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 الملخص
إىل  اليت تسعىالدولية  واحملاوالتاجلهود  وجتاوباً م  ،احملاسيب التوافقمبوضوع  الدويل املتزايد امىتماال يف ظل

تعميم استخدام املعايري احملاسبية على املستوى واالختالفات يف االنظمة احملاسبية بني الدول و القضاء على الفروق 
 عن ختليهامن خالل وذلك  سياسة إصالح جذري لنظامها احملاسيب جا نتهبايف ىذا االطار قامت اجلزائر  ،الدويل

الذي شرع العمل بو يف بداية عام  (SCF) ، واعتماد النظام احملاسيب املايل(PCN)املخطط احملاسيب الوطين 
من املمارسات العاملية من حيث  اجلزائريف ب املمارسة احملاسبية يقر اىل تىذا اأخري يهدف  حيث ،2010

وبالتايل كان من املتوق  االعتماد يف العمل احملاسيب على ركيزة مرجعية ومبادئ أكثر مالئمة م  االقتصاد املعاصر، 
 أن حيدث ىذا االصالح آثار عميقة يف املمارسات احملاسبية.

حتليل وتقييم  ا حاولنا من خالهليتوال ،موضوع االصالح احملاسيب يف اجلزائرملعاجلة ىذه الدراسة جاءت وقد 
صالح و رصد املمارسة احملاسبية يف اجلزائر بعد سنتني من تطبيق النظام احملاسيب املايل، وذلك من واق  ىذا اإل

خالل معاجلة إشكالية أساسية تتمحور حول اختبار مدى فاعلية االصالح احملاسيب ومدى مسامهتو يف تفعيل 
 املمارسة احملاسبية.
، النظام احملاسيب املايل، البيئة ةاحملاسيب، املعايري احملاسبية الدوليالتوحيد احملاسيب، التوافق : الكلمات المفتاح

 .املمارسات احملاسبية، احملاسبية
Résumé : 

 

Dans l’égide de l’intérêt international de l’objet de l’harmonisation comptable, et en 

convoiement avec les efforts international et les démarches majors qui poursuivent à 

supprimer les différences et les diversité dans les systèmes comptables entre les pays et 

généraliser l’utilisation des normes comptables aux niveau international. Dont ce côté, 

l’Algérie a fait programmer une politique d’amélioration un réforme radicale à son système 

comptables et celui par l’annulation du plan comptable national (PCN), et l’adaptation du 

système comptables financier (SCF) à partir de 2010. Ou il vise à rapprocher l’exercice 

comptables algérien aux exercices comptables international concernant l’adaptation dans le 

travail d’une base référentielle et des origines plus adéquates avec l’économie actuelle, et 

donc, il est prévu que cette réforme va engendrer des apparences profondes dans les exercice 

comptables. 

 Cette étude a pour objectif de traiter l’objet reforme comptable dans l’Algérie, et nous 

nous essayons d’analyser et évaluer la réalité de cette réforme et guetter l’exercice comptable 

dans l’Algérie après deux ans de pratiquer le système comptable financier, cela va être par le 

tacitement d’une problématique principale basée sur l’expérimentation de proportion de 

l’efficacité de la reforme comptable et de son participation à l’activation de l’exercice 

comptable.        

 

Les mots clés : L’harmonisation comptable, La normalisation comptable, les normes 

comptables internationales, Le système comptable financier, l’environnement comptable, 

l’exercice comptable. 
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 مقدمة:ال
 إلرساء اجلهود واحملاوالت بعض انطلقت ،ملالعا دول سلتلف بني التجاري والتبادل والتطور التوسع مع جتاوباً 

 توحيد إىل هتدف اليتو  ،احملاسبية الدولية بادلعايري يعرف ما نشوء إىل تدرغلياً  أدت احملاسبة دلهنة دولية أسس
  الشركات. دلختلف القوائم ادلالية واحدة لقراءة قاعدة توفري أجل من العامل مستوى على احملاسبية ادلبادئ

 (IASB)وعلى رأسها رللس معايري احملاسبة الدولية  من الدول وادلنظمات الدولية الكثريولقد اىتمت 
احملاسبية من خالل  اتتفعيل ادلمارس قامت بالعديد من اجلهود بغيةحيث  مبوضوع التوحيد احملاسيب الدويل،

الدولية مع السياسات احملاسبية للدول واحلث على استخدام ادلعايري الدولية  احملاسبية العمل على تكييف ادلعايري 
 وقد. واالختالفات يف االنظمة احملاسبية بني الدولالقضاء على الفروق  ضلو س لبناء ادلعايري الوطنية والسعيكأسا

العديد من احملاوالت الرائدة اليت سعت إىل تعميم استخدام ادلعايري احملاسبية على ادلستوى الدويل،  ذلك نتج عن
 .لي والتكييف اجلزئيليات اإلصالح اليت باشرهتا الكثري من الدول واليت تراوحت بني التبين الكموىذا من خالل ع

 ،اجلزائر كغريىا من الدول اليت سلكت ىذا ادلسار وذلك بانتهاجها سياسة إصالح جذري لنظامها احملاسيبو 
شهدت  حيث ،ةاالنفتاح على العودلو  الفاعل يف الفضاءات الدولية االطلراط بفعلإذ جاءت ىذه اإلصالحات 

اجلزائر يف ىذا السياق تغريات اقتصادية كبرية على ادلستوى الداخلي من حيث شكل وحجم ادلؤسسات 
ورومتوسطية، وكذا انضمامها االقتصادية، أما على ادلستوى اخلارجي فدخوذلا يف اتفاقية الشراكة األونشاطاهتا 

السوق، كل ىذه  قتصادالتصاد ادلوجو وتبنيها ادلرتقب دلنظمة التجارة العادلية، باإلضافة إىل ختليها عن االق
ادلخطط احملاسيب عن  بتخليهااحملاسيب، وذلك  هاادلتغريات اجلديدة فرضت على اجلزائر إعادة النظر وإصالح نظام

 .واعتماد النظام احملاسيب ادلايل (PCN) الوطين
من ادلمارسات العادلية من حيث االعتماد يف العمل  اجلزائريف فالنظام احملاسيب ادلايل يقرب ادلمارسة احملاسبية 

احلصول على معلومات مالية وذلك بغية احملاسيب على ركيزة مرجعية ومبادئ أكثر مالئمة مع االقتصاد ادلعاصر، 
وبالتايل كان من ادلتوقع أن ػلدث ىذا  الواقع الفعلي للمؤسسة.عن  وحقيقياً  صادقاً  منسجمة ومقروءة وتعرب تعبرياً 

 احملاسبية. اتاالصالح آثار عميقة يف ادلمارس
على تبين النظام احملاسيب ادلايل   فقطقتصر ت،مل اإلصالحات احملاسبية اليت قامت هبا اجلزائر مؤخراً  كما أن

وذلك من خالل إصدار  احملاسبة، وإظلا تعداه إىل إصالح وتنظيم مهنة 0202والذي شرع العمل بو يف بداية عام 
ادلنظمات ادلهنية،  ىيكلةة وإعادة يهنة احملاسبادلتنظيم  هاقررت احلكومة مبوجبواليت رلموعة من النصوص القانونية، 

يف  كذلك  ذه اجلهودو بالتايل كان من ادلتوقع أن تساىم ى .وكذا حتديث اإلطار العام للمجلس الوطين للمحاسبة
 ضمان شلارسة مهنية جيدة والعمل على التجسيد الفعال للنظام احملاسيب ادلايل.

 وذلكالوضع اجلديد، ىذا دتاشيًا مع إصالحات  عدةرىا و رفت البيئة احملاسبية اجلزائرية بدع من جانب آخر
من خالل إدخال بعض التعديالت على النظام اجلبائي اجلزائري بغية تكييف قواعده مع الواقع احملاسيب اجلديد، 

نظام التعليم والتكوين احملاسيب وذلك هبدف االرتقاء وحتسني واقع ادلمارسة احملاسبية. كما وكذا زلاولة إصالح 
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إحداث واقع النظام ادلصريف اجلزائري وذلك من خالل بعض اجلهود الرامية اىل حتسني  بدوره عرف قطاع البنوك
  ادلنظومة البنكية.آلية عمل  يفبعض التغيريات 

 على النحو التايل:ذلذا البحث وضع اإلشكالية األساسية نا ؽلكن من خالل ما سبق
 وما مدى مساهمته في تفعيل الممارسة المحاسبية؟ ،فاعلية االصالح المحاسبي في الجزائرما مدى 

 يقودنا ىذا السؤال اجلوىري إىل إدراج األسئلة الفرعية التالية:
 ؟تأثري اإلصالح احملاسيب على عملية القياسما مدى  .1
 إىل أي مدى ؽلكن أن يساىم النظام احملاسيب ادلايل يف حتسني جودة اإلفصاح احملاسيب؟ .2
 احملاسبني؟ما مدى تأثري اإلصالح احملاسيب على الثقافة احملاسبية السائدة لدى  .3
 ؟، وما ىي اجلهود ادلبذولة يف ىذا اإلطارالبيئة احملاسبية اجلزائرية لإلصالح احملاسيب ةما مدى استجاب .4
 إىل أي مدى ؽلكن أن تساىم مهنة احملاسبة يف ترقية ادلمارسة احملاسبية؟ .5

 

 فرضيات البحث:
 البحث ضلاول اختبار صحة الفرضيات التالية:ىذا دلعاجلة إشكالية 

 ي، مع ما آل اليو االجتهاد العادلSCFىناك انسجام بني االدوات ادلستخدمة يف القياس احملاسيب حسب  .1
 يف احملاسبة. 

 يساىم النظام احملاسيب ادلايل بشكل فعال يف حتسني جودة االفصاح احملاسيب. .2
للمحاسبة والقائمة على عدم تغري الثقافة احملاسبية اليت كانت سائدة، وبالتايل استمرار النظرة الضيقة  .3

 اخللفية اجلبائية.
 لإلصالح احملاسيب. غري كاف   بشكل   البيئة احملاسبية اجلزائرية تستجيب .4
ؽلكن للمهنة احملاسبية يف اجلزائر أن تساىم يف ترقية ادلمارسة احملاسبية والعمل على التجسيد الفعال  .5

 اسيب ادلايل.للنظام احمل
 أهمية الدراسة:

عايري ادلاحملاسيب يف اجلزائر وىذا بتبين فكرة  امنظال علىتكمن أعلية ىذه الدراسة يف تزامنها مع التغري احلاصل 
النظام احملاسيب ادلايل، والذي جاء ليطور نظام احملاسبة يف اجلزائر وتقريبو من  تطبيقة الدولية من خالل ياحملاسب

ىذا اسبية. هيل قراءة القوائم ادلالية من طرف مستخدمي ادلعلومة احملالتطبيقات احملاسبية على الصعيد الدويل لتس
يقوم على ان ادلخطط  كان  اجلزائريف  االساس ادلعتمد يف اصالح النظام احملاسيب فإنومن جهة أخرى  ،من جهة
 حيثسواق ادلالية من األ تمتطلبا ةدمخلالنظام الضرييب ال  ةدمموجو أساسًا خل (PCN) الوطيناحملاسيب 
  الواقع. مالئمة ذلذاأكثر  زلاسبياً  اً تبين نظام التفكري يف عا إىلدشلا  واالتصال،االفصاح 



 ـــةـــــــــــــــــادلقدم       
 

  ت

 

وذلك من  ،وهبذا كان من الضروري تشخيص واقع االصالح احملاسيب يف اجلزائر بعد سنتني من التطبيق
 مدى تأثريه ومساعلتو يف تفعيل ادلمارسة احملاسبية.مدى فاعليتو و منظور 

 الدراسة:أهداف 
 من وراء ىذا البحث يف النقاط التالية: ادلتوخاةؽلكن إبراز األىداف 

 ؛الدويل ة الدولية والتطرق اىل مسار التوافق والتوحيد احملاسيبيللمعايري احملاسباإلطار العام  استعراض -1
 ؛وإسهاماتواستعراض اإلطار العام للنظام احملاسيب ادلايل، مع إبراز أىداف اإلصالح احملاسيب  -2
 يف تفعيل ادلمارسة احملاسبية؛اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر  مساعلةمعرفة مدى  -3
 معرفة مدى استجابة البيئة احملاسبية اجلزائرية لإلصالح احملاسيب؛ -4
 يف ترقية ادلمارسة احملاسبية؟ -تنظيمهابعد إعادة  -ساىم مهنة احملاسبةإمكانية أن تمدى تصور  -5

 

 الموضوع:مبررات اختيار 
 مبيدان احملاسبة كوهنا تدخل ضمن ختصصو. الطالباىتمام  -1
 .كون موضوع البحث من ادلواضيع ادلطروحة يف الساحة االقتصادية وادلهنية حالياً  -2
تقييم نظرا للجهود ادلبذولة من قبل السلطة اجلزائرية وادلتمثلة يف إصالح النظام احملاسيب فإنو من الضروري  -3

مساعلتو يف تفعيل فاعليتو ومدى وذلك من منظور مدى  ،ر سنتني من تطبيقوىذا النظام بعد مرو 
 ادلمارسة احملاسبية؛

بواقع ادلمارسة احملاسبية يف ادلساعلة ولو بالقليل يف سد الثغرات واإلجابة عن بعض االستفهام ادلتعلقة  -4
 اجلزائر يف ظل االصالح احملاسيب.

 اإلسهام يف إثراء ادلكتبة اجلامعية. -5
 الرغبة يف مواصلة البحث يف ىذا اجملال. -6

 
 حدود الدراسة:

ادلمارسة يف ذلك على  مركزين ،يف اجلزائر احملاسيب االصالح مدى فاعليةدراسة  البحث ضلاول من خالل ىذا
 يف ىذا البحث سيكون األساسي االىتمام فإن عليو ويف تفعيلها.  االصالح احملاسيباحملاسبية ومدى مساعلة 

  بعد سنتني تقريباً من تطبيق النظام احملاسيب ادلايل.يف اجلزائر ادلمارسة احملاسبية  تقييم واقع حول
ىل مسار عملية التوافق والتوحيد احملاسيب الدويل مع إأينا ضرورة التطرق تر اومن أجل معاجلة ىذا ادلوضوع 

وكذا  ( وادلعايري احملاسبية الدولية؛SCFوإجراء دراسة مقارنة بني ) ،زائرية يف رلال التوحيدعلى التجربة اجلالرتكيز 
مع الواقع  هاخاصة يف ظل اجلهود ادلبذولة من قبل الدولة بغية تكييفزلاولة التطرق اىل واقع البيئة احملاسبية اجلزائرية 

فاعلية كادؽليني حول مدى  واألنيباإلضافة اىل القيام باستطالع وحتليل أراء عدد من ادلهني ؛احملاسيب اجلديد
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اليت مت خالذلا توزيع لفرتة وقد كان ذلك يف ا، يف تفعيل ادلمارسة احملاسبية تومساعل، ومدى االصالح احملاسيب
، البحث مبوضوعية يلحق قد نقص أي تدارك وبغية؛ 2012خالل سنة  ىذاواستالم استمارات االستبيان و 

 ادلؤسساتعلى أحد أىم  اختيارناوقع  حيث ،دراسة حالة تطبيقيةإجراء ب، الدراسة ادليدانية السابقةتدعم  حاولنا
واليت ، (ENTPاآلبار ) لألشغال يفادلؤسسة الوطنية  يوى يف اجلزائر، العمومية ادلتخصصة يف قطاع احملروقات

 .2010قوائمها ادلالية لسنة  حتليلحاولنا من خالذلا 
 

 :المنهج و األدوات المستخدمة في الدراسة
يف بعض  وصفيالادلنهج  استخدامإذ مت ، عدة مناىج لدراسة ادلوضوع ستخداماطبيعة البحث  تتطلب

 عند استعراض أعمال التوافق والتوحيد احملاسيب الدويل وكذا للمحاسبة دلفاىيمياو باالطار النظري األجزاء ادلرتبطة 
يف االجزاء ادلرتبطة بالتطور التارؼلي  تاريخيالادلنهج و  ،أو عند استعراض أعمال االصالح احملاسيب يف اجلزائر

دراسة ومنهج  ،مدى توافق النظام احملاسيب ادلايل مع معايري احملاسبة الدولية يف حتديد المقارنللمحاسبة. وادلنهج 
  يف اجلانب التطبيقي. الحالة

 كما،  وجهت لعينة الدراسةواليت  االستبيان استمارة أما عن االدوات ادلستخدمة يف البحث فقد مت استخدام
، االستبيان نتائج وحتليل اخلامس عشر، بغية دراسة اإلصدار"SPSS" وبرنامج  "Excel"برنامج استخداممت 

 .2010( لسنة ENTPائم ادلالية اخلاصة مبؤسسة )و ىل القإباإلضافة 
 

 خطة وهيكل البحث
 اخلادتة.مت تقسيم ىذا البحث إىل أربعة فصول إضافة إىل ادلقدمة و 
 الفصل األول: لمحة تاريخية ومفاهيم أساسية حول المحاسبة

ول التطور التارؼلي للمحاسبة وذلك من خالل التطرق تناول ادلبحث األ ،مت تقسيم ىذا الفصل اىل مبحثني
اىل أىم احملطات التارؼلية اليت مرت هبا احملاسبة من العصور القدؽلة اىل غاية وقتنا احلايل، كما مت التطرق اىل ماىية 

العوامل  تناولمت فقد  ذلكاىل  إضافةاحملاسبة من خالل عرض مفهوم احملاسبة وفروعها وعالقتها بالعلوم االخرى، 
 البيئية واليت من شأهنا أن تؤثر يف شكل وتطور النظم احملاسبية يف أي دولة.

طار النظري ىيكل اإل استعراضحيث مت من خاللو  ،أما ادلبحث الثاين يتعلق بادلفاىيم األساسية للمحاسبة
ىل مفاىيم القياس إتطرق ال مت مث، (FASB) ري احملاسبة ادلالية االمريكييادلفاىيمي ادلعتمد من قبل رللس معا

 االفصاح.واالعرتاف وكذا العرض و 
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 المعايير المحاسبية الدولية كمدخل لإلصالح المحاسبي في الجزائر: الثانيالفصل 
، تناول ادلبحث األول االعمال الدولية للتوحيد والتوافق وقد مت تقسيم ىذا الفصل بدوره اىل مبحثني

ىداف وادلزايا ادلفاىيم واأل مركزين يف ذلك علىوذلك من خالل تقدمي مدخل للتوحيد والتوافق احملاسيب  احملاسبيني
طار العام للمعايري احملاسبية ىل اإلإىل التطرق إوكذا إسهامات اذليئات الدولية واالقليمية يف ىذه العملية. باإلضافة 

 الدولية.
مت من خاللو استعراض أىم احملطات التارؼلية يف  وقد احملاسيب يف اجلزائر باإلصالحأما ادلبحث الثاين يتعلق 
ىل يومنا ىذا، مع الرتكيز على دوافع االصالح احملاسيب يف اجلزائر ودور إ االستقاللالتشريع احملاسيب اجلزائري منذ 

 اجمللس الوطين للمحاسبة يف حتديث النظام.
 وواقع البيئة المحاسبية في الجزائرالنظام المحاسبي المالي : الثالثالفصل 

خالل  ول عرض االطار العام للنظام احملاسيب ادلايل من، تناول ادلبحث األمبحثني مت تقسيم ىذا الفصل اىل
عرض وتقدمي القوائم ادلالية ومدونة احلسابات،  مث ،تنظيم احملاسبة وقواعد التقييمالتطرق اىل إطاره التصوري وكذا 

التطرق إىل مستجدات النظام  كما مت من خالل ىذا ادلبحث .باإلضافة اىل عرض نظام احملاسبة ادلالية ادلبسط
 مع معايري احملاسبة الدولية.( SCF)احملاسيب ادلايل مع إجراء عملية مقارنة هندف من خالذلا إىل معرفة مدى توافق 

مركزين  ،االصالحاتواقع البيئة احملاسبية اجلزائرية يف ظل  تشخيصمن خاللو  حاولنادلبحث الثاين فقد أما ا
نظام اىل  باإلضافةيف ذلك على احمليط االقتصادي الذي تنشط فيو ادلؤسسات باعتبارىا ادلعين بتطبيقات احملاسبة، 

 .احملاسبيةكذا على واقع ادلهنة التعليم والتكوين احملاسيب، و 
 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية

توزيع  امن خالذل ، متالقيام بدراسة إحصائية ادلبحث األولتضمن حاولنا تقسيم ىذا الفصل اىل مبحثني،  
مدى و يف اجلزائر مدى فاعلية االصالح احملاسيب كادؽليني وادلهنيني دلعرفة استمارة استقصاء على عينة من األ

تناول أىم الظروف اليت ميزت مراحل  ادلبحثىذا  من خالل حاولناادلمارسة احملاسبية. وقد تفعيل  تو يفمساعل
 .اليت مت التوصل إليهاالدراسة عرض وحتليل نتائج مث حتضري وإعداد استمارة االستبيان وتوزيعها، 

الدراسة م يتدع فقد حاولنا من خالل ادلبحث الثاين ،وبغية تدارك أي نقص قد يلحق مبوضوعية البحث
يف  العمومية ادلتخصصة يف قطاع احملروقات ادلؤسساتعلى أحد أىم دراسة حالة إجراء بوذلك ادليدانية السابقة 

تقدمي حملة عن  من خالل ىذه الدراسة متحيث ، (ENTPاآلبار ) لألشغال يفادلؤسسة الوطنية  يوى اجلزائر،
 دلؤسسة ادلالية القوائمحتليل عرض و ادلؤسسة من حيث نشأهتا ونشاطاهتا وىيكلها التنظيمي، مث حاولنا بعد ذلك 

(ENTP) ج.واستخالص النتائ  
 الخاتمة: 

خادتة حاولنا من خالذلا اختبار صحة الفرضيات ادلتبناة، مث تقدمي النتائج تضمن البحث  هناية ىذا العمل،يف 
 وكذا توصيات البحث، متبوعة بتقدمي آفاق البحث يف ىذا اجملال.
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 الدراسات السابقة:
يف حدود اطالعنا على البحوث اليت أجريت سواًء رسائل ادلاجستري أو أطروحات الدكتوراه وادلتعلقة 

  يف اجلزائر فإن ىذا ادلوضوع مت تناولو يف الدراسات التالية: باإلصالح احملاسيب 
 

 التوحيد أعمال ظل يف اجلزائرية للمؤسسات احملاسيب النظام إصالح أعلية"  بلغيث بن مداني :دراسة .1
  .2004اجلزائر  جبامعة االقتصادية العلوم يف دكتوراه " أطروحة –اجلزائر حالة على بالتطبيق- الدولية
 دلدى تطرقالبحث المن خالذلا صاحب  واليت حاول الرائدة، الدراسات من بني أىم الدراسة ىذه تعترب

 التوحيد أعمالمركزاً يف ذلك على دراسة  الدولية، التوحيد أعمال ظل يف احملاسيب للمؤسسات النظام إصالح أعلية
 إىل الدراسة خلصتقد و  ،احملاسيب التوحيد ميدان يف اجلزائرية التجربةواقع  دراسة، مث الدوليني احملاسبيني والتوافق

 لكافة احملاسبية ادلمارسة مسايرة لضمان ضرورياً  أمراً  باتيف اجلزائر  للمؤسسات احملاسيب النظام إصالح أن
  .اجلزائر تعرفها اليت العميقة والتحوالت ادلستجدات

 
" العادلي ادلمارسات احملاسبية يف الشركات ادلتعددة اجلنسيات والتوحيد احملاسيب، "شعيب شنوف :دراسة .2

 .2008االقتصادية، جامعة اجلزائر أطروحة دكتوراه يف العلوم 
اجات الشركات متعددة اجلنسيات، حلتتمحور إشكالية ىذه الدراسة حول مدى تلبية احملاسبة الكالسيكية 

حاول الباحث من خالل ىذه الدراسة التطرق اىل ادلمارسات ومدى أعلية التوافق والتوحيد احملاسبيني الدوليني. 
إىل أن ادلمارسة احملاسبية من خالل ادلخطط احملاسيب  وقد مت التوصلجلنسيات، احملاسبية يف الشركات متعددة ا

أصبحت ال تتماشى مع الظروف والتحوالت احلالية لالقتصاد اجلزائري،  حبيث أصبح كل ما  (PCN)الوطين 
 ىو زللي ؼلضع لواقع عادلي صارم تسيطر عليو الشركات متعددة اجلنسيات.

متعددة اجلنسيات، ات احملاسبية يف الشركات سأصبح من الضروري ضبط ادلمار  ىل أنوإوقد خلصت الدراسة 
 وذلك بوضع معايري دولية موحدة لضمان جتانس التقارير ادلالية والقوائم ادلالية. 

 
أثر تطبيق النظام احملاسيب ادلايل اجلزائري على مكونات القوائم ادلالية للمؤسسات "، بودبة خالد دراسة: .3

 .2006/2007، مذكرة ماجستري؛ ادلدرسة العليا للتجارة "االقتصادية
اآلثار ادلرتتبة عن تطبيق النظام احملاسيب ادلايل على القوائم ادلالية تتمحور إشكالية ىذه الدراسة حول 

من خالل دراستو إظهار االسباب اليت تقف وراء االختالفات وقد حاول الباحث  للمؤسسات االقتصادية.
عن أعمال التوافق احملاسيب  النامجةادلوجودة بني ادلمارسات والتطبيقات احملاسبية بني الدول، وزلاولة معرفة اآلثار 
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اسبية اليت عرض االصالحات احملب الباحث قام كما،  يف اجلزائروانعكاساهتا على مسار التوحيد احملاسيب  ،الدويل
 .الية للمؤسسات االقتصاديةآثار تطبيق النظام احملاسيب ادلايل على القوائم ادلحاول توضيح قامت هبا اجلزائر و 

ىناك العديد من التغريات واآلثار اليت ستطرأ على القوائم ادلالية نتيجة  ىل أنخري إيف األ الدراسة توقد خلص
 تطبيق النظام احملاسيب ادلايل والتوجو ضلو ادلعايري احملاسبية الدولية.

 
رسالة ماجستري يف العلوم التجارية،  ،"حالة اجلزائر  - تبين معايري احملاسبة الدولية، "مقدم خالد :دراسة .4

 . 2009جامعة البليدة 
تتمحور إشكالية ىذه الدراسة حول كيفية تبين معايري احملاسبة الدولية كنظام زلاسيب يف ظل البيئة االقتصادية 

الدويل  دلدى أعلية التنظيم احملاسيبجاءت ىذه الدراسة يف ثالث فصول تطرق فيها صاحبها اجلزائرية احلالية، وقد 
والعوامل ادلؤثرة فيو، مث عرض لتطور احملاسبة الدولية مركزاً يف ذلك على دور ادلنظمات الدولية، أما الفصل الثالث 

 فقد عاجل التنظيم احملاسيب يف اجلزائر من حيث ادلمارسات احملاسبية والعوامل ادلؤثرة يف تطورىا. 
بة الدولية يف اجلزائر أصبح كأحد اخليارات ادلطروحة من خلص الباحث اىل أن تبين معايري احملاسيف األخري 

أجل إصالح النظام احملاسيب اجلزائري، إال أن االختالفات ادلوجودة بني البيئة االقتصادية اجلزائرية والبيئة االقتصادية 
حات ال جتعل من ىذه االصال واليت من ادلمكن أنشاكل ادل بعضختلق قد اليت أصلزت من أجلها ىذه ادلعايري 

  منها. الغاية ادلرجوةحتقق 
 

" رسالة متطلبات صلاح تطبيق النظام احملاسيب ادلايل يف ظل البيئة اجلزائرية، "دشاش أم الخير دراسة: .5
 .2009/2010ماجستري، جامعة ورقلة 

النظام تطبيق يهدف ىذا البحث اىل معرفة ما إذا كانت البيئة اجلزائرية تتوفر على مقومات تساعد يف إصلاح 
جاءت ىذه الدراسة يف ثالث فصول مت من خالذلا التطرق اىل أعمال التوحيد وقد . (SCF) احملاسيب ادلايل

احملاسيب الدويل، مث جتربة التوحيد احملاسيب يف اجلزائر، ويف األخري أجرت الباحثة دراسة ميدانية حاولت فيها والتوافق 
 .حتليل واقع البيئة احملاسبية اجلزائرية

 ،ىل أن البيئة اجلزائرية الزالت غري مهيأة الستيعاب النظام احملاسيب ادلايلإ من خالل دراستها الباحثة صلتتو 
وإظلا يف مدى صالحية البيئة احملاسبية اجلزائرية واليت ال  يف حد ذاتو،النظام ىذا ألن ادلشكل ال يكمن يف تبين 

 .(SCF)وبالشكل الكايف على بعض ادلتطلبات الضرورية لنجاح وتطبيق  تتوفر حالياً 
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" رسالة ومتطلبات صلاحو يف بيئة احملاسبة اجلزائرية دراسة النظام احملاسيب ادلايل اجلديد، " عوينات فريد دراسة: .6
 ،2010/2011ماجستري، ادلركز اجلامعي الوادي 

 عملية صلاح لضمان يةاجلزائر  ةياحملاسب بيئةال وجاىزية مالءمة إشكالية ىذه الدراسة حول مدى تتمحور
حملة تارؼلية عن  ول منهادتت ىذه الدراسة يف أربعة فصول تناول الفصل األ ادلايل، احملاسيب النظام ضلو االنتقال

احملاسبية يف اجلزائر، أما احملاسبة وتطوراهتا، ويف الفصل الثاين نظرة عامة عن البيئة احملاسبية مث التطرق اىل واقع البيئة 
يف الدولية ( مع اإلشارة اىل بعض التجارب SCF)اىل ( PCNالفصل الثالث فقد تناول آليات االنتقال من  )

، ويف الفصل األخري قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية حاول من خالذلا استقصاء آراء عينة من ىذا اجملال
 البحث. جابة عن إشكاليةاإلبغية ادلستجوبني 

ىل أن البيئة احملاسبية اجلزائرية ال زالت غري مستعدة للتطبيق الناجح للمعطيات خري إيف األلص الباحث خ
 اجلديدة رغم اجلهود ادلبذولة من طرف الدولة.

 
، مذكرة ماجستري، جامعة البليدة "تطور احملاسبة وزلاوالت التنظري والتنظيم احملاسيب"، شعيب حمزة دراسة: .7

2009/2010. 
 ثة،ياحلد ةيالدول اتري وادلتغ التطورات ضوء على اجلزائر يف ةيادلال احملاسبة واقعىذا البحث اىل معرفة  يهدف
 .الدويل احملاسيب ادلرجع تبين وآثار متطلبات وكذا معرفة

 التوافقمث  احملاسيب،التنظيم مث  ،التنظري احملاسيبىل إفصول مت من خالذلا التطرق  أربعةجاءت ىذه الدراسة يف 
 عرض التجربة اجلزائرية يف ميدان التنظيم احملاسيب. الباحث حاولاألخري الفصل ، ويف الدويلاحملاسيب 

 ةياحملاسب يريعاادل قيلتطب ةيالضرور  ةيوالبشر  ةيادلاد التىادلؤ  دتلك ال اجلزائروقد خلصت الدراسة اىل أن 
 البيئة مع توافقي ال ما ذاىو  ة،يادلال األسواق حلاجيات استجابة صممت الدولية ةياحملاسب يريعاادل أن حيث، ةيالدول

 عملية إلصلاح وادلادية البشرية االحتياجات لرصد الكايف الوقت ختصيص تمي ملفإنو  آخر جانب ومن ،الوطنية
 القوائم على سلباً  تؤثر قد اليت العادلة مةيالق يمىمفا تطبيق الصعب من لذا ادلايل، احملاسيب النظام إىل االنتقال

 ادلوثوقية. عنصر غياب يف ظل للمؤسسات ةيادلال
 

" رسالة ماجستري، جامعة جلزائرايف النظام احملاسيب ادلايل فعالية االتصال ادلايل يف " ، صديقي فؤاددراسة:  .8
 .2009/2010 ورقلة

ظل تطبيق النظام احملاسيب ادلايل ما مدى فعالية االتصال ادلايل يف كالتايل: إشكالية ىذه الدراسة   جاءت
حاول صاحب البحث تقسيم دراستو اىل ثالث فصول، تناول الفصل األول منها  على ادلؤسسات اجلزائرية؟.

مفاىيم عامة حول االتصال ادلايل، وبعدىا جاء الفصل الثاين ليتم فيو عرض مفاىيم زلاسبية ومالية متعلقة 



 ـــةـــــــــــــــــادلقدم       
 

  ذ

 

فقد مت من خاللو التطرق اىل عالقة االتصال ادلايل بالنظام احملاسيب ادلايل باالتصال ادلايل، أما الفصل األخري 
مت من خالذلا االجابة عن  مت يف ىذا الفصل عرض النظام احملاسيب ادلايل، وبعدىا القيام بدراسة ميدانية وقد

 بعض التساؤالت اليت ختدم إشكالية البحث.
النظام احملاسيب ادلايل يزيد من فعالية االتصال ادلايل  تطبيقتوصل الباحث من خالل ىذه الدراسة إىل أن 

( تساعد على إنتاج معلومات مالية دتتاز باجلودة SCFيف ادلؤسسات اجلزائرية، ألن قواعد وشلارسات )
نصاف يف ، وتساىم يف تفعيل سياسات اإلفصاح احملاسيب من أجل ضمان اإلمن الشفافية ومستوى عال  

 تلف أصحاب ادلصلحة يف ادلؤسسة.تقدمي ادلعلومات بني سل
 

 :صعوبات البحث
الية لسنة ادلقوائم اليف صعوبة احلصول على  ،تتمثل أىم الصعوبات اليت واجهها الطالب أثناء دراستو

تعذر علينا ذلك، بل استحال علينا احلصول على ىذه القوائم من قبل  حيثبغية دراستها وحتليلها،  2011
زالت ال وذلك راجع للسرية والتحفظ واحلساسية يف نشر ادلعلومات اليت  مجيع ادلؤسسات اليت توجهنا إليها

 (.سابقةدورة لأي ) 2010لسنة ( ENTP، شلا دفعنا اىل دراسة القوائم ادلالية دلؤسسة )دتيز مؤسساتنا
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 تمـهـيد 
 

فرع من فروع العلم وادلعرفة يتطلب االىتمام أي أي ظاىرة من الظواىر ضمن  وأإن استيعاب أي قضية 
 ،إذل ما ىو علية اآلنبدراسة ادلاضي وكشف األسس والقواعد اليت بٍت عليها وادلصادر اليت اسًتشد هبا للوصول 
 1 لكي يتم استيعاب وربليل احلاضر والتنبؤ بادلستقبل ورسم السياسات العامة وربديد األىداف.

التعرف على اخللفية التارؼلية لنشوء احملاسبة دبفهومها البسيط يف فإن دراسة علم احملاسبة يتطلب ضرورة  لذا،
  ومراحل تطورىا لغاية ما وصلت إذل ما ىي عليو اآلن بكوهنا أحد الفروع ادلهمة للمعرفة اإلنسانية. ،بداية األمر

 7ما يلي حول تتمحوروبذلك ستكون دراسة ىذا الفصل 

 ؛7 ماىية احملاسبة وتطورىا التارؼليادلبحث األول -

  مفاىيم أساسية حول احملاسبة. 7ادلبحث الثاين -
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 . 23، ص 2004، دار ٚائً ٌٍٕشز ٚاٌخٛس٠ع، عّاْ 1، ط يقذيح فٍ نظرَح انًحاضثحوّاي عبذ اٌعش٠ش إٌم١ب،  
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 المحاسبة وتطورها التاريخي ماهيةالمبحث األول: 
 التطور التاريخي للمحاسبةالمطلب األول: 

وكانت تستجيب دائمًا للبيئة وعواملها اليت تتواجد فيها  ،رافقت احملاسبة ادلسَتة اإلنسانية يف تطورىا لقد
فتتأثر هبا وتؤثر فيها، وكانت تنتقل بُت فًتة وأخرى من بيئة أو حضارة إذل بيئة أو حضارة أخرى بواسطة العديد 

سَتة وخالل ىذه ادلذل الوقت احلاضر بصورهتا احلالية. احملاسبة إ اذل أن وصلتمن العوامل والوسائل واألىداف، 
الطويلة يتضح سبامًا بأن احملاسبة ىي نتاج دورل مشًتك، أي أن كل حضارة أو دولة ساعلت جبزء ما بشكٍل أو 

  وؽلكن تسجيل الفًتات اآلتية للتاريخ احملاسيب7 .بآخر يف تشكيل احملاسبة
 المحاسبة في العصور القديمة والوسطى )مرحلة مسك الدفاتر( -المرحلة األولى  -1

 المحاسبة في العصور القديمة  -أ
يُرِجع البعض تاريخ احملاسبة األول إذل عهد اآلشوريُت الذين عاشوا يف بالد ما بُت النهرين )بالد الرافدين( 

عام قبل ادليالد، من خالل مسك سجالت زلاسبية عينية كأعداد ادلاشية أو أحجام احلبوب  0233منذ حوارل 
علم احلساب أثناء ىذه احلضارة شلا سهل عملية القياس واالثبات احملاسيب، فكانت . ولقد طور 1أو ادلعادن الثمينة

 2البيانات تثبت على ألواٍح من الفخار وربفظ بشكل مرتب.
كما أرجع البعض تاريخ احملاسبة إذل البابليون، حيث نشأت يف بابل أول مدين منظمة يف العادل وأرسيت 

% منها دلعاجلة القضايا التجارية( 53مادة قانونية كانت  225)  تلك ادلدينة من خالل قوانُت محورايب
ن للمحاسبة اوأسهمت يف ذلك اللغة والكتابة واستخدام األرقام والتوثيق على احلجر وألواح الطُت احملروق، وك

رية الدور الكبَت يف مجع الضرائب للملك وتثبيت ادلعامالت التجارية بُت األفراد وحصر إيرادات اإلمرباطو 
 3ومصروفاهتا يتطلب نظام زلاسيب يتناسب وتلك ادلرحلة يف التطور.
سنة ق.م، فكانت أكثر تطوراً،  0333 -0333مث جاءت بعد ذلك حضارة وادي النيل )الفرعونية( من 

والنظام االقتصادي أكثر مركزية. فقد طورت إدارة صوامع الغالل ادلنتشرة يف ذلك النظام وإدارة خزائن الفراعنة 
نظامًا تفصيليًا حملاسبة ادلخازن )ادلستودعات(، كما مسح أيضًا بقبول ودائع الغالل من القطاع اخلاص دبوجب 

كما ساعد اخًتاع وتطوير صناعة أوراق الربدي على اإلثبات احملاسيب، ومع ذلك بقيت   .وثائق قابلة للتداول
كفي ىنا التذكَت بقصة سيدنا يوسف عليو السالم  احملاسبة مقتصرة على نظام متطور للمخازن وتبادل وثائقها. وي

 4كما وردت يف القرآن الكرًن، فقد احتفظ بالغالل مدة سبع سنُت متتالية.
وللتأكيد على اىتمام الفراعنة باحملاسبة عموما وبعملية ادلراجعة والرقابة خصوصاً فقد كان يطلب من الكاتب 

هناية كل موسم من احلصاد يتطلب تقدًن تقرير على أن يقرأ  أن يهتم بتسجيل مجيع ادلعامالت واألحداث، ويف
                                                                 

1
 .11، ص 2007اٌخٛس٠ع، عّاْ  ٌٍٕشزاٌثمافت  دار ،1ط ، نظرَح انًحاضثححظ١ٓ اٌماضٟ  ِٚأِْٛ حّذاْ،  
2

 .40 ، ،ص 2005 ، اٌما٘زةٚاٌخٛس٠ع ، إ٠خزان ٌٍطباعت ٚ إٌشز1، طانًحاضثح و انعكاضاتها عهً  انذول انعرتُحِحّذ اٌّبزٚن أبٛ س٠ذ،  


 ق.َ(. 1750حّٛرابٟ: ِؤطض اٌٍّّىت األٌٚٝ ٌبابً فٟ اٌمزْ اٌثآِ عشز لبً ا١ٌّالد ) 
3

 .46، ص 2009عّاْ  ،ٚاٌخٛس٠ع ٌٍٕشز ا١ٌاسٚرٞ اٌع١ٍّت دار، اضاضُاخ انًعرفح انًحاضثُحطالي ِحّذ اٌججاٚٞ ٚآخزْٚ،  
4

 .20، ص 2006، دار ٚائً ٌٍٕشز ٚاٌخٛس٠ع، عّاْ 2ط  ،ين انًثادئ انً انًعاَُر –اننًىرج انًحاضثٍ انًعاصر رضٛاْ حٍٛة حٕاْ،  
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بصوت مرتفع يف اجتماع عام على عموم الناس وحبضور احلاكم ومستشاريو للوقوف على صحة العمل احملاسيب 
من أصل الكلمة  Audineوىذه سبثل البداية احلقيقية لعملية ادلراجعة واليت تعٍت  ادلثبت يف الدفاتر والسجالت.
 1الالتينية واليت تعٍت )يستمع(.

الذي سبيز بالفلسفة والثقافة والعمران، فازدىار احلياة  مث انتقل األمر إذل عصر اإلغريق )اليونان( والرومان
والرومانية اليت  ةاإلغريقيفي ظل احلضارة ف. 2االقتصادية يف أثينا تطلب نظام زلاسيب يعكس جوانب تلك احلياة

وسيلة للتبادل بدال ك بَتا، وتوج ىذا التطور بظهور النقودكق.م تطورت احملاسبة تطورا  عام  0333منذ  سادت
الرومانية انصب االىتمام على التشريع  وسيلة للقياس احملاسيب، ويف مرحلة متقدمة من احلضارةكمن ادلقايضة، و 

يف تطور  مع رافقتذلك  كل  .النقوديف استخدام  القانوين والتنظيم اإلداري واالىتمام حبسابات الضريبة، وتوسع
 3.موازين ادلراجعة الدورية ادلستندات والدفاتر واإلجراءات احملاسبية، وإعداد أنواع وإعداد

كما شهد عصر اإلمرباطورية الرومانية بدايات لإلفصاح، حيث أعلن أحد معامل التخمَت عن كمية 
 4ة إذل سلتلف عناصر التكاليف، وقد أعلن ذلك على بوابة ادلصنع.اإلنتاج احملققة خالل فًتة معينة، باإلضاف

 المحاسبة في العهد اإلسالمي -ب 
بعد ادليالد بظهور احلضارة اإلسالمية وإمرباطوريتها الواسعة ادلًتامية األطراف  333سبيزت الفًتة من 

واإليرادات اذلائلة للدولة اإلسالمية ومصروفاهتا ووجوب تسجيلها  ،(6،...3،0،2واكتشاف األرقام العربية )
حيث اعترب ىذا ، 5فظهرت احلاجة إذل الدواوين )ديوان بيت ادلال وغَته( ،وصرفها دبوجب الشريعة اإلسالمية

تسجيل وقيد األخَت ركنا أساسيا يف الدولة اإلسالمية للحفاظ على أموال ادلسلمُت، وبالتارل أعلية تنظيم الدفاتر و 
األحداث ادلالية، هبدف التقرير عن أموال الدول وضمان الرقابة الفعالة عليها، وذبنب سوء التصرف باألموال، 
إضافة إذل أعلية تقدًن ادلعلومات ادلالية الدقيقة وادللخصة عن نشاطات الدولة وما يًتتب عنها من حقوق 

 6والتزامات مالية.
من قبل اذلنود والعرب إذل قفزة نوعية كبَتة بفضل ما قدمو ىذا النظام من  كما أدى استخدام النظام العشري

م عرض العالمة ادلسلم أمحد بن زلمد ادلازندراين دفًتًا استخدمو العرب 0033مرونة حسابية كبَتة، ويف عام 
 7د ادلزدوج.ادلسلمون يعرض النفقات يف اجلانب األيسر و اإليرادات يف اجلانب األؽلن دبا يشبو سجالت القي

ولقد عاشت البلدان العربية واإلسالمية يف تلك الفًتة ازدىاراً اقتصاديا واجتماعيا، وبناء حضارة امتدت من 
أقصى الشرق إذل أقصى الغرب، واحتوت ىذه احلضارة على شعوب وجنسيات سلتلفة ساعلت مجيعا يف اكتشاف 

                                                                 
1

 .34، ص 2004، عّاْ 1، دار ٚائً ٌٍٕشز ٚاٌخٛس٠ع، ط يقذيح فٍ نظرَح انًحاضثحوّاي عبذ اٌعش٠ش إٌم١ب،  


 طٕت بعذ ا١ٌّالد. 500اٌٝ طٕت ق.َ  200طٕت ق.َ، أِا اٌحضارة اٌزِٚا١ٔت ِٓ  200 -1000اِخذث اٌحضارة ا١ٌٛٔا١ٔت ِٓ  
2

 .47، ص طالي ِحّذ اٌججاٚٞ ٚآخزْٚ، ِزجع طابك 
3

 . 24، ص2008، دار ٚائً ٌٍٕشز، عّاْ انشايم فٍ يثادئ انًحاضثحعبذ اٌظخار اٌىب١ظٟ،  
4

 .12، ص 2006ٚاٌخٛس٠ع، عّاْ  ٌٍٕشزاٌثمافت  دار، 1ط  ،نظرَح انًحاضثححظ١ٓ اٌماضٟ، ِأِْٛ حّذاْ،  
5

 .47، ص اٌججاٚٞ ٚآخزْٚ، ِزجع طابك طالي ِحّذ 
6

، عّاْ 1ط  ٚاٌخٛس٠ع، ٌٍٕشزاٌثمافت  دار، 1، ج االضص انعهًُح وانعًهُح فٍ انقُاش انًحاضثٍ –يثادئ انًحاضثح انًانُح ٘ادٞ رضا اٌظفار،  

 .23، ص 2006
7

 .12، ص حظ١ٓ اٌماضٟ، ِأِْٛ حّذاْ ، ِزجع طابك 
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قدمت احلضارة اإلسالمية  كماساب.  العديد من العلوم وتطويرىا، ومن ذلك علوم الفلك والطب واجلرب واحل
 1ظلوذجا ػلتذى بو يف العديد من اجملاالت منها اإلدارة واالقتصاد.

 المحاسبة في العصور الوسطى -جـ 
فًتة ركود بالنسبة لتطور احملاسبة نتيجة لتفشي اجلهل يف أوربا، حيث اقتصر  وسطىالعصور الشهدت 

احليوانات، اليت كانت سبسك من قبل كبار مالك األراضي  اإلثبات احملاسيب على سجالت من رقائق جلود
واإلقطاعيُت وذلك لغرض إثبات كميات احملاصيل ادلستلمة من الفالحُت ومراقبتها. ويف كل ىذه ادلرحلة كانت 

 2احملاسبة بسيطة ولكنها تفي بالغرض.
مي إذل الغرب يف ( يف نقل حضارة الشرق العريب اإلسال0260-0363ولقد أسهمت احلروب الصليبية )

واستخدم الغرب األرقام العربية  ،جانبها ادلادي وغَت ادلادي، كما أسهمت التجارة البحرية مع الشرق يف ذلك
 3، مث انتشر استعماذلا يف أوربا.0010إيطاليا يف عام  ألول مرة يف

خصية واالقتصادية يف وقرب هناية العصر الوسيط انتشرت بُت كبار احلرفيُت طريقة إثبات أىم األحداث الش
 4سجل واحد وفق التسلسل الزمٍت دون وجود أي نظام واضح للتسجيل.

 

 المحاسبة في عصر النهضة )اختراع القيد المزدوج( -المرحلة الثانية  -2
أفرزت احلروب الصليبية قنوات اتصال ثقايف وحضاري مع بلدان ادلشرق العريب، حيث قدم الفكر العريب يف 

الثاين عشر والثالث عشر أسسًا جوىرية لتطور العلم وادلعرفة يف إيطاليا خصوصاً، فمهَّد بذلك لنشوء القرنُت 
 5التاريخ األوريب. وىكذا بدأت إيطاليا ربتل مكان الصدارة يف عصر التنوير والنهضة. عصر النهضة احلديث يف

شلا جعل  مناطق سلتلفة من العادل، ولقد طور التجار االيطاليون أنشطة صناعية ضخمة مع فروع ذبارية يف
عمليات مسك احلسابات التقليدية غَت كافية إلثبات العمليات واألنشطة ادلعقدة اجلديدة. وبالتارل كانت ىناك 

عادل وىو ما دفع ب 6،حاجة ضرورية لتطوير الطرق وادلمارسات احملاسبية من أجل تلبية احتياجات البيئة اجلديدة
م، 0161نظرية القيد ادلزدوج عام  اكتشافإذل  يف القرن اخلامس عشر (Louca Pacioliالرياضيات االيطارل )

واليت اعتربت عالمة بارزة يف تطور الفكر احملاسيب باعتبارىا وضعت قاعدة علمية راسخة لتسجيل وتبويب 
 7وتلخيص العمليات ادلالية، وقياس نتيجة النشاط االقتصادي من ربح أو خسارة.

                                                                 
1

 .42 ص ،ِزجع طابكِحّذ اٌّبزٚن أبٛ س٠ذ،  
2

 .41 ص ،ظابكاٌّزجع ٔفض اٌ 
3

 .47، ص طالي ِحّذ اٌججاٚٞ ٚآخزْٚ، ِزجع طابك 
4

 .21رضٛاْ حٍٛة حٕاْ، ِزجع طابك، ص  
5

 .21ظابك، ص اٌّزجع اٌ ٔفض 
6

 .44 ص ،ِزجع طابكِحّذ اٌّبزٚن أبٛ س٠ذ،  
7

 .10، ص 2010اٌحاِذ ٌٍٕشز ٚاٌخٛس٠ع، عّاْ ، دار 1، ج أضص ويثادئ انًحاضثح انًانُحاطّاع١ً ٠حٟ اٌخىز٠خٟ ٚآخزْٚ،  
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التطاور الكباَت الاذي مان دبثابة شهادة ميالد للمحاسبة بشكلها احلاارل، وباالرغم  "Pacioli" زلاولةاعتربت  
مفهاوم  ا أعللات مفهاوم الادورة احملاسابية أي ربديادهناأحدثتو القواعد اجلديدة للتسجيل احملاسايب بالقياد ادلازدوج، إال أ

القياد ادلازدوج  بطريقاة استحدث وألول مرة ثالثة ساجالت للتساجيل احملاسايب وقداية السنة زلاسبيا. هنبداية السنة و 
 1وىي7
 ؛ ، دون ربليل لطبيعة ىذه العملياتا التاجرهبتسجل فيها كل العمليات اليت قام 7 (Mémorialادلذكرة ) -
 كلتسجل فيو العمليات حسب طبيعتها مدينة أو دائنة حسب احلسابات ادلرادفة ل 7(Journalاليومية ) -

 عنصر من عناصر العمليات، وبًتتيب زمٍت حسب تاريخ حدوثها؛
 دفًت األستاذ7 ترحل إليو احلسابات اليت مت تسجيلها باليومية، ويتم ترصيدىا بطرح الطرف ادلدين من -

 الطرف الدائن لكل حساب ألجل استخراج الرصيد.

 
 )المركانتيلية( المحاسبة في عصر الرأسمالية التجارية -المرحلة الثالثة  -3

خالل القرن السادس عشر بدأ ينتشر استخدام النقود كمقياس عام للقيمة وبدأت تظهر وتنتشر سريعاً 
الرأمسالية التجارية. ولقد ساعلت احملاسبة مساعلة فعالة يف انتشار الرأمسالية وذلك بتقدؽلها أداة عقالنية تقوم على 

وادلبيعات وادلصروفات واإليرادات( وبدأت تظهر بوضوح ادلطالبة بإعداد تكميم الغاية)الربح( والوسائل )ادلشًتيات 
 ادليزانية العامة للمؤسسة سنوياً، أي بدأ يتكون فرض الدورية.

فرض قانون التجارة الفرنسي على كل تاجر مسك سجالت زلاسبية نظامية وتطبيق  0340ويف عام 
ح ثروة صاحب ادلشروع بصورة دورية. وتبعت ىذا التوجو أسلوب اجلرد الفعلي وإعداد ميزانية عامة ربدد بوضو 

 2باقي الدول األوربية.
 اتكظهرت شر و ادلشروعات الفردية،  ظلتاالقتصادية و  ويف هناية القرن الثامن عشر تطورت احلياة

 73أساسيا يف تطور علم احملاسبة لألسباب التالية ان ىذا االذباه اجلديد عامالً كاألشخاص، التجارية والصناعية، و 
 ؛ادلؤسسات بدقة ووضوحىذه قياس نتائج أعمال  -
 .وخسارهتا ةكل منهم يف ربح الشر كاء ونصيب  كبيان حقوق الشر  -

 المحاسبة عقب الثورة الصناعية -المرحلة الرابعة  -4
م بداية ربول نوعي ىام يف تاريخ تطور اجملتمع  0453تعترب هناية القرن الثامن عشر وبالذات يف عام 

الثورات االقتصادية والعلمية على ادلستوى العادلي أال وىي الثورة الصناعية اليت حدثت أكرب البشري على اثر قيام 
يف الفكر االقتصادي بشكل  كبَتاً لثورة الصناعية تطوراً  . ولقد أحدثت ا4يف بريطانيا على إثر اخًتاع اآللة البخارية

                                                                 
1

 .18، ص2004، أطزٚحت دوخٛراٖ، اٌجشائز أهًُح إصالح اننظاو انًحاضثٍ نهًؤضطاخ فٍ ظم أعًال انتىحُذ انذونُحِذأٟ بٓ بٍغ١ث،  
2

 .27-26رضٛاْ حٍٛة حٕاْ، ِزجع طابك، ص  
3

  16، ص 2002 شزٚق ٌٍٕشز ٚاٌخٛس٠ع، عّاْ، دار اٌأصىل انًحاضثح انًانُح، ِجذٞ سر٠ماث،  ٗحّذ ِخادِأ 
4

 . 98، ص 2004، عّاْ 1، دار ٚائً ٌٍٕشز ٚاٌخٛس٠ع، ط يقذيح فٍ نظرَح انًحاضثحوّاي عبذ اٌعش٠ش إٌم١ب،  
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عام بسبب تطور حجم الوحدات اإلنتاجية وتعقد العمليات التكنولوجية، وتقسيم العمل، وتطور األشكال 
القانونية للملكية، من مؤسسة فردية إذل شركة تضامن ومن مث ظهور شركات ادلساعلة واليت تلجأ إذل احلصول على 

ل ضخمة عن طريق طرح أسهمها لالكتتاب العام، واليت صلم عنها انفصال ادللكية عن اإلدارة وظهور رؤوس أموا
وقد ساير كل ذلك تطور احملاسبة لكي تليب االحتياجات ادلتزايدة، وتطورت فروعها  .طبقة ادلديرين ادلتخصصة

  1وطرقها وأساليبها، واغتنت نظريتها بفروض ومبادئ جديدة.
ادلرحلة بروز دور مراجعي احلسابات يف التحقق من صحة القوائم ادلالية ادلنشورة، وقد  كما شهدت ىذه 

كانت اصللًتا من أوائل الدول اليت نظمت مهنة ادلراجعة، ويعود ىذا السبق إذل أن اصللًتا كانت من أوائل الدول 
مثل للنهوض بعملية النمو الصناعي، اليت تأثرت بالثورة الصناعية وأصبح اللجوء إذل الشركات ادلساعلة ىو احلل األ

وبذلك نص قانون الشركات االصلليزي على ضرورة احملافظة على مصلحة اجملتمع ادلارل وباألخص ادلساعلُت 
 2والدائنُت.

 أمااام تزايااد صااعوبة مسااؤولية احملاسااب ذباااه بعااض مظاااىر الغاا  والتالعااب الاايت سااادت ادلمارسااة احملاساابية،و  
تلقتهاا ىاذه ادلهناة حياال  ، خاصة بعد االنتقادات الكبَتة اليتمصاحلهم عنشكل احملاسبون منظمات مهنية للدفاع 

وتوانيهااا يف التصاادي دلوجااة  ؛دلاليااة ونشاار ادلعلومااات احملاساابيةتقاعسااها عاان ادلساااعلة يف إرساااء إطااار إلعااداد القااوائم ا
مبدياة  0626االقتصاادية لسانة  ارتفعت أصوات عديدة بعاد األزماةنشر البيانات وادلعلومات ادلالية ادلضللة، لذلك 

يف ذات الوقااات بتااادخل الدولاااة  ومنادياااة ،3اساااتيائها مااان ادلمارساااات احملاسااابية الساااائدة وادلعلوماااات غاااَت الصاااحيحة
إذ  ،، ونتيجاااة للظاااروف الساااابقة شااارع يف أمريكاااا يف إرسااااء مساااار مناااتظم للتوحياااد احملاسااايباحملاسااابية ادلباااادئ لتنظااايم

بأهناااا  0605، وقاااد أعلنااات ىاااذه اللجناااة يف عاااام (SEC)قاااانون جلناااة بورصاااة األوراق ادلالياااة  0600صااادر عاااام 
 4ستتوذل مباشرة إصدار معايَت احملاسبة يف حال عجز ادلهنة.

مث تعااااظم بعاااد ذلاااك دور ادلنظماااات ادلهنياااة بعاااد تشاااكيل عااادة ىيئاااات زلاسااابية يف الااادول ادلتقدماااة كاجلمعياااة 
ورللاس معاايَت احملاسابة ادلالياة  ،(AICPA)، وادلعهد األمريكي للمحاسبُت القاانونيُت (AAA)ألمريكية احملاسبية ا

(FASB) ومعاىاااد احملاسااابُت القاااانونيُت يف كااال مااان إصللاااًتا وكنااادا واساااًتاليا، والااايت تعمااال مجيعااااً علاااى تطاااوير علااام ،
ووضااع الفااروض وادلبااادئ احملاساابية الاايت مكناات البحوث والدراسااات وتقاادًن التوصاايات باااحملاساابة ماان خااالل القيااام 

 5ىذا العلم من مسايرة التطور االقتصادي.
مان ربريار وجياة والبيئياة...، وماا ناتج عنهاا كما أن العودلة وما رافقها من تطور يف الظروف االقتصادية والتكنول

الكااربى، وانفتاااح الاادول لالسااتثمار  للتجااارة العادليااة وانتقااال رؤوس األمااوال ادلسااتثمرة وظهااور التكااتالت االقتصااادية
الادورل وغااَت ذلااك أدت إذل صادور ادلعااايَت احملاساابية الدوليااة والعمال علااى تطويرىااا وتعاديلها كلمااا اقتضاات الظااروف 

                                                                 
1

 .10اطّاع١ً ٠حٟ اٌخىز٠خٟ ٚآخزْٚ، ِزجع طابك، ص  
2

 .24، ص حظ١ٓ اٌماضٟ، ِزجع طابك 
3

 .20ِذأٟ بٓ بٍغ١ث، ِزجع طابك، ص  
4

 .26، ص ١ٓ اٌماضٟ ِٚأِْٛ حّذاْ، ِزجع طابكحظ 
5

 16، ص ِزجع طابك، ِجذٞ سر٠ماث، ٗحّذ ِخادِأ 
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ذلاااك، شلاااا سااااىم يف تطاااوير األساااس النظرياااة والتطبيقياااة للمحاسااابة ويعماااق مساااتوى اإلفصااااح للبياناااات وادلعلوماااات 
 1وخاصة يف رلال االستثمار.يف ازباذ القرارات ادلختلفة احملاسبية ويزيد منفعتها 

وىكاااذا ؽلكااان القاااول باااأن احملاسااابة بااادأت مناااذ القااارون األوذل كفااان يتطلاااب إتقاناااو شلارساااًة وتااادريباً مساااتمراً دلااان 
 2مث تطورت إذل علم لو مفاىيمو وقواعده ومبادئو. ،يرغب احًتافو

 بالعلوم األخرىماهية المحاسبة وعالقتها : الثانيالمطلب 
  مفهوم المحاسبة -1
احملاسبة عرب الزمن بسبب تطور الظروف االقتصادية واالجتماعية، وتطور وظائفها  مفاىيم تلقد تطور 

وأىدافها، وتعدد واتساع الفئات ادلستفيدة منها، فبعد أن كان ينظر ذلا كفن تطبيقي ال رلال فيو للبحث النظري، 
ادي، فإهنا أصبحت تعترب أو طريقة فنية لتسجيل وتبويب وتلخيص العمليات ادلالية وقياس نتيجة النشاط االقتص

 علماً لو فروض ومبادئ .

يطلق معظم الباحثُت على احملاسبة مصطلح لغة األعمال، ألهنا زبتص بتجميع البيانات االقتصادية عن 
 3ادلؤسسة بقصد توفَت قوائم مالية تقدم ادلعلومات الالزمة للمستفيدين الزباذ القرارات ادلالية يف اجملاالت ادلختلفة.

 يلي نورد أىم التعاريف اليت قدمت للمحاسبة7 ويف ما
 تسجيل فن"  7ابأهن 0610احملاسبة يف عام ( AICPA) القانونيُت للمحاسبُت األمريكي اجملمع عرف
 ادلالية األحداثالعمليات و  عن النامجة النتائج رتفسو  ماليةاليت ذلا طبيعة  األحداثالعمليات و  وتلخيص وتبويب
ويشَت ىذا التعريف إذل أن احملاسبة فنا وليس حقال من حقول العلم وادلعرفة، حيث  4".ادلؤسسة اهب قامت اليت

 يعترب احملاسبة أسلوب بيان ما يقوم بو احملاسب من وظائف.
على أهنا7 " عملية  (AAA)مت النظر إذل احملاسبة من طرف مجعية احملاسبة األمريكية  0633ويف سنة 

اليت تسمح دبمارسة األحكام وازباذ القرارات من قبل مستخدمي  ةالقتصاديربديد وقياس وتوصيل ادلعلومات ا
ل ىذا التعريف احملاسبة من رلرد فن التسجيل والًتكيز على اإلجراءات احملاسبية إذل وقد حوَّ  5ىذه ادلعلومات".

