشروعه، وحسب هذا املعيار تعرف عقود التأمني بأا عقد يقبل مبوجبه 

من خالل ) حامل بوليصة التأمني ( طرف األخر خماطر تأمني مهمة من ال) شركة التأمني ( أحد األطراف 

، وينص املعيار 1  إذا أثر حدث مستقبلي غري مؤكد بشكل سليب علية،إتفاق على تعويض حامل البوليصة

  :على مايلي

 اإلعفاء املؤقت من بعض املعايري األخرى مثل معيار احملاسبة الدويل الثامن؛ - 

 مبوجب عقد غري موجود يف اية الفترة؛ مبخصصات املطالبات احملتملة عترافاالعدم  - 

  القيمة ألصول إعادة التأمني؛اخنفاض اختبار - 

 ت التأمني يف امليزانية إال أن تتم تسويتها أو إلغائها؛االتزام باالحتفاظ - 

 قياس احلقوق التعاقدية مببلغ يتجاوز قيمتها العادلة؛ - 

 .لشركات التابعةت التأمني لاالتزام سياسات غري موحدة فيما يتعلق باستخدام - 

  يتطرق النظام احملاسيب املايل إىل كيفية إعداد التقارير املالية لعقود التأمني من قبل شركة التأمنيمل

ألن يف اجلزائر مثل هذه األنشطة تعامل بصفة خاصة وفق قواعد وإجراءات قانونية وتنظيمية تتعلق بتنظيم 

  .نشاطها وطرق إعدادها للقوائم املالية

    IAS26    والتقارير عن برامج منافع التقاعداحملاسبة 2.3

 ويعرفها ،يتناول املعيار كيفية إعداد البيانات املالية لربامج منافع التقاعد ويوضح شكلها وحمتواها

سواءا على شكل دخل ( على أا ترتيبات يقدم الكيان مبوجبها منافع للموظفني عند أو بعد إنتهاء اخلدمة 

 ويدور ،عندما يكون باإلمكان حتديد هذه املنافع ومقدار املسامهات قبل التقاعد) سنوي أو إقتطاعات 

  :املعيار حول حمورين رئيسيني مها

حتديد مبادئ القياس واإلبالغ لتقارير برامج وخطط منافع التقاعد، وجيب أن تتضمن قائمة  - 

 التغريات يف صايف األصول املتاحة للمنافع؛

 افع التقاعد؛حتديد متطلبات اإلفصاح عن من - 

                                                 
1 BOUBKAIR ABDERRAHMANE ADNANE, Op.cit, P 99. 
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غري أن هذا املوضوع غالبا ما يتعلق بقوانني وتشريعات حملية قد تكون من مسؤولية جهات 

حكومية تلتزم بتنفيذ نصوص قانونية متعلقة باملتقاعدين ومنحهم ورواتبهم الشهرية واحلوافز لذا تنتهي 

امهات عن مستخدميه طيلة فترة  أن الكيان قدم مساعتبارعالقة الكيان باملستخدم بانتهاء فترة خدمته، ب

    1. خدمتهم للهيئات املسؤولة عن منافع التقاعد

يف اجلزائر يقوم الكيان بدفع مسامهات عن كافة مستخدميه وبصفة إجبارية لصندوق التقاعد 

د  التقاعىحالة علاإلالذي يتوىل بدوره دفع املنح املتعلقة بالتقاعد، وتنتهي عالقة الكيان باملستخدم مبجرد 

  . أن برامج منافع التقاعد ال تقع على عاتق الكياناعتبارإىل هذا املعيار بلذا مل يشر النظام احملاسيب 

    IAS41   الزراعة 3.3

يهدف املعيار إىل وصف املعاجلة احملاسبية وكيفيات عرض القوائم املالية املتعلقة بالنشاط الزراعي 

أو أصول  صول البيولوجية برسم البيع أو إنتاج زراعيلألويعرفه بأنه إدارة كيان للتحويل البيولوجي 

بيولوجية إضافية، ويتألف التحويل البيولوجي من عمليات النمو، الفقدان، اإلنتاج والتوليد واليت تسبب 

تغريات كمية أو نوعية يف األصول البيولوجية احليوانية أو النباتية، ويعرف اإلنتاج الزراعي باإلنتاج احملصود 

ول البيولوجية التابعة للكيان، ويصف املعاجلة احملاسبية لألصول البيولوجية خالل فترة النمو من األص

 يطبق على ، إال أن هذا املعيار الواإلنتاج والتوليد والفقدان والقياس املبدئي لإلنتاج الزراعي وقت احلصاد

ملعيار القياس بالقيمة العادلة يتطلب او ،األراضي واملوجودات الغري ملموسة املتعلقة بالنشاط الزراعي

 باستثناء ، املبدئي ووصوال إىل وقت احلصادعترافاالاملقدرة، إبتداءا من مطروح منها تكاليف نقطة البيع 

جل التغريات يف القيمة العادلة لألصول ستكما احلاالت اليت ال ميكن فيها تقدير القيمة العادلة مبوثوقية، 

 جدول حساب النتائج خالل الفترة اليت حدثت فيها، وتعترب املنح البيولوجية كخسائر أو أرباح يف

احلكومية الغري مشروطة املرتبطة باألصول البيولوجية واملقيمة بالقيمة العادلة مطروحا منها تكاليف نقطة 

 ا عندما تصبح مستحقة القبض، أما إذا كانت هاته املنح مشروطة فال يتعني عترافاالالبيع دخال يتم 

   : 2ا إال بعد تلبية شروطها، وجيب على الكيان أن يفصح ضمن قوائمه املالية عن مايليعترافاال

وصف كمي ونوعي وتقييم لكل جمموعة من األصول البيولوجية اليت ميتلكها يف بداية واية  - 

  وإنتاجه من املنتجات الزراعية خالل السنة؛،السنة

مة العادلة لألصول البيولوجية واإلنتاج الزراعي وقت األساليب والطرق املعتمدة يف حتديد القي - 

 احلصاد؛
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 ؛ة املتراكمة لألصول البيولوجياالستهالكاتإمجايل القيمة الدفترية و - 

 املتوقع يف مستوى الدعم خنفاضاالطبيعة املنح احلكومية املعترف ا والشروط املرفقة و - 

 .احلكومي

  ول البيولوجية لدى إدراجها األويل يف احلسابات نص النظام احملاسيب املايل على أن تقيم األص

 إال إذا تعذر تقدير ،ويف تاريخ كل إقفال بقيمتها احلقيقية مطروح منها املصاريف املقدرة يف نقطة البيع

وتسجيل   وخسائر القيمةاتهتالكاالالقيمة احلقيقية بصورة صادقة فتقيم بتكلفتها منقوص منها جمموع 

، كما 1نامجة عن تغري القيمة احلقيقية يف النتيجة الصافية للسنة املالية اليت حدثت فيها اخلسائر واألرباح ال

نص على أن يشمل ملحق الكشوف املالية على مكمالت اإلعالم الضرورية لفهم أفضل للكشوف املالية 

  . مبعيار احملاسبة الدويل احلادي واألربعونالتزموعلية فالنظام احملاسيب املايل 

    IFRS6   ) الطبيعية (  وتقييم املوارد املعدنية فاستكشا 4.3

 والتقييم املتعلقة بالكشف عن املوارد الطبيعية سواءا تلك االستكشافيطبق املعيار على نفقات 

 املوارد الطبيعية، ويهدف استخراج أو بعد ثبوت جدوى االنتفاعاليت تدفع قبل حصول الكيان على حق 

حتدد املبالغ الواردة معلومات  وتقييم املوارد الطبيعية، وتوفري الستكشافر املالية لتحديد كيفية إعداد التقاري

يف القوائم املالية ملساعدة مستخدميها على فهم كمية وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية، وجيب على 

إقتناء حق (  وتقييم استكشاف ا كأصول عترافاالالكيان حتديد سياسة يوضح فيها النفقات اليت ميكن 

 عترافاالوالثبات على تطبيق هاته السياسة، وعدم ...) ، مصاريف الدراسات، احلفر، املعاينة، االنتفاع

 ة القيمة املتعلقاخنفاض بعترافاال كما جيب ،استكشافكأصول بالنفقات املتعلقة بتطوير موارد طبيعية 

كانية أن تتجاوز املبالغ املسجلة لألصول  عندما تشري حقائق أو ظروف إىل إمم والتقييكتشافبأصول اال

 خبسائر القيمة وفق هذا املعيار خيتلف على ما ورد يف معيار عترافاال، وعليه ف2 ستردادمبلغها القابل لال

        خنفاضاال قيمة األصول إال أنه يتم تقييم وعرض اخنفاضاحملاسبة الدويل السادس والثالثون املتعلق ب

  .يف القيمة وفقه

ر النظام احملاسيب املايل على أن تدرج مصاريف تنمية حقل منجمي موجه لإلستغالل التجاري أق

 مبعيار اإلبالغ املايل الدويل التزم، وعليه فالنظام احملاسيب املايل 3 ضمن األصول وتعترب تثبيتات معنوية

  .السادس

                                                 
1  Zخ�ار �&ر =C 26 $3���� 2008،9 ذآ�6، ص�� ����  10.  
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   المحاسبيلالمعايير الخاصة بالتقييم والتسجي: الثالثالمبحث 

         ا باألصول واخلصوم وكيفية تقييمها ومىت جيب إدراجهعترافاالكلة مىت جيب تعد مش

 ختالف ا من القضايا الرئيسية اليت تعاجلها احملاسبية، ونظرا العترافااليف احلسابات وكيفية إلغاء 

 يف التقييم واإلدراج  ولتأثري الطرق والسياسات والقواعد املتبعة،املمارسات السائدة يف هذا اال بني الدول

 املايل وتدفقاته النقدية، إهتم جملس معايري احملاسبة الدولية ا من خالل ئه على نتيجة الكيان وأداعترافاالو

إصدار عدة معايري جاءت مكملة ملعايري إعداد وعرض القوائم املالية دف وضع القواعد األساسية 

رسات من خالل حتديد اإلطار العام لقواعد التقييم والتسجيل  والقياس وحماولة منه لتوحيد املماعترافلال

   . معايري احملاسبة الدوليةق من طرف مجيع الكيانات امللزمة بتطبياعتمادهااحملاسيب الواجب 

   تقييم األصول واخلصوم غري املالية .1

م بني األصول واخلصوم املالية واألصول واخلصوم غري ميزت معايري احملاسبة الدولية يف قواعد التقيي

  املخزونات  تشملاليت حددت معايري احملاسبة الدولية قواعد تقييمهااألصول واخلصوم غري مالية فالية، امل

، األصول غري املتداولة احملتفظ يةاالستثمارالعقارات ، املمتلكات واملصانع واملعدات، األصول غري امللموسة

  .االقتراضيع، عقود اإلجيار، منافع املوظفني وتكاليف ا للب

 تقييم األصول غري املالية  1.1

 الثاين معيار احملاسبة الدويل تشمل معايري احملاسبة الدولية املتعلقة بتقييم األصول غري املالية

الثامن ة الدويل معيار احملاسب السادس عشر املمتلكات واملصانع واملعدات، معيار احملاسبة الدويلاملخزونات، 

معيار  يف قيمة األصول، اخنفاض السادس والثالثونمعيار احملاسبة الدويل األصول غري امللموسة،  والثالثون

ية ومعيار اإلبالغ املايل الدويل اخلامس  األصول غري املتداولة االستثمارلعقارات  ا األربعوناحملاسبة الدويل

   .احملتفظ ا للبيع والعمليات املتوقفة

  IAS2    املخزونات 1.1.1

 لغرض اقتناؤهاعرف جملس معايري احملاسبة الدولية املخزونات بأا كل عناصر األصول اليت يتم 

إعادة بيعها يف إطار النشاط العادي للكيان، أو يف شكل منتجات جارية أو مواد أولية ولوازم تستهلك 

ىل وصف املعاجلة احملاسبية املطبقة على خالل املسار اإلنتاجي أو تقدمي اخلدمات، ويهدف املعيار إ

تكلفة ف ،بالقيمة األقل بني التكلفة والقيمة الصافية لإلجنازاملخزونات، ونص على وجوب تقييم املخزونات 

املصاريف املرتبطة بالتحويل إىل كل التكاليف املتعلقة باحليازة أو اإلجناز باإلضافة  متثل املخزونات
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فتمثل سعر  إليصال املخزونات إىل مكان التخزين، أما القيمة الصافية لإلجناز املصاريف األخرى الضرورية

 طريقة استخدامتقاس التكلفة ب و،البيع املقدر مطروح منه التكاليف الضرورية املقدرة لتحقيق عملية البيع

 الصادر أوال  إما طريقةاستعمال بخراجات من املخزوناتاملم ي، وتق1 التكلفة املعيارية أو طريقة التجزئة

ويف حالة بيع املخزونات يتم  ، )CMP( أو طريقة التكلفة الوسطية املرجحة  ) FIFO( وارد أوال 

يتم و بنواتج بيع املخزونات، عترافاال يتم كما بالقيمة الدفترية للمخزونات كمصاريف عترافاال

   خسائر املخزونات كمصاريف  مببلغ ختفيض املخزون إىل صايف القيمة القابلة للتحقيق ومجيع عترافاال

   ا كتخفيض للمبلغ عترافاالزيادة قيمة املخزون القابلة للتحقيق فيجب يف الفترة اليت حتدث فيها، أما 

عن املعلومات املتعلقة باملخزونات واليت جيب ويقضي املعيار باإلفصاح  ،يف الفترة اليت حيصل فيها العكس

  : مايلي على األقلأن تتضمن

 احملاسبية املعتمدة يف اجلرد وتقييم اإلخراجات والطرق املستعملة يف حتديد التكلفة؛الطرق  - 

 القيمة الدفترية اإلمجالية للمخزونات؛ - 

 ؛)املواد املستهلكة ( مبلغ املخزونات املسجل كمصاريف خالل الدورة  - 

نات واملسجلة مبلغ املؤونات والتهور يف القيمة اخلاص باملخزونات واإلرجاعات املتعلقة باملؤو - 

 ؛االسترجاعاتكإيراد مع شرح األسباب اليت أدت هلذه 

 نفس التعريف للمخزونات ونفس مرجعية التقييم واحملاسبة اليت  على النظام احملاسيب املايلاعتمد

  .عيار مبا جاء يف هذا املا تاماالتزام التزمنص عليها معيار احملاسبة الدويل الثاين، لذا فالنظام احملاسيب املايل 

  IAS16   املمتلكات واملصانع واملعدات 2.1.1

إىل وصف املعاجلة احملاسبية للممتلكات واملصانع واملعدات واليت تعترب أصول يهدف املعيار 

ها يف إنتاج البضائع أو اخلدمات أو تأجريها للغري أو ألغراض إدارية ستخدام ا الاالحتفاظملموسة يتم 

 ا كأصل إذا كان من املرجح أن تعود على عترافاال الواحدة، ويتم ا ألكثر من السنةاستعماهلويتوقع 

وتشمل تكلفة املمتلكات واملصانع  مستقبلية وميكن حتديد قيمتها بشكل موثوق، اقتصاديةالكيان مبنافع 

واملعدات عند اإلدراج األويل يف احلسابات سعر شرائها مبا فيها رسوم اإلستراد والضرائب الغري مسترجعة 

د إقتطاع احلسومات واخلصومات وأية تكاليف تنسب بشكل مباشر إلحضار األصل للموقع والتقدير بع

        نص املعيار على أن خيتار الكيان إما منوذج التكلفة، واألويل لتكاليف التفكيك أو اإلزالة أو الترميم

ويل، حيث تقضي طريقة التكلفة  األعترافاالأو منوذج إعادة التقييم كسياسة حماسبية يتبعها للقياس بعد 
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بتكلفتها مطروح منها كأصل  األويل للممتلكات واملصانع واملعدات عترافاالبأن يتم التسجيل بعد 

 أما طريقة إعادة التقييم فيتم مبوجبها حتديد القيمة العادلة ، القيمةاخنفاض املتراكمة وخسائر اتهتالكاال

 باملبلغ املعاد تقييمه الذي ميثل القيمة  ويتم تسجيل األصل،للممتلكات واملصانع واملعدات بشكل موثوق

تتم على أن  القيمة، اخنفاض املتراكمة وخسائر اتهتالكاالالعادلة يف تاريخ إعادة التقييم مطروح منها 

 القيمة املسجلة لألصل بشكل كبري عن اختالف يف اية كل سنة لضمان عدم انتظامعملية إعادة التقييم ب

 شكل رؤوس  ا يفعترافاالالعادلة، فإذا زادت القيمة الدفترية لألصل نتيجة إعادة التقييم يتم القيمة 

 القيمة لنفس اخنفاض غري أنه إذا كانت هذه الزيادة تعوض ،أموال خاصة حتت بند فائض إعادة التقييم

سجلة لألصل نتيجة ، أما إذا إخنفضت القيمة امل1األصل سبق إدراجها يف احلسابات كعبء تدرج كنواتج 

 ا كعبء إال إذا كانت مرتبطة بفارق إعادة تقييم إجيايب لنفس األصل أدرجت عترافاالإعادة التقييم يتم 

  . ويقيد الرصيد كعبء من األعباء،يف احلسابات كرؤوس أموال خاصة فتنسب إليه

عمره اإلنتاجي  بأنه ختصيص منتظم للمبلغ املهتلك لألصل خالل هتالكاالعرف هذا املعيار و

 املستقبلية قتصادية املستخدمة النمط املتوقع إلستهالك الكيان للمنافع االهتالكاال أن تعكس طريقة وجيب

 اقتصادية بالقيمة املسجلة لألصل عند التصرف به أو عند عدم توقع أية فوائد عترافااللألصل، ويتم إلغاء 

بني سعر التنازل والقيمة املتبقية لألصل يف جدول ق ه أو التصرف به، ويدرج الفاراستخداممستقبلية من 

كما يفرض هذا املعيار على الكيان إتباع التقارب حسب املكونات إذا حساب النتائج كأرباح أو خسائر، 

ه اعتباركان باإلمكان فك األصل إىل مكونات ذات قيمة، فيقيم ويسجل كل مكون كأصل ويهتلك ب

ار على ضرورة اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة باملمتلكات واملصانع ونص هذا املعيأصل مستقل بذاته، 

  2 :واملعدات واليت جيب أن تشمل مايلي

 قواعد القياس املستخدمة لتحديد القيمة احملاسبية؛ - 

  املستخدمة؛هتالكاالمدة احلياة ومعدالت  - 

 رة احملاسبية؛ املتراكمة يف بداية واية الفتاتهتالكاالإمجايل القيمة الدفترية وقيمة  - 

 املخرجات ،املدخالت( ات ختالفمقاربة القيمة الدفترية يف بداية واية الفترة احملاسبية تبني اال - 

 . )هتالكاال القيمة، قسط اخنفاضالزيادة أو النقصان الناجم عن إعادة التقييم، خسائر 

                                                 
1 OBRET ROBERT, Pratique Des Normes IAS/IFRS, Op.cit, P 239. 
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 26القرار املؤرخ يف على ضوء عرضنا ملعيار احملاسبة الدويل السادس عشر ومطابقته مبا ورد يف 

قول أن ال، ميكن 1 حول قواعد التقييم واإلدراج يف احلسابات اخلاصة بالتثبيتات العينية 2008جويلية 

  . مبا ورد يف هذا املعيارالتزمالنظام احملاسيب املايل 

  IAS38   األصول غري امللموسة 3.1.1

باألصول غري امللموسة واليت ال يتم يهدف املعيار إىل وصف املعاجلة احملاسبية واإلفصاحات املتعلقة 

التعامل معها وفق معيار حماسيب أخر، ويعرف األصول غري امللموسة بأا أصول غري نقدية قابلة للتحديد 

 مستقبلية اقتصادية ا إذا كان من املنتظر أن تعود على الكيان مبنافع عترافاالوليس هلا جوهر مادي، ويتم 

وثوق، ويطبق هذا املعيار على التكاليف املتكبدة مبدئيا للحصول على أصل وميكن حتديد قيمتها بشكل م

غري ملموس أو توليده داخليا وتلك املتكبدة الحقا لتظيف إليه أو إلستبدال بعض أجزائه أو خلدمته، وتقييم 

 املتضمنة  األويل ا بتكلفتهاعترافاال اليت يتم احلصول عليها عن طريق الشراء لدى األصول غري امللموسة

سومات واخلصومات إضافة إىل أية سعر الشراء ورسوم اإلستراد والضرائب غري املسترجعة بعد خصم احل

، أما تلك املولدة داخليا فتكلفتها تساوي 2 مصاريف منسوبة بشكل مباشر إلعداد األصل املستخدمة

   :ليها املعيار وهي واليت نص ععترافاالجمموع النفقات املتكبدة من تاريخ تلبيتها ملعايري 

  بالشهرة املولدة داخليا كأصل؛عترافاالال يتم  - 

 يتم املصاريف املدفوعة، أما  باألصول غري امللموسة الناشئة عن البحثعترافاالال يتم  - 

  كعبء وقت تكبدها؛ اعترافالا

  باملاركات واملواد املشاة املولدة داخليا كأصول غري ملموسة؛عترافاالال يتم  - 

 باألصول غري امللموسة الناشئة عن التطوير إذا إستطاع الكيان توضيح اجلدوى عترافالايتم  - 

 وكيفية توليد األصل ،ه أو بيعهاستخدام وقدرته على ، أو البيعستخدامالفنية من إمتام األصل جلعله مهيأ لال

 وإمكانيةام عملية التطوير توفري مصادر مالية وفنية إلمتقدرة الكيان على و،  املستقبليةقتصاديةللمنافع اال

  ؛حتديد النفقات املنسوبة إليه مباشرة

 . بالنفقات املعترف ا سابقا على أا مصاريف مرتبطة باألصلاالعترافعدم  - 

خيتار الكيان إما منوذج التكلفة أو منوذج إعادة التقييم كسياسة حماسبية يتبعها للقياس بعد 

العمر  النموذج على كل األصول لنفس الصنف؛ ويقدر ما إذا كان  األويل ا على أن يطبق نفسعترافاال

اإلنتاجي لألصل غري امللموس حمدد أو غري حمدد وفق الفترة اليت يتوقع أن يقوم األصل فيها بتوليد تدفقات 
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 وال جيوز أن يتعدى العمر اإلنتاجي ألصل غري ملموس نشي عن حقوق تعاقدية فترة تلك احلقوق ،نقدية

ني على الكيان تطبيق معيار احملاسبة الدويل الثامن والثالثون لتحديد ما إذا إخنفضت قيمة األصول يتعكما 

 ويعاجل التغيري يف ،مراجعة العمر اإلنتاجي لألصول غري امللموسة سواء كان حمدد أم ال يف اية كل سنةمع 

    1: عيار اإلفصاح عن مايليتقدير العمر اإلنتاجي وفق معيار احملاسبة الدويل الثامن، ويتطلب امل

  وطرق اإلطفاء؛هتالكاالمدة العمر اإلنتاجي ومعدالت  - 

 القيمة يف بدية واية الفترة اخنفاض املتراكمة متضمنة اتهتالكاالالقيمة الدفترية اإلمجالية و - 

 احملاسبية؛

 املصاريف اليت مت تضمينها يف األصل؛ - 

يف بداية واية السنة تبني املدخالت )  N-1 و Nللسنة ( مقارنة بني القيمة الدفترية  - 

  . املسجلهتالكاالواملخرجات والزيادة أو النقصان النامجة عن إعادة التقييم وقسط 

 ، كماري امللموسة اليت مساها بالتثبيتات املعنويةغتبىن النظام احملاسيب املايل نفس التعريف لألصول 

 26ة واإلدراج والتقييم من خالل ما جاء يف القرار املؤرخ يف  على نفس املرجعية يف املعاجلة احملاسبياعتمد

 كليا مبعيار التزم، لذا فيمكن القول أن النظام احملاسيب املايل 2يف ما يتعلق بالتثبيتات املعنوية  2008جويلية 

  .احملاسبة الدويل الثامن والثالثون

  IAS36    يف قيمة األصولخنفاضاال 4.1.1

جراءات اليت يطبقها الكيان لضمان أن ال تسجل األصول مبا يزيد عن يهدف املعيار إىل وصف اإل

   3 خرآ بشكل خاص وفق معيار ة، ويطبق على مجيع األصول ما مل تكن معاجلستردادمبلغها القابل لال

ووفق هذا املعيار جيب على الكيان تقدير يف تاريخ إعداد القوائم املالية ما إذا كان هناك إي مؤشر يدل أن 

 والذي ميثل أعلى قيمة بني صايف سعر البيع ستردادوعندها يقدر املبلغ القابل لال ،صل قد تنخفض قيمتهاأل

ه، فصايف سعر البيع هو املبلغ الذي ميكن احلصول عليه من بيع األصل يف ظروف منافسة استخداموقيمة 

 األصل فتمثل استخدامقيمة طبيعية بني أطراف مطلعة وراغبة بعد خصم التكاليف اإلضافية املباشرة أما 

 األصل والتخلص منه بعد استعمال اراستمرالقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة املتوقعة من 

  :إنتهاء عمره اإلنتاجي، وبغض النظر على ظهور هذه املؤشرات أم ال يقوم الكيان مبايلي

                                                 
1 BRUN STEPHAN, Op.cit, P 117.  
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يت هلا عمر إنتاجي غري حمدد وتلك اليت  القيمة لألصول غري امللموسة الاخنفاض اختبارإجراء  - 

 ؛سترداد من خالل مقارنة قيمتها الدفترية مببلغها القابل لالستخدامليست متاحة لال

 .Good will قيمة الشهرة خنفاض السنوي الختبارإجراء اال - 

يف جدول حساب النتائج  القيمة لألصل كعبء اخنفاض خبسارة عترافاالوحسب هذا املعيار يتم 

ذا تعلقت بأصل مسجل مببلغ معاد تقييمه مبوجب معيار حماسيب أخر فتعاجل على أا خسائر إعادة إال إ

 القيمة املعترف ا يف السنوات السابقة غري مربرة اخنفاضأن خسارة التقييم وفق لذلك املعيار، وإذا تبني 

 تقييمه مبوجب معيار إال إذا تعلقت بأصل مسجل مببلغ معاد ،تدرج يف جدول حساب النتائج كنواتج

 قيمة اخنفاضحماسيب أخر فتعترب إرتفاع إعادة التقييم وتعاجل وفق ذلك املعيار، ويتطلب املعيار حتديد خسارة 

 لذلك األصل، أما إذا تعذر ذلك يتوجب ستردادصول بشكل منفرد من خالل حتديد املبلغ القابل لالاأل

صول حدة تولد النقد ومقارنتها مع القيمة الدفترية لكافة األ لوستردادعلى الكيان حتديد املبلغ القابل لال

 وجيب أن تشمل القوائم املالية معلومات )مثل آلة إنتاج ضمن خط إنتاجي ( املنتمية لوحدة توليد النقد 

 القيمة واملبالغ املستردة لكل فئة من املوجودات يف جدول حساب النتائج خالل اخنفاضحول خسائر 

    1. دول تغري األموال اخلاصة بصفة مباشرةالدورة أو يف ج

 26على ضوء عرضنا ملعيار احملاسبة الدويل السادس عشر ومطابقته مبا ورد يف القرار املؤرخ يف 

 التزم حول املعاجلة احملاسبية للتثبيتات وحمتوى الكشوف املالية، نالحظ أن النظام احملاسيب 2008جويلية 

  .ة الدويل السادس والثالثون مبعيار احملاسبا تاماالتزام

  IAS40   يةاالستثمارالعقارات  5.1.1

ية، واليت يعرفها بأا ممتلكات االستثمار احملاسبية للعقارات  إىل وصف املعاجلةاملعيارهذا يهدف 

 من أجل احلصول على إجيار أو زيادة يف رأس املال ،حمتفظ ا من طرف املالك مبوجب عقد إجيار متويلي

أو بيعها يف إطار النشاط  ها يف إنتاج أو توليد بضائع أو خدمات أو ألغراض إداريةاستخداموليس من أجل 