 .أداة للمعلومات وأداة لالتصال بُت سلتلف األطراف
 0643لعام  1ة الصادرة برقم نشر ال يف (AICPA) عنادلنبثق  (APB)رللس مبادئ احملاسبة كما عرفها 

لتكون  مالية طبيعة ذات عن الوحدات االقتصادية ميةك معلومات تقدًن وظيفتها خدمي، نشاط على أهنا7"
مسارات العمل  بُتادلنطقية من  االختياراتب القيام ويف ،االقتصادية القرارات ازباذعملية  يفمفيدة )نافعة( 

 6البديلة"
                                                                 

1
 .11اطّاع١ً ٠حٟ اٌخىز٠خٟ ٚآخزْٚ، ِزجع طابك، ص  
2

 16، ص ِزجع طابك، ِجذٞ سر٠ماث،  ٗحّذ ِخادِأ 
3

 .25ص  ،2010 عّاْ ٚاٌخٛس٠ع، ٌٍٕشز ٚائً دار، 5 ط ،انذورج انًحاضثُح -انًانُح انًحاضثح يثادئ ِطز، ِحّذ 
4

 . 20، ص 1 ط ،2007عّاْ  ،ٚاٌخٛس٠ع ٌٍٕشز اٌحاِذ دار ،يقذيح فٍ نظرَح انًحاضثح وانًراجعح ح١ذر ِحّذ عٍٟ بٓ عطا، 
5

 .31ص  ،ِزجع طابكطالي ِحّذ اٌججاٚٞ ٚآخزْٚ،  
6

 .20ص  ،2010عّاْ  ،ٚاٌخٛس٠ع ٌٍٕشز اٌظفاء دار ،1 ط ،وانعًهُحاألصىل انعهًُح  -يثادئ انًحاضثح انًانُح  عبذ إٌاطز ِحّذ ط١ذ در٠ٚش، 
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 ازباذ يف ادلعلومات فائدة اذباه أو النفعي، االذباهىذا  (FASB)ادلالية  احملاسبة معايَت ىيئة أيدت ولقد
  والتجارية، الصناعية ادلؤسسات يف ادلالية التقارير أىداف حول 0645 سنة (1) رقم بياهنا يف وذلك القرارات

 ،اليت ال تسعى إذل ربقيق الربح ادلؤسسات يف ادلالية التقارير أىداف حول 1980 لعام (4) رقم بياهنا يف ذلككو 
 الفئات إذل ويوصلها ادلؤسسة، عن اقتصادية معلومات غلمع معلومات نظامك احملاسبة (FASB) اعتربت حيث
  1ات.القرار  ازباذ يف دلساعدهتا ادلؤسسة بتلك ادلهتمة

ما و  للمعلومات، نظامك ذلا الوظيفي الدور تطور مع تتناسب أصبحت احملاسبية التعاريف أن الحظمن ادل
 بتحديد ؼلتص نظام" 7بأهنا عرفها عندما 2333سنة  (kieso) قدمو ماىو  احملاسبة تعريف يف االذباه ىذا دكيؤ 

 ىذه تستخدم شلن ادلصلحة ذات للفئات االقتصادية بادلؤسسات اخلاصة ادلالية ادلعلومات وإيصال وقياس
 2"ادلالية قراراهتا ازباذ يف ادلعلومات

 3من خالل ما سبق نالحظ أنو أصبح ينظر للمحاسبة على أهنا تتضمن ثالثة عناصر أساسية ىي7
حيث توفر احملاسبة لألطراف ادلهتمة معلومات مالية كمية  المحاسبة كنشاط خدمي: -العنصر األول

 تساعدىم على ازباذ القرارات اخلاصة باستخدام ادلوارد يف ادلؤسسات االقتصادية.
حيث ربدد احملاسبة رلموعة اإلجراءات وادلعامالت اليت  المحاسبة كنظام وصفي تحليلي: -الثانيالعنصر 

، ومن خالل قياسها وربليلها وتلخيصها ذلا فإهنا زبفض من تلك زبتص بتسجيل ووصف النشاط االقتصادي
البيانات عن طريق ذبميعها يف رلموعة من البنود الصغَتة واجلوىرية وذات العالقة ادلتداخلة بينها، وتقوم بإعداد 

 تقرير عنها لوصف ادلركز ادلارل ونتائج أعمال النشاط االقتصادي والتدفقات النقدية للمؤسسة.
حيث تقوم احملاسبة من خالل ىذا العنصر بتجميع وتوصيل  المحاسبة كنظام معلومات: -الثالثر العنص

 ادلعلومات االقتصادية اخلاصة بادلؤسسات وغَتىا من األحداث إذل األطراف ادلستفيدة.
 وتأسيساً على ذلك توجد ثالث خصائص أساسية للمحاسبة ىي7

 قياس وتوصل ادلعلومات ادلالية؛ -
 بأنشطة اقتصادية خاصة بادلؤسسات؛ارتباطها  -
 ادلستفيدة. لألطرافتوصيل ادلعلومات  -

ؽلكن تقدًن تعريف شامل للمحاسبة والذي يعرفها على أهنا7" علم وفن، فهي علم  من خالل ما تقدم
  ييشمل االطار الفكري للمحاسبة من ادلفاىيم والفروض وادلبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها وادلقبولة عموماً، وى

تنفيذ خطوات الدورة كفن تشمل الكيفية اليت يتم هبا أداء الوظيفة احملاسبية )القياس والتوصيل( من خالل 
 طراف ادلستفيدة.احملاسبية من تسجيل وتبويب وتلخيص العمليات ادلالية وإعداد القوائم والتقارير ادلالية خلدمة األ

                                                                 
1

 .198، ص 2009 عّاْ ٚاٌخٛس٠ع، ٌٍٕشز اٌثمافت دار ،يذخم نظرَح انًحاضثح -انًحاضثٍ انفكر تطىر حٕاْ، حٍٖٛ رضٛاْ 
2

 .26ص  ،ِزجع طابك ِطز ، ِحّذ 
3

 .21-20ِزجع طابك ص  عبذ إٌاطز ِحّذ ط١ذ در٠ٚش، 
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  فروع المحاسبة -2
لقد تطورت ادلبادئ والقواعد احملاسبية وأىدافها ووظائفها لكي تليب االحتياجات االقتصادية واالجتماعية 

ا أدى إذل نشوء فروع جديدة متخصصة ذلا يتناول كل فرع منها موضوعات زلددة وؼلدم أطراف ادلتزايدة، شل
 معينة، وفيما يلي أىم ىذه الفروع7 

 المحاسبة المالية: -أولً 
تعترب احملاسبة ادلالية أصل احملاسبة الذي تفرعت عنو الفروع األخرى، وهتتم احملاسبة ادلالية بالقياس النقدي 

ادلوارد من واذل ادلؤسسة من خالل ربليل وتسجيل وتبويب وتلخيص العمليات ادلالية اليت حدثت لتدفقات 
خالل فًتة مالية بُت ادلؤسسة والغَت، هبدف إعداد تقارير مالية خارجية توفر دلستخدميها معلومات تساعدىم 

 1على7
 قياس نتيجة نشاط ادلؤسسة خالل الفًتة موضوع القياس؛ -
 ارل للمؤسسة يف هناية الفًتة ادلالية؛قياس ادلركز ادل -
 قياس التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة وصايف ما حدث بالنقدية من تغَت خالل الفًتة ادلالية. -

 محاسبة التكاليف: -ثانياً 
نشأ ىذا الفرع من فروع احملاسبة استجابة دلتطلبات الثورة الصناعية اليت عمت أوربا، وذلك لسد قصور 

بة ادلالية عن الوفاء باالحتياجات ادلستجدة للمؤسسات الصناعية. وهتتم زلاسبة التكاليف حبصر نظم احملاس
 2وربليل وتصنيف عناصر التكلفة اليت ربدث يف ادلؤسسة قصد ربقيق األىداف التالية7

 قياس تكلفة ادلنتج؛ -
 الرقابة على عناصر التكلفة بقصد ترشيد اإلنفاق؛ -
لعناصر التكلفة باعتبارىا مقاييس أو مؤشرات تستخدمها اإلدارة يف رلاالت وضع ادلعايَت ادلالئمة  -

 التخطيط والرقابة وتقييم األداء؛
 مات ادلالئمة لإلدارة يف رلال ازباذ القرارات.و توفَت ادلعل -

 المحاسبة اإلدارية: -ثالثاً 
لعالقة بنشاطات ادلؤسسة هتتم احملاسبة اإلدارية بتحليل البيانات احملاسبية والبيانات األخرى ذات ا

. واالسًتاتيجيةادلختلفة بقصد مساعدة اإلدارة على وضع األىداف وتقييم األداء وازباذ القرارات التشغيلية، 
 3وىي تركز على نشاط ادلؤسسة يف ادلاضي وربطو بادلستقبل من أجل إعداد بيانات زبدم ازباذ القرارات.
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 .23ِزجع طابك، ص  ِحّذ ط١ذ در٠ٚش، عبذ إٌاطز 
2

 .27ص  ،ِزجع طابك  ِطز، ِحّذ 
3

 .21، ص 2008، دار ٚائً ٌٍٕشز ٚاٌخٛس٠ع، عّاْ 1عبذ اٌظخار اٌىب١ظٟ، اٌشاًِ فٟ ِبادئ اٌّحاطبت، ط  
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 المحاسبة الحكومية: -رابعاً 
الفرع من احملاسبة إذل أسس خاصة زبتلف عن زلاسبة ادلؤسسات. حيث ؼلتص يف قيد وهتيئة يستند ىذا 

اسبية للدوائر واذليئات احلكومية الرمسية، واليت يف الغالب ال هتدف إذل ربقيق األرباح، الدفاتر والسجالت احمل
ادات ذات السيادة للدولة، وسبل وإظلا ترتبط بصلة وثيقة بالنظام والسياسات ادلالية للدولة، يف ربصيل اإلير 

زبصيصها، وأسس إنفاقها ومتابعتها يف الدوائر الالمركزية، كقطاعات الوزارات واحملافظات اليت ترتبط 
  1باحلكومة الالمركزية.

 المحاسبة الضريبية: -خامساً 
بغية ربديد الربح تطبيق أحكام القانون الضرييب والقوانُت ادلعدلة لو بىذا الفرع من فروع احملاسبة  يهتم

 الضرييب أو الوعاء اخلاضع للضريبة، وذلك سبهيداً حلساب قيمة الضريبة ادلستحقة للخزينة العامة.
إن القانون الضرييب ػلدد األحكام والقواعد اليت ينبغي مراعاهتا عند قياس الربح الضرييب، وىذه األحكام 

اسيب للربح، وبالتارل ينبغي اإلدلام بأحكام ربديد والقواعد ال تتفق يف بعض احلاالت مع قواعد القياس احمل
الربح الضرييب وتطبيقها وذلك حىت ؽلكن إعداد اإلقرار الضرييب، وادلعلومات الضريبية األخرى اليت تلتزم 

 2ادلؤسسة بإعدادىا وفقاً ألحكام القانون الضرييب.
 المحاسبة الجتماعية: -سادساً 

للنشاط االقتصادي، حيث يًتتب على النشاط االقتصادي تكاليف البعد االجتماعي  وهتتم بقياس
ماعية نتيجة تنفيذ الربامج االجتماعية تصورة تلوث اذلواء وادلياه والبيئة بشكل عام، أو منافع اج اجتماعية يف

  3اليت هتدف إذل ربسُت البيئة، أو العناية واالىتمام بشرائح واسعة من اجملتمع.
 القومية:المحاسبة  -سابعاً 
هتدف احملاسبة القومية إذل توفَت ادلعلومات اليت تعكس األداء االقتصادي للمجتمع والوحدات اليت يتكون   

اليت  على ادلبادئ والقوانُت االقتصادية احملاسبة القومية منها يف صورة ذبميعية خالل فًتة زمنية معينة، وتقوم
على مستوى الصناعات والقطاعات  تعد معلومات احملاسبة القوميةتقوم بتوفَتىا، و  ربكم ربديد ادلعلومات اليت
فهي  وتساعد احملاسبة القومية على ربليل ودراسة الظواىر االقتصادية، وبالتارلىذا وعلى مستوى اجملتمع ككل، 

 4خطيط االقتصادي على ادلستوى القومي.سبكن من الت
 مراجعة الحسابات: -ثامناً 

يهتم ىذا الفرع بالتحقق من صحة تسجيل العمليات ادلالية اليت حدثت يف ادلؤسسة واليت زبص فًتة مالية 
معينة وتتضمن السجالت والدفاتر والقوائم ادلالية وذلك بغية التأكد من أن القوائم ادلالية ادلعدة تعرب بعدالة 

                                                                 
1

 .28ِزجع طابك، ص ٘ادٞ رضا اٌظفار،  
2

طثقاً نًعاَُر انًحاضثح انذونُح  -انًثادئ وانًفاهُى واإلجراءاخ انًحاضثح  -يثادئ انًحاضثح انًانُح ، ٚ شحاحٗ اٌظ١ذ شحاحٗ أحّذ ِحّذ ٔٛر 

 .30ص  ،2008 اإلطىٕذر٠ت ،ت١جاِعاٌ اٌذار، وانًصرَح
3

  .38إطّاع١ً ٠حٟ اٌخىز٠خٟ ٚآخزْٚ، ِزجع طابك، ص  
4

 . 30ص  ِزجع طابك،، ٚ شحاحٗ اٌظ١ذ شحاحٗ أحّذ ِحّذ ٔٛر 
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ادلتعارف عليها وىو ما يصدره ادلراجع يف تقريره عن الوضع ادلارل للمؤسسة وأهنا سبت وفق ادلبادئ احملاسبية 
 1اإلدارة يف رلال الرقابة على عملياهتا ادلالية داخل ادلؤسسة.تساعد ادلراجعة أن النهائي. كما 

 بالعلوم األخرى عالقة المحاسبة -3
واإلدارة والقانون ترتبط احملاسبة ارتباطا وثيقًا مع عدد من العلوم االجتماعية األخرى مثل علم االقتصاد 

 وتتأثر هبا. وفيما يلي ؽلكن توضيح طبيعة ىذه العالقة7  فيها تؤثرفهي وغَتىا،  واإلحصاء والتخطيط...
 7عالقة المحاسبة بعلم إدارة األعمال -أولً 

قوية ربكمها أسس ومداخل وتوجهات متداخلة ومتكاملة، إذ  عالقةتربط كال من احملاسبة وإدارة األعمال 
صلد أن احملاسبة واإلدارة يكمالن بعضهما البعض للقيام بعملية صنع وازباذ القرار من قبل ادلسؤول اإلداري. 

أن عمل احملاسب كمخرجات متمثاًل يف ادلعلومات احملاسبية  حيثالعالقة التكاملية من ؽلكن صياغة ىذه و 
يف التقارير والقوائم ادلالية واحملاسبية، حبيث سبثل تلك ادلعلومات احملاسبية مدخالت لإلداري لالعتماد  ادلصاغة

 عليها يف ازباذ القرارات اإلدارية وتقوًن األداء من خالل تطبيق وظيفيت التخطيط والرقابة. 
يف االستغالل العقالين والرشيد كما البد أن غلتمع كل من احملاسبة واإلدارة على ىدف واحد مشًتك متمثاًل 

 2للطاقات ادلتاحة ورفع الكفاءة اإلنتاجية وزبفيض التكاليف وزيادة الرحبية.
 7عالقة المحاسبة بالقتصاد -ثانياً 

يهدف االقتصاد كعلم إذل ربقيق االستغالل األمثل للموارد االقتصادية ادلتاحة واليت تتصف بالندرة، وػلدد 
، سواء يف رلال زبصيص ادلوارد على أوجو االستخدام أو يف رلال اإلدارة بعد ذلكأفضل السبل لتحقيق 

زبصيصها أو يف رلال توزيع الناتج من استغالل ىذه ادلوارد. ويظهر ارتباط احملاسبة باالقتصاد يف ناحيتُت، األوذل 
أدوات التحليل االقتصادي أن احملاسبة تتبٌت كثَتًا من ادلصطلحات وادلفاىيم االقتصادية، وتستخدم العديد من 

أما الناحية الثانية فتنحصر يف قيام احملاسبة بقياس اجلهود والطاقات ادلبذولة ادلستمدة من النظريات االقتصادية. 
وادلنافع ادلتحققة، وتوفَت ادلعلومات اليت توضح مدى ربقق ادلبادئ والقواعد والنظريات االقتصادية يف التطبيق 

  3.العملي
 7عالقة المحاسبة بالقانون -ثالثاً 
ادلؤسسة وحدة حيث ؽلكن اعتبار تظهر يف رلاالت عديدة وسلتلفة.  عالقة وثيقة القانونباحملاسبة  تربط

زلاسبية من وجهة نظر احملاسبة، وىي يف نفس الوقت وحدة قانونية من وجهة النظر القانونية، كما أن القانون 
ت معينة عند تصميم النظام احملاسيب وتنظيم الدفاتر والسجالت احملاسبية يضع شروطاً زلددة تلزم احملاسب بإجراءا

وطريقة عرض البيانات احملاسبية ونشرىا، وكيفية توزيع األرباح واخلسائر، وتشكيل االحتياطات ادلختلفة، كما صلد 
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 .24، ص جع طابكِز، ِجذٞ سر٠ماث،  ٗحّذ ِخادِأ 
2

 .226وّاي عبذ اٌعش٠ش إٌم١ب، ِزجع طابك، ص  
3

 .32ص  ِزجع طابك،، ٚ شحاحٗ اٌظ١ذ شحاحٗ أحّذ ِحّذ ٔٛر 
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اإلفالس والتصفية أن النصوص القانونية ربدد كيفية إنشاء العقد للمؤسسة وقواعد العمل التجاري، وإجراءات ب
واالندماج وإعداد البيانات الضريبية، وربديد مطرح الضريبية ونسب الضرائب ادلفروضة على العاملُت، ويزداد تأثَت 

 1التشريعات القانونية على احملاسبة كلما ازداد التدخل احلكومي يف الشؤون االقتصادية.
 7عالقة المحاسبة بالعلوم الرياضية واإلحصائية -رابعاً 

ترتبط احملاسبة ارتباطًا وثيقًا بالعلوم الرياضية واإلحصائية نظرًا لقيام احملاسبة باستخدام الكثَت من أدوات 
التحليل الرياضي واإلحصائي خاصة يف رلال احملاسبة اإلدارية وزلاسبة التكاليف. ولقد أدى تطور احملاسبة اإلدارية 

للموارد إذل ضرورة استخدام النماذج الرياضية اليت تعترب أفضل  ربقيق االستخدام األمثل علىيف رلال ادلساعدة 
كما أدى التطور العلمي يف كثَت من رلاالت احملاسبة وادلراجعة إذل االعتماد على  الوسائل لتحقيق ىذا اذلدف.

 2وربليل وتفسَت النتائج.العينات اإلحصائية، األساليب اإلحصائية يف التحليل، خاصة يف رلال استخدام 
 

  العوامل البيئية وتأثيرها على المحاسبة: الثالثالمطلب 
 ةالقانونيو النظم االقتصادية والسياسية من خالل ىذا ادلطلب ضلاول أن نتطرق اذل العوامل البيئية ادلتمثلة يف 

وذلك من خالل وكذا ادلهنة احملاسبية والعوامل الثقافية، واليت تؤثر يف شكل وتطور النظم احملاسبية يف أي دولة، 
 مايلي7

 العامل القتصادي: -1
 يشمل العامل االقتصادي رلموعة من العوامل الفرعية االخرى منها7

 طبيعة ونوع النظام القتصادي ودرجة تطوره: -ولً أ
على اعتبار أن احملاسبة ما  كما ىو معروف فإن النظام االقتصادي عموما لو عالقة مباشرة بالنظام احملاسيب،

ترمجة لألحداث االقتصادية، وؼلتلف االرتباط بُت احملاسبة والنظام االقتصادي، وكذا درجة التأثَت حسب  ىي إال
التطور االقتصادي، ومستوى التطور التكنولوجي، حبيث صلد أن النظام احملاسيب يف بلد متطورا اقتصاديا، ؼلتلف 

  3على النظام احملاسيب يف بلد يسَت يف طريق النمو.

 ما غالبا وغَتىا والتجارية والصناعية األنشطة االقتصادية فإن متدنية ما لدولة االقتصادية التنمية تكان فإذا
 وأن بسيطة تكون أن ادلتوقع ادلستخدمة من احملاسبية ونوع األنظمة طبيعة فإن وبالتارل بسيطة،و  زلدودة تكون
 النشاطات وعدد زيادة حجم يف ذلك ينعكساالقتصادي  النمو درجة زادت وكلما زلدوًدا، اهب االىتمام يكون

، وبالتارل  القرار دلتخذي اجلديدة االحتياجات لتليب تتطور أن غلب احملاسبة فإن وبالتارل االقتصادية، والشركات
                                                                 

1
 .40اطّاع١ً ٠حٟ اٌخىز٠خٟ ٚآخزْٚ، ِزجع طابك، ص  
2

 .34ص  ِزجع طابك،، ٚ شحاحٗ اٌظ١ذ شحاحٗ أحّذ ِحّذ ٔٛر 
3

، 2006اٌجشائز جاِعت دوخٛراٖ،  ، أطزٚحتانشركاخ يتعذدج انجنطُاخ وانتىحُذ انًحاضثٍ انعانًٍانًًارضح انًحاضثُح فٍ شع١ب شٕٛف،  

 .24ص
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كلما زاد حجم العمليات التجارية وتعقدت العالقات بُت ادلؤسسات فإنو يصبح من الضروري تطوير أساليب 
 1جديدة للمحاسبة.
نوع النظام االقتصادي ادلطبق بدولة ما لو عالقة وتأثَت على دور وأىداف احملاسبة طبيعة و كذلك فإن 

. ففي االقتصاديات ادلوجهة يكون كل شيء مراقب من طرف يف ذلك البلدوبالتارل ادلمارسات احملاسبية ادلوجودة 
ساسيُت االول ىو أالة يكون للمحاسبة دورين الدولة )االسعار، العرض، الطلب...اخل( وزلدد مركزياً، يف ىذه احل

ادلساعدة يف عملية التخطيط ادلركزي وادلساعدة يف مراقبة االقتصاد، اما ىدف احملاسبة ال يكون الربح على عكس 
ما يكون عليو يف االقتصاد الرأمسارل الذي تكون الدولة فيو تلعب دور ادلنظم دون التدخل حقيقة يف احلياة 

ىذا سيخلق جو من ادلنافسة شلا غلعل دور و  ،العرض والطلب ػلددىا السوق ،يث ربديد األسعاراالقتصادية، ح
 2احملاسبة يكمن يف ربديد األرباح وادلساعدة يف ازباذ القرارات من طرف االعوان االقتصاديُت.

 مصادر التمويل: -ثانياً 
 .احملاسبية األنظمة على تأثَت ذلا يكون أن ؽلكن اليت االقتصادية العوامل أىم من التمويل مصدر و نوع يعترب

 ادللكية حقوق علا رئيسيُت مصدرين خالل مناحتياجاهتا ادلالية  ادلؤسسات سبولما  غالبامن ادلعروف أنو ف
كثَت من يف حالة ما إذا كانت مصادر التمويل ىي القروض فإن  وبالتارل فإنو  ،3أو االقًتاض) األسهم إصدار(

 ،بداًل من أن يتم اإلفصاح عنها للجمهور على نطاق واسع إذل ادلقرضُت ة بشكل مباشرتكون موجه ادلعلومات
تكون موجو بشكل مباشر إذل الدائنُت. أما يف حالة ما تكون مصادر التمويل األساسية  ادلاليةفإن التقارير  ومن مث

 4.إذل اىتمامات حاملي األسهم يسية بشكل رئشلثلة يف حقوق ادللكية، فإن التقارير ادلالية تكون موجه

 :حجم األنشطة القتصادية -ثالثاً 
حجم االنشطة االقتصادية الدولية أحد العوامل ادلؤثرة على ادلمارسات احملاسبية، فكلما ارتفع مستوى  يعترب

الصادرات والواردات كلما زادت احلاجة اذل تقارير وافصاح أفضل، وكذلك زادت احلاجة اذل شلارسات زلاسبية 
 لية وغَتىا.والقوائم ادلا تلصرف االجنيب وترمجة العمليااجديدة تتعلق بعمليات 

كما أن حجم وعدد الشركات ادلتعددة اجلنسية يف دولة ما من شأنو ان يؤثر على ادلمارسات احملاسبية هبا، 
إذ غالبًا ما يًتتب على نشاطات تلك الشركات شلارسات أو أنشطة متميزة عن غَتىا من الشركات احمللية، فعلى 

حدة ذلذه الشركات أو عند معاجلة أرباح وخسائر أسعار الصرف سبيل ادلثال فإنو عند إعداد القوائم ادلالية ادلو 

                                                                 
1

 .151 ، ،ص 2005 ، اٌما٘زةٚاٌخٛس٠ع ، إ٠خزان ٌٍطباعت ٚ إٌشز1، طانًحاضثح و انعكاضاتها عهً  انذول انعرتُحِحّذ اٌّبزٚن أبٛ س٠ذ،  
2

، ِذوزة ِاجظخ١ز؛ ٍ انًانٍ انجسائرٌ عهً يكىناخ انقىائى انًانُح انًحاضثُح نهًؤضطاخ االقتصادَحأثر تطثُق اننظاو انًحاضثخاٌذ، بٛدبت  

 .14، ص .2006/2007اٌّذرطت اٌع١ٍا ٌٍخجارة 
3

 .155 ، ،صِزجع طابكِحّذ اٌّبزٚن أبٛ س٠ذ،  
4

  .249ص ، 2004اإلطىٕذر٠ت  ،اٌذار اٌجاِع١ت ،انشركاخ انًتعذدج انجنطُح -انًحاضثح انذونُح أ١ِٓ اٌظ١ذ أحّذ ٌطفٟ، 
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تطلب قواعد زلاسبية خاصة، وبالتارل فإن يوالتحويل، وكذا الضرائب على الدخول اخلارجية، فإن ذلك سوف 
 1ىذه الشركات سوف تلعب دوراً مهماً يف نشر ىذه ادلمارسات احملاسبية.

 :التضخم -رابعاً 
دلستوى ا ادلستمر يف يعرف التضخم على أنو االرتفاعالتضخم من بُت العوامل ادلؤثرة على احملاسبة. و  يعترب
ألسعار يف الدولة ادلعنية، فباعتبار أن األحداث االقتصادية اليت تقوم هبا ادلؤسسة تسجل زلاسبيا وقت لالعام 

عالن عنها لألطراف ادلستعملة مالية ختامية يتم اإل وحال وقوعها، لتظهر يف النهاية دببالغها الفعلية يف شكل قوائم
تعكس الواقع الفعلي احلقيقي للعناصر الواردة فيها، لذلك ال أن ىذه القوائم يف ظل قيد التضخم تصبح  غَتذلا، 

ينبغي إغلاد مكنزمات سبكن من تكييف ادلعاجلة احملاسبية مع ظاىرة التضخم باعتبارىا ظاىرة سبس مجيع 
 إتباعها غلب معينة زلاسبية وقواعد طرق توجد التضخم، من عالية درجة هبا اليت الدول ففي. 2الدولاقتصاديات 

 .3القوائم على ىذه التضخم أثر بيان ؽلكن حىت وذلك ادلالية القوائم إعداد عند

 :الروابط والعالقات القتصادية -خامساً 
من بُت احد العوامل ادلؤثر كذلك على ادلمارسات تعترب الروابط والعالقات االقتصادية مع الدول االخرى 

والنظم احملاسبية للدول، ومن بُت ىذه الروابط والعالقات صلد االستعمار، إذ غالبًا ما تتبٌت الدول احملتلة أو ذبرب 
مل على تبٍت األنظمة احملاسبية للدول اليت استعمرهتا حىت وإن كانت غَت مالئمة دلستوى ظلوىا االقتصادي والعوا

 البيئية األخرى هبا.
اما النوع الثاين من الروابط والعالقات االقتصادية ادلؤثرة على االنظمة احملاسبية يتمثل يف االربادات أو 

ويعترب االرباد االوريب من أكرب األمثلة على ىذه التكتالت االقتصادية  .التكتالت االقتصادية الدولية واالقليمية
واليت ذلا تأثَت على االنظمة احملاسبية ألعضاء تلك اجملموعات هبدف خلق تكامل اقتصادي هبا. ويف إطار اجلهود 

افق احملاسيب الدورل ادلبذولة للوصول اذل تكامل كبَت يف االنظمة احملاسبية ظهرت احلاجة اذل خلق ما يعرف بالتو 
وذلك من خالل احلد من الفروق أو التباين بُت األنظمة احملاسبية وزلاولة خلق نوع من االنسجام يف التطبيقات 

 4وادلمارسات احملاسبية بُت الدول األعضاء.

                                                                 
1

 .157 ، ،صِزجع طابكِحّذ اٌّبزٚن أبٛ س٠ذ،  
2

 .88، ص 2004اٌجشائز جاِعت ، أطزٚحت دوخٛراٖ، نحى إطار يتكايم نهًراجعح انًانُح فٍ انجسائر عهً ضىء انتجارب انذونُحطذ٠مٟ ِظعٛد،  
3

 . 20ص ، 2006بنغازي يونس، قار جامعة منشورات ،4ط  ،المتوسطة المحاسبة وآخرون، الحاسي خليفة جمعة 
4

 .160 ، ،صِزجع طابكِحّذ اٌّبزٚن أبٛ س٠ذ،  
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 النظام السياسي: -2
دد السياسايات االقتصاادية ػلا وأىدافاو والفلسافة الايت يقاوم عليهاا، مان شاأنو أن ،بلاد يألإن النظام السياساي 

ومثال ذلك ما إذا كان يتم زبطيط البلد مركزياً أو بنظام اقتصااديات الساوق ادلفتاوح، واذباىاات  البلد، لذلكالعامة 
 البلد فيما يتعلق دبلكية الشركات عن طريق القطاع العام أو عن طرق القطاع اخلاص.

النظام السياساي واالساتقرار االقتصاادي، استقرار بُت  وثيق ىناك ارتباط ويف ىذا االطار ؽلكن االشارة اذل أن 
لمحاساابة والنظااام احملاساايب بشااكل ل التطااوير والتحسااُت ادلسااتمر بشااكل أو بااآخر علااى ماان شااأنو أن يعماال والااذي
االستقرار السياسي واالقتصادي شرطان ضروريان لتطوير طبيعة النظاام احملاسايب، ألن وبالتارل ؽلكن القول بأن عام. 

تأثَت عكساي ىناك  ، ومنو يكون ةاألجنبي اتيؤثر بشكل مباشر على عملية االستثمار من شأنو أن عدم االستقرار 
 1.على احملاسبة الدولية

 العامل القانوني: -3
 وذلك سلتلفة إدارية أوامر أو تشريعات إصدار طريق عنوذلك  احملاسبية األنظمة يف ةالدولعادة ما تتدخل 

 ادلبادئ وبالتارل فإن االقتصادي، التوازن أو االجتماعية العدالة ربقيق أو مصاحل اجلمهور على أجل احملافظة من
غَت أن تأثَت القوانُت على االنظمة احملاسبية  ،2ىذه التشريعات دبثل تتأثر قد احملاسبة تتضمنها نظرية اليت احملاسبية

قوانُت الضرائب ذلا تأثَت مباشر على احملاسبة، حبيث يوجد يف  صلد أنفي بعض البلدان ؼلتلف من دولة ألخرى، ف
بعض البلدان مثل أدلانيا فرنسا، واليابان، الدخل الذي ؼلضع للضريبة ىو نفسو ادلوجود يف التقارير ادلالية، حبيث 

واليات ادلتحدة ، وىذا خبالف ما يوجد يف الةالنظام احملاسيب ينبغي أن يتوافق بشكل متزامن مع القوانُت الضريبي
األمريكية، وبريطانيا، حبيث يتم حساب الدخل اخلاضع للضريبة بشكل سلتلف عن الدخل ادلرتبط بالتقارير ادلالية، 

 .3ةوىذا ما يدل على أن ىناك نوع من االستقاللية للنظام احملاسيب عن القوانُت الضريبي

 :المهنة المحاسبية -4
كذا قوة وتأثَت ادلنظمات ادلهنية بالدولة من بُت العوامل اذلامة اليت من يعترب حجم وعمر احملاسبة ادلهنية، و 

ن خصائص وحجم وقوة ادلنظمات أ شأهنا أن تؤثر على ادلمارسات احملاسبية داخل الدولة، وذبدر االشارة اذل
ادية والسياسية دبجموعة من العوامل االقتص ادلهنية، وكذا درجة التنافس بُت ىذه ادلنظمات مرتبطة اذل حٍد كبَت

 والقانونية السائدة يف كل دولة.
فحجم وقوة ودرجة التنافس بُت ادلنظمات ادلهنية يساىم يف ربديد شكل وزلتوى النظام احملاسيب وادلمارسات 

 يوجد هبا عدد كبَت من محلة االسهم من القطاع اخلاص والشركات اخلاصة )مثل بريطانيا يتاحملاسبية. ففي الدول ال

                                                                 
1

  .254 -235ص ٓ اٌظ١ذ أحّذ ٌطفٟ، ِزجع اٌظابك، ١أِ 
2

  .100ص  ،2002/2003 ِظز ، اٌعزب١ت إٌٙضت دار ،2ط  ،انًعاصر انًذخم -انًحاضثح نظرَح ا١ٌٍثٟ، ِحّذ فؤاد 
3

 .24ص  ِزجع طابك، دوخٛراٖ، أطزٚحت شع١ب شٕٛف، 
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والو.م.أ( واليت يسعى فيها ىؤالء ادلستخدمون للحصول على صورة صادقة وعادلة عن الشركات اليت ذلم مصاحل 
هبا، فهذه الدول تكون حباجة اذل عدد كبَت من احملاسبُت وادلراجعُت القادرين على شلارسة اختصاصاهتم الالزمة، 

أكثر على شكل وزلتوى ادلمارسات احملاسبية. وعلى  وىو ما غلعل مهنة احملاسبة قوية جدًا وقادرة على التأثَت
النقيض من ذلك فإن الدول اليت ال يوجد هبا محلة أسهم من القطاع اخلاص وتسود فيها ادللكية العامة، تكون 
احلاجة فيها اذل ادلراجعة أقل شلا ىي عليو يف بريطانيا والو.م.أ، وينتج عن ذلك وجود عدد زلدود من ادلنظمات  

 1ة  احملاسبية.ادلهني

 :النظام التعليمي -5
للدول، ويظهر  ةاحملاسبي النظمو  ادلمارسات على ةؤثر ادل من بُت العوامل ادلعرفة ومستوى التعليمي النظام يعترب

 72وعلا ىذا التأثَت من خالل زاويتُت
 احملاسبية الفنية ادلعلومات فهم من ؽلكنهم اجليد التعليمي ادلستوى وذ احملاسبية ادلعلومات يمستخدمأن  -

 ؛قدمةتادل
بشكل  مدربُت يكونون ما عادة متقدمة تعليمية معايَت لديهم والذين البلد داخل ادلوجودين احملاسبُتأن  -

 ادلهنية ومسؤولياهتم بواجباهتم للوفاء الكافية وادلهارات الضرورية الصالحيات ؽلتلكون كما أهنم جيد،
  .بالكامل
 درجة على كبَت بشكل تؤثر احملاسبية ادلعلومات ومعدي مستعملي من لكل التعليمية اخللفيات إنوبالتارل ف

 .للبلد احملاسيب تقدم النظام ستوىومر يتطو 

  :العوامل الثقافية -6
تتأثر ادلمارسة احملاسبية جبملة من العوامل، ولعل من بُت العناصر اليت ذلا تأثَت على إعداد التقارير احملاسبية، 

. وؽلكن تعريف الثقافة على أهنا "رلموع االفكار والقيم وادلعتقدات اليت القوائم ادلالية، العوامل الثقافية ومنو إعداد
وىنا ينبغي االعًتاف حبقيقة أساسية دلفهوم الثقافة  3تسود لدى رلموعة معينة من االفراد وتتحكم يف تصرفاهتم"

 4وىي7
من رلتمع اذل آخر، إن دل تكن بشكل مطلق، فعلى االقل يف ان القيم وادلواقف الثقافية سلتلفة يف الدرجة  -

 بعض احلاالت؛
ان اجملموعات الثقافية ادلختلفة تتصرف بشكل سلتلف ربت الظروف ادلتشاهبة بسبب االختالفات يف  -

 قيمها األساسية ومواقفها؛

                                                                 
1

 .165 ص ،ِزجع طابكِحّذ اٌّبزٚن أبٛ س٠ذ،  
2

  .257ٓ اٌظ١ذ أحّذ ٌطفٟ، ِزجع اٌظابك، ص١أِ 
3

 .14بٛدبت خاٌذ، ِزجع طابك، ص  
4

 .210 ص ،ِزجع طابكِحّذ اٌّبزٚن أبٛ س٠ذ،  
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ف ظروف نشأهتم  فاالختالف يف التفكرب ادلنطقي بالنسبة لألفراد يف البالد ادلختلفة ناتج عن اختال
واختالف طبيعة احلياة االقتصادية واالجتماعية اليت يعيشون فيها، وبذلك صلد أن ادلبادئ العلمية للمحاسبة 

و االختالف الواضح بُت ادلدرسة االصلليزية واالمريكية يف ىزبتلف من بلد اذل آخر، ولعل خَت دليل على ذلك 
 1معاجلة الكثَت من ادلشاكل احملاسبية.

، ومنو ادلؤسساتنة داخل يإسًتاتيجية مع  على تبٍتَتالتباين الثقايف يعترب عنصرا ىاما يف التأث تارل فإنوبال
 2ىذه ادلؤسسات.على التخطيط اإلسًتاتيجي يف إعداد القوائم ادلالية حسب مبادئ احملاسبة للبلد الذي توجد بو 

القانونية والسياسية وادلهنية تؤثر على ادلمارسات ومن جهة أخرى، وكما ذكرنا سابقاً أن العوامل االقتصادية و 
 احملاسبية، فإن الثقافة بدورىا تؤثر على كل تلك العوامل، وبالتارل فإن العامل الثقايف ينجم عنو تأثَت آخر غَت

  مباشر على ادلمارسات  احملاسبية.

 :العوامل الدينية -7
احملاسبة مكملة لبعضها البعض. وأن نظام احملاسبة يعترب من ادلتعارف عليو أن االنظمة االقتصادية وأنظمة 

دية، وبالتارل فمن ادلتوقع أن اأحد االدوات االقتصادية ادلهمة يف قياس، وإدارة، والرقابة على النشاطات االقتص
 ؼلتلف نظام احملاسبة اذل حٍد كبَت بإختالف النظام االقتصادي الذي يعمل بو. 

رض لنظام االقتصاد االسالمي وطبيعة االنشطة االسالمية البد أن يقف على ويف ىذا االطار فإن ادلستع
على سالمي حقيقة االختالفات اجلوىرية يف اذليكلة، واذلدف، واألساليب اليت يعمل هبا النظام االقتصادي اإل

استغالل تعترب ا ألهن ،زلرمة يف االسالمعلى القروض الفوائد  فكرةالنظم االقتصادية الغربية. فقد صلد أن  غرار
وبالتارل  فإن بعض ادلواضيع باحملاسبة الغربية لن يكون ذلا مكان يف ظل احملاسبة االسالمية.وعليو وعدم عدالة، 

تؤثر على ادلفاىيم احملاسبية  تعترب من بُت العوامل البيئية اليت دبفهومها الواسع ؽلكن القول أن ادلعتقدات الدينية
 3.األساسية
 

 المحاسبة  مفاهيم أساسية حولالمبحث األول: 
 للمحاسبة اإلطار النظري المفاهيميالمطلب األول: 

يعترب إطار متماسك إذ يعد اإلطار ادلفاىيمي يف الفكر احملاسيب البنية األساسية اليت يقوم عليها العلم. 
يعترب اإلطار ادلفاىيمي  كما  العلم. ومتكامل يشمل رلموعة مًتابطة من ادلفاىيم اليت تنطلق باألىداف وأساسيات

ستبعاد وادلبادئ، ويستخدم كأساس منطقي إلحقل من حقول ادلعرفة اليت تشمل األىداف وادلفاىيم والفروض 
                                                                 

1
 .101ص  ،ِزجع طابك ا١ٌٍثٟ، ِحّذ فؤاد 
2

 .26ص  ِزجع طابك، دوخٛراٖ، شع١ب شٕٛف، أطزٚحت 
3

 أٔظز: 

 .205 - 201 ص ،ِزجع طابكِحّذ اٌّبزٚن أبٛ س٠ذ،  -
 .258ص ٓ اٌظ١ذ أحّذ ٌطفٟ، ِزجع اٌظابك، ١أِ -
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األساس إلنتاج  يعترب اإلطار ادلفاىيمي إضافة اذل ذلك فإنادلمارسات غَت ادلرغوب فيها واالختيار بُت البدائل، 
 ليت هتدي احملاسب للقيام بعملو والذي يتوجب عليو عدم ذباوزه ذلا.ادلعايَت احملاسبية وا

يدعم اإلطار الفكري للمحاسبة ثقة ادلستخدمُت للمعلومات احملاسبية، األمر الذي يزيد من مقدرتو على 
ا يؤكد تفسَت وربليل ادلعلومات احملاسبية وإجراء ادلقارنات ادلوضوعية بكفاءة عالية بُت سلتلف ادلؤسسات. وىذا م

واألسس وادلعايَت اليت تصف مهام وزلددات  فمدى احلاجة إذل إطار مفاىيمي متكامل ومتناسق وشامل لألىدا
 علم احملاسبة.

 1وؽلكن تقسيم اإلطار ادلفاىيمي للمحاسبة إذل ثالثة مستويات وىي7
 ادلستوى األول7 األىداف األساسية للمحاسبة؛ -
 ادلستوى الثاين7 ادلفاىيم األساسية؛ -
 ادلستوى الثالث7 معايَت االعًتاف والقياس. -
 

 وؽلكن توضيح ادلستويات الثالثة بالشكل التارل7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 55 -54ص  ،2334عمان  للنشر، احلامد دار ،0 ط ، مقدمة في نظرية المحاسبة والمراجعة حيدر زلمد علي بن عطا،7 المصدر            

                                                                 
1

 .88 -87ِزجع طابك، ص  ح١ذر ِحّذ عٍٟ بٓ عطا، 

                              

أ٘ذاف 

بت طاٌّحا

 اٌّا١ٌت

اٌعٕاطز 

 اٌّحاطب١ت

اٌخظائض 

إٌٛع١ت 

ٌٍّعٍِٛاث 

 اٌّحاطب١ت

اٌّبادئ 

 اٌّحاطب١ت
 اٌفزٚع

اٌم١ٛد 

 اٌّحاطب١ت

 اٌّظخٜٛ االٚي:

 األ٘ذاف االطاط١ت

 اٌّظخٜٛ اٌثأٟ:

 اٌّفا١ُ٘ االطاط١ت

 اٌّظخٜٛ اٌثاٌث:

ِعا١٠ز االعخزاف 

 ٚاٌم١اص
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  ىيئة معايَت احملاسبة ادلالية ويف ىذا الصدد ذبدر اإلشارة إذل أن(FASB)  حققت بالنسبة لإلطار
ادلفاىيمي نشاطًا علميًا وإنتاجيًا متميزاً، وقدمت بذلك قاعدة ىامة لتطوير نظرية احملاسبة، إذ صدر عن اذليئة 

 1( بيانات، وىي كما يلي337ستة )  0652 -0645مابُت 
بعنوان" أىداف التقرير ادلارل دلنشآت االعمال" والذي عرض  0645(7صدر عام 30) البيان رقم -

 أىداف احملاسبة والغرض منها.
 بعنوان" اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية". 0653صدر عام  (327البيان رقم ) -
بعنوان "عناصر القوائم ادلالية دلنشآت األعمال" والذي عرض  0653(7 صدر عام 30البيان رقم ) -

 مفاىيم القوائم ادلالية، وتعاريف البنود اليت تتضمنها مثل7 األصول، االلتزامات، اإليرادات، ادلصروفات...
بعنوان " أىداف التقرير ادلارل يف ادلؤسسات غَت اذلادفة اذل الربح،  0653صدر عام  (317البيان رقم ) -

( 30وإعادة صياغة البيان رقم ) إذل توسيع نطاق القوائم ادلالية (FASB)قد مت سحبو وإلغائو، حيث توجو و 
 .( يشمل مجيع ادلؤسسات، مؤسسات األعمال، وادلؤسسات غَت اذلادفة للربح33بإصدار بيان جديد رقم )

ادلالية دلنشآت االعمال" بعنوان " االعًتاف والقياس يف القوائم  0651(7 صدر عام 32البيان رقم ) -
 .(04أسس االعًتاف يف احملاسبة ص حيث حددت أربع معايَت لالعًتاف واإلثبات احملاسيب )أنظر 

 (.30بعنوان "عناصر القوائم ادلالية" الذي حل زلل البيان رقم ) 0652(7 صدر عام 33البيان رقم ) -
استخدام معلومات التدفق النقدي والقيمة احلالية  ( صدر بعنوان "34البيان رقم )صدر  2333ويف عام  -

يف القياسات احملاسبية" والذي قدم إطارًا متكاماًل عن استخدام التدفقات النقدية ادلستقبلية ادلتوقعة واستخدام 
 القيمة احلالية كأساس للقياس احملاسيب.

  ،بل يكاد يكون متطابقاً، صدر عام كما إعتمدت جلنة معايَت احملاسبة الدولية إطارًا مفاىيميًا شلاثاًل
كموجو لعملية إنشاء وتطوير ادلعايَت   والذي يعترببإسم " االطار النظري إلعداد وعرض البيانات ادلالية"،  0656

 2احملاسبية الدولية.
ي بل أنو يوجد حاليًا مشروع مشًتك بُت رللس معايَت احملاسبة الدولية ورللس معايَت احملاسبة ادلالية االمريك

 3حول االطار ادلفاىيمي ادلشًتك للمحاسبة.
 ويف ما يلي ؽلكن التطرق اذل ادلستويات الثالثة ادلكونة لإلطار ادلفاىيمي للمحاسبة وذلك كما يلي7

 

                                                                 
1

   .   43رضٛاْ حٍٛة حٕاْ، ِزجع طابك، ص  
2

 .47رضٛاْ حٍٛة حٕاْ، ِزجع طابك، ص  
3

 .23، ص 2008، إثزاء ٌٍٕشز ٚاٌخٛس٠ع، عّاْ IFRSS & IASS -7002يعاَُر انتقارَر انًانُح انذونُح خاٌذ جّاي اٌجعاراث،  
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 األهداف األساسية للمحاسبة –المستوى األول  -1
نشاط خدمي ينتج رلموعة من التقارير ادلالية تعدىا اإلدارة، يف ادلبحث األول على أهنا احملاسبة  مت تعريف

وتتضمن معلومات مالية كمية لتساعد األطراف ادلهتمة بتلك التقارير من داخل ادلؤسسة )اإلدارة يف كافة 
 القرارات بغرض تنمية واستخدام مواردىا.  ازباذ.( يف عاملون، حكومة.مستوياهتا( وخارجها )مستثمرون، دائنون، 

 1 وىي7 أطرافوؽلكن ربديد األطراف ادلستخدمة ذلذه ادلعلومات يف ثالث 
 7الدارة 

وىي ادلسؤولة عن إعداد تلك التقارير ادلالية وماربتويو من معلومات زلاسبية، وذلك من خالل زلاسبيها 
 ومراجعيها الداخليُت، مث توصيلها اذل أصحاب العالقة.

 7المستخدمون الخارجيون 
الفئة ادلساعلُت احلاليُت واحملتملُت )ادلستثمرين( والدائنُت وادلقرضُت ادلاليُت، وكذا العاملُت وتتضمن ىذه 

بادلؤسسة وارباداهتم العمالية، كما قد يكون ادلستخدم اخلارجي الدولة واجلهات احلكومية ادلختلفة )ادارة 
سابات القومية والتنمية االقتصادية الضرائب، اجلهات االشرافية يف السوق ادلالية، اجلهات اليت هتتم باحل

 والسياسات ادلالية العامة(، كما ؽلكن أن ربظى التقارير ادلالية للمؤسسة بإىتمام اجملتمع احمللي والوطٍت.
 7مهنة المحاسبة والمراجعة 

بإعتبارىا مسؤولة عن فحص ومراجعة احلسابات، وذلك حىت ربظى تلك التقارير ادلالية وما تتضمنو من 
 مات بثقة ادلستخدمُت ادلهتمُت، وعلى األخص ثقة ادلستخدمُت اخلارجيُت. معلو 
 

لظروف االقتصادية واالجتماعية تبعًا لتطور القد تطورت أىداف احملاسبة عرب مسَتهتا التارؼلية وذلك 
اسبية ادلستجدة من حوذلا. فبعد أن كانت أىداف احملاسبة تنحصر يف قيامها بدورىا كنظام دلسك السجالت احمل

كي تؤدي وظيفتها   احلارلوذلك تكريسًا لوظيفتها يف محاية حقوق أصحاب ادلشروع، تطورت أىدافها يف عصرنا 
 2ادلستجدة كنظام للمعلومات ىدفو الرئيسي تزويد االطراف ذات ادلصلحة بادلعلومات ادلناسبة إلزباذ القرارات.

مستخدمي ىذه ادلخرجات بعُت االعتبار فإنو ؽلكن من ىنا، وإذا ما أخذنا سلرجات النظام احملاسيب وكذلك 
 ربديد أىداف احملاسبة يف انتاج أو إعداد رلموعتُت من التقارير علا7 

يف رلاالت الرقابة، والتخطيط وازباذ القرارات التقارير الداخلية ويتم إعدادىا دلقابلة إحتياجات االدارة  -
 ؛نظام زلاسبة التكاليف ونظام احملاسبة االدارية وتقييم االداء. وتعترب ىذه التقارير نتاج كل من

لتزويد مجيع األطراف ذات وذلك إعداد التقارير ذات الغرض العام كما يطلق عليها التقارير اخلارجية أو   -
 . ، وتتمثل ىذه التقارير فيما يعرف بالقوائم ادلاليةادلصلحة

                                                                 
1

 .127ِزجع طابك، ص  ،اننًىرج انًحاضثٍ انًعاصر رضٛاْ حٍٛة حٕاْ، 
2

 .30ص  ،ِزجع طابك ِطز، ِحّذ 
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عند ربديد االىداف احملاسبية واليت تسعى اذل ربقيق رغبات اجلميع. ىل يوجد  وطرحؽلكن والسؤال الذي 
تعارض بُت الفئات ادلستخدمة للمعلومات احملاسبية؟ ىل ىناك احتياجات مشًتكة بُت كافة ادلستخدمُت؟ ىل 

متجانسة أم تليب االىداف احملاسبية مجيع ادلستخدمُت؟ وىل ان ادلستخدمُت غَت معروفُت وذلم احتياجات غَت 
 1أهنم معروفُت وؽلكن توجيو ادلعلومات ضلو حاجاهتم.

يف احلقيقة ليس من ادلتوقع أن تتفق وتنسجم مصاحل اجملموعات الثالث ادلستفيدة من التقارير ادلالية، 
فاحتماالت التعارض واختالف وجهات النظر بُت تلك اجملموعات قوية وىي قائمة فعاًل. ولقد أثار التناقض 

 2م بُت مصاحل اجملموعات الثالث مشاكل عديدة ارتبطت بتحديد أىداف التقارير ادلالية الواجب ربقيقها.القائ
 True bloodوقد حددت جلنة 


 3االىداف يف اثٍت عشر ىدفاً ىي7 0640يف التقرير الذي قدمتو عام  

 ادلفيدة إلزباذ القرارات االقتصادية؛توفَت ادلعلومات  .1
الذين ليس ذلم سلطة أو إمكانية على طلب ادلعلومات مباشرة وإظلا يعتمدون على خدمة ادلستخدمُت  .2

 قيم النشاط االقتصادي للمؤسسة.صدر للمعلومات لتالقوائم ادلالية كم
توفَت ادلعلومات ادلفيدة للمستثمرين والدائنُت من أجل التنبؤ وادلقارنة وتقييم التدفقات النقدية من حيث  .3

 بية عدم التأكد.ادلبلغ والتوقيت ونس
تزويد ادلستخدمُت بادلعلومات ادلفيدة إلجراء التنبؤات وادلقارنات دلعرفة قدرة ادلؤسسة على ربقيق الدخل  .4

 أو ما يسمى القدرة الكسبية للمؤسسة.
 توفَت ادلعلومات الالزمة لتقييم قدرة االدارة على االستخدام الكفء والفعال للموارد االقتصادية ادلتاحة. .5
معلومات واقعية وتفسَتية عن العمليات واألحداث األخرى ادلفيدة يف التنبؤ وادلقارنة وتقييم القدرة  توفَت .6

 الكسبية للمؤسسة.
 تقدًن قائمة عن ادلركز ادلارل تفيد يف التنبؤ وادلقارنة وتقييم القدرة الكسبية للمؤسسة. .7
ة ادلؤسسة على ربقيق الدخل يف تقدًن قائمة بالدخل الدوري من أجل التنبؤ وادلقارنة وتقييم قدر  .8

 ادلستقبل.
 ة ادلختلفة من أجل التنبؤ وادلقارنة وتقييم القدرة الكسبية للمؤسسة.يتقدًن قائمة عن االنشطة ادلال .9

 تقدًن قائمة بالتقديرات ادلالية من أجل التنبؤ وادلقارنة وتقييم االحداث ادلتوقعة. .11
ؤسسات غَت اذلادفة لتحقيق الربح، وذلك يف رلال تقييم  توفَت معلومات مفيدة لألجهزة احلكومية أو ادل .11

 كفاءة االدارة يف استخدام ادلوارد االقتصادية ادلتاحة لتحقيق أىداف ادلؤسسة.
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 .90ِزجع طابك، ص  ح١ذر ِحّذ عٍٟ بٓ عطا، 
2

 .128حٕاْ، ِزجع طابك، ص  رضٛاْ حٍٛة 


 ، ٘ذفٙا دراطت أ٘ذاف اٌمٛائُ اٌّا١ٌت.1971عاَ  حأطظجٟٚ٘ ٌجٕت ِٕبثمت عٓ ِجّع اٌّحاطب١ٓ اٌما١١ٔٛٔٓ االِز٠ىٟ،  
3

 . 90ِزجع طابك، ص  ح١ذر ِحّذ عٍٟ بٓ عطا، 
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التقرير عن األنشطة اليت ذلا أثر على اجملتمع بصفة عامة، وىذا ما يشَت اذل ادلسؤولية االجتماعية  .12
 للمؤسسة.

 
اذل توفَت ادلعلومات الالزمة دلستخدمي القوائم ادلالية  عموماً  هتدف اسبة ادلاليةَت ؽلكن القول أن احملخويف اال

 حىت يتمكنوا من ازباذ وتقييم القرارات االقتصادية. 

  

 المفاهيم األساسية  –المستوى الثاني  -2
ربديد لإلطار الفكري للمحاسبة "ادلفاىيم االساسية للمحاسبة" وذلك من خالل ػلدد ادلستوى الثاين 

ن عناصر القوائم ادلالية واليت كو  الصفات واخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية وكذا ادلفاىيم األساسية اليت تُ 
  تؤدي إذل استقامة ادلبادئ والفروض احملاسبية.

 ويف ما يلي يتم عرض ادلفاىيم االساسية للمحاسبة كالتارل7
 

  :أول: الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية
 ادلعلومات تلك وفعالية كفاءة على للحكم أساسية معايَت للمعلومات احملاسبية النوعية اخلصائص تشكل
قامت ىيئة معايَت احملاسبة ادلالية ولقد  .1القرارات ازباذ يف اىدور  أداء يف اهمن ادلرجوة دافىاأل ربقيق يف اوجودهت
بعنوان " اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية" حيث تعرض جملموعة  0653عام  2رقم  بيانالبإصدار 

  اخلصائص اليت ذبعل ادلعلومات احملاسبية ذات فائدة كبَت.
 2ما يلي7 يف احملاسبية للمعلومات النوعية اخلصائص تلخيص وؽلكن 
  :المالئمة .1

 دبعٌت أنو كيأن ادلعلومات احملاسبية غلب أن تكون قادرة على إحداث تغيَت يف قرارات مستخدميها،  وتعٍت
تكون ىذه ادلعلومات مالئمة غلب أن تتطابق أو تغَت توقعات متخذ القرار، وتضم خاصية ادلالئمة ثالث 

 مكونات وىي7
متخذ القرار  قرار بواسطة ربسُت قدرةأي أن ادلعلومات احملاسبية ؽلكن أن تؤثر بال: القدرة التنبؤية -

 يف التنبؤ، وتساعد مستخدمي ادلعلومات يف تقدًن توقعات عن ادلاضي واحلاضر وادلستقبل؛
ثر يف القرار وذلك بواسطة تصحيح التوقعات االولية ؤ أي ؽلكن للمعلومة أن ت: التغذية العكسية -

 دلتخذ القرار أو تأكيدىا؛
 أي غلب أن تكون ادلعلومة متاحة يف الوقت ادلناسب الذي يتم فيو ازباذ القرار. :التوقيت المالئم -

                                                                 
1

 .292وّاي عبذ اٌعش٠ش إٌم١ب، ِزجع طابك، ص  
2

 .63، ص طالي ِحّذ اٌججاٚٞ ٚآخزْٚ، ِزجع طابك 
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 الموثوقية )المصداقية(:  .2
ويقصد هبا إمكانية االعتماد على ادلعلومات احملاسبية والوثوق هبا عند ازباذ القرار. وحىت تتوفر خاصية 

وضوعية، وأن سبثل ادلعلومات الظاىرة موضوع البحث علومات احملاسبية بقدر كاٍف من ادلادلوثوقية البد أن تتمتع ادل
 1لية من االخطاء اذل حد منطقي ومقبول، وسبثل عرضاً أمينا وصادقاً.اخو بصدق وحياد وبعيد عن التحيز 

 وحىت تتحقق ىذه اخلاصية ينبغي ان تتمتع ادلعلومة باخلصائص التالية7
وتعٍت وجود اتفاق وتطابق بُت ادلقاييس احملاسبية والظواىر االقتصادية موضوع القياس،  :الصدق -

 دبعٌت أن تكون ادلعلومات معربة عن حقيقة الوضع ادلارل؛
وىي زيادة التأكيد بأن القياس احملاسيب ؽلثل ما يعرض فعاًل. فادلعلومات احملاسبية  :قالقابلية للتحق -

أشخاص يستخدمون نفس  قبلدم نتائج متطابقة جوىريًا إذا سبت من القابلة للتحقق ىي اليت تق
 طرق القياس. وكذلك تكون قادرة على إثبات كوهنا خالية من اخلطأ والتحيز؛

أال تؤثر ادلعلومات احملاسبية يف مستخدمي ادلعلومات، وعدم تفضيل مصاحل  ويقصد بذلك: الحياد -
  رلموعة على مصاحل رلموعة أخرى.

 لمقارنة:لقابلية ال .3
لفًتة أو فًتات أخرى سابقة  ادلالية القوائم ويقصد بذلك إمكانية مقارنة القوائم ادلالية لفًتة مالية معينة مع

ة أخرى ولنفس الفًتة. إذ يستفيد سلنفس ادلؤسسة، أو مقارنة القوائم ادلالية للمؤسسة مع القوائم ادلالية دلؤس
قارنة بغية إزباذ القرارات ادلتعلقة بقرارات االستثمار والتمويل وتتبع أداء مستخدمي ادلعلومات احملاسبية من إجراء ادل
 ادلؤسسة ومركزىا ادلارل من فًتة ألخرى.

وتقتضي عملية ادلقارنة الثبات واالتساق يف تطبيق السياسات احملاسبية من فًتة ألخرى، وكذا الثبات يف 
 2ألخرى.أسلوب عرض القوائم ادلالية وتصنيف البنود من فًتة 

 7القابلية للفهم .4
 3إن خاصية القابلية لفهم واالستفادة تعتمد أساساً على مؤشرين مهمُت، علا7

 درجة الوضوح والبساطة واالفصاح يف عرض ادلعلومات؛ -
 دراك والفهم لدى مستخدمي تلك ادلعلومات.مستوى الوعي واإل -

ىذين الشرطُت لتحقيق االستفادة والتأثَت ولكي تكون ادلعلومات ذات فائدة، البد من توفر التجانس بُت 
 على متخذ القرار. وبالتارل تصبح ادلعلومات متمتعة خباصية قابليتها للفهم واالستفادة.
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 . 98ِزجع طابك، ص  ح١ذر ِحّذ عٍٟ بٓ عطا، 
2

 .10، ص 2002 عّاْ ٌٍٕشز، ٚائً دار ،انجىانة اننظرَح وانعهًُح -انذونُح انًانٍ واإلتالغ انًحاضثح يعاَُر ح١ّذاث، جّعتٚ ٔظار أبٛ ِحّذ 
3

 .297وّاي عبذ اٌعش٠ش إٌم١ب، ِزجع طابك ، ص  
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 :ثانياً: عناصر القوائم المالية

 مفهوم القوائم المالية: .1
 ىيكلي ادلالية عرض القوائمتعترب  كما يلي7 "  ادلالية القوائم (IASC) الدولية احملاسبة معايَت جلنة فتعرَّ 
 زىاكومر  ادلؤسسة أداء نتيجة حول معلومات توفَت إذل وهتدف .معينة فًتة خالل وأدائها للمؤسسة ادلارل زكللمر 
 االقتصادية القرارات الزباذ القوائم تلك مستخدمي فئات دلختلف مالئمة تكون حبيث النقدية، وتدفقاهتا ادلارل
 .1"الرشيدة

 دلمارسي ظهرت اليت وادلاسة الضرورية احلاجة خالل من اليها التوصل مت زلاسيب فكر نتاج ادلالية القوائمتعترب 
 أجل من ،الوسيلة الرئيسية اليت يتم من خالذلا توصيل ادلعلومات اذل األطراف اخلارجية ىاباعتبار  احملاسبة، مهنة
 وحدةك اليها النظر يقتضي ادلالية للقوائم الضروري الفهم فان لذلك .هبم تتعلق اليت القرارات ازباذ عملية ترشيد

 على للتعرف ضروري عتربي فجدول حسابات النتائج ادلالية، القوائم بُت ادلتبادلة العالقات حبكم واحدة معلوماتية
 .2جدول تغَتات رؤوس األموالو  ادليزانية يف عكسو يتم ذيوال األعمال، نتيجة

تلك القوائم  كاملوت ترابطويف ىذا االطار فإنو من الضروري لفت االنتباه اذل حقيقة أساسية ىامة وىي 
 ادلالية.  

فالعالقة بُت مجيع القوائم ادلالية مبنية على أساس مبدأ الًتابط مع بعضها البعض، دبعٌت أن مجيع تلك القوائم 
فق التكلفة التارؼلية أو وفق صايف القيمة القابلة للتحصيل...(، ادلالية زبضع لنفس عملية القياس )مثاًل القياس و 

ليكن مثاًل اىتالك أصل ثابت أو  –نة يف قياس بند من بنود حسابات النتائج يفإذا ما اعتمدت طريقة قياس مع
زينة فإن تأثَت ىذا القياس ينعكس أيضًا يف جدول ادليزانية. كما أن جدول تدفقات اخل -تقييم ادلخزون السلعي

نفسو ؼلضع اذل مبدأ الًتابط، ويظهر ذلك عند إعداد ىذا اجلدول على أساس تطابق أرصدة النقدية يف أول 
 .وآخر الدورة يف كل من ادليزانية و جدول تدفقات اخلزينة

تعكس معلومات سلتلفة عن نفس  إذ أهنامكملة لبعضها البعض. تعترب القوائم ادلالية  ومن جهة أخرى فإن
االقتصادية والعمليات ادلالية للمؤسسة. لذلك ال ؽلكن ألي قائمة من تلك القوائم دبفردىا أن تليب كافة االحداث 

احتياجات مستخدمي التقارير ادلالية، وبالتارل فإنو من الضروري الربط بُت ادلعلومات الواردة يف قائمة معينة 
 3بادلعلومات الواردة يف القوائم األخرى.

 
  مالية:القوائم ال عناصر .2

بغية استبعاد أي لبس أو غموض يف تعاريف بنود القوائم ادلالية ومن أجل إرساء مصطلحات ولغة زلاسبية 
( ضمن رلموعة بياناهتا حول االطار ادلفاىيمي FASBمتفق عليها عموماً، أصدرت ىيئة معايَت احملاسبة ادلالية )

                                                                 
1

 .21ِزجع طابك، ص  ح١ّذاث، جّعتٚ ٔظار أبٛ ِحّذ 
2

 . 93خاٌذ جّاي اٌجعاراث، ِزجع طابك، ص  
3

 .250 -247ِزجع طابك، ص  ،اننًىرج انًحاضثٍ انًعاصر رضٛاْ حٍٛة حٕاْ، 
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ربت اسم "عناصر القوائم ادلالية"، حيث عرف عشرة من العناصر  0652عام  (3)لنظرية احملاسبة البيان رقم 
 1اليت تتعلق بصورة مباشرة بقياس االداء واحلالة ادلالية للمؤسسة، وىي كما يلي7

ؽلكن حصر عناصر القوائم ادلالية يف رلموعتُت7 مخسة عناصر خاصة بقائمة ادلركز ادلارل )ادليزانية(، ومخسة 
 ائمة الدخل )جدول حسابات النتائج(، وذلك كما يلي7عناصر خاصة بق

  
 عناصر قائمة الدخل قائمة المركز الماليعناصر 
 االصول
 االلتزامات

 حقوق ادللكية )االموال اخلاصة(
 استثمارات ادلالك

 التوزيعات على ادلالك

 االيرادات 
 ادلصروفات 
 االرباح
 اخلسائر

 الدخل الشامل
 

عرض ىذه العناصر العشر انطالقًا من خاصية االرصدة وخاصية التدفقات أو ومن ناحية أخرى ؽلكن 
 خاصية التغَتات، وذلك كما يلي7

 عناصر تمثل التغيرات في حقوق الملكية عناصر تمثل التدفقات عناصر تمثل الرصدة
 االصول
 االلتزامات

 حقوق ادللكية )االموال اخلاصة(

 االيرادات 
 ادلصروفات 
 االرباح
 اخلسائر

 الدخل الشامل

 استثمارات ادلالك
 التوزيعات على ادلالك

 ويف ما يلي عرض دلفهوم كل عنصر من ىذه العناصر7
 7الصول (0

تعرف االصول بأهنا عبارة عن منافع مستقبلية زلتملة يتم احلصول عليها أو السيطرة عليها من قبل ادلؤسسة 
وتتمثل األصول عادة فيما سبلكو ادلؤسسة من موجودات وذلك نتيجة ألحداث أو عمليات حدثت يف ادلاضي. 

2 سواء كانت لديها كالبضاعة وادلباين واآلالت أو حقوق على الغَت مثل الديون.
 

 

 

                                                                 
1

 .232 -231ِزجع طابك، ص  ،اننًىرج انًحاضثٍ انًعاصر رضٛاْ حٍٛة حٕاْ، 
2

 .72ص  ،ِزجع طابك ِطز، ِحّذ 
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 7اللتزامات (2

سبثل االلتزامات ديونا على ادلؤسسة ذباه الغَت واجبة السداد خالل الدورة أو خالل فًتة أطول من السنة، 
 واليت قد تكون طويلة أو قصَتة األجل.وذلك حسب نوع الديون 

وتعرف االلتزامات طويلة األجل بأهنا تلك الديون طويلة األجل واليت تنشأ إما بإصدار سندات يكتتب 
فيها اجلمهور بشروط خاصة، وإما بعقد قرض مع أحد البنوك أو أي من ادلؤسسات االئتمانية، وغالبا ما تكون 

االلتزامات قصَتة األجل تشتمل على كافة التعهدات اليت يتم تسديدىا خالل أما  1ىذه القروض مضمونة برىن.
فًتة مالية واحدة أو أقل، وتتضمن الديون ادلًتتبة على العمليات التجارية اآلجلة، وادلصروفات األخرى أثناء فًتة 

السحب على ادلكشوف، اإلنتاج والتشغيل بادلؤسسة. وأىم بنودىا7 ادلبالغ ادلستحقة للموردين، أوراق الدفع، 
 وكافة عناصر ادلصروفات ادلستحقة، واإليرادات احملصلة مقدماً.

 7اليرادات (0
 وىي عبارة عن التدفقات النقدية الداخلة اليت يًتتب عليها اما زيادة ربدث يف أصول ادلؤسسة أو نقص يف

الرئيسية وادلعتادة للمؤسسة كإنتاج بضائع أو إلتزاماهتا أو كليهما معاً، واليت ربدث خالل الفًتة نتيجة االنشطة 
 2تقدًن خدمات أو نتيجة أي أنشطة تشغيلية أخرى سبارسها ادلؤسسة.

 7 فاريلمصا (1
 إلتزام أو كليهما معاً  توليدأو  استخدام أصلاليت يًتتب عليها اما و  اخلارجةوىي عبارة عن التدفقات النقدية 

أنشطة تشغيلية أخرى سبارسها  أو لتسيَتتقدًن خدمات لنتاج بضائع او ادلالية. واليت تنشأ إما إلخالل الفًتة 
 3ومن أمثلتها مصاريف الرواتب ومصاريف االغلار. ادلؤسسة.
 7)المكاسب( الرباح (2

خارج النشاط العادي  عن عمليات أو أحداث ثانوية ةوىي الزيادة يف حقوق ادللكية )صايف االصول( والناذب
عن  ةالناذب الزيادة تلك، أو أي عمليات أخرى أو أحداث وظروف أخرى تؤثر على ادلؤسسة، ماعدا للمؤسسة
 4.دلالك أصحاب ادلؤسسةا استثماراتأو  إيرادات
 7الخسائر (3

خارج النشاط العادي  والناتج عن عمليات أو أحداث ثانويةوىي النقص يف حقوق ادللكية )صايف األصول( 
أخرى أو أحداث وظروف أخرى تؤثر على ادلؤسسة، ماعدا ذلك النقص الناتج عن ، أو أي  عمليات للمؤسسة

 5مصروفات أو توزيعات للمالك أصحاب ادلؤسسة

                                                                 
1

 .241، ص 2007ٚائً ٌٍٕشز ٚاٌخٛس٠ع، عّاْ  ، دارانحطاتاخ انناحُح اننظرَح وانعهًُحعهى تذقُق خاٌذ أ١ِٓ عبذ هللا،  
2

 .72ص  ،ِزجع طابك ِطز، ِحّذ 
3

  .73ص  ،ٔفض اٌّزجع اٌظابك 
4

 .277، ِزجع طابك، ص يذخم نظرَح انًحاضثح -انًحاضثٍ انفكر تطىر حٕاْ، حٍٖٛ رضٛاْ 
5

 .277ٔفض اٌّزجع اٌظابك، ص  
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 7)االموال اخلاصة( حقوق الملكية (4
تعترب حقوق ادللكية دبثابة مصدر التمويل الداخلي ألصول ادلؤسسة، وبذلك فهي عبارة عن صايف أصول 

االلتزامات ادلقررة للغَت، وزبتلف مكونات حقوق ادللكية باختالف الشكل القانوين  ادلؤسسة بعد استبعاد كافة
للمؤسسة، فعند تأسيس شركة مساعلة يتم ذلك دبوجب عقد تأسيس يضمن حقوق كل األطراف ادلساعلة فيها، 

ؤسسة، أو تكون ويف ىذا اإلطار صلد أن حقوق ادللكية تتمثل يف رأس ادلال الذي ساىم بو ادلالك عند تكوين ادل
يف صورة زيادة يف رأس ادلال يف تاريخ الحق لتاريخ التكوين )إمجارل قيمة األسهم ادلكتتب فيها واليت قد تكون 

 1أسهم عادية وأسهم شلتازة(، كما تشتمل حقوق ادللكية على األرباح احملتجزة، واالحتياطات بكافة أنواعها.
 7استثمارات المالك (5

سبثل استثمارات ادلالك الزيادة يف صايف أصول ادلؤسسة )حقوق ادللكية( الناذبة عن ربويل األشياء من ادلالك اذل 
ادلؤسسة من أجل احلصول على حق ادللكية أو زيادة ىذا احلق. وعملية التمويل ىذه ليست تبادلية وإظلا ىي 

ىذا التمويل على شكل أصول واستثمارات أو على معامالت يف اذباه واحد من ادلالك اذل ادلؤسسة. وقد يكون 
 2لتزامات اذل حقوق ملكية.إشكل استالم خدمات أو ربويل 

 7التوزيعات على المالك (6
وتتمثل يف ربويل أصول ادلؤسسة أو تقدًن خدمات أو حدوث التزامات على ادلؤسسة لصاحل ادلالك، وسبثل 

ليست عملية تبادلية بُت ادلالك وادلؤسسة وإظلا ىي عملية  التوزيعات نقصان يف صايف االصول يف ادلؤسسة، وىي
 من طرف واحد بُت ادلؤسسة وادلالك، أي من ادلؤسسة اذل ادلالك وتؤدي اذل نقصان يف حقوق اللكية.

 7الشامل الدخل (03
يتضمن الدخل الشامل كافة العمليات واألحداث والظروف اليت أدت اذل تغيَت صايف االصول )تغيَت حقوق 

كية( خالل الدورة احملاسبية، وذلك بعد استبعاد تغيَتات حقوق ادللكية النامجة عن العمليات الرأمسالية مثل ادلل
زيادة أو زبفيض رأس ادلال وتوزيع االرباح. أي استبعاد العمليات اليت تتم مع ادلالك بصفتهم أصحاب احلقوق يف 

شراء( بُت ادلؤسسة والغَت، وعمليات ربويلية )ىبات،  فالدخل الشامل ناتج عن عمليات تبادلية )بيع، 3ادلؤسسة.
 تربعات( باالضافة اذل الدخل الناتج عن العمليات الرئيسية واالنشطة التشغيلية للمؤسسة.
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 .327، ص 2000، اٌذار اٌجاِع١ت، اإلطىٕذر٠ت عثذ هللا هثذ انعظُى هالل، األضص انعهًُح وانعًهُح نًراجعح انحطاتاخِحّذ ط١ّز اٌظباْ،  
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 .267رضٛاْ حٍٛة حٕاْ، ِزجع طابك، ص  
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 معايير العتراف والقياس  –المستوى الثالث  -3
مل الفروض احملاسبية، تعترب مفاىيم االعًتاف والقياس القاعدة األساسية إلعداد القوائم ادلالية، وىي تش

 (FASB)ادلعيار اخلامس الذي أصدره  تطرق إليو، وىو ما 1ادلبادئ احملاسبية، والقيود أو احملددات احملاسبية
 وادلتعلق باالعًتاف والقياس يف القوائم ادلالية دلنشآت األعمال.

، إذ (FASB)طبقًا للتصنيف الذي أعده  ويف ما يلي عرض لكل عنصر من ىذه العناصر وقد مت تصنيفها
 7صلد أن البعض يف كتب احملاسبة من يعتربىا كلها مفاىيم أو كلها مبادئ أو فروض أو قد يضيف عليها

 أوًل: الفروض المحاسبية:
بأهنا عبارة عن أفكار منطقية تتفق وتنسجم مع رلاالت استخدام احملاسبة، وىي تعترب الفروض تعرف 
. أي أن ادلبادي احملاسبية حبد ذاهتا ذبد 2يشتق منو ادلبادئ احملاسبية وتساعد على تفسَتىا وتطويرىااالساس الذي 

تربيرىا الفكري يف الفروض احملاسبية، ولكن الفروض نفسها ال ربتاج اذل برىان بل يفًتض صحتها مسبقاً، فهي 
العامة والبيئة االقتصادية واالجتماعية إما مالئمة أو غَت مالئمة إلشتقاق مبادي زلاسبية تراعي االىداف 

 3والقانونية والسياسية اليت تعمل يف إطارىا ادلؤسسة.
كما أن الفروض احملاسبية دل ولن تكون ثابتة، وإظلا ىي يف حاجة مستمرة إلعادة النظر على أهنا ال زالت 

اليت تتحدد دبدى فاعليتها يف تعرب بشكل عام عن ظروف احلال. إن صالحية أي نظرية مرتبطة بصالحية فروضها 
 .4مواجهة مشاكل اليوم وادلستقبل القريب، وىي دائما يف إنتظار نظريات أفضل ربل زللها يف ادلستقبل

أربع فروض زلاسبية، واليت تعترب ادلرجع الذي تفهم من خاللو التقارير  حاليًا على لفكر احملاسيباعتمد يو 
 وض يف النقاط التالية7 ادلالية ادلختلفة، وؽلكن عرض ىذه الفر 

 الوحدة المحاسبية:استقاللية فرص  .1
يف ظل ىذا الفرض فإن الوحدة احملاسبية سواء كانت مؤسسة فردية أو شركة أشخاص أو شركة أموال 
وبصرف النظر عن ىيكلها التنظيمي، سبتلك شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مالكيها، وذلا ذمة مالية 

وبالتارل سبسك  وىي بالتارل مالكة ألصوذلا ومسؤولة عن التزاماهتا اذباه االخرين، مستقلة عن ذمة أصحاهبا
ويف ادلؤسسات اليت تأخذ صفة الشركة يكون  ادلؤسسة حساباهتا من وجهة نظرىا وليس من وجهة نظر مالكها.

 .5قاضاهتا عن تصرفات العاملُت فيهاذلا احلق يف مقاضاة االخرين بامسها ويستطيع الغَت م
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 .105ِزجع طابك، ص  ح١ذر ِحّذ عٍٟ بٓ عطا، 
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 .٠17حٟ اٌخىز٠خٟ ٚآخزْٚ، ِزجع طابك، ص  اطّاع١ً 
3
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 .351، ِزجع طابك، ص اننًىرج انًحاضثٍ انًعاصررضٛاْ حٍٛة حٕاْ،  
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 .17اطّاع١ً ٠حٟ اٌخىز٠خٟ ٚآخزْٚ، ِزجع طابك، ص  
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وما يربر فصل العمليات ادلالية ادلتعلقة بادلالك عن تلك ادلتعلقة بادلؤسسة. وقد أدى ىذا الفرض اذل ضرورة 
، كما أن أصول ادلؤسسة تعد ادلستغلىو وجود حساب ؽلثل تعامالت ادلؤسسة مع مالكها أال وىو حساب ذلك 

 .1الشركةيف حالة توزيع االرباح أو تصفية شللوكة ذلذه الشخصية ادلعنوية، وأن للمالك احلق على ىذه االصول 
يف  احملاسبية الوحدة فقد تتمثل ،ككل  على ادلؤسسة بالضرورةمقتصر  ليس احملاسبية الوحدة حدود كما أن

 2.ادلؤسسة أقسام منمستقل   قسم
 ستمرار الوحدة المحاسبية:فرض ا .2
 ادلؤسسة أن أي زلدد، غَت وقت إذل خدماهتا وتقدًن أعماذلا يف مستمرة ادلؤسسة أن إذل الفرض ىذا يشَت
 ادلؤسسة موارد لقياس التارؼلية التكلفة استخدام يفسر ما وىذا عملها، أداء يف لتستمر وجدت االقتصادية
 األجل، وقصَتة األجل طويلة إذل وااللتزامات األصول وتصنيف ات،كاالىتال  أقساط حساب ذلككو  وأصوذلا،
 تصفية اإلدارة نية يف يكون أنك القريب، األمد يف ادلؤسسة استمرارية عدم إذل تشَت قوية دالئل تواجد حالة ويف

 3.االستمرارية فرض استخدام عدم على مربر يعترب فذلك، ادلؤسسة
 فرض الدورية: .3
 يتم ،)عادة تكون سنة( متساوية زمنية فًتات إذل لنشاط دلؤسسة ادلستمرة احلياة تقسم الفرض ىذا دبوجب

 نسبياً  قصَتة الزمنية الفًتة وتعترب ىذه ،القوائم ادلالية إعداد بقصد لنشاطها افًتاضي توقف منها فًتة لكهناية يف
 يتطلبو وما ادلالية، لقوائما إعداد يف االستحقاق أساس تبٍت الضروري من انك لذا ادلؤسسة، عمر إذل بالقياس
 .وادلصروفات باإليرادات واالعًتاف ادلقابلة مبدأي تطبيق إذل باإلضافة اجلردية، للتسويات إجراء من ذلك
 ادلال أسواق يف ادلستثمرين أغراض خلدمة ادلالية البيانات عن اإلفصاح إذل احلاجة تزايد فان أخر جانب منو 
 ذليئة تقدم سنوية، نصف أو سنوية ربع مالية بيانات إعداد تتطلب اليتو  ادلرحلية ادلالية التقارير ظهور إذل أدى
 4.البورصة يف إدراجها متطلبات من شرطك ادلالية األوراق

 فرض وحدة القياس النقدي: .4
 والنشاط األحداث لقياس العام وادلشًتك األساس يى النقود وحدة أن على اعتبار الفرض يقوم ىذا
 العمليات ستبعدي فإن ىذا الفرض بالتارلو  ادلالية، هاقوائم عناصر كافة عن النقدي والتعبَت للمؤسسة االقتصادي

 . ومن جهة أخرى فإن ىذا الفرض يستند اذل ثبات5احملاسيب اإلثبات رلال من النقدي للتكميم القابلة غَت
. )أثر ارتفاع أو إطلفاض األسعار(القوة الشرائية  واستقرار وحدة القياس النقدي، وبذلك تتجاىل أثر تغَتات

  6جوىرياً إلشتقاق مبدأ التكلفة التارؼلية.أساساً  وبالتارل فإن فرض وحدة القياس النقدي  ؽلثل 
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 .27ِزجع طابك ص  اطز ِحّذ ط١ذ در٠ٚش،عبذ إٌ 
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 .35، ِزجع طابك، ص اضص انًحاضثح انًانُحرضٛاْ حٍٛة حٕاْ ٚآخزْٚ،  
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 .50ِزجع طابك، ص  ح١ذر ِحّذ عٍٟ بٓ عطا، 
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 .383، ِزجع طابك، ص اننًىرج انًحاضثٍ انًعاصررضٛاْ حٍٛة حٕاْ،  
6

 .35، ِزجع طابك، ص ضص انًحاضثح انًانُحأرضٛاْ حٍٛة حٕاْ ٚآخزْٚ،  
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ىذا االفًتاض انتقاد شديد من قبل االقتصاديُت الذين يرون  واجوغَت أنو يف ظل ضروف التضخم النقدي 
تعديل البيانات احملاسبية لكي تصبح متجانسة وقابلة  ومن مث ينبغيتقلبات األسعار، بعُت االعتبار لخذ األضرورة 

كون نتيجة النشاط االقتصادي وادلركز ادلارل معربين عن الواقع الفعلي للمؤسسة. ودلواجهة ىذه للمقارنة، ولكي ت
الفكر احملاسيب يتجو ضلو تعديل القوائم ادلالية التارؼلية، وظهر ما يسمى احملاسبة يف ظل ظروف  أخذادلشكلة 
 1(.26احملاسيب الدورل رقم  ادلعيار وىو ما تطرق اليوالتضخم )

 المبادئ المحاسبية:ثانيا: 
سبثل ادلبادئ احملاسبية أحد عناصر االطار الفكري للمحاسبة. وىي تعترب كإطار عام ػلكم الطرق 

 يفيةك لتحديد أساسك تستخدمأي أهنا  واالجراءات ادلتبعة يف إثبات العمليات ادلالية، وإعداد القوائم ادلالية،
. كما تعترب تعميمات ومرشدات توجيهية عامة، مت واإلفصاح القياس إلجراءات ادلالية القوائم بنود إخضاع

 . وتتمثل ىذه ادلبادئ يف ما يلي27اشتقاقها من الفروض احملاسبية
 مبدأ التكلفة التاريخية: .1

يعترب مبدأ التكلفة التارؼلية ادلبدأ ادلقبول عمومًا وادلطبق يف احلياة العملية من قبل احملاسبُت. إذ سبثل الكلفة 
تكلفة التارؼلية بسهولة واخلدمات وباقي أصول ادلؤسسة. كما تتميز الة عادًة أفضل قياس زلاسيب للسلع التارؼلي

األسعار زلددة ومعروفة عند حدوث الصفقات حيث تكون التحقق من صحتها )مراجعتها( وموضوعيتها، 
 3ومؤيدة دبستندات ووثائق.

 مبدأ العتراف باليراد: .2
االيراد يف الدفاتر احملاسبية باعتبار أنو ايراد قد ربقق. وىذا ادلبدأ يضع الشروط ويقصد بو االعًتاف بقيد 

االساسية اليت غلب أن تتحقق حىت يتم االعًتاف هبذه االيرادات وإثباهتا يف السجالت احملاسبية، واليت تشمل 
 4 بصورة عامة شرطُت رئيسيُت7

 كتملت بالفعل؛أن تكون كل العمليات الالزمة إلكتساب االيراد قد إ -
 أن تكون واقعة التبادل )التبادل السلعي أو اخلدمة(  قد سبت بالفعل. -

فااليرادات تتحقق عندما تكتمل عملية البيع باالتفاق على نوع البضاعة أو اخلدمة، وعلى السعر وربديد 
ا بالكامل للحصول الزبون. وكذلك تسليم البضاعة أو أداء اخلدمة، فاالكتساب يتضمن أداء ادلؤسسة إللتزاماهت

 على حق استخدام ادلنافع ادلتمثلة يف االيرادات.
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 .17اطّاع١ً ٠حٟ اٌخىز٠خٟ ٚآخزْٚ، ِزجع طابك، ص  
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 . 51ِزجع طابك، ص  ح١ذر ِحّذ عٍٟ بٓ عطا، 
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 .61، ص 2009، دار إثزاء ٌٍٕشز ٚاٌخٛس٠ع، عّاْ 2، ط يثادئ انًحاضثح انًانُحرضٛاْ حٍٛة حٕاْ ٚ ٔشار ف١ٍح اٌبٍذاٚٞ،  
4

 .34، ص ٘ادٞ رضا اٌظفار، ِزجع طابك 
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 مبدأ مقابلة اليرادات بالمصروفات: .3
 ىذه سبيل ربقيق يف ادلؤسسة ربملتها اليت بادلصاريف احملاسبية الفًتة إيرادات مقابلة يتم أن ويقصد بذلك
. ذلك أن نفقات أي فًتة خسارة أو رحًبا كانت سواء الدورة )صايف الدخل( أعمال لنتائج اإليرادات، وصوالً 

مالية معينة ىي يف الواقع مسؤولة عن تكوين إيرادات معينة خالل تلك الفًتة، وبالتارل فإن نتيجة أعمال ادلؤسسة 
1عن تلك الفًتة ربتسب من خالل مقابلة االيرادات بادلصروفات لتلك الفًتة.

 

 مبدأ الفصاح: .4
اسبية على  ىذا ادلبدأ أن ربتوي التقارير احمل إذ يتطلبتظهر أعلية ىذا ادلبدأ يف الوظيفة االعالمية للمحاسبة. 

كما يتطلب ىذا ادلبدأ أن تكون تلك ادلعلومات . ادلرجوة منهاحىت ربقق االىداف  كل ادلعلومات الضرورية
تكون غلب أن ادلالية  للقوائم ادلتممة اإليضاحات لخال من عنها ادلفصح ادلعلومات أن دبعٌت ،متسقة فيما بينها

، كما غلب أن تكون ادلعلومات كافية معها تتعارض وال ادلالية القوائم خالل من عنها ادلفصح للمعلومات مكملة
 2يف ادلؤسسة. جلميع االحداث االقتصاديةوشاملة 

 
 ثالثاً: القيود أو المحددات المحاسبية:

اليت تؤثر على  يةأو القيود احملاسب ىناك عدد من احملدداتباالضافة اذل الفروض وادلبادئ احملاسبية، فإن 
عملية القياس احملاسيب وجعلها تتمتع بنوعية عالية. إذ سبثل ىذه القيود ارشادات تطبيقية للمحاسب عند إعداد 
ادلعلومات احملاسبية، واليت تفسر األحوال والظروف اليت تستدعي اخلروج عن ادلبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها، يف 

 نوجز ىذه القيود يف االيت7ظل قدر كبَت من التقدير ادلهٍت. و 
 الحيطة والحذر: .1

 . إذعطاااي ضااامانا و أماناااا للمعلوماااات احملاسااابيةي كوناااو  يف ادلمارساااة احملاسااابية يكتساااي ىاااذا القياااد أعلياااة كاااربى
د باالحتياااط و األخااذ يف احلساابان للخسااائر الاايت سااوف رباادث يف ادلسااتقبل انطالقااا ماان اإلعااداىااذا القيااد يقضااي 

عاادم األخااذ يف احلساابان أيااة إياارادات متوقعااة سااوف رباادث يف ادلسااتقبل، كتسااجيل نااواتج  مااع، إمكانيااة مواجهتهاااو 
  3أن7  دبعٌتمستقبلية سوف ربققها ادلؤسسة، 

أي نقص زلتمل يف قيمة  ادلوجودات ؽلكن أن يؤثر على ذمة ادلؤسسة، ينبغي أن ػلتاط لو و يتم تسجيلو  -
 حىت و إن كان حدوثو ليس أكيدا؛ 

 .ال يتم تسجيل اإليرادات ادلستقبلية أو ادلتوقعة إال إذا سبت فعالً بادلقابل  -
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 .35، ص 2008، دار ٚائً ٌٍٕشز، عّاْ انشايم فٍ يثادئ انًحاضثحعبذ اٌظخار اٌىب١ظٟ،  
2

 .203، ص 2007ِظز  –، اٌّىخبت اٌعظز٠ت ٌٍٕشز ٚاٌخٛس٠ع، إٌّظٛرة االتجاهاخ انًعاصرج فٍ نظرَح انًحاضثحِحّٛد اٌظ١ذ إٌاغٟ،  
3

، د٠ٛاْ اٌّطبٛعاث اٌجاِع١ت، األضاش اننظرٌ وانًًارضح انًُذانُح - انًراجعح وتذقُــق انحطاتاخ، طٛا٘ز ِحّذ اٌخٙاِٟطذ٠مٟ،  ِظعٛد 

 . 69، ص 2002اٌجشائز 
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، إال أنااو لقااي قبااوال واسااعا يف ادلمارسااة احملاساابية العمليااة ماان قباال ادلوجهااة ذلااذا ادلباادأاالنتقااادات  ماان بعااضرغم وبااال
، وذلاك اسااتنادا إذل أن ادلبالغااة تااؤدي إذل زيااادة ادلخاااطر، بينمااا مسااتعملي ادلعلومااات احملاساابيةاحملاسابُت، و ماان قباال 

 يؤدي التحفظ إذل السالمة منهاا و ذبنبها يف ادلعاجلة احملاسبية. 

 همية النسبيةاأل .2
يف درجااة أعليتهااا انطالقااا ماان صااغر وكاارب  عاجلتهااا وتسااجيلها زلاساابياً دباحملاسااب  يقااومالعمليااات الاايت تتفاااوت 

ادلبالغ اليت تقيم هبا العملية، لذلك جاء ىذا ادلبدأ ونص على ضرورة األخاذ وجبدياة لكال ادلباالغ مهماا كاان صاغرىا، 
إن احملافظاة علاى وبالتاارل فابل غلب االىتمام بالبنود ادلختلفة اليت تتكاون منهاا القاوائم ادلالياة صاغَتة كانات أم كباَتة. 

لتاااوازن ساااواء علاااى مساااتوى طاااريف التساااجيل احملاسااايب أو علاااى مساااتوى القاااوائم ادلالياااة اخلتامياااة ػلاااتم علاااى احملاساااب ا
 1.تسجيل العمليات رغم صغر أو تفاىة قيمتها

يقصد باألعلية النسبية أن العنصر )ادلعلومة( يكون ىام نسبيًا إذا كان من ادلتوقع أن يًتتب على عدم عليو و 
 2 ر أو سوء تقديره تأثَت على قرارات مستخدمي القوائم ادلالية.أخذه يف االعتبا

 الموازنة بين التكاليف والمنافع: .3
ويقصد بذلك أن تكلفة انتاج ادلعلومات احملاسبية اليت يقوم احملاسب بإعدادىا من خالل القوائم غلب أن ال 

 3تزيد عن ادلنافع ادلتوقعة من استخدام ىذه ادلعلومات.
 القتصادي على الشكل القانوني:تغليب الجوهر  .4

 لألحداث احملاسبية ادلعاجلةب القيام أثناء القانوين الظاىر على ادلارل الواقع بتفضيل القيد ىذا يقضي
يف بعض  أنو إال العناصر، ىذه ملكية ىو ادلؤسسة ذمة عناصر تسجيل أساسادلتعارف عليو أن ف. االقتصادية
 حالة وذلك يف ،ياإلغلار  قرضال طريق عن (االستثمارات) ذمتها عناصر علىباحلصول  ادلؤسسات تقوم االحيان
ىذه احلالة  ادلعتمدة احملاسبية ادلعاجلة فإن يووعل. ثالً ( مقطار – طائرة) التكلفة مرتفع لعتاد مؤسسة استغالل
 احلائزة، ادلؤسسة ميزانية يف األصول عناصر ضمن اإلغلار قرض بواسطة اهتحياز  سبت اليت العناصر بتسجيل تقضي
 4ة.ادليزاني خصوم عناصر ضمن ذلا ادلقابلة الديون وتسجيل

 :الموضوعية .5
يقصد بادلوضوعية يف العرف احملاسيب االعتماد على احلقائق الثابتة اليت توفرىا مصادر البيانات وادلعلومات 

القوائم ادلالية على أساس  تعدينبغي أن  ىذا وبناًء علىاحملاسبية واالبتعاد عن االحكام الشخصية يف ذلك. 
البيانات احملاسبية اليت حددت دبوضوعية بعيدًا عن التحيز يف إختيارىا. وألجل أن تكون ىذه البيانات موضوعية 

                                                                 
1

 . 74ٔفض اٌّزجع اٌظابك، ص  
2

 .244، ص 2001اٌذار اٌجاِع١ت، اإلطىٕذر٠ت  ،تطىر يهنح انًراجعح نًىاجهح انًشكالخ انًعاصرج وتحذَاخ األنفُح انثانثحجٛرج دا١ٔاي غاٌٟ،  
3

 .62، ص طالي ِحّذ اٌججاٚٞ ٚآخزْٚ، ِزجع طابك 
4

 . 20ِذأٟ بٓ بٍغ١ث، ِزجع طابك، ص  
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دلياًل تعترب ادلستندات احملاسبية  فعاًل، ذلك أند حدوث الواقعة ادلالية تؤكإلبد أن تكون مؤيدة دبستندات ثبوتية 
 1البيانات احملاسبية. موضوعياً على صحة

ال زبلو عن النطاق العلمي ادلعلومات احملاسبية من عنصر التقدير، ومثال على ذلك تقدير احلياة  غَت أنو
االنتاجية لألصول الثابتة ونسب اىتالكها، وتقدير سعر السوق للمخزون السلعي واخلسائر احملتملة الناذبة عن 

تقييم ادلخزون السلعي....اخل، وبالتارل فإنو غلب االعتماد على أدلة عدم ربصيل الديون، واختالف وتعدد طرق 
موضوعية إذا كان ذلك شلكنًا وإالَّ غلب القيام بعملية التقدير على أساس علمي حبيث تتحقق ما يسمى 

 2بادلوضوعية العلمية.
 

 القياس واالعتراف المحاسبي: الثانيالمطلب 
 لقياس المحاسبيالمقومات العلمية ل -1

  القياس المحاسبيأ( مفهوم 
يف كتابو  Campell التعريف الذي قدمو أّول تعريف علمي زلدد لعملية القياس بشكل عام إذل يعود

"Fondation of science يتمثل القياس بشكل عام يف قرن األعداد  " يلي7 كماالذي عرفها   0624" سنة
 3طبيعية يتم اكتشافها إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غَت مباشرة"قواعد لباألشياء للتعبَت عن خواصها، وذلك بناء 

ما يلي7" يتمثل القياس احملاسيب يف ك 0633عام القياس  (AAA)األمريكية  ةمجعية احملاسبكما عرفت 
على مالحظات ماضية أو جارية أو دبوجب  قرن األعداد بأحداث ادلؤسسة ادلاضية واجلارية وادلستقبلية، وذلك بناءً 

 4قواعد زلددة"
القياس احملاسيب بأنو "عبارة عن زبصيص أرقام  (FASB)ويعرف رللس معايَت احملاسبة ادلالية األمريكية 
نو عملية مقارنة هتدف إذل احلصول على معلومات دقيقة للتمييز ألألشياء أو األحداث وفقا لقواعد زلددة، كما 

 5بُت بديل وآخر يف حالة ازباذ القرار"
( القياس بأنو7" عملية ربديد القيم النقدية للعناصر اليت IASCجلنة معايَت احملاسبة الدولية )كما عرفت 

ساس معُت للقياس. ويتم استخدام أسس سلتلفة للقياس أسوف يعًتف هبا يف القوائم ادلالية، وىذا يتطلب اختيار 
  6اجلارية، القيمة القابلة للتحقق، القيمة احلالية.يف القوائم ادلالية وادلثمثلة يف7 التكلفة التارؼلية، التكلفة 

                                                                 
1

 .33، ص 1993، ١ٌب١ا 1، ِٕشٛراث اٌجاِعت اٌّفخٛحت، ط 1، ج انًحاضثح انًتىضطح١ٌٚذ ٔاجٟ اٌح١اٌٟ،  
2

 .23طابك، ص اطّاع١ً ٠حٟ اٌخىز٠خٟ ٚآخزْٚ، ِزجع  
3

 .100، ص 2007، ِٕشٛراث االواد١ّ٠ت اٌعزب١ت اٌّفخٛحت فٟ اٌذّٔارن، اٌذّٔارن نظرَح انًحاضثح١ٌٚذ ٔاجٟ اٌح١اٌٟ،  
4

 .327وّاي عبذ اٌعش٠ش إٌم١ب، ِزجع طابك، ص  
5

  .185، ص 2006حزجّت خاٌذ عٍٟ أحّذ واج١جٟ، دار اٌّز٠خ، اٌز٠اع  ، نظرَح انًحاضثحآخزْٚ،  ر٠خشارد شز٠ٚذ ٚ 
6

 .142، ص حظ١ٓ اٌماضٟ ٚ ِأِْٛ حّذاْ، ِزجع طابك 
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بويب والًتحيل، مث تلخيص توقد عرف القياس كذلك بأنو7 " يشمل القياس الكمي عمليات التسجيل وال
تلك العمليات يف صورهتا النهائية، أي أن القياس يشمل مجع اخلطوات احملاسبية من أول عمليات القيد يف الدفاتر 

 1سابات اخلتامية"حىت إعداد احل
 ب( أسس القياس المحاسبي

يتضمن االطار ا دلفاىيمي إلعداد وعرض القوائم ادلالية وفقًا دلنظور رللس معايَت احملاسبة الدولية أسسًا سلتلفة 
 2للقياس واليت ؽلكن استخدامهاً حالياً وىي7

غَتات يف قيمتو، تن أي وتعٍت إثبات االصل بتكلفتو عند شراءه وصرف النظر ع التكلفة التاريخية: -
 وتعترب التكلفة التارؼلية االسلوب الوحيد الذي يتم استخدامو استخداماً عاماً ويتمتع بالقبول العام.

تكلفتو عند التقرير عنو من خالل القوائم ادلالية، أي بالسعر وتعٍت إثبات العنصر بالتكلفة الجارية: -
 اجلاري للبند يف تاريخ إعداد القوائم ادلالية.

وتعٍت إثبات األصل بالقيمة البيعية ناقصًا التكاليف البيعية ادلتوقعة، مثل تقييم  7القيمة القابلة للتحقق -
 ادلخزون بقيمة أقل من تكلفتو.

وتعٍت إثبات االصل بالتدفقات النقدية ادلخصومة اليت يتوقع احلصول عليها من األصل،  7القيمة الحالية -
سواء من االستخدام ادلستمر لألصل أو من القيمة اليت يتم احلصول عليها عند التخلص منو يف هناية 

 عمره االنتاجي، كقياس القيمة القابلة لالسًتداد يف ربديد االطلفاض يف قيمة االصول.
ظ على أسس القياس ىذه، أهنا دل تتضمن القيمة العادلة بالرغم من التوسع يف استخدامها يف ادلعايَت ويالح

(IFRS وذلك ألن مفهوم القيمة العادلة قد يعٍت أحد أسس القياس الواردة أعاله، وىي قيمة إجتهادية يتم ،)
 ربديددىا وفقاً دلا يعتقد أنو ؽلثل بعدالة قياساً لقيمة بند معُت.

  ( معايير القياس المحاسبيـج
عند القيام بعملية القياس البد من األخذ بعُت االعتبار رلموعة من ادلعايَت اليت ربكم عمليات تسجيل 

 3 البيانات احملاسبية، إذ توجد أربع معايَت أساسية ؽلكن اعتمادىا يف القياس احملاسيب تتلخص يف ما يلي7
 (7مالءمةال) الصالحية للغرض المستهدف -

يعتاارب كاال ماان قياااس الاااربح، و إظهااار حقيقااة ادلركااز ادلااارل للمؤسساااة اذلاادفان االساساايان يف القياااس احملاسااايب. 
وىاااذا يتطلااااب بياناااات ومعلومااااات زلاسااابية كافيااااة ودقيقاااة، وؽلكاااان االعتمااااد عليهااااا لتفساااَت االحتياجااااات ادلختلفااااة 

 للمستفيدين منها.
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ِذوزة ِاجظخ١ز فٟ  ،يذي أهًُح انقُاش واالفصاح انًحاضثٍ عن تكهفح انًىارد انثشرَح وأثره عهً اتخار انقراراخ انًانُحفضً وّاي طاٌُ،  

 .93، ص 2008غشة  –اٌّحاطبت ٚاٌخ٠ًّٛ، اٌجاِعت االطال١ِت 
2

 .62اٌجعاراث، ِزجع طابك، ص خاٌذ جّاي  
3

 .41ِزجع طابك، ص  ح١ذر ِحّذ عٍٟ بٓ عطا، 
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ادلعااربة عاان االىااداف احملاساابية، وبااُت االحااداث، أو العمليااات  وال بااد ماان وجااود التكااافؤ بااُت االرقااام الكميااة
االقتصادية اليت تعرب عنها ىاذه االرقاام حاىت ؽلكان االعتمااد عليهاا وعرضاها عرضااً صاادقاً وأمينااً. وىاذا شلاا يزياد مان 

 درجة االعتمادية على البيانات احملاسبية يف ازباذ القرارت الرشيدة.
ــــة ال - بيانااااات وادلعلومااااات احملاساااابية قاعاااادة أساسااااية إلزباااااذ قاااارارات متماثلااااة عنااااد تشااااكل ال 7للتحقــــققابلي

ن البيانااات فااإ وبالتااارلاسااتخدامها ماان قباال أشااخاص سلتلفااُت، ويف ظاال ظااروف متشاااهبة ولتحقيااق أغااراض زلااددة. 
راءات ذلاااا داللاااة زلاااددة، وتساااتند اذل مصااادر موثاااوق فياااو كادلساااتندات واالجاااينبغاااي أن تكاااون وادلعلوماااات احملاسااابية 

 ادلدونة اليت ؽلكن التحقق من صحتها ومطابقتها للمصدر، بصرف النظر عن شخصية الفاحص أو ادلستفيد منها.
 7 اللتزام بالموضوعية -

خضاوعو لتقاديرات شخصاية حبتاو، ودبعاٌت آخار  قياس عدم التحيز أو عادمبادلوضوعية أو باالغلابية يف ال يقصد
 .عن احلقائق بدون ربريف وبعيد عن التحيز الشخصي لتعبَتايقصد بادلوضوعية بصفة عامة 

 71قابلية القياس الكمي -
جرت العادة على استخدام االساس النقدي كمعيار القياس الوحيد الذي يتم اتباعو للتعبَت عن االحداث 

التغَتات االقتصادية يف ادلؤسسة، وكان ذلك نتيجة حتمية لعدم امكانية إستخدام مقاييس كمية أخرى لقياس 
احملاسبية وتلخيص وعرض البيانات ادلتعلقة هبا وادلعلومات الناذبة عنها، وذلك إلختالف طبيعة العناصر ادلكونة 

 ذلذه التغَتات وعدم سباثلها.
 

 :القياس المحاسبيد( خطوات 
 2من أجل إسبام عملية القياس احملاسيب ىناك أربع خطوات رئيسية غلب اتباعها تتمثل يف7

ميع البيانات عن االحداث االقتصادية اليت تنتج عن عمليات ادلؤسسة، حيث تكون ىذه العمليات ذب -
معربة عن أشياء سلتلفة مثل االيرادات والنفقات واالصول واخلصوم، وتنتج مجيعها من التبادل السوقي 

 للسلع واخلدمات، ويتم قياسها بوحدات نقدية على أساس سعر التبادل ادلتفق عليو؛ 
 تسجيل العمليات ادلادية السابقة طبقا لنظام القيد ادلزدوج، وبناًء على دليل موضوعي قابل للتحقيق؛ -
دبجرد ذبميع االحداث االقتصادية كما وقعت، يكون من الضروري تبويب العمليات واألحداث ادلختلفة  -

 يف رلموعات مًتابطة كي ؽلكن احلصول على معلومات مفيدة؛
ربقق الفائدة ادلرجوة من تسجيل ادلعلومات ادلالية ادلتعلقة بادلؤسسة يف تلخيص العمليات حىت  -

رلموعات، حيث من الضروري أن يتم تلخيص ىذه ادلعلومات يف شكل تقرير أو قائمة، تقدم 

                                                                 
1

 .32، ص 2003، دار اٌجاِعت اٌجذ٠ذة ٌٍٕشز، االطىٕذر٠ت يقذيح فٍ أصىل انًحاضثح انًانُحعبذ اٌحٟ ِزعٟ ٚ ِحّذ عباص بذٚٞ،  
2

 .94، ص ِزجع طابكفضً وّاي طاٌُ،  
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ذل ايضاح األمور إلألشخاص ادلعنيُت بادلؤسسة، أو ادلهتمُت بأحواذلا ادلالية. وهتدف ىذه اخلطوة 
 اذلامة اليت وقعت واليت أمكن تبويبها. واالحداث ا دلالية

 المحاسبيأسس  العتراف  -2
 تضمُت عملية7" بأنو - IASCلا ادلفاىيمى طارحسب ما جاء يف اإل -احملاسيب  عًتافاإل ؽلكن تعريف

) األصول، االلتزامات، االيرادات،  ادلالية لقوائما عناصر من عنصر تعريف مع يتوافق ببند الدخل قائمة أو ادليزانية
 71التالية االعًتاف شروط البند على تنطبقينبغي أن   الوقت وبذات ،ادلصروفات...(

 عدم درجة اطلفاض االحتمالية وتعٍت ادلؤسسة، واذل من بو ادلرتبطة االقتصادية ادلنافع تدفق احتمالية -
 .ادلؤسسة واذل من االقتصادية ادلنافع بتدفق ادلرتبطة دكالتأ
 يتم أن غلب والذي ادلوثوقية مع التقدير استخدام يتعارض وال دبوثوقية، قيمتو وأ تكلفتو قياس امكانية -

 .ومنطقية دبعقولية
 .بو ادلرتبطة ادلعلومات مستخدمي قرارات على التأثَت للعنصر ؽلكن أي7 ادلالءمة -
 .والصحة بالدقة وتتميز اخلطأ، من وخالية موثوقة بو ادلتعلقة ادلعلومات أن أي :ادلوثوقية -
 

سنة  FASBالصادر عن  ادلتعلق باالطار ادلفاىيمي للمحاسبة ادلالية  (5)رقم البيان كما اىتم كذلك
دبعايَت االعًتاف بالبند ليتم إثباتو يف القوائم ادلالية، حيث جاء فيو أن االعًتاف واالثبات احملاسيب لكل  0641

غلب أن يكون شاماًل لتاريخ ىذه العملية منذ نشأهتا وتتبع أي تغيَت ػلدث الحقًا إذل  ادلالية لقوائمبند من بنود ا
 2أن يتم استبعاد ىذا البند هنائياً من السجالت والقوائم ادلالية.

ولقد حدد البيان السالف أربع معايَت ينبغي توافرىا حىت يتم االعًتاف بالبند ويكون قاباًل لإلثبات احملاسيب، 
  3وىي7
 ؛نطباع تعريف أحد عناصر القوام ادلاليةا -
 بوحدة القياس النقدي ادلعتمدة؛ أحد عناصر القوام ادلاليةالقياس والتعبَت عن  -
 توافر خاصية ادلالئمة، أي أن يكون البند مؤثراً يف عملية ازباذ القرارات؛ -
 توافر خاصية ادلوثوقية، أي إمكانية االعتماد على نتيجة القياس. -
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  .61خاٌذ جّاي اٌجعاراث، ِزجع طابك، ص  
2

 .391رضٛاْ حٍٛة حٕاْ، ِزجع طابك، ص  
3

 .407رضٛاْ حٍٛة حٕاْ، ِزجع طابك، ص  



 
 

 ٌّحت حار٠خ١ت ِٚفا١ُ٘ أطاط١ت حٛي اٌّحاطبت اٌفظً اٌخ١ّٙذٞ : 

38 
 

 الثالث: العرض واإلفصاح في المحاسبةالمطلب  
 

 البيانات ومنفعة قيمة إثراء ىف ىاماً  دوراً  تلعب اليت احملاسبية وادلبادئ ادلفاىيم من احملاسيب اإلفصاح يعد
 واالئتمان االستثمار قرارات ازباذ7 منها عدة ألغراض تستخدم واليت ادلالية، القوائم ىف الواردة احملاسبية وادلعلومات

 1ادلؤسسات. ىف
ويرتبط تطور االفصاح بشكل وثيق مع تطور نظم احملاسبة. إذ تتأثر شلارسات ومعايَت االفصاح بالعوامل 

وادلتمثلة أساسًا يف النظم القانونية ومصادر  -واليت مت ذكرىا سابقاً  -البيئية ادلؤثرة على تطور النظم احملاسبية 
 2وى التنمية االقتصادية ومستوى التعليم ومستوى الثقافة.التمويل والروابط السياسية واالقتصادية ومست

 القوائم معدي العادل كل أرجاء يف ادلتبعة والدولية احمللية احملاسبة ومعايَت ادلتبعة احملاسبية األعراف ألزمتوقد 
 دقيق بشكل وتوصيلها (،اإلفصاح) عنها غلب اإلعالن اليت ادلعلومات من أدىن كحد معينة متطلبات بتوفَت ادلالية
 ادلعلومات مستخدم مهمة تسهيل يتم حىت ،(العرض) ىذه ادلعلومات وتنظيم عرض وكيفية مستخدميها إذل

 3. ادلناسب الوقت سليم ويف قرار إذل وصولو وبالتارل
 

 7 الفصاحو  العرضمفهوم  -1
يتطلب االعالم احملاسيب، تزويد متخذي القرار بادلعلومات ادلالئمة ادلؤثرة على ربديد الربح، وادلركز ادلارل. 
وتعترب القوائم ادلالية العمود الفقري لإلفصاح، حيث يراعى يف إعدادىا ادلبادئ احملاسبية ادلقبولة، والتبويب، 

على بيانات مالية غَت واردة يف القوائم ادلالية واليت تكون  اليت تشتمل االيضاحات والتفسَتاتوالتوحيد، وكذلك 
 منشورة أسفل القوائم ادلالية، كطرق تقييم ادلخزون، والتغَتات يف السياسات احملاسبية...إخل.

وبالتارل فإن ادلعلومات االكثر عالقة ومالئمة غلب أن تلخص بوحدات كمية، وتعرض بالقوائم ادلالية. أما 
 4القوائم ادلالية. أسفلتنشر  وتفسَتاتصفية فيجب أن تظهر على شكل مالحظات ادلعلومات الو 

 ولقد تعددت التعاريف اليت قدمت لإلفصاح احملاسيب ونذكر منها ما يلي7
  يعرف االفصاح احملاسيب بأنو7" عملية إظهار ادلعلومات ادلالية سواًء كانت كمية أو وصفية يف القوائم ادلالية أو

وادلالحظات واجلداول ادلكملة يف الوقت ادلناسب، شلا غلعل القوائم ادلالية مالئمة وغَت مظللة دلستخدمي اذلوام  
 5القوائم ادلالية من االطراف اخلارجية، واليت ليس ذلا سلطة االطالع على دفاتر وسجالت ادلؤسسة.
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ِذوزة ِاجظخ١ز فٟ اٌّحاطبت ٚاٌخ٠ًّٛ،  ،أثر تطثُق قىاعذ انحىكًح عهً االفصاح انًحاضثٍ وجىدج انتقارَر انًانُحِاجذ اطّاع١ً أبٛ حّاَ،  

 .47، ص 2009غشة  –اٌجاِعت االطال١ِت 
2

َٚ أحّذ حاِذ حجاج، حعز٠ب ِٚزاجعت  انًحاضثح انذونُحٚآخزْٚ،  فز٠ذر٠ه حشٛٞ  ، 2004، دار اٌّز٠خ، اٌز٠اع ِحّذ عظاَ اٌذ٠ٓ سا٠ذ 

 .189ص
3

، ِذوزة ِاجظخ١ز فٟ يذي دالنح انقىائى انًانُح كأداج نإلفصاح عن انًعهىياخ انضرورَح انالزيح نًطتخذيٍ انقىائى انًانُحفا٠ش س٘ذٞ اٌشٍخٟٛٔ،  

 .76، ص 2005غشة  –اٌّحاطبت ٚاٌخ٠ًّٛ، اٌجاِعت االطال١ِت 
4

 .118 -117ِزجع طابك، ص  ح١ذر ِحّذ عٍٟ بٓ عطا، 
5

 . 578 ص ،ِزجع طابكِحّذ اٌّبزٚن أبٛ س٠ذ،  
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  ادلتعلق متخذ القرار موقف ىف تؤثر اليت ادلعلومات كافة إظهاراالفصاح احملاسيب أيضًا بأنو7" كما عرف 
 أو لبس أي دون للقارئ مفهومة بلغة ادلاليةالتقارير  أو القوائم ىف ادلعلومات تظهر أن يعٍت وىذا. احملاسبية بالوحدة
 1"تضليل
 القوائم تنظيم عرض بو يتم الذي الًتتيب أو الشكل أو األسلوب أو الطريقة إذل فيشَت العرض مفهوم أما 
 ادلعلومات عرض كيفية تعتربو ادلارل.  ىامركز و  هانشاط بنتائج ادلتعلقة احملاسبية ادلعلومات وإظهار للمؤسسة، ادلالية
 آثاراً  تًتك ادلالية والتقارير القوائم يف ادلعلومات عرض أساليب وطرق من ادلختلفة البدائل ألن جداً  مهمة قضية
 أو إليو، اإلىتداء يصعب مكان يف جداً  مهمة معلومة عن معينة شركة تفصح القرارات. فقد متخذي على سلتلفة
 2.ادلستخدم عن زبفيها لكي اإليضاحات يف ادلالية القوائم صلب يف عرضها غلب عن معلومة تفصح أن
 

 الوضع حقيقة هبدف توضيح ادلستفيدين إذل ادلعلومات توصيل وضوعيهتم دب اإلفصاح أن يتضح سبق شلا
 كانت سواء بادلؤسسة عالقة ذلا اليت االقتصادية ادلعلومات كل نشر من خاللوذلك  تضليل دون للمؤسسة ادلارل

  .القرار ازباذ يف مستخدمي ىذه ادلعلومات تساعد أخرى أو معلومات كمية معلومات

 
 7أنواع الفصاح - 2

القدر ادلالئم من ادلعلومات اليت ينبغي االفصاح عنها، وذلك كما  بعدة صفات واليت ربددإلفصاح يتصف ا
3يلي7

  

 :الكامل اإلفصاح -أولً 
 ويأيت ، القارئ زلسوس على أثر ذات معلومات ألي تغطيتها وأعلية ادلالية التقارير مشولية مدى إذل يشَت
 وال القرارات، ازباذ يف عليو يعتمد أساسيكمصدر  ادلالية القوائم أعلية من الكامل اإلفصاح ضرورة على الًتكيز
 ادلالية القوائم لتواريخ الالحقة الوقائع بعض إذل ؽلتد بل الفًتة احملاسبية، هناية حىت احلقائق على اإلفصاح يقتصر
 .القوائم تلك مستخدمي على جوىري بشكل تؤثر اليت
 :العادل اإلفصاح -ثانياً 

 ادلالية القوائم يتوجب إخراج إذ ادلالية، األطراف مجيع الحتياجات ادلتوازنة بالرعاية العادل اإلفصاح يهتم
 مراعاة خالل من األخرى الفئات مصلحة على معينة فئة مصلحة ترجيح عدم يضمن الذي بالشكل والتقارير
 .متوازن بشكل الفئات ىذه مجيع مصاحل
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 .48ِاجذ اطّاع١ً أبٛ حّاَ، ِزجع طابك، ص  
2

 .77فا٠ش س٘ذٞ اٌشٍخٟٛٔ، ِزجع طابك، ص  
3

 . 49 -48ِاجذ اطّاع١ً أبٛ حّاَ، ِزجع طابك، ص  
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 :الكافي اإلفصاح -ثالثاً 
 مفهوم أن ؽلكن مالحظة و ادلالية، القوائم ىف احملاسبية ادلعلومات من توفَته الواجب األدىن احلد ربديد يشمل

 تأثَتاً  يؤثر كونو األوذل وادلصاحل بالدرجة االحتياجات حسب ؼلتلف إذ ،دقيق بشكل زلدد غَت األدىن احلد
 .ادلستفيد الشخص هبا  يتمتع اليت خلربةبا يتحدد أنو غَت ، القرار ازباذ يف مباشراً 
 :المالئم اإلفصاح -رابعاً 

 من نو ليسأ ذ. إنشاطها وطبيعة ادلؤسسة وظروف البيانات مستخدمي حاجة يراعي الذي اإلفصاح ىو
 ادلستثمرين بالنسبة لقرارات ومنفعة قيمة ذات تكون أن األىم بل ادلالية ادلعلومات عن اإلفصاح فقط ادلهم

 .الداخلية وظروفها ادلؤسسة نشاط مع وتتناسب والدائنُت
 :الوقائي اإلفصاح -خامساً 

 دلستخدميها مضللة غَت التقارير ادلالية غلعل الذي بالشكل احملاسبية ادلعلومات عن اإلفصاح ويقصد بو
 باإلفصاح الوقائي ويسمى ادلارل اجملتمع محاية إذل اإلفصاح من النوع يهدف ىذا حيث ،منهم ينادلستثمر  وخاصة

 71اآلتية األمور عن الكشف يتطلب( و التقليدي)
 .احملاسبية السياسة -
 .احملاسبية السياسة يف التغَت -
 .ادلالية القوائم يف األخطاء تصحيح -
 .احملتملة اخلسائر و ادلكاسب -
 .ادلالية االرتباطات -
 .الالحقة األحداث -
 
 تقتضيها ضرورة مهمة أصبح وشامل موضوعي بشكل ادلعلومات كافة عن اإلفصاح أن يتضح سبق شلا
 .الوقت ادلناسب ىف دلستخدميها ادلطلوبة وبالنوعية ادلناسبة ادلعلومات توصيل عملية
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، ٌُ ٠ذوز اٌعذد االفصاح انًحاضثٍ فٍ ضىء انًعاَُر انًحاضثُح انذونُح، يجهح االكادًَُح انعرتُح انًفتىحح فٍ انذنًاركِجذٞ أحّذ اٌجعبزٞ،  

 .06، ص ٚطٕت إٌشز
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 71المقومات الساسية لالفصاح -3
 أو ادلؤسسة داخل يف سواء وفائدة قةث ذات معلوماتو ذبعل اليت احملاسيب احصاإلف مقومات إمجال ؽلكن
 ي7يل فيما خارجها
أن  نوأش من احملاسبية للمعلومة ادلستخدم ربديد إنتحديد المستخدم للمعلومة المحاسبية:  -ولً أ
 ادلستخدمُت نأل وادلضمون الشكل حيث من ادلعلومة تلك يف توفرىا الواجب ربديد اخلواصو  معرفة على يساعد

 عن ادلعلومات إعداد األفضل من كان وذلذا ،ادلعلومات تفسَت يف سلتلفة ياتو تمس احملاسبية ذلم للمعلومات
 ربديد يف أساسيا اً زلور  وجعلو الفئات تلك بُت من معُت مستخدم حاجات نو يليبأ ضًت يف ظلوذج إعداد طريق
 .احصفاإل أبعاد

ستخدام ادلعلومات إمن غرض الإن ربديد : تحديد أغراض استخدام المعلومات المحاسبية -ثانياً 
 ادلعلومة منيف االستفادة ادلستخدم  تساعدحبيث  ،مالئمة االفصاح أكثرغلعل عملية نو أن أاحملاسبية من ش

 بكافة تفي ال ادلالية البيانات أن من الرغم وعلى .زباذ القراراتإ يف تساعد كما  التنبؤ على قدرة وتكسبو
 اليت ادلالية فالبيانات ،ادلستخدمُت ذلؤالء مشًتكة احتياجات أن ىناك إال، من ادلعلومات ادلستخدمُت احتياجات

 ادلستخدمُت احتياجات دبعظم أيضا تفي سوف ادلال رأس يتحملون سلاطر الذين مرينثستدلا باحتياجات تفي
 .اآلخرين

وادلتمثلة  ادلالية القوائم بواسطة حاليا اإلفصاح يتم: تحديد طبيعة المعلومة الواجب اإلفصاح عنها -ثالثاً 
 معلومات، جدول التغَتات يف االموال اخلاصة، جدول تدفقات اخلزينة، جدول حسابات النتائج ادليزانية،: يف

يتطلب ربديد طبيعة ادلعلومات الواجب االفصاح عنها يف  وبالتارل فإن ىذا البند .ادلالحظات يف أساسية ترفق
 ادلالحق ادلرفقة.كذا صلب القوائم ادلالية و 

 على الًتكيز من بدال عنها حفصادل ادلعلومات نوعية علي الًتكيز ينبغي نوأؽلكن القول  تقدم ما لخال من
 .عنها حفصادل كم ادلعلومات جانب
 

  7فصاحأساليب وطرق ال -4
 2ؽلكن إبراز أساليب وطرق االفصاح من خالل العناصر التالية7

 ساسية:الفصاح في صلب القوائم المالية األ -أولً  
ذل أعلية شكل العرض يف القوائم ادلالية، وأغلب إويعترب من أقدم االساليب استخداماً، وتكمن أعلية االفصاح فيها 

 بدرجة عالية من الدقة والثقة.و االفصاحات ادلقدمة يف القوائم ىي عبارة عن بيانات مالية ؽلكن قياسها 
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 ستخدام المصطلحات والعرض المفصل:إ -ثانياً  
استخدام ادلصطلحات وبعض التفصيالت تكمن يف ادلساعدة على الوصف الصحيح لبنود القوائم ن أعلية ا

من أجل تسهيل الفهم وتقليل الغموض يف ادلعلومات، كما أن لإلختصار يف بعض البنود أعلية بالغة تكمن يف 
  .ربديد ادلعٌت بدقة وذبنب التضليل

 ضاحات(:الفصاح عن المالحظات والهوامش )الي -ثالثاً  
تعترب االيضاحات ادلرفقة للقوائم ادلالية جزء ال يتجزء منها، إذ أن ذلا أعلية كبَتة يف ادلساعدة على فهم 

فإن  30القوائم ادلالية وتوضيح ادلعلومات اليت يصعب إدراجها يف تلك القوائم. وحبسب معيار احملاسبة الدورل رقم 
 1لية7ىذه االيضاحات تساىم يف ربقيق االىداف التا

 تقدًن معلومات عن االسس والسياسات احملاسبية ادلستخدمة من قبل ادلؤسسة يف إعداد القوائم ادلالية؛ -
 االفصاح عن أي بيانات أو معلومات تتطلبها ادلعايَت وال تظهر يف صلب القوائم ادلالية؛ -
ىا يعترب ضروري لتوفَت االفصاح عن أي بيانات أو معلومات دل تظهر يف صلب القوائم ادلالية، إال أن نشر  -

 العرض العادل للقوائم ادلالية وادلساعدة يف فهم زلتويات القوائم ادلالية.
 فإن طبيعة ادلعلومات اليت تعرض من خالل االيضاحات تتكون إما7 30وحبسب ادلعيار احملاسيب الدورل رقم 

 معلومات إضافية أو تفاصيل للمعلومات ادلعروضة يف صلب القوائم ادلالية؛ -
 معلومات زلددة لشرح بعض االرقام الواردة يف القوائم ادلالية؛ -
 مثل االلتزامات الطارئة. معلومات إضافية دل ترد أي بنود تتعلق هبا يف القوائم ادلالية -
 استخدام الجداول والمالحق الضافية: -رابعاً  

إن تقدًن جداول بشكل مستقل عن القوائم ادلالية األساسية سببو أن ادلعلومات اليت تتضمنها أقل أعلية من 
ادلالحق االضافية  وبالتارل فإنادلعلومات الواردة يف القوائم ادلالية، ولكنها تساعد يف تسهيل الفهم لتلك القوائم. 

الحق تكون فيها احلرية يف الًتكيب والشكل ادلوىذه معلومات إضافية مكملة ومهمة للفهم،  تستخدم لتقدًن
 واحملتويات.
 :أساليب مختلفة أخرى -خامساً  

تقارير ادلراجع اخلارجي، حيث هتدف ىذه التقارير اذل بث  تتمثل يفىناك أساليب أخرى إضافية ومهمة 
كما أن خطاب رئيس رللس االدارة وتفسَتات القائمُت باالدارة يف   ،الثقة يف ادلعلومات ادلدرجة يف القوائم ادلالية

 .توضيح االسًتاتيجية ادلستقبلية للمؤسسة تعترب كذلك من أىم أساليب االفصاح
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اىتمامًا كبَتًا يف  يتلقيعترب من ادلواضيع احليوية اليت  احملاسيب اإلفصاحؽلكن القول بأن  من خالل ما تقدم
 .ادلعلومات احملاسبية الواردة يف القوائم ادلاليةالبيانات و لعب دورا ىاما يف إثراء قيمة ومنفعة ي كونو  السنوات األخَتة

فبعد أن كانت الدراسات تركز علي وظيفة القياس  ،يف ىذا اجملالقد تعددت الدراسات والبحوث احملاسبية و 
 ،آخر يف دراسة اإلفصاح احملاسيب بعداً  ازبذت الدراسات ،عن مستخدمي ادلعلومات احملاسبية احملاسيب بغض النظر

 يعمل على تزويد متخذي القرار بادلعلومات ادلالئمة ادلؤثرة على ربديد الربح وادلركز ادلارل.اإلفصاح ذلك ألن 
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 :خالصة الفصل
 و ما يلي7تبُت من خالل ذيوال "ماىية احملاسبة وتطورىا التارؼلي"خالل ىذا الفصل تناولنا من 
أن احملاسبة رافقت ادلسَتة اإلنسانية يف تطورىا وارتقائها وكانت تستجيب دائمًا للبيئة وعواملها  -

 ؛فتتأثر هبا وتؤثر فيها ،اليت تتواجد فيها
لقد تطورت ادلبادئ والقواعد احملاسبية وأىدافها ووظائفها لكي تليب االحتياجات االقتصادية  -

موضوعات تزايدة، شلا أدى إذل نشوء فروع جديدة متخصصة ذلا يتناول كل فرع منها واالجتماعية ادل
 ؛زلددة وؼلدم أطراف معينة

ترتبط احملاسبة ارتباطا وثيقًا مع عدد من العلوم االجتماعية األخرى مثل علم االقتصاد واإلدارة  -
العالقة اليت تربط احملاسبة هبذه فوالقانون واإلحصاء والتخطيط...وغَتىا، فهي تؤثر فيها وتتأثر هبا. 

 ؛ومداخل وتوجهات متداخلة ومتكاملةالعلوم ىي عالقة قوية ربكمها أسس 
تتأثر ادلمارسة احملاسبية جبملة من العوامل البيئية ادلتمثلة يف النظم االقتصادية والسياسية والقانونية  -

 ؛وتطور النظم احملاسبية يف أي دولةوكذا ادلهنة احملاسبية والعوامل الثقافية، واليت تؤثر يف شكل 
اإلطار ادلفاىيمي للمحاسبة البنية األساسية اليت يقوم عليها العلم يف الفكر احملاسيب. كما يعد  -

 ؛يعترب حقل من حقول ادلعرفة اليت تشمل األىداف وادلفاىيم والفروض وادلبادئ
ات ادلناسبة وبالنوعية ادلطلوبة يعد االفصاح احملاسيب ضرورة مهمة تقتضيها عملية توصيل ادلعلوم -

  دلستخدميها يف الوقت ادلناسب.
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 تمـهـيد  

التجارة الدولية، واالنتشار الواسع للشركات ادلتعددة اجلنسيات وغزوىا حجم ف النمو الكبَت وادللحوظ يف ا
لألسواؽ العادلية، وزيادة تشابك أنشطتها الدولية، وكذا تطور حركة رؤوس األمواؿ يف سلتلف البورصات العادلية، 

تختفافات بُت النمم أدى إىل ضرورة توفَت معلومات مالية قابلة للفهم وادلقارنة على ادلستوى الدويل، إال أف اال
وادلمارسات احملاسبية بُت الدوؿ، حاؿ دوف ربقيق ذلك. ومن أجل ىذا انصب االىتماـ حوؿ زلاولة التنسيق 

 والتوفيق بُت النمم وادلمارسات احملاسبية ادلختلفة اعتماداً على مرجع زلاسيب ػلمى بالقبوؿ العاـ. 
احملاسبية  بادلعايَت يعرؼ ما سبخض عنها ،احملاسبة دلهنة دولية أسس كبَتة بغية إرساء  جهود كانت ىناؾقد  و 
العديد من احملاوالت  انطلقت وهبذا العامل. مستوى على احملاسبية والقواعد ادلبادئ توحيد إىل هتدؼ اليت الدولية
قامت يت تعميم استخداـ ادلعايَت احملاسبية على ادلستوى الدويل، وىذا من تخفاؿ عمليات اإلصفاح ال بغيةالرائدة 

ة إصفاح جذري انتهاجها سياسب وذلك ،واجلزائر كغَتىا من الدوؿ اليت سلكت ىذا ادلسار ،من الدوؿ العديد هبا
 لنمامها احملاسيب. 