 ا على أا أصول إذا وفقط إذا كان من احملتمل أن تعود على الكيان مبنافع عترافاالالعادي، ويتم 

  2 . مستقبلية وميكن حتديد قيمتها مبوثوقيةاقتصادية

شمل سعر الشراء الذي يبسعر التكلفة إدراجها األويل   لدائياية مبداالستثمارتقيم العقارات 

 مث خيتار الكيان بني منوذج القيمة العادلة أو منوذج التكلفة كسياسة حماسبية للتقييم بعد ،وتكاليف املعاملة

                                                 
1 BRUN STEPHAN, Op.cit, P 113. 
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ية، والقيمة العادلة للعقارات االستثمار األويل على أن تطبق نفس السياسة على مجيع العقارات عترافاال

  ية حسب هذا املعيار هي السعر الذي ميكن عنده مبادلة املمتلكات بني أطراف راغبة ومطلعة االستثمار

ي عند التصرف به أو عند سحبه االستثمار بالعقار عترافااليف معاملة على أساس جتاري، ويتعني إلغاء 

ويتم حتديد اخلسائر واألرباح  عند التصرف به، اقتصادية وال يتوقع حتقيق منافع ستخدامبشكل دائم من اال

ية أو التصرف ا بالفارق بني صايف عوائد التصرف واملبلغ املسجل االستثمارالنامجة عن سحب العقارات 

 خالل الفترة اليت حصلت فيها ما مل يطلب معيار احملاسبة الدويل  وتدرج يف جدول حساب النتائج،لألصل

  .االستئجاريع أو السابع عشر عقود اإلجيار غري ذلك عند الب

 حول قواعد التقييم 2008 جويلية 26من خالل ما سبق ومقارنته مبا جاء يف القرار املؤرخ يف 

 مبا نص عليه معيار احملاسبة األربعون التزم، نستنتج أن النظام احملاسيب املايل 1واإلدراج للعقارات املوظفة 

    .حيث أخذ بنفس املفهوم ونفس قواعد التقييم واإلدراج

 IFRS5   ةاألصول غري املتداولة احملتفظ ا للبيع والعمليات املتوقف 6.1.1

يعاجل هذا املعيار كيفية قياس وعرض األصول غري املتداولة احملتفظ ا للبيع ونتائج العمليات غري 

 لكون مثل هذه العمليات نظرااملستمرة اليت متثل خسائر أو أرباح التخلص من خط إنتاجي أو ما شاه، و

 فعرضها يف القوائم املالية بشكل مستقل من شأنه متكني مستخدمي القوائم ، وهلا خصوصياتةغري متكرر

 صدر املعيار سنة ،تقييم الوضعية املالية ونتائج أعمال الكيان وتدفقاته النقدية املستقبلية بشكل أفضل

 املعاجلة احملاسبية لألصول غري  بديال ملعيار احملاسبة الدويل اخلامس والثالثون دف حتديد وبيان2004

  2 .املتداولة احملتفظ ا برسم البيع وكيفيات عرض العمليات املتوقفة

تقييم األصول غري املتداولة احملتفظ ا للبيع بقيمتها احملاسبية أو العادلة أيهما أقل ووفق هذا املعيار 

ها اهتالكل يف امليزانية مع التوقف عن  وتعرض بشكل مستق،مطروح منها املصاريف املقدرة يف نقطة البيع

بتاريخ إقرار ذلك، أما العمليات املتوقفة فهي أحد مكونات الكيان مت التصرف فيها أو مت تصنيفها على أا 

، وتصنف العمليات بأا متوقفة حسب هذا املعيار بتاريخ تصنيفها كمحتفظ ا 3حمتفظ ا برسم البيع 

فيها، وينبغي أن حتدد نتائج العمليات وتعرض يف بند مستقل يف جدول برسم البيع أو عند التصرف 

حساب النتائج، ونص املعيار على أن األصول الغري متداولة املستغىن عنها ال تصنف حمتفظ ا برسم البيع 

ها عمليات متوقفة إذا اعتبار وميكن ،هااستخدام اراستمرألن قيمتا احملاسبية تسترد أساسا من خالل 
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ها استخدام عنها األصول املقرر فت الشروط الواردة يف املعيار، وتشمل األصول غري املتداولة املستغىنإستو

حىت اية عمرها اإلقتصادي والتخلص منها جرها وليس ببيعها، وعليه ال تعامل األصول غري املتداولة اليت 

  .ها مؤقتا على أا مستغىن عنهااستخداممت إيقاف 

حملاسيب املايل يف معاجلة األصول غري املتداولة احملتفظ ا برسم البيع والعمليات خيتلف النظام ا

املتوقفة، حيث مل ينص على ضرورة إدراجها كبنود مستقلة يف امليزانية وجدول حساب النتائج وتعامل مثل 

 أما األصول املستغىن ها إال عند التاريخ الفعلي للبيع،اهتالكباقي األصول الغري متداولة فال يتم التوقف عن 

 عنها ألن الكيان مل يعد ينتظر منها أن تعود عليه مبنافع االستغناء من امليزانية بتاريخ إقرار فتخرجعنها 

 مستقبلية، كما نص النظام احملاسيب املايل على أن تدرج تكاليف التخلص من األصل ضمن قيمته اقتصادية

  . موثوقلدى اإلدراج األويل إذا أمكن حتديدها بشكل

 تقييم اخلصوم غري املالية  2.1

تشمل معايري احملاسبة الدولية املتعلقة بتقييم اخلصوم غري املالية معيار احملاسبة الدولية السابع عشر 

عقود اإلجيار، معيار احملاسبة الدويل التاسع عشر املتعلق مبنافع العمال، معيار احملاسبة الدويل الثالث باخلاص 

 ومعيار احملاسبة الدويل السابع والثالثون الذي خصص للمخصصات االقتراضاليف والعشرون اخلاص بتك

  . احملتملةتالتزاماالواألصول و

  IAS 17      عقود اإلجيار 1.2.1

يقوم معيار احملاسبة الدويل السابع عشر على مبدأ تسجيل املعامالت وغريها من األحداث وفقا 

، ويهدف املعيار إىل وصف السياسات احملاسبية املناسبة وينملضموا وحقيقتها وليس فقط على شكلها القان

 للمستأجر واملؤجر والكشف عن املعلومات الواجب اإلفصاح عنها مبوجب عقود إجيار التمويل، ويعتمد 

ه لعقود اإلجيار على القدرة اليت تكون فيها املخاطر واملكافئات املرتبطة مبلكية األصل املستأجر يف تصنيف

املستأجر أو املؤجر، فتصنف عقود اإلجيار على أا عقود إجيار متويل إذا نقلت بشكل جوهري متضمنة مع 

كل املخاطر واملكافئات وأا عقود إجيار تشغيلي إذا مل تتم نقل املخاطر واملكافئات، ويعاجل هذا املعيار 

  1 :حماسبيا عقود اإلجيار سواء بالنسبة للمستأجر أو املؤجر

 بدفعات عقد اإلجيار التشغيلي كمصاريف على أساس عترافاال يتم :ربالنسبة للمستأج - 

     به كأصلعترافاالالقسط الثابت طول مدة العقد، أما عقد اإلجيار التمويلي فعند بداية مدة العقد يتم 
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ية  يف امليزانية مببلغ مساوي للقيمة العادلة للممتلكات املؤجرة أو إذا كانت أقل بالقيمة احلالالتزامأو 

 وتقسم دفعات اإلجيار بني األعباء املالية ،لدفعات اإلجيار الدنيا، حيث يتم حتديد كل منها عند بداية العقد

 ويتم حتميل اإلجيار كمصاريف يف الفترة اليت دفع فيها، وتؤدي عقود ،ومبلغ سداد القرض عن كل فترة

حتسب األقساط وفق معيار احملاسبة الدويل  وهتالكلال األصول القابلة اهتالكاإلجيار التمويلي إىل إطفاء 

، وأن مل يكن هناك تأكد معقول أن املستأجر سيتحصل على ملكية األصل حمل عقد إجيار الثامن والثالثون

  األصل خالل فترة أقل من مدة العقد؛اهتالكالتمويلي يتم إطفاء 

 الية طبقا لطبيعة األصلتعرض األصول حمل عقد إجيار تشغيلي يف القوائم امل: بالنسبة للمؤجر - 

 ا وتعرض كذمم مدينة مببلغ مساوي عترافاالأما األصول احملتفظ ا مبوجب عقد إجيار متويلي فيتم 

أو خسائر البيع يف الفترة   بأرباحا أو مصنعا يف عقد اإلجيار، ويعترف املؤجر إذا كان موزعاالستثمارلصايف 

شر، فإذا أدرجت فوائد خمفضة ظاهريا جيب حتديد أرباح البيع على طبقا للسياسة اليت يتبعها يف البيع املبا

 بالتكاليف اخلاصة بالتفاوض بالنسبة عترافاالكما يتم  ،أساس معدالت الربح املعمول ا يف السوق

 . بأرباح البيععترافاالعند للمؤجر البائع كمصاريف 

 حول 2008 جويلية 26ؤرخ يف  النظام احملاسيب املايل من خالل ما جاء يف القرار املاعتمد

ونفس الشروط على نفس املنهج يف التمييز بني عقود اإلجيار وأعطى نفس املفهوم  ،عقود إجيار التمويل

جيار التمويل اليت نص عليها معيار احملاسبة الدويل السابع عشر، كما إنتهج نفس منط املعاجلة احملاسبية إل

      . 1ذا املعيارالتزم احملاسيب املايل بالنسبة املستأجر واملؤجر لذا فالنظام

  IAS 19    منافع املوظفني 2.2.1

منافع املوظفني هي مجيع أشكال التعويضات اليت مينحها الكيان مقابل اخلدمات اليت يقوم ا 

املوظف، ويهدف هذا املعيار إىل توضيح كيفيات احملاسبة عن منافع املوظفني وطرق تقييمها واإلفصاحات 

 تلك اليت تعاجل باستثناءعنها، ويطبق من قبل صاحب العمل يف احملاسبة عن مجيع منافع املوظفني الواجبة 

  2 :وفق معيار إعداد التقارير املالية الدولية الثاين، وتنقسم منافع املوظفني إىل

وهي املنافع الواجبة الدفع خالل إثىن عشر شهر من تقدمي اخلدمة : منافع قصرية األجل - 

خدمة للكيان تقدمي بلعطل مدفوعة األجر، العالوات واملنافع غري النقدية، فعندما يقوم املوظف كاألجور، ا

 باملبلغ غري املخصوم للمنافع املتوقع دفعها مقابل تلك عترافاالخالل الفترة احملاسبية جيب على الكيان 
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ال إذا تطلب أو أجاز معيار  بعد خصم أي مبلغ مدفوع مسبقا، وعلى أا مصاريف إالتزاماخلدمة على أا 

 أخر إدراجها ضمن تكلفة أحد األصول؛

دمة، يلتزم الكيان بدفعها هي منافع مستقبلية واجبة الدفع بعد مدة اخل: منافع ما بعد التوظيف - 

وفق خطط مسامهة حمدد أو خطط منافع حمددة، فخطط املسامهات احملددة يقوم الكيان مبوجبها بدفع 

 قانوين بدفع مسامهات إضافية إذا مل التزاموال يترتب عنها أي ) صندوق ( منفصل مسامهات ثابتة لكيان 

ت املتعلقة مبنافع ما بعد اخلدمة، وينبغي على يتمكن الصندوق من توفري خمصصات كافية لدفع املستحقا

سبقا وعلى ت بعد خصم املسامهات املدفوعة ماالتزام باملسامهات املستحقة الدفع على أا عترافاالالكيان 

أا مصاريف إال إذا تطلب أو أجاز معيار أخر إدراجها ضمن تكلفة أحد األصول، أما خطط املنافع احملددة 

 بعد إحالة املوظف على التقاعد وقد حددها تالتزاماال مبوجبها على الكيان جمموعة من أفهي خطط ينش

  ا؛عترافاالهذا املعيار وبني كيفية 

هي منافع واجبة ومستحقة الدفع إما بسبب قرار الكيان بإاء خدمة أحد : منافع اية اخلدمة - 

 املوظفني قبل تاريخ التقاعد اإلعتيادي أو بسبب قرار املوظف قبول اإلستقالة الطوعية مقابل تلك املنافع

 من إنتهاء فترة إعداد القوائم اوينبغي خصمها عندما تصبح مستحقة بعد فترة تزيد عن إثىن عشر شهر

 .ملاليةا

 النظام احملاسيب املايل إىل حد كبري مبعيار احملاسبة الدويل التاسع عشر السيما فيما يتعلق التزم

 على نفس مرجعية املعاجلة احملاسبية، أما منافع ما بعد التوظيف فالكيان اعتمدباملنافع قصرية األجل حيث 

 عن كافة حمددةكيان بدفع مسامهات  على خطط مسامهات حمددة حيث يلتزم العتماداالملزم قانونا ب

  .املوظفني إىل صندوق املعاشات وتنتهي عالقته باملوظف عند إنتهاء فترة اخلدمة

  IAS23    االقتراضتكاليف  3.2.1

 واليت ينبغي أن تدرج إما كمصاريف االقتراضإىل وصف املعاجلة احملاسبية لتكاليف يهدف املعيار 

عرف املعيار تكاليف و ه، أو إنتاجه أو إنشاءالمتالكهة مباشرة أو تدرج يف قيمة األصل إذا كانت موجه

  1 : بأا الفوائد وغريها من التكاليف اليت يتحملها الكيان واملتعلقة باقتراض األموال وتشمل مايلياالقتراض

  والقروض القصرية والطويلة األجل؛املكشوففوائد السحب على  - 

 إطفاء العالوات وأقساط سداد القروض؛ - 

 ؛االقتراضاء املصاريف واملبالغ املتعلقة بتنظيم وترتيب عملية إطف - 
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 املصاريف املالية املتعلقة بعقود اإلجيار التمويلي املعترف ا؛ - 

  . بالعملة األجنبيةاالقتراض يف سعر الصرف املرتبط بالفوائد يف حالة ختالفاال - 

  1:  مهاقتراضاالوميز هذا املعيار بني نوعني من املعاجلة احملاسبية لتكاليف 

 كمصاريف يف الفترة اليت وقعت فيها بغض النظر االقتراضتسجل تكاليف : املعاجلة املرجعية - 

  من األموال املقترضة؛االستفادةعن 

إنتاج  أو  اليت توجه مباشرة لشراء، بناءاالقتراضتكاليف ): املسموح ا ( املعاجلة البديلة  - 

 مستقبلية للكيان اقتصاديةندما يكون من احملتمل أن حتقق منافع أصل مؤهل يتم تضمينها يف تكلفة األصل ع

ف يلاوميكن حتديد التكاليف بشكل موثوق، على أن ال تتجاوز مبلغ التكاليف اليت مت تضمينها يف تك

 الفترة، أما إذا مل يتحقق أحد الشرطني س املتكبدة لنفاالقتراضاألصول للفترة املبلغ اإلمجايل لتكاليف 

 .كاليف كمصاريفتسجل الت

 ضمن القوائم املالية االقتراضونص املعيار على اإلفصاح على مجيع املعلومات املتعلقة بتكاليف 

  :وجيب أن تشمل على األقل املعلومات التالية

 ؛االقتراضطريقة املعاجلة احملاسبية لتكاليف  - 

  احململة يف تكاليف األصول خالل الفترة؛االقتراضمبلغ تكاليف  - 

 . احململة يف تكاليف األصولاالقتراضمسلة املستخدمة لتحديد مبلغ تكاليف معدل الر - 

      على ضوء عرضنا املعيار احملاسيب الدويل الثالث والعشرون ومقارنته مبا جاء يف القرار املؤرخ

، نالحظ أن 2 حول قواعد التقييم واإلدراج اخلاصة بالقروض واخلصوم املالية 2008 جويلية 26يف 

  .االقتراض ذا املعيار يف معاجلته لتكاليف التزم احملاسيب املايل النظام

  IAS37     واألصول احملتملةتالتزاماالاملخصصات،  4.2.1

املناسبة على املخصصات  وقواعد القياس عترافاالهدف املعيار هو ضمان تطبيق معايري 

تخدمي املعلومات من فهم طبيعتها  لتمكني مس، واألصول احملتملة وتقدمي معلومات كافية عنهاتالتزاماالو

                                                 
1BOUBKAIR ABDERRAHMANE ADNANE, Op.cit, P 130.  

14 ���� ��9 ذآ�6، ص ،C 26 $3���� 2008= خ�Zار �&ر   2.  



 النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية:                                                             الفصل الثالث

 144 

ت مالية ليس هلا توقيت أو قيمة االتزامبأا ) املؤونات ( وتوقيتها وقيمتها، وعرف هذا املعيار املخصصات 

   : 1ا إذا وفقطعترافاالحمددة يتم 

  نتيجة حلدث سابق؛ا أو نفعيا قانونيا مالياالتزامميلك الكيان  - 

 ؛لتزام لتسوية هذا االاقتصادية تتضمن منافع من احملتمل أن يتطلب خروج موارد - 

 بشكل موثوق، وأشار املعيار إىل احلاالت النادرة اليت يكون فيها لتزامميكن تقدير مبلغ اال - 

 .التقدير بشكل موثوق مستحيل

 باملخصصات، وميثل املبلغ املعترف به كمخصص عترافاالفإذا مل يتم تلبية هذه الشروط ال يتم 

 وينبغي إعادة  احلالية يف اية فترة إعداد القوائم املالية،تالتزاماالفقات املطلوب لتسوية أفضل تقدير للن

التقديرات يف تاريخ إعداد القوائم وتعديلها لتعكس أفضل تقدير، وعلى الكيان تقدمي معلومات ضمن 

  .ملحق القوائم املالية يصف فيها ويربر مبلغ املخصصات

ت ممكنة نامجة عن أحداث سابقة سيتم تأكيد االتزامتملة بأا  احملتالتزاماالعرف املعيار و

وجودها من خالل حدوث أو عدم حدوث واحد أو أكثر من األحداث السابقة الغري مؤكدة واليت ال تقع 

 ا إما ألنه من غري عترافاالت مالية نامجة عن أحداث سابقة مل يتم االتزامكليا حتت سيطرة الكيان، وهي 

 لتسويتها أو ال ميكن تقدير قيمتها اقتصاديةأن تكون هناك حاجة خلروج موارد تتضمن منافع احملتمل 

 ا ولكن ينبغي عليه تقدمي وصف لطبيعتها ضمن ملحق عترافاالبشكل موثوق، وال ينبغي على الكيان 

ل ممكنة نامجة عن أحداث أما األصول احملتملة فقد عرفها بأا أصو، القوائم املالية لتقدير مدى تأثريها املايل

من خالل حدوث أو عدم حدوث واحد أو أكثر من األحداث املستقبلية وجودها سابقة واليت سيتم تأكيد 

 ا ولكن جيب عترافاالغري األكيدة واليت ال تقع كليا حتت سيطرة الكيان، ومبقتضى هذا املعيار ال يتم 

  .الية لتقدير مدى تأثريها املايلتقدمي وصف موجز حول طبيعتها يف ملحق القوائم امل

     تعريفه للمخصصات النظام احملاسيب املايل ضمنيا مبعيار احملاسبة الدويل السابع والثالثون يفالتزم

 باألصول واخلصوم وأقر بأا تدرج عترافاال قواعد التقييم واإلدراج يف احلسابات و، ويف)املؤونات ( 

 مستقبلية مرتبطة بالكيان وميكن تقييمها اقتصاديةها أو عليها أية منافع عندما يكون من احملتمل أن تعود من

، إال أن النظام احملاسيب املايل مسح بتوزيع املؤونات الكربى على عدة سنوات حىت ال تؤثر بطريقة صادقة

  2 .على نتيجة الدورة وهذا اإلجراء غري مقبول وفق معايري احملاسبة الدولية

                                                 
1   ،=>�dء ا�_Pف، ا��!b c3+b69 ذآ��� �  .117، ص ���
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 صوم املالية  تقييم األصول واخل .2

تشمل املعايري اخلاصة بتقييم األصول واخلصوم املالية معيار احملاسبة الدويل الثاين والثالثون 

 والقياس، معيار عترافاالاألدوات املالية العرض، معيار احملاسبة الدويل التاسع والثالثون األدوات املالية 

 و معيار اإلبالغ املايل الدويل الثاين املدفوعات على اإلبالغ املايل الدويل السابع األدوات املالية اإلفصاح

  .أساس األسهم

 IAS32)   العرض  ( األدوات املالية 1.2

أراد جملس معايري احملاسبة الدولية من خالل هذا املعيار تزويد مستخدمي القوائم املالية بأداة لفهم 

 من طرف اجلهة ت املالية ويطبق قواعد بشأن شكل األدواهو فرض املعيار فهدف هذااألدوات املالية، 

    1: إىل تصنيفاملصدرة هلذه األدوات اليت 

أو أصل   أخر على نقدنمن كيا النقديات، احلقوق التعاقدية للحصولوتشمل : األصول املالية - 

ل ظروف حمتمل أن تكون مواتية، عقود ظمايل أخر، احلقوق التعاقدية لتبادل أدوات مالية مع كيان أخر يف 

  ميكن أن يتم تسويتها يف أدوات حقوق امللكية اخلاصة بالكيان؛سيتم أو

لتبادل   التعاقدية لتسليم نقد أو أصل مايل أخر أوتالتزاماالوتشمل :  املاليةتالتزاماال  - 

 املالية مع كيان أخر وفق شروط ميكن أن ال تكون مواتية للكيان، عقود سيتم تالتزاماالاألصول املالية أو 

 م تسويتها يف أدوات حقوق امللكية اخلاصة بالكيان والغري مصنفة على أا من أدوات ملكيته؛أو ميكن أن يت

  .ته املاليةاالتزام هي أي عقد يثبت احلصة املتبقية يف أصول الكيان بعد خصم :حقوق امللكية - 

        تاالتزام املعيار على مبدأ جوهري يف تصنيف األدوات املالية حيث تصنف إىل  هذايعتمد

 عترافاال موقف بشأا عند إختاذ إىل وجود عقد بذالك، وينبغي على الكيان استناداحقوق ملكية  أو

 وتكون األدوات حقوق ، تغيري التصنيف الحقا على أساس تغري يف الظروف احمليطةجيوزال ف ،األويل ا

  :ملكية فقط عندما

 خرى لكيان أخر؛ تعاقدي لتسليم نقدية أو أصول مالية أالتزامال تتضمن  - 

 .إذا كانت األداة سيتم أو قد يتم إطفاؤها حبقوق ملكية مملوكة من قبل املصدر - 

                                                 
316، ���� ��9 ذآ�6، ص  ��U� ���ل ا�P+�ات 1.  
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     وفق هذا املعيار تصنف الفوائد وعوائد األسهم واألرباح واخلسائر النامجة عن األدوات املالية

أما ، اتج أو أعباءت مالية وتسجل يف جدول حسابات النتائج كنواالتزامأو بعنصر من عناصرها على أا 

التوزيعات حلملة األدوات املالية املصنفة كحقوق ملكية جيب حتميلها مبعرفة املصدر على أا حقوق ملكية 

    مباشرة، ويتحدد تصنيف الفوائد وعوائد األسهم واخلسائر واألرباح النامجة عن األدوات املالية كنواتج

ت جيب معاجلتها االتزامعات املدفوعة على أسهم صنفت كوفق تصنيفها يف امليزانية، فالتوزيأو أعباء 

كمصاريف وبنفس الطريقة تعاجل الفوائد املتعلقة بالسندات واألرباح واخلسائر الناجتة عن السداد أو إعادة 

متويل األدوات املالية، بينما تعاجل التسديدات أو إعادة متويل األدوات املالية املصنفة كحقوق ملكية للمصدر 

 مايل وتسجيله بالقيمة التزام، وجييز املعيار إجراء املقاصة بني أصل مايل و1ات يف حقوق امللكية كتغري

  :الصافية يف امليزانية إذا كان الكيان أمام أحد احلاالت التالية

 لديه حق قانوين ملزم بعمل مقاصة أو تسوية بني املبالغ احملققة؛ - 

 .ن واحدآ يف لتزامإثبات األصل مع تسوية االإذا كان ينوي عمل تسوية على أساس الصايف و - 

 حول سري 2008 جويلية 26من خالل عرضنا هلذا املعيار ومقارنته مبا جاء يف القرار املؤرخ يف 

 ديسمرب 29 املؤرخ يف 08- 09 وما نص عليه النظام رقم ،احلسابات للمجموعة اخلامسة احلسابات املالية

وما  ،2 يل احملاسيب لألدوات املالية من طرف البنوك واملؤسسات املالية املتعلق بقواعد التقييم والتسج2009

 املتضمن ملخطط احلسابات البنكية والقواعد 2009 جويلية 23 املؤرخ يف 04- 09جاء يف النظام رقم 

سبة الدويل  مبعيار احملاالتزم، نالحظ أن النظام احملاسيب املايل 3احملاسبية املطبقة على البنوك واملؤسسات املالية 

  .الثاين والثالثون يف قواعد عرضه لألدوات املالية

 IAS39)    والقياس عترافاال( األدوات املالية  2.2

 كيفية بيان املالية وتالتزاماال والقياس املتعلقة باألصول وعترافااليهدف املعيار إىل وضع أسس 

 قيمتها وحماسبة الضمان، وينبغي على فاضخن واملعاجلة احملاسبية ال، اعترافاال ومىت يتم إلغاء تصنيفها

يف امليزانية فقط عندما تصبح طرف يف األحكام التعاقدية  باألصول أو اخلصوم املالية عترافاالالكيان 

 إما تاريخ التعامل أو تاريخ التسوية مع الثبات على استخداملألداة، ويتم إثبات شراء األصول املالية ب

إثبات بيع األصول املالية عند كما ينبغي ،  فئة من فئات األصول املالية نفس األسلوب على كلاستخدام

                                                 
� ��9 ذآ�6، ص  1��� ،=>�dء ا�_Pف، ا��!b c3+b 205.  

2  �Zم ر�E> 09 -08 =C 3ك ، 2009 د�%��� 29 ا��&رخ�

� �Hدوات ا������ �; =�ف ا���ا������ 6(3ا@� ا��(��I وا��� �2 ا��
�د وا��<���ت ا������ ،�Yا_Pة ا����3$، ا����P19، ص 2010، 14، ا�.  

3  �Zم ر�E> 09 -04 =C 3ك ، 2009 ����3$ 23 ا��&رخ�

�� ا���
(� @�/ ا�����6�ت ا�
���J وا�(3ا@� ا��ا���>�; ��K�L ا�
�د  ،وا��<���ت ا������ ،�Yا_Pة ا����3$، ا����P12، ص 2009، 76ا�.  



 النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية:                                                             الفصل الثالث

 147 

 احملددة يف تالتزاماال باألصل املايل عندما يتم تسديده إي عند الوفاء بعترافاال وجيب إلغاء ،تاريخ التسوية

  1.  مدتهءالعقد أو إلغاؤه أو إنتها

 بالقيمة  األويل اعترافاالالية عند  املتالتزاماالتقيم األصول أو ونص هذا املعيار على أن 

 ومتثل ، املايللتزامالعادلة مضاف إليها تكاليف املعاملة املنسوبة بشكل مباشر لشراء أو إصدار األصل أو اال

 به بني أطراف راغبة ومطلعة، أما إذا مت لتزامالقيمة العادلة املبلغ الذي يتم مقايضة األصل أو تسوية اال

 بالفرق كربح أو خسارة، ولغرض تقييم األصل املايل عترافااللف عن القيمة العادلة يتم الشراء مببلغ خيت

  : األويل به صنف املعيار األصول املالية إىل أربعة فئات وهيعترافاالبعد 

تقيم عند إعداد القوائم املالية أو يف أي تاريخ الحق : احملتفظ ا للمتاجرةاألصول املالية  - 

        وتسجل، بفروقات التغيري يف القيمة العادلة كأرباح أو خسائرعترافاال العادلة مع  بالقيمةقتناؤهاال

 يف جدول حساب النتائج عند تاريخ إعادة التقييم؛

 قتناؤهاتقيم عند إعداد القوائم املالية أو يف أي تاريخ الحق ال: صول املالية املعدة للبيعاأل - 

 عترافاال ضمن حقوق امللكية إىل غاية إلغاء التغيري يف القيمة العادلة بفروقات عترافاالبالقيمة العادلة مع 

 احلالة اليت باستثناء أين يتم حتويل الرصيد املتراكم لألرباح واخلسائر إىل جدول حساب النتائج ،باألصل

  أو الفروق نامجة عن أسعار الصرف؛اراستمرتنخفض فيها قيمة األصول ب

يعاد تقييمها عند إعداد القوائم املالية أو يف أي : االستحقاقخ األصول احملتفظ ا حىت تاري - 

 سعر الفائدة املعمول به، أما األصول املالية اليت استخدام األويل ا بالتكلفة املطفأة بعترافتاريخ الحق لال

  لقيمة؛  ااخنفاض ختبار ثابت تقيم مبقدار تكلفتها، وختضع كافة األصول املالية الاستحقاقليس هلا تاريخ 

 قتناؤهاتقييم عند إعداد القوائم املالية أو يف أي تاريخ الحق ال: القروض والذمم املدينة - 

 ا حىت تاريخ االحتفاظ على سعر الفائدة املعمول به دون النظر لنية الكيان يف عتماداالبالتكلفة املطفأة ب

 .االستحقاق

 احملتفظ ا تالتزاماالقييم بقيمتها املطفأة ماعدا  األويل ا تعترافاال املالية فبعد تالتزاماالأما 

 املطلوبات املشتقة املرتبطة بتسليم أداة حقوق باستثناءللمتاجرة واملشتقات املطلوبة فتقييم بقيمتها العادلة 

ملكية غري مدرجة واليت ال ميكن حتديد قيمتها العادلة فتقييم بتكلفتها، ووفق هذا املعيار ال جيوز إجراء 

املقيمة بالقيمة العادلة، وعرف هذا املعيار حماسبة الضمان على أا وسيلة دة تصنيف لألدوات املالية إعا
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 مشتق مايل أو أكثر ملواجهة التغريات يف القيمة العادلة أو التدفقات استخدام يتم من خالهلا ،إلدارة املخاطر

  1:ة أنواع من التحوط وهي مايل أو عملية مستقبلية وتناول ثالثالتزامالنقدية ألصل أو 

 مايل التزام هي تغطية ملواجهة التغريات يف القيمة العادلة ألصل أو :حتوط القيمة العادلة - 

 بتغيري قيمتها يف جدول حساب النتائج عترافاالويتطلب املعيار قياس أداة التحوط بالقيمة العادلة مع 

 كأرباح أو خسائر؛

جهة التعرض لتغريات يف التدفقات النقدية املرتبطة بأصل  هي أداة ملوا:حتوط التدفقات النقدية - 

ويتطلب املعيار قياسها   أن تؤثر على األرباح واخلسائر مايل أو عملية مرجحة احلدوث ومن احملتملالتزامأو 

  باألرباح واخلسائر النامجة عن تغيري قيمتها مباشرة ضمن حقوق امللكية؛عترافاالبالقيمة العادلة و

يعترب حتوط تدفق نقدي وفق هذا املعيار ويتم : ات يف العمليات األجنبيةاالستثمارحتوط صايف  - 

 وعند التخلص من ،إظهار التغريات يف القيمة العادلة يف بند منفصل يف حقوق امللكية إذا كان التحوط فعاال

 . يتم نقل التغريات ضمن جدول حساب النتائجاالستثمارصايف 

 حول 2008 جويلية 26 ومقارنته مبا جاء يف القرار املؤرخ يف على ضوء عرضنا هلذا املعيار

 املتعلق 2009 ديسمرب 29 املؤرخ يف 08-09 وما نص عليه النظام رقم ،قواعد تقييم املشتقات املالية

 ، نالحظ أن النظام 2بقواعد التقييم والتسجيل احملاسيب لألدوات املالية من طرف البنوك واملؤسسات املالية 

  . وقواعد تقييم لألدوات املاليةعترافاال مبعيار احملاسبة الدويل التاسع والثالثون يف التزميب املايل احملاس

 IFRS7    )اإلفصاح ( األدوات املالية  3.2

اإلفصاح عن املعلومات (  وألغى معيار احملاسبة الدويل الثالثون 2007صدر هذا املعيار سنة 

 لتمكني ،اليةالواجبة املتعلقة باألدوات امل تاحافصدف بيان اإل )شاة املالية للبنوك واملؤسسات املالية امل

املايل ومعرفة طبيعة ونطاق  ومركزه مستخدمي املعلومات املالية من تقييم أمهيتها وتأثريها أداء الكيان

ديها أدوات املخاطر النامجة عنها وكيفية إدارا، ويطبق هذا املعيار على كافة الكيانات سواءا تلك اليت ل

مالية قليلة أو تلك اليت متثل األدوات املالية معظم أصوهلا وخصومها مثل البنوك واملؤسسات املالية، ويتطلب 

املعيار تقدمي معلومات حسب صنف األدوات املالية بتجميعها ضمن أصناف تتناسب وطبيعة املعلومات 

ة ملعيار احملاسبة الدولية الثاين والثالثون والتاسع املفصح عنها، وتأيت املبادئ الواردة يف هذا املعيار مكمل

                                                 
1 ،=>�dء ا�_Pف، ا��!b c3+b  9 ذآ�6، ص�� ���� 233.  
2  �Zم ر�E> 09 -08 ،69 ذآ��� �  .19، ص ���
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 جمموعة كبرية من املعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها ضمن القوائم املالية أو امللحق ىوالثالثون ونص عل

  1 :يواليت ميكن أن جنمعها ونلخصها يف مايل

 هتها؛يف إدارة املخاطر املالية واإلحتياطات املنتهجة ملواجالسياسات املتبعة  - 

ة لكل فئة من املوجودات واملطلوبات املالية وأدوات  املعتمدواألساليباألحكام والشروط  - 

 حقوق امللكية اليت ينبغي على الكيان توفريها؛

معلومات حول طبيعة األدوات املالية وشروطها ومواصفاا اليت قد تؤثر على كمية وتوقيت  - 

 التدفقات النقدية املستقبلية؛ 

 .... ) القيمة العادلةمعدالت الفائدة، خماطر االئتمان،( ساليب احملاسبية املعتمدة املبادئ واأل - 

 حول 2008 جويلية 26على ضوء عرضنا هلذا املعيار ومقارنته مبا جاء يف القرار املؤرخ يف 

 املتضمن إعداد 2009 جويلية 23 املؤرخ يف 04- 09 وما جاء يف النظام رقم ،عرض الكشوف املالية

 مبعيار اإلبالغ التزم، نالحظ أن النظام احملاسيب املايل 2 املالية للبنوك واملؤسسات املالية ونشرها الكشوف

  .املايل الدويل السابع

  IFRS 2   املدفوعات على أساس األسهم  4.2

يهدف املعيار إىل بيان ووصف كيفيات التقرير عن العمليات املتضمنة التسديد من خالل إصدار 

صنف تلك املعامالت إىل ثالثة ، كما ئ القياس ملعامالت الدفع على أساس األسهمويصف مبادأسهم، 

  :أصناف وهي

 املعامالت اليت تكون فيها البضائع واخلدمات مقابال ألدوات امللكية مبا فيها األسهم؛ - 

ت يتحملها إجتاه املورد متثل االتزاماملعامالت اليت يشتري فيها الكيان بضائع أو خدمات مقابل  - 

 لغ قائما على أساس سعر السهم أو قيمته أو أدوات حقوق ملكية أخرى؛مب

 أو شراء بضائع أو خدمات وتتيح بنود اإلتفاق سواءا باستالمالعمليات اليت يقوم فيها الكيان  - 

  .للكيان أو املورد خيار أن يقوم بتسويتها نقدا أو عن طريق إصدار حقوق ملكية

ابال ألدوات امللكية تقيم الزيادة املقابلة يف حقوق امللكية عندما تكون البضائع أو اخلدمات مق

       مل يتمكن الكيان من تقدير القيمة العادلة للبضائع  وأن،بالقيمة العادلة للبضائع أو اخلدمات املستلمة

                                                 
  .��U 310� ���ل ا�P+�ات، ���� ��9 ذآ�6، ص  1
2  �Zم ر�E> 09 -05 =C 18 ا��&رخ ����، ا���P�ة ا����3$    إ@�اد ا�J$3ف ا������ ��
�3ك وا��<���ت ا������ و�$�ه�ا���>�; ، 2009 أآ

�د  ،�Yا_P16 ، ص2009، 76ا�.  
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 ري مباشر من خالل الرجوع للقيمة العادلةغأو اخلدمات املستلمة بشكل موثوق فيتعني عليه تقييمها بشكل 

ت يتحملها املورد فتقييم االتزامحلقوق امللكية املمنوحة، أما إذا كانت البضائع أو اخلدمات يف مقابل 

 جيب على لتزام وإىل أن يتم تسوية اال،ت املتكبدةالتزامالبضائع أو اخلدمات املستلمة بالقيمة العادلة لال

 بتغريات القيمة كخسائر أو أرباح عترافاال وة عند كل إعداد للقوائم املاليلتزامالكيان إعادة تقييم هذا اال

يف جدول حساب النتائج، وفيما خيص املعامالت اليت تتيح فيها بنود اإلتفاق سواءا للكيـان أو للمورد 

خيار التسوية نقدا أو عن طريق إصدار أدوات ملكية جيب على الكيان حماسبة تلك املعامالت على أا 

 التزامت يتحملها إىل احلد الذي حتمل فيها الكيان االتزامو خدمات مقابل معاملة يشتري خالهلا بضائع أ

معني بالتسوية نقدا، أو كمعاملة تكون فيها البضائع أو اخلدمات مقابل حقوق ملكية إىل احلد الذي ال يتم 

لومات مكني مستخدمي املعلت بالتسوية نقدا، وحدد هذا املعيار متطلبات إفصاح متنوعة التزامفيها حتمل 

  1 : نذكر منهامن فهم

 طبيعة ونطاق ترتيبات الدفع على أساس األسهم القائمة خالل الفترة؛ - 

 كيفية حتديد القيمة العادلة سواءا للبضائع أو اخلدمات املستلمة أو حقوق امللكية املمنوحة؛ - 

 .تأثري معامالت الدفع على أساس األسهم على أرباح وخسائر الفترة وعلى املركز املايل - 

احملدد لقواعد  2008 جويلية 26ا جاء يف القرار املؤرخ يف من خالل ما سبق و مقارنته مب

نظام احملاسيب التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها ومدونة احلسابات وقواعد ميكن القول أن ال

  . مبا نص عليه هذا املعيار التزماملايل 

 العمالت  تقييم النتائج والتغريات يف أسعار  .3

 النامجة قتصاديةهي التدفقات اإلمجالية للمنافع االوفق معايري احملاسبة الدولية أو اإليرادات النتائج 

على أساس الفرق بني األموال اخلاصة عند تاريخ اإلغالق وتاريخ عن سري النشاط العادي للكيان وحتسب 

ترب القضية الرئيسية اليت تعاجلها حماسبة اإليرادات وتع املعامالت بني املسامهني، استبعادفتح السنة املالية مع 

 ا وقد إهتم جملس معايري احملاسبة الدولية بالنتائج وخصص معايري حدد من خالهلا عترافاالهي مىت يتم 

 واليت تغري قيمة العملة وأسعار الصرف باألعباء والنواتج والنتائج وعاجل عترافاالقواعد التقييم واإلدراج و

  .    النتائج بارز على هلا آثر

  

                                                 
  .���412� أ�� <�Mر، ��+$ ��3�ات، ���� ��9 ذآ�6، ص   1
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 )اإليرادات  ( تقييم النتائج 1.3

تشمل املعايري اخلاصة بتقييم النتائج معيار احملاسبة الدويل احلادي عشر عقود اإلنشاء، معيار 

احملاسبة الدويل الثاين عشر ضرائب الدخل، معيار احملاسبة الدويل الثامن عشر إيرادات األنشطة العادية 

  . دويل العشرون حماسبة املنح احلكومية واإلفصاح عن املساعدات احلكوميةومعيار احملاسبة ال

  IAS11عقود اإلنشاء    1.1.3

 إىل بيان املعاجلة احملاسبية لإليرادات واألعباء املتعلقة بعقود اإلنشاء، ونظرا لطبيعتها يهدف املعيار

ية يف حماسبة عقود اإلنشاء هي تعترب القضية الرئيس) تاريخ البدء وتاريخ اإلنتهاء يف سنوات خمتلفة ( 

ختصيص اإليرادات والنفقات املرتبطة بالعقد على الفترات اليت يتم فيها اإلجناز، ويعرف املعيار عقد اإلنشاء 

، وميز بني نوعني من بأنه عقد بني طرفني املقاول والعميل بشروط حمددة إلنشاء أصل أو جمموعة أصول

  1 :العقود

وهو عقد حيدد فيه السعر بشكل ثابت مع احتمال أن يكون خاضع : العقد ذو السعر احملدد - 

 لشروط تصاعد التكلفة؛

هو عقد يتم فيه اإلتفاق بني املقاول والعميل على حتديد السعر من : عقد التكلفة زائد نسبة - 

 .خالل جمموع التكاليف مع إضافة رقم ثابت أو نسبة من التكاليف

والنفقات املرتبطة بعقد اإلنشاء كنواتج أو أعباء عندما باإليرادات  عترافاالنص املعيار على 

 عترافاالميكن تقدير نتيجة العقد بشكل موثوق وفق نسبة اإلجناز يف تاريخ إعداد القوائم املالية، كما جيب 

باخلسائر املتوقعة مباشرة كمصاريف بغض النظر عن ما إذا كانت أعمال العقد قد بدأت أم ال واملرحلة اليت 

إليها عملية اإلجناز، وتعترب طريقة نسبة اإلجناز الطريقة احملاسبية الوحيدة املقبولة للمحاسبة عن عقود وصلت 

معلومات مفيدة عن األداء ومقدار النواتج الواجب اإلنشاء يف سجالت املقاول وفق هذا املعيار، حيث توفر 

ومبدأ الفترة احملاسبية واستقاللية  االستحقاقختصيصها لكل فترة األمر الذي جيعلها تتماشى مع مبدأ 

  : ميكن تقدير ما مت إجنازه من العقد جيب على الكيان أن يكون قادر على تقدير مايليلكيالدورات، و

 إيرادات العقد اليت ختص املرحلة املنجزة؛ - 

 مرحلة اإلجناز؛ - 

 .التكاليف اليت مت حتملها إلجناز املرحلة اليت وصل إليها اإلجناز - 

                                                 
1  C.MAILLET BAUDRIER, A.LE MANH, Op.cit, P78. 
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كن باإلمكان تقدير ما مت إجنازه على الكيان أن ال يعترف بأي أرباح ناجتة عن العقد إذا مل يأما 

ها اعتبارها واسترداد بإيراد احملقق فقط للحد الذي تكون فيه التكاليف اليت مت حتملها متوقع عترافاالو

وفق هذا و، نشاء التكلفة يف احملاسبة على عقود اإلاسترداد أسلوب استخدام أي يتم مصاريف عند حتملها،

  1 :املعيار على الكيان اإلفصاح على مجيع املعلومات املرتبطة بعقود اإلنشاء اليت يعتقد أا هامة نسبيا ومنها

 أسلوب حتديد اإليراد؛ - 

 أسلوب حتديد مرحلة اإلجناز؛ - 

 عقود اإلنشاء قيد التنفيذ؛ - 

 ا؛ عترافاالالتكاليف اإلمجالية اليت مت حتملها واألرباح اليت مت  - 

 .اإليرادات املقبوضة مسبقا - 

 حول العقود 2008 جويلية 26 ما سبق وعلى ضوء ما جاء يف القرار املؤرخ يف لمن خال

 مبا نص عليه معيار احملاسبة التزم، وملحق الكشوف املالية نالحظ أن النظام احملاسيب املايل 2طويلة األجل 

  . عشراحلاديالدويل 

  IAS12ضرائب الدخل    2.1.3

 بالضريبة احلالية عن عترافااليار إىل شرح املعاجلة احملاسبية لضرائب الدخل، ويتم يهدف املع

ت الضريبة احلالية عن الفترة االتزام وجيب قياس بالقدر الذي مل يتم دفعه، التزامالفترة احلالية والسابقة ك

ى القيمة املسجلة لدفعات  فإذا كان من املرجح أن ال تتساو،احلالية والسابقة وفق معدالت الضريبة السائدة

 ضرييب مؤجل أو أصل التزام بالفارق كعترافاالالضريبة املستقبلية مع ما ستكون علية يتطلب املعيار 

  3 .ضرييب مؤجل

هو ضريبة الدخل املستحقة عن الفترة احلالية الواجبة التسديد مبوجب :  الضرييب املؤجللتزاماال - 

، وتنشأ عندما تكون القيمة املسجلة لألصل بالقيمة الدفترية أكرب من قانون الضرائب خالل الفترة املستقبلية

  أقل من أساسه الضرييب؛لتزامأساسه الضرييب أو عندما تكون القيمة احملاسبية لال

هي مبالغ ضرائب الدخل املدفوعة مقدما للسلطة الضريبية ومن املتوقع : أصول الضريبة املؤجلة - 

 .ةالالحقخصمها من ضرائب الدخل للفترات 

                                                 
  .��U 484� ���ل ا�P+�ات، ���� ��9 ذآ�6، ص  1
2   =C ار �&رخ�Z26 $3���� 2008 9 ذآ�6، ص�� ���� ،18.  

3 BRUN STEPHAN, Op.cit, P143. 
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 الضرييب واليت تعترف جبميع اآلثار الضريبية للفروقات لتزامطريقة اال استخدام املعيار  هذايتطلبو

 سواءا تلك الناشئة يف السنوات السابقة وتنعكس يف الفترة احلالية أو الناشئة يف الفترة احلالية ةاملؤقت

ؤقتة بني القيمة الدفترية املسجلة لألصل وستنعكس خالل الفترات الالحقة من خالل إجياد الفروقات امل

      بالضريبة املؤجلة كنواتجعترافاالواألساس الضرييب له شرط تقدير قيمة األصول مبوثوقية، ويتوجب 

  :أو أعباء يتعني تضمينها بالربح أو اخلسارة الظاهر يف جدول حساب النتائج ويستثىن من ذلك

 ا ضمن حقوق امللكية عترافاالحساب النتائج ويتم األرباح اليت ال تظهر حماسبيا يف جدول  - 

مثل تصحيح األخطاء، فرق إعادة التقييم، فروقات الصرف النامجة عن ترمجة القوائم املالية للشركات 

 التابعة؛

  األعمال بطريقة التملك؛اندماج - 

  :نص املعيار على ضرورة اإلفصاح على كافة املعلومات املتعلقة بضرائب الدخل ومنهاو

 ت الضرائب؛االتزامأصول و - 

 مصاريف الضرائب عن األنشطة العادية ومكوناا؛ - 

  الضرائب عن األنشطة غري العادية؛ - 

 التغيري يف معدالت الضرائب؛ - 

 الضرائب املتعلقة بالعمليات غري املستمرة؛ - 

 تأثريات الضرائب على التوزيعات لالحقة لصدور امليزانية؛ - 

 .تفاصيل عن أصول الضريبة املستحقة - 

 حول الضرائب 2008 جويلية 26من خالل ما سبق وعلى ضوء ما جاء يف القرار املؤرخ يف 

  . مبا ورد يف معيار احملاسبة الدويل الثاين عشرالتزماملؤجلة وضرائب الدخل، نستنتج أن النظام احملاسيب املايل 

  IAS18    إيرادات األنشطة العادية 3.1.3

 والنامجة عن سري خالل الدورة قتصاديةاإلمجالية للمنافع االإيرادات األنشطة العادية هي التدفقات 

النشاط العادي للكيان عندما تؤدي هذه التدفقات إىل زيادة يف حقوق امللكية عدا تلك املرتبطة باملسامهات 

 اآلخرين ألصول استخداميف رؤوس األموال اخلاصة، ويطبق املعيار على بيع البضائع وتقدمي اخلدمات و

  1 .ليت يعود عليه بالفائدة ورسوم املنافع وأرباح األسهمالكيان ا

                                                 
1 BOUBKAIR ABDERRAHMANE ADNANE, Op.cit, P 151. 
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 : باإليراد الناتج عن بيع البضائع إذا توفر الشروط اآلتيةعترافااليتطلب املعيار : بيع البضائع - 

 عندما ينقل البائع للمشتري املخاطر اهلامة ومنافع ملكية البضائع؛ *

  البضائع؛ عندما ال حيتفظ البائع بالسيطرة والرقابة على هذه *

 ميكن قياس مبلغ اإليراد بشكل موثوق؛ *

 من احملتمل أن املنافع املتعلقة ببيع البضائع ستتدفق على البائع؛ *

 .ميكن قياس تكلفة البضائع بشكل موثوق *

 املتضمنة تقدمي اخلدمات بشكل موثوق عندما ميكن تقدير خمرجات املعاملة: تقدمي اخلدمات - 

 طريقة نسبة اإلاء يف تاريخ استخداما بالرجوع إىل مرحلة إجناز املعاملة ب باإليراد املرتبط عترافااليتم 

 ر مبقداعترافاالإعداد القوائم املالية، وعندما ال يكون باإلمكان تقدير املخرجات بشكل موثوق يتم 

  املصاريف املعترف ا؛استردادإمكانية 

 طريقة استخداماإليراد املتعلق بالفائدة ب بعترافااليتم : الفائدة ورسوم املنفعة وأرباح األسهم - 

 برسوم املنفعة على أساس عترافاالالفائدة الفعالة اليت وضحها معيار احملاسبة الدويل التاسع والثالثون، ويتم 

 باستالم بإيرادها عند تأكيد حق املساهم عترافاال وفق جوهر اإلتفاقية، أم أرباح األسهم فيتم االستحقاق

  .الدفعات

 للمقابل أو البديل املستلم أو القابل لإلستالم ويتم ذا املعيار يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلةوفق ه

 احلسومات عتبارحتديده عادة من خالل عقد البيع أو تقدمي اخلدمة والذي ميثل الفاتورة مع األخذ بعني اال

 بالدخل الناجم عترافاال واخلصومات، وعند مبادلة بضائع أو خدمات مع بضائع أو خدمات أخرى جيب

إن تعذر ذلك بالقيمة   القيمة العادلة للبضائع أو اخلدمات املستلمةاستخدام ويتحدد اإليراد ب،عن املبادلة

العادلة للبضائع املتنازل عنها، أما إذا كان مبلغ اإليراد ميثل نقدية أو شبه نقدية فالقيمة العادلة ملبلغ اإليراد 

، ونص استالمهاون عادة أقل من القيمة اإلمسية للنقدية أو شبه النقدية املتفق على  ا تكعترافاالالواجب 

  :املعيار على أن يفصح الكيان عن مايلي

  باإليراد؛عترافالطرق احملاسبية املتبعة لال - 

 مبلغ كل نوع من أنواع اإليرادات املعترف ا خالل الدورة؛ - 

 مات؛عن تبادل البضائع واخلد الناشئيراد مبلغ اإل - 

 .األرباح واخلسائر الطارئة مبوجب معيار احملاسبة الدويل السابع والثالثون - 
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 حول قواعد تقييم 2008 جويلية 26من خالل ما سبق ومقارنته مبا جاء يف القرار املؤرخ يف 

  . ن عشر مبا جاء يف معيار احملاسبة الدويل الثاما تاماالتزام التزمالنواتج نالحظ أن النظام احملاسيب املايل 

  IAS20حماسبة املنح احلكومية واإلفصاح عن املساعدات احلكومية    4.1.3

 ا واإلفصاح عنها عترافاالإىل بيان كيفية املعاجلة احملاسبية للمنح احلكومية ويهدف املعيار 

 مسبق أو مستقبلي امتثالوعرفها بأا مساعدات تقدمها احلكومة يف شكل نقل موارد إىل كيان مقابل 

 باملنح إال إذا كان هناك ضمان معقول بأن الكيان سيمتثل عترافاال، وال يتم 1  معينة مرتبطة الشروط

  :للشروط املرتبطة ا وسوف يستلمها فعال، وميز املعيار بني نوعني من املنح

هي منح حكومية تقوم احلكومة من خالهلا بنقل أصول غري نقدية : املنح املرتبطة باألصول - 

 ويل نقدية شرط شراء أو بناء أو متلك أو إنتاج أصول طويلة األجل؛للكيان أو حت

متثل املنح األخرى غري املرتبطة باألصول تنقل احلكومة أو حتول نقدية : املنح املرتبطة بالدخل - 

 .للكيان

واليت  باملنح احلكومية كدخل للفترات الالزمة ملطابقتها مع التكاليف املرتبطة ا عترافاالويتم 

 كتقدمي منح نقدا أو ختفيض هتالكلال هلا أن تعوضها بصورة منتظمة، فإذا تعلقت بأصول غري قابلة ينبغي

 ا كدخل عن طريق توزيع قيمتها على الفترة الالزمة للوفاء ا، حيث عترافاال حكومي يتم التزام

لتوزيع على الفترات الزمنية تستخدم التكاليف اليت يتكبدها الكيان للوفاء بالشروط املتعلقة باملنحة كأساس ل

خالل الفترة الالزمة  ا كدخل عترافاال يتم هتالكلاللالزمة للتنفيذ، أما إذا تعلقت املنحة بأصل قابل 

 يف كل فترة، وإذا تضمنت عدد من الشروط قد تتطلب تكاليف خاصة هتالكاال األصل وبقسط هتالكال

 بكل جزء بالتكلفة عترافاالحليل قيمة املنحة إىل أجزاء وربط وفترة زمنية معينة للوفاء ا يقضي املعيار بت

  .اليت يستعملها الكيان للوفاء بالشرط املعين

تعرض املنح احلكومية املرتبطة باألصول مبا فيها املنح غري النقدية بالقيمة العادلة يف امليزانية إما و

 الدفترية لألصل، أما املنح املرتبطة بوضع املنحة كدخل مؤجل أو باقتطاع قيمتها للوصول إىل القيمة

        بالدخل فيتم عرضها أحيانا كدين يف جدول حساب النتائج بشكل منفصل أو حتت عنوان مستقل 

 عند إعداد القوائم املالية من املصاريف املرتبطة ا، كما نص املعيار على اقتطاعهاويتم ) إيرادات أخرى ( 

                                                 
1 SAHEB BACHAGHA, Pour un Référentiel comptable Algérien qui réponde aux exigences de l'économie 
de marcher, Dar el-hoda, Algérie, 2003, P 103. 
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اليت تصبح مستحقة السداد ألي سبب من األسباب كتغيري يف التقديرات أن يتم حماسبة املنح احلكومية 

  1: احملاسبية، وحدد املعيار املعلومات الواجب اإلفصاح عنها واملتعلقة باملنح احلكومية ومنها

 السياسات احملاسبية املتبعة يف معاجلة املنح احلكومية مبا فيها طرق العرض؛ - 

 مع اإلشارة إىل أشكال املساعدات احلكومية األخرى اليت طبيعة املنح احلكومية املعترف ا - 

 إستفاد منها الكيان بشكل غري مباشر؛

 . اعترافاالالشروط اليت مل يتم الوفاء ا والبنود الطارئة امللحة باملساعدات اليت مت  - 

 جويلية 26على ضوء عرضنا ملعيار احملاسبة الدويل عشرين ومقارنيه مبا ورد يف القرار املؤرخ يف 

  . ذا املعيارالتزم أن النظام احملاسيب املايل القول، ميكن 2 حول املعاجلة احملاسبية لإلعانات احلكومية 2008

 التغري يف قيمة العملة وأسعار الصرف 2.3

تشمل املعايري اخلاصة بتغيري قيمة العملة وأسعار الصرف معيار احملاسبة الدويل احلادي والعشرون 

    أسعار صرف العمالت األجنبية و معيار احملاسبة الدويل التاسع والعشرون التقارير املالية أثار التغيري يف 