 :النقاط التالية أف تناوؿىذا الفصل  يفضلاوؿ  ،تقدـمن تخفاؿ ما 
 وؿ: األعماؿ الدولية للتوحيد والتوافق احملاسبيُت؛ادلبحث األ -
 الثاين: اإلصفاح احملاسيب يف اجلزائرادلبحث  -
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 المبحث األول : األعمال الدولية للتوحيد والتوافق المحاسبيين
 المطلب األول :  التوافق المحاسبي

 :)Harmonisation) يمفهوم التوافق المحاسب -1
 ىناؾ العديد من التعاريف اليت قدمت للتوافق احملاسيب الدويل نذكر منها:

  يعرؼ التوافق على أنو مفهـو يستخدـ يف احملاسبة الدولية للداللة على السعي ضلو التقليل من الفروؽ
 1.واالتختفافات بُت األنممة احملاسبية الوطنية

 وقد عرؼ "Nobes" و "Parker " " التطبيقات يف االنسجاـ درجةمن رفع ال عمليةالتوافق على أنو 
 .2"التطبيقات لتلك التباين لدرجة حدود وضع تخفاؿ وذلك من احملاسبية

  يقصد بالتوافق أيضًا "االحتكاـ إىل صبلة من ادلبادئ، القواعد وادلعايَت احملاسبية، اليت تلقى قبوال عاما يف
 3األوساط الدولية، واليت هتدؼ إىل توحيد ادلمارسات احملاسبية للشركات الدولية"

  عند ادلختلفة الدوؿ بُت والطرؽ احملاسبية ادلمارسات يبوتقر  تنسيق "زلاولة الدويل يقصد بالتوافقكما 
 4الدويل" ادلستوى على مقارنتها يسهل وبصورة حىت ادلختلفة احملاسبة دلعايَت وفًقا ادلالية القوائم إعداد

 ادلعايَت من االحتكاـ جلملة من تخفاؿ التعاريف السابقة، ؽلكن القوؿ بأف التوافق احملاسيب الدويل يعٍت
 التوافق يشمل أف أي احملاسبية، ادلمارسة على االنسجاـ إضفاء وهتدؼ إىل الدويل، القبوؿ بصفة ربمى احملاسبية،

 متجانسة بُت تكوف أف يفًتض اليت احملاسبية وادلمارسة الدوؿ؛ بُت موحدة تكوف أف ينبغي اليت احملاسبية ادلعايَت
  .ادلؤسسات

 
 أهداف ومقومات التوافق المحاسبي: -2
 أهداف التوافق المحاسبي: -أ

 5وأعلها: ،بطبيعة األطراؼ ادلهتمة بعملية التوافق أساساً التوافق احملاسيب  ترتبط أىداؼ
 :يساعد التوافق احملاسيب على: المؤسسات المعدة للقوائم المالية 
 اجملمعة احلسابات بإعداد تعلق ما تخاصة ادلالية، القوائم بإعداد ادلتعلقة االستغفاؿ تكاليف تخفض -

 احملاسبية؛ أنممتها زبتلف مناطق يف تنشط فروع لديها اليت للمؤسسات
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 اٌّؼبَُش اٌّذبعبُت اٌذوٌُت وّذخً ٌإلصالح اٌّذبعبٍ فٍ اٌجضائش اٌفصً اٌثبٍٔ: 

 

;? 
 

 على بناء أدائها وقياس فروعها، سلتلف ادلؤسسات على هبا تقـو اليت وادلراقبة التسيَت عمليات إصلاح -
 والتقارير للمقارنة؛ البيانات وقابلية التسيَت شروط ػلكم التقارب الذي

بالقياـ  األمر تعلق إذا تخاصة فعاؿ، بشكل عن زليطها ادلتاحة ادلعلومات استغفاؿ من ادلؤسسات سبكُت -
 أتخذ مراقبتها؛ أو أتخرى مؤسسات إدماج أو استثمارية بعمليات

 وىذا ادلؤسسة، استثمارات على الكبَت تضمن اإلقباؿ اليت االتصاؿ سياسة يف والتحكم اجليد التموقع -
 .يقـو هبا ادلستثمروف الدوليوف اليت ماراالستث قرارات ازباذ دلساعدة عملية

 المالية للقوائم المستعملة األطراف : 
 ادلستثمرين يف أساسا ادلتمثلةو  الفئة ذلذه الدويل احملاسيب التوافق ػلققو الذي األساسي اذلدؼ يكمن

 كاف اليت األنممة اتختفاؼ أثر إلغاء بعد ادلؤسسات، كل عن ادلتاحة ادلعلومات مقارنة من سبكينهم يف الدوليُت،
 على األتخرى والعوامل الثقافية العوامل أثر استبعاد وبالتايل أساسها، على معلوماهتا مؤسسة كل تعد أف يفًتض

 مفائمة. استثمارية قرارات ازباذ ألجل ادلؤسسة حسابات
 األخرى: الهيئات 

 بعض تقـو هبا اليت وادلتابعة الرقابة عمليات صلاحيف  الفئة ذلذه احملاسيب التوافقاليت ػلققها  ىداؼاأل تكمن
 ادلالية األسواؽ مراقبة ىيئاتو  ،الدويل البنك، ادلتحدة األمم األورويب، االرباد مثل ادلؤسسات، على اذليئات
 اتختفاؼ حالة يف تتطلبقد  اليتو  الرقابة، تكاليف تخفض من احملاسيب التوافق يتيحو دلاوذلك  الدولية، أو الوطنية

 ينتموف ال دبراجعُت واالستعانة وبرارلها، ادلراجعة وأدوات ادلراجعُت بتكوين أساسا تتعلق إضافية أعباءاألنممة 
 .اجملمع مراجعي أىداؼ مع وتطابقها األعماؿ ىذه مصداقية مسألة يطرح ما الفروع، دلراجعة واحدة لثقافة

 1مقومات التوافق المحاسبي: -ب
من  ىذا ،البيئة الدولية واالندماج فيها أف تتوافر فيو مقومات ذلذا التوافقينبغي ألي بلد يريد التوافق مع 

 وىي: ،تليب ىذه ادلقوماتا البلد ىذ يفمعينة توافر متطلبات من جهة أتخرى جهة، و 
العودلة بيئة معودلة أو يف طريقها إىل البيئة ادلعودلة، ويعٍت ىذا أف تتوافق بيئة العادلية، أي أف تتوافق مع صفات  -

وبيئتها من حيث االنضماـ إىل ادلؤسسات الدولية أو ذات الصبغة الدولية ويف مقدمتها منممة التجارة العادلية 
 وغَتىا. (IASB)، رللس معايَت احملاسبة الدولية  (YOSCO)وشروطها واتفاقياهتا، منممة البورصات العادلية

ا يتوافق مع ادلتطلبات الدولية وإزالة أي تعارض أو عدـ تكييف التشريعات والقوانُت واألنممة وتعديلها دب -
 التطابق معها حبيث يسهل تطبيق ادلعايَت الدولية.

أف تكوف البيئة االقتصادية للبلد ىي بيئة االقتصاد اجلزئي أي بيئة الوحدات االقتصادية )الشركات(، وىنا  -
 س دوراً قائداً أو موجهاً أو مسيطراً أو مالكاً.يًتاجع دور الدولة إىل كونو دوراً تنميمياً وتنسيقياً ولي
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 .@2دًٌُ اٌّذبعبُٓ ،ؿ ،يتطهببت انتٌافق ًانتطبٍق -انًؼبٌٍر انًحبسبٍة انذًنٍة ًانبٍئة األردنٍة طالي اٌججبوٌ،  و   ػبذ إٌبصش ٔىس 



 

 
 اٌّؼبَُش اٌّذبعبُت اٌذوٌُت وّذخً ٌإلصالح اٌّذبعبٍ فٍ اٌجضائش اٌفصً اٌثبٍٔ: 
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التكييف الفٍت والنفسي دلواطٍت البلد، وادلقصود بالتكييف الفٍت ىو استخداـ التقنيات احلديثة يف رلاؿ  -
العمل بطريقة كفؤة وإمكانيات جيدة، أما التكييف النفسي فيقصد بو تقبل مواطٍت البلد لثقافة العودلة 

 وتوجهاهتا.
 عوقات التوافق المحاسبي الدولي:م -3

اجلهود الكبَتة ادلبذولة من قبل العديد من ادلنممات الدولية واإلقليمية يف رلاؿ التوافق احملاسيب الدويل،  رغم
 1أعلها: إال أف عملية التوافق واجهت عدة معوقات

 الدوؿ؛ بُت والثقافية البيئية االتختفافات  -
 دولة؛ لكل التشريعات القانونية وأىداؼ مضموف يف تباين  -
 ها؛يعل ادلتفق الدولية احملاسبية يَتوادلعا القواعد ىذه بتنفيذ اإللزامية القوة انعداـ أو ضعف  -
 ادلالية وادلشتقات واألدوات باالستثمارات ادلعايَت ادلرتبطة مثل ادلعايَت بعض هبا تصاغ اليت ادلعقدة الطبيعة  -

 ؛الصحيح الوجو على تطبيقها عدـ مث ومن فهمها عدـ إىل يؤدي ما ىذا العادلة، بالقيمة ادلرتبطة وادلعايَت
 من على درجة أسواؽ على تتوفر ال ألهنا األقل على ةيادلال لألدوات منممة تشريعات ذلا ليس الدوؿ غالبية  -

 ؛ احملاسيب مقييالت يف اعتمادىا كنؽل ةيسوق ميق تفرز اليت الكفاءة
 أو يبيالضر  حساب الربح ىو هايف احملاسبية التقارير من اذلدؼ كوفي الدوؿ بعض واحلكومي: يبيالضر  التوجو  -
 ة؛يالوطن للمحاسبة معلومات َتتوف
 عليهمصعب أنو أصبح ي درجة إىل ةيالوطن ادلعايَت على ةيادلال للقوائم نياآلتخر  ُتوادلستخدم ادلستثمرين دتعو    -

 ىؤالء عند ةيالثقافة احملاسب ضعف حاالت تخصوصا يف ،أتخرى ةيزلاسب طرؽ وفق أعدت ةيمال قوائم قراءة
 ؛ُتادلستخدم

 إسهامات الهيئات الدولية واإلقليمية في التوافق المحاسبي الدولي: -4
تسعى العديد من اذليئات وادلنممات الدولية واإلقليمية ادلهتمة دبوضوع التوافق احملاسيب الدويل إىل بذؿ جهود 
معتربة من أجل ربقيق ىذا التوافق، وذلك لتجاوز كل أشكاؿ االتختفافات الناذبة عن التباين يف األطر واألنممة 

 ىم ىذه اذليئات وادلنممات نذكر ما يلي: اليت ربكم ادلمارسة احملاسبية يف كل دولة، ومن بُت أ
 تتمثل أىم اذليئات الدولية ادلساعلة يف التوافق احملاسيب الدويل يف ما يلي:الهيئات الدولية:   -أولً 

 :(IASC)لجنة معايير المحاسبة الدولية  .1
من أجل تطوير معايَت احملاسبة الدولية، كما هتدؼ إىل ربقيق قدر من التوافق بُت  1973مت تأسيسها سنة 

 (الثالثذه اللجنة بشيء  من التفصيل يف ادلطلب ذلادلمارسات احملاسبية فيما بُت الدوؿ ادلشاركة. )سيتم التطرؽ 
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ت، اٌٍّتمً اٌذوٌٍ ، ِذاخٍيقٌيبت ًيتطهببت انتطبٍق –انًؼبٌٍر انًحبسبٍة انذًنٍة ًانبٍئة انجسائرٌة ِضَبٍٔ ٔىس اٌذَٓ، فشوَ ِذّذ اٌصبٌخ،  

 .<2، ؿ 9282جبٔفٍ  ?8و <8دىي إٌظبَ اٌّذبعبٍ اٌّبٌٍ فٍ ظً ِؼبَُش اٌّذبعبت اٌذوٌُت، اٌّشوض اٌجبِؼٍ ببٌىادٌ َىٍِ 



 

 
 اٌّؼبَُش اٌّذبعبُت اٌذوٌُت وّذخً ٌإلصالح اٌّذبعبٍ فٍ اٌجضائش اٌفصً اٌثبٍٔ: 
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 : (IFAC) التحاد الدولي للمحاسبين  .2
، هتدؼ إىل تعزيز مهنة احملاسبة يف العامل وادلساعلة يف 1977للمحاسبة تأسست عاـ وىو منممة عادلية 

تطوير اقتصاد دويل قوي، من تخفاؿ إنشاء معايَت مهنية عالية ادلستوى والتشجيع على اعتمادىا، ويضم االرباد يف 
، ويتخذ االرباد مليوف زلاسب يف العامل 2.5دولة، وؽلثلوف أكثر من  118عضو ومنممة من  155عضويتو 

 1الدويل نيويورؾ مقراً لو. وقد قامت جلاف االرباد بوضع ادلعايَت التالية:
 ادلعايَت الدولية للمراجعة وتخدمات التأكد؛ -
 معايَت دولية لرقابة اجلودة؛ -
 ؛قواعد دولية ألتخفاقيات ادلهنة -
 معايَت التأىيل الدولية؛ -
 معايَت احملاسبة الدولية يف القطاع العاـ. -

 
 ( أهداف التحاد الدولي للمحاسبينIFAC:) 

هتدؼ ىذه اذليئة إىل تطوير معايَت ادلراجعة وقواعد السلوؾ ادلهٍت والقياـ بالدراسات والبحوث يف ىذا        
 تطوير أساليب الرقابة اإلدارية وادلالية والقياـ باألحباث ادلتعلقة بالنواحي ادلالية والرقابية، ومنب هتتماجملاؿ، كما 

 2 أىم األىداؼ اليت كلفت جلنة االرباد الدويل للمحاسبُت بتحقيقها ما يلي:
 اقًتاح وتطوير معايَت وأدلة ادلراجعة الدولية وقواعد السلوؾ ادلهٍت؛ -1
 تقييم وتطوير أساليب احملاسبة اإلدارية؛ -2
 تشجيع وتقوية العفاقات مع سلتلف الفئات اليت تستخدـ القوائم ادلالية؛ -3
 ذليئات ادلناظرة "اإلقليمية" وادلساعدة يف نشر مثل ىذه اذليئات؛التعاوف مع ا -4
 إصدار الدوريات كوسيلة لتبادؿ اآلراء واألفكار بُت ادلهتمُت بادلهنة؛ -5
 ؛(IFAC)التنميم واإلشراؼ على االجتماعات الدورية ألعضاء  -6
 تنميم عملية تبادؿ ادلعلومات يف رلاؿ تقنية وتطوير ادلعلومات؛ -7
 وادلشاركة يف نشاطاتو والتعريف بو. (IFAC)تشجيع الراغبُت يف الدتخوؿ إىل  -8
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 .882، ؿ ?922، داس اٌثمبفت، ػّبْ انًحبسبة انذًنٍة ًيؼبٌٍرىبِأِىْ دّذاْ،  و دغُٓ اٌمبضٍ 
2
 . 9?9ؿ ،ِشجغ عببكِذّذ اٌّبشون أبى صَذ،  



 

 
 اٌّؼبَُش اٌّذبعبُت اٌذوٌُت وّذخً ٌإلصالح اٌّذبعبٍ فٍ اٌجضائش اٌفصً اٌثبٍٔ: 
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 :1 يتم تنفيذ برنامج عمل االرباد من قبل اللجاف التالية 
معايَت التعليم والتدريب التأىيلي الفاـز دلزاولة مهنة ادلراجعة، باإلضافة بوضع  هتتم ىذه اللجنةلجنة التعليم: أ( 

 ادلستمر ألعضاء ادلهنة، على أف زبضع بيانات اللجنة دلوافقة اجمللس .إىل التعليم ادلهٍت 
ضع معايَت آداب السلوؾ ادلهٍت وتعزيز قيمتها وقبوذلا من قبل ادلنممات هتتم بو : و ب( لجنة السلوك المهني

 .االرباداألعضاء دبوافقة رللس 
ادلالية واإلدارية عرب إغلاد البيئة اليت تزيد : وتعمل على تطوير احملاسبة لجنة المحاسبة المالية واإلداريةجػ( 

وذلا أف تصدر البيانات الفازمة مباشرة نيابة عن رللس  ،مستوى كفاءة احملاسبُت اإلداريُت يف اجملتمع بصورة عامة
 .االرباد

احملاسبية دبا يف : وتضع ادلعايَت والربامج اذلادفة لتحسُت اإلدارة ادلالية للقطاع العاـ وقدرتو لجنة القطاع العامد( 
 ذلك: 

 ؛وادلراجعة وتعزيز قبوذلا الطوعيتنمية معايَت احملاسبة  -
 ؛ضع برامج لتشجيع البحث والتعليمو  -
 تشجيع وتسهيل تبادؿ ادلعلومات بُت ادلنممات األعضاء واجلهات األتخرى ادلهتمة.  -

اللجنة صفاحية إصدار معايَت احملاسبة وادلراجعة وإعداد التقارير يف القطاع العاـ نيابة عن  منحتولذلك فقد 
 .االربادرللس 

 
 :(OCDE)قتصادية منظمة التعاون والتنمية اإل .3

بباريس واليت دتخلت حيز التنفيذ يف  1960ديسمرب  14تأسست ىذه ادلنممة دبوجب االتفاقية ادلوقعة يف 
طرؼ تسعة عشر دولة، وىي تضم حاليا تسعة وعشروف دولة يف العامل، ىدفها ادلساعلة من  1961سبتمرب  30

يف التطور االقتصادي للدوؿ األعضاء وربسُت مستوى ادلعيشة هبا، باإلضافة إىل تطوير التجارة اخلارجية بُت 
االقتصادية، ومناقشة  ، كما تعترب ادلنممة منتدى لتبادؿ ادلعلومات2الدوؿ بصفة عادلة حسب القوانُت الدولية

ويف ىذا اإلطار تعمل ادلنممة على بذؿ  القضايا ادلشًتكة، والعمل على إغلاد احللوؿ للمشكفات ادلطروحة.
رلهودات يف اذباه التوافق والتنسيق يف رلاؿ احملاسبة الدولية، وذلك على اعتبار أف الشركات متعددة اجلنسيات 

 3اف األعضاء هبذه ادلنممة.ادلنتشرة عرب العامل، تأسست يف البلد
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 .882، ؿ ِشجغ عببك، انًحبسبة انذًنٍة ًيؼبٌٍرىبدغُٓ اٌمبضٍ، ِأِىْ دّذاْ،  
2
 :=، ؿِشجغ عببكبىدبت خبٌذ،  
3
 .9?، ؿ ِشجغ عببكدوتىساٖ،  ؽؼُب ؽٕىف، أطشودت 



 

 
 اٌّؼبَُش اٌّذبعبُت اٌذوٌُت وّذخً ٌإلصالح اٌّذبعبٍ فٍ اٌجضائش اٌفصً اٌثبٍٔ: 
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 :(UN)المتحدة  األمم .4
، وانصب 1973بدأت األمم ادلتحدة أعماذلا يف دعم وتعزيز مهنة احملاسبة على النطاؽ الدويل منذ عاـ 

 1 . حيث قامت:ادلالية االىتماـ هبذه اجلهود على ربقيق إمكانية ادلقارنة بُت البيانات
األفراد والباحثُت، لدراسة تأثَت الشركات ادلتعددة اجلنسيات على تعيُت رلموعة من  1973يف عاـ  -

عمليات التطوير وبناء العفاقة العامة مع الدولة ادلضيفة. باإلضافة إىل القضايا ادلتعلقة باإلفصاح عن 
ادلعلومات، تخلصت ىذه اجملموعة إىل وجود نقص واضح يف ادلعلومات ادلالية وغَت ادلالية الصادرة عن 

 لشركات.ىذه ا
للبحث يف أسباب النقص يف ادلعلومات ادلقدمة من تلك الشركات، وقدمت  1976تشكيل جلنة عاـ  -

اللجنة تقريرا حددت فيو احلد األدىن من ادلعلومات والبنود الواجب توفرىا يف البيانات ادلالية الصادرة عن 
 ىذه الشركات. وىذه ادلعلومات ىي:

 وائم ادلالية اجملمعة، ملحقات ربدد فيها مصادر واستخدامات ادلعلومات ادلالية فيما ؼلص )الق 
 (؛ األمواؿ، الطرؽ احملاسبية، توضيحات عن التقييم والتجميع   
  احلليفة؛والشركات معلومات عن فروع ىذه الشركات 
 ادلبيعات حسب القطاعات اجلغرافية وقطاعات النشاط؛ 
 ار وتنميم ادلؤسسة؛معلومات عن ادلستخدمُت، اإلنتاج، برامج االستثم 

حدد قد ىدفها مناقشة معايَت احملاسبة الدولية، و  1982عاـ  (ISAR) تشكيل جلنة تخرباء حكومية -
 ىدؼ اللجنة كما يلي:

 مناقشة ادلعايَت احملاسبية وإعداد البيانات ادلالية واألمور ادلرتبطة هبا؛ 
  يف ربديد ادلعايَت احملاسبية؛ادلشاركة االغلابية مع ادلنممات ادلهنية اإلقليمية والدولية 
  األتخذ بعُت االعتبار إمكانيات الدوؿ النامية ومصاحلها فيما يرتبط باحلاجة إىل البيانات

 واإلفصاح عنها.
 

فريق العمل الوحيد يف منممة األمم ادلتحدة ادلتخصص يف احملاسبة وادلراجعة على مستوى  (ISAR)يعترب 
 على مستوى الشركات. ارسات الوطنية للمحاسبة واإلبفاغالدويل بُت ادلمالشركات، وادلخوؿ بتحقيق التناسق 

وقد أصلز ىذا الفريق مهمتو بدراسة ومناقشة وإعفاف أحسن ادلمارسات دبا يف ذلك معايَت احملاسبة الدولية، كما 
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 .?>، ؿ @922، ِزوشة ِبجغتُش، جبِؼت اٌبٍُذة حبنة انجسائر -تبنً يؼبٌٍر انًحبسبة انذًنٍةخبٌذ ِمذَ،  
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للتعامل معها ركز فريق العمل ىذا يف السنوات األتخَتة على موضوعات مهمة مل تكن ادلنممات األتخرى جاىزة 
 1مثل احملاسبة البيئية.

 
 2(:OICV)المتداولة  القيم لهيئات الدولية المنظمة .5

لألسواؽ ادلالية ألكثر من شبانُت دولة، ىدفها  ادلنممةوىي تضم اذليئات  1983عاـ  (OICV)تأسست 
األساسي ىو ضماف تبادؿ ادلعلومات والعمل على إغلاد معايَت مشًتكة ربمي ادلستثمرين عن طريق إغلاد شروط 
ومعايَت موحدة تفرض على ادلؤسسات اليت تريد الدتخوؿ إىل البورصات العضو يف ادلنممة. وتلعب ادلنممة دوراً 

قامت اجلهتُت باالتفاؽ على  1995م العمل الذي تقـو بو ىيئة معايَت احملاسبة الدولية، ففي سنة أساسياً يف دع
التنسيق معًا من أجل إغلاد معايَت زلاسبية ذات نوعية عالية وفق تخطة عمل يتم دبوجبها إشراؾ ادلنممة الدولية 

ؿ تعديفات على تلك ادلوجودة. ويف ماي ذليئات القيم ادلتداولة كعضو استشاري يف عملية وضع ادلعايَت وإدتخا
من طرؼ اذليئات ادلنممة لألسواؽ ادلالية  (IASC)اليت أصدرهتا مت اعتماد ثفاثوف معيارًا من ادلعايَت  2000

اـ الشركات ادلتعددة اجلنسيات ادلسعرة يف تلك األسواؽ ادلالية بتطبيق ي(، وبالتايل قبوؿ قOICVالعضو يف )
 الدولية.ادلعايَت احملاسبية 

 3 (G4+1) واحد زائد األربعة المتقدمة الدول مجموعة .6
اجلديدة،  ايرلندا كندا، أسًتاليا، من لكل احملاسيب التوحيد ىيئات عن شلثلُت من اجملموعة ىذه تتشكل

 أف من كمفاحظ. وبالرغم (IASC) الدولية احملاسبية ادلعايَت وىيئة األمريكية، ادلتحدة والواليات ادلتحدة ادلملكة
 ادلواضيع دراسة يف ادلتمثل عملها طبيعة يف تكمن أعليتها أف إال احملاسبة، ادلعايَت ونشر بإعداد تقـو ال اذليئة ىذه

 .األعضاء للدوؿ احملاسبية األنممة فيها زبتلف اليت العمليات ألىم الدولية احملاسبية بادلعاجلة ادلرتبطة
 4:(IFAD)المحاسبة  لتطوير الدولي المنتدى .7

 للتجارة ادلتحدة األمم ندوة الدويل، البنك مثل اذليئات الدولية من العديد عن شلثلُت من (IFAD) يتشكل
-Projet)مشروع  اجلديدة ادلنتدى أعماؿ أىم منو  .واحملاسبة للمراجعة الدولية ادلكاتب عن وشلثلُت والتنمية

vision) ،احملاسبية ادلعايَت تبٍت على التشجيع و ادلالية عادلًيا، ادلعلومات نوعية ربسُت و اىلتخفال من يهدؼ الذي 
 (IAS-IFRS).الدولية 

 
 
 

                                                                 
1
 .>?:، ؿِشجغ عببكفشَذسَه تؾىٌ وآخشوْ،  
2
 .;=بىدبت خبٌذ، ِشجغ عببك، ؿ  
3
 .=89أطشودت دوتىساٖ، ِشجغ عببك، ؿ  ٍغُج،ٓ بِذأٍ ب 
4
 .<89ٔفظ اٌّشجغ اٌغببك، ؿ 
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 تتمثل أىم اذليئات اإلقليمية ادلساعلة يف التوافق احملاسيب الدويل يف ما يلي:: الهيئات اإلقليمية -ثانياً 
 1(OCAM) المنظمة المشتركة للدول اإلفريقية والملغاشية .1

بعد استقفاذلا من االستعمار أف يكوف ذلا تلك البلداف  قررت وقد. دولة افريقية( 17م ىذه ادلنممة )تض
نماـ زلاسيب تخاص هبا يليب احتياجاهتا من ادلعلومات على ادلستوى الكلي وعلى مستوى ادلؤسسات ليكوف بديفًا 

، وبالفعل (1957وتخاصة االستعمار الفرنسي )ادلخطط احملاسيب العاـ  للنماـ احملاسيب الذي ورثتو من االستعمار
استجابة لتلك ادلطالب حبيث يتم تطبيقو من طرؼ الدوؿ السبعة عشر  1970مت اعتماد سلطط زلاسيب سنة 

 األعضاء بعدما يتم ضبطو على مستوى كل دولة، وقد كاف ىذا ادلخطط يهدؼ إىل:
 األعضاء؛ الدوؿ دلختلف اسبيةاحمل األنممة وانسجاـ توافق ضماف -
 التسيَت؛ على ادلؤسسات تساعد عصرية أدوات استحداث -
 الوطنية؛ احملاسبة يف ادلفاىيم أىم على االنسجاـ إضفاء -
  .االقتصادية التنمية لسياسة فاعلة أداة باكتساب يسمح معلومات نماـ إعداد -
 2 (CAC)مجلس المحاسبة اإلفريقي  .2

اليت انعقدت باجلزائر سنة و مت إنشاؤه تخفاؿ الدورة الثانية للمؤسبر الدويل دلنممة الوحدة اإلفريقية سابقًا 
سبعة وعشروف بلدًا إفريقياً، ىدفو إغلاد توافق بُت األنممة احملاسبية ذلذه الدوؿ،  (CAC)ضم  وقد، 1979

ة، وقد قاـ ىذا اجمللس بتشكيل اللجنة التقنية للتوحيد م بادلعايَت احملاسبيتتشجيع البحوث والدراسات اليت هت اوكذ
يعترب كمرجع بالنسبة لكل الدوؿ اإلفريقية،  (SCAR)احملاسيب هبدؼ إنشاء مشروع نماـ زلاسيب إفريقي مرجعي 

ىو اذليئة ادلكلفة  (CAC)فيها منممة الوحدة اإلفريقية بأف  عتربتاوىي السنة اليت  1985مت نشره سنة 
يف حقيقة كاف  ألنو ،ادلفاحظ على ىذا اجمللس انو مل ػلقق النتائج ادلرجوة منو غَت أفبالتوحيد احملاسيب يف إفريقيا. 

األمر ؽلثل وجهة نمر تخاصة دبجموعة معينة ومل ػلقق اإلصباع لدى صبيع األطراؼ نمرًا لعدـ وجود سبثيل لكل 
 اذليئات احملاسبية اإلفريقية.

 3التحاد األوربي: .3
 يف القوائم التوافق فكرة طرحت حيث تأسيسو، بداية منذ احملاسيب التوحيد دبوضوع األورويب االرباد اىتملقد 

 ادلادة على الشركات ادلعتمد قانوف وانسجاـ توافق أعماؿ إطار يف األوروبية الشركات قبل من ادلعدة ادلالية
(Article 54– alinéa 3G) لصدور  األوروبية. ومهدت االقتصادية الوحدة انبثقت عنو الذي روما اتفاؽ من

 شركات على قعت اليت القواعد موضحة يف ذلك ، 1978جويلية 25بتاريخ  اعتمادىا مت الرابعة اليت التوجيهية
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 .<>بىدبت خبٌذ، ِشجغ عببك، ؿ  
2
 .?>ٔفظ اٌّشجغ اٌغببك، ؿ 
3
 .892أطشودت دوتىساٖ، ِشجغ عببك، ؿ  ٍغُج،ٓ بِذأٍ ب 
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 1983 جواف 13 السابعة بتاريخ التوجيهية صدور مث. حساباهتا السنوية إعداد هبا عند االلتزاـ األمواؿ األوروبية
  .اجملمعة باحلسابات تتعلق واليت

 1:(UEMOA)إفريقيا  لغرب والنقدي القتصادي التحاد .4
شبانية دوؿ من غرب إفريقيا ىي: البنُت، النيجر، السنغاؿ، الطوغو، مايل، غينيا،  (UEMOA)يضم 

 بإنشاء 1996االرباد سنة بيساو، بوركينافاسو، ساحل العاج. ويف إطار التوفيق بُت زلاسبة ىذه البلداف قاـ 
وكاف ىذه النماـ ؽليل يف توجهاتو ( " SYCOSA)نماـ زلاسيب مشًتؾ ربت تسمية " النماـ احملاسيب اإلفريقي 

إىل ادلعايَت احملاسبية الدولية والتطبيقات احملاسبية االصللوساكسونية، حيث ضم يف صفحاتو إطار مفاىيمي تضمن 
تتمثل يف إنشاء معلومة زلاسبية تليب اىتمامات صبيع األطراؼ الفاعلة، كما تضمن  أىداؼ ادلعايَت احملاسبية واليت

 ادلبادئ احملاسبية الواجب اعتمادىا.
 2 (CAPA)اتحاد محاسبي آسيا والمحيط الهادي  .5
يهدؼ إىل تطوير مهنة و  ،دولة 20ىيئة زلاسبية من  28من أكثر من  1957عاـ  (CAPA)تأسس  

الدويل  واالربادمع جلنة معايَت احملاسبة الدولية  االربادزلاسبة إقليمية متوافقة وذات معايَت متجانسة، ويعمل ىذا 
للمحاسبُت يف تسهيل مهمة وضع معايَت زلاسبة دولية مقبولة قبوال عاماً، وكذلك أتخذ ظروؼ البلداف النامية 

 يَت احملاسبة وادلراجعة الدولية.بعُت االعتبار عند صياغة معا
 3 (ASCA)المجمع العربي للمحاسبين القانونيين  .6

صبعية مهنية عربية هتدؼ إىل إرساء  و يعتربيف لندف، وى 1984تأسس اجملمع العريب للمحاسبُت القانونيُت عاـ 
معايَت احملاسبة وادلراجعة، وىذا بتأىيل عدد كبَت من احملاسبُت من تخفاؿ دورات تكوينية واجتياز لفامتحانات وفقاً 
دلناىج دولية، كما يعترب اجملمع اجلهة الوحيدة ادلعتمدة من االرباد الدويل للمحاسبُت لًتصبة معايَت احملاسبة الدولية 

 ىل اللغة العربية.إ
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 .58بىدبت خبٌذ، ِشجغ عببك، ؿ  
2
 ;?9ؿ  ِشجغ عببك، ِذّذ اٌّبشون أبى صَذ، 
3
 .>?9ٔفظ اٌّشجغ اٌغببك، ؿ  
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 المطلب الثاني:  التوحيد المحاسبي
يف احلقيقة ادلعاصرة يف رلاؿ احملاسبة، فخفافًا للتوافق احملاسيب الذي  اذلامةيعترب التوحيد احملاسيب أحد النقاط  

يشَت إىل زبفيض االتختفافات بُت قواعد احملاسبة الوطنية، صلد أف التوحيد احملاسيب مصطلح تخاص باحملاسبة 
 الدولية يشَت إىل توحيد القواعد احملاسبية وتطبيق معايَت شلاثلة.

 1فق احملاسيب" ىو شكل مبسط من التوحيد وتخطوة أوىل إىل ذلك.وعليو ؽلكن القوؿ أف "التوا
 :مفهوم التوحيد المحاسبي -1

 ىناؾ العديد من التعاريف اليت قدمت للتوحيد احملاسيب وذلك كما يلي:
أف التوحيد الكامل صعب التحقيق  ودباالتوحيد ويعٍت جعل الشيء واحدا وىو التماثل والتطابق واالنتماـ، 

 2أو االتساؽ. على ادلستوى الدويل، فقد جاء التوحيد يف بادئ األمر بصيغة سلففة وىو ما يسمى بالتوافق
للتنميم  موحد نماـ عن عبارة احملاسيب "التوحيد :يلي احملاسيب كما التوحيد (ROUSSE)وقد عرؼ 

 3 :إليو تنتمي الذي القطاع كاف الدوؿ مهما من رلموعة أو دولة، يف ادلنتجة ادلؤسسات زلاسبات جملموع موجو
 ؛ادلنجمي أو االستغفاؿ الصيد ادلواشي، تربية للففاحة، األساسي القطاع -
 التحويلية؛ للصناعات الثاين القطاع -
 .اخلارجية للتجارة الثالث القطاع -

 اليت القواعد من صبلة سن يشمل احملاسيب التوحيد فإف (AFNOR) للتوحيد وحسب ادلعهد الفرنسي
 وتبسيطها. بتوحيدىا ونواتج العمل، أدوات بتنميم تسمح

 تخفاؿ احملاسيب من التوحيد فقد عرؼ 1982لسنة  (PCR)الفرنسي ادلراجع  احملاسيب ادلخطط أما  
 4:إىل يهدؼ احملاسيب التوحيد أف فيو جاء إذ أىدافو،
 ربسُت احملاسبة؛ -
 ومراقبتها؛ احملاسبات فهم -
 وادلكاف؛ الزماف احملاسبية يف ادلعلومات مقارنة -
 ادلناطق أو الدولة؛ قطاع النشاط، للمجمعات، ادلوسع اإلطار يف احملاسبات دمج -

                                                                 
1
ِؼبَُش  اٌٍّتمً اٌىطٍٕ دىي، ِذاخٍت، انتٌحٍذ انًحبسبً انذًنً ًتأثٍراتو ػهى األًظبع فً انجسائرػببذٌ ِذّذ اٌغؼُذ،  و جـببش ِهـذٌ 

 9282ِبٌ  =9->9ِتطٍببث اٌتىافك واٌتطبُك، جبِؼت عىق أهشاط،  - اٌجضائشَت اللتصبدَت اٌّذبعبت اٌذوٌُت واٌّؤعغت ا
2
اٌٍّتمً ِذاخٍت، ،  ػرض تجبرة بؼط انذًل –انًؼبٌٍر انًحبسبٍة انذًنٍة ً يتطهببت انتٌافق ً انتطبٍق طٍذٍ فبطّت اٌضهشاء،  ٔغشَٓ بشجٍ، 

 9282ِبٌ  =9->9ِتطٍببث اٌتىافك واٌتطبُك، جبِؼت عىق أهشاط،  - اٌجضائشَت ِؼبَُش اٌّذبعبت اٌذوٌُت واٌّؤعغت االلتصبدَت  اٌىطٍٕ دىي
3
 Rousse Francis, Normalisation comptable, principes et pratiques, coll. Méthodologie, Paris 1990, pp 24-25    

 .9>ِجٍت اٌببدج، ِشجغ عببك، ؿ  ٔمالً ػٓ ِذأٍ بٓ بٍغُج،  
4
 Colasse Bernard, La notion de normalisation comptable, In Revue française de comptabilité, N° 182, Paris 

sept  1987, P42. .                                                                           :>ِجٍت اٌببدج، ِشجغ عببك، ؿ  ٔمالً ػٓ ِذأٍ بٓ بٍغُج،  
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 .اإلحصائيات إعداد -
 :أهدف التوحيد المحاسبي -2

 1تخفاؿ: من ادلالية القوائم توحيد ضماف إىل احملاسيب التوحيد عملية هتدؼ
 من تبدأ اليت اإلنتاج سلسلة ؽلثل الذي (Le processus comptable) احملاسيب السياؽ توحيد -

إنتاجية  من الرفع إىل ادلرحلة، ىذه يف التوحيد اخلتامية، ويهدؼ القوائم إىل وتنتهي اإلثبات ووثائق مستندات
 الدقة؛ تتحرى معايَت إتباع تخفاؿ من احملاسبية، ادلصاحل

 احتياجات سلتلف عن اإلجابة ربمل اليت اخلتامية ادلالية القوائم أساسا ؽلثل الذي احملاسيب ادلنتج توحيد -
 ىو الداعي مصاحلها تضارب وإمكانية الفئة ىذه ذبانس عدـ إف احملاسبية، للمعلومات الطالبة األطراؼ

 .احتياجاهتم من شلكن قدر أكرب على اإلجابة تتم حىت القوائم، ىذه لتوحيد
 

تصور األىداؼ ادلرجوة  ناالتوحيد احملاسيب، ؽلكن يف رلاؿبذولة على ادلستوى العادلي جملهودات ادلا ومن تخفاؿ
 2من عملية التوحيد احملاسيب العادلي، إذ يهدؼ التوحيد احملاسيب العادلي إىل:

  ؛تبسيط قراءة القوائم ادلالية بلغة زلاسبية موحدة -
 ـ؛ت التابعة والفروع للشركة األفرض رقابة على الشركا -
تقليل أو تقليص التكاليف الناذبة عن عملية ترصبة أو ربويل القوائم ادلالية من النماـ احملاسيب للبلد الذي تعمل  -

 ؛إىل النماـ احملاسيب للشركة األـبو الشركات التابعة والفروع 
ؽ ربديد طر  صر ادليزانية،احملاسبية ادلعتمدة يف عملية التقييم اخلاصة باحملزونات، إعادة تقييم عنا ؽتوحيد الطر  -

 حساب االىتفاكات، كيفية معاجلة ادلؤونات. وتوحيد اإلجراءات احملاسبية هبدؼ الوصوؿ إىل قوائم مالية موحدة.
 

 مزايا التوحيد المحاسبي: -3
 3يف ما يلي: احملاسيب التوحيد مزايا أىم تلخيص ؽلكن

 وتسهل واالقًتاض قرارات االستثمار تعزيز إىل االمر الذي يؤدي ،سلتلفة بلداف يف ادلعدة القوائم مقارنة قابلية -
 ؛وإدراكها فهمها بلد أي من ادلالية القوائم دلستخدمي

 األعماؿ نتائج توحيد من أضلاء العامل يف ادلنتشرة للفروع ادلوحدة ادلعايَت تسهل إذ األجنبية الفروع توحيد تسهيل -
 .فقط العملة ربويل مشكلة وتبقى موحدة بقوائم
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 .;>ِشجغ عببك، ؿ  ،ِذأٍ بٓ بٍغُج، ِجٍت اٌببدج 
2
 .:?ؽؼُب ؽٕىف، ِشجغ عببك، ؿ  
3
 .:?، ؿ ?922 اٌجضائشجبِؼت ، أطشودت دوتىساٖ، انتٌجو انجذٌذ نحٌ يؼبٌٍر اإلبالؽ انًبنً انذًنٍةصالح دىاط،  
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 أسهمها إدراج تريد بورصة احمللية لكل ادلعايَت مع تتطابق ادلالية القوائم من متعددة رلاميع إىل احلاجة انتفاء -
 .وىذه احلاجة األشكاؿ ىذا تزيل ادلوحدة فادلعايَت ،فيها

 ومتخذي صانعي على سهلة الفهم ادلوحدة فالبيانات اجلنسيات متعددة الشركات يف اإلدارية القرارات ربسُت -
 .مصادر إعدادىا حسب سلتلفة تفسَتات تتطلب وال القرارات

 ذات موحدة معايَت تخفاؿ وجود من وذلك ادلالية القوائم مستخدمي عن وااللتباس والتناقضات الغموض إزالة -
 .واحدة مفاىيم

 ذلك يزيد كما أساسها ادلعدة على ادلالية بالقوائم ادلوثوقية يزيد ذلك فإف الفهم عدـ وإزالة ادلقارنة وبإمكانية -
 .ادلستثمرين وجلب االستثمارات تدفق من
 طرؼ من أكثر من تطلب ادلختلفة عندما ادلالية ادلعلومات وصبع توحيد يف والوقت ادلاؿ توفَت إىل كذلك يؤدي -

 .قانونية دلتطلبات وفقا
 التوحيد المحاسبي: دوافع -4

 1 التوحيد احملاسيب نذكر منها: أعماؿ ىناؾ ضغوط عديدة باذباه
من االستثمارات تريليوف دوالر  15التجارة وادلبادالت االقتصادية: إذ تزيد على  حجم الزيادة الدولية يف -

. كما تقـو هبا شركات دولية منتشرة يف كافة أضلاء العامل، وتتطلب معايَت وأسس للقياس واإلبفاغ احملاسيب
معلومات  مبدأ الشفافية لتوفَتىو ربقق منممة التجارة العادلية اىل نضماـ متطلبات اال أنو من بُت

يؤدي إىل توافق أكرب يف وىو ما ، ايَت احملاسبة وادلراجعة الدوليةتطبيق معااللتزاـ ب اللمستثمرين وكذ
 .ادلعلومات ادلالية ادلقدمة

اجة ادلمولُت وادلستثمرين اىل ادلعلومات ادلالية عن الشركات اليت يتم حل نمراً احلاجة ادلتزايد إىل رأس ادلاؿ:  -
االستثمار فيها وإقراضها، ولكي تعرض ىذه الشركات أسهمها وسنداهتا يف البورصات العادلية، عليها 

 قابلة للفهم من قبل أولئك ادلستثمروف وادلقرضوف.و تطبيق معايَت زلاسبية موحدة 
أدى إىل احلاجة القوية لتنسيق اجلهود عن طريق منممة التجارة العادلية وىو ما  ازدياد التنافس الدويل: -

 دبوجب أسس تأيت يف مقدمتها استخداـ معايَت احملاسبة وادلراجعة الدولية.
، إذ أف فروع ىذه متوافقة على مستوى العامللإلفصاح معايَت ربقيق ضغوط الشركات الدولية باذباه  -

وتعمل يف بيئات متباينة وتواجو صعوبات يف إعداد تقاريرىا ادلالية  ف أضلاء العاملسلتلالشركات منتشرة يف 
دبوجب ادلعايَت احمللية لتلك البلداف العاملة فيها، لذا فإف مصلحتها تقتضي أف تطبق دوؿ العامل معايَت 

 موحدة لتسهيل أعماذلا.

                                                                 
1
 .<2،ؿ طالي اٌججبوٌ، ِشجغ عببك و   ػبذ إٌبصش ٔىس 
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والتكنولوجيا، إذ يتطلب ذلك لغة مشًتكة مفهومة على زيادة االندماج الدويل لألسواؽ والعمل ورأس ادلاؿ  -
 مستوى العامل.

 
 المطلب الثالث: المعايير المحاسبية الدولية

 اإلطار المفاهيمي لمعايير المحاسبة الدولية: -1
  مفهوم المعايير المحاسبية: – أولً 

يعرؼ ادلعيار عمومًا )زلاسيب أو غَت زلاسيب( بأنو: "قاعدة أو رلموعة من قواعد تنميم األداء السليم أو  
لقياس األداء أو قياس طوؿ أو حجم أو وزف شيء معُت". فيعترب ادلعيار بذلك ىو ادلقياس أو الطريق واالذباه، 

 معرفة شيء ما و ربديده بدقة.ادلتفق عليو بُت كافة الناس ودليلهم لألداء أو للوصوؿ إىل 
يتم هبا إعداد  و بادلثل، فادلعيار احملاسيب، ىو "قاعدة أو رلموعة من القواعد تصف الطريقة )أو الطرؽ( اليت

 1".احلسابات و عرضها
كما ؽلكن تعريف ادلعايَت احملاسبية بأهنا: "ظلاذج أو إرشادات عامة تؤدي إىل توجيو وترشيد ادلمارسة العملية 

 2احملاسبة ومراجعة احلسابات".يف 
 ادلرجعية واإلرشادات ادلقاييس من رلموعة عن "عبارة بأهنا: كذلك  احملاسبية ادلعايَت وؽلكن أف تعرؼ

األحداث  حوؿ ادلعلومات  عن وإفصاح وإثبات قياس من عملو إصلاز يف احملاسب إليها يستند واحملددة، الوضعية
  3.للمشروع" االقتصادية

 أو إلزامية كانت طبيعتها مهما باحملاسبة ادلتعلقة القواعد "كل أهنا: على احملاسبية ادلعايَت اعتبار وؽلكن
 أو تنميمية تشريعية أو نصوص أكانت سواء مرجعا أو دليفا يشكل أف شأنو من ما كل أهنا أي اتختيارية،

 ما كل زلاسبية كذلك معايَت تعد أهنا إىل احملاسيب. باإلضافة ادليداف لتنميم مؤىلة سلطات عن صادرة توصيات،
 أف كما.تكرار استعماذلا نتيجة انتشارا القت اليت احملاسبية ادلمارسات من ادلؤسسات قبل من استحداثو مت

 4ادلالية" قوائمها إعداد ألجل ادلؤسسات بتطبيقها تلتـز اليت القواعد صبيع يعٍت مفهومها
بياف إداري مكتوب تصدره ىيئة مهنية زلاسبية يتعلق بعنصر  : " بأنويعرؼ  فهو احملاسيب الدويل ادلعيار أما

 للمؤسسةزلدد من القوائم ادلالية أو نوع زلدد من العمليات احملاسبية، أو األحداث اليت تؤثر على ادلركز ادلايل 

                                                                 
1
اٌّؼبَُش اٌّذبعبُت  :، ِذاخٍت، اٌُىَ اٌذساعٍ دىياإلجراءات انتذاػٍبت، انًفيٌو، : IAS/IFRSانًؼبٌٍر انًحبسبٍة انذًنٍةسضب جبودذو،  

 .>922ػٕببت  -ببجٍ ِختبساألٔظّت اٌّذبعبُت اٌّمبسٔت، جبِؼت و
2
 .:82ِأِىْ دّذاْ، ِشجغ عببك، ؿ و دغُٓ اٌمبضٍ 
3
 .?>ؿ  ِذّذ اٌّبشون أبى صَذ، ِشجغ عببك، 

4
 HOARAU C, La France, in Comptabilité internationale, Vuibert éd., Paris 1997, p 131. 

 . 9=ِذأٍ بٓ بٍغُج، ِشجغ عببك، ؿ ٔمالً ػٓ 
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ونتائج أعماذلا، ويتم دبوجبو ربديد الوسيلة ادلناسبة للقياس والعرض، أو كيفية التصرؼ يف ىذا العنصر لتحديد 
 1" للمؤسسةنتائج األعماؿ، وعرض ادلركز ادلايل 

 
 :الدولية المحاسبية المعايير خصائص -ثانياً 

 2أعلها: اخلصائص، من دبجموعة الدولية احملاسبية ادلعايَت تتصف
احملاسبية الدولية  ادلعايَت ىيئة عرفتها اليت األتخَتة اإلصفاحات بعد تخاصة اإلصباع، ربقيق على قدرهتا -

(IASC) دوف هبا، ادلهتمة األطراؼ كل لتشمل ادلعايَت وإعداد االستشارة رلاؿ توسيع عنها نتج اليت 
 ادلؤىلة؛ الوطنية اذليئات نمر وجهة إعلاؿ

 رلاال اليت تكوف عيادلواض حياؿ الوطنية ادلمارسة ؽليز الذي التباين بُت التوفيق تخفاؿ من اكتسبتها اليت قوهتا -
 اجلودة؛ عالية نوعية أكسبها ما وىو للمعايَت،

 ؛مستعمليها سلتلف ترضي حلوؿ من تقدمو دلا نتيجة مرونتها -
 .التنميم أو القانوف صفة ليست ألهنا إجبارية غَت -

 ادلعايَت ىذه يف توافرىا التالية والواجب األساسية اخلصائص إضافة ؽلكن سابقا ادلذكورة اخلصائص عن فضفا
 3وىي كاآليت: وجودىا من الفائدة ربقق حىت

 ومفاىيم أىداؼ من الفكري البناء عناصر مع منطقيا متسقة تكوف أف غلب فادلعايَت :المنطقي التساق -
 وفروض ومبادئ؛

 البيئية المروؼ مراعاة كافة غلب لذا العملي، التطبيق أدوات أىم من تعد ادلعايَت أف باعتبار المالءمة: -
 الفكر متطلبات بُت ادلواءمة يتطلب العملي وىذا التطبيق لواقع مفائمة تكوف حبيث إعدادىا، عند احمليطة

 التطبيق؛ ومتطلبات
 احملاسبية آلتخر فادلعايَت مكاف ومن آلتخر وقت من وتغَتىا البيئية المروؼ ثبات عدـ بسبب المرونة: -

 واإلضافة؛ للتجديد وقابلة عملية مستمرة تعد إعدادىا عملية حبيث مرنة، تكوف أف غلب الدولية
 كما هبا احمليطة البيئية مع المروؼ وتتفاءـ الواقع من نابعة الدولية احملاسبية ادلعايَت تكوف أف غلب :الواقعية -

 السائدة؛ احملاسبية األعراؼ مع متفائمة تكوف
 رأي أتخذ طريق ذلك عن ويتم ادلستخدمُت قبل من مفهومة احملاسبية ادلعايَت تكوف أف غلب : المفهومية -

 إعداده؛ عند ادلستفيدة اجلهات
                                                                 

1
اٌّذبعبت فٍ فٍغطُٓ وعبً والغ ِهٕت "  ، ِذاخٍت، اٌُىَ اٌذساعٍ دىيبسبة ًانًراجؼة فً فهسطٍنًاقغ يينة انًحأوشَ إبشاهُُ ػطُت دّبد،  

 .، لغُ اٌّذبعبت ببٌجبِؼت اإلعالُِت بغضةتطىَشهب "
2
 .9:، ؿ 9282/@922، ِزوشة ِبجغتُش، جبِؼت وسلٍت يتطهببت نجبح تطبٍق اننظبو انًحبسبً انًبنً فً ظم انبٍئة انجسائرٌةدؽبػ أَ اٌخُش،  
3
اٌغببغ  اٌذوٌٍ اٌؼٍٍّ ، اٌّؤتّشانؼبنًٍة انًبنٍة األزية انحذ ين فً انذًنٍة انًحبسبٍة انًؼبٌٍر دًرٔىسٌ،  ِذّذ بتىي و   عٍىَ اٌىشَُ ػبذ دغٓ 

 .>8، ؿ @922 األسدْ، جبِؼت اٌضسلبء " اِفبق- اٌفشؿ - اٌتذذَبث-األػّبي  ِٕظّبث اٌؼبٌُّت ػًٍ االلتصبدَت األصِت تذاػُبث"دىي 
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 معُت؛ طرؼ دلصلحة مقدما زلدد ىدؼ بلوغ ذباه التحيز يتم ال أف غلب : الحيادية -
 توفَت من ادلالية احملاسبةأىداؼ  ضوء يف صياغتها يتم : حبيثالمالية المحاسبة أهداف مع النسجام -

 .القرارات دلتخذي مفيدة معلومات
 
  أهمية المعايير المحاسبية: – ثالثاً   

من دوف شك أف يف إعداد معايَت زلاسبة منافع متعددة للدولة وادلؤسسات وادلهتمُت بتلك ادلؤسسات، 
 1وؽلكن أف صلمل أعلها فيما يلي: 

ذلك أف ذبميع البيانات ادلالية بالقوائم ادلالية للمؤسسات ادلعدة  التخطيط وادلتابعة على ادلستوى الوطٍت: -
بناء على قواعد و طرؽ زلاسبية سلتلفة عن بعضها، يؤدي إىل أف تكوف البيانات الوطنية غَت صحيحة وال 

 تعرب عن الواقع؛
فهو أيضا مقياسا الرقابة على األداء: كما أف ادلعيار احملاسيب ىو أداة لضبط وقياس البيانات احملاسبية  -

 لألداء؛
تتسم بالعدالة يف ربميل ادلؤسسات باألعباء  تبٍت معايَت زلاسبيةعدالة البيانات ادلالية واالعتماد عليها: إف  -

البيانات ادلعروضة بالقوائم ادلالية واليت يتم  غلعلنو أف أاحلقيقية وإثبات إيرادات حقيقية وزلققة من ش
 التقرير عليها، عادلة ودقيقة وتصلح أف يعتمد عليها يف ازباذ قرارات صائبة؛

تدعيم ادلستثمرين بادلعلومات ادلالية ذات النوعية والشفافية العاليتُت. األمر الذي سيساىم يف التقليل من  -
 فة رأس ادلاؿ؛درجة سلاطر االستثمار ومن مث زبفيض تكل

 تسهيل بيع وشراء ادلؤسسات واندماجها: إف إعداد القوائم ادلالية للمؤسسات باستخداـ معايَت زلاسبية -
متفق عليها بُت احملاسبُت مع اإلفصاح عنها يساعد كثَتا يف عملية شراء وبيع ادلؤسسات التجارية موحدة و 

 والصناعية، وكذلك عملية االندماج؛
معايَت  وفققوائم ادلالية معدة الواردة يف الألوراؽ ادلالية: كلما كانت البيانات ادلالية زيادة نشاط بورصة ا -

مقارنة البيانات سهلة وميسرة،  زلاسبية متفق عليها، ويتم استخدامها بشكل موحد، كلما كانت عملية
 أدائها.ىو ما يسهل عملية ازباذ القرار يف شراء أو بيع أسهم ادلؤسسات أو بزيادة كفاءة و 

استعماؿ ىذه ادلعايَت على نطاؽ دويل واسع من طرؼ الشركات سيوفر بدوف شك مبالغ طائلة من اف  -
األمواؿ كل سنة. كما يعمل على اقتصاد مقادير كبَتة من التكاليف سيستفاد منها أو تعود بالفائدة على 

 شركات ادلراجعة، وشركات اخلدمات االستشارية ادلالية؛
                                                                 

1
 أٔظش: 

 ِشجغ عببك. ،ِذاخٍت سضب جبودذو، -
ىطٍٕ دىي "اٌّؤعغت اٌجضائشَت ػًٍ ضىء اٌتذىالث اٌّذبعبُت اٌٍّتمً اٌِذاخٍت،  ،انًحبسبة بٍن انًبظً ًانحبظرػمبسٌ ِصطفً،  -

 .<922ٔىفّبش  99و  98ػٕببت َىٍِ  -ببجٍ ِختبسجبِؼت ، اٌذوٌُت"
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يات ادلقارنة شلا يؤدي إىل اتختيار أفضل البدائل. وىذا من شأنو أف يًتؾ تدفق األمواؿ سهولة إجراء عمل -
 تتجو صوب الشركات الفعالة. فتزداد الرفاىية االجتماعية.

 صعوبات تبني معايير محاسبة الدولية: –رابعاً 
ة، ؽلكن إغلاز بعضها يف ما دوليالىناؾ رلموعة من الصعوبات أو ادلعوقات اليت تواجو تبٍت ادلعايَت احملاسبية 

 1يلي:
 النمر )تأثرىا بوجهة ةيالدول احملاسبة يَتعاادل وضع عند االعتبار ُتبع ادلأتخوذة والثقافة ئةيالب اتختفاؼ -

 ادلتقدمة؛ الدوؿ يف احملاسبة ميلتنم أساساً  وجهت أف ىذه األتخَتة حيث ة(،يطانيوالرب  ةيكياألمر 
 دولية يف بعض الدوؿ؛الاسبة احملعايَت ادلعدـ وجود تشريعات تلـز أو تنمم إتباع   -
 دولية؛الاسبة احملعايَت ادلالدوؿ وبالتايل انصرافها عن االىتماـ ب يات بعضضعف اقتصاد  -
 ؛إعداد تقاريرىا ادلالية عندقوة االذباىات الراسخة ادلضادة لوضع معايَت زلاسبية تطبقها الدوؿ   -
 الدوؿ، ادلطبقة يف ةياحملل عاتيوالتشر  نُتالقوا تعديلضرورة  مع ةيالدول ةياحملاسب يَتعاادل بعض تطبيق ارتباط -

 ؛هايأراض على ادلطبقة ُتالقوان وضع يف الدولة ادةيس طرحي الذي األمر
 احمللية ةيئيالب الضغوطات كافة إىل تضاؼ اليت تكلفتها وارتفاع بتعقدىا زيتتم ةيدول يَتدبعا االلتزاـ صعوبة -

 ؛ادلؤسسات تواجهها اليت
 زللية نشاط ادلؤسسات بالدولة؛ -
 ؛ة(يالنام الدوؿ يف ادلعايَت فهم )صعوبة يَتللمعا ادلطبقة الدوؿ بُت ميالتعل مستوى اتختفاؼ -
كأف تعد   ،الرغم من أف االذباه العادلي يسَت ضلو تفايف جانبا من مشكفات اللغةوىذا ب ،اتختفاؼ اللغة -

 سكاف العامل؛ أغلبادلؤسسات الصناعية والتجارية تقاريرىا ادلالية بلغات يفهمها 
كلما زادت درجة النمو االقتصادي يف الدوؿ زادت عادًة، درجة ظلو ف ،اتختفاؼ درجة النمو االقتصادي -

 مؤسساهتا وبالتايل زادت احتياجات كل ادلؤسسات، وتكوف أقل بالنسبة للدوؿ النامية.
 