  .يف اإلقتصاديات ذات التضخم املرتفع

  IAS21آثار التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية    1.2.3

ر النقاط  وناقش املعيا،إىل وصف املعاجلة احملاسبية للمعامالت بالعملة األجنبيةيهدف املعيار 

  :الرئيسية اآلتية

 ه لتسجيل املعامالت بالعملة األجنبية؛استعمالسعر الصرف الواجب  - 

 . بأثر تغري سعر الصرف يف القوائم املاليةعترافاالكيفية  - 

 أسعار الصرف بني سعر اختالف بالفروقات الناشئة بسبب عترافااليتم نص املعيار على أن ي

عداد القوائم املالية للسنة السابقة وسعر الصرف السائد وقت وقت نشوء احلسابات أو وقت إالصرف 

إعداد القوائم املالية للفترة احلالية كإيرادات أو أعباء حسب احلالة، وبني أن التغري يف سعر الصرف بني 

عملة مقر الفرع وعملة مقر األصل له تأثري مباشر على التدفقات النقدية إىل الفرع حيث تتأثر بذلك 

 النقدية للفرع دون أن تتأثر إستثمارات األصل يف الفرع وعليه فعمليات الفرع تترجم كما لو احلسابات

                                                 
1 OBRET ROBERT, Pratique Des Normes IAS/IFRS, Op.cit, P 386. 

2  =C ار �&رخ�Z 26 $3���� 2008 9 ذآ�6، ص�� ���� ،19.  
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كانت عمليات األصل قد متت بعملة أجنبية، وباملقابل تغري سعر الصرف بني عملة مقر الشركة التابعة 

شركة يف الشركة التابعة وعملة مقر الشركة اليت تعد عنها القوائم املالية يؤدي إىل تأثر صايف إستثمارات ال

  1 :وبالتايل تترجم عمليات الفروع األجنبية كمايلي

 ؛صول واخلصوم على أساس سعر الصرف السائد وقت إعداد القوائم املاليةتترجم األ - 

تترجم عناصر جدول حساب النتائج على أساس سعر الصرف السائد وقت حصول احلدث  - 

 على أساس سعر الصرف السائد وقت إعداد القوائم املالية؛إال يف حالة اإلقتصاد شديد التضخم فتترجم 

، وعند تصفيته يعترب االستثمار استمريعاجل الفارق يف حساب رأس مايل يبقى مفتوح طاملا  - 

 .رصيد حساب فارق العمالت إيراد أو عبء يف السنة اليت متت فيها التصفية

        عمليات املنجزة بالعملة األجنبية والعمليات النظام احملاسيب املايل يف املعاجلة احملاسبية للالتزم

 إال أنه رخص عند إعداد جدول ،أو األنشطة األجنبية مبا جاء يف معيار احملاسبة الدويل احلادي والعشرون

  .حساب النتائج للشركة األم بتحويل نواتج وأعباء الشركة األجنبية الفرع بسعر صرف متوسط أو مقرب

  IAS29    ذات التضخم املرتفعاالقتصاديات التقارير املالية يف 2.2.3

يطبق هذا املعيار على القوائم املالية والقوائم املالية املوحدة ألي كيان تكون عملته الوظيفية هي 

 أن التضخم مرتفع بل اعتبارعملة إقتصاد ذو تضخم مرتفع، وال ينص املعيار على املعدل الذي ميكن عنده 

           للبلد وتضم على سبيل املثال قتصادية خالل بعض خصائص البيئة االأشار إىل التضخم املرتفع من

  2 :ال احلصر

 يفضل عامة اجلمهور احلفاظ على ثروم بامتالك أصول غري نقدية أو عملة أجنبية مستقرة  - 

  نسبيا، ويتم إستثمار العملة احمللية على الفور للحفاظ على القدرة الشرائية؛

بل من ناحية مقابلها من إىل املبالغ النقدية ليس من ناحية العملة احمللية ينظر عامة اجلمهور  - 

  العملة األجنبية املستقرة نسبيا وميكن عرض السعر بتلك العملة؛

يتم بيع وشراء األصول بأسعار تعوض اخلسائر املتوقعة للقوة الشرائية خالل فترة اإلئتمان حىت  - 

 ولو كانت قصرية،

 واألجور واألسعار مبؤشرات أسعار معينة؛ترتبط أسعار الفائدة  - 

  . أو يتجاوزها%100يقارب معدل التضخم التراكمي على مدى ثالثة سنوات نسبة  - 

                                                 
  .b c3+b 170!�ف، ا�P_ء ا(ول، ���� ��9 ذآ�6، ص  1

2 BOUBKAIR ABDERRAHMANE ADNANE, Op.cit, P 157. 
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وينبغي عرض القوائم املالية للكيان الذي تكون عملته الوظيفية عملة إقتصاد ذو تضخم مرتفع 

ال يتم إعادة عرض العناصر النقدية وة، على أساس وحدة القياس السائدة يف اية فترة إعداد القوائم املالي

ألا معرب عنها أصال بوحدة نقد جارية بتاريخ إعداد امليزانية، وتسجل العناصر غري النقدية بالقيمة الصافية 

عادة إ املتراكمة املعدلة بتطبيق مؤشر األسعار على أن ال يتم اتهتالكاال وةالتارخييوهي الفرق بني التكلفة 

  .يت مت إعادة تقييمهاعرض العناصر ال

 يتطرق النظام احملاسيب املايل إىل كيفية عرض القوائم املالية يف اإلقتصاديات ذات التضخم مل

املرتفع وإىل كيفية ترمجة عناصر الكشوف وفق معدل األسعار السائد عند إعداد القوائم املالية واليت 

     .وضحها معيار احملاسبة الدويل التاسع والعشرون
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  : خالصـة الفصل 

بعد التطرق إىل نشأة معايري احملاسبة الدولية ومفهومها وشرح حاولنا من خالل هذا الفصل 

أهداف كل معيار وأهم ما نص عليه، إجراء مقارنة بني هاته املعايري والنظام احملاسيب املايل على ضوء 

 احملاسيب وحمتوى الكشوف املالية، للوصول إىل مدى النصوص القانونية احملددة لقواعد التقييم والتسجيل

 النظام احملاسيب املايل باملعايري الدولية، ومن خالل هذه املقارنة ميكن أن نالحظ أن هذا النظام تبىن التزام

  : ا إىل حد كبري، إال إنه خرج عليها يف بعض اجلزئيات ومنهاالتزممعايري احملاسبة الدولية و

 قرار التنازل عن إختاذ وفق معايري احملاسبة الدولية مبجرد اتتالكهااليتوقف حساب  - 

ات أي تصنيفها ضمن األصول غري املتداولة احملتفظ ا للبيع، أما وفقا للنظام احملاسيب املايل ال االستثمار

 ؛ إال عند تاريخ التنازل الفعلياتهتالكااليتم التوقف عن حساب 

وفق معيار احملاسبة الدويل السابع ) املخصصات  ( ال ميكن توزيع أو تقسيم املؤونات - 

والثالثون، بينما وفقا للنظام احملاسيب املايل ميكن توزيع املؤونات الكربى على عدة سنوات حىت ال تؤثر 

 ؛على نتيجة الدورة

 األعمال وفق طريقة الشراء اندماجنص معيار اإلبالغ املايل الدويل الثالث على معاجلة  - 

 طريقة جتميع املصاحل، على عكس النظام احملاسيب املايل الذي استعمال ومنع ندماج االمهما كان نوع

 ؛نص على جتميع الكيانات وفقا لطريقة التكامل الشامل أي جتميع املصاحل

 بينما ال هتالكلاليعترب معيار اإلبالغ املايل الدويل الثالث الشهرة املوجبة أصل غري قابل  - 

ويعترب ربح يرحل إىل جدول حساب النتائج بعد التأكد منها، على عكس ما يعترف بالشهرة السالبة 

 استخداماليت ال ميكن أن تنتج إال بنص عليه النظام احملاسيب املايل حيث يعترب الشهرة أو فارق اإلقتناء 

 .، وتسجل ضمن األصول غري اجلارية مهما كان رصيدهاهتالكلالأصل قابل طريقة الشراء ك

تم مثال إلغاء معيار ف اإلشارة إىل أن معايري احملاسبة الدولية دائمة التغيري والتعديل كما جتدر بنا

احملاسبة الدويل الرابع عشر اخلاص التقارير القطاعية وأستبدل مبعيار اإلبالغ املايل الدويل الثامن القطاعات 

الدويل السابع والعشرون ومعيار ، كما مت تعديل معيار احملاسبة 2009التشغيلية إبتداءا من الفاتح جانفي 

معيار احملاسبة الدولية األول ومعيار احملاسبة الدولية الثالث احملاسبة الدويل التاسع والثالثون ومراجعة 

 من الضروري أن تتم مراجعة النظام احملاسيب املايل وعليهوالعشرون ومعيار اإلبالغ املايل الدويل الثالث، 

         . اجةكلما إقتضت احلبصفة دورية 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الرابعالفصل 
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  متطلبات التطبيق-الدراسة الميدانية : الفصل الرابع 

منذ الثمانينات من القرن العشرين، إنتهجت اجلزائر مجلة من اإلصالحات يف إطار االنتقال من 

  الذي من أهم معامله تشجيع القطاع اخلاص وجذب اإلستثمار األجنيبواإلقتصاد املوجه إىل إقتصاد السوق 

ة اليت تقتضي تغريات جذرية يف امليدان احملاسيب بالنظر ملعايري احملاسبة الدولية، يف فضال على إفرازات العومل

وال يستجيب إلحتياجات   اجلديدةفهذا السياق أصبح املخطط احملاسيب الوطين ال يتالءم مع الظرو

بية املستثمرين، لذلك أصبح من الضروري تبين نظام حماسيب جديد يواكب تلك التطورات وقادر على تل

  .خمتلف اإلحتياجات

  يف اجلزائرأن خيار هيئة التوحيدالذي بني صدور القانون املتضمن النظام احملاسيب املايل، أعقب 

ممثلة يف الس الوطين للمحاسبة ميثل قطيعة جذرية مع الثقافات واملمارسات احملاسبية املسندة للمخطط 

قرار ، مجلة من املشاكل وردود األفعال أمهها  الزمن ما يقارب ربع قرن منتاحملاسيب الوطين واليت ساد

، وتوالت بعد ذلك عمليات إصدار 2010تأجيل تطبيق هذا النظام إىل غاية الفاتح الفاتح من جانفي 

           املواقف مع مجلة من ةباملوازا النصوص التشريعية والتنظيمية احملددة لكيفيات وإجراءات التطبيق،

را لعدم إشراك أصحاب ظجملس املنظمة الوطنية خلرباء احملاسبة من عملية اإلصالح ن مقدمتها موقف يف 

 املطلوبة لضمان االقتصادية مشاكل التأهيل اليت واجهتها املؤسسات  إىلاملهنة وإستشارم، باإلضافة

  .حنو النظام اجلديد اجليد االنتقال

بط بالشروط واإلجراءات الكفيلة باإلنتقال جناح تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد يرتومبا أن 

، سوف حناول من خالل الدراسة امليدانية  احملاسيب املايل اجلديد إىل النظام احملاسيب الوطيناجليد من املخطط

 قياس درجة تطابق وجهة نظرنا مع جمتمع الدراسة حول معرفة أو االستبياننا فيها على أسلوب اعتماداليت 

  .ظام احملاسيب املايلمتطلبات تطبيق الن
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 تسيير االنتقال إلى النظام المحاسبي المالي: األولالمبحث 

إرتبط اإلهتمام باحملاسبة يف اجلزائر منذ اإلستقالل بقياس الرحبية اليت تعترب أساسا لإلقتطاع 

هداف اإلقتصاد الضرييب، وحتديد بعض املؤشرات اليت تدخل مباشرة يف احلسابات الوطنية امعة لتحقيق أ

، فكان اإلفصاح عن املعلومات ...)القيمة املضافة ، اإلنتاجية،ك( الكلي وتلبية حاجيات احملاسبة الوطنية 

احملاسبية جييب باألخص على اإلحتياجات اليت تعرب عنها الدولة نظرا مللكيتها املطلقة للمؤسسات، وعليه 

ى عاتق املؤسسات الوطنية نشرها حمدودا نظرا الرتباطه كان حجم املعلومات احملاسبية واملالية الواقع عل

، كما إرتبط )امليزانية، جدول حسابات النتائج ( بطبيعة القوائم املالية اليت يتم إعدادها يف اية السنة املالية 

وجود هذه املعلومات وإمكانية الوصول إليها مببدأ احليطة و احلذر والسرية اليت ميزت سلوك املؤسسات 

  .وطنيةال

وإعتبارات مل يكن إرتباط أعمال املؤسسات الوطنية خالل هذه املرحلة باحملاسبة إال على أساس و

جبائية، جترب مبوجبها على مسك حماسبـة منتظمة وفق قواعـد املخطط احملاسيب الوطين دف حتديد نتيجة 

ن الواقع نتيجة لتفشي ظاهرة النشاط وبالتايل حساب الضريبة اليت تكون يف أغلب األحيان غري معربة ع

الغش والتهرب الضرييب اليت ميزت سلوك املكلفني بالضريبة، وخاصة بتراجع دور املؤسسات الوطنية مقابل 

  .تنامي مؤسسات القطاع اخلاص اليت ميزت فترة اإلنفتاح اإلقتصادي

تها اجلزائر  اليت إنتهجاالقتصاديةبتعاظم دور القطاع اخلاص وتنوع نشاطه نتيجة لإلصالحات 

بتبين سياسات اإلنفتاح اإلقتصادي، اليت فتحت اال لإلستثمار األجنيب فأصبح املخطط احملاسيب الوطين ال 

 املستثمرين، فأصبحت اجلزائر جمربة على القيام بإصالحات جوهرية يستجيب ملتطلبات واحتياجات هؤالء

، كأحد 2010إبتداءا من الفاتح من جانفي كللت بتبين نظام حماسيب مايل جديد، أصبح ساري التطبيق 

 الطرق احملاسبية اختالفاألساليب لتسهيل املعامالت وإزالت احلواجز أمام املستثمر األجنيب ويف مقدمتها 

وصعوبة التعامل والتأقلم مع النظام احملاسيب القائم، سعيا منها ملواكبة متطلبات العوملة املالية واحملاسبية، فهل 

ئر على املتطلبات الضرورية اليت جتعلها مستعدة لتطبيق نظام حماسيب مايل جديد وتعويض نظام تتوفر اجلزا

  ؟   سنة33دام 

، فالنظام احملاسيب املايل اجلديد أصبح ساري التطبيق واملؤسسة اجلزائرية ملزمة مهما تكن اإلجابةو

 تقال إىل النظام احملاسيب املايل اجلديده، واملهم هو كيف جيب عليها العمل ملواجهة حتدي االناعتمادقانونا ب

 بفعالية رغم النقائص واملشاكل والعراقيل اليت ميكن أن تواجهها ؟ وعليه جيب نتقاليةوتسيري املرحلة اال

  .تسليط الضوء على واقع اجلهود املبذولة يف إطار التحضري لضمان االنتقال السليم من املخطط إىل النظام
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 حنو النظام احملاسيب املايلواقع التحضري لإلنتقال  .1

 يتطلب جهودا 2010إن العمل على تطبيق النظام حملاسيب املايل إبتداءا من الفاتح من جانفي 

كبرية لعملية التحضري، إذ ميثل املرور إىل النظام احملاسيب املايل واإلفصاح وفق ما يقتضيه هذا األخري مبثابة 

دي كبري للمؤسسة اجلزائرية للتحضري والتكيف والتأقلم مع هذا ثورة ثقافية لإلطار احملاسيب اجلزائري وحت

  .الواقع اجلديد، وعليه سنحاول تسليط الضوء على خمتلف اجلهود املبذولة يف هذا اال

 بالنسبة ملهنة احملاسبة  1.1

 مهنة احملاسبة يف اجلزائر ألول مرة بإنشائه 29/12/1971 الصادر بتاريخ 82- 71نظم األمر 

على للتقنية احملاسبية، الذي أوكلت له مهمة إحالل املخطط احملاسيب العام مبخطط حماسيب للمجلس األ

ومع أمهية الدور املنوط به بإعتبار مهمته اإلستشارية خاصة فيما يتعلق مبشاريع القوانني اخلاصة وطين، 

بات من قبل مهنيني مبجال احملاسبة، وتنظيمها وضبط املمارسات املهنية، إال أن ممارسة حمافظة احلسا

  .ت حسب نص هذا األمر على مؤسسات القطاع اخلاصاقتصارمستقلني أو خواص 

 املتعلق مبهنة 27/04/91 املؤرخ يف 91/08شهدت مهنة احملاسبة حتوال عميقا بصدور القانون 

وطنية   تنشأ منظمة «اخلبري احملاسب، حمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، الذي نص يف مادته اخلامسة 

للخرباء احملاسبني، حمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين، تتمتع بالشخصية املدنية وجتمع األشخاص 

 كلفت هذه املنظمة » الطبيعيني واملعنويني املؤهلني ملمارسة املهنة حسب الشروط اليت حيددها هذا القانون

 أدخلها هذا القانون إال أن املهنة احملاسبية بتنظيم املهنة وحسن ممارستها، ورغم اإلصالحات اهليكلية اليت

بقيت بعيدة عن وظيفة إصدار املعايري اليت إحتفظت ا وزارة املالية، باعتبارها اهليئة الوصية املكلفة بتنظيم 

  1. مهنة احملاسبة يف اجلزائر

، الذي نص يف مادته 29/07/2010 املؤرخ يف 01- 10 تعزز هذا الطرح بصدور القانون

 والتقييس عتماد  ينشأ جملس وطين للمحاسبة حتت سلطة الوزير املكلف باملالية، يتوىل مهام اال «عة الراب

أعضاء عن كل تنظيم مهين، كلف الس مبهام ، يظم الس ثالثة »احملاسيب وتنظيم ومتابعة املهنة احملاسبية 
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كانت منوطة باملنظمة الوطنية للخرباء ار املعايري والتقييس احملاسيب، باإلضافة إىل عدة مهام أخرى إصد

  1 .، التكوين ومراقبة النوعيةعتماداحملاسبني، حمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين، كاال

 االنتقال حنو النظام احملاسيب املايل اجلديد فرصة متعددة األبعاد ألصحاب املهنة نتيجة متثل عملية

االنتقال، ويستفيد منه أصحاب املهنة على مستوى املؤسسات عملية  ميكن أن تفرضه ملخطط األعمال الذي

 على إعداد برامج إعالم آيل تتوافق مع النظام اجلديد فضمن أعمال املرافقة واإلستشارة واملساعدة والوقو

فحىت لو كان منطلق أصحاب املهنة وردود أفعاهلم إجتاه هذا الوضع احملاسيب اجلديد مرتبطة حبجم املكاسب 

  :ف مشروع، فإن هذه املكاسب ليست موحدة بالنسبة جلميع املهنيني نتيجة ملايليوهو موق

 ؛ مستوى التكوين والتأهيل ألصحاب املهنةاختالف - 

 الثقافة احملاسبية ألصحاب املهنة؛ - 

 ).القرب من مصدر صنع القرار ( التموقع اجلغرايف ألصحاب املهنة  - 

خة من النظام احملاسيب الفرنسي، فإن املهنيني الذين تلقوا تكوين وما دام النظام احملاسيب املايل اجلديد يعد نس

تكون هلم األفضلية يف جين مثار االنتقال أكثر من نظراءهم الذين مل تتح هلم سأو مارسوا املهنة يف فرنسا، 

  .هذه الفرصة

رباء ة خبستعان املتضمن النظام احملاسيب املايل على اال11-07حرصت املنظمة منذ صدور القانون 

من فرنسا لتكوين املكونني من أصحاب املهنة، ليتولوا فيما بعد التكوين لفائدة زمالءهم، لكن ما ميز هذه 

الدورات التكوينية هو اإلهتمام باجلانب التقين الذي يهم أصحاب املهنة ويساعدهم على مسايرة عملية 

انب النظري، وتوالت الدورات التكوينية االنتقال وضمان العمل اجليد بالنظام اجلديد دون اإلهتمام باجل

             احملاسبنيوانتشرت يف خمتلف املناطق، وتكفل أصحاب املهنة يف مرحلة الحقة بالتكوين لفائدة 

  . واملهتمني باحملاسبة، فأصبحت عملية التكوين فرصة جلين املكاسباالقتصاديةيف املؤسسات 

 بالنسبة للتعليم احملاسيب  2.1

، إشتراك برامج التعليم العايل يف تدريس مقاييس التعليم احملاسيب حىت اية الثمانيناتأهم ما ميز 

احملاسبة ضمن ختصص املالية واحملاسبة، يتوج الدارس بعد أربعة سنوات مكللة بالنجاح بشهادة ليسانس 

 خطط احملاسيب الوطين إىل املاستنادات هذه الربامج على تدريس مقاييس احملاسبة اقتصارمالية وحماسبة، كما 

من خالل اإلجراءات اليت أدخلتها ومع بداية التسعينات عرفت برامج التعليم اجلامعي بعض اإلصالحات 
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وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بفصل ختصص املالية عن احملاسبة، وذا شهد التعليم احملاسيب يف اجلزائر 

لتحوالت عرفت الربامج بعض التعديالت تتمثل أساسا يف ميالد أول شهادة ليسانس حماسبة، ومع هذه ا

  ).نظرية احملاسبة ( فصل بعض املقاييس احملاسبية وإدخال مقاييس جديدة أمهها 

 اإلصالحات احملاسبية يف اجلزائر مرحلة التطبيق، كان البد على وزارة التعليم العايل مع دخول

 2009 نوفمرب 17يث أرسلت هذه األخرية بتاريخ والبحث العلمي تعديل برامج التدريس احملاسيب، ح

 الصادرة بتاريخ 02مراسلة خبصـوص تطبيق النظام احملاسـيب املالـي، مرفقة بتعليمة وزارة املالية رقم 

 املتضمنة أول تطبيق للنظام احملاسيب املايل، واليت أعتربت حسب مراسلة الوزارة وثيقة 2009 أكتوبر 29

ينبغي اإلسترشاد ا من قبل األساتذة، كما أوصت املراسلة بأن يوىل مسئويل عمل بيداغوجية أساسية 

 أن تتضمن هذه األخرية املستجدات اليت الكليات املعنية إهتمام كبري أثناء تقدمي وتقييم عروض التكوين

    ديدةطرأت على النظام احملاسيب، ومع هذا مل تتضمن هذه املراسلة أية إشارة حملتوى برامج التدريس اجل

      أو أية دعوة لتقدمي مقترحات خبصوص هذه الربامج، كما مل يسبقها ومل يليها أية دعوة لعقد لقاءات

أو دورات تكوينية لضمان حتديد هذه الربامج وجتانس طرق التدريس يف خمتلف اجلامعات، واستعراض 

  1 .نتقاليةة االومناقشة املشاكل اليت قد تواجه العملية التعليمية خالل هذه املرحل

 بالنسبة للمجلس الوطين للمحاسبة  3.1

     الذي يكتنف عمل هذه اهليئـة املكـلفة بإصالح النظام احملـاسيببغض النظر عن الغموض

يف اجلزائر، والظروف اليت توصلت فيها إىل إرساء النظام احملاسيب املايل اجلديد، واخليارات واإلستراتيجية 

ل التوحيد احملاسيب الدويل، تبقى اجلهود اليت تبذهلا لضمان االنتقال الناجح هلذا اليت تبنتها من خالل أعما

 االقتصاديةالنظام تكاد تكون عدمية التأثري، نتيجة لعالقتها بأصحاب املهنة وكذا عالقتها مع املؤسسات 

  : مثل يف مايلياملعين األول بتطبيق هذا النظام، ولعل أهم املشاكل املرتبطة بضعف أداء هذه اهليئة تت

 ؛)تكوين املكونني (  خمطط تكوين طويل املدى انعدام - 

  جتارب منوذجية مث تعميم التجربة بعد إجراء حماكاة فعلية وتقييمها؛اعتمادعدم  - 

 ؛)لقاءات، ملتقيات، أيام دراسية ( ضعف سياسات اإلتصال املعتمدة من قبل الس  - 

عالقة مع هيئة التوحيد الدولية، خاصة إذا تعلق بعملية االنتقال وإمهال مستقبل ال االنشغال - 

 أخرى جديدة، فعملية التكييف دورية ومستمرة تقتضي عالقة اعتماداآلمر مبراجعة وإلغاء بعض املعايري أو 

 قوية مع هذه اهليئة؛
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مسار التوحيد معقد يقتضي تفعيل دور كل الفئات املعنية وخاصة أصحاب املهنة واملؤسسات  - 

يني مباشرة بتطبيق هذا النظام، إال أن مسامهة هاتني الفئتني يف الس تطوعية، وهو ما يطرح باعتبارهم معن

 مسألة جدية مسامهة هذه الفئات وقدرا على العطاء؛

ة التوحيد يف اجلزائر فيما خيص برامج اإلعالم اآليل على إصدار مرسوم تنفيذي ئ دور هياقتصار - 

املتعلق مبسك احملاسبة بواسطة اإلعالم اآليل وترك باقي العمل  27/04/2009 املؤرخ يف 110- 09رقم 

 .للسوق

 االقتصاديةبالنسبة للمؤسسة  4.1

  1 :املؤسسات اليت كانت ملزمة بتطبيق املخطط احملاسيب الوطين إىلميكن تقسيم 

  النظام احملاسيب املايل قكيانات غري ملزمة بتطبي  1.4.1

 الكيانات الغري ملزمة بتطبيق النظام 2008ية  جويل26 من القرار املؤرخ يف 02حددت املادة 

الذي جيب و حسب نوع النشاط، ، من خالل حتديد سقف لرقم األعمال وعدد املستخدمنياحملاسيب املايل

 تسمى أن ال يتجاوزه الكيان لكي ال جيرب على تطبيق النظام احملاسيب املايل وميكنه عندها مسك حماسبة مالية

  .سطةباحملاسبة املالية املب

ءات التصريح اجلبائي وحجم وحمتوى األمر مالئم بالنسبة هلذه املؤسسات، ألن إجراقد يكون 

 احملاسبة املبسطة اعتمادالقوائم املالية اليت تقدم إلدارة الضرائب ستخف كثريا نتيجة لتبسط اإلجراءات ب

ئم املالية املطلوبة عكس ما كان عليه األمر مع تطبيق املخطط احملاسيب الوطين، حيث كانت القوا

  .واإلجراءات موحدة بالنسبة لكل املؤسسات اليت ختضع لنظام التصريح احلقيقي مهما كان حجمها

  النظام احملاسيب املايل قكيانات ملزمة بتطبي  2.4.1

بالنسبة للكيانات املعنية بتطبيق النظام احملاسيب املايل واليت متلك اإلمكانيات املالية والبشرية الكافية 

 باخلربات األجنبية، وهذا ما مت بالفعل يف بعض لالستعانةاا التعامل مع عملية االنتقال وقد تلجأ حىت بإمك

 كما ميكن هلذه ،املؤسسات الوطنية مثل سونطراك اليت أرسلت بعض احملاسبني لتلقي تكوينا يف فرنسا

ام هذه الشركات باملوضوع املؤسسات التعاقد مع مؤسسات خمتصة إلجناز برامج إعالم آيل قوية، فاهتم

كان مبكرا  نتيجة لنشاطها وبعدها الدويل، حيث عملت منذ زمن على تقريب ممارساا احملاسبية مع معايري 

  .احملاسبة الدولية
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مكانيات املالية والبشرية الكافية، ستواجه حتما صعوبات جسيمة أما الكيانات اليت ال متلك اإل

    والسليم إىل النظام احملاسيب املايل اجلديد، خاصة وهذه العمليةل اجليد وعراقيل حتول دون ضمان االنتقا

ال تتوقف فقط عند حتويل حسابات أو شكل القوائم املالية، بل تقتضي تغري جذري للثقافات واملمارسات 

قية احملاسبية السائدة واليت جتذرت منذ زمن، كما تتطلب عملية االنتقال تكاليف باهظة واستثمارات حقي

يف الوسائل املادية الضرورية لضمان االنتقال السليم، مثل الربامج والوثائق الالزمة للمعاجلة احملاسبية وفق 

  .النظام اجلديد

 منهجية اإلنتقال حنو النظام احملاسيب املايل .2

 يعترب االنتقال إىل النظام احملاسيب املايل اجلديد وتطبيقه ألول مرة عملية جد صعبة ومعقدة، لذا

 2010 أكتوبر 29 بتاريخ 02أصدرت وزارة املالية بعد أخذ رأي الس الوطين للمحاسبة تعليمة رقم 

حتديد كيفيات وإجراءات تنفيذ االنتقال من املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام احملاسيب املايل دف إىل 

  .اجلديد

 األحكام العامة 1.2

 الذي 2007 لسنة 11-07املقرر مبقتضى القانون رقم ميثل التطبيق األول للنظام احملاسيب املايل 

ري ي، تغ2008 طبقا قانون املالية التكميلي لسنة 2010 إىل األول من جانفي مت تأجيل دخوله حيز التنفيذ

 تغيري املبادئ، األسس، اإلتفاقيات، القواعد واملمارسات اخلاصة اليت  هذا التغيري،يف الطرق احملاسبية ويشمل

  .يان دف إعداد وعرض الكشوف املاليةيطبقها الك

تعاجل اآلثار املترتبة عن تغري الطرق للسنة املالية السابقة أو تصحيح األخطاء عقب موافقة أجهزة و

حسم من رصيد حساب ترحيل ( التسيري املؤهلة، بتصحيح أو تقومي الرصيد اإلفتتاحي للنتائج غري املوزعة 

وحينها ) ، أو من حساب اإلحتياطي الذي يناسب النتائج عري املوزعة من جديد يف السنة املالية اجلارية

يعمد إىل تكيف معلومات السنة املالية السابقة بغرض ضمان إمكانية املقارنة بني الفترتني، وإذا كان هذا 

 التصحيح أو التكييف للمعلومات اخلاصة بالسنة املالية السابقة مما ال ميكن إجنازه بصورة مرضية، تقدم

    .     التوضيحات الالزمة يف ملحق الكشوف املالية
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 إجراءات التنفيذ 2.2

حددت هذه التعليمة اإلجراءات الواجب إتباعها عن االنتقال أو تطبيق النظام احملاسيب املايل ألول 

 كما لو كان الكيان ينجز 2010مرة، فيجب أن حتضر وتعرض الكشوف املالية اخلاصة بالسنة املالية 

ا كشوفه املالية طبقا لألحكام الواردة يف هذا التنظيم اجلديد، لذا فيجب أن تطبق األحكام اجلديد بأثر دائم

رجعي، إال إذا تعذر حتديد مبلغ التصحيح اخلاص بالسنوات املالية السابقة بشكل مقبول كما جيب على 

  1 :الكيانات القيام مبايلي

  طبقا للتنظيم اجلديد؛2010إعداد ميزانية إفتتاحية يف األول من جانفي  - 

ضمان قابليتها للمقارنة مع  دف 2009لسنة املالية املعلومات املالية املتعلقة باإعادة معاجلة  - 

 . املعروضة طبقا للتنظيم اجلديد2010املعلومات املالية املتعلقة بالسنة املالية 

ملتتالية إلعادة املعاجلة تسجل يف حسابات األموال اخلاصة للميزانية اإلفتتاحية التصحيحات ا - 

 املفروضة بفعل أول تطبيق للتنظيم احملاسيب اجلديد؛

عرض التفسريات املفصلة آلثر االنتقال إىل التنظيم اجلديد على الوضعية املالية، األداء املايل  - 

 .وعرض تدفقات اخلزينة

ري مقيدة سابقا واليت  إدراج األصول واخلصوم الغ إىلالتطبيق الرجعي للنظام احملاسيب اجلديد يؤدي

 وإلغاء بعض ،جيب أن تسجل طبقا لشروط التقييم واإلدراج يف احلسابات مبقتضى التنظيم اجلديـد

األصول واخلصوم املقيدة واليت ال تتوفر على شروط اإلدراج يف احلسابات مبقتضى التنظيم اجلديد، وإعادة 

  .ترتيب بعض األصول واخلصوم

  سابقااملدرجة األصول واخلصوم غري إدراج  1.2.2

 إدراج يف امليزانية اإلفتتاحية األصول واخلصوم يستلزم التطبيق الرجعي للنظام احملاسيب املايل اجلديد

  :املعنية بشروط اإلدراج يف احلسابات، املقررة مبقتضى التنظيم احملاسيب اجلديد، ال سيما

 ة حسب املعايري اجلديدة؛مصاريف التطوير املسجلة ضمن األعباء، واليت تعترب تثبيتات معنوي - 

 األصول اخلاصة بعقود التأجري التمويلي واخلصوم املقابلة؛ - 

 مؤونات التقاعد واخلدمات املماثلة الغري مسجلة؛ - 

 الضرائب املؤجلة؛ - 
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 .أصول وخصوم الشركات غري املدجمة واليت تتوفر فيها شروط اإلدماج وفق معايري اإلدماج - 

 سابقا املدرجة األصول واخلصوم بعضإلغاء   2.2.2

    يؤدي التطبيق الرجعي للنظام احملاسيب املايل اجلديد إىل إلغاء بعض األصول واخلصوم املدرجة 

   :  ، اليت ال تتوفر على شروط اإلدراج يف احلسابات الواردة يف التنظيم اجلديد السيمااالفتتاحيةيف امليزانية 

 ؛مؤجلة ءاإلعدادية واألعباصاريف امل - 

 ة كتثبيتات؛مصاريف البحث املسجل - 

 مؤونات اإلصالحات الكربى احملتسبة مسبقا؛ - 

 مؤونات األخطار الغري مقبولة كمؤونات أعباء؛ - 

 .احلصص املكتسبة يف إطار جتميع احلسابات - 

 إعادة ترتيب بعض األصول واخلصوم   3.2.2

جيب عند التطبيق الرجعي للنظام احملاسيب املايل اجلديد إعادة ترتيب أو إعادة تصنيف بعض 

  : واخلصوم املدرجة يف امليزانية اإلفتتاحية يف درجة أخرىاألصول

 ترتيب األصول واخلصوم يف الفئات جارية أو غري جارية؛ - 

األصول (  ترتيب القيم املنقولة للتوظيف، التثبيتات يف احملفظة يف خمتلف فئات األصول املالية - 

 ).ت، أصول متوفرة للبيع املمتلكة إىل غاية أجل اإلستحقاق، األصول املمتلكة بغرض املعامال

 2009 لسنة املالية املعلومات املقارنةمعاجلة   4.2.2

 مع تلك املتعلقة بالسنة املالية 2010 بالسنة املالية بغرض ضمان قابلية مقارنة املعلومات املتعلقة

 لبعض عناصر الكشوف املالية لكن هذا م، ميكن للكيانات إعادة تعديل بصفة رجعية طرق التقيي2009

  :، فعلى سبيل املثال2010يف إطار عرض املعلومات املقارنة الظاهرة يف الكشوف املالية لسنة املالية فقط 

ضوع حتيني، إذا كان هلا أثر معترب يف عرض الكشوف جيب أن تكون مؤونات األعباء مو - 

 املالية؛

  جيب أن تقيم األصول املمتلكة بغرض املعامالت واألصول البيولوجية بالقيمة السوقية - 
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 إستثناءات التطبيق الرجعي للتنظيم اجلديد  5.2.2

  :ميكن للكيانات أن تستثين من التطبيق الرجعي للنظام احملاسيب املايل مايلي

 مبلغ التصحيح املتعلق بالسنوات املالية السابقة إذا تعذر حتديده بشكل معقول؛ - 

  تسمح مبعاجلة أخرى؛انتقاليةإذا وجدت أحكام  - 

 تتطلب أعمال ال ميكن للكيانات إجنازها 2009اب النتيجة لسنة إذا كانت عملية معاجلة حس - 

 دون صعوبات كبرية؛ 

 .إذا كان التطبيق الرجعي ال يعطي معلومات ذات داللة ملستعملي الكشوف املالية - 

 األحكام احملاسبية 3.2

 بغرض حتقيق عملية االنتقال من املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام احملاسيب املايل، جيب على

  1:الكيانات إتباع اخلطوات التالية

بني حسابات املخطط احملاسيب الوطين وحسابات النظام احملاسيب املايل إعداد جدول مقارن  - 

وضمان أن تتساوى جماميع امليزانية اإلفتتاحية املعدة وفق النظام احملاسيب املايل اجلديد مع جماميع امليزانية 

 . الوطيناخلتامية املعدة وفق املخطط احملاسيب

إجراء إعادة ترتيب للحسابات يف درجات وجمموعات مثل الواردة يف النظام احملاسيب املايل  - 

 اجلديد؛

 حسب أحكام النظام احملاسيب املايل 2009الشروع يف إعادة معاجلة احلسابات إبتداءا من سنة  - 

واليت مل تكن تدرج وفق إدراج عناصر األصول واخلصوم الواجب إدراجها وفق النظام احملاسيب املايل ( 

املخطط احملاسيب الوطين، إلغاء األصول واخلصوم املدرجة حسب املخطط واليت جيب أن ال تدرج حسب 

مع إعادة تقييم األصول واخلصوم وفق قواعد التقييم الواردة يف النظام احملاسيب املايل النظام احملاسيب املايل، 

 ).اجلديد 

 املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام احملاسيب املايل، أعدة وزارة بغرض تسهيل عملية االنتقال منو

 املالية جدول يبني احلسابات املستعملة وفق املخطط احملاسيب الوطين وما يقابلها حسب النظام احملاسيب املايل

  .أرفق هذا اجلدول مع التعليمة
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 االستبيانعرض : الثانيالمبحث 

تدارك أية نقص قد يلحق به ومعرفة وقياس درجة تطابق حماولة منا إلثراء موضوع البحث و

نا على اعتمادطلبات تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد، ول مت حوجهات نظر املمارسني ملهنة احملاسبة

 الذي يعترب من أكثر أدوات البحث شيوعا ومن أهم وسائل االستبيانأسلوب التحري املباشر باستخدام 

  . مجلة من الفرضيات املرتبطة مبوضوع البحثختبارومات، المجع البيانات واملعل

 بشقيه العادي واإللكتروين، والذي االستبياننتناول من خالل هذا املبحث عرضا مفصل عن 

يعترب قاعدة للدراسة امليدانية وهذا بعد التطرق للظروف اليت مت فيها صياغته، وإعداد األسئلة وإخضاع 

، إضافة إىل التطرق إىل جمتمع الدراسة واملشاكل اليت واجهتنا خالل هذه تبارخ للتحكيم مث االستمارةاال

  .الدراسة امليدانية

 االستبيانمراحل إعداد  .1

كتب، أطروحة دكتوراه  مواقع (  على عدة مراجع باالعتمادإنطالقا من حمتوى وإشكالية حبثنا، و

 اإللكتروين، وخالل إعداده مر االستبيانالعادي و االستبيان يف شكليه، االستبيانقمنا بإعداد هذا ) أنترنات 

  .بعدة مراحل ختتلف حسب نوعه لكي يظهر يف شكله احلايل

  ستمارةبناء اال 1.1

 أعد باللغتني العربية والفرنسية  Format A4بالنسبة لإلستبيان العادي، مت حتميله على ورق 

باللغة الفرنسية على العنوان الشخصي  اإللكتروين فقد مت إعداده االستبيان سؤال، أما 27 تكون منو

 إمكانية إعداد  )Sondage( ، الذي يتيح ضمن أدواته  )Face book(  للباحث يف موقع فيس بوك

ا منع الشخص من املشاركة أكثر من مرة واحدة، كما استعماهل، وبه خاصية ميكن باالستبيانونشر وتوزيع 

وتضمن ، 1ليلها من خالل اخلصائص واألدوات اليت يوفرها يتيح إمكانية إستقبال النتائج ويساعد على حت

  . سؤال42 االلكتروين االستبيان

 وتوزيعه خضع للتحكيم من قبل أساتذة خمتصني يف احملاسبة، سعيا منا للتأكد االستبيانقبل نشر 

  : وخاصة من حيثستمارةمن سالمة بناء اال

                                                 
1 http://apps.facebook.com/mes-sondages/sondage-3156. 
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 دقة األسئلة؛ - 

 مدى مشولية األسئلة؛ - 

 .وصول للهدف املنشودهل متكننا من ال - 

مالحظات األساتذة واختاذ وكانت هذه املرحلة جد مفيدة، حيث مكنتنا من األخذ بعني اإلعتبار 

 االستبيانبعض اإلجراءات، حيث قمنا بتعديل بعض األسئلة واالستغناء عن البعض األخر، وبعد تعديل 

 مدى إمكانية اإلجابة عن األسئلة اليت  من أجل معرفة )Test(  أويل اختباروإعادة صياغته، خضع لعملية 

 ولتجنب أي ملل قد يلحق باملستقصي، وبناءا على كل هذه املالحظات قمنا بإعادة االستبيانتضمنها هذا 

  ).أنظر امللحق (  لكي يظهر يف شكله النهائي االستبيانصياغة 

  ستمارةنشر وتوزيع اال 2.1

  : على عدة طرق منهاباالعتمادره بالنسبة لإلستبيان العادي فقد قمنا بتوزيعه ونش

خرباء احملاسب وحمفظي ( اإلتصال املباشر بأفراد العينة من املمارسني ملهنة احملاسبة كمهنة حرة  - 

 . العامة واخلاصةاالقتصاديةأو احملاسبني يف املؤسسات ) احلسابات واحملاسبني املعتمدين 

 .س الدفعة أو زمالء املهنةة ببعض الزمالء، سواءا زمالء الدراسة من نفستعانباال - 

وتراوحت   طريقة توزيعها ونشرهااختالفأفراد العينة ب طريقة احلصول على إجابات اختلفت

   :بني

 احلصول على اإلجابات أثناء اللقاء األول بالفرد املستجوب؛ - 

 إعادة اإلتصال بالفرد املستجوب الستالم اإلجابة؛ - 

 اكس؛احلصول على اإلجابة عن طريق الربيد أو الف - 

 االستبيان استمارةاحلصول على اإلجابة عن طريق الربيد اإللكتروين للباحث املكتوب على  - 

 .العادي

  :نا يف توزيعه ونشره أساسا علىاعتمادأما بالنسبة لإلستبيان اإللكتروين فقد 

 . اإللكترونية وحثه على اإلجابةستمارةاإلتصال املباشر بالفرد وتزويده بالرابط اخلاص باال - 

 اإللكتروين ونص يدعوهم لإلجابة على االستبيانجيه رسائل إلكترونية حتتوي على رابط تو - 

 جمموعة األسئلة موعة من أفراد العينة اليت أتيحت لنا عناوين بريدهم اإللكتروين؛
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 .ن مبهنة احملاسبةو اإللكترونية يف بعض املواقع اليت جتمع املهتمستمارةنشر اال - 

لكترونية من قبل الشخص املستقصي، ومبجرد الضغط على أيقونة اإلرسال  اإلستمارةبعد ملء اال

 )Envoyer( اإللكترونية، تصل اإلجابة مصحوبة بإشعار الوصول، الذي ستمارة اليت تظهر أسفل اال 

يرسل بصفة أوتوماتيكية على الربيد اإللكتروين للباحث وعلى العنوان الشخصي للباحث يف موقع فيس 

  ).لحق أنظر امل( بوك 

  ستمارةمعاجلة اال 3.1

 استمارةبعد مرحلة اإلعداد مث النشر والتوزيع، تأيت مرحلة فرز وحتليل اإلجابات اليت تضمنتها 

 املنشورة على موقع فيس بوك ستمارة العادي، واإلجابات اليت وردت إلكترونيا من خالل االاالستبيان

ة اإلجابة على كل سؤال حسب احلالة، ونقوم واليت يتم مجعها بصفة تلقائية، مع حتديد جمموع ونسب

 االستبيان اليت تتضمن املعطيات املستخلصة من إستمارات االستبيانمتهيدا لبناء قاعدة بتجميع اإلجابات 

  .العادي واإللكتروين

 بعد جتميع اإلجابات قمنا بتكميم املعطيات اليت حتصلنا عليها من خالل اإلستمارات امعة

  : لترميز العددي حبيثبإتباع أسلوب ا

 ؛)2(واجلواب بال بالعدد ) 1(يرمز للجواب نعم بالعدد  - 

 ؛)...3(واخليار الثالث بالعدد )2(واخليار الثاين بالعدد ) 1(يرمز للخيار األول بالعدد  - 

  ).48 – 01( يرمز للواليات حسب الترقيم اإلداري املعمول به  - 

  االستبيانهيكل  .2

 على األسئلة املغلقة واليت حتتمل إجابة حمددة، كي نستطيع االستبيان استمارةنا يف صياغة اعتماد

نا على األسئلة املفتوحة اعتماد، كما االستبيانحتديد أراء أفراد العينة حول خمتلف احملاور اليت يعاجلها هذا 

جوب إلضافة املتضمنة جمموعة من اخليارات لإلجابات احملتملة لبعض القضايا املطروحة مع ترك اال للمست

نا يف األخري على سؤالني مفتوحني ميكن من خالهلما اعتمادوجهة نظره اليت مل تتضمنها قائمة اإلجابات، و

 سؤال 27 االستبيان، وتضمن االستبيانللمستجوب إبداء رأيه بكل حرية حول القضية اجلوهرية موضوع 

  :توزعت على أربعة جمموعات كمايلي
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 متثل األسئلة العامة اليت تتضمن معلومات ] 5 – 1 [ملمتدة من األسئلة ا: اموعة األوىل - 

 نوعية عن أفراد العينة؛

، تم هاته اموعة باإلصالحات احملاسبية ] 11 – 6 [األسئلة املمتدة من : اموعة الثانية - 

  اإلصالحات؛ املمارسني ملهنة احملاسبة ذهاقتناعاألخرية اليت مست النظام احملاسيب يف اجلزائر ومدى 

، متعلقة بتكوين وتأهيل احملاسب لكي ] 17 – 12 [األسئلة املمتدة من : اموعة الثالثة - 

 يستطيع تطبيق النظام احملاسيب املايل؛

، أسئلة تتضمن خمتلف الصعوبات اليت قد ] 28 – 18 [األسئلة املمتدة من : اموعة الرابعة - 

 . والتطبيق اجليد للنظام احملاسيب املايلتواجه احملاسب وحتول دون اإلنتقال السريع

 جمتمع الدراسة وحدودها .3

 جمتمع الدراسة  1.3

 يهدف ملعرفة مدى تطابق وجهات النظر حول متطلبات تطبيق النظام احملاسيب االستبيانحبكم أن 

ة، وعليه مت  املمارسني ملهنة احملاسباالستبيان هذا النظام إستهدف قاملايل، وحبكم أن احملاسب هو املعين بتطبي

  :حصر جمتمع الدراسة ضمن فئتني مها

خرباء احملاسبة، حمافظي احلسابات ( املهنيني املعتمدين املسجلني يف جدول املنظمة : الفئة األوىل - 

 ؛)واحملاسبني املعتمدين 

 . يف القطاعني العام واخلاصاالقتصاديةاملوظفني يف املؤسسات : الفئة الثانية - 

، فالنسبة لإلستبيان العادي قمنا االستبيانلعينة مسبقا قبل توزيع أو نشر حتديد حجم اكما مل يتم 

 مشلت املمارسني ملهنة احملاسبة سواءا موظفني أو معتمدين، وزعت معظم استمارة 250بتوزيع حوايل 

نا يف معظم احلاالت على اعتماداإلستمارات يف والية تبسة وبعض الواليات القريبة حبكم مكان اإلقامة، و

 نااعتمادفة ببعض الزمالء، أما بالنسبة لإلستبيان اإللكتروين ستعانطريقة التسليم واإلستالم املباشر مع اال

 شخص، حتصلنا على بريدهم اإللكتروين 20ألكثر من على توزيعه على إرسال رابطه يف شكل دعوة 

  .مبختلف الطرق
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  ناالستبيا استمارةباإلحصائيات اخلاصة : )01.4(رقم جدول 

  امــــوع   اإللكترويناالستبيان   العادياالستبيان
  البيــــــان

  % النسبة  العدد  % النسبة  العدد  % النسبة  العدد

  100  270  100  20  100  250  اإلستمارات املوزعة

  38.15  103  40  8  38  95  اإلستمارات املسترجعة

  61.85  167  60  12  62  155  اإلستمارات الغري مسترجعة

  17.48  18  0  0  18.95  18  ات امللغاةاإلستمار

  82.52  85  100  8  81.05  77  اإلستمارات املستعملة

  االستبيان إىل إستمارات استناداحث امن إعداد الب: املصدر

  

  منها استمارة 270من خالل اجلدول نالحظ أن العدد اإلمجايل لإلستمارات املوزعة قدر ب 

 من حجم العينة اإلمجايل، يف حني قدرة % 38.15سبة  وهو ما ميثل ناسترجاعها مت استمارة 103

رغم استفسارنا  % 61.85 ما ميثل نسبة استمارة 167اإلستمارات املفقودة أو الغري مسترجعة ب 

 منها غري صاحلة 18املستمر عن مصري هذه اإلستمارات، وبعد تفحصنا لإلستمارات املسترجعة تبني لنا أن 

ا يعين عدم جدية الشخص املستجوب وبالتايل مت إلغاءها ليصبح العدد بسبب التناقض يف اإلجابات مم

  من %  82.52 أي ما يعادل نسبة استمارة 85 يقدر ب ستعمالاإلمجايل لإلستمارات الصاحلة لال

  .إمجايل اإلستمارات املسترجعة

 حدود الدراسة  2.3

  :تتمثل حدود الدراسة فيما يلي

مليدانية بالبحث عن متطلبات تطبيق النظام احملاسيب املايل تم هذه الدراسة ا: احلدود املكانية - 

اجلديد، من خالل حتديد مدى تطابق وجهات النظر ألفراد العينة اليت مت حصرها يف فئتني، فئة املهنيني 

 العمومية واخلاصة يف والية تبسة حبكم تواجدنا وإقامتنا االقتصاديةاملعتمدين وفئة املوظفني يف املؤسسات 

 الوالية، كما إمتدت لبعض الواليات الشرقية ااورة، عنابة،قسنطينة، خنشلة وسوق أهراس؛ذه 



 متطلبات التطبيق -الدراسة امليدانية : الرابعلفصل ا                                                                    

 176 

 الدراسة امليدانية حوايل شهرين، حيث إمتدت من منتصف شهر استمرت: احلدود الزمنية - 

 نظرا لضيق الوقت املخصص إلجراء البحث والصعوبات 2011 إىل منتصف شهر جانفي 2010نوفمرب 

  للتقرب من أفراد اتمع ورفض الكثري منهم اإلجابة عن األسئلة؛اليت واجهتنا

إهتمت الدراسة بالنظام احملاسيب املايل اجلديد ومتطلبات تطبيقه دون سواها : احلدود املوضوعية - 

 .من املواضيع احملاسبية األخرى

 مشاكل الدراسة .4

راد العينة املستجوبة حول  كأداة ملعرفة مدى تطابق وجهات نظر أفاالستبيانبالرغم من أمهية 

ها للدراسة، إال أن هذه اعتمادموضوع البحث، ورغم بلوغ عدد اإلستمارات املسترجعة مستوى يسمح ب

  :الدراسة واجهتها العديد من املشاكل والقيود نذكر منها

ساؤل املستمر عن مصري بعض التجاوب السليب لبعض أفراد العينة املستهدفة، رغم اإلحلاح والت - 

 اإلستمارات املوزعة؛

 العامة منها واخلاصة حىت يتسىن االقتصاديةعدم وجود مواقع إلكترونية جممعة للمؤسسات  - 

 للباحث التواصل مع الفئات املستهدفة؛

عدم وجود عناوين بريدية أو إلكترونية جممعة ملختلف أفراد العينة املعنية بالدراسة، مما يصعب  - 

 ؛لباحث التواصل مع الفئة املستهدفة بشكل مباشرعلى ا

 أفراد العينة يف مناطق جغرافية خمتلفة األمر الذي حال دون اإلتصال املباشر م لتوضيح انتشار - 

 .أي لبس قد يكتنف أفراد العينة
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 االستبيانمعالجة وتحليل نتائج : لثالثاالمبحث 

ريغ البيانات من خالل مجع اإلجابات املتحصل عليها بعد استرجاع اإلستمارات املوزعة، مت تف

سطر بعدد اإلجابات املتحصل عليها بعد )  85 (بعد تكميمها يف جدول بسيط يتكون من مخسة ومثانون 

  .عمودا خبانة لكل جواب رئيسي أو فرعي)  49 (استبعاد اإلجابات امللغاة وتسعة وأربعون 

  البياناتمنوذج لقاعدة تفريغ : )02.4(رقم جدول 

2ج  1ج  ستمارةرقم اال أ.13ج . .  27ج . .  28ج   

01  1  2  .  .  .  .  .  .  .  

02  1  1  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

85  2  1  .  .  .  .  .  .  .  