 
 
 

                                                                 
1
 أٔظش: 

 .<>8-=>8، ؿ 9282/@922، ِزوشة ِبجغتُش، جبِؼت اٌبٍُذة انًحبسبة ًيحبًالت انتنظٍر ًانتنظٍى انًحبسبً تطٌردّضة ؽؼُب،  -
 سضب جبودذو، ِذاخٍت، ِشجغ عببك. -



 

 
 اٌّؼبَُش اٌّذبعبُت اٌذوٌُت وّذخً ٌإلصالح اٌّذبعبٍ فٍ اٌجضائش اٌفصً اٌثبٍٔ: 

 

=: 
 

 اإلطار التنظيمي لمعايير المحاسبة الدولية: -2
 :نشأة معايير المحاسبة الدولية -أولً 

( IASC)، أين تأسست جلنة معايَت احملاسبة الدولية 1973معايَت احملاسبة الدولية إىل عاـ  تعود بداية نشأة
فرنسا، أدلانيا، الياباف، ادلكسيك، نتيجة التفاؽ ىيئات زلاسبية مهنية يف عشر دوؿ وىي: أسًتاليا، كندا، بلندف، 

 على ادلستوى  احملاسيب تسعى ىذه اذليئة اىل ربقيق التوافق .ىولندا، بريطانيا، ايرلندا، والواليات ادلتحدة األمريكية
 1والنشرات التفسَتية. IASاحملاسبية الدولية سبكنت من إصدار العديد من ادلعايَت قد ، و الدويل

اىل العمل على تطوير ادلبادئ وادلعايَت احملاسبية الدولية، وربقيق قدراً من التوافق بُت  IASCيهدؼ رللس 
  2ادلمارسات احملاسبية الدولية، وذلك من تخفاؿ ما يلي:

  حوؿ ادلعايَت احملاسبية الدولية؛ دولياً  ادلشاركة يف مناقشة القضايا احملاسبية ادلطروحة - 
 الدولية مع السياسة احملاسبية للدوؿ اليت مل تتبٌت معايَت وطنية؛ احملاسبية تكييف ادلعايَتالعمل على  - 
 ؛معايَت زلاسبية وطنية إلنشاء كقاعدة أساسيةالدولية   احملاسبية استخداـ ادلعايَت - 
 ؛بينهمادلوجودة القضاء على الفروقات اجلوىرية قارنة بُت ادلعايَت الدولية وادلعايَت الوطنية وذلك بغية ادل - 
 الدويل. التوافق احملاسيبربقيق إقناع الدوؿ بامتيازات  - 

وتعترب جلنة معايَت احملاسبة الدولية ىيئة تخاصة مستقلة يف عملها، وال تتبع أي كياف مهٍت أو كياف من سلطتو 
 3.وضع معايَت احملاسبة، كما ال تتلقى من أي جهة حكومية أو مهنية أي تعليمات أو أوامر

 مث ،2000 هناية غاية إىل معيار 41 أصدرت حيث (IAS)الدولية  احملاسبة يَتمعا وضع اللجنة وقد تولت
 4.معيار 29 إىل 2011لغاية عاـ  عددىا فوصل منها وإلغاء بعض أتخرى يف ادلعايَت بعض دمج مت

 طلقيو  إصدارىا يتم اليت للمعايَت اتَت تفس بوضع عملها تعلقي أتخرى جلنة الدولية احملاسبية ادلعايَت جلنة تبعيو 
اللجنة  أصدرت " حيثSIC "َتتفس كل على طلقي"، و SICة"يالدول احملاسبة يَتمعا اتَت تفس اسم "جلنة هايعل

، ومت فيما بعد دمج كثَت من ىذه التفسَتات  2000عاـ ةيهنا ةيلغا 1977عاـ يف سهايتأس منذ اَت تفس 34
 5.ضمن ادلعايَت احملاسبية ذات العفاقة

كافة اذليئات احملاسبية ادلهنية واليت ىي أعضاء يف االرباد الدويل   (IASC)ضمت عضوية  1983ومنذ عاـ 
بلد ؽلثلوف  103عضوا من  142اللجنة  أعضاء كاف عدد  1999وابتداًء من سنة (. IFAC)للمحاسبُت 

 6احملاسبة الدولية. مليوين زلاسب، كما أف ىناؾ كثَت من ادلنممات األتخرى ادلعنية بعمل ىيئة معايَت
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 .ِذاخٍت، ِشجغ عببك سضب جبودذو،  



 

 
 اٌّؼبَُش اٌّذبعبُت اٌذوٌُت وّذخً ٌإلصالح اٌّذبعبٍ فٍ اٌجضائش اٌفصً اٌثبٍٔ: 

 

=; 
 

اليت مت ازباذىا ىو تغيَت  ومن بُت االجراءات االساسية، (IASC)مت إعادة ىيكلة  2001أفريل  بداية ويف
، وتغيَت اسم ادلعايَت احملاسبية الدولية القادمة إىل ادلعايَت (IASB)اسم اللجنة إىل رللس معايَت احملاسبة الدولية 

 1.على ادلعايَت السابقة IASعلى تسمية  مع االبقاء IFRSالدولية إلعداد التقارير ادلالية 
 وكذلك، 2012 عاـ ةيلغا IFRSمعايَت تقارير مالية  شبانية معايَت احملاسبة الدولية بإصدار قاـ رللس وقد

 "جلنة لتصبح SIC التفسَتات جلنة تسمية أعيدت ، كماIASة يالدول احملاسبة معايَت من العديد مراجعة سبت
كما ؽلكن االشارة اىل أنو يوجد حاليًا مشروع إلصدار - IFRIC.2ة ليالدو  ةليادلا ريالتقار  معايَت تفسَت
IAS39وادلتعلق بتعديل ادلعيار  IFRS9 ادلعيار

3- 
 4عدة أىداؼ أعلها: -إعادة اذليكلة -ولقد كاف ذلذا التغيَت 

ربقيق استقفالية اذليئة، وذلك بإبعاد عملية صناعة ادلعايَت احملاسبية الدولية عن كل الضغوط تخاصة من  -
 االرباد الدويل للمحاسبُت وبعض ادلنممات ادلالية العادلية؛

 ربقيق ىيكل جغرايف عاؿ  حبضور سلتلف القارات اخلمس؛ -
التطويري للمعايَت احملاسبية الدولية بداًل من تبٍت معاجلات وطنية وزلاولة إكساهبا الطابع شلارسة الدور  -

 الدويل.
 التنظيم الجديد لهيئة معايير المحاسبة الدولية: -ثانياً 
جلنة تخاصة مسيت " فرقة العمل  (IASC)شكلت جلنة معايَت احملاسبة الدولية  1997يف أواتخر عاـ     

 االسًتاتيجيةنشرت فرقة العمل  1998، ويف ديسمرب واسًتاتيجيتها" وذلك إلعادة النمر يف ىيكلها ةيجياالسًتات
تقريرىا على شكل ورقة مناقشة، وبعد التماس التعليقات، نشرت ىذه األتخَتة توصياهتا النهائية يف نوفمرب 

 1999.5على ادلقًتحات باإلصباع يف ديسمرب  (IASC) ، مث وافق رللس1999
مت إنشاء الدستور اجلديد للَّجنة، ومت االتفاؽ على أف تبدأ اللجنة عملها يف بداية أفريل  2000سنة  ويف
 مت إنشاء اذليئات التالية: الدولية احملاسبية ىيئة ادلعايَتودبوجب االصفاحات اجلذرية اليت أدتخلت على  2001.6
 IASC – Fondation: 

ىدفهم االشراؼ على التنميم وتطبيق معايَت  ،Trustees) يسموف بػ) عضو 22 من اذليئة ىذه تتشكل
. وهتدؼ ىذه اذليئة عمومًا اىل وادلهنية اجلغرافية األصوؿ يف التنوع األعضاء تركيبة يف ويشًتط ،احملاسبة الدولية

 تطوير معايَت احملاسبة الدولية ونشرىا.
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 اٌّؼبَُش اٌّذبعبُت اٌذوٌُت وّذخً ٌإلصالح اٌّذبعبٍ فٍ اٌجضائش اٌفصً اٌثبٍٔ: 

 

=< 
 

 1:يف دورىم ويتمثل .للتجديد قابلة سنوات 03 دلدة( IASC–Fأعضاء ) تعيُت يتم
 ؛ الداتخلية للهيئةوادلصادقة على القوانُت IASB، (SAC) ،(IFRIC))) من كل أعضاء تعيُت -
 ادليزانيات، وكذا القوانُت واللوائح والتنميمات الصادرة عن اذليئة؛مراقبة  -
 اذليئة؛ نشاط عن السنوي التقرير ونشر إعداد  -
 ؛IASB))االشراؼ على أعماؿ رللس  -
 2السليم للمعايَت احملاسبية الدولية؛ العمل على التطبيق -
 احمللية وادلعايَت الدولية.  العمل على ربقيق التقارب بُت ادلعايَت -

 مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB): 
 12 يقـو اثٌت عشر. وكفاءهتم تخربهتم أساس على تعيينهم يتم عضواً  14 عشر أربعة من (IASB)يتشكل 

 3 :شكلوف كما يليويت .ذلكمقابل  ويتقاضوف راتباً كامل  وقتل همهامدب بينهم من عضوا
 ادلراجعة؛ شلارسة يف تخربة لديهم أعضاء  05على االقل -
 ادلالية؛ القوائم إعداد يف تخربة لديهم أعضاء  03 على االقل -
 ادلالية؛ للقوائم كمستعملُت تخربة لديهم أعضاء  03 على االقل -
 .أكادؽلية تخربة لديويكوف  واحد عضو على االقل -

منممات وطنية مكلفة  07مكلفُت رمسياً بالتنسيق مع 12أعضاء من بُت ىاتو االعضاء  07كما أف سبعة 
 .(أدلانيا، اسًتاليا، نيوزيفاندا، كندا، الو.ـ.أ، فرنسا، ادلملكة ادلتحدة )بالتوحيد 

 المجلس مهام (IASB): 
 4 ادلهاـ التالية: (IASB) رللسيتوىل 
 الدولية؛ احملاسبية ادلعايَت وتعديل نشر إعداد، -
 اجلارية؛ الدولية احملاسبية ادلعايَت مشاريع حوؿ اإليضاح مذكرات نشر -
 ؛(Commentaires)التدتخفات  معاجلة إجراءات إعداد -
 ادلهمة؛ ادلشاريع حوؿ رأيها إلبداء ادلتخصصة، االستشارية اللجاف أنواع كل تشكيل -
للتطبيق،  الدولية احملاسبية ادلعايَت قابلية من للتأكد والناشئة، ادلتقدمة الدوؿ يف بالدراسات القياـ -

 .ومتباين متنوع زليط يف وصفاحياهتا
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 اٌّؼبَُش اٌّذبعبُت اٌذوٌُت وّذخً ٌإلصالح اٌّذبعبٍ فٍ اٌجضائش اٌفصً اٌثبٍٔ: 

 

== 
 

  للمعايير  الستشاري المجلس  (SAC)  
 قبل من يتم تعيينهم ومتنوعة سلتلفة وكفاءات أصوال ؽلثلوف األقل، على عضوا ثفاثُت من اجمللس ىذا يتشكل

 ، ويشكل ىذا(IASB)احملاسبية  ادلعايَت رللس رئيس (SAC)للتجديد. يرأس  قابلة سنوات ثفاثة دلدة اإلداريُت
 1.الدولية ادلالية بادلعلومات ادلهتمة األتخرى واألطراؼ التوحيد الوطنية وىيئات  (IASB) بُت للربط فضاء اجمللس

 2كما يهدؼ اجمللس االستشاري إىل:
 ؛دوؿ األعماؿ وأولويات عمل اجمللسادلتعلقة جب( حوؿ القرارات IASBتقدًن النصح لػ ) -
 ؛ؿ مشروعات وضع ادلعايَت الرئيسيةحو  (SAC)بوجهات نمر أعضاء (IASB) إبفاغ -
 ؛واألمناء (IASB)تقدًن نصائح أتخرى لػ  -
( يف ترويج واعتماد ادلعايَت الدولية للتقارير IASB) ىو دعمو (، SAC) إضافة إىل ىدؼ ثانوي لػ -

( من ادلشاركة يف نقد حقيقي SACصبيع أضلاء العامل، وىذا اذلدؼ ال ؽلنع أعضاء)( يف IFRSادلالية)
 ( لتحسُت التفاىم والشفافية يف القضايا واحللوؿ.IASBوموضوعي للعمل على مساعدة)

 
 تفسير معايير التقارير المالية الدولية لجنة (IFRIC) 

سنوات  3عضواً، ينتخبوف دلدة  14، كلجنة تقنية تتكوف من 2001مت تأسيس ىذه اللجنة يف ديسمرب 
 3 ، وتتمثل مهامها يف ما يلي:(SIC)قابلة للتجديد، وقد عوضت ىذه اللجنة جلنة التفسَتات 

 عايَت؛ادلقضايا تقارير مثارة حديثا ومل تبحثها  -
أو متعارضة أو ػلتمل أف تنشأ يف غياب التوجيو وذلك قضايا نشأت خبصوصها تفسَتات غَت مرضية  -

 هبدؼ الوصوؿ إىل إصباع بشأف ادلعاجلة احملاسبية.
 

 اجلديد ذليئة معايَت احملاسبة الدولية:( التنميم 1-2الشكل رقم )وفيما يلي يوضح 
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 اٌّؼبَُش اٌّذبعبُت اٌذوٌُت وّذخً ٌإلصالح اٌّذبعبٍ فٍ اٌجضائش اٌفصً اٌثبٍٔ: 
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Source: PASCAL Barneto, Normes IFRS – Application Aux états Financiers, 2
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 الدولية:مسار وضع المعايير المحاسبية  -3.2

 1تشتمل إجراءات وضع معايَت احملاسبة الدولية على ما يلي:
  األتخرى يشكل اجمللس جلنة دولية توجيهية، يًتأسها شلثل عن اجمللس وتضم شلثلُت عن ادلنممات احملاسبية

لثفاث دوؿ على األقل، وقد تتضمن اللجنة التوجيهية شلثلُت عن ادلنممات األتخرى ادلمثلة يف اجمللس أو 
 اجملموعة االستشارية أو ذات اخلربة يف موضوع معُت )زلل الدراسة(؛

  داد دراسات وتراجعها جيدا من تخفاؿ إعوتدرسها ربدد اللجنة التوجيهية كل القضايا ادلرتبطة بادلوضوع
 ، وبعد ذلك تقدـ اللجنة التوجيهية موجزا بالنقاط الرئيسة؛مقارنة

 سَتات بعد عقد مشاورة مع اللجنة الدائمة للتفSIC  ومراجعة اجمللس االستشاري، يقـو اجمللس بوضع
تعليقاتو حوؿ ادلوضوع على موجز النقاط الرئيسية، ومن مث ربضر اللجنة التوجيهية بياف  سبهيدي بادلبادئ 
األساسية اليت تشكل أساس مسودة للعرض وتشرح احللوؿ البديلة اليت أتخذت باالعتبار واألسباب اليت 

 أو رفضها وسبتد ىذه الفًتة ألربعة شهور عادة؛ أدت إىل قبوذلا

                                                                 
1
  .8=:، ؿِشجغ عببكفشَذسَه تؾىٌ وآخشوْ،  

IASC- la fondation 
 ػضى( 99ِؤعغت هُئت ِؼبَُشاٌّذبعبت اٌذوٌُت )

IASB- le conseil 
 ِجٍظ ِؼبَُش اٌّذبعبت اٌذوٌُت

 ػضى( ;8)

 

ِذَشَت إٌؾبطبث اٌتمُٕت 

 )واالؽخبؿ اٌتمُٕىْ(

 ِىظف( 92)

(SAC) 

 ػضى( 2:)

(IFRIC) 

 ػضى( 89)

اٌّجبٌظ االعتؾبسَت 

 واٌتخصصبث االخشي

  اٌؼٍُّبثِذَشَت 

)اداسة، اؽهبس، ِٕؾىساث، 

 ُِضأُبث، ...اٌخ(

 ِىظف( 2:)
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  تراجع اللجنة التوجيهية التعليقات على بياف العرض التمهيدي وتوافق على البياف النهائي الذي يقدـ
للمجلس للموافقة، كما يستخدـ كأساس إلعداد مسودة العرض بادلعيار احملاسيب الدويل ادلقًتح )أو 

 لبياف النهائي للعمـو دوف نشره رمسيا؛التعديل ادلقًتح( ويتاح ىذا ا
  تعد اللجنة التوجيهية مسودة عرض سبهيدية للموافقة من قبل اجمللس بعد التنقيح على أف توافق عليو نسبة

ثلثي أعضاء اجمللس على األقل، وتنشر مسودة العرض بعد ذلك، وتطلب التعليقات من كل األطراؼ 
 كحد أدىن وقد سبتد إىل ستة أشهر؛  ادلهتمة تخفاؿ فًتة العرض واليت ىي شهر

  تعيد اللجنة التوجيهية النمر بالتعليقات وتقـو بإعداد سلطط ادلعيار احملاسيب الدويل بعد مراجعتو من قبل
 اجمللس، والذي يقـو بتنقيحو، ودبوافقة ثفاثة أرباع أعضاء اجمللس على األقل، يتم نشر ادلعيار.

 إجراءات وضع معايَت احملاسبة الدولية:التايل يوضح ( 2-2رقم  )الشكل و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: STÉPHAN Brun , L’essentiel Des Normes Comptables International IAS/IFRS, 3
ème

 

Édition, Gualino Éditeur, Paris 2006, P 27. 
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 المفعول:عرض المعايير المحاسبة الدولية السارية  -3
 ؽلكن استعراض قائمة ادلعايَت احملاسبية الدولية ادلطبقة والسارية ادلفعوؿ كما يلي:

 IASقائمة المعايير المحاسبية الدولية ( يوضح 1-2رقم )الجدول   -أ

 قائمة المعايير المحاسبية الدولية مـــوضوع المعيـــار
IAS 

 01ادلعيار احملاسيب رقم  عرض القوائم ادلالية
 02ادلعيار احملاسيب رقم  ادلخزونات

 07ادلعيار احملاسيب رقم  جدوؿ تدفقات اخلزينة
 08ادلعيار احملاسيب رقم  نتائج التغَتات و األتخطاء السياسية احملاسبية

 10ادلعيار احملاسيب رقم  األحداث الفاحقة للميزانية
 11ادلعيار احملاسيب رقم  عقود اإلنشاء 

 12ادلعيار احملاسيب رقم  ضرائب الدتخل 
 16ادلعيار احملاسيب رقم  ادلمتلكات و ادلباين و ادلعدات 

 17ادلعيار احملاسيب رقم  سبويل -عقود اإلغلار 
 18ادلعيار احملاسيب رقم  اإليراد  

 19ادلعيار احملاسيب رقم  منافع ادلوظفُت 
 20ادلعيار احملاسيب رقم  اإلعانات احلكومية 
 21ادلعيار احملاسيب رقم  آثار  التغَتات يف أسعار صرؼ العمفات  
 23ادلعيار احملاسيب رقم  تكاليف االقًتاض  

 24ادلعيار احملاسيب رقم  االفصاح عن األطراؼ ذات العفاقة 
 27ادلعيار احملاسيب رقم  البيانات ادلالية ادلوحدة 
 28ادلعيار احملاسيب رقم  احملاسبة عن االستثمارات يف الشركات اخلليفة  
 29ادلعيار احملاسيب رقم  التقرير ادلايل يف االقتصاد التضخمي احلاد  
 31ادلعيار احملاسيب رقم  التقرير ادلايل عن ادلصاحل يف ادلشاريع ادلشًتكة  
 32احملاسيب رقم ادلعيار  اإلفصاح و العرض  –األدوات ادلالية  

 33ادلعيار احملاسيب رقم  حصة السهم  من األرباح
 34ادلعيار احملاسيب رقم  التقارير ادلالية ادلرحلية 

 36ادلعيار احملاسيب رقم  اطلفاض قيمة األصوؿ 
 37ادلعيار احملاسيب رقم  ادلخصصات  و االلتزامات الطارئة 

 38رقم  ادلعيار احملاسيب األصوؿ غَت ادللموسة  
 39ادلعيار احملاسيب رقم  األدوات ادلالية، االعًتاؼ  والقياس  

 40ادلعيار احملاسيب رقم  ملكية االستثمار 
 41ادلعيار احملاسيب رقم  الزراعة 

 .339 -338ص ، ص 2008، مكتبة الشركة اجلزائرية بودواو 2، جمحاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدوليةشنوؼ شعيب، : المصدر
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   IFRSقائمة المعـــايير الدولية إلعداد التقارير الماليـــة ( يوضح 2-2الجدول رقم )  -ب
 قائمة المعايير  الدولية إلعداد التقارير المالية موضوع  المعيــار

 IFRS 
 IFRS1ادلعيار احملاسيب    تبٍت  ادلعايَت الدولية إلعداد التقارير ادلالية للمرة األوىل

 IFRS2ادلعيار احملاسيب    الدفع على أساس األسهم                   
 IFRS3ادلعيار احملاسيب    اندماج األعماؿ              

 IFRS4ادلعيار احملاسيب    عقود التامُت                   
 IFRS5ادلعيار احملاسيب    األصوؿ غَت ادلتداولة احملتفظ هبا برسم البيع والعمليات ادلتوقفة 

 IFRS6ادلعيار احملاسيب    استكشاؼ  وتقييم ادلوارد ادلعدنية 
 IFRS7ادلعيار احملاسيب    فصاحاتاألدوات ادلالية ، اإل
 IFRS8ادلعيار احملاسيب    القطاعات العملية 

 .339 -338، ص ص 2008مكتبة الشركة اجلزائرية بودواو ، 2، جمحاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدوليةشنوؼ شعيب، : المصدر

 

 المبحث الثاني: اإلصالح المحاسبي في الجزائر
 الجزائري المحاسبي التشريع في ىامة تاريخية محطات المطلب األول:

 :وىي أساسية فًتات ثفاث إىل اإلشارة من بد اجلزائري، ال احملاسيب التشريع تاريخ عن للحديث
   1975إلى  1962 :من الفترة -1

 اجلوانب يف ، وذبنبًا حلصوؿ الفراغالفرنسية والقانونية التشريعية ادلنمومة االستقفاؿ غداة اجلزائر ورثت
القانوف  اجلديدة اجلزائرية احلكومة أصدرت ، فقدالقوانُت هبذه العمل توقف يف حالة ما إذا العامة للحياة ادلختلفة

 الفرنسية القانونية بالنصوص العمل بتمديد ، والقاضي31/12/1962يف  الصادر 62/157رقم:  األساسي
 .الوطنية بالسيادة عفاقة ذلا اليت باستثناء

العاـ  احملاسيب ادلخطط وذلك من تخفاؿ احملاسبة رلاؿ يف الفرنسي بالتشريع العمل استمر اإلطار ىذا ويف
على  العمل تخاصة ادلرحلة تلك دلتطلبات لفاستجابة كافياً  التشريعي اإلطار ىذا كاف ؛(P.C.G) 1957لسنة 
 .إدارة الضرائب ومنها الوطنية اإلدارة إىل ادلوجهة وادلالية االقتصادية ادلعلومات تدفق يف االستمرارية ضماف

 :تخاصة قطاعات التأميم عمليات يف البدء الفًتة ىذهاجلزائر تخفاؿ  يف االقتصادي التنميم وقد شهد
 االقتصاد د يفياجلد التطور تًتجم زلاسبية مرجعية وجود ضرورة فكرة بدأت ادلناجم، البنوؾ، احملروقات، وىنا

 1.ديداجل التوجو سًتافق اليت يَتالتس وطرؽ ميادلفاى يف يَتالتغ وتخاصة
 وىو أال ةياحملاسب ادلهنة على شرؼي ديجد كليى بتأسيس التنميمية الناحية من ادلرحلة ىذه سبيزت كما

، والذي أوكلت لو مهمتاف أساسيتاف، األوىل وىي تنميم 1971للمحاسبة" وذلك يف هناية سنة  األعلى "اجمللس
                                                                 

1
ِجٍت أبذبث التصبدَت ، ِمبي، اننظبو انًحبسبً انًبنً انجذٌذ ًإشكبنٍة تطبٍق انًؼبٌٍر انًحبسبٍة انذًنٍة فً اقتصبد غٍر يؤىمِختبس ِغبِخ،  

 .;@8ؿ  ،;2اٌؼذد  ،?922 بغىشة دَغّبشوإداسَت، جبِؼت 
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(، والثانية 29/12/1971الصادر يف  71/82رقم:  مهنة احملاسبة واخلبَت احملاسب يف اجلزائر )دبوجب األمر
وضعت لذلك رلموعة من  . و1957سي لسنة وىي إنشاء سلطط زلاسيب وطٍت ػلل زلل ادلخطط العاـ الفرن

 1تخذ بعُت االعتبار يف عملية اإلصفاح، ؽلكن تلخيصها يف النقاط التايل:ؤ اخلطوط العريضة اليت ت
األتخذ بعُت االعتبار احتياجات ادلعلومات من طرؼ مستعمليها وتخاصة البنوؾ وىيئات التخطيط على   -

 ادلستوى احلكومي؛
ادلفاىيم احملاسبية وكذلك وضع أسس ومعايَت يتم على أساسها إعداد العمل على تبسيط وتوضيح  -

 الدفاتر وادلستندات احملاسبية؛
ة ييَت إعداد سلطط زلاسيب وطٍت يليب متطلبات التخطيط االقتصادي الكلي، كما يليب االحتياجات التس  -

 ىو يف ادلستقبل؛ للمؤسسات عن طريق مساعدة إدارة ىذه ادلؤسسات يف تقييم نشاطاهتا والتنبؤ دلا
غلب أف يليب ادلخطط اجلديد احتياجات احملاسبة الوطنية، وىذا يتم بتوفَت معلومات واضحة ومتجانسة   -

على مستوى كل ادلؤسسات وبالتايل ذبميعها دوف القياـ بعمليات إعداد معاجلة من أجل احلصوؿ على رلاميع 
 اقتصادية كلية.

يب الوطٍت إىل جلنة التوحيد التابعة للمجلس األعلى للمحاسبة، ومت وقد أسندت عملية إعداد ادلخطط احملاس
 لطرح جاء االستعانة خبرباء أجانب من اجمللس الوطٍت للمحاسبة الفرنسي، باإلضافة إىل تخبَت تشيكوسلوفاكي

 2ادليداف. يف التشيكوسلوفاكية التجربة
جانب  تخاصة احملاسبية وادلهنة احملاسيب العمل لتنميم أتخرى قانونية نصوص جاءت التحوالت، ذلذه تكملة

 :علا يُتأساس ُتنص إصدار التكوين، ومت
 ديجد زبصص وإنشاء ةياجلامع الدراسات ميبتنم وادلتعلق 18/04/1972يف الصادر 72/83ادلرسـو  -

 .ةيوزلاسب ةيمال علـو سانسيل ىو
 احملاسبة. خلرباء ٍتيالتكو  ادلهٍت الًتبص ميبتنم وادلتعلق 18/04/1972يف الصادر 72/84ادلرسـو  -
 2007إلى  1975الفترة من:  -2

 الوقت ىدفو إعطاء كاف الفرنسية بالتشريعات بالعمل االستمرار على نص الذي اجلزائري القانوف إف
 اجلزائرية القانونيةادلنمومة  بإصدار السبعينات فًتة سبيزت فقد ذلذا ،الوطنية التشريعات صدور يف الكايف للبدء

 3تخاصة:
 ، ادلعدؿ وادلتمم.1975سبتمرب  26ادلؤرخ يف  75/58رقم:  ادلدين، األمر القانوف  -

                                                                 
1
 .<<بىدبت خبٌذ، ِشجغ عببك، ؿ  

2
 DJELLOUL Saci, Comptabilité de l'entreprise et système économique- L’expérience Algérienne, O. P. U, Alger 

1991, P: 231. 
3
 .>@8ِختبس ِغبِخ، ِشجغ عببك، ؿ  
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 ، ادلعدؿ وادلتمم.1975سبتمرب  26ادلؤرخ يف  75/59رقم:  التجاري، األمر القانوف -
 ، ادلعدؿ وادلتمم.1966جواف  08ادلؤرخ يف  66/155رقم:  اجلزائي، األمر القانوف -
، ادلعدؿ 1976ديسمرب  06ادلؤرخ يف  76/101رقم:  باشرة(، األمرالقانوف الضرييب )الضرائب ادل -

 وادلتمم.
 أفريل 29يف:  الصادر 75/35 األمر دبوجب الوطٍت احملاسيب ادلخطط بإصدار السابقة اجلهود تُوجت

 ةيفيبك ادلتعلق الوزاري ادلرسـو صدر ذلك ، وبعد1976جانفي  01من  ابتداء مفعولو سريي والذي 1975
احلسابات  احملاسيب، يَتوالتس ميالتنم عةيتضمن: طب والذي ، 1975/06/23يف الوطٍت احملاسيب ادلخطط قيتطب

 احملاسيب. ليالتسج وقواعد ادلتبناة ادلصطلحات ة،ياخلتام وأرقامها، القوائم ورلموعها
 
( 01)دلادتُت ا وذلك حسب ما جاء يف نصالوطٍت على صبيع ادلؤسسات  احملاسيب طبق ادلخططقد و 

 :75/35 1( من األمر02)و
 :بالنسبة لػ وذلك 1976ابتداًء من أوؿ جانفي  يكوف ادلخطط احملاسيب الوطٍت إلزامياً  المادة األولى:

 والتجاري؛ الصناعي الطابع ذات ةيالعموم اتيئاذل  -
 ادلختلط؛ االقتصاد شركات  -
 .شكلها كاف مهما قيياحلق الربح أساس على بةيبالضر  فيالتكل لنماـ اخلاضعة ادلؤسسات  -

: يصبح ادلخطط الوطٍت احملاسيب ساري ادلفعوؿ على قطاعات النشاط اخلاصة وذلك دبوجب قرار الثانية المادة
 82-71من األمر رقم  38صادر عن وزير ادلالية بعد أتخذ رأي اجمللس األعلى للمحاسبة، طبقًا ألحكاـ ادلادة 

 .1971ديسمرب  29ادلؤرخ يف 
 قاـ والذي ،(CSTC)لتقنيات احملاسبة  العايل اجمللس إىل للمحاسبة األعلى اجمللس ربوؿ الثمانينات ويف

 2قطاعية: زلاسبية سلططات أربع بإنشاء
 ؛ 1987سنة الففاحي القطاع -
 ؛1987نات سنة يالتأم قطاع -
 ؛1988سنة  ةيالعموم واألشغاؿ البناء قطاع -
  1989سنة السياحة قطاع -

                                                                 
1
 .29>، ؿ ><@8/>2/@2اٌّؤسخت فٍ  <:سلُ  اٌذَّمشاطُت اٌؾؼبُت، اٌؼذد ئشَتاٌجشَذة اٌشعُّت ٌٍجّهىسَت اٌجضا 
2
 .=@8صالح دىاط، ِشجغ عببك، ؿ  
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 ادلرجع ىذا أف أتخرى ، وبعبارةالثمانينات هناية لغاية ميدانية مشاكل ( دوف75/35) بالقانوف العمل ستمرا
 النهج تغيَت يف بالتفكَت ، والبدء 1988سنة من ابتداءً  جديدة إصفاحات يف البدء لغاية بنجاح مهمتو أدى

 زلدودية بدأت تمهر السوؽ، وىنا قوى وتسَته فيو تتحكم اقتصاد إىل موجو إداري اقتصاد من ادلتبع االقتصادي
 1 .اجلديدة باالنشغاالت للتكفل الوطٍت احملاسيب ادلخطط
 احملاسيب، تخاصة على ادلرجع ىذا على وتعديفات إصفاحات إدتخاؿ يف التفكَت بدأ التسعينات ةيبدا ويف

 ما النصوص ىذه مثل بشأهنا صدرت اليت ةيالقطاع احملاسبات أىم ة، ومنيقطاع حملاسبات ةيقيشكل نصوص تطب
 :ليي

 ؛ 1992سنة ةيادلصرف وادلؤسسات البنوؾ قطاع -
 ؛1999سنة  القابضة الشركات زلاسبة -
 .2002ىيئات التوظيف اجلماعي للقيم ادلنقولة  -

وبالتايل أصبح عدد ادلخططات القطاعية اليت مت إصدارىا سبعة سلططات قطاعية تقدـ قائمة احلسابات 
 وعرض القوائم ادلالية للقطاعات ادلعنية. وادلصطلحات التفسَتية وقواعد سَت احلسابات

لقد تعايشت ادلؤسسات االقتصادية اجلزائر مع ىذا ادلخطط احملاسيب الوطٍت وعملت دبحتواه منذ عاـ 
كاف   2010آتخر يـو يف عمر ىذا التوحيد الوطٍت، وبداية من الفاتح جانفي  31/12/2009إىل  1976

 وبذلك حتمية العدوؿ عن ادلخطط احملاسيب السابق. النماـ احملاسيب ادلايل إلزامي التطبيق،
 

 يومنا هذا   إلى 2008 :من الفترة -3
، بدأ اإلعداد لنماـ زلاسيب جديد يتماشى والتطورات 2001يف بداية العشرية األتخَتة وبالتحديد يف سنة

دوات ادلعتمدة يف احلسابات اليت حدثت على االقتصاد الوطٍت متبنيا يف ذلك مفهـو احملاسبة ادلالية ادلتعلقة باأل
ادلالية للمؤسسات اليت توفر ادلعطيات الفازمة للتحليل، فالنماـ القدًن ال يركز على عدة اعتبارات منها الفاعلوف 

لدقيق االقتصاديوف اجلدد الذين دتخلوا مع االنفتاح االقتصادي الذي عرفتو اجلزائر، وىو ما يعيق التحليل ا
 ة.والشفاؼ للحسابات ادلالي

 11-07وضعت اجلزائر نماما زلاسبيا ماليا دبوجب القانوف رقم  انتمار طوؿ ، وبعد 2007سنة أواتخر ويف
 26ادلؤرخ يف  156-08، و الذي من بُت أحكاـ تطبيقو ادلرسـو التنفيذي رقم 2007نوفمرب  25ادلؤرخ يف 

 السالف الذكر يف األوؿ من شهر جانفي، وقد تقرر تطبيق النماـ احملاسيب ادلايل دبوجب القانوف 2008ماي 
و ادلتضمن قانوف  2008جويلية  24ادلؤرخ  02-08، إال انو تأجل إىل سنة أتخرى دبوجب األمر رقم 2009

 2010. وهبذا أصبح ىذا القانوف ساري ادلفعوؿ ابتداء من األوؿ من شهر جانفي 2008ادلالية التكميلي لسنة 
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حوؿ أوؿ تطبيق للنماـ احملاسيب ادلايل. وبدتخولو  2009أكتوبر  29اريخ الصادر بت 02دبوجب التعليمة رقم 
 أفريل 29ادلؤرخ يف  37-75النماـ احملاسيب ادلايل كل األحكاـ ادلخالفة، السيما األمر رقم  ىحيز التنفيذ ألغ

  وادلتضمن ادلخطط احملاسيب الوطٍت. 1975
 

 تطبيق النظام المحاسبي المالي وأىدافدوافع اإلصالح المحاسبي  :الثانيالمطلب 
 دوافع اإلصالح المحاسبي والتوجو نحو المعايير المحاسبية الدولية -1

ليستجيب الحتياجات االقتصاد االشًتاكي  1976سنة  (PCN)وضع ادلخطط احملاسيب الوطٍت لقد 
الذي انتهجتو اجلزائر آنذاؾ، وعندما اذبهت اجلزائر إىل اقتصاد السوؽ من تخفاؿ سلتلف اإلصفاحات االقتصادية 

، واليت ساعلت يف ترقية ادلنافسة وجذب االستثمار األجنيب ادلباشر ادلاضيادلعتمدة منذ الثمانينات من القرف 
 قطاع احملروقات. لذلك أصبح ادلخطط احملاسيب الوطٍت ال يتفاءـ مع الوضع االقتصادي اجلديد، حبيث تخاصة يف

  ال يستجيب الحتياجات ادلستخدمُت اجلدد للمعلومات احملاسبية وادلالية. أصبح
 كما أف إصفاح النماـ احملاسيب الوطٍت يأيت نتيجة لفارتباطات اجلديدة للجزائر وبشكل تخاص الدتخوؿ

تفرض على اجلزائر  ادلعطياتيف شراكة مع االرباد األوريب وتقدـ ادلفاوضات مع ادلنممة العادلية للتجارة، كل ىذه 
  صبلة من التغَتات احلتمية اليت تفرضها المروؼ احلالية وإفرازات العودلة.

 1وعموماً ؽلكن تلخيص أىم دوافع اإلصفاح احملاسيب يف العناصر التالية:
 االقتصاد اجلزائري من اقتصاد اشًتاكي إىل اقتصاد السوؽ؛انتقاؿ  -
قصد االلتزاـ  (وادلنممة العادلية للتجارة ،صندوؽ النقد الدويل، البنك الدويل)ضغوطات اذليئات الدولية  -

 الدولية؛احملاسبية بادلعايَت 
 زائر؛عدـ مفائمة ادلخطط احملاسيب الوطٍت مع احتياجات الشركات األجنبية القائمة باجل -
تبٍت اجملتمع الدويل دلعايَت احملاسبة الدولية، واليت تتعلق بعدة موضوعات هتم احملاسبة الدولية بشكل عاـ،  -

 وتخاصة القياس والتقييم و العرض واإلفصاح؛
إفرازات العودلة اليت تقتضي تغيَتات جذرية يف ادليداف احملاسيب، ىذه التغيَتات غلب أف تكوف يف  -

قتصادية، ويف إطار ادلعايَت احملاسبية الدولية، وبالتايل ارتباط احملاسبة بالتوجو مستوى التطورات اال
 االقتصادي اجلديد؛

 ركيزة على نعمل بأف يسمح والذي العادلية بادلمارسات احملاسبية شلارساتنا يقرب الذي الدويل االتختيار -
 2 ادلعاصر؛ االقتصاد مع مفائمة أكثر ومبادئ مرجعية
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 من لوقايتو ادلالية واحملاسبية وادلعامفات اإلجراءات تدويل تخفاؿ من األجنيب ادلستثمر جلب زلاولة -
 ادلالية؛ القوائم إعداد حيث من أو حيث اإلجراءات من سواء احملاسبية النمم اتختفاؼ مشاكل

 نقائص و عيوب ادلخطط احملاسيب الوطٍت. -
 

 1 و ؽلكن تلخيص نقائص ادلخطط احملاسيب الوطٍت فيما يلي:
ؼلضع ادلخطط احملاسيب الوطٍت ألىداؼ قانونية وزلاسبية فقط، لذلك ال تستجيب ادليزانية احملاسبية  -

 .دلتطلبات التحليل ادلايل
، وال يأتخذ بعُت  ةياستحقاقيعتمد ترتيب عناصر ادليزانية على مبدأ درجة سيولة األصوؿ ودرجة  - اخلصـو

 االعتبار مبدأ السنوية .
احملاسبية غَت موضوعية مثل ادلصاريف اإلعدادية فهي عبارة عن مصاريف وليست بعض عناصر ادليزانية  -

 موجودات مادية أو معنوية.
تعتمد احملاسبة العامة على مبدأ التكلفة التارؼلية فقط أي تقييم عناصر األصوؿ حسب كلفة شرائها،  -

 وليس القيمة العادلة، لذلك فهي ال تعكس القيم احلقيقية للسوؽ.
 خطط احملاسيب الوطٍت لفاقًتاب أو التصنيف الوظيفي يف إعداد القوائم ادلالية.إعلاؿ ادل -
 القوائم مستعملي طرؼ من سلتلفة اتَت تفس اعتماد إىل دييؤ  وىذا احملاسيب، التصوري غياب اإلطار -

 2.كاؼ بشكل ادلستعملة وادلصطلحات ميادلفاى رؼيع مل الوطٍت احملاسيب فادلخطط ة،يادلال
 

 النظام المحاسبي المالي:أىداف  -2
يكتسي النماـ احملاسيب ادلايل أعلية بالغة كونو يستجيب دلختلف احتياجات ادلهنيُت وادلستثمرين، كما أنو 
يشكل تخطوة ىامة يف تطبيق ادلعايَت احملاسبية الدولية يف إطار التوحيد احملاسيب العادلي، ويهدؼ النماـ احملاسيب 

 3ادلايل إىل ربقيق ما يلي:
 ترقية النماـ احملاسيب اجلزائري ليتوافق واألنممة احملاسبية الدولية؛  -
 االستفادة من ذبربة الدوؿ ادلتطورة يف تطبيق النماـ احملاسيب ادلوحد؛ -
 االستفادة من مزايا ىذا النماـ تخصوصاً يف رلاؿ تسيَت ادلعامفات ادلالية واحملاسبية وادلعاجلات ادلختلفة؛ -
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تسهيل سلتلف ادلعامفات ادلالية واحملاسبية بُت ادلؤسسات االقتصادية الوطنية وادلؤسسات األجنبية باعتبار  -
، كما أف ىذا التقارب يساعد IAS/IFRSمع معايَت احملاسبة الدولية  متقاربأف نماـ احملاسيب ادلايل 

ية مقارنة نفسها مع  ادلؤسسات ادلؤسسة على تقييم الوضعية ادلالية اخلاصة هبا بكل شفافية، وإمكان
 األجنبية ألف القوائم ادلالية ادلفصح عنها متماثلة؛

 الطرؽ اتختفاؼ ذبنيبو مشاكل تخفاؿ من اجلزائر إىل جلبو يف أمفا األجنيب للمستثمر احملاسيب العمل تسهيل -
 احملاسبية؛

شلا يؤدي إىل ترسيخ أسس ربقيق ادلصداقية من تخفاؿ الوصوؿ إىل الشفافية يف اإلفصاح عن ادلعلومات،  -
 حوكمة الشركات؛

تسهيل اندماج اجلزائر يف االقتصاد العادلي من تخفاؿ تعزيز مكانتها وثقتها لدى ادلنممات ادلالية والتجارية  -
 الدولية؛

ادلساعدة على ظلو مردودية ادلؤسسات من تخفاؿ معرفة أحسن اآلليات االقتصادية واحملاسبية اليت تشًتط  -
 لتسيَت؛نوعية وكفاءة ا

ادلساعدة يف إعداد اإلحصائيات واحلسابات االقتصادية لقطاع ادلؤسسات على ادلستوى الوطٍت من تخفاؿ  -
 معلومات تتسم بادلوضوعية وادلصداقية؛

ىناؾ توافق كبَت بُت النماـ احملاسيب ادلايل والربامج ادلعلوماتية ادلوجودة ، شلا يسمح بتدنيئة التكاليف اخلاصة  -
 ؛نات احملاسبية وإعداد القوائم ادلالية واإلفصاح عنهابتسجيل البيا

 احملاسبية توحيد اإلجراءات بفضل الداتخلية ريراللتق تناسق أحسن من اجلنسيات ادلتعددة الشركات تستفيد -
 ؛الدوؿ دلختلف

 1؛إغلاد حلوؿ زلاسبية للعمليات اليت مل يعاجلها ادلخطط احملاسيب الوطٍت -
 ضماف مقروئية أفضل للحسابات بالنسبة للمستثمرين األجانب يف إطار عملية الشراكة.  -
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 المجلس الوطني للمحاسبة ودوره في تحديث النظام المحاسبي :الثالثالمطلب 
 تقديم المجلس الوطني للمحاسبة:  -1

، 1996سبتمرب25ادلؤرخ يف  318-96رقم  1مت إنشاء اجمللس الوطٍت للمحاسبة دبوجب ادلرسـو التنفيذي
( من ىذا ادلرسـو فإف ىذا اجمللس يعترب جهازا استشاريا ذو طابع وزاري ومهٍت مشًتؾ 02وطبقا لنص ادلادة )

)ؼلضع لسلطة وزير ادلالية( ويقـو دبهمة التنسيق والتلخيص يف رلاؿ البحث وضبط مقاييس احملاسبة والتطبيقات 
 ( من نفس ادلرسـو السالف يف ما يلي:03وادلتمثلة حسب ادلادة ) ادلوكلة لو ادلهاـطبيعة ل ادلرتبطة بذلك. إضافة

 صبع و استغفاؿ كل ادلعلومات والوثائق ادلتعلقة باحملاسبة وبتعليمها؛ -
 ة؛يينجز أو يكلف من ينجز كل الدراسات والتحاليل يف رلاؿ التنمية واستخداـ األدوات والطرؽ احملاسب -
 التدابَت الرامية إىل ضبط ادلقاييس احملاسبية واستغفاذلا العقفاين؛اقًتاح كل  -
 يفصح ويبدي رأيو وتوصياتو يف كل مشاريع النصوص التشريعية اليت ذلا عفاقة باحملاسبة؛ -
 ادلشاركة يف تطوير أنممة التكوين وبرارلو وربسُت ادلستوى يف رلاؿ ادلهن احملاسبية؛ -
 واألدوات ادلتعلقة باحملاسبة على الصعيد الدويل؛ متابعة تطور ادلناىج والتنميمات -
 تنميم التماىرات واللقاءات ذات الطابع التقٍت واليت تدتخل يف رلاؿ اتختصاصو؛ -
 ينشر تقاريره ودراساتو ورباليلو وتوجيهاتو. -

سالف، ادلرسـو ال من الثانية ادلادة عليو تنص ما تتعدى للمجلس الفعلية ادلهاـ فإف احلاؿ لواقع واستناداً 
 2 أساسا: ادلرتبطة أعمالو نتائج الفعلية أنشطتو عن اجمللس الناذبة إصلازات حسب لتشمل
 سابقة؛ استشارة زلل كاف الذي احملاسيب ادلخطط إصفاح مشروع تخفاؿ من احملاسيب، النماـ بإصفاح -
 التحوؿ عن الناذبة اجلديدة، االقتصادية األنشطة مع تكيفو طريق عن الوطٍت احملاسيب ادلخطط ذبديد -

 االقتصادي؛ احمليط الذي عرفو
 .والتوصيات اآلراء تخفاؿ من لو ادلقدمة االستشارات على اإلجابة -

فقد مت ربديث اإلطار العاـ للمجلس الوطٍت  2010يونيو  29ادلؤرخ يف  01-10ودبوجب القانوف رقم 
  الوزير ادلكلف ربت سلطة للمحاسبة وطٍت رللس  منو على ما يلي: "ينشأ 04للمحاسبة، إذ نصت ادلادة 

 احملاسبية...". ادلهن ومتابعة وتنميم احملاسيب االعتماد والتقييس مهاـ ويتوىل  بادلالية
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ادلؤرخ يف  24-11رقم 1من ادلرسـو التنفيذي 12و 11و 10ويف ىذا اإلطار نصت ادلواد 
 احملاسيب، ادلتعلقة باالعتماد، والتقييساجمللس الوطٍت للمحاسبة و  يضطلع هباعلى ادلهاـ اليت  27/01/2011

 احملاسبية. ادلهن ومتابعة وتنميم
والذي  24 -11 التنفيذي من ادلرسـو 02أما فيما يتعلق بأعضاء اجمللس فقد مت ربديدىم يف ادلادة 

كوف من يتضمن تشكيلة ورئاسة اجمللس، حيث يرأس اجمللس الوزير ادلكلف بادلالية أو شلثلو. أما تشكيلتو فهو يت
 عضو موزعُت كما يلي: 25

 ( عضواً ؽلثلوف الوزارات واذليئات اإلدارية والتنميمية؛13) -
 ( أعضاء منتخبُت عن اجمللس الوطٍت للمصف الوطٍت للخرباء احملاسبُت؛03) -
 ( أعضاء منتخبُت عن اجمللس الوطٍت للغرفة الوطنية حملافمي احلسابات؛03) -
 الوطٍت للمنممة الوطنية للمحاسبُت ادلعتمدين؛( أعضاء منتخبُت عن اجمللس 03) -
 ( أعضاء يتم اتختيارىم لكفاءاهتم يف رلاؿ احملاسبة وادلالية يعينهم الوزير ادلكلف بادلالية.03) -

 فإنو ينشأ لدى اجمللس اللجاف ادلتساوية األعضاء التالية: 01-10من القانوف  05وحسب نص ادلادة 
 والواجبات ادلهنية؛ احملاسبية ادلمارسات تقييس جلنة -
 االعتماد؛ جلنة -
 التكوين؛ جلنة -
 والتحكيم؛ االنضباط جلنة -
 النوعية. مراقبة جلنة -

 السالف الذكر. 24-11رقم من ادلرسـو التنفيذي  22إىل  18وقد نصت على مهاـ ىذه اللجاف ادلواد من 
 مراحل إنجاز النظام المحاسبي المالي:  -2

واليت مولت من قبل  2001بدأت عملية إصفاح ادلخطط احملاسبػػي الوطٍت بداية من الثفاثي الثاين لسنة 
البنك الدويل، وقد أوكلت ىذه العملية إىل رلموعة من اخلػػرباء الفرنسيُت بالتعاوف مع اجمللس الوطٍت للمحاسبة 

إىل  (PCN)وير ادلخطط احملاسيب الوطٍت وربت إشراؼ وزارة ادلالية، حبيث وضعت ربت عاتقهم مسؤولية تط
 2ادلعطيات االقتصادية اجلديدة وادلتعاملوف االقتصاديوف اجلدد.و جديد يتوافق زلاسيب مايل نماـ 
  :وقد مرت ىذه العملية بادلراحل التالية 

                                                                 
1
 .29/29/9288اٌّؤسخت فٍ  <2سلُ  اٌذَّمشاطُت اٌؾؼبُت اٌجشَذة اٌشعُّت ٌٍجّهىسَت اٌجضائشَت 
2
 .:8 ، ؿ?922ِىتبت اٌؾشوت اٌجضائشَت بىدواو ، 8ج ،طبقب نهًؼبٌٍر انًحبسبٍة انذًنٍةيحبسبة انًؤسسة ؽٕىف ؽؼُب،  
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تشخيص رلاؿ تطبيق ادلخطط احملاسيب الوطٍت مع إجػراء مقارنػة بيػنو وبُت معايَت  :المرحلة األولى -
 احملاسبة الدولية؛

 ؛تطوير مشروع سلطط زلاسيب جديد :المرحلة الثانية -
 التكوين للمخطط احملاسيب اجلديد وادلعايَت احملاسبية الدولية. :المرحلة الثالثة -

 
 مرحلة تشخيص مجال تطبيق المخطط المحاسبي الوطني : المرحلة األولى ( أ

 1وىي: ،شلكنةتطوير يف هناية ىذه ادلرحلة وضعت ثفاث تخيارات 
اليت عرفها تغَتات الاإلبقاء على تركيبة ادلخطط احملاسيب الوطٍت وربديد اإلصفاحات سباشيا مع  :الخيار األول -

 .االقتصادي يف اجلزائرو  احمليط القانوين
بعض  توافق ضماف ، والعمل علىتركيبة ادلخطط احملاسيب الوطٍت االبقاء على و يتمثل يف :الثانيالخيار    -

. لكن مع مرور الوقت IASBادلعاجلات مع احللوؿ التقنية ادلطورة من طرؼ رللس ادلعايَت احملاسبية الدولية 
يل ؽلكن لو أف يكػػػػوف مصدرا نمامُت زلاسبيُت سلتلفُت يعطياف نماما سلتلط ومعقد، وبالتا سينتج عن ذلك

 للتػناقض واالتختفاؼ؛
ىذا اخليار يتضمن اصلاز نسخة جديدة للمخطط احملاسيب الوطٍت مع عصرنة شكلو ووضع  :الخيار الثالث  -

 إطاره التصوري احملاسيب، ادلبادئ و القواعد مع األتخذ بعُت االعتبار ادلعايَت احملاسبية الدولية.
 

سبتمرب  05وبعد الدراسة، مت تبٍت اخليار الثالث من قبل اجمللس الوطٍت للمحاسبة يف اجتماعو ادلنعقد يف 
أو معايَت رللس معايَت  IAS/IFRSواتختيار طبيعة احملاسبة ادلرجعية سواء ادلعايَت احملاسبية الدولية  2001

 ت األوروبية. هايأو التوج USGAAP من تخفاؿ FASBاحملاسبة ادلالية األمريكية 
 

  تطوير مشروع مخطط محاسبي جديد. : ب( المرحلة الثانية
 تضمنقد على االتختيار السابق، و  بناءً  جديد زلاسيب إعداد مشروع نماـ بادلرحلة ادلتعلق هبذه تضمن التقرير

 2ادلشروع ما يلي: ىذا
 التصوري؛ باإلطار التعريف -
، األصوؿ، تقييم بقواعد التعريف -  واإليرادات؛ األعباء اخلصـو

                                                                 
1
 .;8ٔفظ اٌّشجغ اٌغببك، ؿ  
2
 .;<8 -:<8ِذأٍ بٓ بٍغُج، ِشجغ عببك، ؿ  
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 احلسابات؛ مدونة -
 احلسابات؛ عمل قواعد -
 .تفسَتية ومصطلحات ولواحقها، اجلديدة ادلالية القوائم ظلاذج -

 التقرير تقييم بغرضذلك و  اجلزائري للمحاسبة الوطٍت اجمللس من تخرباء يضم عمل فوج تشكيل مت وقد
 تعلق فيما تخاصة فريقُت، إىل النقاط من رلموعة حوؿ آرائهم تباينتغَت أف ىؤالء اخلرباء  ،ادلتعلق هبذه ادلرحلة

+  رلموعات (09) تسع يضم الذي (PCR)الفرنسي  اإلطار نسخة عن يعترب الذي ادلقًتح احملاسيب باإلطار
 صفر. حيث: اجملموعة
 االحتفاظ فضلألا من فإنو احلسابات، مدونة ػلدد دويل معيار غياب ظل يف أنو األوؿ الفريق اعترب -

 لتجنب الضرورية، التعديفات بعض فقط إليها ويضاؼ الوطٍت، احملاسيب ادلخطط يتضمنها بادلدونة اليت
 احملاسيب؛ والتعليم احلالية احملاسبية ادلمارسة على تأثَت سليب أي

 جيد بشكل تعكس واليت الفرنسيُت، اخلرباء قبل من ادلقًتحة تأكيد  ادلدونة طلب فلقد الثاين، الفريق أما -
 الدوؿ األوروبية واإلفريقية من العديد يف واسعا تبنيا تلقى اليت الفرنسية ادلدونة من وتقًتب الثالث، اخليار

 .وادلغاربية
 على توصيات بناءً  التكفل هبا ليتم الفرنسيُت، للخرباء للمحاسبة الوطٍت اجمللس أعضاء مفاحمات ربويل مت
 حوؿ مشروع التقييم نتائج إصبايل على موافقتها أكدت واليت ، 2002 ماي 27 بتاريخ ادلنعقدة العامة اجلمعية
 إثراءه وتقويتو. يتم أف على تبنيو، تقرر الذي اجلديد احملاسيب باإلطار تعلق ما باستثناء اجلديد احملاسيب النماـ
 اليت عن األسئلة بإجابات مرفوقاً  زلاسيب لنماـ ثاف دبشروع الفرنسيُت اخلرباء رلموعة تقدمت األساس، ىذا وعلى

 .األوؿ ادلشروع دبناسبة تشكلت
 للتأكد من ادلشروعُت بُت مقارنة بإعداد األوؿ، ادلشروع بتقييم قاـ الذي العمل فوج كلفويف ىذا االطار  

 تبليغها للخرباء يتم حوصلة إعداد مث ومن للمحاسبة، الوطٍت اجمللس دبفاحمات فعليا الفرنسيُت اخلرباء أتخذ مدى
 .احملاسيب اجلديد النماـ دلشروع النهائية النسخة تقدًن ذلم ليتسٌت االعتبار، بعُت أتخذىا أجل من الفرنسيُت

 
 التكوين للمخطط المحاسبي الجديد والمعايير المحاسبية الدولية :جـ( المرحلة الثالثة

 1على: اشتمل تكوين برنامج ومشروع تقرير، اللجنة أشغاؿ عن سبخض ىذه ادلرحلة، ببلوغ
 ؛احملاسيب التوحيد موضوع حوؿ دراسي يـو تنميم -
 وكانت موجهة اجلديد، احملاسيب النماـ برنامج زلتوى لشرح هتدؼ جهوية ذبمعات( 04) أربعة تنميم -

 .وادلمارسُت للمهنيُت أساساً 
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 خالصة الفصل:

 ما يلي: أف نستخلص ؽلكن ،تقدـما  من تخفاؿ
 يف سبيلوذلك  ،الدويل احملاسيب ربقيق التوافق ىو الدولية احملاسبية ادلعايَت وجود من األساسي اذلدؼ اف -

 دبوجب ادلعدة ادلالية الكشوفات من االستفادة وكذا ،الشركات دلختلف القوائم ادلالية واحدة لقراءة قاعدة توفَت
والقابلية للمقارنة ربقيق أكرب قدر من الشفافية  وبالتايل ،رشيدةال قتصاديةاال قراراتال ازباذ يف ىذه ادلعايَت

 .للمستثمرين اتازباذ القرار وتسهيل 
اإلعداد لنماـ زلاسيب جديد ب ت اجلزائربدأ 2001 سنة منذبداية العشرية األتخَتة وبالتحديد منذ  -

يف ذلك مفهـو احملاسبة ادلالية اليت توفر ادلعطيات  يتماشى والتطورات اليت حدثت على االقتصاد الوطٍت متبنياً 
تبٍت اجلزائر للنماـ احملاسيب ادلايل يعترب تخطوة ىامة لتحقيق التوافق بُت ادلمارسات احملاسبية فالفازمة للتحليل، 

إعطاء  من ؽلكن اجلزائر يف احملاسيب ادلرجع تغيَتأف  كما .يف اجلزائر مع توجيهات معايَت احملاسبة الدولية
 .احملاسبية شلارساهتا تقوًن وإعادة ادلالية إنتاج ادلعلومات تنميم يف النمر بإعادة للمؤسسات الفرصة
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 تمـهـيد   
 

خطوة ىامة لتحقيق التوافق بُت ادلمارسات احملاسبية يف اجلزائر مع اجلزائر يف اإلصبلح احملاسيب يعترب 
ال  الذي أصبح احملاسيب الوطٍتتغيَت ادلخطط من خبلل اإلصبلح  ىذالقد مت و ، توجيهات معايَت احملاسبة الدولية

أن يوفر بنظام زلاسيب ماِف من شأنو  ،يستجيب الحتياجات ادلستخدمُت اجلدد للمعلومات احملاسبية وادلالية
 .واخلارجُتالداخليُت  صبيع ادلستخدمُتزبدم  معلومات

يف البيئة احملاسبية العديد من اجلوانب الرئيسية احملاسيب صلده مرتبط ب النظام صبلحإمن جهة أخرى، فإن 
ىذه بتغيَتات شلاثلة على مستويات أخرى لضمان صلاح  االصبلح ىذاكان البد من مرافقة وبالتاِف   ،اجلزائرية

 العملية. 
 :ما يلي حول تتمحوروبذلك ستكون دراسة ىذا الفصل 

 ؛(SCFعرض النظام احملاسيب ادلاِف ) -
 .تشخيص واقع البيئة احملاسبية يف اجلزائر -
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 : عرض النظام المحاسبي المالياألول المبحث
 اإلطار العام للنظام المحاسبي المالي: األولالمطلب 

 الية:تضلاول من خبلل ىذا ادلطلب عرض االطار العام للنظام احملاسيب ادلاِف، وذلك من خبلل العناصر ال

 المحاسبي المالي اإلطار التصوري للنظام -1
بشكل موضوعي يف شكل  ادلهيكلةيقصد باإلطار التصوري احملاسيب رلموعة من اإلجراءات واألدوات 

مبادئ أساسية مرتبطة ببعضها البعض، هبدف إعداد تقارير مالية متجانسة، ومعدة الستخدامها من طرف 
التوحيد احملاسيب العادلي، مستثمرين، مقرضُت وآخرين، ىذا اإلطار التصوري احملاسيب يسمح بالتوافق والتنسيق، و 

 1من أجل إغلاد حلول زلاسبية للمشاكل ادلشًتكة.
احملاسيب األصللوسكسوين وعلى وجو  التوحيدومصطلح اإلطار التصوري )ادلفاىيمي( يتعلق أساسا بتاريخ 

معايَت من قبل ىيئة احملاسيب األمريكي، حيث صلد أن أول إطار تصوري أنشأ كان يف الو.م.أ  التوحيداخلصوص 
بإنشاء إطار تصوري  (IASC)، وبعدىا قامت 1985 -1978سنة ( وذلك ما بُت FASBاحملاسبة ادلالية )

 2خاص هبا.
 إلعداد دليل يعترب حيثادلاِف،  احملاسيب النظام من بُت اإلضافات اليت جاء هبا ادلفاىيمي اإلطار يعدو 

تكون بعض ادلعامبلت وغَتىا من األحداث ادلبلئمة عندما  احملاسبية الطريقة واختيار وتفسَتىااحملاسبية  ادلعايَت
 :من ادلفاىيمي اإلطار يتكون ، حيث3األخرى غَت معاجلة دبوجب معيار أو تفسَت

 التطبيق رلالو  التعاريف. 
 زلاسبية والفرضيات ادلبادئ. 
 والتكاليف ادلنتجات اخلاصة، األموال اخلصوم، األصول، تعريف. 

 

 التطبيق التعريف ومجال -أولً 
 تعريف النظام المحاسبي المالي: -أ

 منو، 03 ادلادة يف 2007 نوفمرب  25بتاريخ الصادر 11/07عرف ادلشرع اجلزائري احملاسبة ادلالية يف القانون
وتصنيفها، وتقييمها، وتسجيلها،  قاعدية عديدة معطيات بتخزين يسمح ادلالية ادلعلومات لتنظيم على أهنا "نظام

يف هناية  ا، ووضعية خزينتهاعته وصلا ،ادلؤسسة ادلالية وشلتلكات الوضعية عن صادقة صورة تعكس كشوف وعرض
 4السنة ادلالية"

                                                                 
1
 .11 ص ،1ج،ِؽخغ قبثكشٕٛف شؼ١ت،  
2
 .07ثٛظثخ ضبٌع، ِؽخغ قبثك، ص  
3
 .78ص  ،70اٌّبظح  ،1770ٔٛفّجؽ  12اٌظبظؼ ثزبؼ٠ص  08اٌدؿائؽ٠خ اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ، اٌؼعظ اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ  
4
 .78ص  ،78اٌّبظح  ،ٔفف اٌّؽخغ اٌكبثك 
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 مجال تطبيق النظام المحاسبي المالي  -ب
يُطبق النظام احملاسيب ادلاِف اجلديد على كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم دبوجب نص قانوين أو تنظيمي 

أنو يستثٍت من ىذا التطبيق األشخاص ادلعنويُت  غَتدبسك زلاسبة مالية، مع مراعاة األحكام اخلاصة هبا. 
 1 اخلاضعُت لقواعد احملاسبة العمومية.

 2دبسك احملاسبة ادلالية فيما يلي:وؽلكن حصر ادلؤسسات ادللزمة 
 .الشركات اخلاضعة ألحكام القانون التجاري 
 .التعاونيات 
  األشخاص الطبيعيُت أو ادلعنويُت ادلنتجُت للسلع أو اخلدمات التجارية وغَت التجارية إذا كانوا ؽلارسون

 ة على عمليات متكررة؛ينشاطات اقتصادية مبن
  ادلعنويُت اخلاضعُت لذلك دبوجب نص قانوين أو تنظيمي؛و كل األشخاص الطبيعيُت أو 
  لمؤسسات الصغَتة اليت ال يتعدى رقم أعماذلا وعدد مستخدميها ونشاطها احلد ادلعُت أن سبسك لوؽلكن

  زلاسبة مالية مبسطة.
  المحاسبية والفرضيات المبادئ -ثانياً 

 :المالية القوائم إعداد خاللها من يتم التي الفرضيات -أ

 التعهد ) اللتزام( محاسبة -
زلاسبة االلتزام. وىذا يعٍت أنو غلب  إعداد القوائم ادلالية وفقعلى ادلؤسسات  ينبغيفإنو  الفرضية هحسب ىذ

عندما ػلدث التدفق وليس  عندما ينشأ احلق أو الدينأي ، االلتزامحدوث عند  االحداث االقتصاديةتسجيل 
 .156-08من ادلرسوم التنفيذي  06قم ر  وىو ما نصت عليو ادلادة 3النقدي.

 النشاط  استمرارية -
وىو  4.ألجلو تأسست الذي نشاطها متابعة يف استمرار ادلؤسسة افًتاض يتم إعداد البيانات احملاسبية على

 .156-08 من ادلرسوم التنفيذي 07رقم  ادلادة ما نصت عليو 
 المحاسبية المبادئ - ب

 مبدأ وىي : 12سلتلف ادلبادئ احملاسبية ادلعروفة وقد حددىا بـ تبٌت النظام احملاسيب ادلاِف 
                                                                 

1
 .78ص  ،71اٌّبظح  ، ٔفف اٌّؽخغ اٌكبثك 
2
 .78ص  ،72ٚ 78اٌّبظح  ،ٔفف اٌّؽخغ اٌكبثك 

3
 ODILE Barbe et LAURENT Didelot, Maitriser les IFRS, 5eme édition, Groupe Revue Fiduciaire, Paris 2010, 

P: 27. 
4
 CODE IFRS – Normes et interpretations, Textes consolidés à jour au 15 mars 2011, 6

eme
 édition, Groupe Revue 

Fiduciaire, Paris 2011, P:19. 
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يقصد بالدورة احملاسبية الفًتة اليت تعتمدىا ادلؤسسة لتحديد نتائج أعماذلا  الدورة المحاسبية:  -
، كما ؽلكن N/31/12وتنتهي يف  N/01/01ومركزىا ادلاِف، وعادة ما تكون سنة حيث تبدأ يف 

إلقفال الدورة، إذا كان نشاطها مقيد بدورة استغبلل  12/ 31آخر سلالف لتاريخ للمؤسسة أن تضع تاريخ 
ويف احلاالت االستثنائية أين تكون الدورة احملاسبية أقل أو أكثر من سنة )كأن تكون  سلالفة للسنة ادلدنية.

 1ادلؤسسة يف حالة إنشاء أو توقف(، أو يف حالة تغيَت تاريخ اإلقفال، غلب تربير ذلك.
 أن غلب أنو على 156 -08رقم  التنفيذي ادلرسوم من 12 رقم ادلادة تنصستقاللية الدورات: ا  -

 أن تنسب يتعُت ربديدىا وألجل تليها، اليت والسنة سبقتها اليت السنة عن مستقلة مالية سنة كل نتيجة تكون
 .فقط هبا اخلاصة والعمليات األحدث إليها

تعترب كوحدة اقتصادية مستقلة ومنفصلة ادلؤسسة حسب ىذا ادلبدأ فإن قاعدة الوحدة القتصادية:   -
ادلبدأ يف ربديد مسؤولية  أعلية ىذاوتكمن عن مالكيها، أي أن ذلا شخصية معنوية مستقلة عن ادلبلك. 

 .156-08رقم  من ادلرسوم التنفيذي 09رقم  ادلادة وىو ما نصت عليو 2ادلؤسسة ذباه الغَت خاصة ادلبلك.
ادلتضمن النظام احملاسيب ادلاِف  11-07من القانون  13و 12نصت ادلادة مبدأ الوحدة النقدية:  -

بالعملة األجنبية فيجب ترصبتها إُف العملة  ليت سبتاعلى مسك احملاسبة ادلالية بالعملة الوطنية، أما العمليات 
 الوطنية حسب الشروط والكيفيات احملددة يف ادلعايَت احملاسبية. 

يلي: " تلتزم كل مؤسسة باحًتام  على ما 156-08من ادلرسوم التنفيذي 10رقم  نصت ادلادة كما
 مبدأ الوحدة النقدية..."