   )02ملحق رقم  ( االستبيان على ترميز إستمارات باالعتمادمن تصور الباحث : املصدر

 والذي ميثل ،15.0 إصدار SPSS باستخدام برنامج كما مت تبويب اإلجابات املتحصل عليها

مصدر لكافة اجلداول اليت تتضمن التكرارات والنسب املئوية املتعلقة باإلجابات الواردة، إضافة لألشكال 

  : متت معاجلة اإلجابات حسب التقسيم التايلاالستبيانالبيانية املرفقة ووفقا هليكل 

 اخلصائص الدميوغرافية للعينة؛ - 

 اإلصالحات احملاسبية الراهنة، - 

 التكوين والتأهيل احملاسيب؛ - 

 .نظام احملاسيب املايلللطبيق صعوبات الت - 

 اخلصائص الدميوغرافية للعينة .1

يف هذا اجلزء سوف نقوم بدراسة وحتليل احملور التمهيدي لإلستبيان والذي يرتبط مبجموعة 

، وهي األسئلة املتعلقة باخلصائص )05(إىل غاية السؤال اخلامس ) 01(السؤال األول األسئلة املمتدة من 

 ).  اجلنس، العمر، الوظيفة، اخلربة،الوالية وقطاع النشاط( الدميوغرافية للعينة 
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 سـاجلن 1.1

    % 94.1 بلغت االستبيان، نالحظ أن نسبة مشاركة الذكور يف 04من خالل اجلدول رقم 

        ، ويرجع هذا األمر إىل هيمنة عنصر الذكور % 5.9 مشاركة اإلناث نسبة يف حني بلغت نسبة

          عن اإلهتمام بامتهان احملاسبة سواءا كمهنة حرة النسويمهنة احملاسبة مقابل عزوف العنصر  على

  املستهدفة على العينةاالستبيانأو كوظيفة وهذا على األقل الواقع الذي صادفناه أثناء توزيع إستمارات 

 .)01.4(رقم   الشكل

   توزيع املشاركني حسب اجلنس:)03.4(رقم جدول  

 %النسـبة   التكـرار  البيــــــان

                               الذكـــور

                              اإلنــــاث

80  
05  

94.12  
5.88  

  100  85  امــــوع

   )04ملحق رقم ( ىل خمرجات املعاجلة اإلحصائية  إاستنادامن إعداد الباحث : املصدر

  

 رـالعم 2.1

، وعليه قمنا ) سنة 56 -  سنة 22( تباينت أعمار أفراد العينة املستجوبة، وتراوحث بني 

  : كمايليبتشكيل ثالثة فئات عمرية

  توزيع املشاركني حسب العمر: )04.4(رقم جدول 

 %النسـبة   التكـرار  البيــــــان

  12.94  11  سنة30      أقل من                           

                  30 - 40  50  58.82  

  28.24  24   سنة40                     أكثر من 

  100  85  امـــــوع

  إىل خمرجات املعاجلة اإلحصائيةاستنادامن إعداد الباحث : املصدر
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    ة العمريةـ املشاركني مركزة عند الفئإنطالقا من اجلدول ميكن مالحظة أن النسبة الكبرية من

أقل من (  مث الفئة % 28.24بنسبة )  سنة 40أكرب من (  تليها الفئة % 58.82بنسبة  ) 40 - 30( 

 ، ويرجع هذا باألساس للميل حنو الفئات العمرية املتقدمة يف السن نسبيا% 12.94بنسبة )  سنة 30

  .)02.4(رقم  شكلال، ستمارةاعد على التعامل اجليد مع االالفتراضنا أا حتوز على خربة ميدانية تس

  

  

  

  

  

                       

    

  

    
       

  

  

  

  

  

  

  

 الوظيفة 3.1

نا يف تصنيف وظائف املستجوبني إىل ثالثة أصناف رئيسية وهي، الصنف األول رئيس اعتماد

 العامة االقتصادية املؤسسات قسم وجيمع هذا الصنف رؤساء املكاتب ورؤساء أقسام ومصاحل احملاسبة يف

منها واخلاصة، بينما الصنف الثاين خمصص للمحاسبني أما الصنف الثالث فيجمع املعتمدين يف احملاسبة أي 

  :خرباء احملاسبة وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين، فكان توزيع أفراد العينة وفق اجلدول التايل

  

  

 

28,24% 

58,82% 

12,94%

Plus de 40 ans entre 30et 40 ans Moins de 30 ans 
AGE 

 

  باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

 )04.4(رقم  على اجلدول 

 

5,88% 

94,12% 

Fèminin Masculin 
SEXE

 

  باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

  )03.4(رقم  على اجلدول 
 

  توزيع املشاركني :)01.4(الشكل رقم 

  حسب اجلنس
 

  توزيع املشاركني :)02.4(الشكل رقم 

  العمرحسب 
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   الوظيفةحسبتوزيع املشاركني : )05.4(رقم جدول 

 %النسـبة   التكـرار  البيــــــان

  15.29  30  رئيـس قسم

  50.59  43  حماســـب

  14.12  12  معتمد يف احملاسبة

  100  85  امـــــوع

  إىل خمرجات املعاجلة اإلحصائيةاستنادامن إعداد الباحث : املصدر    

 هي الفئة الثانية أي فئة بياناالستنالحظ أن أكرب فئة وظيفية شاركت يف اإلجابة على أسئلة 

 أما فئة املعتمدين يف احملاسبة فقد % 35.29، تليها فئة رئيس قسم بنسبة % 50.29احملاسبني بنسبة 

 كل فئة وظيفية شكل انتشاروهذا ما يعكس واقع  من إمجايل حجم العينة، % 14.12 بنسبة تشارك

  .)03.4(رقم 

  املهنيةاخلربة 4.1

 اخلربة ألفراد العينة املدروسة على ثالثة فئات سنوية، كل فئة هلا مدى يف توزيع سنواتنا اعتماد

نا يف إختيار الفئات على توزيع الفئات العمرية ألفراد العينة وتوزع أفراد اعتماديقدر بعشرة سنوات، وقد 

  :العينة حسب اخلربة املهنية وفق اجلدول التايل

  املهنيةاخلربة توزيع املشاركني حسب : )06.4(رقم جدول 

 %النسـبة   التكـرار  البيــــــان

  32.94  28   سنوات10                        أقل من       

                  10 - 20  52  61.18  

  5.88  5   سنة20                     أكثر من 

  100  85  امـــــوع

  اإلحصائية إىل خمرجات املعاجلةاستنادامن إعداد الباحث :     املصدر    
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بنسبة  ) سنة 20 - 10( نالحظ أن أغلبية املستجوبني تتمركز خربم عند الفئة الثانية أي 

 20أكثر من (  مث الفئة الثالثة % 32.94بنسبة )  سنوات 10أقل من ( ، تليها الفئة األوىل % 61.18

فئة اليت هلا سنوات خربة ، وهذا ما يثبت تركيزنا يف توزيع اإلستتبيان على ال% 5.88 بنسبة  )سنة

   .)04.4(رقم معتربة، شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الوالية 5.1

، أن أغلب أفراد العينة متمركزين يف والية تبسة حيث ميثلون 08نالحظ من خالل اجلدول رقم 

 وهذا راجع بطبيعة احلال إىل كوا متثل مقر اإلقامة، أما % 77.65 أي ما ميثل 85 فرد من جمموع 66

 تليها والية خنشلة % 11.76فقد أكنت أكرب مشاركة من والية عنابة بنسبة ة لباقي الواليات بالنسب

، الشكل % 2.35 وأخريا والية قسنطينة بنسبة % 3.53 مث والية سوق أهراس بنسبة % 4.71بنسبة 

  .)05.4(رقم 

  

  

 

5,88% 

61,18% 

32,94%

Plus de 20 ans entre 10 et 20 ans Moins de 10 ans 
EXPRIENCE 

 

  باالعتمادإعداد الباحث من : املصدر

 )06.4(رقم  على اجلدول 

 

14,12% 

50,59% 

35,29%

Agrèe en comptabilitè comptable Chef du dèpartement 
FONCTION 

 

  باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

  )05.4(رقم  على اجلدول 
 

  توزيع املشاركني :)03.4(م الشكل رق

  حسب الوظيفة
 

  توزيع املشاركني :)04.4(الشكل رقم 

  اخلربة املهنيةحسب 
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  الواليةتوزيع املشاركني حسب : )07.4(رقم جدول 

 %ـبة النس  التكـرار  البيــــــان

  77.65  66                تبســــة                   

  11.76  10                     عنابــــة

  4.71  4                    خنشـــلة

  3.53  3    سوق أهــراس                     

  2.35  2    قسنطينـــة                  

  100  85  اموع

  خمرجات املعاجلة اإلحصائية علىباالعتمادالباحث من إعداد : املصدر        

 القطاع 6.1

 من إمجايل % 64.71 فرد من أفراد العينة إىل القطاع احلكومي أي ما نسبته 55ينتمي 

 من أفراد العينة إىل القطاع اخلاص بينما املستجوبني الذين ينتمون لقطاع % 20املستجوبني، يف ينتمي 

  .)06.4(رقم ، الشكل % 15.29م األعمال احلرة فقد بلغت نسبته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

15,29%

20,00% 64,71% 

Fonction liberale Prive Public 
SECTEUR 

 

باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر  

  خمرجات املعاجلة اإلحصائيةعلى 

      Tébessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Annaba                                       
                                                                         Khenchela                                                                                      
                                                   Constantine                           Souk ahras 

WILAYA 
41 40 25 23 12 

C
o

u
n

t 

60 

40 

20 

0 

 

  باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

 )07.4(رقم  على اجلدول 

 

  توزيع املشاركني :)05.4(الشكل رقم 

  حسب الوالية
 

  توزيع املشاركني :)06.4(الشكل رقم 

  حسب القطـــاع
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 اإلصالحات احملاسبية .2

 والذي يرتبط مبجموعة االستبيانيف هذا اجلزء سوف نقوم بدراسة وحتليل احملور األول من 

، وتم هذه األسئلة باستطالع أراء )11(إىل غاية السؤال احلادي عشر ) 06(األسئلة من السؤال السادس 

حات احملاسبية الراهنة اليت جنم عنها تبين النظام احملاسيب املايل اجلديد ومدى قناعتهم املستجوبني حول اإلصال

  .ذه اإلصالحات

 PCNوفق املخطط احملاسيب الوطين بالنسبة للسؤال السادس املتعلق بقدرة املمارسات احملاسبية  -1.2

ني يرى بأن هذه املمارسات  من املستجوب% 89.41 الراهنة، فإن نسبة االقتصاديةعلى مواكبة التحوالت 

أي أن (  من املستجوبني العكس % 8.24، يف حني يرى نسبة االقتصاديةمل تستطع مواكبة التحوالت 

، بينما ) اجلديدة االقتصاديةإستطاعت أن تواكب التحوالت النظام احملاسيب املايل املمارسات احملاسبية وفق 

 .)07.4(رقم ، الشكل  عن اإلجابة% 2.35إمتنعت نسبة 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2,35% 

8,24% 

89,41% 

Sans rèponse Non Oui 
QUESTION N° 06  

 

 

  خمرجات املعاجلة اإلحصائيةعلى باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

 

  PCNدرة املخطط احملاسيب الوطين عدم ق :)07.4(الشكل رقم 

 على مواكبة التحوالت اإلقتصادية
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أن نسبة ،  حول ضرورة اإلصالحات احملاسبية بالسؤال السابعأظهرت الدراسة فيما يتعلق -2.2

يف ، االقتصاديةالتحوالت  ملواكبة  جدااإلصالحات ضروريةهذه ترى أن  من املستجوبني % 63.53

         % 2.35بة  ترى أن اإلصالحات ضرورية، وعلى العكس متام يرى نس% 31.12حني نسبة 

        مجاع شبه كلي على ضرورةإعدم ضرورة اإلصالحات، وعليه ميكن أن نالحظ أن هناك 

 واإلنتقال من اإلقتصاد املوجه إىل إقتصاد السوق االقتصاديةاإلصالحات احملاسبية الراهنة ملواكبة التحوالت 

 .)08.4(رقم الشكل 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

إصالح النظام احملاسيب، فقد تباينت أراء املستجوبني تعلق بأسباب فيما يتعلق بالسؤال الثامن امل -3.2

  .االستبيانوتوزعت على خمتلف العناصر احملددة سلفا يف قائمة 

  أسباب إصالح النظام احملاسيب: )08.4(رقم جدول 

 %النسبة   التكرار  األسباب

  65.88  56   الراهنةاالقتصاديةاإلصالحات 

  56.47  48  متطلبات املناخ الدويل

  32.94  28  تنظيم املهنة

  35.29  30  فرضتها هيئات دولية

  3.53  3  أسباب أخرى

   على خمرجات املعاجلة اإلحصائيةباالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

 

2,35% 

34,12% 
63,53% 

Pas nècessaire Nècessaire Plus que nècessaire 
QUESTION N° 07  

  خمرجات املعاجلة اإلحصائيةعلى تمادباالعمن إعداد الباحث : املصدر

 ضرورة اإلصالحات احملاسيب  :)08.4(الشكل رقم 
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جتانس أراء املستجوبني حول  ما ميكن مالحظته من خالل النتائج الواردة يف هذا اجلدول هو عدم

 للمؤسسة، واإلنتقال من املخطط الوطين احملاسيب إىل النظام احملاسيب املايل احملاسيبأسباب إصالح النظام 

 الراهنة االقتصاديةاجلديد، إىل أن أغلب املستجوبني يرجعون أسباب اإلصالحات احملاسبية إىل اإلصالحات 

  .)09.4(رقم أي متطلبات املناخ اإلقتصادي اجلديد، الشكل 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

سع حول قناعة أصحاب املهنة باإلصالحات اليت عرفها النظام احملاسيب يف بالنسبة للسؤال التا -4.2

 % 5.88 من املستجوبني على أم مقتنعني ذه اإلصالحات، يف حني عرب % 89.41اجلزائر، فقد عرب 

   عن اإلجابة، وعليه فهناك إمجاع من معظم املهنيني % 4.71هم باإلصالحات وامتنع اقتناععلى عدم 

         بتبين النظام احملاسيب املايل اجلديد الشكلهم باإلصالحات احملاسبية اليت إنتهجتها اجلزائر عاقتناعل 

 .)10.4(رقم 

  

   

  

  

  

  

  

  

 

4,71% 
5,88% 

89,41% 

Sans rèponse Non Oui QUESTION N° 09 

  خمرجات املعاجلة اإلحصائيةعلى باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

  

  اإلصالحات احملاسبية باإلقتناع  :)10.4(الشكل رقم 
 

  احملاسيبأسباب إصالح النظام  :)09.4(الشكل رقم 

 

 
65,88 

56,47 

32,94 35,29 

3,53 

-   

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

1 2 3 4 5 

سباب اإلصالحأ  

ر 
را
تك
ال

%
 

 

  )08.4( رقم  على اجلدول باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر 
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تبني لنا من خالل اإلجابات املتعلقة بالسؤال العاشر املتضمن كيفية تقييم التغريات اليت طرأت  -5.2

 من املستجوبني يرون أن هذه % 50.59ايل، أن نسبة على املمارسات احملاسبية بصدور النظام احملاسيب امل

      % 4.71قد عت من املستجوبني أن التغريات هامة وي% 44.71التغريات هامة جدا، يف حني يرى 

         حولشبه كلي  التغريات قليلة األمهية، وعليه ميكن القول أن هناك إمجاع أن هذهمن املستجوبني 

  ا املمارسات احملاسبية بصدور النظام احملاسيب املايل من قبل أغلبية أفراد العينةالتغريات اليت عرفتهأمهية 

   . )11.4(رقم الشكل 

 من املستجوبني أنه من الصعب عن احملاسب % 84.71عن السؤال احلادي عشر، يرى نسبة  -6.2

          حني يعتقداحملاسبية اليت كانت سائدة بتطبيق املخطط احملاسيب الوطين، يفالتخلي عن املمارسات 

      من املستجوبني عكس ذلك ويرون أن احملاسب لن يواجه أية مشاكل أو  صعوبات% 15.29نسبة 

  يف التخلي عن هذه املمارسات، وتطبيق إجراءات حماسبية جديدة بتطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد

  .)12.4(رقم الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

… 15,29% 

84,71% 

Sans rèponse Non Oui QUESTION N° 11 

 

  على باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

رجات املعاجلة اإلحصائيةخم  

 

 

… 4,71% 

44,71% 50,59% 

Sans réponse Peu importanat Important Trés important QUESTION N° 10 

 

  على باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

 خمرجات املعاجلة اإلحصائية

 

  أمهية التغريات اليت طرأت :)11.4(الشكل رقم 

  على املمارسات احملاسبية
 

صعوبة التخلي على املمارسة  :)12.4(الشكل رقم 

 املسندة للمخططاحملاسبية 
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 اسيبالتكوين والتأهيل احمل .3

يرتبط هذا اجلزء مبجموعة األسئلة املمتدة من السؤال الثاين عشرة إىل السؤال السابع عشر وتم 

هذه اموعة من األسئلة مبوضوع تكوين وتأهيل احملاسب يف خضم اجلهود املبذولة واالستعداد لتطبيق 

  .النظام احملاسيب املاليب

ستجوبني أن احملاسب خبربته احلالية غري قادر على  الثاين عشر، يرى غالبية املبالنسبة للسؤال -1.3

 العكس متاما % 9.41، يف حني ترى نسبة % 89.41  بنسبةتطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد وهذا 

رقم ، الشكل  عن اإلجابة% 1.18وامتنع ، إي أن احملاسب خبربته احلالية قادر على تطبيق النظام

ني الذين عربوا عن عدم قدرة احملاسب خبربته احلالية على تطبيق النظام  كما أمجع معظم املستجوب)13.4(

 أا % 1.32، فيما عربت نسبة % 98.68احملاسيب املايل تأيدهم إلعادة تكوين وتأهيل احملاسب بنسبة 

 .)14.4(رقم  ضد فكرة إعادة التكوين الشكل

  

 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 منهم مل تتابع % 30.59 أن نسبة عشرلسؤال الثالث أظهرت إجابات املشاركني على ا -2.3

 دورات تكوينية عن النظام احملاسيب املايل إال أن مكان % 69.41دورات تكوينية، يف حني تابعت نسبة 

 .)15.4(رقم الشكل  من مستجوب إىل أخر، اختلفتالتكوين ومدته 

 

1,18% 

89,41% 

9,41% 

Sans rèponse Non Oui 
QUESTION N° 12 

 

  على باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

 خمرجات املعاجلة اإلحصائية

 

… 1,32% 

98,68%

Sans rèponse Non Oui 
P 01 

 

  على باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

 خمرجات املعاجلة اإلحصائية

 القدرة اخلربة احلالية و:)13.4(الشكل رقم 

  النظام احملاسيب املايلتطبيقعلى 

 

 إعادة تكوين احملـاسب:)14.4(الشكل رقم 
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ين قصري املدى، بني وعند قيامنا بتحديد ثالثة جماالت ملدة التكوين أقل من شهر حيث يعترب التكو

شهر وستة أشهر يعترب تكوين متوسط املدى يف حني يعترب التكوين ملدة تفوق الستة أشهر تكوين طويل 

 :املدى، حتصلنا على النتائج اآلتية

   التكوينفترة: )09.4(رقم جدول 

 %النسـبة   التكـرار  البيــــــان

  50.85  30       أقل من شهر                            

  40.68  24  بني شهر وستة أشهر                      

  8.47  5  ستة أشهر                     أكثر من 

  100  59  امـــــوع

   على خمرجات املعاجلة اإلحصائيةباالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر    

بعوا دورات  إمجايل املستجوبني الذين تا من% 50.85نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة 

 تكوين متوسط املدى ملدة % 40.68أقل من شهر يف حني تابعت نسبة تكوينية، كانت فترة التكوين 

    تكوين طويل املدى لفترة تتجاوز الستة أشهر، وعليه% 8.47بني شهر وستة أشهر، وتابعت نسبة 

     رية أو متوسطة املدىفترة قص، كان تكوينهم لميكن القول أن أغلبية املشاركني الذين تلقوا تكوين

  .)16.4(رقم الشكل 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 

30,59%

69,41%

Non Oui 
QUESTION N° 13  

  على باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

 خمرجات املعاجلة اإلحصائية

 

8,47% 

40,68%

50,85% 

Plus de six mois Entre un et six mois Moins d'un mois 
G01 

  باالعتماداد الباحث من إعد: املصدر

  )09.4( رقم على اجلدول 

 متابعة التكوين  :)15.4(الشكل رقم 
 

  فترة التكوين :)16.4(الشكل رقم 
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 من املستجوبني الذين تابعوا دورات تكوينية % 64.41  نسبةترى أما فيما خيص تقيم التكوين،

 تعتقد نسبة ا مفيدة جدا، كمة أن الدورات التكويني% 25.42أن هذه الدورات مفيدة، فيما ترى نسبة 

  .)17.4(رقم فيد، الشكل  أن التكوين غري م% 10.17

  

  

  

  

  

  

        

  

  

كوين، عرب جل املشاركني على عدم رضاهم عن وفيما خيص السؤال املتعلق مبدى الرضا عن الت

، إال أن ردودهم حول أسباب عدم الرضا فقد توزعت على العناصر % 86.44هذا التكوين بنسبة 

يار األول فترة التكوين قصرية وغري كافية على أكرب ، فتحصل اخلاالستبيان استمارةالثالثة احملددة سلفا يف 

، يليه اخليار الثالث اإلهتمام باجلانب النظري على حساب اجلانب التطبيقي الذي % 80.39نسبة وهي 

، ويف األخري اخليار الثاين الذي يرجع سبب عدم الرضا إىل غياب مكونني مؤهلني % 50.98حتصل على 

  .)19.4(رقم ، الشكل % 17.65اسيب املايل بنسبة على دراية كافية بالنظام احمل

  

        

  

  

  

  

  

  

  

 

10,17% 

64,41% 

25,42% 

Non utile  Utile Trés uti le 
G02 

 

  على باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

 خمرجات املعاجلة اإلحصائية

 

 تقييم التكوين :)17.4(الشكل رقم 

 

86,44% 

6,78% 
6,78% 

Non satisfait  Satisfait  Trés satisfait  G03 

 

  على باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

 خمرجات املعاجلة اإلحصائية

 

  مدى الرضا عن التكوين :)18.4(الشكل رقم 
  

80,39 

17,65 

50,98 

- 
  

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

80,00 

90,00 

1 2 3 

ر 
را
تك
ال

%
 

 

سباب عدم الرضاأ   
  على باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

 خمرجات املعاجلة اإلحصائية

 

  أسباب عدم الرضا  :)19.4(الشكل رقم 
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وعن السؤال الرابع عشر الذي وجه للمستجوبني ملعرفة موقفهم من فكرة تنظيم مؤمترات جتمع  -3.3

أغلبية املستجوبني مع احملاسبني لتبادل وجهات النظر حول كيفيات تطبيق النظام احملاسيب املايل، تبني لنا أن 

 .)20.4(، الشكل رقم ثل هذه الندواتتنظيم م

 

  

         

  

  

  

  

  

  

من إمجايل فقط  % 31.76تبني لنا من خالل اإلجابات املتعلقة بالسؤال اخلامس عشر أن نسبة  -4.3

وفيما خيص تقييم املستجوبني حظروا مؤمترات نظمت للتشاور حول كيفيات تطبيق النظام احملاسيب املايل، 

  أا مفيدة جدامن إمجايل املستجوبني الذين حضروا هذه املؤمترات  % 66.67ترى نسبة فهذه الدورات 

 أن هذه املؤمترات مفيدة، وعليه ميكن مالحظة أن هناك إمجاع تام حول % 33.33يف حني ترى نسبة 

 .)22.4(رقم الدور اإلجيايب هلذه الندوات الشكل 

  

  

 
 
  

  

  

  

  

  

 

1,18% 1,18% 

28,24% 

69,41% 

Sans réponse  Pas d'accord  D'accord  Tout à  fait d'accord  
QUESTION N° 14  

 

  خمرجات املعاجلة اإلحصائيةعلى باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر
 

 املوقف من املؤمترات والندوات :)20.4(الشكل رقم 
 

 

68,24%

31,76%

Non Oui QUESTION N° 15  

  على باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

ات املعاجلة اإلحصائيةخمرج  

 

… 

66,67% 

33,33%

Non utile Utile Trés utile 
H01 

  على باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

 خمرجات املعاجلة اإلحصائية

  ؤمترات املحضور نسبة  :)21.4(الشكل رقم 
 

  تقييم املؤمترات :)22.4(الشكل رقم 
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كادميي على املمارسات احملاسبية خلرجي وعن السؤال السادس عشر املتعلق بأثر التكوين األ -5.3

  أن األثر إجيايب فيما ترى نسبة % 32.94، تباينت ردود املستجوبني حيث ترى نسبة اجلامعات

 .)23.4( عن اإلجابة، الشكل رقم % 15.29 أن األثر سليب وامتنعت نسبة % 51.76

 تؤمن بضرورة % 95.29  نسبة أنالسؤال السابع عشرأظهرت إجابات املشاركني على  -6.3

إصالح منظومة التعليم والتكوين للمحاسبني لتتماشى والنظام احملاسيب املايل اجلديد، يف حني إمتنع أربعة 

 .)24.4(، الشكل رقم  % 4.71مستجوبني عن اإلجابة أي نسبة 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

15,29% 

51,76% 

32,94% 

Sans réponse Négatif Positif QUESTION N° 16  

 

  على باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

 خمرجات املعاجلة اإلحصائية

  

 

4,71% 

95,29% 

Sans rèponse Non Oui 
QUESTION N° 17  

 

  على باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

 خمرجات املعاجلة اإلحصائية

 

أثر التكوين األكادميي على : )23.4(الشكل رقم 

  املمارسات احملاسبية خلرجي اجلامعات
 

      املوقف من إصالح نظام: )24.4(رقم الشكل 

  التعليم والتكوين احملاسيب 
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 صعوبات التطبيق  .4

  والعشرونالسابعإىل السؤال  عشرالثامن  هذا اجلزء مبجموعة األسئلة املمتدة من السؤال يتعلق

مبختلف الصعوبات واملشاكل اليت واجهت احملاسب يف تطبيقه للنظام وتم هذه اموعة من األسئلة 

  .احملاسيب املايل اجلديد

 املتضمن إذا ما واجه املستجوبني مشاكل عند تطبيق النظام احملاسيب الثامن عشربالنسبة للسؤال  -1.4

 مل تواجه أية % 7.06نسبة  أا واجهتها مشاكل يف التطبيق، بينما % 92.94سبة املايل، أكدت ن

 حول كيفية التصرف ملواجهة هذه املشاكل وتوزعت على خمتلف اإلجراءات آراؤهممشاكل، كما تباينت 

 .االستبيان استمارةاملقترحة سلفا واحملددة يف 

  لنظامإستراتيجية مواجهة مشاكل تطبيق ا :)10.4( جدول رقم

 %النسـبة   التكـرار  البيــــــان

  39.02  32  للتصرف/ إعالم إدارة املؤسسة 

  46.34  38  إستشارة املهنيني والزمالء يف املؤسسات األخرى

  18.29  15  أخذ رأي اهليئات املكلفة بالسهر على تطبيق النظام

  51.22  42  بالرجوع للمخطط الوطين احملاسيب

  39.02  32  وفق معايري احملاسبة الدوليةبالرجوع لكيفية املعاجلة 

  PCG  21  25.61 إىل مناذج حماسبية مشاة مثل استنادا

   على خمرجات املعاجلة اإلحصائيةباالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر    

 هو التباين الذي ميز ردود املهنيني حول كيفية التصرفما ميكن مالحظته من خالل هذه النتائج 

  مث اخليار % 46.34 يليه اخليار الثاين بنسبة % 51.22يار الرابع على أعلى نسبة حيث حتصل اخل

 وأخريا اخليار الثالث بنسبة % 25.61 مث اخليار السادس بنسبة % 39.02األول واخلامس بنسبة 

 وجهات نظر أصحاب املهنة حول كيفية التصرف مع املشاكل اليت اختالف، ويرجع % 18.29

طبيق النظام احملاسيب املايل إىل غياب هيئة رمسية مكلفة بتوحيد املمارسات احملاسبية وإبداء واجهتهم أثناء ت

الرأي حول املشاكل اليت يواجهها احملاسب عند تطبيق هذا النظام، كما ميكن مالحظة أثر املمارسات 

 التطبيقات اليت احملاسبية وفق املخطط احملاسيب الوطين على أصحاب املهنة حيث حتصل خيار الرجوع إىل

  .)26.4(الشكل رقم  كانت سائدة وفق املخطط احملاسيب الوطين على أعلى نسبة،
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 ترى أن % 88.24 تبني لنا من خالل إجابات املشاركني على السؤال التاسع عشر أن نسبة -2.4

رة حلد اآلن غري كافية، يف حني ترى النصوص القانونية املتعلقة بكيفيات تطبيق النظام احملاسيب املايل الصاد

 عن اإلجابة، وعليه هناك إمجاع حول عدم كفاية % 8.24 العكس، كما إمتنعت نسبة % 3.53نسبة 

  .)27.4(رقم اإلطار القانوين للنظام احملاسيب املالية لتوضيح كيفيات التطبيق، الشكل 

اركني أن الفترة بني تاريخ  من املش %92.94فترى نسبة ا، أما فيما خيص السؤال العشرون -3.4

صدور النظام احملاسيب املايل وتاريخ إلزامية تطبيقه مل تكن كافية لتأهيل املؤسسة وحتضريها كي تستطيع 

  .)28.4(رقم شكل  الن فيما يرى باقي املشاركني العكس،تطبيق هذا النظام،

  

       

  

  

  

  

  

 

 

7,06% 

92,94%

Non Oui 
QUESTION N° 18  

  على باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

 خمرجات املعاجلة اإلحصائية

  

 

39,02 

46,34 

18,29 

51,22 

39,02 

25,61 

- 
  

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

1 2 3 4 5 6 
 اإلستراتيجية املتبعة

ر 
را
تك
ال

%
 

 

 
 
  باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر 

  )10.4( دول رقم على اجل

   مشاكل التطبيق:)25.4(الشكل رقم 
 

إستراتيجية مواجهة مشاكل  :)26.4(كل رقم الش

  التطبيق

 
 

3,53% 

8,24%

88,24% 

Sans rèponse 
Suffisants 
Non suffisants 

QUESTION N° 19  

  على باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

 خمرجات املعاجلة اإلحصائية

 
 

… 

92,94% 

7,06% 

Sans rèponse Non Oui 
QUESTION N° 20 

 

   على باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

  خمرجات املعاجلة اإلحصائية

  اإلطار القانوين :)27.4(الشكل رقم 

   للنظام احملاسيب املايل -1.4

   فترة التأهيل:)28.4(الشكل رقم 
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 من % 92.94بني بنسبة تقدر ب بالنسبة للسؤال احلادي والعشرون، يعترب غالبية املستجو -4.4

 % 4.71إمجايل املشاركني أن املمارسات احملاسبية يف اجلزائر تتأثر بالتنظيم اجلبائي، يف حني ترى نسبة 