يف القرارات يؤثر غياهبا من القوائم ادلالية كان تكون ادلعلومة ذات معٌت، إذا  مبدأ األهمية النسبية:  -
3.ادلتخذة من طرف ادلستخدمُت

 .156-08من ادلرسوم التنفيذي 11رقم  ادلادة وىو ما نصت عليو 
ويقصد بذلك التزام ادلؤسسة يف الدورة احلالية بتطبيق نفس الطرق احملاسبية مبدأ ثبات الطرق:   -

ادلطبقة يف دورة سابقة، ذلك الن انسجام ادلعلومات احملاسبية وقابليتها للمقارنة خبلل الفًتات ادلتعاقبة يقضي 
من  05رقم  دلتعلقة بتقييم العناصر وعرض ادلعلومات. وىو ما نصت عليو ادلادةبدوام تطبيق القواعد والطرق ا

 .156- 08ادلرسوم التنفيذي
 4ادلبدأ وذلك يف حالتُت علا: االنظام احملاسيب ادلاِف يقر بإمكانية منح استثناء ذلذ غَت أن

 تغيَت مفروض يف إطار نص قانوين؛ -
 ادلالية.عندما هتدف إُف ربسُت عرض القوائم  -

                                                                 
1
، ِعاضٍخ، اٌٍّزمٝ اٌعٌٟٚ زٛي إٌظبَ اٌّسبقجٟ اٌّبٌٟ انجببئيت يغ اننظبو انًذبضبي انًبنييتطهببث تكييف انمىاػذ ػؿٚؾ ػٍٟ، ِزٕبٚٞ ِسّع،  

 .1717خبٔفٟ  13ٚ 10فٟ ظً ِؼب١٠ؽ اٌّسبقجخ اٌع١ٌٚخ، اٌّؽوؿ اٌدبِؼٟ ثبٌٛاظٞ ٠ِٟٛ 
2 DJELLOUL Saci, Op. cit, p: 84. 

3 BRUNO Colmand et autres, Comptabilité Financière- Normes IAS/IFRS, Pearson éducation, paris 2008, 

P:36. 
4
 .78ص  ،83اٌّبظح  ،1770ٔٛفّجؽ  12اٌظبظؼ ثزبؼ٠ص  08اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ، اٌؼعظ  اٌدؽ٠عح 
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 وىذا االستثناء الثاين يزيل فكرة التقيد بالتكلفة التارؼلية، وذلك عند إعادة التقييم.
ويقصد بذلك االلتزام بدرجة من احلذر يف إعداد التقديرات يف ظل عدم الحذر:  مبدأ الحيطة و  -

أو التقليل يف قيمة  التأكد، حبيث ال تؤدي ىذه التقديرات إُف تضخيم وإفراط يف قيمة األصول واإليرادات،
 .156-08 من ادلرسوم التنفيذي 14رقم  ادلادة ىو ما نصت عليوو . م والتكاليفاخلصو 

من ادلرسوم  17رقم  ويف ىذا اإلطار فقد نصت ادلادةمبدأ عدم المساس بالميزانية الفتتاحية:  -
 السنة إقفال دليزانية مطابقة مالية االفتتاحية لسنة ادليزانية تكون أن على ما يلي: " غلب 156-08 التنفيذي

 .ادلالية السابقة"
من بُت االضافات اليت يعترب ىذا ادلبدأ مبدأ تغليب الوضعية القتصادية على الشكل القانوني:   -

ينبغي التعامل مع األحداث االقتصادية حسب الواقع ادلاِف و ليس حسب الظاىر  إذ، (SCFجاء هبا )
رقم  وىو ما تضمنتو ادلادة 1 كن تسجيل قرض اإلغلار ضمن عناصر ادليزانية.القانوين، فمن خبلل ىذا ادلبدأ ؽل

 ادلتضمن النظام احملاسيب ادلاِف. 11-07من القانون رقم  06
قاصة بُت عنصر من األصول عملية مال ؽلكن إجراء أي يشَت ىذا ادلبدأ اُف أنو  مبدأ عدم المقاصة: -

ىناك معايَت تسمح بإجراء  كانتإال إذا  ) النواتجوعنصر من اخلصوم، و ال بُت عنصر من األعباء وعنصر من 
 .11-07من القانون رقم  15رقم  ادلادة عليو نصتوىو ما  2.ىذه ادلقاصة(

 بقيمتها االقتصادية واألحداث العمليات كل تسجيل ادلبدأ ىذا وفق يتممبدأ التكلفة التاريخية:   -
 باالعتبار األخذ دون ادلاضي عن القيم حبيث تعرب .النقود قيمة ثبات افًتاض مع حدوثها تاريخ عند الفعلية

-08من ادلرسوم التنفيذي  16رقم  ادلادة وىو ما نصت عليو 3.ادلؤسسة على تؤثر اليت االقتصادية التقلبات
156 

تعطي القوائم ادلالية صورة صادقة حول الوضعية ادلالية للمؤسسة، غلب أن مبدأ الصورة الصادقة:  -
وتتضمن الصورة الصادقة احًتام القواعد وادلبادئ احملاسبة وإعداد قوائم مالية تكون قادرة على تقدمي معلومات 

 4مبلئمة عن الوضعية ادلالية للمؤسسة.
 :المالية للقوائم النوعية الخصائص -جـ

غلب أن تتوفر ادلعلومة الواردة يف القوائم ادلالية على اخلصائص النوعية نص النظام احملاسيب ادلاِف على أنو 
  5 .للمبلئمة والدقة وقابلية ادلقارنة والوضوح

 1ويف ما يلي شرح موجز ذلذه اخلصائص:
                                                                 

1
 .83، أطؽٚزخ ظوزٛؼاٖ، ِؽخغ قبثك، ص شٕٛفشؼ١ت  

2
 BRUNO Colmand et autres, Op. cit, p:  36 . 

3
( ربؼ٠ص /http://www.benbelghit.comاٌّٛلغ: ) ػٍٝ االٔزؽٔذ فٟ، ِٕشٛؼح انًبنيتضهطهت دروش في انًذبضبت ِعأٟ ثٓ ثٍغ١ث،  

 .17/72/1711االطالع: 
4
 .71ػؿٚؾ ػٍٟ، ِزٕبٚٞ ِسّع، ِؽخغ قبثك، ص  
5
 .11، ص73 اٌّبظح ،1773 ِبٞ 13اٌظبظؼ ثزبؼ٠ص  ،10 اٌؼعظ ،اٌدؿائؽ٠خ اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خاٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ  

http://www.benbelghit.com/
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القرارات االقتصادية يف تأثَت العلى القدرة ذلا  تمبلئمة إذا كان ةادلعلوم تكون: (pertinence)المالئمة  -
 ، وذلك عن طريق مساعدهتم يف تقييم األحداث ادلاضية واحلالية أو ادلستقبلية.للمستخدمُت

ن األخطاء خالية م غلب أن تكونة يموثوق ذاتادلعلومة  حىت تكون :  (Fiabilité)الدقة والموثوقية  -
الصورة الصادقة،  :وىي الصفاترلموعة من  تتوفر فيهاأن وثوقة ينبغي ادلادلعلومة  وبالتاِف فإن، تواالضلرافا

 ، االعلية النسبية.، احلياداالقتصادية عن اجلانب القانوين احليطة واحلذر، تغليب احلقيقة
ادلعلومة القيام بعملية  ؽلكن دلستخدمي ىذه اخلاصيةمن خبلل : (Comparabilité) القابلية للمقارنة -

ؽلكن مقارنة كما ،  وذلك خبلل فًتات متعاقبةلمؤسسات اليت تعمل يف نفس اجملال االقتصادي ل بالنسبةادلقارنة 
 .مؤسسات أخرى يف نفس الفًتة الزمنيةبأداء  ادلؤسسةأداء 

سهلة الفهم واضحة و  الواردة يف القوائم ادلاليةادلعلومات ينبغي أن تكون  : (Intelligibilité)الوضوح -
 .الذين ؽللكون معارف أساسية يف التسيَت واحملاسبة واالقتصاد مباشرة من قبل ادلستخدمُت

 

 مختلفة: مفاهيم  -ثالثاً 
 2يلي: ما أعلها ،مفاىيم بعدة ادلاِف احملاسيب النظامقد جاء ف ادلفاىيم حيث من أما

واليت  ،ادلاضية االقتصادية األحداث خبلل من مراقبتها كنؽل اليت ادلوارد األصول عناصر تشملاألصول:  -
 اليت ؽلكن استئجارىا األصول أن مبلحظة كنؽل التعريف ىذا خبلل من ،مستقبلية اقتصادية منافع منها نتظري

 .األصول عناصر من تعترب ما ذلدف
هبا  الوفاء تميو  ة،يادلاض االقتصادية األحداث عن والناذبة احلالية االلتزامات اخلصوم تشملالخصوم:  -
 اقتصادية.  منافع على احلصول منها نتظريو  ادلوارد، يف النقصان مقابل
نقصان  أو األصول، زيادة إطار يف احملاسبية الدورة أثناء االقتصادية ادلنافع يف اإليرادات تتمثل: اإليرادات -

 اخلصوم.  يف
 زيادةأو  األصول، نقصان إطار يف احملاسبية الدورة أثناء االقتصادية ادلنافع يف اطلفاض يف تتمثلاألعباء:  -

 اخلصوم. 
 .احملاسبية للدورة األعباء ورلموع اإليرادات رلموع بُت الفرق الصافية النتيجة سبثل: الصافية النتيجة -

 
 

                                                                                                                                                                                                        
1
 WOLFGANG Dick et FRANCK Missonier- Piera, comptabilité financière en IFRS, Pearson Education, Paris 

2006, P: 322. 
2
 .83شؼ١ت شٕٛف، أطؽٚزخ ظوزٛؼاٖ، ِؽخغ قبثك، ص  
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 تنظيم المحاسبة -2
على ادلؤسسات واخلاضعُت ذلذا النظام  ينبغي ينص على أنو النظام احملاسيب ادلاِف ىذا البند فإن من خبلل  

  1مراعاة واحًتام ادلبادئ والقواعد التالية:
 احملاسبة ينبغي أن ربًتم فيها مبادئ احليطة واحلذر، الدقة وادلصداقية والشفافية واإلفصاح؛ -
 ؛ نيةبالعملة األجنبية إُف العملة الوط اليت سبتوربول العمليات  ،كل العمليات تقاس بالعملة الوطنية -
 ينبغي أن يكون داخل كل مؤسسة دليل عمل للمراقبة و ادلراجعة الداخلية واخلارجية؛ -
للجرد الدائم على األقل مرة يف السنة بالكمية والقيمة، على واخلصوم عناصر األصول ينبغي أن زبضع  -

لؤلصول اجلرد الوضعية احلقيقية ىذا أساس فحص مادي وإحصاء للوثائق الثبوتية، وغلب أن يعكس 
 واخلصوم؛

 كل تسجيل زلاسيب انطبلقاً من وثائق مؤرخة ومكتوبة يف شكل يضمن ادلصداقية؛غلب أن يتم   -
دفًت األستاذ، دفًت اجلرد، وؽلكن إعداد دفاتر  كل مؤسسة أن تقوم بإعداد دفًت اليومية،على  غلب  -

 بادلؤسسات الصغَتة.مع مراعاة األحكام اخلاصة  ويوميات مساعدة حسب ما تقتضيو حاجة ادلؤسسة،
 سنوات على األقل؛ (10غلب أن ػلتفظ بالدفاتر احملاسبية وادلستندات ادلؤيدة ذلا دلدة ) -
على الدفاتر احملاسبية أين يوجد ادلقر االجتماعي للمؤسسة، وسبسك ىذه رئيس احملكمة يرقم و يؤشر  -

 الدفاتر دون ترك بياض أو أي تغيَت أو نقل يف اذلوامش؛
 (10دلدة )هبا ت الصغَتة زلاسبة مبسطة تتضمن اإليرادات والنفقات اليومية وربتفظ سبسك ادلؤسسا -

 سنوات ابتداًء من تاريخ إقفال الدفاتر احملاسبية؛
 ينص النظام احملاسيب ادلاِف على مسك احملاسبة يدوياً أو عن طريق أنظمة اإلعبلم اآلِف؛ -
ائج وجدول سيولة اخلزينة وجدول تغَت األموال اخلاصة مل القوائم ادلالية على ادليزانية وحسابات النتتتش -

 وادلبلحق؛
 تضبط القوائم ادلالية ربت إشراف ادلسؤولُت خبلل مدة ال تتجاوز األربعة أشهر من تاريخ اإلقفال؛ -
 على معلومات تسمح بإجراء مقارنة مع الدورة احملاسبية السابقة؛ القوائم ادلاليةكما غلب أن تتوفر  -
غلب أن تتضمن ادلبلحق إيضاحات يف شكل مقارنة وصفية عددية وتشمل كل التعديبلت يف الطرق   -

ؽلكن قراءة القوائم ادلالية بشكل يسمح دبقارنة دورة  ااحملاسبية وغَت ذلك من التوضيحات واليت من خبلذل
 زلاسبية بأخرى؛

                                                                 
1
 . 18-18،  ص صِؽخغ قبثكشؼ١ت شٕٛف،  
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عية ادلعلومات احملاسبية اليت تتضمنها بغرض ربسُت مستوى ونو  ييمؽلكن أن تلجأ ادلؤسسة إُف إعادة التق -
 القوائم ادلالية؛ 

ال يتم أي تغيَت يف الطرق احملاسبية إال إذا فرض يف إطار تنظيم جديد أو إذا كان يهدف إُف ربسُت  -
 نوعية القوائم ادلالية.

 الحسابات في وإدراجها والنواتج األعباء الخصوم، األصول،وتسجيل  قواعد التقييم -3
، إذ 156-08رقم  التنفيذي ادلرسوم أحكام تطبيق كيفيات لتحديد 26/07/2008ادلؤرخ يف  القرار جاء

، وذلك كما والنواتج واالعباء واخلصوم األصول ليوتسج مييالتق تناول ىذا القرار العديد من النقاط أعلها قواعد
 1يلي:

بعملية قياس االصول  وادلرتبطة العامة جموعة من القواعددب وتتعلق: مييتقالو  ليتسجلل عامة قواعد -
 ؛واخلصوم واالعباء والنواتج

 ، ادلخزون،وادلالية وادلعنوية ادلادية االستثمارات بتسجيلوتتعلق  :والتقييم للتسجيل خاصة قواعد -
تقييم األعباء والنواتج  مؤونات ادلخاطر واألعباء، القروض واخلصوم ادلالية األخرى، وكذا اإلعانات،

 ؛ادلالية
 حلساب الغَت، ادلنجزة بصورة مشًتكة أو بالعمليات: ويتعلق األمر والتسجيل للتقييم خاصة نماذج -

 بالعملة ادلنجزة العمليات ،التمويلي اإلغلار عقد ،، الضرائب ادلؤجلةاألجل طويلةالعقود  االندماج،
 وظلوذج ة،ياألساس األخطاء حيوتصح ةياحملاسب  الطرقَتتغ ،االمتيازات ادلمنوحة للمستخدمُت ،ةياألجنب

 ة.َت صغات ؤسسدلخاص با
 

 : تطبيقات المحاسبة الماليةالثانيالمطلب 
 عرض القوائم المالية -1

تعترب القوائم ادلالية من أىم مصادر ادلعلومات اليت يعتمد عليها ادلستثمرين وادلقرضُت واحملللُت ادلاليُت 
 ادلهتمة بأمر ادلؤسسة يف عملية ازباذ القرارات االقتصادية. وغَتىم من األطراف

ولقد فرض النظام احملاسيب ادلاِف على ادلؤسسات اليت تندرج ضمن رلال تطبيقو أن تقوم بإعداد قوائم 
زيادة على  (SCF)حسب  القوائم ادلالية تتضمن حيثمالية تسمح بإعطاء صورة صادقة عن حالة ادلؤسسة، 

ول حسابات النتائج، جدول تدفقات اخلزينة وجدول تغَتات األموال اخلاصة. وكذلك ملحق يتضمن ادليزانية وجد
بالتاِف صلد أن النظام احملاسيب ادلاِف اعتمد القوائم ادلالية احملددة يف معيار  الطرق والقواعد احملاسبية ادلعتمدة. و

 (.01احملاسبة الدوِف رقم )
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تبُت ما لدى ادلؤسسة هي ادليزانية ادلرآة العاكسة للوضع ادلاِف للمؤسسة يف وقت معُت، ف: تعترب الميزانية -أولً 
 التزامات، وذلذا تسمى أيضا قائمة ادلركز ادلاِف. وما عليها من من شلتلكات

وحسب ما جاء يف النظام احملاسيب ادلاِف غلب أن تربز ادليزانية بصفة منفصلة عناصر األصول وعناصر 
وفيما يلي زلتوى ، ر اجلارية والعناصر غَت اجلاريةكما يفًتض تقدمي ادليزانية من خبلل التمييز بُت العناصاخلصوم،  

 1 عناصر األصول واخلصوم حسب النظام احملاسيب ادلاِف:
 االىتبلكات، ادلساعلات، ،العينية الثابتة األصول ، ادلعنوية الثابتة األصول :التالية العناصر األصول تتضمن -

 واألصول نياآلخر  ُتنيالزبائن وادلد ،(ادلؤجلة الضرائب زييسب مع) بةيالضر  أصول ادلخزونات، ،يةادلال األصول
 .ةيابغلاإل نةيومعادالت اخلز  ةيابغلاإل األموال خزينة مسبقا(، مثبتة )أعباء ادلماثلة األخرى

 اإلقفال تاريخ عقب أو ادلقًتحة ادلقررة التوزيع عمليات قبل اخلاصة األموال رؤوس ما يلي: اخلصوم تتضمن -
األخرى،   والعناصر ةيادلال للسنة الصافية والنتيجة واالحتياطات) الشركات حالة يف (الصادر ادلال رأس زييسب مع

 نواتج -ادلؤجلة الضرائب زييسب مع بةيالضر  خصوم والدائنون اآلخرون، ادلوردون ،اجلارية غَت اخلصوم كما تتضمن
 .ةيالسلب نةياخلز  ومعادالت ةياألموال السلب نةي، خز -مسبقا مثبتة
 فوائد قة ادلعادلة، وكذايطر  حسب احلسابات يف ادلدرجة ادلساعلات إظهار بغل ادلدرلة ةيزانيادل حالة يف -
 .ةياألقل
 اطياحت كل عة وموضوعيطب وصف: مثل ادللحق يف أو ةيزانيادل يف إما إظهارىا بغل أخرى معلومات وىناك -
تطور عدد األسهم بُت بداية وهناية السنة ادلالية، وكذا القيمة االمسية لؤلسهم اليت سبتلكها ، اطاتياالحت من

 ادلؤسسة...إٍف.
 :جدول حسابات النتائج -ثانياً 

يعرف جدول حسابات النتائج بأنو قائمة تبُت نتيجة نشاط ادلؤسسة من ربح أو خسارة، وذلك دبقابلة 
 وفات ادلرتبطة هبا خبلل السنة أو الفًتة احملاسبية.اإليرادات بادلصر 

احملققة من  النواتجوقد عرف النظام احملاسيب ادلاِف جدول حسابات النتائج بأنو: " بيان ملخص لؤلعباء و 
طرف ادلؤسسة خبلل السنة ادلالية، وال يأخذ يف احلسبان تاريخ التحصيل أو تاريخ الدفع، ويظهر نتيجة السنة 

 2الصافية ربح أو خسارة"ادلالية 
 سمحي) طبيعتها حسب األعباء ربليلحساب النتائج يف ما يلي: جدول وتتمثل ادلعلومات اليت تقدم يف 

النتيجة  االستغبلل(، عن والفائض اإلصباِف ادلضافة مةيالق اإلصباِف، اذلامشاجملاميع الرئيسية التالية:  بتحديد
 النتيجة ،العادية ؤلنشطةل الصافية نتيجةال ،ةيالعاد األنشطةأعباء  ة،يالعاد األنشطة التشغيلية، النتيجة ادلالية، نواتج

 للسنة ادلالية. الصافية النتيجة (،االستثنائية) العادية غَت
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2
 .18ص  ،اٌكبثكٔفف اٌّؽخغ  
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 حسب النتائج حساب جدول تقدمي أيضا دلؤسساتأنو بإمكان اإُف  ادلاِف احملاسيب النظام أشار ىذا وقد
 .ادللحق يف الوظيفة

 بالظروف صلة ذلا واليت اإلقفال تاريخ بعد تطرأ اليت ثادحاأل أن إُف كذلكاحملاسيب ادلاِف  النظام  أشاركما 
 ةيالوضع عن أفضل معلومات ميتقد يف تساىم كانت إذا اتيحتصح هايعل تًتتب اإلقفال خييف تار  القائمة

 ة.يادلال السنة إقفال القائمة عند
ؽلثل جدول تدفقات اخلزينة تلك األداة الدقيقة ادلستخدمة للحكم على فعالية : جدول تدفقات الخزينة -ثالثاً 

وذلك اعتمادا على عنصر اخلزينة الذي يعد ادلعيار األكثر موضوعية يف احلكم  تسيَت ادلوارد ادلالية واستخداماهتا،
العليا( تتخذ على ضوئها )اإلدارة  االسًتاتيجيةعلى تسيَت مالية ادلؤسسة. ويعترب كجدول قيادة يف يد القمة 

 1رلموعة من القرارات اذلامة كتغيَت النشاط أو توسيعو أو االنسحاب منو أو النمو وغَتىا.
ويقدم جدول تدفقات اخلزينة مدخبلت وسلرجات ادلوجودات ادلالية )السيولة( اليت ربصل خبلل الدورة 

  2حسب مصادرىا إُف ثبلثة رلموعات رئيسية:
 وغَتىا من األنشطة غَت  إيراداتىا أنشطة االستغبلل ) األنشطة اليت تتولد عنها التدفقات اليت تولد

 ادلرتبطة باالستثمار والتمويل(.
  تدفقات اخلزينة ادلرتبطة باالستثمار أو اليت تولدىا أنشطة االستثمار )عمليات تسديد أموال من أجل

 ألجل(.اقتناء استثمار وربصيل لؤلموال عن طريق التنازل عن أصل طويل ا
  التدفقات الناشئة عن أنشطة التمويل )أنشطة تكون ناصبة عن تغيَت حجم وبنية األموال اخلاصة أو

 القروض(.
وتكتسي دراسة تدفقات اخلزينة أعلية كبَتة من حيث أهنا تعد وسيلة مفضلة لتشكيل مؤشرات سبكننا من       

اخلزينة  تدفقاتجدول  أعلية فإن ذلك إُف وباإلضافةالتنبؤ خبطر اإلفبلس، وبادلشاكل اليت تواجهها ادلؤسسة. 
 3يعترب: اخلزينة جدول تدفقات فإن فيو. وذلذا الواردة ادلالية واجملمعات ادلؤشرات وداللة تعبَته، قدرة يف تكمن

 أداة ضرورية يف التسيَت التقديري. -
 أداة للحكم على التسيَت ادلاِف للمؤسسة. -
 ادلردودية و اخلاطرة.أداة سبثيل صحيح العبلقة بُت  -
 أداة لفهم احلركات و التدفقات ادلالية يف ادلؤسسة. -
 أداة تنبيو وإخبار وعنصر معلومايت ىام للمؤسسة.  -
 للمؤسسة. االسًتاتيجيةأداة الختبار أثار القرارات  -

                                                                 
1
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2
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3
 .188ِعأٟ ثٓ ثٍغ١ث، ِؽخغ قبثك، ص  
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 أداة مهمة يف التشخيص الذي يقوم بو البنك لتحليل احتياجات ادلؤسسة التمويلية.  -
 1عرض جدول تدفقات اخلزينة:لولقد حدد النظام احملاسيب ادلاِف طريقتُت  

 جدول تدفقات الخزينة بالطريقة المباشرة: 
ترتكز الطريقة ادلباشرة على تقدمي األجزاء الرئيسية لدخول وخروج التدفقات النقدية اإلصبالية )الزبائن،  

، مث تقريب و مقارنة ىذا التدفق ادلاِف الصايف مع ادلوردين، الضرائب...( قصد احلصول على تدفق ماِف صاف  
 النتيجة قبل الضريبة للفًتة ادلعنية.

 جدول تدفقات الخزينة بالطريقة غير المباشرة:  
 تقوم الطريقة غَت ادلباشرة على تصحيح وتسوية النتيجة الصافية للسنة ادلالية مع األخذ يف احلسبان: 

  ،تغَتات ادلوردين...(؛ أثار ادلعامبلت دون التأثَت يف اخلزينة )االىتبلكات ،تغَتات الزبائن ،احملزونات 
   أو التسويات )الضرائب مؤجلة(؛التفاوتات 
   التدفقات ادلالية ادلرتبطة بأنشطة االستثمار أو التمويل )قيمة التنازل الزائدة أو الناقصة( وىذه التدفقات

 ى.تقدم كبل على حد
 البنودمن  بندعن ربليل احلركات اليت أثرت يف كل  ولدىذا اجل: يعرب جدول تغيرات األموال الخاصة -رابعاً 

 للمؤسسة خبلل السنة ادلالية.اليت تتشكل منها رؤوس األموال اخلاصة 
 2يف ما يلي: اجلدول ىذا يف ادلطلوب تقدؽلها الدنيا تتمثل ادلعلومات

 ادلالية؛ للسنة الصافية النتيجة -
 أموال؛ كرؤوس مباشرة تأثَتىا ادلسجل األخطاء وتصحيحات احملاسبية الطريقة تغيَتات -
 .ىامة أخطاء إطار تصحيح ضمن اخلاصة األموال رؤوس يف مباشرة ادلسجلة األخرى واألعباء النواتج -
 الرمسلة؛ عمليات -
 .ادلالية السنة خبلل ادلقررة والتخصيصات النتيجة توزيع -

عدة  باإلضافة اُف ،: يتضمن على وجو اخلصوص القواعد والطرق احملاسبيةملحق الكشوف المالية -خامساً 
 الواردة يف القوائم ادلالية.تساعد على فهم أحسن للعمليات معلومات تكميلية 
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 عرض وتقديم مدونة الحسابات -2
وحددت  العشري النظام على SCFادلاِف  احملاسيب النظام هبا جاء اليت احلسابات مدونة بناء يف أعُتِمد

 1رلموعات مصنفة كما يلي: سبع ذلك ألجل
 يف احملتجزة األرباح ادلال، رأس يف ادلساعلات حسابات وتشمل :حسابات رؤوس األموال (1) الصنف 

 األخرى؛ وكل القروض احتياطات شكل
 أنشأهتا من أو ادلؤسسة اشًتهتا اليت الدائمة ميوالق األمبلك رلموع ىي :األصول الثابتة (2) الصنف 

 ع؛يالب سيول االستخدام أجل
 أو عهايإعادة ب هبدف اشًتهتا أو ادلؤسسة أنشأهتا اليت األموال رلموع ىي :المخزونات (3) الصنف 

 االستغبلل؛ أو عيالتصن ةيعمل يف استهبلكها
 ضمن  ترتيبها مت اليت تلك غَت والديون احلقوق حسابات على وتشمل :حسابات الغير (4) الصنف

 اجملموعة مع ترتب الغالب ادلاِف طابعها حبسب اليت تلك أو الدائمة األموال أو الثابتة األصول عناصر
 اخلامسة؛

 القيم  حركة عن الناذبة وااللتزامات احلقوق اجملموعة ىذه تتضمن :الماليةالحسابات  (5) الصنف
 األخرى؛ ادلالية وادلؤسسات والبورصات البنوك مع سبت اليت والعمليات الشيكات النقدية،

 لقاء ادلؤسسة ربملتها اليت وادلصاريف والتكاليف األعباء عناصر كل : وتشملالعباء (6) الصنف 
 مزاولتها لنشاطها؛

 النشاط؛ دلزاولة نتيجة ادلؤسسة حققتها اليت العائدات عناصر كل وتشمل :اليرادات (7)الصنف 
( واليت تستعمل يف زلاسبة التسيَت وااللتزامات 9( و )8( و )0كما ؽلكن للمؤسسات استعمال األصناف )

 .7إُف  1اجملموعات من ادلالية خارج ادليزانية، أو من أجل متابعة عمليات خاصة ال يوجد ذلا حساب يف 
 

 :(1-3من خبلل اجلدول رقم ) وفيما يلي عرض حملتوى مدونة احلسابات حسب النظام احملاسيب ادلاِف
 
 
 
 

                                                                 
1
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 األصىل انثببتت: انصنف انثبني  دطبببث رؤوش األيىال: انصنف األول

 ؛ِٓ خع٠ع اٌزؽز١ً -11ؼأقّبي ٚازز١بطبد ِٚب شجٗ غٌه؛  -17

ضبؼج  –ء اٌّؤخٍخ اإل٠ؽاظاد ٚاألػجب -18ٔز١دخ اٌكٕخ اٌّب١ٌخ  -11

 -18اٌطظَٛ غ١ؽ اٌدبؼ٠خ؛  –بد األػجبء ِؤٚٔ -12ظٚؼح االقزغالي؛ 

ّكبّ٘بد بٌاٌع٠ْٛ اٌّؽرجطخ ث -10اإللزؽاضبد ٚاٌع٠ْٛ اٌّّبثٍخ؛ 

 .زكبة اإلؼرجبط ث١ٓ اٌٛزعاد -13؛ (رزؼٍك ثبٌفؽٚع ٚاٌّدّؼبد)

 

األطٛي اٌثبثزخ  -11؛ (اٌّؼ٠ٕٛخ)غ١ؽ اٌّبظ٠خ  اٌثبثزخ األطٛي -17

األطٛي اٌثبثزخ  -18؛ األطٛي اٌثبثزخ فٟ شىً اِز١بؾ -11اٌّبظ٠خ؛ 

رزؼٍك ثكٕعاد )اٌّكبّ٘بد ٚاٌع٠ْٛ اٌٍّسمخ ثّكبّ٘بد  -18؛ اٌدبؼ٠خ

اٌكٕعاد ، االقُٙ ، )األطٛي اٌثبثزخ اٌّب١ٌخ  -10 ؛(اٌفؽٚع ٚاٌّدّؼبد

ضكبئؽ أٚ  -13إ٘زالن األطٛي اٌثبثزخ؛  -13؛ .....(اٌىفبالد اٌّعفٛػخ

 .ٔمض ل١ُ األطٛي اٌثبثزخ

 دطبببث انغير: انصنف انرابغ انًخسونبث: انصنف انثبنث

ِٛاظ )ر٠ّٕٛبد أضؽٜ  -81األ١ٌٚخ ٚاٌٍٛاؾَ؛ ّٛاظ اٌ -81؛ ثضبئغ -87

ِٕزٛخبد خبؼ٠خ  -88؛ ....(إقزٙالو١خ، أغٍفخ غ١ؽ لبثٍخ إلقزؽخبع

ِطؿْٚ إٌّزٛخبد  -82؛ إٔزبج ضعِبد خبؼ٠خ -88؛ ٌٍكٍغ ٚاألشغبي

؛ ِطؿٚٔبد ِزأر١خ ِٓ األطٛي اٌثبثزخ -88؛ (ٚق١ط١خ، ربِخ، فضالد)

ضكبئؽ اٌم١ّخ ػٓ  -83؛ ِشزؽ٠بد -83ِطؿٚٔبد ٌعٜ اٌغ١ؽ؛  -80

 إٌّزٛخبد اٌدبؼ٠خاٌّطؿٚٔبد ٚ

 

اٌؿثبئٓ ٚاٌسكبثبد  -81؛ اٌّٛؼظْٚ ٚاٌسكبثبد اٌّؽرجطخ ثٙب -87

ا١ٌٙئبد  -88؛ ٚاٌسكبثبد اٌّؽرجطخ ثٙب اٌّكزطعِْٛ -81اٌّؽرجطخ ثٙب؛ 

اٌؼ١ِّٛخ اٌدّبػبد ٚ اٌعٌٚخ -88ٚاٌسكبثبد اٌّؽرجطخ ثٙب؛  خزّبػ١خاال

؛ اٌّدّغ ٚاٌشؽوبء -82ٚا١ٌٙئبد اٌع١ٌٚخ ٚاٌسكبثبد اٌّؽرجطخ ثٙب؛ 

 -83؛ سكبثبد اإلٔزظبؼ٠خاٌ -80اٌّع٠ْٕٛ ٚاٌعائْٕٛ اٌّطزٍفْٛ؛  -88

ضكبئؽ أٚ رع٘ٛؼ ل١ُ  -83بؼ٠ف ٚاإل٠ؽاظاد اٌّكدٍخ ِكجمب؛ اٌّظ

 .اٌغ١ؽزكبثبد 

 االػببء: انصنف انطبدش انذطبببث انًبنيت: انصنف انخبيص

ه ٚاٌّؤقكبد اٌّب١ٌخ ٚ ِب ٠ّبثٍٙب؛ اٌجٕ -21؛ ل١ُ اٌزٛظ١ف إٌّمٌٛخ -27

ٚوبالد اٌزكج١مبد  -28؛ اٌظٕعٚق -28؛ اٌّب١ٌخ اٌّشزمخ االظٚاد -21

ضكبئؽ اٌم١ّخ ػٓ  -23؛ اٌزس٠ٛالد اٌعاض١ٍخ -23ٚاالػزّبظاد؛ 

 .األطٛي اٌّب١ٌخ اٌدبؼ٠خ

 

ضعِبد ضبؼخ١خ  -81ضعِبد ضبؼخ١خ؛  -81؛ ِشزؽ٠بد ِكزٍٙىخ  -87

 اٌضؽائت ٚاٌؽقَٛ -88اٌّكزطع١ِٓ؛ ِظبؼ٠ف  -88أضؽٜ؛ 

اٌّظبؼ٠ف  -88اٌّظبؼ٠ف اٌؼ١ٍّبر١خ؛  -82ٚاٌّعفٛػبد اٌّّبثٍخ؛ 

ِطظظبد  -83؛ ِظبؼ٠ف –اٌؼٕبطؽ غ١ؽ اٌؼبظ٠خ  -80؛ اٌّب١ٌخ

 ِٚب اٌضؽائت ػٓ إٌزبئح -83ٚضكبئؽ اٌم١ُ؛ ٚاٌّؤٚٔبد  اال٘زالوبد

 .٠ّبثٍٙب

 (9)و ( 8)و ( 0)االصنبف  اننىاتج: انصنف انطببغ

 -01؛ طعِبدٚرمع٠ُ اٌجضبئغ ٚاٌ إٌّزدبد اٌّظٕؼخ ِج١ؼبد -07

؛ االقزغاليإػبٔبد  -08؛ إٔزبج األطٛي اٌثبثزخ -08؛ اإلٔزبج اٌّطؿْ

اٌؼٕبطؽ  -00؛ اإل٠ؽاظاد اٌّب١ٌخ-08؛ األضؽٜ ٠ؽاظاد اٌؼ١ٍّبر١خاإل-02

 .ضكبئؽ اٌم١ُ ٚاٌّؤٚٔبد ؽخبعاقز -03؛ إ٠ؽاظاد –غ١ؽ اٌؼبظ٠خ

 ركزؼًّ فٟ ِسبقجخ اٌزك١١ؽ ِٓ ضالي اٌّسبقجخ اٌزس١ٍ١ٍخ

 .إٌظبَ اٌّسبقجٟ اٌّبٌٟٚفك سكبثبد اٌِعٚٔخ ٕبًء ػٍٝ ثِٓ إػعاظ اٌطبٌت  اٌّظعؼ:

 المحاسبة المبسطة -3
ؽلكــن للمؤسســات الصــغَتة والــيت تتميــز خبصــائص معينــة أن تســتعمل نظــام زلاســيب مبســط يقــوم علــى أســاس 

 1 .ربصيلها وصرفها ويدعى زلاسبة اخلزينة
 2تعريف نظام المحاسبة المبسطة: -أولً 

وطبيعة النشـاط احملـددة مـن زبضع ادلؤسسات الصغَتة اليت تتوفر فيها بعض شروط رقم األعمال وعدد العمال 
طــرف وزارة ادلاليــة، لنظــام احملاســبة ادلاليــة ادلبســطة والــذي يعــرف دبحاســبة اخلزينــة، إال إذا انتهجــت وجهــة أخــرى مــن 

                                                                 
1
 .77ص  ،1773 ِبؼـ 12اٌظبظؼ ثزبؼ٠ص  13اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ، اٌؼعظ  
2
 .12ص  ،ٔفف اٌّؽخغ اٌكبثك 
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وبالتــاِف فــإن تطبيــق نظــام احملاســبة ادلبســـطة مــن طــرف ىــذه ادلؤسســات يعــد خيــار تتخــذه ادلؤسســـة  .تلقــاء نفســها
 بإرادهتا.

 ينة على إعـداد دفـًت خزينـة يـربز التـدفق الصـايف لؤلمـوال سـواء كانـت إيـرادات أو خسـائر صـافية.وترتكز زلاسبة اخلز 

 1 كما زبضع ادلؤسسات الصغَتة واليت سبسك زلاسبة مالية مبسطة إُف إعداد كشوف مالية خاصة تتمثل يف:
 وضعية هناية السنة ادلالية؛ -
 حساب نتائج السنة ادلالية؛ -
 ادلالية.جدول تغَت السنة  -

 2ويقوم نظام احملاسبة ادلالية ادلبسطة على توفر الشروط التالية:
ادلسك ادلنتظم لدفاتر اخلزينة وعلا دفًت اإليرادات مع إمكانية ذبميع اإليرادات اليوميـة ذات ادلبـالا ادلنخفضـة عنـد  -

 االقتضاء، ودفًت النفقات الذي تسجل فيو العمليات حسب ترتيبها الزمٍت.
لوثــائق الثبوتيــة الرئيســية وادلتمثلــة يف الفــواتَت ادلســتلمة مــن الغــَت أو الصــادرة مــن طــرف ادلؤسســة، أشــرطة حفــظ ا -

 الصندوق، بيانات البنوك، نسخ الرسائل...اٍف، وغلب أن تؤرخ ىذه الوثائق وترقم وتصنف.
 المؤسسات الخاضعة لنظام المحاسبة المالية المبسطة: -2.3

مســك زلاســبة ماليــة مبســطة إذا كــان رقــم أعماذلــا وعــدد عماذلــا ونشــاطها خــبلل ؽلكــن للمؤسســات الصــغَتة 
 3سنتُت ماليتُت متتاليتُت ال يتعدى أحد األسقف التالية:

   :بالنسبة للمؤسسات التجارية 
  مبليُت دج؛ 10رقم األعمال 
  عمال دائمُت يعملون ضمن الوقت الكامل. 09عدد العمال 

  واحلرفية:بالنسبة للمؤسسات اإلنتاجية 
  مبليُت دج؛ 6رقم االعمال 
  عمال دائمُت يعملون ضمن الوقت الكامل. 09عدد العمال 

 :بالنسبة للمؤسسات اخلدمية وسلتلف القطاعات األخرى 
  مبليُت دج؛ 3رقم االعمال 
  عمال دائمُت يعملون ضمن الوقت الكامل. 09عدد العمال 

                                                                 
1
 .12، ص 1773ِبٞ  18اٌّؤؼش فٟ  156-08 ِٓ اٌّؽقَٛ اٌزٕف١ػٞ 88اٌّبظح  
2
 .11ص  ،1773 ِبؼـ 12اٌظبظؼ ثزبؼ٠ص  13دؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ، اٌؼعظ اٌ 
3
 .31ٔفف اٌّؽخغ اٌكبثك، ص  
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 النظام المحاسبي المالي مقاربات: الثالثالمطلب 
مقارنة مع النظام احملاسيب  أىم االضافات اليت جاء هبا النظام احملاسيب ادلاِف البندمن خبلل ىذا نتناول 

 ، وذلك من خبلل اآليت:( وما جاءت بو ادلعايَت احملاسبية الدوليةSCFة بُت )نمث ضلاول إجراء عملية مقار السابق 

 مستجدات النظام المحاسبي المالي -1
1 يلي: ادلتغَتات اجلديدة اليت ظهرت يف النظام احملاسيب ادلاِف، ؽلكن إغلازىا يف ماىناك العديد من 

 

 :الحسابات ةيبن و المحاسبي للمخطط بالنسبة -أولً 
 العام احملاسيب ادلخطط على االعتماد مت أنو نبلحظ احملاسيب ادلاِف النظام يف احلسابات ةيبن خبلل من
 حساباتو. أغلب اقتباس مت ثيحب ، 1983سنةل ادلعدل الفرنسي
 :المالي المحاسبي للنظام ةيالفكر  ةيالمرجع حيث من -ثانياً 

العاَف، واجلزائر كغَتىا من  دول من ديالعد مستوي على ديمتزا بشكل ةيالدول ةياحملاسب ادلعايَت تبٍت كان
لنظام احملاسيب لتبنيها  من خبلل يتضح جلياً ما  ىو، و التطورات احلاصلة يف العاَفىذه الدول اليت رباول مسايرة 

 مت أنو نبلحظ ادلاِف احملاسيب نصوص النظام خبلل ومن مع معايَت احملاسبة الدولية.اُف حد  ما ادلاِف الذي يتوافق 
 ة:يالتال ةيالدول ةياحملاسب ادلعايَت تبٍت

 ة،يادلال القوائم ميوتقد عرض تناولي ادلعيار احملاسيب الدوِف األول الذي -1
 ادلخزونات؛ تناولي ادلعيار احملاسيب الدوِف الثاين الذي -2
 نة؛ياخلز  تدفقات جدول تناولي ادلعيار احملاسيب الدوِف السابع الذي -3
 ادلؤجلة؛ الدخل ضرائب تناوليادلعيار احملاسيب الدوِف الثاين عشر الذي  -4
 لي.يسبو  ارغلاإل عقود عاًف زلاسبةي ادلعيار احملاسيب الدوِف السابع عشر الذي -5

 :ةيالمحاسب المبادئ حيث من -ثالثاً 
 مبدأ يف تمثلي ديمبدأ جد تبٍت مت أنو نبلحظ ادلاِف احملاسيب النظام خبلل من ل:الشك فوق الجوهر 

 األحداث لبعض ةياحملاسب على ادلعاجلة َتتأث لو ادلبدأ ىذا القانوين، الشكل على االقتصادي الواقع بيتغل
 ة.يليالتمو  ارغلاإل عقود معاجلة مثل ةياالقتصاد

 :دةيالجد العناصر حيث من  -رابعاً 
 وىو عبارة عن اتفاق يتنازل دبوجبو ادلؤجر )عادة ادلصرف أو ادلؤسسة ادلالية(  لي:يالتمو  جارياإل عقود

للمستأجر دلدة زلددة عن حق استعمال أصل مقابل دفع واحد أو دفعات عديدة. وعقد اإلغلار التمويلي ىو 
تأجر، مع إمكانية عملية ربويل شبو كلي للمزايا واألخطار ادلرتبطة دبلكية األصل إُف ادلسعليو عقد إغلار تًتتب 

                                                                 
  .11، ص ِؽخغ قبثكشؼ١ت شٕٛف،  1



 
 

 ٚٚالغ اٌج١ئخ اٌّسبقج١خ فٟ اٌدؿائؽاٌفظً اٌثبٌث: إٌظبَ اٌّسبقجٟ اٌّبٌٟ 
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ربويل ادللكية إُف ادلستأجر عند هناية مدة العقد، ويفًتض أن تغطي مدة اإلغلار اجلزء األكرب من مدة احلياة 
 1االقتصادية لؤلصل إذا َف يكن ىناك ربويل للملكية.

 تظهر ربت ىذا البند الضرائب ادلؤجلة اليت ستدفعها ادلؤسسة يف الدورات البلحقة  :المؤجلة ئبالضر ا
بسبب وجود التفاوت الزمٍت بُت إثبات إيراد معُت زلاسبيا وأخذه بعُت االعتبار من طرف إدارة الضرائب، أي أننا 

 خبلل الدوراتتساهبا إال احتسبنا ذلك اإليراد من الناحية احملاسبية لكن من الناحية اجلبائية ال نستطيع اح
 2البلحقة.

خصوم )مستحقة يف فًتات مستقبلية(،  -عند إدراج الضرائب ادلؤجلة ظليز بُت حالتُت ضرائب مؤجلة 
 أصول )قابلة لبلسًتداد يف فًتات مستقبلية(. -ضرائب مؤجلة 

 :3العقود طويلة األجل 
واالنتهاء منها يف سنوات مالية سلتلفة،  انطبلقهاتتضمن العقود طويلة األجل إصلاز سلع أو خدمات تقع تواريخ 

 وؽلكن أن يتعلق األمر دبا يلي: 
  عقود بناء؛ 
  عقود إصبلح حالة أصول أو بيئة؛ 
  .عقود تقدمي خدمات 

وتدرج يف احلسابات األعباء والنواتج اليت زبص عملية سبت يف إطار عقد طويل األجل حسب وتَتة تقدم 
ربرير نتيجة زلاسبية بالتتابع ودبقياس إصلاز العملية )نسبة االصلاز(، وىو ما يتوافق مع عملية اإلصلاز عن طريق 

 ادلتعلق بعقود اإلنشاء. (IAS 11 ادلعيار احملاسيب الدوِف )
 4 :الحسابات المدمجة والحسابات المجمعة 
  :مقرىا ونشاطها الرئيسي يف اإلقليم الوطٍت يكون تُِعد كل مؤسسة )ادلؤسسة األم( الحسابات المدمجة

وتراقب مؤسسة أو عدة مؤسسات، تُِعد وتنشر كل سنة القوائم ادلالية ادلدرلة جملموع ادلؤسسات الواقعة ربت 
رقابتها، والرقابة ىي سلطة توجيو السياسات ادلالية العملياتية من اجل احلصول على منافع من أنشطتو، تكون 

من حقوق التصويت شلا يتيح سلطة تعُت وإهناء مهام أغلبية  50%لة امتبلك ألكثر من ىذه الرقابة يف حا
 ادلسَتين.

  :إذا كانت رلموعة من ادلؤسسات تشكل رلموعة اقتصادية وزبضع لنفس ادلركز الحسابات المجمعة
وجب عليها إعداد االسًتاتيجي الزباذ القرارات دون أن تكون بينها روابط قانونية متعلقة بالسيطرة، فانو يت

                                                                 
1
 .13ص  ،1773 ِبؼـ 12اٌظبظؼ ثزبؼ٠ص  13اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ، اٌؼعظ  
2
اٌٍّزمٝ اٌعٌٟٚ زٛي االطبؼ ِعاضٍخ،  ثٛؼٔبْ اثؽا١ُ٘، ِطٍٛف اٌطب٘ؽ،  إٌظبَ اٌّسبقجٟ اٌّبٌٟ ث١ٓ اٌّجبظئ اٌّسبقج١خ ِٚؼب١٠ؽ اٌّسبقجخ اٌع١ٌٚخ، 

 .1773 اوزٛثؽ 12-18، اٌج١ٍعحخ اٌع١ٌٚخ ، خبِؼخ ١ّؼب١٠ؽ اٌّسبقجاٌ فٟ ظًٍٕظبَ اٌّسبقجٟ اٌّبٌٟ اٌّفب١ّٟ٘  ٌ
3
، ِعاضٍخ، اٌٍّزمٝ ليبش وتمييى نبنىد انمىائى انًبنيت  –يمبرنت اننظبو انًذبضبي انًبني ببنًؼبيير انذونيت نهًذبضبتظؼٚاقٟ ٚآضؽْٚ، ِكؼٛظ  

 .10ص  ،18/11/1711-18 ،اٌعٌٟٚ زٛي إٌظبَ اٌّسبقجٟ اٌّبٌٟ فٟ ِٛاخٙخ اٌّؼب١٠ؽ اٌع١ٌٚخ ٌٍّسبقجخ ٚاٌّؼب١٠ؽ اٌع١ٌٚخ ٌٍّؽاخؼخ، خبِؼخ اٌج١ٍعح
4
 .11ِؽخغ قبثك، صثٛؼٔبْ اثؽا١ُ٘، ِطٍٛف اٌطب٘ؽ،   
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حسابات رلمعة كما لو تعلق األمر دبؤسسة واحدة، فقد تكون ىذه ادلؤسسات مسَتة من طرف شخص أو 
 .اسًتاتيجيةرلموعة أشخاص ذلم مصاٌف مشًتكة وقيادة 

 :دةيالجد ةيالمال القوائم عناصر -خامساً 
 جدول إضافة بلت، متيالتعد بعض همايعل مت إحداث اللذان النتائج حسابات وجدول ةيزانيادل إُف باإلضافة

 ادلال، وادلبلحق.  رأس اتَت تغ جدولو  نة،ياخلز  تدفقات
ولقد اعترب النظام احملاسيب ادلاِف أن جدول تغيَت األموال اخلاصة إحدى القوائم ادلالية، على عكس ادلخطط 

ألموال ألهنا ىي اليت تظهر مقدرة احملاسيب الذي اعتربه جدول من ادلبلحق، وىذا اعًتاف ضمٍت بأعلية حركة ىذه ا
ادلؤسسة على تزويد مبلكها باألموال، كما يظهر مقدرة ادلبلك على ترك أجزاء من أرباحهم أو عائدات أسهمهم 

 1يف متناول ادلؤسسة.
أما بالنسبة جلدول تدفقات اخلزينة، فيعترب أيضاً ذو أعلية كبَتة، ألن ادليزانية ال تعرب بصدق عن كل ما ػلدث 

(، وبالتاِف ؽلكن أن ؼلطئ يف ربليلو 31/12يف الشركة خبلل السنة، بل تعطي صورة ملتقطة يف تاريخ زلدد)
عندما يعتمد على ادليزانية فقط، ويأيت جدول تدفقات اخلزينة لتوضيح الصورة أكثر، ألنو يهدف إُف تقدمي قاعدة 

ولة اخلزينة وما يعادذلا، وكذلك معلومات حول دلستعملي القوائم ادلالية لتقييم قدرة ادلؤسسة على توليد سي
 استعمال ىذه السيولة.

 
 :المحاسبي مييوالتق اسيالق في ديالجد -سادساً 

 بعض يف اعتماد مت فإنو االصلاز...(. تكلفة االقتناء، الشراء، تكلفة )تكلفة ةيؼلالتار  التكلفة مبدأ إُف باإلضافة 
 انطبلقا من: العناصر بعض مييتق احلاالت
 العادلة مةيالق(Juste Valeur)  ة: عرفتها ادلعايَت احملاسبية الدولية يالعاد ادلنافسة ظل يف ةيالسوق أو

بأهنا: "ادلبلا ادلتفق عليو بُت البائع وادلشًتي لتبادل سلعة ما برغبة مع اطبلع تام على السوق دون وجود 
 ظروف خاصة بأحد الطرفُت تؤثر على عملية البيع".

 أو القيمة أصل معُتعند التنازل عن ىي القيمة النقدية اليت ؽلكن ربصيلها حاليًا و احملققة:  مةيالق ،
 (.قيمة األصل يف السوقأي ىي  ) 2النقدية اليت ؽلكن دفعها حالياً مقابل احلصول عن أصول معينة 

 اخلارجة عند تاريخ و الداخلة ادلستقبلية : وىي القيمة احلالية لصايف التدفقات النقدية احلالية القيمة
 3التقييم.

 
                                                                 

1
 .18ِطزبؼ ِكبِر، ِؽخغ قبثك، ص  

2
 ODILE Barbe et LAURENT Didelot, Op. cit, p: 34.  

3
 Catherine Maillet-Baudriet et Anne le Manh, Op. cit, p: 31. 
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 مدى توافق النظام المحاسبي المالي مع معايير المحاسبة الدولية   -2
إجراء مقارنة بُت النظامُت، وذلك  ضلاولدلعرفة مدى تطابق النظام احملاسيب ادلاِف مع معايَت احملاسبة الدولية 

 من خبلل العناصر التالية:
 1 من حيث مجال التطبيق: -أولً 

خاضعة للقانون التجاري والتعاونيات(  يف صبيع ادلؤسسات ذات الشكل القانوين )مؤسسات( SCF) يطبق
يف الشركات ادلدرجة يف البورصة،  -وبصفة إجبارية أيضا-احملاسبة الدولية  وذلك بصفة إجبارية، بينما تطبق معايَت

يتضح خضوع النظام  يَت احملاسبة الدولية. وهبذااألخرى فهي سلَتة نظرا لغياب القوة اإللزامية دلعا أما الشركات
 معايَت احملاسبة الدولية بأية تشريعات خاصة. احملاسيب ادلاِف إُف القانون التجاري بينما ال ترتبط

 حيث المبادئ والفروض المحاسبية:من  -ثانياً 
اإلطار  مع تلك ادلقررة يفإُف حد  كبَت احملاسبية ادلعتمدة يف النظام احملاسيب ادلاِف  والفروض تتفق ادلبادئ

 .ادلفاىيمي النظري دلعايَت احملاسبة الدولية
 2 :طرق التقييمحيث من  -ثالثاً 

 ؛اجلارية القيمة التكلفة التارؼلية؛إن أساس التقييم احملاسيب يشمل ما يلي : فحسب ادلعايَت احملاسبية الدولية 
 .للتدفقات ادلستقبلية؛ القيمة احلالية القيمة القابلة للتحقيق

تتم وفق  مأما إذا نظرنا إُف أساس التقييم حسب النظام احملاسيب ادلاِف فنجد أن الطريقة األساسية للتقيي
 (.، تكلفة اإلنتاج، تكلفة االصلازتكلفة الشراء)تكلفة التارؼلية ال

 انطبلقا من: العناصر بعض مييتقفإنو غلب إعادة  احلاالت بعضويف 
 (.ةيالعاد ادلنافسة ظل يف ةيالسوق)العادلة  مةيالق 
 احملققة مةيالق 
 ةياحلال مةيالق 
، القيمة الطريقة األساسية للتقييم أما الطرق األخرى )القيمة العادلة تعتربلتكلفة التارؼلية االتاِف فإن بو 

وفق إعادة التقييم  ادلالية، أو( فإن استعماذلا منحصر يف تقييم بعض العناصر كاألدوات احملققة، القيمة احلالية
 ادلعنوية. القانونية أو بتوفر شروط معينة كما ىو احلال بالنسبة لؤلصول

 
 

                                                                 
1
 اٌٍّزمٝ اٌٛطٕٟ زٛيِعاضٍخ،  ،في انجسائر في ظم تطبيك انًؼبيير انًذبضبيت انذونيتئصالح و تكييف اننظبو انًذبضبي ؼلب٠م١خ فبطّخ اٌؿ٘ؽاء،  

 .1717ِبٞ  18-12ِزطٍجبد اٌزٛافك ٚاٌزطج١ك، خبِؼخ قٛق أ٘ؽاـ،  - اٌدؿائؽ٠خ ِؼب١٠ؽ اٌّسبقجخ اٌع١ٌٚخ ٚاٌّؤقكخ االلزظبظ٠خ 
2
 .38 ، ص1جِؽخغ قبثك،  شٕٛف شؼ١ت، 
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 من حيث الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية: -رابعاً 
ادلالية ذات  يف القوائم ادلعروضةادلاِف خصائص نوعية يسمح توفرىا جبعل ادلعلومات  حدد النظام احملاسيب

معايَت احملاسبة الدولية، وىو ما يؤكد الغاية من وضع  عالية بالنسبة دلستخدميها تتطابق مع تلك ادلقررة لدى فائدة
 ىذا النظام احملاسيب من خبلل خدمة كل مستعملي القوائم ادلالية اخلتامية ومساعدهتم يف ازباذ القرارات االقتصادية

 1.بأكثر فعالية
 ات المحاسبية:من حيث مستخدمي المعلوم -خامساً 

)ادلستثمرين حسب ادلعايَت احملاسبية الدولية يف ما يلي: اجلهات ادلستخدمة للمعلومات احملاسبية  تتمثل
 2(.، اجلمهور، ادلقرضُت واحلكومة ودوائرىا ادلختلفةالعمبلء ، ادلوظفُت، ادلوردين والدائنُت،احلاليُت واحملتملُت

 .حول اجلهات ادلستخدمة للمعلومات احملاسبيةىناك اتفاق بُت النظامُت وبالتاِف فإن 
 وأهدافها: من حيث القوائم المالية -سادساً 

جدول  ؛وادلتمثلة يف: ادليزانية ادلعايَت احملاسبية الدولية تبٌت النظام احملاسيب ادلاِف نفس القوائم ادلالية الواردة يف
 مكملة معلومات وكذا ملحق يوفر ؛اخلاصة جدول تغَتات األموال ؛جدول تدفقات اخلزينة ؛حسابات النتائج
 ادلتبعة. احملاسبية الطرق وتوضيحية ويبُت

إُف تقدمي هتدف معايَت احملاسبة الدولية صلد أن القوائم ادلالية حسب القوائم ادلالية أما من حيث أىداف 
حبيث تكون مفيدة  ؤسسة.التدفقات النقدية للمو ادلركز ادلاِف، ونتائج األعمال من ربح أو خسارة،  معلومات حول

وىو نفس اذلدف الذي  3لقاعدة عريضة من ادلستخدمُت يف عملية ازباذ القرارات االقتصادية للمستخدمُت.
 القوائم ادلالية حسب النظام احملاسيب ادلاِف. بو جاءت
 من جانب تقييم بعض بنود القوائم المالية -سابعاً 

، وذلك من جانب طرق تقييم بعض العناصر اليت النظامُتإجراء مقارنة بُت من خبلل ىذا البند ضلاول 
 كما يلي:   تشكل القوائم ادلالية، وذلك

  الماديةاألصول الثابتة 
اإلنتاج،  تكلفة الثابتة ادلادية تقيم حسب تكلفة االقتناء أو االصول على أن( IAS16) ادلعيار احملاسيب نص

، وفرق إعادة ، وىي عادة سبثل القيمة السوقيةأن يكون ذلك حسب القيمة العادلة ينبغيها وعند إعادة تقييم
  4 .، وىو ما نص عليو النظام احملاسيب ادلاِفعناصر األموال اخلاصة يظهر ضمنالتقييم 
 

                                                                 
1
 .05 -04غ قبثك، ص ِؽخؼلب٠م١خ فبطّخ اٌؿ٘ؽاء،  
2
 .06ِؽخغ قبثك، ص  ز١ّعاد، خّؼخٚ ٔظبؼ أثٛ ِسّع 
3
 .06ِؽخغ قبثك، ص  ز١ّعاد، خّؼخٚ ٔظبؼ أثٛ ِسّع 
4
 أٔظؽ:  

 .262-261ِؽخغ قبثك، ص  ز١ّعاد، خّؼخٚ ٔظبؼ أثٛ ِسّع -
 .17ص  ،1773 ِبؼـ 12اٌظبظؼ ثزبؼ٠ص  13اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ، اٌؼعظ  -
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 1غَت أن االختبلف يكمن يف ما يلي:
ضمن األصول الثابتة ادلادية كأهنا أصل مادي ( SCF)تصنف العقارات ادلوظفة حسب  التصنيف: -

، اليت تعترب أنو رغم طبيعة ىذه (IAS 40)عادي، إال أن ىذا التصنيف ؼلتلف حسب معايَت احملاسبة الدولية 
 األصول ىي مادية، إال أهنا تصنف ضمن األصول ادلالية ألن اذلدف من استخدامها ىو ماِف.

ة حسب ادلعايَت احملاسبية الدولية ىي االىتبلك الثابت، ادلتناقص، االىتبلكات: طرق االىتبلك ادلعتمد -
 فقد أضاف على ذلك نوع آخر وىو االىتبلك ادلتصاعد.( SCF) اوحدات االنتاج ووحدات النشاط. أم

اإلصبلحات طويلة األجل على األصول الثابتة: ينص النظام احملاسيب ادلاِف على تشكيل مؤونة ذلا، إال أن  -
 احملاسبة الدولية ال تعًتف هبا.معايَت 
االصول الثابتة قيد االصلاز: صلد أن ادلعايَت احملاسبية الدولية ال تعًتف هبا ضمن االصول الثابتة ألهنا ال  -

تستويف الشروط )شرط احلصول على ادلنافع(. إال أن النظام احملاسيب ادلاِف يعًتف هبا ويصنفها ضمن الصنف 
 خرى"ادلادية األ الثاين "االصول الثابتة

 
  المعنوية:األصول الثابتة 

بأهنا عبارة عن أصول غَت نقدية وغَت مادية، قابلة ( SCF)حسب األصول الثابتة غَت ادللموسة تعرف 
للتحديد، مسيطر عليها، ومستعملة من طرف ادلؤسسة يف إطار نشاطها العادي، وتشتمل عموماً على: العبلمات 

" Goodwillادلعلوماتية، رخص االستغبلل، براءة االخًتاع، كما ؽلكن أن تشتمل على الشهرة "التجارية، الربامج 
 )يف حالة االندماج، انضمام شريك، شراء مؤسسة أخرى(.

 2وحىت ؽلكن اعتبار األصل بأنو أصل ثابت غَت ملموس وجب أن تتوفر فيو الشروط التالية:
 قانونية(؛ أن يكون مسيطر عليو من طرف ادلؤسسة )حبماية -
 )منافع نقدية داخلة أو أي أصل آخر(؛ مستقبلية اقتصادية احلصول على منافع منو نتظريأن  -
 أن تكون لو تكلفة ؽلكن تقييمها بصورة صادقة؛ -
 أن يكون زلدد )أي ؽلكن بيعو، أو مبادلتو، أو تأجَته...(. -

 4، إال أن االختبلف يكمن يف ما يلي:383وىو نفس التعريف تقريباً الذي قدمو ادلعيار احملاسيب الدوِف رقم 

                                                                 
1
، أثر انتىافك انًذبضبي في انًؼبنجت انًذبضبيت نهتثبيتبث بين اننظبو انًذبضبي انًبني ويؼبيير انًذبضبت انذونيتزدبج ؾ٠ٕت، ِؽ٠ُ رٛارٟ،  

 .72، ص  1711 ظ٠كّجؽ 18 -18، اٌج١ٍعح، خبِؼخ "ٍّسبقجخ ٌّؼب١٠ؽ اٌع١ٌٚخ اٌ فٟ ِٛاخٙخإٌظبَ اٌّسبقجٟ اٌّبٌٟ اٌٍّزمٝ اٌعٌٟٚ زٛي "ِعاضٍخ، 
2
 .810، ص 1717، ظاؼ ِ٘ٛخ، اٌدؿائؽ 1ج،  IAS/IFRAانىاضخ في انًذبضبت انًبنيت وفك انًؼبيير انذونيت ثٓ ؼث١غ ز١ٕفخ،  
3
 .615-612ِؽخغ قبثك، ص  ز١ّعاد، خّؼخٚ ٔظبؼ أثٛ ِسّعأٔظؽ:  
4
 .78زدبج ؾ٠ٕت، ِؽ٠ُ رٛارٟ، ِؽخغ قبثك، ص  
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: رغم أنو أصل معنوي إال أنو ال يصنف ضمن األصول الثابتة ادلعنوية حسب (Good will) فارق احليازة -
 .األصول الثابتة ادلعنويةفقد أدرجو يف قائمة احلسابات ضمن  النظام احملاسيب ادلاِف امعايَت احملاسبة الدولية. أم

ادلعايَت احملاسبية الدولية فإن ربديد األصول ادلعنوية القابلة لئلىبلك يقتصر فقط على االىتبلك: حسب  -
تلك االصول ادلعنوية اليت ؽلكن ربديد مدة استعماذلا. يف حُت أن النظام احملاسيب ادلاِف َف يذكر األصول ادلعنوية 

 عاماً. 20ى بتحديد أقصى مدة وىي غَت القابلة لئلىتبلك بل اكتف
 
 األصول المالية 

وقد مت  ،)القيمة احلقيقية دلقابل معُت(بتكلفتها  تدرجاألصول ادلالية فإن  حسب النظام احملاسيب ادلاِف
 1ف األصول ادلالية اُف صنفُت علا:يصنت

 .التكلفة ادلهتلكةأصول مالية زلتفظ هبا اُف تاريخ االستحقاق: ويتم إعادة تقييمها وفق  -
ويتم إعادة تقييمها يف هناية السنة على أساس قيمتها احلقيقية )القيمة  أصول مالية معدة للبيع: -

 وذلك كما يلي:  العادلة(
 خبلل  طبالنسبة للسندات ادلدرجة يف السوق ادلاِف يتم تقييمها على أساس سعرىا ادلتوس

 الشهر االخَت من السنة ادلالية؛
 ها بقيمتها التفاوضية احملتملة )سعر بالنسبة للسندات غَت ادلدرجة يف السوق ادلاِف يتم تقييم

 البيع احملتمل(.
، (IAS39)وادلعيار  (SCF)تشابو يف متطلبات قياس األصول ادلالية وفقا لـ بعض الشلا سبق، صلد أن ىناك 

 2:التاليةالنقاط من خبلل  ؽلكن تسجيل بعض ادلبلحظات وغَت أن
 ؛(SCF)مقارنة بـ  (IAS39) أصناف األصول ادلالية أكثر وضوحا يف ادلعيار -
يشًتط النظام احملاسيب ادلاِف استخدام السعر ادلتوسط يف الشهر األخَت من السنة ادلالية عند القياس البلحق  -

 َف يشر إُف ذلك؛ (IAS39) ادلتاحة للبيع، بينما ادلعيارادلالية لؤلصول 
 ؛(SCF)أكثر وضوحا منو يف  (IAS39) شرح متطلبات القياس بالقيمة العادلة وفق ادلعيار -

ادلالية إال بصفة ملخصة، إال أن  باألدواتوبالتاِف ؽلكن القول أن النظام احملاسيب ادلاِف َف يعاًف اجملال ادلتعلق 
 ،(IAS39 ،IFRS7 ،IFRS32 أكثر من ثبلث معايَت دولية) مفصلادلعايَت احملاسبية الدولية عاجلتها بشكل 

                                                                 
1
 .12ص  ،1773 ِبؼـ 12اٌظبظؼ ثزبؼ٠ص  13اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ، اٌؼعظ  

ٌّكعظح ِٚضبفبً ٠مظع ثبٌزىٍفخ اٌّٙزٍىخ اٌّجٍغ األٌٟٚ اٌػٞ لَٛ ثٗ االطً أٚ االٌزؿاَ اٌّبٌٟ ػٕع إظؼاخٗ فٟ اٌسكبثبد ِكزجؼع ِٕٗ اٌع٠ْٛ اٌؽئ١ك١خ ا 

ِسػٚفبً ِٕٗ( اال٘زالن اٌّزدّغ ألٞ فبؼق ث١ٓ اٌّجٍغ االطٍٟ ٚاٌّجٍغ ػٕع اقزسمبلٗ، ٠ٚطؽذ ِٕٗ وً رطف١ض ٔبرح ػٓ ضكبؼح فٟ اٌم١ّخ أٚ أٚ إ١ٌٗ )

 .ػعَ لبث١ٍخ اٌزسظ١ً
2
 .127لٛاظؼٞ ِسّع، ِؽخغ قبثك، ص  
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ادلالية، حيث فصلت يف األدوات ادلالية من حيث  باألسواقوىذا راجع إُف اىتمام ادلعايَت احملاسبية الدولية 
 1االعًتاف والقياس واإلفصاح، وذلك من أجل تقدمي معلومات ذات مصداقية.

 المخزونات 
ويف هناية السنة ، (اإلنتاجتكلفة تكلفة الشراء أو ) بتكلفتها يتم تقييم ادلخزونات عند دخوذلا إُف ادلخازن

أما من حيث طرق )قيمة اإلصلاز الصافية( أيهما أقل،  للتحقيقالقيمة القابلة صايف  أو تقيم وفقًا لقاعدة التكلفة
 ادلرجحة. الوسطيةأو التكلفة  FIFO طريقة استعمال التقييم فيتم

2 .(IAS 02)يب الدوِف احملاس وادلعيار( SCF)من خبلل ىذا البند، نبلحظ أن ىناك توافق بُت 
 

 اإلعانات 
"اإلعانات" على ما يلي: " تدرج اإلعانات يف  04يف القسم  2008جويلية  26نص القرار ادلؤرخ يف 

احلسابات كنواتج يف حسابات النتائج يف سنة مالية أو عدة سنوات بنفس وتَتة التكاليف اليت تلحق واليت يفًتض 
 ،كما أشار نفس القرار إُف أنو ال ؽلكن االعًتاف باإلعانات العمومية إال يتوافر الشرطُت التاليُت: فيها تعويض"

 أن ادلؤسسة سبتثل للشروط ادللحقة باإلعانات؛ -
 أن اإلعانات سيتم استبلمها فعبًل. -

من خبلل ما سبق نبلحظ أن النظام احملاسيب ادلاِف ركز على إدراج اإلعانات كنواتج وذلك عند توافر 
 3(20وىي نفس الشروط اليت تطرق إليها ادلعيار احملاسيب الدوِف رقم )الشروط أعبله، 

 القروض والخصوم المالية األخرى 
الصايف  القيمة احلقيقية للمقابل) تكلفتها حسبو يتم تقييم القروض ينص النظام احملاسيب ادلاِف على أن

ادلؤسسة نتيجة  اليت تتحملهامصاريف الفوائد والتكاليف األخرى ) االقًتاض تكاليفنص على أن كما  ادلستلم(.
كلفة االصل ت، إال إذا أدرلت يف يف احلسابات كأعباء مالية للسنة ادلالية ادلًتتبة فيهاينبغي أن تدرج ( االقًتاض

 شهراً( 12حالة ما إذا تطلبت عملية شراء أو بناء أو إنتاج األصل مدة طويلة من التحضَت )أكثر من وذلك يف 
 4وىذا وفق ادلعاجلة البديلة ادلسموح هبا.

ادلعاجلة احملاسبية تتم  أن ( والذي يتطلب23احملاسيب الدوِف رقم ) ادلعيارما جاء بو مع تقريباً وىذا ما يتوافق  
جزء من تكلفة األصل، ىا واعتبار من خبلل رمسلة تكاليف االقًتاض ادلرتبطة بعملية شراء أو بناء أو إنتاج االصل، 

  5عاجلة ال تتم إال بتحقق الشرطُت التاليُت:وىذه ادل
                                                                 

1
 .78زدبج ؾ٠ٕت، ِؽ٠ُ رٛارٟ، ِؽخغ قبثك، ص  
2
 أٔظؽ: 

 .121 -188، ص ِؽخغ قبثكثٓ ؼث١غ ز١ٕفخ،  -
 .881 ؼاد، ِؽخغ قبثك، صبضبٌع خّبي اٌدؼ -

3
 .351ِؽخغ قبثك، ص  ز١ّعاد، خّؼخٚ ٔظبؼ أثٛ ِسّعأٔظؽ:  
4
 .18ص  ،1773 ِبؼـ 12اٌظبظؼ ثزبؼ٠ص  13اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ، اٌؼعظ  
5
 .395ِؽخغ قبثك، ص  ز١ّعاد، خّؼخٚ ٔظبؼ أثٛ ِسّعأٔظؽ:  



 
 

 ٚٚالغ اٌج١ئخ اٌّسبقج١خ فٟ اٌدؿائؽاٌفظً اٌثبٌث: إٌظبَ اٌّسبقجٟ اٌّبٌٟ 
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 ادلؤسسة؛)من خبلل االصل( دبنافع اقتصادية مستقبلية على من احملتمل أن تعود تكاليف االقًتاض  -
 من ادلمكن قياس التكلفة بشكل موثوق. -

ويف حالة عدم ربقق ىذين الشرطُت يتم االعًتاف بتكاليف االقًتاض كمصروف وربميلها للفًتة ادلالية اليت 
 زبصها.
و يتم تقييمها حسب تكلفتها، مث نص النظام احملاسيب ادلاِف على أنفقد  اخلصوم ادلالية األخرىفيما ؼلص أما 

        1.(IAS39)يف ادلعيار  الطريقة الواردة وىي نفستقيم الحقاً حسب التكلفة ادلهتلكة، 
 مؤونات المخاطر واألعباء 

على أهنا "التزام ذو توقيت ومبلا غَت مؤكدين"،  مؤونات ادلخاطر واألعباء (IAS37)يعرف ادلعيار احملاسيب الدوِف 
 2وقد نص ادلعيار على أن االعًتاف هبذه ادلخصصات يتم عند توافر الشروط التالية:

 عندما يكون لدى ادلؤسسة التزام حاِف )قانوين أو استنتاجي( نتيجة حلدث سابق؛ -
 ادية لتسديد االلتزام التعاقدي؛من احملتمل أن يتطلب تدفق صادر من ادلوارد اليت سبثل منافع اقتص -
 إذا كان من ادلمكن تقدير مبلا االلتزام دبوثوقية. -

 2008.3جويلية  26القرار ادلؤرخ يف وىو ما صلده متطابق سباماً مع ما قدمو النظام احملاسيب ادلاِف يف 
 

 عايَتادلبو  تجاء ماو بُت ما تضمنو النظام احملاسيب ادلاِف  من خبلل ما سبق نبلحظ أن ىناك تقارب كبَت
يف رلال التوافق والتوحيد  من قبل السلطات العمومية يعكس اجملهودات الكبَتة ادلبذولة ة الدولية، وىذا ماياحملاسب

هي نتيجة منطقية وذلك راجع الختبلف فاالختبلفات والفروقات بُت النظامُت،  وإن كانت ىناك بعض احملاسيب.
 .نهماادلفاىيم واختبلف بيئة تطبيق كل م

 
 
 

                                                                 
1
 أٔظؽ:  

 .18ص  ،1773 ِبؼـ 12اٌظبظؼ ثزبؼ٠ص  13اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ، اٌؼعظ  -
 .639ِؽخغ قبثك، ص  ز١ّعاد، خّؼخٚ ٔظبؼ أثٛ ِسّع -

2
 .599ِؽخغ قبثك، ص  ز١ّعاد، خّؼخٚ ٔظبؼ أثٛ ِسّعأٔظؽ:  
3
 .18ص  ،1773 ِبؼـ 12اٌظبظؼ ثزبؼ٠ص  13ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ، اٌؼعظ اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ اٌع٠ 
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 البيئة المحاسبية في الجزائرتحليل واقع : الثانيالمبحث 
 فيو تنشط الذي االقتصادي للمحيط استناداً  وجب علينا ربليلها اجلزائر، يف احملاسبةالبيئة  للوقوف على واقع

والتكوين احملاسيب يف اجلزائر، باإلضافة  نظام التعليمواقع وكذا اُف  احملاسبة، بتطبيقات ادلعٍت باعتبارىاات ادلؤسس
 إُف واقع ادلهنة احملاسبية ومدى تأثَت اذليئات ادلشرفة عليها. 

 المحيط االقتصادي للمؤسسات: األول المطلب
 :ما يلي خبلل منوذلك  احمليط ىذا خصائص أىم ضلاول من خبلل ىذا البند التطرق اُف

 :أشكال المؤسساتتطور  -1
ربوالت اقتصادية ىامة فرضتها ضغوط داخلية وخارجية، فبعدما انتهجت سياسة االقتصاد  دخلت اجلزائر يف

االشًتاكي بعد االستقبلل، والذي كان أىم ما ؽليزه ىو ملكية الدولة لوسائل اإلنتاج وادلؤسسات االقتصادية 
لعمومية، وتشجيع بشكل عام. ومع مرور الوقت شهد االقتصاد تغَتات كبَتة كان أعلها خوصصة ادلؤسسات ا

 1ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة.
 الفًتة األوُف طيلة خبللفوبالتاِف فإن دراسة تطور أشكال ادلؤسسات يتطلب التمييز بُت فًتتُت رئيسيتُت، 

 اخلاص القطاع على فرضت( واليت سبيزت هبيمنة الدولة على ملكية ادلؤسسات االقتصادية، ادلخطط االقتصاد فًتة)
 مركز يف ظلت اليت والعمومية الكبَتة ادلؤسسة على يرتكز الذي النموذج االشًتاكي ومبادئ يتناىف كونو قيود، عدة

 أن إال اخلاص، للقطاع احلرية منحقد  284-66 قانون االستثمار أن من رغمبال. و االقتصادية السياسة اىتمام
 جهة ومن جهة، من ىذا توسعو، سليب على بشكل أثر والتمويل شلا التخطيط إجراءات من استثٍت قد األخَت ىذا
اللجنة  من ترخيص على احلصول على ضرورة والصغَتة ادلؤسسات ادلتوسطة سلتلف االستثمار قانون أجرب ثانية

، هبا اخلاصة ادلؤسسات ثقة أفقد الذي اإلجراء معقدة، شروط لعدة توفَتىا بعد (CNI)الوطنية لبلستثمارات 
 وأصبحت احليوية، االقتصادية القطاعات سلتلف للدولة يف االحتكار منح حق شلا ،1981فتم حلها سنو 

 2.ادلؤسسات العمومية خدمة مكملة ويف اخلاصة ادلؤسسة
 :يلي ما بينها من اخلاص، القطاع توسع على جديدة قيود 1982 سنة يف العمومية السلطات ضعتكما و 

 ؛ادلؤسسات كل على باالستثمار الًتخيص على احلصول إجبارية فرض -
 ؛ادلقبول لبلستثمار اإلصباِف ادلبلا من % 30 بنسبة البنكي للتمويل األقصى احلد ربديد -
 ادلؤسسات ذات إلنشاء بالنسبة دينار مليون 30 دببلا االستثمارات لتكلفة األقصى احلد ربديد -

 ؛اجلماعية وادلؤسسات األفراد دلؤسسات بالنسبة دينار مليون 10 ودببلا ادلسؤولية احملدودية
 .واحد فرد طرف من مؤسسات عدة ملكية منع -

                                                                 
1
 .118، ص 1773، ِػوؽح ِبخكز١ؽ، خبِؼخ اٌج١ٍعح دبنت انجسائر – تبني يؼبيير انًذبضبت انذونيتضبٌع ِمعَ،  
2
 زٛي: اٌعٌٟٚاٌٍّزمٝ ، ِعاضٍخ، انجسائري االلتصبد في وانًتىضطت انصغيرة انًإضطبث أهًيت زيبدة ػىايم وتذهيم دراضتاٌؼب٠ت ٠بق١ٓ،  

 .72، ص 1711فؽ٠ً أ 13ٚ  ٠13ِٟٛ اقزؽار١د١بد اٌزٕظ١ُ ِٚؽافمخ اٌّؤقكبد اٌظغ١ؽح ٚاٌّزٛقطخ فٟ اٌدؿائؽ، خبِؼخ ٚؼلٍخ 
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 أساسا تعترب اليت الرحبية قياس على الواقع يف اقتصرخبلل ىذه الفًتة، فقد  باحملاسبة االىتمام أما من جانب
 القيمة مثل) معةجملا الوطنية احلسابات يف مباشرة تدخل اليت ادلؤشرات بعض لتحديد باإلضافة .الضرييب لبلقتطاع
 عن الواقع يف غليب كان احملاسبية ادلعلومات عن اإلفصاح فإن وبالتاِف، ...(اإلنتاج االستهبلك، ادلضافة،

 ادلعلومات حجمجودة و  فإن وعليو. ادلؤسسات ذلذه ادلطلقة دللكيتها نظرا دولة،لل عنها تعرب اليت االحتياجات
 والسرية واحلذر احليطة دببدأ الرتباطو نظراً  زلدوداً  يعد نشره، الوطنية ادلؤسسات عاتق على الواقع وادلالية احملاسبية

 1.الوطنية الشركات سلوك ميزت اليت
 الذي اخلاص، القطاع مؤسسات تنامي مقابل الوطنية، الشركات دور بًتاجع سبيزت فقد الثانية الفًتة أما

 تعززت وقد. اجلزائر طبقتها اليت االقتصادية اإلصبلحات متطلبات وضغط االقتصادي االنفتاح فًتة مع تزامن
 يف النقد الدوِف صندوق مع التعديل اذليكلي برنامج اتفاقية إبرام بعد العمومية ادلؤسسات مال رأس ربرير مساعي

 أول وضع مت 1996. ويف سنة اإلصبلحات اذليكلية تنفيذ يف ىام جزء اخلوصصةبأن  اعترب والذي 1995 سنة
 قابضة شركة 11 يف العمومي االقتصادية ذبميع ادلؤسسات بعد العادلي البنك مع بالتعاون للخوصصة برنامج

، مؤسسة 826 تصفية سبت1996  سنة هناية ومع. احمللية ذبمع ادلؤسسات جهوية قابضة شركات 5 و قطاعية،
 2.بعضها خوصصة واستمرار الوطنية الشركات جل وتصفية حل عملية بعد ذلك تواصلتمث 

 مؤسسات من تتكون اجلزائرية االقتصادية ادلؤسسات أغلب أصبحت للخوصصة ادلتعددة الربامج بعدو 
 سنة بعد األعلية بالا عددىا تطوراً  ، واليت شهدوادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات من خاصة وبصفة اخلاص، القطاع

 من اجلامعات خرغلي لدى ثقافة ادلقاولة وتطور من جهة، هتانشأ أمام اإلجراءات تسهيل بفعل وذلك ، 2000
 2009.3بداية سنة  يف ادلؤسسات إصباِف عدد من% 71.5 نسبة سبثل إذ أصبحت ،ثانية جهة

 
 البيئة الجباية -2

 1986 سنة البًتول أسعار تراجع خاصة ،الثمانيناتأواخر يف  الوطٍت االقتصاد ميزت اليت االختبلالت إن
 عميق إصبلح إدخال يف التفكَت إُف بادلسَتين دفعت اخلارجية، ادلديونية حجم يف وتزايد النمو، معدالت وتراجع

 4. 1992 سنة يفاإلصبلحات  منطق يف اجلزائري الضرييب النظام أدرج ولقد. إلنعاشو الوطٍت االقتصاد على

 تقريراً  1989قامت اجلزائر بإنشاء جلنة وطنية لئلصبلح الضرييب واليت قدمت سنة  1987 في سنةف
اإلصبلح إُف  ، ويهدف ىذا1992اإلصبلح الضرييب يف اجلزائر والذي دخل حيز التنفيذ سنة حول  مفصبلً 

                                                                 
1
 .137ِؽخغ قبثك، ص أطؽٚزخ ظوزٛؼاٖ، ِعأٟ ثٓ ثٍغ١ث،  
2
 .78اٌؼب٠ت ٠بق١ٓ، ِؽخغ قبثك، ص  
3
 .70ٔفف اٌّؽخغ اٌكبثك، ص  
4
 .18ص  ٚؼلٍخ، خبِؼخ  ،1/1778 اٌؼعظ اٌجبزث، ِدٍخ ،انجسائر في انضريبيت اإلصالدبث ِؽاظ، ٔبطؽ 
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173 
 

من خبلل التكيف مع الديناميكية  الوطٍت وخاصة تطور ادلؤسسة االقتصادرئيسية تكمن يف إنعاش  ربقيق غاية
 1ي:فيما يلإغلازىا ؽلكن اليت و  ومن أجل ذلك سطرت بعض األىداف ،االقتصادية
 ؛الدولة يرادات مالية كافية لتمويل وظائفذبنيد إ -
 ؛التوزيع الفّعال للموارد -
 ؛عدالة النظام الضرييب -
 ى.النظام الضرييب مع الدول األخر  وانسجامبساطة  -
: الضريبة على يىو تأسيس ثبلثة ضرائب جديدة  على 1992مضمون اإلصبلح الضرييب لسنة  رتكزاوقد 

 .الشركات والضريبة على القيمة ادلضافة الدخل االصباِف، الضريبة على أرباح
 دبوجبو يتم كان والذي مالية، قانون كل دبناسبة وذلكمث شهد النظام الضرييب بعد ذلك عدة تغيَتات 

  .معينة لضريبة إسبام أو إلغاء أو تعديل
عض التعديبلت يف وتبٍت النظام احملاسيب ادلاِف، عرف النظام الضرييب ب يف اجلزائر االصبلح احملاسيبظل ويف 

 ادلرور عند البلزمة ادلعاجلات ربديد تكون مطابقة ألحكام احملاسبة ادلالية اجلديدة، السيماحىت النصوص اجلبائية 
 التسجيل خصم ادلصاريف االعدادية، ،وادلؤونات تتبلكاىالبا يتعلق فيما اجلبائية النتيجة إُف احملاسبية النتيجة من

  ، إعادة تقييم األصول، متابعة العقود طويلة األجل.التمويلي اإلغلار لعقد احملاسيب
ويف ىذا اإلطار ؽلكن عرض اجلهود ادلبذولة من قبل السلطات العمومية واذليئات التابعة ذلا، وادلتمثلة يف 

 2من خبلل: القوانُت ادلعدلة واجلديدة واليت هتدف إُف تقليل اآلثار الناصبة عن تطبيق النظام احملاسيب ادلاِف، وذلك
  ؛2009قانون ادلالية التكميلي ادلتعلق بسنة 
  2010قانون ادلالية ادلتعلق بسنة. 
  ؛2010قانون ادلالية التكميلي ادلتعلق بسنة  

 2002قانون المالية التكميلي المتعلق بسنة  -1
ذات الصلة  قانونيةالواد ادل يد منعدال، 2009يتضمن قانون ادلالية التكميلي الصادر يف جويلية لسنة 

باجلهود ادلبذولة يف إطار تكييف القواعد القانونية بادلفاىيم والقواعد اجلديدة للنظام احملاسيب ادلاِف، وادلتمثلة يف 
 اآليت:

                                                                 
1
ِٕشٛؼ ػٍٝ  38/2008اٌؼعظ  اٌج١ٍعح، خبِؼخ اٌكبظقخ، اٌكٕخ ٔكب١ٔخ،اإل ؼٍَٛاٌ ِدٍخ اٌفؼب١ٌخ، ػٓ ٚاٌجسث اٌدؿائؽٞ اٌضؽ٠جٟ إٌظبَ ،ِؽاظ ٔبطؽ 

 (.25/04/2012" )ربؼ٠ص اٌزظفر:  http://www.laghouat.net/vb/showthread.php?t=48614االٔزؽٔذ ػٍٝ اٌؽاثظ : " 
2
 أٔظؽ: 

 :اٌٍّزمٝ اٌعٌٟٚ زٛيِعاضٍخ، ، تطبيك اننظبو انًذبضبي انًبني ويتطهببث تكييف اننظبو انجببئي انذبنيثؽاق ِسّع، ثٛقجؼ١ٓ ركؼع٠ذ،  -

 .70. ص 1711ظ٠كّجؽ  18 -18إٌظبَ اٌّسبقجٟ اٌّبٌٟ فٟ ِٛاخٙخ اٌّؼب١٠ؽ اٌع١ٌٚخ ٌٍّسبقجخ ٚاٌّؼب١٠ؽ اٌع١ٌٚخ ٌٍّؽاخؼخ، اٌج١ٍعح 
 .18/70/1773 فٟ، اٌّؤؼضخ 88اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ، اٌؼعظ ؼلُ  -
 .81/11/1773 فٟ، اٌّؤؼضخ 03ٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ، اٌؼعظ ؼلُ اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙ -
  .13/73/1717 فٟ، اٌّؤؼضخ 83اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ، اٌؼعظ ؼلُ  -

http://www.laghouat.net/vb/showthread.php?t=48614
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 :متابعة العقود طويلة األجل 
 تنفيذىايلة األجل واليت ؽلتد و حسب ما جاء يف نص ادلادة الرابعة من القانون السالف فإن تسجيل العقود ط

اليت تسمح بتسجيل األعباء و دمات يتم وفقًا لطريقة التسبيق، اخلواد و ادللدورات مالية سلتلفة وادلتعلقة بإصلاز 
 هبدف ربديد الربح اخلاضع للضريبة. بالتسبيق، وذلكلعمليات ادلتعلقة سباشياً مع اوالنواتج 
 خصم الهتالكات والمؤونات: 

ال العناصر ذات القيمة ادلنخفضة اليت  تسجيلعلى أنو " ؽلكن  االىتبلكاتبتنص ادلادة اخلامسة فيما يتعلق 
تسجل كما يتم  ادلتعلقة هبا.ادلالية  السنةدج خارج الرسوم كأعباء قابلة للخصم من  30000يتجاوز مبلغها 

 بصورة رلانية يف األصول بالنسبة لقيمتها النقدية" العناصر اليت يتم احلصول عليها
لغرض مواجهة تكاليف أو خسائر  ادلؤونات أنو يتم إعدادفقد نصت نفس ادلادة على  بادلؤوناتوفيما يتعلق 

القيم يف حساب ادلخزونات أو غَت ادلبنية بوضوح واليت يتوقع حدوثها بفعل األحداث اجلارية، شريطة تقييدىا يف 
 حسابات السنة ادلالية وتبياهنا يف كشف األرصدة"

رىانًا كبَتاً ألنو حلد اآلن يعترب تشكيل ادلؤونات على ادلخزونات واحلقوق يف ادلؤسسات إن نص ادلادة ػلمل 
اجلزائرية قليل جداً، وىذا بسبب عدم تأطَتىا بواسطة نصوص زلاسبية غَت متعارضة مع النصوص اجلبائية. 

لقيمة ادلتوقعة للمخزونات أو اسيب ادلاِف فهو ػلوي إطارًا أكثر صرامة إذ يعترب أن خسارة اوبالنسبة للنظام احمل
 احلقوق تؤدي اُف ضرورة تشكيل مؤونات مهمة.

 اإلطار العام: 
نص ادلادة السادسة أنو: "غلب على ادلؤسسات احًتام التعاريف ادلنصوص عليها يف النظام احملاسيب  يتضمن

 ادلاِف مع مراعاة عدم تعارضها مع القواعد اجلبائية ادلطبقة بالنسبة لوعاء الضريبية"
ادلاِف يف حالة ما َف إُف أن اإلدارة اجلبائية معنية بقبول صبيع مقًتحات النظام احملاسيب نص ىذه ادلادة يشَت 

 تكن معارضة للنصوص اجلبائية ادلوجودة ويف حالة تعارض القاعدتُت فأولوية التطبيق للقاعدة اجلبائية.
  اإلعداديةخصم المصاريف: 

قبل  سابقاً ادلسجلة  االعداديةادلصاريف  -على اساس انتقاِف -خصم  أنو ينبغييتضمن نص ادلادة الثامنة 
حملاسيب ادلاِف، ألن ىذا االخَت ينص على ضرورة االمتصاص الفوري ذلا حبيث ال غلب أن بداية سريان النظام ا

 تظهر يف ادليزانية.
 إعادة تقييم الصول: 

عند تاريخ بداية  الثابتة االصولن إعادة تقييم ع الناتجفائض القيمة  يضمتنص ادلادة العاشرة على ما يلي: "
ويقصد بذلك أنو ربدد مدة مخس  سريان النظام احملاسيب ادلاِف يف النتيجة اجلبائية يف أجل أقصاه مخسة سنوات"
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ىذا يعترب سبديدًا للضريبة على و ضم القيم الناذبة عن اعادة تقيم االستثمارات للنتيجة اجلبائية، حىت يتم سنوات 
  (.SCF) جلبائي الثقيل عند بداية سريانفوائض القيمة هبدف تفادي العبء ا

 اُف فائض سلصصات االىتبلكات ادلتأيت من عمليات إعادة التقييم  نفس ادلادة اُف أنو يتم ضم أشارتكما 
 ادلتعلقة هبا. نتيجة السنة

اشيًا مع النظام احملاسيب ادلاِف، حيث أن سبىذه القواعد جاءت وبالرجوع اُف نص ادلادة السابق صلد أن 
 .االدارة اجلبائية أحدثت وضعية وسطية حبيث ليس ىناك تسامح جبائي، وال جباية فورية وكلية

 
 2010قانون المالية المتعلق بسنة  -2

، ومن (SCF)رلموعة من ادلواد القانونية ادلتعلقة بالتكيف مع مضمون  2010قانون ادلالية لسنة يتضمن 
 بينها:

  ومؤونات المؤسسات الماليةالهتالك المتعلق بالقرض اليجاري: 
من قانون الضرائب ادلباشرة  141التغيَتات على ادلادة  بعضمن القانون السالف ادلادة الثامنة  أحدثت

ادلادة  أشارت ىذهىيم النظام احملاسيب ادلاِف، إذ يف إطار تكييف القواعد اجلبائية مع مفاوذلك  ،والرسوم ادلماثلة
كما ؽلكن  هتتلك على أساس مدة عقد القرض اإلغلاري،أهنا  ، علىبالقرض االغلاري اُف طريقة االىتبلك ادلتعلقة

)وقد أكد على ىذا البند ، SCFتطبيق االىتبلك حسب مدة احلياة االقتصادية لؤلصل ادلستأجر ادلسموح هبا يف 
 .(27يف ادلادة رقم  20101قانون ادلالية التكميلي لسنة 

ادلؤونات ادلوجهة دلواجهة االخطار اخلاصة ادلتعلقة بعمليات صبع ينبغي ال أشارت نفس ادلادة أنو كما 
 مع االشكال االخرى من ادلؤونات. األجلالقرض ادلتوسطة أو طويلة 

  :العجز المالي 
ائد ينقل ز فإن العجز ال ...حالة تسجيل عجز يف سنة مالية ما،يف  تنص ادلادة العاشرة على ما يلي: "

 ادلالية ادلوالية اُف غاية السنة الرابعة ادلوالية لسنة تسجيل العجز" بالًتتيب اُف السنوات
 مت زبفيض ادلدة من مخس سنوات اُف أربع سنوات. ويف ىذا إشارة على أنو

 
من خبلل النصوص القانونية السابقة واليت تدخل يف إطار تكييف النظام اجلبائي اجلزائري مع النظام احملاسيب 

أن ىذه النصوص التنظيمية تعترب دليبًل على رغبة الدولة ووعيها بضرورة تكييف قواعد النظام ادلاِف، ؽلكن القول ب
. إال أن ىذه اجلهود تعترب غَت كافية وتبقى ىناك بعض القواعد اجلبائية اجلبائي مع زلتوى النظام احملاسيب ادلاِف

الزالت األخرى واجبة التعديل والتوضيح أو طرح قواعد جديدة باألساس. ومن بُت أىم نقاط االختبلف اليت 
                                                                 

1
 .13/73/1717 فٟ، اٌّؤؼضخ 83اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ، اٌؼعظ ؼلُ  
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صول واخلصوم قائمة بُت النظام اجلبائي والنظام احملاسيب ادلاِف ىو ما تعلق بالعناصر التالية: تقييم عناصر األ
بالقيمة العادلة؛ مصاريف البحث والتطوير؛ الضرائب ادلؤجلة؛ تكاليف االقًتاض؛ ربويل احلقوق والديون بالعمل 

 االجنبية.
 

 نظام التمويل -3
سات اإلقتصادية يف كل اسيلل، وضمان إستمراريتو يعترب من األىداف الرئيسية االقتصاديإن ربقيق النمو 

وسعيا  ،الوطٍت االقتصادادلؤسسات اإلقتصادية اليت تعترب نواة  ةومردوديبدرجة كبَتة بأداء  يرتبطالذي و  الدول،
، وقد يكون ذلك عن طريق مواردىا اخلاصة لذلك يتطلب منها توفَت ادلوارد ادلالية البلزمة اتوسيع نشاطاهتمنها ل

أو من ، وىذا ما يعرف بالتمويل غَت ادلباشر اللجوء إُف اجلهاز ادلصريف أو من خبللوىو ما يعرف بالتمويل الذايت 
صول احليعترب تلك اآللية اليت تسمح للمؤسسات بأو ما يعرف بالتمويل ادلباشر والذي السوق ادلاِف  آلية خبلل

 1.على ادلوارد ادلالية من اجلمهور سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أخرى مباشرة ودون وساطة ادلؤسسات ادلالية
 اول عرض واقع البيئة ادلالية يف اجلزائر:ويف ما يلي ضل

 البنوك والمؤسسات المصرفية في الجزائرأ( 
 ىناكحيث أن  ،االقتصادي النشاط يف البنكي النظام وفاعلية أداء حول واالذباىات اآلراء تعددت قدل
 النشاط سبويل يف دورىا وبالتاِف االئتمان، وتقدمي الودائع تعبئة يف وفاعليتها البنوك أداء على تؤثر كثَتة عوامل

 ذاتو االقتصاد وظلو لتطور األساسية ادلقتضيات من تعترب اهتسياسا وصحة اهتعمليا فسبلمة لذلك االقتصادي،
  2.أىدافو ربقيق وإمكانية استقراره واستمرار

 غاية إُف ستقبللاال من ادلمتدة الفًتة خبللولنا تشخيص واقع النظام ادلصريف يف اجلزائر، صلد أنو اوإذا ح
قتصاد تنظيم ارتكز1986  سنة  لوسائل مالكة الدولة وكانت التخطيط والتسيَت اال شًتاكي، على الوطٍت اال 

 واقعوعليو فإن  .بطريقة إدارية تتخذ التوزيع، والتمويل اإلنتاج، قراراتفإن  وبالتاِف التمويل، ومصادر اإلنتاج
 3:دبا يلي سبيز الفًتة ىذه خبلل ادلصريف اجلهاز
 اال شًتاكي؛ التسيَت لقواعد وخضوعو للدولة البنكي النظام ملكية تعود 
 نظام التمويل؛ مستوى على غموضا ولد شلا القروض منح يف وتدخلها العمومية، اخلزينة دور تعاظم 
 وادلركزي؛ ادلسبق التوطُت أساس على تقدؽلها و البنكية، القروض منح حالة يف الضمانات إقرار عدم  
 ادلنافسة؛ على قضى الذي األمر السلطات، طرف من زلددة قطاعات يف بنك كل زبصص 

                                                                 
1
، اٌٍّزمٝ اٌعٌٟٚ زٛي ق١بقبد اٌز٠ًّٛ انًؼىلـبث واآلفـبق -انطىق انًبني في تًىيم انتنًيت االلتصبديت ببنجسائرؾ٠عاْ ِسّع ٚٔٛؼ٠ٓ ثِٛع٠ٓ،  

 .2006ٔٛفّجؽ  22/ 21ٚأثؽ٘ب ػٍٝ االلزظبظ٠بد ٚاٌّؤقكبد، خبِؼخ ثكىؽح، ٠ِٟٛ 
2
، خبِؼخ ٚؼلٍخ، ص 78/1778، ِدٍخ اٌجبزث اٌؼعظ دبنت انجسائر -في تًىيم اننشبط االلتصبديدور انبنىن وفؼبنيتهب ِظ١طفٟ ػجع اٌٍط١ف،  

02. 
3
، ِػوؽح ِبخكز١ؽ، اٌّؽوؿ اٌدبِؼٟ ثبٌٛاظٞ، دراضت اننظبو انًذبضبي انًبني انجذيذ ويتطهببث نجبده في بيئت انًذبضبت انجسائريتػ٠ٕٛبد فؽ٠ع،  

 .01، ص 1717/1711
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 للسياسة التقليدية لآلليات الضيق واال ستعمال ادلركزي، البنك خاصة وبصفة البنوك ا ستقبللية عدم 
 .البنكية العموالت كل وكذا إداري بشكل الفائدة سعر ربديد يتم حيث النقدية،
عرفت فيها أسعار النفط  واليت، 1986 سنة األزمة البًتولية اليت خلفتهاأمام الوضعية ادلزرية وكرد فعل 

، مـما سبب تراجعا ملحوظا يف كل ادليادين االقتصادية؛ 1985مقارنة بسنة  39 %انـخفاضا مفاجأ بنسبة 
وجدت السلطات نفسها  إٍف(. وبذلك ... ونية؛ اطلفاض القوى الشرائية؛االجتماعية والسياسية للبلد )ادلدي

ت اجلديدة واذلياكل التنظيمية مضطرة للقيام بتعديبلت لتغيَت االقتصاد الوطٍت. فوضعت صبلة من اآلليا
    1التشريعات الضرورية بُغية ادلرور واالنتقال إُف اقتصاد السوق، عرف ىذا التطور بـمرحلة " اإلصبلحات"و 

 1986 سنة ذمن ادلصريف النظام على عميقة تغَتات إحداث إُف االقتصادية اإلصبلحات ىذه أدتوقد 
 من ادلصريف اجلهاز لبعث  1986/08/19الصادر بتاريخ 86-12 والقروض البنوك قانون بإصداروذلك 
 والذي نادى 1988 سنة بداية يف الصادر 06-88 رقم قانونالب تدعيمو مت مث صبلحياتو، ذبديد خبلل

 وزلاولة االقتصادي النشاط يف الدولة تدخل ذليمنة كحد اإلجراء ىدا جاءقد و  ،العمومية ادلؤسسة ستقبلليةبا
تواصلت االصبلحات  وقد 2.التسيَت ويف مالية استقبللية وإلعطاء التمويل آلليات جديدة ديناميكية إعطاء

 3هبدف زيادة فعالية نشاطها ورفع مردوديتها. 1989ادلالية، وذبسدت يف منح البنوك استقبلليتها ادلالية سنة 
 كلية التعريف أعاد والذي 1990 أفريل 14 يف ادلؤرخ 10-90  والقرض بالنقد ادلتعلق القانون جاءمث 
 يف بو ادلفعول الساري ادلصريف التشريع سياق يف اجلزائري ادلصريف القانون وجعل اجلزائري، ادلصريف النظام ذليكل
 والقرض البنوك ظمنو  ادلركزي للبنك األساسي بالقانون التعريف فوضع ادلتطورة، البلدان السيما األخرى البلدان

 4:فهو واحد، آن يف
 ؛لعصرنتو أرضية ادلصريف النظام ىيكلة غلعل -
 ؛استقبلليتو ادلركزي للبنك يعطي -
 ؛ادلركزية بالبنوك اخلاصة التقليدية صبلحياتو استعادة من ادلركزي للبنك ؽلكن -
 .األجنيب االستثمار أمام العراقيل كل يزيل  -

تنسيق ال . وبغيةادلرجع القـانوين واألساسي للقطاع ادلصريف والنقـدي يف اجلزائرقانون النقد والقرض عترب وقد أُ 
 رقم قانونلل وادلتمم ادلعدل 27/02/2001بتاريخ  01-01 رقم رسومادلأكثر يف برنامج اإلصبلح مت إصدار 

 5، حيث يسمح ىذا ادلرسوم بـ :10-90
 التكـامل والتنسيق بُت األجهـزة التنفيـذية وإدارة بنك اجلـزائر.  -

                                                                 
1
 .03، ص 1771-1771خبِؼخ اٌدؿائؽ  ، ِػوؽح ِبخكز١ؽ،يغ دراضت دبنت انجسائر –ًراجؼت في لطبع انبنىن انثبٌط١ضؽ ق١ّؽح،  
2
 .21، خبِؼخ ٚؼلٍخ، ص 78/1772ِدٍخ اٌجبزث اٌؼعظ  ،اننظبو انًصرفي انجسائري في يىاجهت تذذيبث انؼىنًت انًبنيتاٌط١ت ٠بق١ٓ،  
3
، اٌٍّزمٝ اٌٛطٕٟ زٛي إٌّظِٛخ اٌّظؽف١خ اٌدؿائؽ٠خ تشخيص انىالغ وتذذيبث انًطتمبم -ائرياننظبو انبنكي انجس١ٍِىخ ؾغ١ت ٚ ز١بح ٔدبؼ،  

 .1778ظ٠كّجؽ  12ٚ 18ٚالغ ٚرسع٠بد، خبِؼخ اٌشٍف، ٠ِٟٛ  -ٚاٌزسٛالد االلزظبظ٠خ
4
 .02ِظ١طفٟ ػجع اٌٍط١ف، ِؽخغ قبثك، ص  
5
 .31، ِؽخغ قبثك، ص ثبٌط١ضؽ ق١ّؽح 
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 فصل إدارة بنك اجلزائر بالسلطة النقدية، هبدف ربقيق استقبللية أفضل. -
درة، دلواكبة اإلصبلح وربرير تسيَت النظام، إال أن البنوك اجلـزائرية الزالت لكن وبالرغم من كل القوانُت الصا

 ربت ضغط مركزية القرارات و تدعيم الدولة لـها.
 
 :البنكية في ظل اإلصالح المحاسبي في الجزائرواقع الممارسات  -

لزالـــت متــأخرة جــداً وتعــاين مــن مشـــاكل  حاليــاً غلــد بأهنــا يف اجلزائــر ادلنظومــة ادلاليــة وادلصـــرفيةان ادلتتبــع لواقــع 
 1عديدة متمثلة أساساً يف:

 ؛تأخر كبَت يف رلال القروض البنكية والتدابَت ادلرتبطة بالقطاع ادلصريف وادلاِف -
 تأخر كبَت يف مدى فعالية البنوك وصحة تسيَتىا؛ -
   لكل الًتاب الوطٍت. تأخر كبَت يف تغطية وانتشار وتوزيع شبكة البنوك -

َف ؽلنـع  احلـاِف ىذا التأخر الكبـَت الـذي يعرفـو النظـام البنكـي وادلـاِف اجلزائـري يف ظـل اإلصـبلح احملاسـيبغَت أن 
مــن القيــام بــبعض التغيــَتات علــى آليــة عمــل وتســجيل ادلمارســات احملاســبية البنكيــة وادلاليــة للتوافــق مــع اإلجــراءات 

 اجلديدة وقد مت ذلك بإصدار:
تضمن سلطط احلسابات البنكية والقواعد وادل 23/07/20092رخ يف ادلؤ  04-09النص التنظيمي رقم  -

 كل ، تلغى2010من جانفي  ابتداءً  تطبيقووجب ودب، احملاسبية ادلطبقة على البنوك وادلؤسسات ادلالية
 دلتضمن سلططوا  1992سنة نوفمرب 17 يف ادلؤرخ 92-08 النظام رقم السيما، ادلخالفة األحكام

 .ادلالية دلؤسساتوا البنوك ادلطبقة على احملاسبية والقواعد ادلصريف احلسابات

الكشوف ونشر إعداد  وادلتضمن شروط 3 2009أكتوبر  18ادلؤرخ يف  05-09النص التنظيمي رقم  -
 للبنوك وادلؤسسات ادلالية.ادلالية 

أنو وبالرغم من اجلهود ويف ظل اإلصبلح احملاسيب يف اجلزائر وبدخول النظام احملاسيب ادلاِف حيز التطبيق، صلد 
ادلبذولة لتحسُت واقع النظام ادلصريف اجلزائري، إال أنو مازال يعاين من بعض الصعوبات والعوائق، واليت ؽلكن 

  4إغلازىا يف ما يلي:
 عدم جاهزية البنوك التجارية الجزائرية: -

 على السواء على وللحكومة للقانون حادة انتقادات ةيوادلال احملاسبة يف واخلرباءصُت ادلختالعديد من  وجو
 البنوك يف العادلة يمةالق زلاسبة والسيما ،احملاسيب ادلاِف النظام يقلتطب اجلزائري غَت جاىز االقتصاد أن اعتبار

                                                                 
1
، ِعاضٍخ، اٌٍّزمٝ اٌؼٍّٟ اٌعٌٟٚ زٛي اإلطالذ دراضت تذهيهيت تمييًيت –اإلصالح انًذبضبي في انجسائر ِعأٟ ثٓ ثٍغ١ث، فؽ٠ع ػ٠ٕٛبد،  

 .1711ٔٛفّجؽ  87ٚ  13اٌّسبقجٟ فٟ اٌدؿائؽ، خبِؼخ ٚؼلٍخ، ٠ِٟٛ 
2
 .11ص  ،1773 ظ٠كّجؽ 13ظؼ ثزبؼ٠ص اٌظب 08اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ، اٌؼعظ  
3
 .18ص  ،1773 ظ٠كّجؽ 13اٌظبظؼ ثزبؼ٠ص  08اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ، اٌؼعظ  
4
ِعاضٍخ، ، تئشكبنيت تطبيك انميًت انؼبدنت كأضبش نهميبش واالفصبح في انمىائى انًبنيت نهبنىن انتجبريت انجسائري٘ٛاؼٞ ِؼؽاج، زع٠عٞ آظَ،  

 .11. ص 1711ظ٠كّجؽ  18 -18اٌٍّزمٝ اٌعٌٟٚ زٛي إٌظبَ اٌّسبقجٟ اٌّبٌٟ فٟ ِٛاخٙخ اٌّؼب١٠ؽ اٌع١ٌٚخ ٌٍّسبقجخ ، خبِؼخ اٌج١ٍعح، 
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ال تزال  فالبنوك اجلزائريةذا النظام ادلعقد، ذلدون ربضَت ادلناخ ادلناسب  (SCF)تطبيق  و متية. إذ أناجلزائر ية التجار 
 غَت قادرة على نشر زلاسبتها بشكل دقيق وشفاف وخاصة عندما يتعلق األمر بالقياس واإلفصاح.

 تحفظ البنوك التجارية في تقديم المعلومات: -
 ادلعلومات، نشرية يف والشفاف اإلفصاح من لعا مستوى دلاليةا وادلعلومة للمحاسبة ادلعايَت الدولية تتطلب

 البنوكبينما غالبية  ،ادلالية القوائم يف عنها اإلفصاح غلب االستثمار قرار الزباذ يةضرور  معلومة أي أن حبيث
 ية والتحفظ واحلساسية يف نشر ادلعلومات.السر  على اعتادتية اجلزائرية التجار 
 ضعف التكوين والتأطير: -

باجلزائر بشكل واضح، خاصة ادلعايَت احملاسبية الدولية  دبوضوعأطَت والت ينالتكو  يف نقصك ىنا أن اتضح لقد
م وجود برنامج مدروس ومسطر يف ىذا اإلطار باستثناء بعض اجلهود واليت تنظم من دفيما يتعلق بالبنوك يف ظل ع

وكل ىذه  طرف بعض اذليئات وادلنظمات ادلهنية واحلكومية وغَت احلكومية )أيام دراسية ، ندوات، ملتقيات...(
كافية وترتبط يف الغالب بادلؤسسات االقتصادية ال البنوك التجارية، نظرًا للزخم احملاوالت يف احلقيقة تبقى غَت  

 الكبَت من التغَتات اليت جاء هبا النظام احملاسيب ادلاِف على عدة مستويات يف احملاسبة.
 التعود على الممارسات المحاسبية في ظل النظام المحاسبي المالي: -

( الذي دام PCNواألعراف احملاسبية اليت كانت سائدة يف ظل )ىناك صعوبة كبَتة يف تغيَت العادات 
 قد ربتاج إُف وقت طويل لذلك، وىو ما يتطلب مدة ربضَتية طويلة وتكوين يتسنة، وال 33التعامل بو أكثر من 

 شامل وعلى كل ادلستويات.
 

 مكانة أو دور البورصة ب( 
هناية  يفأعقاب اإلصبلحات االقتصادية وادلالية اليت شرعت فيها اجلزائر  إُفيرجع ظهور بورصة اجلزائر 

 1 طر قانونية منها:أ 03الثمانينات حيث صدر يف ىذا اجملال 
 ؛يو ادلؤسسات االقتصادية العموميةاخلاص بتوج 88-01القانون  -
 ؛صناديق دلساعلات الدولة 08اخلاص بإنشاء  88-03القانون  -
 ادلتعلق بالقانون التجاري. 75-59وادلتمم لؤلمر رقم  ادلعدل 88-04القانون  -

 كل ىذه القوانُت يف التمييز بُت الدولة ادلالكة أو القوة العمومية والدولة ادلساعلة.ساعلت  وقد 
ويف ظل عدم قدرة  من جانب آخر وأمام ندرة مصادر التمويل اليت واجهت أغلب ادلؤسسات العمومية،

أن كما  االدخار احمللي لتمويل احتياجات ادلؤسسات خاصة بالنسبة لدورة االستثمار،اجلهاز البنكي على ذبنيد 
يف ظل كل ىذه  َف تلعب دورىا يف رلال نقل الفوائض ادلالية من العارضُت إُف الطالبُت لرؤوس األموال،البنوك 

                                                                 
1
  اٌزطج١كاٌكٛق اٌّبٌٟ ث١ٓ إٌظؽٞ ٚ ، اٌٍّزمٝ اٌعٌٟٚ زٛي: ِعاضٍخ ،والغ بىرصت انجسائر وآفبق تنشيطهب ،ثٛلٍمٛي اٌٙبظٞ قٛاِف ؼضٛاْ ٚ 

 .1773ٔٛفّجؽ  12ٚ  18: ٠ِٟٛ، خبِؼخ ػٕبثخ فٟ إطبؼ ردبؼة اٌعٚي اٌؼؽث١خ
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انتقال اجلزائر إُف اقتصاد  ادلعطيات ظهرت احلاجة إلنشاء بورصة اجلزائر كآلية سبويل بديلة وتستجيب إُف مرحلة
 .قالسو 

 169-91 ادلرسومُت التشريعيُت من خبللويف ىذا اجملال كان صدور أوُف التشريعات اخلاصة بالبورصة 
حيث جاء ىذين ادلرسومُت لتقنُت التعامل دبا يسمى بالقيم ادلنقولة  ،1991 ماي 28ادلؤرخ يف  170-91و

 احلكومة قبلن ألوراق ادلالية من أسهم وسندات مروط إصدار اوقد حدد التشريع يف ىذا اجملال بوضوح ش
 متبنيا 19931ماي  23 الصادر بتاريخ 10-93 القانون بصدور ادلبادرة ىذه استكملت. و وشركات ادلساعلة

 سلتلف على ادلالية ادلعامبلت كل بإسبام ادلخولة الوحيدة واآللية أسهم ذات شركة واعتربت اجلزائر بورصة إنشاء
 2ادلصدرة. ادلالية األدوات
 :ما يلي يف فتتمثل ادلنقولة القيم ببورصة العاملة باذليئات يتعلق فيما أما
 .ادلنقولة القيم سوق سلطة تشكل: (COSOB) البورصة عمليات ومراقبة تنظيم لجنة -
 .البورصة يف ادلتداولة للعمليات احلسن السَت ضمان على : تعمل(SGBV) القيم تسيير شركة -
 

، مت اختيار الوسطاء يف العمليات البورصية ؽلثلون سلتلف ادلؤسسات 1997مع بداية سنة ذبدر االشارة أنو 
حيث تولت جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة مهمة تكوين ىؤالء عن طريق  ،ادلالية )بنوك و شركات تأمُت(

 3.لتقياتادل العديد منتنظيم كذا االستعانة باخلرباء الكنديُت و 
 

سبتمرب  13فتحت بورصة اجلزائر أبواب تداوذلا للتعامل باألدوات ادلالية ادلتاحة )األسهم والسندات( يف وقد 
مت اختيار ثبلثة شركات عمومية إلدراجها يف حيث  بعد العديد من حاالت التأجيل ألسباب سلتلفة. 1999

 : البورصة و ىي
 ؛مؤسسة رياض سطيف -
 ؛صيدالرلمع  -
 .وراسياأل فندق -

 السوق. و بعد التحضَت وتقييم الشركات مت إصدار األوراق ادلالية ادلتعلقة هبذه ادلؤسسات ومت طرحها يف
ت من علما أهنا كانت قد طرح 1999-10-18مت تسعَت سنداهتا يف فقد بالنسبة لشركة سوناطراك أما 

 .1999شهر أكتوبر ظل السند متداوال داخل القطاع ادلصريف حىت ، و 1998قبل قرض سندي يف بداية 

                                                                 
1
 .1338قٕخ  ،88اٌؼعظ  ، اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ 
2
 .31ظشبل أَ اٌط١ؽ، ِؽخغ قبثك، ص  
 .ِؽخغ قبثكٔٛؼ٠ٓ ثِٛع٠ٓ،  ؾ٠عاْ ِسّع ٚ 3
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 البورصة، ىيف إصدارىا ألول قرض سندي على مستو  كسوناطرازلاولة ويف ىذا الصدد ؽلكن اإلشارة إُف أن 
كان الغرض من ىذا القرض إذ  كانت ذات ىدف بيداغوجي من اجل إعطاء دفع قوي للبورصة عند انطبلقها، 

  1يلي: السندي ما
 ؛موالزيادة نشاط سوق رؤوس األ -
 ؛الطريق أمام الشركات العامة و اخلاصةفتح  -
 توفَت ادلعلومات البلزمة للجمهور ومعرفة رد فعلو. -

 % من رأس مال ىذه ادلؤسسات 20حبيث َف تشمل سوى  ،لتسعَت يف البورصةابالرغم من زلدودية عملية 
اجلديد، كانت موضوع  أرست ثقافة جديدة قادت إُف بروز عدة إشكاالت زلاسبية مرتبطة باحمليط اهنإال أ ،آنذاك

لس الوطٍت جملباعتبارىا عضوا يف ا ،(COSOB)رصة زلاسبية ساعلت فيها جلنة مراقبة عمليات البو  إصبلحات
  2.للمحاسبة

 3تتشكل من قسمُت:حالياً بورصة اجلزائر كما ؽلكن االشارة اُف أن 
 :مرتُت يف األسبوع، وذلك الدينالتداول على سندات رأس ادلال وسندات فيو يتم  قسم القيم المنقولة .

 مخس شركات مسجلة يف التسعَتة الرمسية: صلد حاليا يف مقصورة شركة تسيَت بورصة القيمو 
 ؛لؤلسهم )رلمع صيدال، مؤسسة تسيَت فندق األوراسي و أليانس للتأمينات ( شركات ثبلث -
 دحلي(.  مؤسستُت للسندات ) سونلغاز، -
 :فيفري  11إدراج سندات اخلزينة العمومية يف بورصة اجلزائر يف مت  قسم سندات الخزينة العمومية

 يف إطار اإلصبلحات ادلبذولة من طرف وزارة ادلالية واليت ترمي إُف إعادة اإلعتبار إُف، وذلك 2008
 .يل دور البورصة بصفة خاصةعالسوق ادلاِف يف عملية سبويل اإلقتصاد الوطٍت بصفة عامة وتف

حيث يتم تداوذلا عن طريق  ،سنة 15و 10و 7دلدرجة بُت سندات ذات اآلجال تتنوع سندات اخلزينة ا
 حصص يف األسبوع. 5الوسطاء ادلاليُت ادلعتمدين وشركات التأمُت ادلتخصصة يف قيم اخلزينة دبعدل 

 
السوق ادلاِف يف عمليات التمويل، إال أن الكبَت الذي يلعبو دور الرغم ؽلكن القول أنو  من خبلل ما سبق

نظرًا لضعف أداء البورصة والتداول األسبوعي  جداً  اجلزائر ودوره يف سبويل ادلؤسسات مازال زلدوداً  أعليتو يف
لغياب تقاليد  وذلك راجع لؤلسهم والسندات فيها وقلة حجم التداول مقارنة دبا ىي عليو البورصات الدولية.

 يف اجلزائر. وثقافة وطنية لبلستثمار ادلاِف 

                                                                 
1
اٌكٛق ، اٌٍّزمٝ اٌعٌٟٚ زٛي: ِعاضٍخ ،اإلفصبح انًذبضبي و كفبءة األضىاق انًبنيت نهذذ ين خطر االضتثًبر انًبني ،ٚظاظثٛفبفخ ٚ  خبٚزعٚ ؼضب 

 .1773ٔٛفّجؽ  12ٚ  18: ٠ِٟٛ، خبِؼخ ػٕبثخ فٟ إطبؼ ردبؼة اٌعٚي اٌؼؽث١خ  اٌّبٌٟ ث١ٓ إٌظؽٞ ٚ اٌزطج١ك
2
 .138ِؽخغ قبثك، ص أطؽٚزخ ظوزٛؼاٖ، ِعأٟ ثٓ ثٍغ١ث،  
3
 (.78/78/1711فٟ: )ربؼ٠ص االطالع     /http://www.sgbv.dz ثٛؼطخ اٌدؿائؽ:ِٛلغ  

http://www.sgbv.dz/
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 التعليم والتكوين المحاسبي الثاني:المطلب 
 التعليم المحاسبي -1

  : يتعلق ىذا البند بطبيعة العناصر التالية
 ؛يف اجلامعات تدرس اليت الربامج وزلتوى ادلقاييس طبيعة -
 ادلقاييس؛ ىذه بتدريس ادلكلفُت األساتذة طبيعة -
 .احملاسبة رلال يف العلمي البحث طبيعة -

 التعليم برامج على اإلصبلحات بعضب العلمي والبحث العاِف التعليم وزارة قامت التسعينات، بداية مع
 شقُت، إُف واحملاسبة ادلالية زبصص بفصل للقيام ، 1992سنة للتجارة العليا ادلدرسة بإدارة دفعت واليت اجلامعي،

بعد أن   احملاسبة، يف ليسانس شهادة أول ميبلد احملاسيب التعليم شهد ذاهبو  (مالية زبصص – زلاسبة زبصص)
 لذلك وتبعا. واحملاسبة ادلالية زبصص ضمن احملاسبة مقاييس تدريستشًتك يف  العاِف التعليم برامجكانت صبيع 

 98/53 رقم ادلرسوم دبقتضى الدراسة نظام مست تعديبلت، 1998 سنة من ابتداء اجلامعات باقي عرفت
 ذاهبو  .عليها للحصول الدراسات نظام وتنظيم التسيَت علوم يف الليسانس شهادة لنيل الدراسات نظام ادلتضمن
 رقم القرار تطبيق معا برارله وأثريت، احملاسبة يف ليسانس شهادة صاحبو ؽلنح مستقبل اختصاصا احملاسبة أصبحت
1.التسيَت علوم يف الليسانس شهادة لنيل البيداغوجي  الربنامج ادلتضمن 2000-08-10ادلؤرخ يف   395

 

 أعلهاكان   اإلصبلحات على مستوى برامج التعليم اجلامعي خبلل العشرية األخَتةكما كانت ىناك بعض 
 وىو التخصصات، جل بعد فيما ليشمل آنذاك اجلامعية التخصصات لبعض 2004 سنة LMD نظام إدخال

 2.والتعليم التكوين ميدان يف اجلديدة العادلية التطورات مع تتماشى اجلزائرية اجلامعة جعل دفى
 

اإلصبلح صبلة من النقائص ىذا ويف ظل إصبلح النظام احملاسيب يف اجلزائر شهد التعليم احملاسيب يف بداية 
 أعلها:

إصبلح  يف وخصوصا ادلساعلة ادلستويات سلتلف على اخلارجية وبيئتها اجلامعة بُت ادلوجودة القطيعة -
 ربديث مهمة توُف الذي للمحاسبة الوطٍت اجمللس يفسبثيلو  نسبة واليت تتضح من خبلل ،احملاسيب النظام

 اعتبار على ،عبلقة مهمة باإلصبلح لو تكون يفًتض أن يف حُت،  08%تتعدى  ال واليت النظام احملاسيب
ادلساىم  أنو إُف إضافة القضايا وادلشاكل احملاسبية ادلختلفة، حول معتربة علمية معرفة اجلامعي لؤلستاذ أن

 3 .احملاسيب بالنظام ادلعرفةنشر  يفاألول 
عدم وجود برامج تعليمية موحدة وطرق تدريس متجانسة يف سلتلف اجلامعات اجلزائرية دلواجهة ادلشاكل  -

 اليت تعًتض العملية التعليمية أثناء الفًتة االنتقالية لتطبيق النظام احملاسيب ادلاِف.
                                                                 

1
 .133ِؽخغ قبثك، ص أطؽٚزخ ظوزٛؼاٖ، ِعأٟ ثٓ ثٍغ١ث،  
2
 . 38ػ٠ٕٛبد فؽ٠ع، ِؽخغ قبثك، ص  
3
 .31ظشبل أَ اٌط١ؽ، ِؽخغ قبثك، ص  
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 تكوينية دورات وإجراء اجلامعية البيئة هتيئة يف العلمي والبحث العاِف التعليم وزارة عدم مساعلة -
ىذا  إعداد مهمة ذلم أوكلت الذين الفرنسيُت قبل اخلرباء من ادلاِف النظام احملاسيب حول امعيُتاجل ساتذةؤلل

 .اإلطارات لتكوين بالنظام ومؤىلة دقيقة ومعرفة دراية ذلا طلبة تكوينادلساعلة يف  وبالتاِفالنظام، 

القيام دبجهودات  احملاسيب التعليم يف ادلتخصصة وادلعاىد واجلامعات من ادلدارسا الوضع ىذ تطلبقد و 
 ادلعايَت حول معارفهم وزيادة الطلبة تلقُت وسبكن من احملاسبة، ميدان ادلستجدات يف مع تتكيف جبارة حىت

 ىذه اجملهودات يف النقاط التالية:  وؽلكن إبراز ،هبا واإلدلام اجلديدة احملاسبية
وذلك من خبلل قيام الوزارة يف ادلوسم الدراسي  احملاسبية الدراسية ادلناىج وبناء ىيكلة إعادة -

 ميدان يف احلاصلة التغَتات مع تتكيفلبتعديل زلتوى ادلقاييس ذات الصلة باحملاسبة  2010/2011
 احملاسبة يف اجلزائر.

والندوات واأليام الدراسية حول اإلصبلح احملاسيب يف اجلزائر يف العديد من  عقد العديد من ادللتقيات -
 اجلامعات اجلزائرية.

 يف احلاصلة التغَتات مع تتبلءم إصدار العديد من الكتب وادلؤلفات يف رلال احملاسبة ادلالية واليت -
 ميدان احملاسبة يف اجلزائر.

ادليادين ذات الصلة على مستوى  أو احملاسبة، دبوضوع ادلهتمة العلميالبحث  سلابراالىتمام بفتح  -
 اجلامعات وادلعاىد.

 دراساتباالىتمام خاصة بعد  يف السنوات األخَتةىناك العديد من مشاريع البحث يف رلال احملاسبة  -
 جامعات الوطن.العديد من على مستوى  والتخصصات ذات الصلة احملاسبة ميدان يف التدرج بعد ما
 

كل ىذه اجملهودات تبقي ىناك بعض النقائص أو الثغرات اليت تتخلل التعليم اجلامعي يف اجملال وبالرغم من  
 1احملاسيب، ؽلكن إغلاز أعلها يف ما يلي:

 التطبيقية الدروس تفعيل تتيح اليت اإلمكانيات غياب ظل يف نظري بشكل اآلِف اإلعبلم تدريس يتم -
 ادلستعملة زةهواألج احملاسبية الربامج مع التأقلم يف كبَتة صعوبة غلدون اجلامعة خرغلي أن حيث ،اهوتعميم

 ؛االقتصادية ادلؤسسات طرف من
 تربصات إجراء يتطلب اجليد احملاسيب التعليم أن حيث ،االقتصادية وادلؤسسات اجلامعة بُت الفجوة -

 ؛احملاسبية العمليات سلتلف دبعاينة ةلبللط تسمح ميدانية ودراسات

                                                                 
1
 .110ص  ،قبثكِؽخغ زّؿح شؼ١ت،  
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 وأن خصوصا للجزائر، االقتصادي االنفتاح مع يتماشى الوالذي  ،األجنبية اللغات تعليم العلإ -
 ا،همهوف للبيانات احملاسب استقبال على تقوم اليت احملاسبية الوظائف مىأ من تعترب االتصال وظيفة
 .اهستخدمياُف م للمعلومات ووإرسال

 
 التكوين المحاسبي: -2

 أو اسباحمل اخلبَت صفة كتسابا من حبو ؽلكن صاالذي  احملاسبية اخلربة تربص احملاسيب تكوينيقصد بال
، إذ ينبغي على األشخاص الراغبُت يف احلصول على االعتماد كخرباء أو ادلعتمد احملاسب وأ احلسابات زلافظ

لديهم تأىيبًل كافيا من الناحية العلمية والعملية لئليفاء التام  أن يكوندين معتم ُتزلاسبزلافظي حسابات أو 
  .والكفء هبذه ادلهمة

أشارت التشريعات  إذ، احملاسبةولقد أولت اجلزائر اىتماما كبَتا هبذا اجلانب من خبلل تنظيم وتطوير مهنة 
ويف ىذا  كمهنيُت.  على االعتمادالراغبُت يف احلصول لؤلشخاص  التأهيل العلميلمهنة إُف ضرورة توافر لادلنظمة 

على أن منح شهادة اخلبَت  20101يونيو  29ادلؤرخ يف  01-10من القانون  08نصت ادلادة  اإلطار فقد
احملاسب أو زلافظ احلسابات تكون من طرف معهد التعليم ادلختص التابع للوزير ادلكلف بادلالية، أو ادلعاىد 

ادلعاىد إال بعد إجراء مسابقة للمًتشحُت احلائزين على شهادات  هباتوتحاق ادلعتمدة من طرفو. وأنو ال ؽلكن االل
 للوزير التابعة هٍتادل التكوين مؤسسات طرف كما سبنح شهادة احملاسب ادلعتمد من  .جامعية يف االختصاص

 العاِف. التعليم مؤسسات طرف من أو طرفو من عتمدةدلا ؤسساتدلا طرف من أو ،هٍتدلا بالتكوين كلفدلا
ن يرغبون يف الواجب توافرىا يف األشخاص الذي التأهيل العمليإُف شروط  01-10تطرق القانون  كما

أو زلافظ  مًتبصا زلاسبا خبَتا "يعترب 2منو على ما يلي: 77، إذ نصت ادلادة كمهنيُت  احلصول على االعتماد
 ادلطلوب وادلقبول التكوين النظري تابع ادلًتشح الذيالقانون،  ىذا يف مفهوم مًتبصا زلاسبا أو حسابات مًتبصا

 طريق عن احملددة طبقا للشروط مهٍت بًتبص للقيام للمحاسبة الوطٍت التكوين للمجلس جلنة طرف من
 ..".التنظيم

بالتفصيل شروط  2011 نوفمرب 24ادلؤرخ يف  393-11ادلرسوم التنفيذي رقم  ويف ىذا اإلطار فقد حدد
 3الًتبص ادلهٍت واستقبال ودفع أجر اخلرباء احملاسبُت وزلافظي احلسابات واحملاسبُت ادلًتبصُت.وكيفيات سَت 

اخلرباء احملاسبُت وزلافظي احلسابات واحملاسبُت ادلعتمدين  01-10من القانون  78كما ألزمت ادلادة 
 حالة رفض التأطَت غَت ادلربر باستقبال ادلًتبصُت وتأطَتىم والتكفل هبم، ومنحهم مقابل ذلك منحة الًتبص. ويف

 يًتتب على ادلهٍت عقوبة تأديبية تصدرىا جلنة االنضباط والتحكيم التابعة للمجلس الوطٍت للمحاسبة.