 عكس ذلك حيث تعترب التنظيم اجلبائي اجلزائري ليس أثر على املمارسات احملاسبية، كما إمتنع نسبة 

 .)29.4(رقم  عن اإلجابة، الشكل % 2.35

 أراء املستجوبني حول السؤال الثاين والعشرون املتضمن استطالع أرائهم حول التوافق ختلفتا -5.4

 أن هناك توافق يف حني ترى نسبة  %17.65بني النظام اجلبائي و النظام احملاسيب املايل، حيث تعتقد نسبة 

 عن % 4.71نعت نسبة  أن النظام اجلبائي احلايل ال يتوافق مع النظام احملاسيب املايل، وامت% 77.65

 احلايل والنظام ي بني  النظام اجلبائاختالف، وعليه فقد أمجع معظم املستجوبني على هناك عدة نقاط اإلجابة

  .)30.4(رقم الشكل  احملاسيب املايل،

 : تركزت اإلجابات حول العناصر اآلتيةختالفوعن طلبنا بتحديد بعض نقاط اال

حسب القيمة العادلة يف تاريخ احليازة على خالف  تقييم بعض عناصر األصول واخلصوم  - 

 النظام اجلبائي القائم على التكلفة التارخيية؛

القواعد والتقنيات اخلاصة باإلهتالكات وخسائر القيمة اليت تعترب جديدة عن النظام اجلبائي  - 

 اجلزائري؛

 .التسجيل احملاسيب لعمليات اإلجيار التمويلي - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

2,35% 
4,71% 

92,94% 

Sans rèponse Non Oui QUESTION N° 21 

 
 

  على باالعتمادمن إعداد الباحث : دراملص

 خمرجات املعاجلة اإلحصائية

 
 

4,71% 

77,65% 

17,65% 

Sans rèponse Non Oui 
QUESTION N° 22 

   على باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

  خمرجات املعاجلة اإلحصائية

   أثر التنظيم اجلبائي :)29.4(الشكل رقم 

  على املمارسات احملاسبية
 

  التوافق بني النظام اجلبائي:)30.4(الشكل رقم 

  والنظام احملاسيب املايل 
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حول إمكانية تقييم  )31.4(رقم ، الشكل الل إستطالع أراء املستجوبنيبني لنا من خت  -6.4

أغلبهم يرون بأنه ال ميكن تقييم األصول يف السوق اجلزائرية األصول يف السوق اجلزائرية بالقيمة العادلة، أن 

         على أنه ميكن تقييم األصول% 10.59، فيما عربت نسبة % 80وفق القيمة العادلة بنسبة 

         من املستجوبني% 94.12رى نسبة تو عن اإلجابة، % 9.41لقيمة العادلة وامتنعت نسبة با

الذين عربوا على عدم إمكانية تقييم األصول يف السوق اجلزائرية وفق القيمة العادلة بأن هذا سيحول دون 

ل صعوبات يف التطبيق  أن هذا لن يشك% 5.88التطبيق اجليد للنظام احملاسيب املايل، فيما تعتقد نسبة 

  .)32.4(رقم الشكل 

 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فيما يتعلق بالسؤال الرابع والعشرون املوجه للمشاركني ملعرفة وجهة نظرهم حول ضرورة  -7.4

فأمجع كل املستجوبني للمؤسسة لتتماشى مع النظام احملاسيب املايل، ) الربامج ( تكييف األنظمة التسيريية 

 على أن هذا ضروري جدا يف عربت % 51.76لتسيري، حيث عربت نسبة على ضرورة تكييف أنظمة ا

     أن األمر ضروري، وعن سؤالنا هل قامت مؤسستكم بذالك ؟ أكدت نسبة % 48.24نسبة 

 أن مؤسستهم مل تقم بتكيف % 21.18 أن مؤسستهم قامت بذالك، فيما أجابت نسبة  % 78.82

 .)34.4(وحتديث أنظمتها التسيريية، الشكل 

 
 

9,41% 

80,00% 

10,59%

Sans rèponse Non Oui QUESTION N° 23  

 

  على باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

 خمرجات املعاجلة اإلحصائية

 

 
 

… 

5,88% 

94,12%

Sans rèponse Non Oui 
T01 

 
 

  على باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

 خمرجات املعاجلة اإلحصائية

 

إمكانية التقييم وفق  :)31.4(قم الشكل ر

  القيمة العادلة 
 

   التقييم إشكاليةأثر  :)32.4(الشكل رقم 

  على تطبيق النظام 
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 االقتصادية من املستجوبني أن املؤسسة % 20 والعشرون، ترى نسبة السادسوعن السؤال  -8.4

أن املؤسسة اجلزائرية مل تستعد  % 80اجلزائرية إستعدت جيدا لتطبيق النظام احملاسيب املايل، فيما ترى نسبة 

ات خصوص عند تطبيقه ألول مرة جيدا لتطبيق هذا النظام الذي يتطلب العديد من اإلجراءات والتحضري

 .)35.4(الشكل 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 
 

… 

48,24% 51,76% 

Sans réponse Pas nècessaire Nècessaire Plus que nècessaire QUESTION N° 24 

 

  على باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

 خمرجات املعاجلة اإلحصائية

 ضرورة تكييف :)33.4(الشكل رقم 

   األنظمة التسيريية
  

21,18%

78,82%

Non Oui 
N 01 

  على باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

 خمرجات املعاجلة اإلحصائية

  املؤسسة وتكييف  :)34.4(الشكل رقم 

  )الربامج ( أنظمة التسيري 
 

 

… 

80,00% 

20,00% 

Sans rèponse Non Oui 
QUESTION N° 25  

 

  خمرجات املعاجلة اإلحصائيةعلى باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

  املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية :)35.4(الشكل رقم 

 ومدى اإلستعداد لتطبيق النظام 
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 أراء اختلفتعن سؤالنا املتعلق بالصعوبات والعوائق اليت تواجه تطبيق النظام احملاسيب املايل،  -9.4

 : املستجوبني إال أننا من خالل إجابام ميكن حصر الصعوبات والعوائق فيمايلي

ستعداد لتطبيق هذا النظام وخاصة يف جمال تكوين غياب الوعي احملاسيب مما أدى لضعف اإل - 

 وتأهيل املوارد البشرية؛

 ممارسات اعتماد سنة و35صعوبة ختلي احملاسب على ممارسات جتذرت منذ ما يقارب  - 

 وتقنيات حماسبية جديدة؛

  غياب سوق مايل يتميز بالكفاءة مما جيعل تقييم األسهم والسندات ومشتقاا بقيمتها العادلة  - 

 السوقية ممكن؛  أو 

مل يواكب تبين النظام احملاسيب املايل تعديالت يف القانون التجاري من جهة والنظام الضرييب من  - 

 ات؛ختالفجهة أخرى، مما أدى إال وجود بعض اال

ل ظ صعوبة حتديد القيمة العادلة لألصول الثابتة املادية، فالقيمة العادلة ميكن حتديدها يف  - 

 على املعلومات الكافية؛ازة البائع واملشتري املنافسة العادية وحي

غياب نظام معلومات لإلقتصاد الوطين يتميز بالشمولية واملصداقية، فالتقييم بالقيمة العادلة  - 

 .يتطلب توفري معلومات كافية ودقيقة عن أسعار األصول الثابتة واملتداولة

  

  :ركني ميكن حصرهاا على أجوبة املشااعتمادأما فيما خيص اإلقتراحات واحللول ف

 تكثيف برامج التكوين والتأهيل احملاسيب؛ - 

إجراء إصالحات جادة وعميقة على النظام املايل اجلزائري، القيام بتعديالت خاصة على  - 

 ؛ختالفالقانون التجاري والنظام الضرييب إلزالة كافة نقاط اال

 إختاذ تدابري من شأا أن متكن من التقييم وفق القيمة العادلة؛ - 

 ناء نظام يوفر معلومات كافية وذات مصداقية عن لإلقتصاد الوطين وال سيما األسعار؛ب - 

إنشاء جلنة وطنية جتمع خرباء يف احملاسبة مهمتها إبداء الرأي حول املشاكل اليت قد تواجه  - 

 عملية التطبيق وإجياد حلوال هلا؛

 من خالل عقد الندوات  يف تطبيق معايري احملاسبة الدوليةاإلستفادة من جتارب بعض الدول - 

  واملؤمترات لتبادل وجهات النظر؛

 .تطوير مضامني التعليم احملاسيب يف اجلامعات ومراكز التكوين - 
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  : خالصـة الفصل 

  :من خالل الدراسة امليدانية ميكننا استخالص مايلي

زائر  اليت إنتهجتها اجلاالقتصاديةعدم قدرة املخطط الوطين احملاسيب على مواكبة التحوالت  - 

 وإمجاع من قبل أصحاب املهنة بضرورة هذه اقتناع، وعليه فهناك منذ مثانينيات القرن املاضي

 اإلصالحات احملاسبية اليت نتج عنها تبين النظام احملاسيب املايل؛

  

هناك إمجاع حول صعوبة التخلي على املمارسات اليت كانت سائدة وفق املخطط احملاسيب  - 

نية احملاسب واليت طبقها منذ أكثر من ربع قرن، مما يشكل عائق قد حيول الوطين واليت جتذرت يف ذه

 دون التطبيق اجليد للنظام احملاسيب املايل؛ 

  

هناك إمجاع على ضرورة تكثيف برامج التكوين لتأهيل احملاسب حىت يستطيع تطبيق  - 

إنطالقا من حتسني مستوى إصالح منظومة التعليم والتكوين احملاسيب النظام احملاسيب املايل، مع ضرورة 

برامج التعليم والطرق البيداغوجية، وإدخال مفهوم التكوين املتواصل والتأهيل على منظومة التعليم 

 والتكوين احملاسيب؛

  

هناك شبه إمجاع على عدم توافق النظام احملاسيب املايل مع النظام اجلبائي، فهناك العديد من  - 

 أو املمارسات اجلبائية ايل مل تواكبه تعديالت على النظام الضرييب، فالنظام احملاسيب املختالفنقاط اال

  للمخطط الوطين احملاسيب؛استنادااليت كانت تطبق 

  

 لتطبيق النظام احملاسيب املايل االقتصاديةهناك إمجاع على ضعف إستعداد معظم املؤسسات  - 

 لتطبيق هذا النظام املستمد أساسا من نتيجة لغياب الوعي احملاسيب، فال زالت أنظمة املعلومات غري كافية

  .   معايري احملاسبة الدولية



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــامتةاخل
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  الخالصة العامة .1

حاولنا من خالل تناولنا ملوضوع النظام احملاسيب املايل بني اإللتزام باملعايري الدولية ومتطلبات 

التطبيق، معاجلة إشكالية البحث اليت تدور حول مدى التوافق مع املعايري الدولية، وهل إستعدت املؤسسة 

 ترب ثورة على الثقافات واملمارسات احملاسبية املطبقة  اجلزائرية جيدا لتطبيق هذا النظام الذي يعاالقتصادية

قبل صدوره، ومن أجل ذلك قمنا مبعاجلة هذا املوضوع من خالل اجلمع بني الدراسة النظرية من جهة 

        ا من فرضيات البحث وباستخدام األساليب واألدوات املشار إليهاانطالقوالدراسة امليدانية من جهة أخرى، 

  .يف املقدمة

فرضت املتغريات الدولية اليت حدثت يف الساحة العاملية خاصة يف العشرية األخرية من القرن 

، مست احمليط الداخلي االقتصاديةالعشرين عدة ضغوط، جعلت اجلزائر تقدم على جمموعة من اإلصالحات 

 االقتصادية واخلارجي للمؤسسة، واتضح جليا قصور املخطط احملاسيب الوطين وعدم مسايرته للمتطلبات

 والسياسية الناجتة عن التحوالت اجلديد اليت تعيشها اجلزائر، مما جعلها تباشر مجلة من االجتماعيةو

  .اإلصالحات اليت مست نظامها احملاسيب ونتج عنها تبين نظام حماسيب مايل جديد

ل تبين معايري يعترب النظام احملاسيب املايل نتاجا للتوجه حنو عوملة املمارسات احملاسبية من خال

احملاسبة الدولية، كما ميثل قطيعة جذرية مع الثقافات واملمارسات احملاسبية املسندة للمخطط احملاسيب 

 اجليد االنتقالالوطين، وعليه يتطلب تطبيقه مجلة من اإلجراءات واإلصالحات اليت من شأا أن تضمن 

  . اجلزائرية املعين األول ذه اإلصالحاتيةاالقتصادوتعترب املؤسسة والسلس من املخطط إىل النظام، 

 من التحديات املرتبطة مبوضوع التحول للنظام احملاسيب  اجلزائرية الكثرياالقتصاديةتواجه املؤسسة 

اجلديد، منها ما يرتبط بالقانون اجلديد واإلجراءات املرافقة لتطبيقه نتيجة للتحول العميق الذي مس بشكل 

سات احملاسبية، ومنها ما يرتبط باإلمكانيات والوسائل املادية والبشرية اليت جيب مباشر الثقافات واملمار

لس حنو النظام احملاسيب املايل، إضافة لضرورة التكوين  باعتماد إستراتيجية تكوين تسخريها لضمان حتول س

  .طويلة املدى من شأا أن ترسخ معامل الثقافة احملاسبية اجلديدة
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 نتائج الدراسة .2

  : ما توصلنا له من خالل هذه الدراسة مايليأهم

 اقتصاد املخطط إىل قتصاد من االاالنتقال اليت باشرا اجلزائر واالقتصاديةتيجة لإلصالحات ن -

 ة يستطع املخطط احملاسيب الوطين مواكب، ملالسوق وتبين سياسات اخلوصصة وتشجيع اإلستثمار األجنيب

ادات، مما أجرب اجلزائر على التفكري وتكريس اجلهود إلصالح هذا  العديد من االنتقوواجههذه التغريات 

النظام يف خضم مجلة اإلصالحات املنتهجة، كللت هاته اجلهود بتبين نظام حماسيب جديد وهو النظام 

 ؛احملاسيب واملايل

زائر  اليت عرفتها اجلاالقتصاديةيعترب النظام احملاسيب املايل نتاج لعملية إصالح فرضتها التحوالت  -

ويهدف إىل معاجلة املشاكل واالنتقادات املوجهة للمخطط الوطين احملاسيب وخاصة من قبل الشركات 

 متعددة اجلنسيات واملتعلقة خصوصا بضرورة تكييفه مع املعايري احملاسبية الدولية؛

يف بعض  خرج عليها هإلتزم النظام احملاسيب املايل إىل حد كبري مبعايري احملاسبة الدولية،إال أن -

 إال عند تاريخ التنازل الفعلي عن اإلستثمارات اليت مت االهتالكاتكعدم التوقف على احتساب  اجلزئيات، 

تصنيفها ضمن األصول غري املتداولة احملتفظ ا للبيع،كذالك إمكانية توزيع املؤونات الكربى على عدة 

 ؛قتناء والشهرة أو فارق االندماجا إىل معاجلة ةسنوات حىت ال تؤثر على نتيجة الدورة، باإلضاف

صعوبة التخلي على املمارسات اليت كانت سائدة وفق املخطط احملاسيب الوطين واليت جتذرت يف  -

 الذي يعترب مبثابة قطيعة ذهنية احملاسب، مما يشكل عائق قد حيول دون التطبيق اجليد للنظام احملاسيب املايل

 ؛ جذرية مع هذه املمارسات

برامج التكوين لتأهيل احملاسب حىت يستطيع تطبيق النظام احملاسيب املايل، مع ضرورة تكثيف  -

ا من حتسني مستوى برامج التعليم والطرق انطالقإصالح منظومة التعليم والتكوين احملاسيب اإلشارة إىل 

  ؛البيداغوجية، وإدخال مفهوم التكوين املتواصل والتأهيل على منظومة التعليم والتكوين احملاسيب

 لتطبيق النظام احملاسيب املايل نتيجة لغياب الوعي االقتصاديةضعف إستعداد معظم املؤسسات  -

 .   احملاسيب، فال زالت أنظمة املعلومات غري كافية لتطبيق هذا النظام املستمد أساسا من معايري احملاسبة الدولية
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 إختبار الفرضيات .3

خالهلا على الدراسة النظرية والدراسة امليدانية  خالل طريقة معاجلتنا للموضوع واليت إعتمدنا من

  :باإلعتماد على اإلستبانة، توصلنا أثناء إختبارنا للفروض إىل مايلي

 الراهنة االقتصاديةإصالح النظام احملاسيب يعود إىل التحوالت خبصوص الفرض األول املتضمن أن  -

وتنامي دور و نفوذ الشركات متعددة  السوق وسياسات العوملة قتصاداليت إنتهجتها اجلزائر بتبنيها ال

فقد حتقق من خالل إمجاع جل املستجوبني على أن املمارسات احملاسبية املسندة للمخطط ، اجلنسيات

، وأمجعوا على ضرورة اإلصالحات احملاسبية اليت االقتصاديةاحملاسيب الوطين مل تستطع مواكبة التحوالت 

 االقتصاديةاإلصالحات ام احملاسيب املايل، وأرجع أغلبيتهم سبب هذه اإلصالحات إىل كللت بتبين النظ

 متطلبات املناخ الدويل؛الراهنة و

إستجابة النظام احملاسيب املايل لإلحتياجات املختلفة ملستخدمي املتعلق بأن أما الفرض الثاين  -

، فقد ى مدى توافقه مع معايري احملاسبة الدوليةعلمتوقف املعلومات احملاسبية يف ظل جهود العوملة احملاسبية 

حتقق هذا الفرض من خالل عرض النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية، أين نالحظ أن النظام 

 .      احملاسيب املايل إلتزم مبعايري احملاسبة الدولية، لتلبية اإلحتياجات املختلفة ملستعملي القوائم املالية

جناح مسار تطبيق النظام احملاسيب املايل يقتضي مجلة اإلصالحات اليت  الثالثص الفرض خبصوأما  -

 وتدريب االقتصاديةجيب أن تتم باملوازاة على املنظومة اجلبائية والتشريعية، باإلضافة إىل تأهيل املؤسسة 

جذرية مع وقطيعة فلقد حتقق من خالل عرض النظام احملاسيب املايل الذي يعترب ثورة العنصر البشري، 

الثقافات واملمارسات املسندة للمخطط الوطين احملاسيب، لذا يتطلب مجلة من اإلصالحات وهو األمر الذي 

 يؤيده أغلب املستجوبني؛

 السلس من املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام احملاسيب املايل االنتقال الرابعفيما يتعلق بالفرض و -

واقع لا من استعراض انطالق، فلم يتحقق هذا الفرض  اجلزائريةاالقتصاديةعلى اإلستعداد اجليد للمؤسسة 

 اجلزائرية، اليت تعيش االقتصادية للنظام احملاسيب املايل واجلهود املبذولة من قبل املؤسسة لالنتقالالتحضري 

 . من املخطط للنظام، وهو ما أمجع عليه جل املستجوبنياالنتقال رمبا يكون عائقا أمام اواقع
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 االقتراحات .4

من خالل دراستنا ملختلف جوانب املوضوع، وبناءا على الدراسة النظرية ونتائج الدراسة امليدانية 

  :، ميكن أن خنرج جبملة من التوصيات وهينونتائج التحليل اإلحصائي لإلستبيا

يف  أهم ما جيب التكفل به يف هذه املرحلة التكوين، فيجب أن يكون موجه لفائدة مجيع العمال -

 مبختلف مستويام ومسؤوليام، كما جيب التركيز قدر اإلمكان على النوعية مع إعتماد جمال احملاسبة

إستراتيجية التكوين طويل املدى لترسيخ الثقافات واملمارسات احملاسبية اجلديدة املسندة إىل املمارسات 

 احملاسبية الدولية؛

فادة من تلدولية، لتبادل وجهات النظر واإلستكثيف املؤمترات والندوات وامللتقيات وخاصة ا -

  معايري احملاسبة الدولية؛انتهاجخربات بعض الدول العربية واألجنبية اليت كانت سباقة يف 

مات واهليئات الدولية اليت جتمع املمارسني ملهنة احملاسبة عرب العامل ظاإلسراع يف اإلنضمام إىل املن -

دات التقنية اليت تقدمها مثل هذه اهليئات ألعضائها وخاصة من الدول لإلستفادة من خمتلف املزايا واملساع

 النامية؛

اإلستعانة بربامج اإلعالم اآليل، بعد إختيارها وإخضاعها للتجربة وتدريب العاملني عليها، ملا  -

  للوقت واجلهد؛اقتصادتوفرها هذه الربامج من 

سني مستوى برامج التعليم والطرق ا من حتانطالق إصالح منظومة التعليم والتكوين احملاسيب -

 البيداغوجية، وإدخال مفهوم التكوين املتواصل والتأهيل على منظومة التعليم والتكوين احملاسيب؛

 أفاق البحث في الموضوع .5

تناولنا من خالل هذا البحث، موضوع النظام احملاسيب املايل ومدى إلتزامه مبعايري احملاسبة الدولية، 

نشود من اإلصالحات احملاسبية اليت قامت ا اجلزائر مؤخرا، كما حاولنا تسليط الضوء اهلدف امله باعتبار

 السلس من املخطط إىل النظام، وعليه مل نتطرق للجوانب التقنية للمعاجلة لالنتقالعلى اجلهود املبذولة 

 باعتبار وأحباث أخرى، احملاسبية والتقييم وفق النظام احملاسيب املايل واليت ميكن أن تكون موضوع لدراسات

حداثة املوضوع باإلضافة إىل أن هذا النظام يعترب قطيعة جذرية مع خمتلف املمارسات والثقافات احملاسبية 

  .اليت كانت سائدة قبلة



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  راجعـامل
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 :الكتب .1

 .1987 ،مصر، إبراهيم سالم حجازي، نظم املعلومات اإلدارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة -01

  اإلسكندرية،اجلامعية أمني السيد أمحد لطفي، احملاسبة الدولية يف الشركات متعددة اجلنسيات، الدار -02

 .2004مصر، 

 IAS -IFRSفق النظام احملاسيب املايل اجلديد واملعايري احملاسبية الدولية مجعة هوام، احملاسبة املعمقة و -03

 ، 2010، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2009/2010

مجعية امع العريب للمحاسبني القانونيني، املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية املصادق عليها يف  -04

 .2008ان، األردن، ، جمموعة أبو غزالة، عم01/01/2008

 دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل حسني القاضي، مأمون محدان، احملاسبة الدولية ومعايريها، -05

 .2008عمان، األردن، 

عمان دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، حسني القاضي، مأمون محدان، نظرية احملاسبة،  -06

 .2007 األردن،

إثراء للنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل ،2007ت، معايري التقارير املالية الدولية خالد مجال اجلعارا -07

   .2008عمان، األردن، 

دار الثقافة للنشر و التوزيع   ، الطبعة األوىل،اجلزء األولخليل الدليمي وآخرون، مبادئ احملاسبة املالية،  -08

2005. 

 .2009دار وائل للنشر، األردن،  ،وىلالطبعة األ خليل عواد أبو حشيش، احملاسبة املتقدمة،  -09

 .2006 ،رضوان حلوة حنان، النموذج احملاسيب من املبادئ إىل املعايري، دار وائل للنشر، األردن -10

ريتشارد شرويدر وآخرون، نظرية احملاسبة، تعريب خالد علي أمحد كاجيجي، إبراهيم ولد حممد  -11

 .2006 السعودية ، الفال، دار املريخ للنشر، الرياض اململكة العربية

ستيفن موسكوف، مارك مسكني، نظم املعلومات احملاسبية الختاذ القرارات مفاهيم وتطبيقات ترمجة  -12

 .2002 دار املريخ للنشر و التوزيع ، الرياض ، السعودية ، ،كمال الدين سعيد وآخرون

 اجلزائر عات اجلامعيةسعدان شبايكي، تقنيات احملاسبة حسب  املخطط احملاسيب الوطين، ديوان املطبو -13

1999. 

مكتبة  ،، اجلزء األولIAS/IFRSشعيب شنوف، حماسبة املؤسسة طبقا للمعايري احملاسبية الدولية  -14

 .2008الشركة اجلزائرية بوداود، اجلزائر، 
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 مكتبة ،الثاين، اجلزء IAS/IFRSشعيب شنوف، حماسبة املؤسسة طبقا للمعايري احملاسبية الدولية  -15

 .2009ية بوداود، اجلزائر، الشركة اجلزائر

طارق عبد العال محاد، دليل احملاسب إىل تطبيق معايري التقارير املالية الدولية احلديثة، الدار اجلامعية  -16

 .2006 اإلسكندرية، مصر،

 ذات السالسل للطباع والنشر، الكويت، الطبعة األوىل عباس مهدي الشريازي، نظرية احملاسبة، -17

1990. 

وب، أصول احملاسبة العامة وفق املخطط احملاسيب الوطين، الطبعة الثانية، ديوان عبد الكرمي بويعق -18

 .1999املطبوعات اجلامعية، اجلزائر 

اإلسكندرية  عبد الوهاب نصر علي، مبادئ احملاسبة املالية وفقا ملعايري احملاسبة الدولية، الدار اجلامعية -19

 .2003/2004مصر، 

الرياض  لدولية، تعريب حممد عصام الدين زيد، دار املريخ للنشرفردريك تشاوي وآخرون، احملاسبة ا -20

 .2004 ،اململكة العربية السعودية

 نعما كمال عبد العزيز النقيب، مقدمة يف نظرية احملاسبة، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع -21

 .2004األردن، 

 اجلوانب النظرية والعملية، دار وائل حممد أبو نصار، مجعة محيدات، معايري احملاسبة واإلبالغ املايل -22

 .2008للنشر، عمان، األردن، 

حممد املربوك أبو زيد، احملاسبة الدولية وانعكاساتـها على الدول العربيـة، إيتراك للطباعـة  -23

 .2005 ،والنشـر والتوزيـع، القاهـرة، مصر

الية اإلطار التصوري، مزور للطباعة   احملاسبة املSCFمفيد عبد الالوي، النظام احملاسيب املايل اجلديد  -24

 .2008والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 

نبيه عبد الرمحان اجلرب، حممد عالء الدين عبد املنعم، احملاسبة الدولية اإلطار الفكري والواقع العملي  -25

 .1998مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر، اململكة العربية السعودية، 

  مبادئ احملاسبة املالية األساس العلمي والعملي يف القياس حملاسيب، اجلزء األولهادي رضا الصفار،  -26

   .2006 عمان، األردن، ،دار الثقافة للنشر والتوزيع

مبادئ احملاسبة املالية األساس العلمي والعملي يف القياس حملاسيب، اجلزء األول، دار الثقافة للنشر  -27

 .2006 األردن،،  عمان،والتوزيع

اجلزء  ،ناجي احليايل، أصول احملاسبة املالية، منشورات األكادميية العربية املفتوحة يف الدمناركوليد  -28

 .2007األول، 
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وليد ناجي احليايل، نظرية احملاسبة، منشورات األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك، اجلزء األول  -29

2007. 

 الطبعة األوىل، مكتبة امـع العريب للنشرياسر صادق مطيع وآخرون، نظم املعلومـات احملاسبية،  -30

 .2007عمـان، األردن، 

  يوسف حممد جربوع، سامل عبد اهللا حلس، احملاسبة الدولية مع التطبيق العملي ملعايري احملاسبة الدولية -31

 .2001،ن األرد،والتوزيعمؤسسة الوراق للنشر الطبعة األوىل، 

       اسبة الدولية، الصفحة الزرقاء، برج الكيفان، اجلزائرحممد بوتني، احملاسبة املالية ومعايري احمل -32

2010.      

 :الرسائل الجامعية .2

 أعمال التوحيد الدولية بالتطبيق على ظلمداين بن بلغيث، أمهية إصالح النظام احملاسيب للمؤسسة يف  -33

جامعة اجلزائر ، ري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسي،أطروحة دكتوراه حالة اجلزائر،

2004. 
طارق محزة، املخطط الوطين احملاسيب دراسة حتليلية إنتقادية، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة  -34

، فرع النقود واملالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، غري منشورةاملاجستري يف العلوم االقتصادية

 .2003/2004جامعة اجلزائر، 

 :مؤتمرات واأليام الدراسيةالملتقيات، ال .3

محادي نبيل، حماسبة املؤسسة االقتصادية اجلزائرية من املخطط إىل النظام، ملتقى دويل حول اإلطار  -35

 IAS/IFRS املعايري احملاسبية الدولية ظلاملفاهيمي للنظام احملاسيب املايل اجلزائري وآليات تطبيقيه يف 

 .2009 أكتوبر 15- 14- 13جامعة سعد دحلب البليدة، اجلزائر، 

 النظام احملاسيب املايل اجلديد، امللتقى ظلعبد الرزاق خليل، نعيمة عبدي، قرض اإلجيار يف اجلزائر يف  -36

)  وآفاق قاتيتطب جتارب ( ةي يف ظل معايري احملاسبة الدولدیالدويل األول حول النظام احملاسيب واملايل اجلد

جانفي  18- 17 ،بالوادي، اجلزائر جلامعيتسيري املركز امعهد العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم ال

2010. 

حممد مخيسي بن رجم، االنتقال من املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام احملاسيب املايل، ملتقى دويل  -37

 املعايري احملاسبية الدولية ظلحول اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل اجلزائري وآليات تطبيقيه يف 

IAS/IFRS 2009 أكتوبر 15- 14-13، جامعة سعد دحلب البليدة، اجلزائر. 



عــة املراجـقائم                                                                                                           

 208 

مداين بن بلغيث، إشكالية التوحيد احملاسيب جتربة اجلزائر، مداخلة منشورة مبجلة الباحث، عدد  -38

اجلزائر ، ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة02/2002

2002. 

 ث، التوافق احملاسيب الدويل املفهوم املربرات واألهداف، مداخلة منشورة مبجلة الباحثمداين بن بلغي -39

   اجلزائر،ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح 04/2006عدد 

2006. 

نصر الدين بن نذير، عمار بوشناق، جدول تدفقات اخلزينة، ملتقى دويل حول اإلطار املفاهيمي  -40

 املعايري احملاسبية الدولية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم ظلللنظام احملاسيب املايل اجلديد وآليات تطبيقه يف 

 .2009 أكتوبر 15-14- 13التسيري، جامعة سعد دحلب البليدة، اجلزائر، 

نصر رحال وآخرون، تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد يف اجلزائر، امللتقى الدويل األول حول النظام  -41

، معهد العلوم اإلقتصادية ) وآفاق قاتيجتارب، تطب ( ةلي يف ظل معايري احملاسبة الدودياحملاسيب واملايل اجلد

 .2010 جانفي 18- 17 والتجارية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي بالوادي اجلزائر،

  )مع دراسة حالة ( نصر رحال، مصطفى عواطي، تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد يف اجلزائر -42

 قاتيجتارب تطب ( ةي يف ظل معايري احملاسبة الدولدیامللتقى الدويل األول حول النظام احملاسيب واملايل اجلد

 18- 17   بالوادي اجلزائراجلامعي التسيري، املركز ، معهد العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم)وآفاق 

 .2010جانفي 

 :النصوص القانونية والتنظيمية .4

 اجلريدة الرمسية ،احملاسيباملتضمن املخطط الوطين  ،1975 ماي 09 املؤرخ يف 35 – 75أمر رقم  -43

 . 1975، 37عدداجلزائر، 

اجلريدة الرمسية  اسيب املايل،، املتضمن النظام احمل2007 نوفمرب 25 مؤرخ يف 11- 07قانون رقم  -44

 .2007، 74 عدد اجلزائر،

، يتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات 2010 جويلية 29 مؤرخ يف 01- 10قانون رقم  -45

 .2010، 42 اجلزائر، عدد ،واحلاسب املعتمد، اجلريدة الرمسية

    م القانون، املتضمن تطبيق أحكا2008 ماي 26 مؤرخ يف 156- 08مرسوم تنفيذي رقم  -46

 .2008 ،27 عدد اجلزائر،اجلريدة الرمسية،  ،11- 07

دد أسقف رقم األعمال وعدد املستخدمني والنشاط املطبق حي، 2008 جويلية 26 يف خقرار مؤر -47

 .2009 ،19عدد اجلزائر، جلريدة الرمسية،  اعلى الكيانات الصغرية بغرض مسك حماسبة مالية مبسطة،
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دد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف وعرضها وكذا ، حي2008 جويلية 26 يف خقرار مؤر -48

 .2009 ،19 عدد اجلزائر،اجلريدة الرمسية،  مدونة احلسابات وقواعد سريها،

، املتضمن ملخطط احلسابات البنكية والقواعد 2009  جويلية23 املؤرخ يف 04-09نظام رقم  -49

 .2009 ،76عدداجلزائر، اجلريدة الرمسية، ، احملاسبية املطبقة على البنوك واملؤسسات املالية

، املتضمن إعداد الكشوف املالية للبنوك 2009 أكتوبر 18 املؤرخ يف 05- 09نظام رقم  -50

 .2009، 76اجلزائر، عدد ، واملؤسسات املالية ونشرها، اجلريدة الرمسية

 احملاسيب  املتعلق بقواعد التقييم والتسجيل،2009  ديسمرب29املؤرخ يف  08-09نظام رقم  -51

 .2010 ،14 عدد اجلزائر، اجلريدة الرمسية،لألدوات املالية من طرف البنوك واملؤسسات املالية، 

، تتضمن أول تطبيق للنظام احملاسيب املايل 2009 أكتوبر 29 مؤرخة يف 02تعليمة وزارية رقم   -52

  . 2009جلزائر، نوفمرب ، الس الوطين للمحاسبة املديرية العامة للمحاسبة، وزارة املالية، ا2010
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   رسالة اإلستبيان– ) 01( امللحق رقم 

  

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  جامعة تبسة

  كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري

  استراتيجي صناعي مايل وحماسيبحتليل مدرسة الدكتورة 

  ختصص حماسبة وتدقيق

  

  تريماجس مذكرة إلعداد التحضري إطاراستمارة استبيان يف 

  

  سيدايت، ساديت

معايري اإلستجابة لل بعنوان النظام احملاسيب املايل بني ماجستري التحضري لرسالة إطاريف 

 املشاركة يف إثراء هذا املوضوع من خالل تفضلكم باإلجابة كم مندالتطبيق، أوالدولية ومتطلبات 

حول متطلبات   كمهنينيعلى مجلة األسئلة املوجودة ذه االستمارة، سعيا منا ملعرفة وجهة نظركم

  .تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلزائري

 االهتمام كلستولون اعتقد أنكم ونظر ألمهية هذه الدراسة وتزامنها مع تطبيق هذا النظام 

  .إال يف إطار البحث العلمي  أن معلوماتكم لن تستخدمااألسئلة، علمواجلدية يف اإلجابة على هذه 

  

  تقبلوا مين فائق االحترام والتقدير                    

 
 
 
 

 ق يوسفي رفي الباحث                                                                                 
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   باللغة العربية اإلستبيانإستمارة – ) 20( امللحق رقم 

  

 عام........ :العمر /            أنثى  ذكر    اجلنس   / )إختياري : ...........................( اإلسم واللقب .1

 عام......... :املهنيةاخلربة : ........................... الرتبة: ............................... الوظيفة/ املهنة  .2

 : ........................................املكان: .............................../ اهليئة املستخدمة/ ة املؤسس .3

                    أعمال حرةقطاع حكومي              قطاع خاص              قطاع خمتاط   :               القطاع .4

 
 : ......................................................تروين أن وجدالربيد اإللك .5

  

 مل تستطع مواكبة التحوالت اإلقتصادية PCNهل تعتقد أن املمارسات احملاسبية وفق املخطط احملاسيب الوطين  .6

    جواب     دون                                           نعم                    ال         ؟اجلديدة 

      
 ؟التحوالت هاته  ضروري ملواكبة ،SCFاليت نتج عنها تبين النظام احملاسيب املايلاحملاسبية اإلصالحات ترى أن هل  .7

 دون جواب               ضرورية             غري ضرورية              جدا  ضرورية                     

 
 ؟ات احملاسبية الراهنة حسب رأيك ماهي أسباب اإلصالح .8

 الراهنة االقتصادياإلصالحات  �

 )…الشراكة الدولية، العوملة،( متطلبات املناخ الدويل   �

 تنظيم مهنة احملاسبة �

   فرضتها هيئات دولية                     �

 ………………………………………………………………………:      أخرى

  

 
 ؟هل أنت مقتنع ذه اإلصالحات  .9

                                       نعم                    ال              دون جواب                      

   
   ؟كيف تقييم التغريات اليت طرأت على املمارسات احملاسبية بصدور النظام احملاسيب املايل  .10

  دون جواب             قليلة األمهية          هامة                                                                هامة جدا  

        

  

 هل تعتقد انه من الصعب على احملاسب التخلي على املمارسات احملاسبية اليت كانت سائدة وفق املخطط الوطين  .11

 دون جواب  عم                     ال             ن                                           ؟احملاسيب 
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 دون جواب          عم           ال    ن        ؟  هل تعتقد أن احملاسب خبربته احلالية قادر على تطبيق هذا النظام     .12

     

  دون جواب  عم            ال            ن                  ؟  إذا كان اجلواب بال، هل أنت مع فكرة إعادة تكوين احملاسب 

  

                         نعم                   ال؟تكوين على النظام احملاسيب املايل  هل تابعت دورات  .13

     

   : ...........................................مكان التكوين:                أجب على ما يلي     إذا كان اجلواب بنعم، 

  ساعة................ يوم   : .............              مدة التكوين                                                     

  

  مفيد جدا             مفيد             غري مفيد:                                   ما هو تقييمك هلذا التكوين

  

           راضي             غري راضيراضي جدا    :                                     ما مدى رضاك على هذا التكوين

  

  ؟     إذا كنت غري راضي على التكوين، ملاذا 

  فترة التكوين قصرية وغري كافية �

  غياب مكونني مؤهليني على دراية كافية بالنظام احملاسيب املايل �

  اإلهتمام باجلانب النظري على حساب اجلانب التطبيقي �

  ...............................................................................: ..........................      أخرى

  

  

 للتشاور حول كيفيات تطبيق هذا النظام، واملشاكل احملاسبني هل توافق على فكرة تنظيم مؤمترات وندوات جتمع  .14

 دون جواب   أوافق                             أوافق بشدة               أوافق                ال؟اليت تواجههم 

  

 
                    نعم                     ال؟هل حضرت مثل هذه الندوات   .15

  

                  مفيدة جدا           مفيدة                 غري مفيدة؟     إذا كان اجلواب بنعم، ما هو تقييمك هلا 

  

  

  

   ؟ي على املمارسات احملاسبية خلرجي اجلامعات كيف تقيم أثر التكوين األكادمي  .16

  دون جواب                                                أثر إجيايب                 اثر سليب              
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   ؟  هل أنت مع ضرورة إصالح نظام التعليم والتكوين للمحاسبني ليتماشى مع النظام احملاسيب املايل اجلديد .17

 دون جواب                                                    نعم                     ال                   

  

 
   ال             نعم                            ؟هل واجهتك مشاكل يف تطبيق النظام احملاسيب املايل  .18

 
  ؟إذا كانت اإلجابة بنعم، كيف تتصرف معها 

  للتصرف/  إدارة املؤسسة إعالم �

  إستشارة املهنيني والزمالء يف املؤسسات األخرى �

  أخذ رأي اهليئات الوطنية املكلفة بالسهر على تطبيق هذا النظام �

 PCNبالرجوع إىل التطبيقات اليت كانت سائدة وفق املخطط الوطين احملاسيب  �

  بالرجوع إىل كيفية املعاجلة وفق معايري احملاسبة الدولية   �

  PCGستنادا إىل مناذج حماسبية مشاة لدول أخرى مثل النموذج الفرنسي إ �

  : ........................................................................................................     أخرى

  

  

  ؟ الصادرة حلد اآلن كافية لتوضيح كيفيات تطبيق النظام احملاسيب املايل  هل ترى أن النصوص القانونية .19

   دون جواب                                  كافية                          غري كافية         

  

 
 تطبيق ع املؤسسة لكي تستطي لتأهيلة، كافيهل ترى أن الفترة بني صدور النظام احملاسيب املايل وتاريخ إلزامية تطبيقه  .20

 دون جواب                            نعم                     ال                                ؟هذا النظام 

  

 دون جواب        نعم          ال            ؟حسب رأيك هل تتأثر املمارسات احملاسبية يف اجلزائر بالتنظيم اجلبائي   .21

  

 دون جواب         ال                     نعم    ؟ يتوافق مع النظام احملاسيب املايل احلايلاجلبائي النظام  تعتقد أن ا هل .22

  

 .................................................................:إذا كان اجلواب بال، حدد بعض نقاط اإلختالف     

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................  
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 دون جواب           نعم           ال         ؟هل تتقد أنه ميكن يف السوق اجلزائرية تقييم األصول بالقيمة العادلة   .23

  

  ؟ دون التطبيق اجليد هلذا النظام  سيحول إذا كان اجلواب بال، يف رأيك هل مشكلة التقييم وفق القيمة العادلة    

  دون جواب          نعم                 ال                                                                        

  

   ؟ للمؤسسة لتتماشى مع النظام احملاسيب املايل أمر ضروري )الربامج  ( هل تعترب أن تكييف األنظمة التسيريية  .24

  دون جواب                                      ضروري جدا               ضروري            غري ضروري                

  

  هل قامت مؤسستكم ذا ؟                                  نعم                        ال        .25

  

   ؟ لتطبيق هذا النظام يف رأيك هل ترى أن املؤسسة اجلزائرية إستعدت جيدا .26

  دون جواب                                                                          نعم                ال           

  

  يف رأيك ما هي الصعوبات والعوائق اليت تواجه تطبيق النظام احملاسيب املايل ؟  .27

................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................  

  

  أذكر بعض اإلقتراحات واحللول اليت تراها مناسبة لتمكني املؤسسة من تطبيق هذا النظام ؟ .28

................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................  
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  الفرنسية باللغة  اإلستبيانإستمارة – ) 30( امللحق رقم 

 

 
1. Nom et Prénoms : …………………………………… / Sexe :          Masculin              Féminin   / Age : ……….ans 

 
2. Profession / Fonction : ……………………..... /  Grade : …………………. / Expérience professionnelle : ……..ans 
 
3. Entreprise / Entité : ………………………………………………….… / Lieu : ………….………………….……. 
 
4. Secteur :                      Public                      Prive                         Mixte                             Fonction libérale 
 
5. Adresse électronique ( E-mail ) : ……………………………………………………………………………………… 
 
6. Pensez-vous que les pratiques comptables selon le plan comptable national (PCN) ne peuvent pas suivre les 

nouvelles transformations économiques?  
                             

                                                          Oui                              Non                           Sans réponse  
 
 
7. Croyez-vous que les réformes comptables qui ont abouti à l'adoption de nouveaux systèmes comptables financiers 

sont nécessaires pour suivre cette transformation économique? 
 
                     Plus que nécessaire                       Nécessaire                       Pas nécessaire                     Sans réponse 
 
 
8. A votre avis, Quelles sont les causes de la réforme comptable en cours? 
 

� Les réformes économiques en cours 

� Le contexte international (mondialisation, partenariat,…)   

� L’organisation de la profession comptable 

� Imposée par des organismes internationaux 
       Autre : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
9. Etes-vous convaincu par ces réformes? 
 
                                                          Oui                              Non                           Sans réponse  
 
10. Comment évaluez-vous les changements dans les pratiques comptables de l'application du système comptable 

financier? 
 
                      Très importants                             Importants                       peu d’importants                Sans réponse 
 
 
11. Pensez-vous qu'il est difficile pour le comptable d’arrêter les pratiques comptables qui ont été conforment aux Plan 

comptable national? 
 
                                                          Oui                              Non                           Sans réponse  
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12. Pensez-vous que le comptable avec son expérience actuelle est capable  d’appliquer ce système? 
 
                                                          Oui                              Non                           Sans réponse  
 
 
Si la réponse est non, Etes-vous avec l'idée de faire un recyclage des comptables?  
 
                                                          Oui                              Non                           Sans réponse  
 
 
 
13. Suivez-vous des sessions de formations sur le système comptable financier?                        Oui                          Non   
 
Si la réponse est oui, répondre aux questions suivantes:                   lieu de la formation : ............................................ 
                                                                                
                                                                                                   Durée de la formation : ...................... Jour ............. Heure  
 
Quelle est votre évaluation de cette formation?                       Très utile                 Utile                         Non utile 
 
Comment êtes-vous satisfait de ces formations?                 Très satisfait                Satisfait               Non satisfait  
 
 
 Si vous n'êtes pas satisfait de ces sessions de Formations,  pourquoi? 
 

�  Période de formation est courte et insuffisante  

� L'absence de formateurs capable suffisamment au courant du système comptable financier 

� L'attention du côté de la théorie par rapport du côté pratique 
 
                 Autre : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
14. Etes-vous d'accord avec l'idée d'organiser des conférences et des séminaires assistés par les comptables pour 

consulter sur la façon d'appliquer ce système, et les problèmes auxquels ils sont confrontés?  
 
                  Tout à fait d'accord                   d'accord                               pas d'accord                                       Sans réponse 
 
 
 
15. Avez-vous suivi des séminaires?                                                                   Oui                              Non 
 
 
Si la réponse est oui, quelle est votre évaluation? 
                                                                                                            Très utile                     Utile                     Non utile 
 
 
 
 
16. Comment jugez-vous L'impact de la formation académique sur les pratiques comptables des diplômés 

universitaires? 
                                                                                                   Positif                         Négatif                  Sans réponse 
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17. Etes-vous avec la nécessité de réformer le système éducatif et la formation des comptables pour être adopter avec le 
système comptable financier?   

 
                                                          Oui                              Non                           Sans réponse  
 

 
18. Avez-vous rencontré des problèmes dans l'application du système comptable financier?  
 
                                                                                        Oui                              Non 
 
Si la réponse est oui, comment gérez-vous ces problèmes?  
 

� Informer l’administration de l’entreprise  

� Se renseigner auprès des professionnels ou collègues 

� Prenant l'opinion des organisations nationales chargées de la mise en œuvre de ce système 

� Référence aux applications qui ont été répandues en conformité avec le PCN 

� Référence à des méthodes de traitement selon les normes comptables internationales 

� Référence à des modèles comptables similaires à d'autres pays  ex : PCG français 
 
                 Autre : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
19. Pensez-vous que les textes juridiques publiés à ce jour sont suffisant pour illustrer le système comptable financier? 
 
                                                          Suffisants                                Non suffisants                       Sans réponse  
  
 
 
20. Pensez-vous que le délai entre l'apparition de système comptable financier et la date d'application obligatoire  

suffisant pour qualifier l'entité pour être en mesure d'appliquer ce système? 
 

                                                          Oui                              Non                           Sans réponse  
 
21.  A votre avis, Est-ce les pratiques comptables en Algérie sont influencée par la réglementation fiscale? 
 
                                                          Oui                              Non                           Sans réponse  
 
 
22. Pensez-vous que le système fiscal actuel se correspond avec le système comptable financier? 
 
                                                          Oui                              Non                           Sans réponse  
 
 
Si la réponse est non, sélectionnez quelques points de différence : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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23. Pensez-vous qu'il puisse évaluer les actifs dans le marché algérien, selon la juste valeur? 
 
                                                          Oui                              Non                           Sans réponse  
 
Si la réponse est non, Est-ce le problème de l'évaluation selon la juste valeur serait un obstacle à la bonne application de 
ce système? 
 
                                                          Oui                              Non                           Sans réponse  
 
 
24. Estimez-vous que l'adaptation des systèmes de gestion ( Les logiciels ) d’entreprise à se conforme au système 

comptable financier il est nécessaire?  
    
                      Très nécessaire                          Nécessaire                               pas  nécessaire                      Sans réponse    
 
 
25. Est-ce votre entreprise à fait ça?                                       Oui                              Non                         
 
 
26. A votre avis, Est-ce l’entreprise algérienne est bien prépare pour l’application de ce système comptable financier?     
 
 
                                                          Oui                              Non                           Sans réponse  
 
 
27. A votre avis, Quelles sont les difficultés et les obstacles auxquels se heurte l'application du système de comptabilité 

financière?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
28. Quelles sont les solutions et les suggestions quel vous proposez  pour permettre à l'entreprise d'appliquer ce 

système? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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 SPSSخمرجات املعاجلة اإلحصائية بواسطة  – ) 04( امللحق رقم 
  

SEXE 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 80 94,1 94,1 94,1 
  2 5 5,9 5,9 100,0 
  Total 85 100,00 100,0   

                        
AGE 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 11 12,9 12,9 12,9 
  2 50 58,8 58,8 71,8 
  3 24 28,2 28,2 100,0 
  Total 85 100,0 100,0   

 
FONCTION 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 30 35,3 35,3 35,3 
  2 43 50,6 50,6 85,9 
  3 12 14,1 14,1 100,0 
  Total 85 100,0 100,0   

 
EXPRIENCE 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 28 32,9 32,9 32,9 
  2 52 61,2 61,2 94,1 
  3 5 5,9 5,9 100,0 
  Total 85 100,0 100,0   

 
WILAYA 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 12 66 77,6 77,6 77,6 
  23 10 11,8 11,8 89,4 
  25 2 2,4 2,4 91,8 
  40 4 4,7 4,7 96,5 
  41 3 3,5 3,5 100,0 
  Total 85 100,0 100,0   

 
SECTEUR 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 55 64,7 64,7 64,7 
  2 17 20,0 20,0 84,7 
  3 13 15,3 15,3 100,0 
  Total 85 100,0 100,0   
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QUESTION N° 06 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 76 89,4 89,4 89,4 
  2 7 8,2 8,2 97,6 
  3 2 2,4 2,4 100,0 
  Total 85 100,0 100,0   

 
QUESTION N° 07 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 54 63,5 63,5 63,5 
2 29 34,1 34,1 97,6 
3 2 2,4 2,4 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0   

 
R01 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 56 65,9 65,9 65,9 
2 29 34,1 34,1 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0   

 
R02 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 48 56,5 56,5 56,5 
2 37 43,5 43,5 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0   

 
R03 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 28 32,9 32,9 32,9 
2 57 67,1 67,1 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0   

 
R04 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 30 35,3 35,3 35,3 
2 55 64,7 64,7 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0   

 
R05 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 3 3,5 3,5 3,5 
2 82 96,5 96,5 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0   
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QUESTION N° 09 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 76 89,4 89,4 89,4 
2 5 5,9 5,9 95,3 
3 4 4,7 4,7 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0   

 
QUESTION N° 10 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 43 50,6 50,6 50,6 
2 38 44,7 44,7 95,3 
3 4 4,7 4,7 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0   

 
QUESTION N° 11 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 72 84,7 84,7 84,7 
2 13 15,3 15,3 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0   

 
QUESTION N° 12 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 8 9,4 9,4 9,4 
2 76 89,4 89,4 98,8 
3 1 1,2 1,2 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0   

 
P 01 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 75 88,2 98,7 98,7 
2 1 1,2 1,3 100,0 

Valid 

Total 76 89,4 100,0   
Missing System 9 10,6     
Total 85 100,0     

 
QUESTION N° 13 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 59 69,4 69,4 69,4 
2 26 30,6 30,6 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0   
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G01 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 30 35,3 50,8 50,8 
2 24 28,2 40,7 91,5 
3 5 5,9 8,5 100,0 

Valid 

Total 59 69,4 100,0   
Missing System 26 30,6     
Total 85 100,0     

 
 
G02 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 15 17,6 25,4 25,4 
2 38 44,7 64,4 89,8 
3 6 7,1 10,2 100,0 

Valid 

Total 59 69,4 100,0   
Missing System 26 30,6     
Total 85 100,0     

 
G03 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 4 4,7 6,8 6,8 
2 4 4,7 6,8 13,6 
3 51 60,0 86,4 100,0 

Valid 

Total 59 69,4 100,0   
Missing System 26 30,6     
Total 85 100,0     

 
S01 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 41 48,2 80,4 80,4 
2 10 11,8 19,6 100,0 

Valid 

Total 51 60,0 100,0   
Missing System 34 40,0     
Total 85 100,0     

 
S02 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 9 10,6 17,6 17,6 
2 42 49,4 82,4 100,0 

Valid 

Total 51 60,0 100,0   
Missing System 34 40,0     
Total 85 100,0     
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S03 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 26 30,6 51,0 51,0 
2 25 29,4 49,0 100,0 

Valid 

Total 51 60,0 100,0   
Missing System 34 40,0     
Total 85 100,0     

 
S04 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 2 51 60,0 100,0 100,0 
Missing System 34 40,0     
Total 85 100,0     

 
QUESTION N° 14 

   Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 59 69,4 69,4 69,4 
2 24 28,2 28,2 97,6 
3 1 1,2 1,2 98,8 
3 1 1,2 1,2 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0   

 
QUESTION N° 15 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 27 31,8 31,8 31,8 
2 58 68,2 68,2 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0   

 
H01 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 9 10,6 33,3 33,3 
2 18 21,2 66,7 100,0 

Valid 

Total 27 31,8 100,0   
Missing System 58 68,2     
Total 85 100,0     

 
QUESTION N° 16 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 28 32,9 32,9 32,9 
2 44 51,8 51,8 84,7 
3 13 15,3 15,3 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0   
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QUESTION N° 17 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 81 95,3 95,3 95,3 
2 4 4,7 4,7 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0   

 
 
QUESTION N° 18 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 79 92,9 92,9 92,9 
2 6 7,1 7,1 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0   

 
F01 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 32 37,6 39,0 39,0 
2 50 58,8 61,0 100,0 

2 

Total 82 96,5 100,0   
Missing System 3 3,5     
Total 85 100,0     

 
F02 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 38 44,7 46,3 46,3 
2 44 51,8 53,7 100,0 

Valid 

Total 82 96,5 100,0   
Missing System 3 3,5     
Total 85 100,0     

 
F03 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 15 17,6 18,3 18,3 
2 67 78,8 81,7 100,0 

Valid 

Total 82 96,5 100,0   
Missing System 3 3,5     
Total 85 100,0     

 
F04 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 42 49,4 51,2 51,2 
2 40 47,1 48,8 100,0 

Valid 

Total 82 96,5 100,0   
Missing System 3 3,5     
Total 85 100,0     
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F05 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 32 37,6 39,0 39,0 
2 50 58,8 61,0 100,0 

Valid 

Total 82 96,5 100,0   
Missing System 3 3,5     
Total 85 100,0     

 
F06 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 21 24,7 25,6 25,6 
2 61 71,8 74,4 100,0 

Valid 

Total 82 96,5 100,0   
Missing System 3 3,5     
Total 85 100,0     

 
F07 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 2 82 96,5 100,0 100,0 
Missing System 3 3,5     
Total 85 100,0     

 
 
QUESTION N° 19 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1 3 3,5 3,5 3,5 
2 75 88,2 88,2 91,8 
3 7 8,2 8,2 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0   

 
 
QUESTION N° 20 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 6 7,1 7,1 7,1 
2 79 92,9 92,9 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0   

 
QUESTION N° 21 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 79 92,9 92,9 92,9 
2 4 4,7 4,7 97,6 
3 2 2,4 2,4 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0   
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QUESTION N° 22 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 15 17,6 17,6 17,6 
2 66 77,6 77,6 95,3 
3 4 4,7 4,7 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0   

 
QUESTION N° 23 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 9 10,6 10,6 10,6 
2 68 80,0 80,0 90,6 
3 8 9,4 9,4 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0   

 
T01 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 64 75,3 94,1 94,1 
2 4 4,7 5,9 100,0 

Valid 

Total 68 80,0 100,0   
Missing System 17 20,0     
Total 85 100,0     

 
QUESTION N° 24 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 44 51,8 51,8 51,8 
2 41 48,2 48,2 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0   

 
QUESTION N° N1 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 67 78,8 78,8 78,8 
2 18 21,2 21,2 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0   

 
QUESTION N° 25 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 17 20,0 20,0 20,0 
2 68 80,0 80,0 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0   
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