                                                                 
1
 .72، ص 11/78/1717اٌّؤؼضخ فٟ  81اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ اٌؼعظ ؼلُ  

   1711-71-18ّؤؼش فٟ اٌ 01-11زٕف١ػٞ ؼلُ رُ رسع٠ع ٘ػٖ اٌشٙبظاد ثّٛخت اٌّؽقَٛ اٌ 
2
 .11، ص 11/78/1717اٌّؤؼضخ فٟ  ،81ظ ؼلُ اٌؼع ،اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ 
3
 .10، ص 1711-11-87 فٟ، اٌّؤؼضخ 82اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ، اٌؼعظ ؼلُ  
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يف اجلزائر قبل اإلصبلحات كانت تشًتط ضرورة توافر  احملاسبةذبدر اإلشارة إُف أن التشريعات ادلنظمة دلهنة 
إال بتوافر  لصاحبو يتسٌت المنح االعتماد ، إذ أن امتهان احملاسبة يف بعض ادلقاييس يف األشخاص الراغبُت

 1الشروط التالية:
 بالنسبة للخبير المحاسب: -
 من 06 ادلادة يف عليها ادلنصوص باإلضافة للشروط الشخص يف تتوفر أن غلب زلاسب خبَت مهنة دلمارسة

  :يما يل 08 -91 القانون
 حسب احملاسبة أو القدمي النظام حسب واحملاسبة ادلالية يف يعادذلا ما أو ليسانسال شهادة على احلصول -

 اجلديد؛ النظام
 شبانية ادلًتبص خبللو يعد ادلنظمة، جدول يف ادلسجلُت اخلرباء أحد لدى سنتُت مدتو مهٍت بًتبص القيام -

 ا؛هب ادلرتبطة ادليادين أو احملاسبة حول تقارير
 جامعة تنظمو الذي النهائي االمتحان دخول يف احلق زبولو اليت الًتبص ايةهن شهادة على يتحصل أن -

 حلاملها الًتبص ايةهن شهادة سبنح كما ،"زلاسب خبَت شهادة" جامعية شهادة فيو للناجحُت سبنح اجلزائر،
 .معتمد وزلاسب احلسابات زلافظ صفة اكتساب يف احلق،
 بالنسبة لمحافظ الحسابات: -

 زلاسب؛ خبَت شهادة على احلصول -
 يف ادلهنية ادلذكورة الشهادات إلحدى إضافة العاِف التعليم شهادات إحدى على حائز ادلرشح يكون أو -

 إثبات: مع ،03/1999/ 24 بتاريخ الصادر ادلقرر من 03 ادلادة
 إما تدريب مهٍت كخبَت زلاسب مدتو سنتُت يتوج بشهادة هناية التدريب القانوين؛ -
 أشهر. 6( سنوات يف ادليدان احملاسيب وادلاِف ومتابعة تدريب مهٍت مدتو 10وإما إثبات خربة قدرىا ) -

 بالنسبة للمحاسب المعتمد: -
 بتاريخ الصادر ادلقرر من 3 ادلادة نص حسب حسابات زلافظ أو زلاسب كخبَت ادلنظمة جدول يف التسجيل  -

 ؛1999مارس 24
 عم 1999مارس 24 بتاريخ الصادر ادلقرر من 04 ادلادة يف عليها ادلنصوص ادلهنية الشهادات إحدى حيازة -

 :إثبات
 ؛(AFS) الًتبص ايةهن شهادة مع زلاسب خبَت مكتب يف عامُت دلدة مهٍت تدريب -
 .أشهر 6 دلدة تدريب مع وادلاِف، احملاسيب ادليدانُت يف سنوات عشر خربة أو -

 
 

                                                                 
1
 .171ص  قبثك، ِؽخغ ِعأٟ ثٓ ثٍغ١ث، أطؽٚزخ ظوزٛؼاٖ، 
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 1وما يعاب على نظام التكوين السالف ما يلي:
 ادلًتبصُت، اخلرباء تكوين عند النظري( )التكوين النظري اجلانب التطبيقي وإعلال اجلانب على الكلي االعتماد -

 إثراء يف ادلساعلة ومن مث والتحليل التفكَت على القدرة من سبكنهم اليت من األدوات ادلًتبصُت حرمان وبالتاِف
 احمليط يف التقلبات عن الناذبة ادلشاكل دلواجهة إليها ماسة حباجة احملاسبية ادلمارسة اليت تكون التصورية القاعدة

 االقتصادي؛
 األشكال: ىذه ومن الًتبص، على من قبل اخلبَت ادلشرف لبلستغبلل ادلًتبصُت تعرض إمكانية -

 ادلقاربات اجلرد، مثل بالروتينية توصف اليت تلك خاصة ادليداين التدخل بأعمال إجبار ادلًتبص على القيام -     
 الًتبص؛ على بادلشرف ادلًتبص عبلقة ػلدد تنظيم غياب ظل يف خاصة مادي، مقابل دون إٍف ...البنكية
 مع اذليئات ادلراسلة بأعمال القيام أو التقارير كتابة ادلراسبلت ربرير مثل السكريتاريا بأعمال القيام -     

 الضرائب؛ إدارة ومصاٌف العمومية،
 الًتبص؛ فًتة طيلة تأمُت من ادلًتبصُت استفادة عدم -     
 دون قد ربول مساومات أو لضغوط تعرضهم أو بينهم والتمييز ادلًتبصُت األحيان هتميش بعض ويف -     

 زلدًدا يعترب رأيو ألن حول الًتبص النهائي برأيو فيما يتعلق أو التقارير حول سواء ادلشرف موافقة على حصوذلم
 .الًتبص شروط الستيفاء رئيسًيا

 
 مهنة المحاسبة في الجزائرالمطلب الثالث: 

 في الجزائر المحاسبةالتطور التاريخي لمهنة  -1

يف اجلزائر وذلك من  احملاسبةيتم عرض أىم احملطات التارؼلية اليت مرت هبا مهنة  العنصرمن خبلل ىذا 
خبلل استعراض التشريعات واألنظمة الصادرة، هبدف معرفة مدى مواكبة اجلانب التشريعي والتنظيمي لتطورات 

 ادلهنة من ناحية، وللتطورات االقتصادية من ناحية أخرى. 
  (1991 -1969في الجزائر للفترة ) مهنة المحاسبةتطور  ( أ

ادلؤرخ يف  69/107، وذلك من خبلل األمر رقم 1969سنة ألول مرة يف اجلزائر  احملاسبةمت تنظيم مهنة 
وزير الدولة  يعُتما يلي: " 39، حيث جاء يف مادتو 1970ادلتعلق بقانون ادلالية لسنة  31/12/1969

ادلكلف بادلالية والتخطيط زلافظي احلسابات يف الشركات الوطنية وادلؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي 
العمومية حصة من رأس ماذلا، وذلك بغية  اذليئات، ويف الشركات اليت سبلك فيها الدولة أو إحدى والتجاري

 التأكد من صحة وسبلمة ومصداقية احلسابات وربليل الوضعية ادلالية لؤلصول واخلصوم"
تحديد مهام وواجبات مراجع ادلتعلق ب 16/11/1970ادلؤرخ يف  70/173وقد جاء يف ادلرسوم رقم 

ابات يف ادلؤسسات العمومية وشبو العمومية، إذ أعترب زلافظ احلسابات مراقبًا دائمًا على تسيَت ىذه احلس
                                                                 

1
 .178 ص كبثك،اٌ ّؽخغاٌ ٔفف 
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 مراقبو ادلالية؛ ادلراقبُت العامُت للمالية؛ ادلؤسسات، ولقد أسندت شلارسة ىذه الوظيفية دلوظفي الدولة التاليُت:
 1 استثنائية.موظفون مؤىلون من وزارة ادلالية بصفة  مفتشو ادلالية؛

 كما أسندت ذلؤالء ادلوظفُت ادلهام التالية:
ادلراقبة البعدية لشروط إصلاز العمليات اليت يفًتض أن تكون ذلا انعكاسات اقتصادية ومالية مباشرة أو  -

 غَت مباشرة على التسيَت؛
 متابعة إعداد احلسابات وادلوازنات أو الكشوفات التقديرية وفقاً دلواصفات اخلطة؛ -
   مراقبة انتظام ومصداقية اجلرد وحسابات النتائج ادلتضمنة يف احملاسبة العامة والتحليلية لكل مؤسسة. -

ادلتعلق بتنظيم مهنة احملاسب واخلبَت  29/12/19712ادلؤرخ يف  82-71صدر األمر  1971ويف سنة 
للمؤسسات اخلاصة، واشًتط تعيينهم من احملاسيب، والذي تناول اخلرباء يف احملاسبة لدى احملاكم ومراجع احلسابات 

  اخلرباء ادلرخصُت بذلك.
ويف مطلع الثمانينات مت إعادة تنظيم االقتصاد الوطٍت وإعادة اذليكلة العضوية وادلالية للمؤسسات العمومية، 

ادلراقبة، والذي أدى إُف زيادة معتربة يف عدد ادلؤسسات العمومية، شلا دعا إُف األخذ دببدأ التعددية يف وظيفة 
وترجم ذلك بإنشاء عدة ىيئات دلراقبة ادلؤسسات منها "رللس احملاسبة" والذي أوكلت إليو صبلحية رقابة 

 80/05دبقتضى القانون رقمىذا اجمللس أنشئ  وقد، 3ادلؤسسات العامة اليت تستفيد من ادلساعدات ادلالية للدولة
رللس احملاسبة يراقب سلتلف ى ما يلي: "منو عل 05حيث نصت ادلادة رقم  01/03/1980ادلؤرخ يف 

 احملاسبات اليت تصور العمليات ادلالية واحملاسبة، أين تتم مراقبة صحتها وقانونيتها ومصداقيتها".
ئا نتيجة غياب احلاجة إليها يالفًتة كان بطىذه من ادلبلحظ أن تطور مراجعة احلسابات يف اجلزائر خبلل 

تاريخ صدور القانون  1988نتاج واحتكار الدولة للحياة االقتصادية إُف غاية يف ظل ادللكية العامة لوسائل اإل
 الذي، 4ادلتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات االقتصادية العمومية 12/01/1988ادلؤرخ يف  88/01رقم  

 ضمن تدخل واليت ومتابعتو التسيَت ووظيفة احلسابات زلافظ اهب يضطلع أن غلب اليت ادلراقبة وظيفة بُت ميز
 لبلضطبلعادلهنة احملاسبية من خبلل مهنيُت مستقلُت  أمام الىذا القانون اجمل فتح كما اإلدارة، رللس اىتمامات

 5دبهمة زلافظة احلسابات لدى ادلؤسسات الوطنية.
 
 
 

                                                                 
1
 Nacer Eddine Saadi, Ali Mazouz, La pratique du Commissariat aux Comptes en Algérie, édition SNC 1993, p27 

2
 .1321، ص 87/11/1301فٟ  اٌظبظؼح 170 اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ، اٌؼعظاٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ  
3
 .30ص، 17771، ِػوؽح ِبخكز١ؽ، خبِؼخ اٌدؿائؽ انًراجؼت انخبرجيت في انجسائرثٓ ٠طٍف أِبي،  
4
 .180، ص ِؽخغ قبثكِكؼٛظ طع٠مٟ،  
5
 .130 ص قبثك، ِؽخغ ظوزٛؼاٖ، أطؽٚزخ ،ثٍغ١ث ثٓ ِعأٟ 
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 (2010إلى  1991للفترة )من  مهنة المحاسبةتطور  ( ب
عدد من إذ مت إصدار ىذه ادلهنة.  على وتعديبلت إصبلحات إدخال يف التفكَت بدأ التسعينات بداية يف

 دواراألمن أداء  ادلهنةالنصوص ادلتتالية اليت هتدف إُف تغطية النقص يف اإلطار التشريعي والقانوين من أجل سبكُت 
 . ويظهر ذلك من خبلل النصوص التشريعية التالية:اادلنوطة هب

ادلتعلق دبهنة اخلبَت احملاسيب وزلافظ  19911أفريل  27ادلؤرخ يف  08-91القانون التنفيذي رقم 
خبلل ىذه الفًتة،  مهنة احملاسبةاحلسابات واحملاسب ادلعتمد. والذي يعترب من أىم القوانُت اليت ارتكزت عليها 

أبواب تناولت شخص زلافظ احلسابات ومهامو مث شروط تعينو وحاالت  09مادة يف  71ويتضمن ىذا القانون 
التنايف مث حقوقو. كما مت من خبلل ىذا القانون صبع ثبلث تنظيمات مهنية يف ىيئة واحدة مستقلة مسيت بـ 

 بات واحملاسبُت ادلعتمدين""ادلنظمة الوطنية للخرباء احملاسبُت وزلافظي احلسا
 مث توالت بعد ذلك عملية اإلصدار للنصوص التشريعية والتنظيمية ادلتعلقة بادلهنة ولعل أعلها ما يلي:

والذي ػلدد تشكيل رللس النقابة الوطنية  1992يناير  13ادلؤرخ يف  20-92ادلرسوم التنفيذي رقم  -
 ادلعتمدين ويضبط اختصاصو وقواعد عملو.للخرباء احملاسبُت وزلافظي احلسابات واحملاسبُت 

 وادلتعلق بسلم أتعاب زلافظي احلسابات. 1994نوفمرب  07قرار مؤرخ يف  -
والذي يتضمن إحداث اجمللس الوطٍت  1996أفريل  15ادلؤرخ يف  136-96ادلرسوم التنفيذي رقم  -

 للمحاسبة، وتنظيمو.
والذي يتضمن قانون أخبلقيات مهنة  1996سبتمرب  25ادلؤرخ يف  318-96ادلرسوم التنفيذي رقم  -

 اخلبَت احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد.
والذي يتعلق بكيفيات تعيُت زلافظي  1996نوفمرب  30ادلؤرخ يف  431-96ادلرسوم التنفيذي رقم  -

 احلسابات يف ادلؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، ومراكز البحث والتنمية وىيئات
 الضمان االجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري، وادلؤسسات العمومية غَت ادلستقلة.

والذي يتضمن ادلوافقة على اإلجازات والشهادات، وكذا شروط اخلربة  24/03/1999ادلقرر ادلؤرخ يف  -
 سب ادلعتمد.ادلهنية اليت زبول احلق يف شلارسة مهنة اخلبَت احملاسيب وزلافظ احلسابات واحملا

 (2010فترة ما بعد اإلصالحات )ما بعد  جـ(
، وذلك يف إطار ربديث نظامها احملاسيب من خبلل اإلصبلحات احملاسبية اليت قامت هبا اجلزائر مؤخراً 

، وإظلا تعداه فقط (SCF)يقتصر ذلك على تبٍت النظام احملاسيب ادلاِف  َف ،ة الدوليةيعايَت احملاسبادلتبٍت التوجو ضلو و 

                                                                 
1
 .821، ص 71/72/1331فٟ  اٌظبظؼح 17 اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ، اٌؼعظاٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ  
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يف اجلزائر وذلك من خبلل إصدار رلموعة من النصوص القانونية، بعد ما عرفتو  احملاسبةإُف إصبلح وتنظيم مهنة 
 1اختبلالت وانتكاسات عديدة منذ فًتة طويلة، واليت ؽلكن إرجاعها إُف عدة أسباب أعلها:ادلهنة من 
  اب سياسة تكوين حقيقية تعد احملاسب اجلزائري : تعاين ادلهنة احملاسبية من غيالمهنيينضعف تأهيل

للعمل وفق قواعد ادلهنة بشكل جيد، وكذلك تعده للعمل وفقا للتطبيقات الدولية ادلتمثلة يف ادلعايَت احملاسبية 
 الدولية ومعايَت ادلراجعة الدولية.

العديد من الصعوبات، سنوات شلا خلق  10أيضًا ادلسابقة الوطنية للدخول للمهنة َف تنظم منذ أكثر من 
خاصة وأن عدد اخلرباء احملاسبُت وزلافظي احلاسبات احلقيقيُت الذين يتوفرون على كفاءات دبقاييس دولية زلدود 

 جداً على ادلستوى الوطٍت.

 تعاين ادلهنة احملاسبية اجلزائرية من زلاوالت دخول خربات زلاسبية أجنبية للسوق الضغوط التنافسية :
ريق مكاتب خربة زلاسبية عادلية ال ؽلكن للمحاسبُت وال اخلرباء وال زلافظي احلسابات اجلزائريُت اجلزائرية عن ط

 منافستهم بإمكانياهتم ادلتواضعة.

 يف أداء ادلهام ادلنوطة هبا، وغياهبا عن  : تعاين ادلهنة من قصور ادلنظمات ادلهنيةعدم استجابة التنظيم
تيجة لضعفها وعدم تأثَتىا يف بيئة احملاسبة اجلزائرية وىذا ناتج من عدة ادلساعلة اجلادة يف عملية اإلصبلح، ن

ذلياكل مهنية قوية، باإلضافة ىا لس الوطٍت للمحاسبة، وكذا افتقادأسباب لعل أعلها سوء العبلقة بينها وبُت اجمل
 IFAC مثل عرب العاَف إُف الغياب شبو الكلي عن ادلنظمات واذليئات الدولية اليت ذبمع أصحاب ادلهنة

 .IASBو
ويف ظل ىذا الوضع ادلًتدي تقرر إصبلح ادلهنة احملاسبية وذلك بصدور العديد من النصوص القانونية، ولعل 

 أعلها ما يلي:

 وادلتعلق دبهنة اخلبَت احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد:  01-10القانون رقم  -
حيـث قـررت احلكومـة دبوجـب ىـذا القـانون إعـادة تنظـيم مهنـة فصبًل.  12مادة يف  84ويتضمن ىذا القانون 

احملاســبة يف اجلزائــر، وكــذا ربــديث اإلطــار العــام للمجلــس الــوطٍت للمحاســبة، وإعــادة تنظــيم ادلنظمــات ادلهنيــة، مــن 
خبلل تفكيك "ادلصف الوطٍت للخـرباء احملاسـبُت وزلـافظي احلسـابات واحملاسـبُت ادلعتمـدين" ونقـل الصـبلحيات إُف 

 وزارة ادلالــية.
 

                                                                 
1
 .ِؽخغ قبثكِعأٟ ثٓ ثٍغ١ث، فؽ٠ع ػ٠ٕٛبد،  
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لقــد مك ــن ىــذا القــانون مــن إعــادة تنظــيم مهنــة احملاســبة يف اجلزائــر، يف زلاولــة مــن وزارة ادلاليــة الســًتجاع الكثــَت 
ادلــنظم دلهنــة احملاســبة، حيــث أصــبح دبوجــب ىــذا  91/08مــن الصــبلحيات الــيت زبلــت عنهــا دبوجــب القــانون رقــم 

 1القانون: 
 من صبلحيات وزير ادلالية؛ منح االعتماد دلمارسة ادلهنة -
مراقبـة النوعيــة ادلهنيــة والتقنيــة ألعمــال اخلــرباء احملاسـبُت وزلــافظي احلســابات واحملاســبُت ادلعتمــدين ربــول إُف  -

 وزير ادلالية؛
التكفــل بتكــوين اخلــرباء احملاســبُت وزلــافظي احلســابات مــن طــرف مؤسســة تعلــيم سلتصــة تابعــة لــوزارة ادلاليــة  -

 اسبُت ادلعتمدين من طرف ادلؤسسات التابعة لوزارة التكوين ادلهٍت.والتكفل بتكوين احمل
مث توالت بعد ذلك عملية اإلصدار للنصوص التشريعية والتنظيمية ادلتعلقة دبهنة احملاسبة وذلك من خبلل 

 لي:رلموعة من ادلراسيم التنفيذية ولعل أعلها ما ي
لسلطة مست ا اليت اتَت التغب وادلتعلقة أساساً  2 2011-1-27صدور رلموعة من ادلراسيم التنفيذية يف  -

تشكيلة اجمللس الوطٍت ربديد  ،ذ مت من خبلذلاإ .وتوضيح الصبلحيات مهنة احملاسبة يف اجلزائراليت ربكم 
اجملالس الوطنية للمصف الوطٍت للخرباء ؛ وكذا ربديد تشكيلة محاسبة وتنظيمو وربديد قواعد سَتهلل

وقواعد وربديد صبلحياهتا  ية حملافظي احلسابات وادلنظمة الوطنية للمحاسبُت ادلعتمديناحملاسبُت والغرفة الوطن
 ؛احملاسبةديد شروط وكيفيات االعتماد دلمارسة مهنة ا؛ كما مت ربسَتى
كيفيات ربديد الشهادات ب ة عموماً وادلتعلق 20113-02-16دلراسيم التنفيذية يف صدور رلموعة من ا -

وكذا  ادلشاركة يف مسابقة االلتحاق دبعهد التعليم العاِف ادلتخصص دلهنة احملاسب. اجلامعية اليت سبنح حق
كما   ربديد شروط وكيفيات تنظيم االمتحان النهائي، بصفة انتقالية، للحصول على شهادة اخلبَت احملاسب.

 كيفيات ربديد ادلهمة التضامنية حملافظي  احلسابات.  مت التطرق من خبلل ىاتو ادلراسيم اُف
والذي ػلدد معايَت تقارير  20114ماي  26ادلؤرخ يف  202-11مث صدور ادلرسوم التنفيذي رقم  -

 زلافظ احلسابات وأشكاذلا وآجال إرساذلا.
شروط وكيفيات  والذي ػلدد 20115 نوفمرب 24ادلؤرخ يف  393-11صدور ادلرسوم التنفيذي رقم  -

 سَت الًتبص ادلهٍت واستقبال ودفع أجر اخلرباء احملاسبُت وزلافظي احلسابات واحملاسبُت ادلًتبصُت.
 

                                                                 
1
 .78ِعأٟ ثٓ ثٍغ١ث، فؽ٠ع ػ٠ٕٛبد، ِؽخغ قبثك، ص  
2
 .18 -8، ص 71/71/1711 فٟ اٌظبظؼح، 70اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ، اٌؼعظ ؼلُ  
3
 .72، ص 17/71/1711فٟ  اٌظبظؼح، 11اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ، اٌؼعظ ؼلُ  
4
 .13، ص 01/78/1711 فٟ اٌظبظؼح، 30اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ، اٌؼعظ ؼلُ  
5
 .10، ص 87/11/1711 فٟ اٌظبظؼح، 82اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ، اٌؼعظ ؼلُ  
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 في الجزائر مهنة المحاسبةالهيئات المشرفة على  -2
يف اجلزائر، إذ صلد أن عرض ىذه  ادلهنة احملاسبيةعرض اذليئات ادلشرفة على  ضلاول العنصرمن خبلل ىذا 

 . ى فهو مرتبط باحملاسبة وتطوراهتامن جهة، ومن جهة أخر  للمهنةاذليئات مرتبط بالتطور التارؼلي 
 وؽلكن أن نورد ىذه اذليئات من خبلل ما يلي:

 ( 01 -10الهيئات المشرفة على المهنة قبل إعادة تنظيمها ) أي قبل صدور القانون  أ(
  المجلس الوطني للمحاسبة 

 ،25/09/19961ادلؤرخ يف  318-96مت إنشاء اجمللس الوطٍت للمحاسبة دبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم 
ذو طابع وزاري ومهٍت مشًتك،  استشارياً  ( من ىذا ادلرسوم فإن ىذا اجمللس يعترب جهازاً 02وحسب نص ادلادة )

  .والتطبيقات ادلرتبطة بذلك وضبط مقاييس احملاسبةويقوم دبهمة التنسيق والتلخيص يف رلال البحث 
 2المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين 

منو  05، إذ نصت ادلادة 1991أفريل  27ادلؤرخ يف  08-91نشأت ىذه ادلنظمة دبوجب القانون رقم 
وزلافظي احلسابات واحملاسبُت ادلعتمدين تتمتع بالشخصية  تنشأ منظمة وطنية للخرباء احملاسبُت على ما يلي:"

ادلدنية وذبمع األشخاص الطبيعيُت أو ادلعنويُت ادلؤىلُت دلمارسة مهنة اخلبَت احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب 
 ادلعتمد حسب الشروط اليت ػلددىا ىذا القانون".

من نفس القانون على ادلهام ادلوكلة  11و 10و 09أعبله، فقد نصت ادلواد  05وفضبًل عن أحكام ادلادة 
 .للمنظمة الوطنية للخرباء احملاسبُت وزلافظي احلسابات واحملاسبُت ادلعتمدين

  مجلس النقابة الوطنية ألعضاء المهنة 
ادلؤرخ يف  92/203لس النقابة الوطنية ألعضاء ادلهنة دبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم رلتأسيس مت 

تشكيل رللس النقابة الوطنية  ىذا ادلرسوم ػلددنصت ادلادة األوُف منو على ما يلي: "إذ ، 13/01/1992
 ".ويضبط اختصاصاتو وقواعد عملو للخرباء احملاسبُت وزلافظي احلسابات واحملاسبُت ادلعتمدين

 ادلنوطة هبذا اجمللس.على ادلهام السالف من القانون  08 ادلادةقد نصت و 
 (01 -10للقانون  وفقا) الهيكلة الجديدة للهيئات المشرفة على المهنة ب( 

إحداث  إُفتعداه  بل، فحسبَف يقتصر تأثَت اإلصبلح احملاسيب يف اجلزائر على تبٍت النظام احملاسيب ادلاِف 
 ياكل:ادلشرفة على مهنة احملاسبة، وفيما يلي عرض ذلذه اذلادلنظمات ادلهنية مستوى على تغيَتات جذرية 

                                                                 
1
 .13طفسخ  ،12/73/1338فٟ  اٌظبظؼح 28ؼلُ  ج١خ، اٌؼعظاٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼ اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ 

 (.00)أٔظؽ ص  اٌثبٟٔاٌزطؽق إٌٝ ٘ػا اٌؼٕظؽ ثشٟء ِٓ اٌزفظ١ً فٟ اٌفظً  رُ 

2
 Recueil de textes legislatifs et reglementaires relatifs a la normalisation de la profession comptable, SNC, 

editions du Sahel 2002, pp 6-8 
3
 .31؛ طفسخ 12/71/1331فٟ  اٌظبظؼح ،78ؼلُ  ، اٌؼعظاٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ 
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  الهيكلة الجديدة للمجلس الوطني للمحاسبة 
فقد مت ربديث اإلطار العام للمجلس الوطٍت  2010يونيو  29ادلؤرخ يف  01-10دبوجب القانون 

 بادلالية الوزير ادلكلف ربت سلطة للمحاسبة وطٍت رللس  على ما يلي: "ينشأ ومن 04للمحاسبة، إذ نصت ادلادة 
 احملاسبية...". ادلهن ومتابعة وتنظيم احملاسيب والتقييساالعتماد  مهام ويتوُف

ادلؤرخ يف  24-11من ادلرسوم التنفيذي رقم  12و 11و 10ويف ىذا اإلطار فقد فصلت ادلواد 
 احملاسيب، على ادلهام اليت ؽلارسها اجمللس الوطٍت للمحاسبة وادلتعلقة باالعتماد، والتقييس 27/01/20111

 احملاسبية. ادلهن ومتابعة وتنظيم
  المجــالس الوطنيــة للمصــف الــوطني للخبــراء المحاســبين والغرفــة الوطنيــة لمحــافظي الحســابات

 والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين 
يف إطار اإلصبلحات األخَتة، وإعادة تنظيم مهنة احملاسبة يف اجلزائر، فقد مت تفكيك ادلصف الوطٍت للخرباء 

واحملاسبُت ادلعتمدين. ومت إنشاء ثبلث منظمات مهنية جديدة تشرف على ادلهنة ذلا احملاسبُت وزلافظي احلسابات 
 عبلقة مباشرة باجمللس الوطٍت للمحاسبة وربت إشراف وزارة ادلالية، وتتمثل ىذه ادلنظمات فيما يلي:

  المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين 
والذي يهدف إُف ربديد تشكيلة  2 2011جانفي 27ادلؤرخ  25-11دبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم 

اجمللس الوطٍت للمصف الوطٍت للخرباء احملاسبُت وصبلحياتو وقواعد سَته، فقد نصت ادلادة الثالثة منو على أن 
( أعضاء منتخبُت من اجلمعية العامة من بُت األعضاء ادلعتمدين وادلسجلُت يف 09ىذا اجمللس يتشكل من )

 للخرباء احملاسبُت، ويتم تعيُت ثبلثة منهم لتمثيل ىذا اجمللس يف اجمللس الوطٍت للمحاسبة. جدول ادلصف الوطٍت
  المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات 

والذي يهدف إُف ربديد تشكيلة  3 2011جانفي 27ادلؤرخ  26-11دبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم 
اجمللس الوطٍت للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وصبلحياتو وقواعد سَته، فقد نصت ادلادة الثالثة منو على أن ىذا 

( أعضاء منتخبُت من اجلمعية العامة من بُت األعضاء ادلعتمدين وادلسجلُت يف جدول 09اجمللس يتشكل من )
 حلسابات، ويتم تعيُت ثبلثة أعضاء منهم لتمثيل ىذا اجمللس يف اجمللس الوطٍت للمحاسبة.الغرفة الوطنية حملافظي ا

  المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين 
،  والذي يهدف إُف ربديد تشكيلة 2011-1-27ادلؤرخ يف  27-11دبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم 

ادلعتمدين وصبلحياتو وقواعد سَته، واليت ىي شلاثلة سبامًا لتشكيلة  اجمللس الوطٍت للمنظمة الوطنية للمحاسبُت 
 وصبلحيات وقواعد سَت اذليئتُت السابقتُت.

                                                                 
1
 .78 -72، ص 71/71/1711فٟ  اٌظبظؼح ،70ؼلُ اٌؼعظ  ،اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ 
2
 .70، ص 71/71/1711فٟ  اٌظبظؼح، 70اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ، اٌؼعظ ؼلُ  اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ 
3
  .17، ص 71/71/1711فٟ  اٌظبظؼح، 70اٌدؽ٠عح اٌؽق١ّخ ٌٍدّٙٛؼ٠خ اٌدؿائؽ٠خ اٌع٠ّمؽاط١خ اٌشؼج١خ، اٌؼعظ ؼلُ  
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اجملالس الوطنية للمصف الوطٍت للخرباء احملاسبُت والغرفة  ادلتعلقة بتشكيلة -ولقد نصت ادلراسيم السالفة 
على ادلهام ادلوكلة ذلاتو اجملالس وادلتمثلة على  -ادلعتمدين الوطنية حملافظي احلسابات وادلنظمة الوطنية للمحاسبُت

 وجو اخلصوص فيما يلي:
األمبلك ادلنقولة وغَت ادلنقولة التابعة للمجالس الوطنية للمصف الوطٍت للخرباء احملاسبُت وتسيَت إدارة  -

 ؛ىاوالغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وادلنظمة الوطنية للمحاسبُت ادلعتمدين، وتسيَت 
مرفقة بكشف  السنوية العامة اجلمعية على وعرضها سنة مالية كل هناية عند السنوية احلسابات إقفال -

 ادلوالية؛ السنة ادلالية ميزانية ومشروع السنة تنفيذ ميزانية
 ربصيل االشًتاكات ادلهنية ادلقررة من طرف اجلمعية العامة؛ -
 ؛ادلهنة، ونشرىا وتوزيعها ضمان تعميم األشغال ادلتعلقة باجملال الذي تغطيو -
 ؛دبصاٌف ادلهنة تنظيم ملتقيات تكوين ذلا عبلقة -
 بادلالية؛  ادلكلف الوزير من بًتخيص سبثل ادلهنة دولية أو جهوية منظمة كل يف االطلراط -
 سبثيل ىذه اجملالس لدى اذليئات العمومية وصبيع السلطات وكذا الغَت؛ -
 الدولية ادلماثلة؛سبثيل ىذه اجملالس لدى ادلنظمات  -
 ذه اجملالس.ذلإعداد النظام الداخلي  -
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 خالصة الفصل:

ىناك العديد من ادلتغَتات اجلديدة أن ب تبُت لنا ،(SCF)عرض ول وادلتعلق بمن خبلل تناولنا للمبحث األ
 ةيوبن خططبادل ، ومنها ما تعلقلنظامذا اذل ةيالفكر  ةيادلرجعمنها ما تعلق ب، يف النظام احملاسيب ادلاِفاليت ظهرت 

، ومنها ما ىو اومكوناهت ةيادلال القوائمومنها ما تعلق ب ،ةياحملاسب ادلبادئبالفروض و  ما تعلق هامن، و احلسابات
  ؛ىذا النظام هبا اإلضافات اليت جاء أىم من بُت ادلفاىيمي اإلطار يعدو  .مرتبط بأدوات القياس احملاسيب

تسهيل سلتلف ادلعامبلت احملاسبية على يعمل من شأنو أن النظام احملاسيب ادلاِف  بأن الحظنامن جهة أخرى، 
ات ، كما يساعد ادلؤسسمع معايَت احملاسبة الدولية كبَتُف حد   إ متقارب هباعتبار  ،بُت ادلؤسسات الوطنية واألجنبية

 ؛مقارنة نفسها مع  ادلؤسسات األجنبية إمكانيةكذا ادلالية بكل شفافية و  تهاعلى تقييم وضعي
على قتصر تَف مؤخراً اجلزائر  اليت قامت هبااإلصبلحات احملاسبية أن  ،من خبلل ادلبحث الثاينلنا كما تبُت 

وذلك من خبلل إصدار رلموعة  ،احملاسبة، وإظلا تعداه إُف إصبلح وتنظيم مهنة فحسبتبٍت النظام احملاسيب ادلاِف 
ذا ربديث اإلطار العام وك احملاسبية هنةادلتنظيم إعادة  ُفإمن خبلذلا احلكومة  هتدفاليت و من النصوص القانونية 

 .للمجلس الوطٍت للمحاسبة
، وىذا من خبلل إدخال بعض أخرى عرفت البيئة احملاسبية اجلزائرية عدة إصبلحات من جانب آخر

النظام اجلبائي اجلزائري بغية تكييف قواعده مع الواقع احملاسيب اجلديد، وكذا زلاولة إصبلح نظام التعديبلت على 
التعليم والتكوين احملاسيب وذلك هبدف االرتقاء وربسُت واقع ادلمارسة احملاسبية. كما عرف قطاع البنوك بدوره 

ك من خبلل إحداث بعض التغيَتات يف آلية بعض اجلهود الرامية اُف ربسُت واقع النظام ادلصريف اجلزائري وذل
  و.عمل
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 تمـهـيد 
 

واالجابة عن  السابقة الفصول يف إليها التطرق مت اليت النظرية اجلوانب وتكملة الدراسة دبوضع اإلدلام بغية
اختبار مدى اىل  خالذلا من نسعى ميدانية، دراسة إعداد ضلاول من خالل ىذا الفصل ،ساسيةشكالية األاإل

 ، ومدى مساعلتو يف تفعيل ادلمارسة احملاسبية. يف اجلزائر صالح احملاسيبفاعلية اإل
مرتبطة بإشكالية البحث، مت  أسئلة رلموعة ربتوي على ،استبياناستمارة إعداد  الغرض ذلذا اخرتناقد و 

 .اجلزائريف  حملاسيبا باجملال ادلهتمني االكادؽليني وادلهنيني رلموعة من على هاعيوز ت
إجراء ب الدراسة ادليدانية السابقةتدعم حاولنا ، البحث دبوضوعية يلحق قد نقص أي تدارك أجل منو 

يف  العمومية ادلتخصصة يف قطاع احملروقات ادلؤسساتعلى أحد أىم  اختيارناوقد وقع  ،دراسة حالة تطبيقية
 (.ENTPاآلبار ) لألشغال يفادلؤسسة الوطنية  يوى اجلزائر،
 

 :ما يلي حول تتمحوروبذلك ستكون دراسة ىذا الفصل 
 ؛وربليل نتائجاالستبيان و عرض  -: الدراسة االحصائيةادلبحث األول -
 .(ENTPدراسة حالة ادلؤسسة الوطنية لألشغال يف اآلبار) ادلبحث الثاين: -
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  هتحليل نتائجاالستبيان و عرض  -الدراسة االحصائية: األول المبحث
 

 االستبيانعرض : األولالمطلب 
 

 صياغتو،فيها سبت  اليت والظروف االستبيان إعداد مراحل سلتلف إىل التطرق ادلطلب ىذا ضلاول من خالل
مث التطرق  وتوزيع االستمارات، نشر بكيفية مروراً  األسئلة، قائمة تصميم وكيفية االستمارة، إعداد مرحلة من بدءاً 

 .االستبيان معاجلة إىل وصوالً  وكذا رلتمع وعينة الدراسة، االستبيانىل ىيكل إ

 ونشره االستبيان مراحل إعداد -1
 االستبيان تصميم استمارةالمرحلة االولى:  -

 وىي: إعداد استمارة االستبيانمجلة من النقاط اليت حاول الطالب مراعاهتا عند  ىناك
تكون قابلة للفهم من قبل ادلستجوبني و ال ؽلكن واضح، حبيث و تصميم األسئلة بأسلوب بسيط  -

 إعطائها تفسريات أخرى متعددة؛
 تدرجها وتسلسلها؛مراعاة مع ربط االسئلة باألىداف ادلراد الوصول إليها  -
يتطلب اختيار و االعتماد يف صياغة أسئلة االستبيان على نوعني من االسئلة: النوع ادلغلق ) -

يتطلب إجابة مفتوحة بدون قيود، و ( ، النوع ادلفتوح )السؤال إجابات زلددة مسبقا لإلجابة على
وذلك بغية احلصول على آراء ووجهات نظر أفراد العينة  ،ادلستجوبني قبلويتم التعبري عنها من 

 (.حول االجابات ادلرتبطة بادلوضوع
 (.A4االستبيان على الورق العادي )مت طباعة  -

، وذلك بغية ستبيان لعملية التحكيم من قبل أساتذة متخصصنياالسئلة خضع اال صياغةبعد االنتهاء من 
لتفادي األخطاء التقنية وادلنهجية اليت قد ربول دون  لكالتأكد من سالمة بناء االستمارة وصياغة االسئلة، وكذ

 الوصول اىل االىداف ادلنشودة.
 علىوبناًء على ادلالحظات والتوصيات ادلقدمة من قبل االساتذة احملكمني، قمنا بتعديل وتصحيح األسئلة 

  .نهائيال وبشكل لصياغة االستبيان وذلك سبهيداً ضوء ادلالحظات الواردة، 
 نشر وتوزيع االستبيان المرحلة الثانية: -

على العينة ادلقصودة من مهنيني  االستماراتبدأت عملية توزيع ، النهائي وبعد أن مت إعداد االستبيان بشكل   
  : على عدة طرق سبثلت يف ما يلي ىذه العملية باالعتمادسبت قد وأكادؽليني، و 

 
                                                                 


 (.11أَظش انًهؾك سلى ) 
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 االتصال ادلباشر بأفراد العينة؛ -
 االستمارات عن طريق الربيد االلكرتوين؛ إرسال -
 ؛أجل توزيع االستمارات يف جهات سلتلفة من الوطن من االستعانة ببعض الزمالء -
 .ادلهنينيادليدانية دلكاتب زيارة ال -

حيث مت احلصول على اإلجابة أما عن طرق اسرتجاع االستمارات فقد إختلفت تبعاً إلختالف طرق توزيعها    
 :من خالل ما يلي

 ؛ ادلستجوبنياحلصول على اإلجابة بشكل مباشر من  -
 احلصول عن اإلجابات عن طريق الربيد االلكرتوين؛  -
 هبم؛  نةااالستعمت الزمالء الذين من قبل استالم االستمارات  -
 .زيارهتا تاليت سبادلهنيني كاتب االتصال دب -

 
 االستبيان هيكل -2

يف  تضمنت ىذه احملاورحيث مت تقسيم ىيكل االستبيان اىل أربعة زلاور أساسية سباشيا مع طبيعة ادلوضوع، 
 ( سؤااًل، وذلك كما يلي:19رلملها )

معلومات دؽلغرافية عن عينة الدراسة، وادلتمثلة  تمشلأسئلة  (06) احملورىذا تضمن : المحور االول -
 أساساً يف: اجلنس، العمر، ادلؤىل العلمي، الوظيفة، اخلربة ادلهنية.

 على ادلمارسة احملاسبية؛( أسئلة حول مدى تأثري االصالح احملاسيب 05ضم ) :المحور الثاني -
 ( أسئلة حول مدى استجابة البيئة احملاسبية لإلصالح احملاسيب؛05ضم ): المحور الثالث -
( أسئلة حول إصالح مهنة احملاسبة يف اجلزائر ومدى مساعلتها يف ترقية 03: ضم )رابعالمحور ال -

 ادلمارسة احملاسبية.
 

 مجتمع وعينة الدراسة  -3
 :مجتمع الدراسة -

لتوزيع أساسي ، كشرط ادلؤىل العلمي والعمليعلى معيار مت االعتماد اختيار رلتمع الدراسة ب القيامعند 
بشكل  االستبيان زلتوىمع على التعامل  أفراد العينةوذلك بغية ضمان قدرة عينة الدراسة،  االستمارات على

وبالتايل كان الرتكيز عل االكادؽليني احلائزين على شهادات علمية يف احملاسبة والتخصصات ذات الصلة،  .جيد
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وفيما يلي عرض للفئات  وكذا ادلهنيني أصحاب اخلربة وردبا حائزين كذلك على شهادات ذات الصلة باحملاسبة.
  اليت تشكل رلتمع الدراسة:

 ادلمارسني دلهنة احملاسبة؛ ينيساتذة اجلامعاأل: الفئة األولى 
 احملاسبة؛ب ذات الصلةاالختصاصات  صحابأ: أساتذة اجلامعة الفئة الثانية 
 اخلرباء احملاسبني وزلافظي احلسابات واحملاسبني ادلعتمدين(. : ادلهنيني ادلعتمدينالفئة الثالثة( 
 ادلوظفني يف ادلؤسسات االقتصاديةاحملاسبني : الفئة الرابعة. 

 
 الدراسةعينة  -

 ،، عنابة، سوق أىراس، اجلزائرورقلة، الواديوىي: يف واليات سلتلفة من الوطن االستمارات توزيع مت 
 .اىل أماكن أخرى ال ؽلكن حصرىا ألن عملية التوزيع سبت من خالل الربيد االلكرتوين باإلضافة
 وذلكاالستبيان  استماراتي مت خاللو توزيع واستالم ذمضمون ونتائج الدراسة ادليدانية بالزمان ال ارتبطوقد 

 .2012خالل سنة 
واجلدول التايل يوضح . وموظفني مشلت أكادؽليني ومهنينياستبيان استمارة  85حوايل مت توزيع وقد 

 االحصائيات اخلاصة باستمارة االستبيان:
 

 النسبة العدد البيان
 % 100 85 عدد االستمارات ادلوزعة

 % 71.76 61 االستمارات الواردةعدد 
  % 5.88 05 عدد االستمارات ادللغاة

  % 65.88 56 عدد االستمارات الصاحلة
 ( يوضح االحصائيات اخلاصة باستمارة االستبيان1-4اجلدول رقم )

 

 معالجة االستبيان -4
اإلحصائية  احلزم برنامج باستخدام وتبويبها البيانات مجع مت االستبيان، نتائج وربليل دراسة أجل من

 يف عليها االعتماد ؽلكن وجداول بيانات قاعدة وضع بغية وذلك ،اخلامس عشر اإلصدار  "SPSS"اجلاىزة
 نسبية دوائر بواسطة بيانياً  اجلداولىذه  سبثيل أجل من "Excel"برنامج  على مت االعتماد كما،  عملية التحليل
  .وأعمدة تكرارية
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   الدراسةتحليل نتائج : الثانيالمطلب 
 

 الخصائص الديمغرافية للعينة -1
ول من االستبيان وادلتمثل أساساً يف ربليل اخلصائص األ احملور أن نتناولضلاول من خالل ىذا البند 

 الدؽلغرافية للعينة ادلدروسة، حيث أظهرت النتائج ادلدروسة ما يلي:
 أواًل: الجنس

 :ن خالل اجلدول التايلم االستبياننسبة مشاركة أفراد العينة يف ؽلكن توضيح  
  انُغجخ انًئٕٚخ انزكشاس انجٛبٌ

 

 76,8 43 ركٕس
 

 23,2 13 أَبس
 

 100,0 56 انًغًٕع
 

 (: تىسَغ أفزاد اٌؼُٕح حظة اٌدٕض2-4رلُ ) خذوي
 

 
لون كوهنم ؽلث  ،أكثر من اإلناث ناالستبيايف  الذكورمشاركة حظ أن نسبة اللسابق نمن خالل اجلدول ا

مهنة يدل على أن  وىذا ما ،ىثأن 13ي % أ 23.2 نسبة لن اإلناثؽلثا نمبي ،رذك 43ي أ % 76.8
 .نسبيا من قبل الذكورة زلتكر  احملاسبة ورلاالت البحث فيها

 

 ثانياً: العمر
 حسب السن: توزيع أفراد العينةنسبة وضح اجلدول التايل ي

 ذكر
76.8 % 

 أنثى
23.2 % 

 (: 1-4)شكل رقم 
 توزٌع أفراد العٌنة حسب الجنس

انُغجخ  انزكشاس انجٛبٌ

 انًئٕٚخ

 

 

 32,1 18 عُخ 30ألم يٍ 
 

 28,6 16 عُخ 40 انٗ 30 يٍ
 

 39,3 22 عُخ 40أكضش يٍ 
 

 100,0 56 انًغًٕع
 

 اٌظٓ(: تىسَغ أفزاد اٌؼُٕح حظة 3-4رلُ ) خذوي
 

 30أقل من 
 سنة

32.1% 

الى   30من 
 سنة 40

28.6% 

أكثر من 
 سنة 40

39.3% 

 (:2-4)شكل رقم 
 توزٌع أفراد العٌنة حسب العمر
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فردا أي  18عامًا ىو  30عن  رىمميقل ع ينلذا ةيند العار فعدد أحظ أن اللسابق نمن خالل اجلدول ا
فرداً  16عاماً ىو  40و 30بني عمرىم  يرتاوحة، بينما عدد أفراد العينة الذين من إمجايل العين % 32.1بنسبة 

أي ما يعادل نسبة فردًا  22عامًا فكان عددىم  40%. أما االفراد الذين يتجاوز سنهم  28.6أي بنسبة 
 .العينةأفراد من إمجايل  % 39.3
 

 ثالثاً: المؤهل العلمي
 من خالل اجلدول التايل: ادلؤىل العلميحسب  الدراسة توزيع أفراد عينةنسبة ؽلكن توضح 

    

 مجيع أفرادللعينة مرتفع، حبيث أن  جلميع أن ادلستوى التعليميب ؽلكن أن نالحظالنتائج السابقة من خالل 
% أي ما  19.6 ليسانسال على شهادةادلستجوبني احلاصلني  بلغت نسبة وقد. مستوى جامعي لديهم العينة

أفراد ادلهنيني وإطارات ادلؤسسات االقتصادية. يف حني تبلغ نسبة بعض ، وىذا ما سجلناه عند فرد 11يعادل 
 شهادةائزين على أفراد العينة احل أمافرداً،  25% أي  44.6ادلاجستري ما يعادل  شهادةائزين على العينة احل

. وىذا يعد مؤشر جيد وىام على أن مجيع أفراد اً دفر  20% أي ما يعادل  35.7 منسبته فقد بلغت دكتوراهال
على أسئلة االستبيان بشكل جيد، وىو ما يعزز الثقة يف إجاباهتم واالعتماد عليها  لإلجابةالعينة لديهم القدرة 

 ل.يف التحلي

 
 
 

  انُغجخ انًئٕٚخ انزكشاس انجٛبٌ

 

 19,6 11 نٛغبَظ
 

 44,6 25 يبعغزٛش
 

 35,7 20 دكزٕساِ
 

 0 0 أخشٖ
 

 انًغًٕع
56 100,0 

 

 اٌّإهً اٌؼٍٍّ(: تىسَغ أفزاد اٌؼُٕح حظة 4-4رلُ ) خذوي
  

 لٌسانس
19.6% 

 ماجستٌر
44.6% 

 دكتوراه
35.7% 

 أخرى
0% 

توزٌع أفراد العٌنة   (:3-4)شكل رقم 
 حسب المؤهل العلمً
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 رابعاً: الوظيفة
 من خالل اجلدول التايل: الوظيفةحسب  عينةالتوزيع أفراد نسبة ؽلكن توضح 

 ادلهتمني اجلامعيني األساتذة فئةىم  ادلستجوبني غالبية أنب نستشفؽلكن أن لسابق ا لدو جلل اخال نم
فئة االساتذة اجلامعيني  تلتها مث فرداً، 29أي ما يعادل  % 51.8 مشاركتهم نسبة بلغت احملاسبة حيث دبجال

 بنسبة ادلعتمدين ادلهنيني فئة تلتها مثفرداً،  12أي ما يعادل  % 21.4الذين ؽلتهنون مهنة احملاسبة بنسبة 
 يف ادلؤسسات االقتصادية ادلوظفني وادلاليني احملاسبنياالطارات  ةفئ وأخرياً  ،أفراد 10أي ما يعادل %  17.9
  .أفراد 5أي ما يعادل  % 8.9 بنسبة

 خامساً: الخبرة المهنية
 

  :اخلربة ادلهنيةحسب  الدراسة توزيع أفراد عينةنسبة وضح ياجلدول التايل 
 

  انُغجخ انًئٕٚخ انزكشاس انجٛبٌ

 

 37,5 21 عُٕاد 5ألم يٍ 
 

  10انٗ  5يٍ 

 عُٕاد
13 23,2 

 

 39,3 22 عُٕاد 10أكضش يٍ 
 

 100,0 56 انًغًٕع
 

 اٌخثزج (: تىسَغ أفزاد اٌؼُٕح حظة 6-4رلُ ) خذوي
 

 5أقل من 
 سنوات
38% 

الى  5من 
 سنوات 10

23% 

أكثر من 
 سنوات 10

39% 

 (:5-4)شكل رقم 
 توزٌع أفراد العٌنة حسب الخبرة المهنٌة

  انُغجخ انًئٕٚخ انزكشاس انجٛبٌ

 

 انغبيؼٍٛٛ األعبرزح

 نهًُٓخ انًًبسعٍٛ
12 21,4 

 

 أطؾبةأعبرزح انغبيؼخ 

راد االخزظبطبد 

  بنًؾبعجخث انظهخ

29 51,8 

 

 17,9 10 انًٍُٓٛٛ انًؼزًذٍٚ
 

ئؽبس يؾبعجٙ ٔيبنٙ 

 الزظبدٚخ فٙ يإعغخ
5 8,9 

 

 100,0 56 انًغًٕع
 

(: تىسَغ أفزاد اٌؼُٕح حظة 5-4رلُ ) خذوي

 اٌىظُفح

 

أستاذ جامعً 
ٌمتهن 
 المحاسبة
21.4% 

أستاذ جامعً 
مهتم 

 بالمحاسبة
51.8% 

 مهنً معتمد
17.9% 

إطار 
محاسبً 

 ومالً
8.9% 

 (:4-4)شكل رقم 
 توزٌع أفراد العٌنة حسب الوظٌفة
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فردا أي  21ىو  سنوات 05عن  خربهتمقل ت ينلذا ةيند العار فعدد أحظ أن اللسابق نمن خالل اجلدول ا
 13ىو  سنوات 10و 05بني  خربهتم ترتاوحة، بينما عدد أفراد العينة الذين من إمجايل العين % 37.5بنسبة 

فردًا أي ما  22فكان عددىم سنوات  10عن  خربهتمتجاوز ت%. أما االفراد الذين  23.2فردًا أي بنسبة 
ل ىذه االرقام أن خربة أفراد العينة الخ نم نالحظوبالتايل ؽلكن أن  من إمجايل العينة. % 39.3يعادل نسبة 

 عمارىم.إىل حد كبري مع أ تتوافق
 

 الثانيتحليل نتائج أسئلة المحور  -2
، حيث (11) احلادي عشر السؤال إىل (07) السابع السؤال من احملور ذاادلتعلقة هب األسئلة رلموعة سبتد

 ادلمارسة مدى تأثري االصالح احملاسيب يف اجلزائر على حول ادلستجوبني أراء باستطالع األسئلة ىذه تمهت
 .األسئلة اليت تضمنها نتائج ربليلذلك من خالل و ىذا احملور  نحاول االحاطة جبوانبسوبالتايل  .احملاسبية

 

 حل على قادرة قواعد النظام احملاسيب ادلايل، وفق احملاسبية ادلمارسةالقيام ب أن ىل ترى ،السابعالسؤال : أوالً 
 ؟   اليت تواجو احملاسب ادلشاكل أغلب

 

 

 

 

 

 

 معظم حل علىحول مدى قدر النظام احملاسيب ادلايل  أفراد العينةيف آراء  اختالفأظهرت الدراسة 
(، حيث نالحظ بأن غالبية ادلستجوبني يرون بأن 6-4أنظر الشكل رقم ) – ادلشاكل اليت تواجو احملاسب

أي ما يعادل  % 51.8ادلشاكل اليت تواجو احملاسب وىذا بنسبة  معظمالنظام احملاسيب ادلايل قادر على حل 
  ، أما البقية امتنعوا عن االجابة.فرداً  18أي ما يعادل  % منهم عكس ذلك 32.1، يف حني يرى فرداً  29

يرجعون أسباب  ( أن غالبية ادلستجوبني الذين أجابوا بنعم7-4كما نالحظ من خالل الشكل رقم )
 الحتوائو على%، وكذلك  100وىذا بنسبة  يستجيب دلتطلبات ادلعايري احملاسبية الدولية SCFأن ذلك اىل 

أنو يفي بادلتطلبات اىل  باإلضافة%،  92وىذا بنسبة  السابق النظام يعاجلها مل اليت احملاسبية للمشاكل حلول
                                                                 


 .111ْزا انغإال رى ئلزجبعّ يٍ ئعزًبسح االعزجٛبٌ انًشرجطخ ثبنذساعخ انزبنٛخ: يذاَٙ ثٍ ثهغٛش، أؽشٔؽخ دكزٕساِ، يشعغ عبثك، ص  

 ال
32.1 % 

 نعم
51.8 % 

 محاٌد
16.1% 

ٌوضح قدرة النظام المحاسبً المالً (: 6-4)شكل رقم 
 على حل المشاكل

1 2 3

8 

60 

0 

92 

40 

100 

ٌوضح تفسٌرات (: 7-4)شكل رقم 
على حل  SCFالمستجوبٌن حول مدى قدرة 

 المشاكل

 نعم ال
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النظام احملاسيب ادلايل  إىل أن ،كما ذىب آخرون يف تربير إجاباهتم .% 40وىذا بنسبة  احلديثة لالقتصاد الوطين
 واجلدول التايل يوضح نتائج ذلك:. أكثر موضوعية وأقرب إىل الواقع

  

 انُغجخ انًئٕٚخ انزكشاس انجٛبٌ

 92,0 23 .انغبثك انُظبو ٚؼبنغٓب نى انزٙ انًؾبعجٛخ نهًشبكم ؽهٕل الؽزٕائّ ػهٗ

 40,0 10 ألَّ ٚفٙ ثبنًزطهجبد انؾذٚضخ ناللزظبد انٕؽُٙ.

 100,0 25 ألَّ ٚغزغٛت نًزطهجبد انًؼبٚٛش انًؾبعجٛخ انذٔنٛخ.

 تفظُزاخ اٌّظتدىتُٓ حىي اٌظإاي االوي (: 7-4رلُ ) خذوي

 
 احملاسبية دلعاجلة بعض العمليات؟ ةمارسقيامك بادلأثناء  صعوبات واجهتكىل ، منالسؤال الثا: ثانياً 

 

 
 

نالحظ بأن نسبة كبرية من أفراد العينة إمتنعت عن االجابة وذلك بنسبة  (8-4من خالل الشكل رقم )
% من أفراد العينة أجابت بأنو مل تواجهها أي  25أن ما نسبتو  كما،  اً فرد 25يعادل  % أي ما 44.6

% أي ما يعادل  30.4صعوبات أثناء قيامها بادلمارسة احملاسبية دلعاجلة بعض العمليات، يف حني أن ما نسبتو 
 :ؽلكن إغلازىا يف اآليتواليت بعض الصعوبات فرداً واجهتهم  17

)وىي االكثر مشاىدة ضمن االجابات  حث عن القيمة العادلة لإلستثماراتالبب صعوبات متعلقة -
 الواردة(؛

 ؛ادلتعلقة بادلخزوناتاحملاسبية بعض العمليات صعوبات مرتبطة ب  -
 ؛تسجيل مصاريف البحث والتطوير ألكثر من سنة -
 ؛تخفيضات ...والنمطية يف ادلعاجلةالتفرقة االمسية بني انواع ال -
 . SCFالتطبيق الصحيح لإلىتالكات حسب صعوبات مرتبطة ب -

 
 

 ال
25% 

 نعم
30.4% 

 محاٌد
44.6% 

ٌوضح صعوبات القٌام (: 8-4)شكل رقم 
 بالممارسة المحاسبٌة
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 وفق ما جاء بواالدوات ادلستخدمة يف القياس احملاسيب بني  انسجام  ىل ترى أن ىناك، التاسعالسؤال : ثالثاً 
SCF ،مع ما آل اليو االجتهاد العادلي يف احملاسبة؟  

 

 

 
فرد من عينة  34% من ادلستجوبني أي ما يعادل   60.7الشكل السابق نالحظ أن مانسبتو من خالل 

مع ما آل اليو ، SCFاالدوات ادلستخدمة يف القياس احملاسيب حسب بني  انسجامالدراسة ترى بأنو يوجد 
فردًا ترى  16% من عينة الدراسة أي ما يعادل  28.6، يف حني أن ما نسبتو االجتهاد العادلي يف احملاسبة

 % فقد إمتنع أصحاهبا عن االجابة. 10.7يت سبثل نسبة عكس ذلك، أما البقية وال
 

وفقاً لطريقة القيمة العادلة يف اجلزائر تكتنفها ادليزانية ترى بأن إعادة تقييم بعض بنود  ىل، العاشرالسؤال  :رابعاً 
 بعض الصعوبات؟

 

 

 

 

 
ىناك ن أالواردة، تؤكد ببأن األغلبية الساحقة من اإلجابات ( نالحظ 10-4من خالل الشكل رقم )

% أي ما يعادل  92.9وذلك بنسبة وفقًا لطريقة القيمة العادلة ادليزانية إعادة تقييم بعض بنود عند  صعوبات
 .يف حني يرى بقية ادلستجوبني عكس ذلك، فرداً  52

ال ٌوجد 
 انسجام

28.6 % 

ٌوجد 
 انسجام

60.7 % 

 محاٌد
10.7 % 

ٌوضح مدى توافق أدوات القٌاس (: 9-4)شكل رقم 
 المحاسبً

 ال
7.1% 

 نعم 
92.9% 

 دون جواب
0% 

ٌوضح صعوبات (: 10-4)شكل رقم 
 استخدام القٌمة العادلة

1 2 3

0 

50 
36,5 

100 

50 
63,5 

ٌوضح تفسٌرات المستجوبٌن (: 11-4)شكل رقم 
 حول صعوبات استخدام القٌمة العادلة

 نعم ال
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ادلستجوبني الذين أجابوا بنعم يرجعون أسباب ( أن غالبية 11-4خالل الشكل رقم )كما نالحظ من 
غياب ادلنافسة ب مث يليها اخليار القاضي%،  100وىذا بنسبة  غياب سوق مايل حقيقي يتميز بالكفاءةذلك اىل 

قلة اخلرباء احملاسبني وادلاليني ادلتخصصني يف ىذا ليها يمث %،  63.5وىذا بنسبة العادية يف بعض األسواق، 
كما ذىب آخرون اىل أن أسباب ىذه الصعوبات قد تعود اىل غياب ادلرجعية  .% 50وىذا بنسبة  اجملال.

 :بالتفصيل واجلدول التايل يوضح نتائج ذلكواآلليات اليت تسمح بالتقييم العادل. 
  

 انُغجخ انًئٕٚخ انزكشاس انجٛبٌ

 100,0 52 غٛبة عٕق يبنٙ ؽمٛمٙ ٚزًٛض ثبنكفبءح.

 50,0 26 انًؾبعجٍٛ ٔانًبنٍٛٛ انًزخظظٍٛ فٙ ْزا انًغبل.لهخ انخجشاء 

 63,5 33 غٛبة انًُبفغخ انؼبدٚخ فٙ ثؼغ األعٕاق، ٔرؾكى انًؾزكشٍٚ فٙ انمًٛخ انغٕلٛخ

 اٌّظتدىتُٓ حىي صؼىتاخ اطتخذاَ اٌمُّح اٌؼادٌح تفظُزاخ (: 8-4رلُ ) خذوي

 
 ؟النظام احملاسيب ادلايل يف ربسني جودة االفصاح احملاسيبمساعلة تقيم مدى كيف ،احلادي عشرالسؤال : خامساً 

 

 

 

 

 

 
يف  بشكل فعال النظام احملاسيب ادلايل ساىممن خالل ىذا السؤال تبني لنا بأن غالبية ادلستجوبني ترى بأن 

أفراد من عينة  5فرداً، يف حني يرى  39أي ما يعادل %  69.6وذلك بنسبة  ربسني جودة االفصاح احملاسيب
إمتنعت عن  % 21.4% بعدم مساعلة النظام يف ذلك، أما النسبة ادلتبقية وىي  8.9الدراسة أي ما نسبتو 

 (.12-4الشكل رقم )االجابة، أنظر 
 ساىم SCFبأن ادلستجوبني الذين أجابوا ( أن غالبية 13-4كما نالحظ من خالل الشكل رقم )

%، 100وىذا بنسبة  لشكل وزلتوى القوائم ادلاليةيرجعون أسباب ذلك يف ربسني جودة االفصاح  بشكل فعال
م التفاصيل وااليضاحات حج باإلضافة اىل%،  94.9وىذا بنسبة قابلية ادلعلومات ادلالية للمقارنة لوكذلك 

 لم ٌساهم
8.9 % 

ساهم بشكل 
 فعال
69.6 % 

 محاٌد
21.4 % 

  ٌوضح مدى مساهمة(: 12-4)شكل رقم 
SCF  فً تحسٌن جودة االفصاح 

1 2 3 4

0 
10,3 5,1 

53,8 

100 
89,7 94,9 

46,2 

ٌوضح تفسٌرات المستجوبٌن (: 13-4)شكل رقم 
 فً تحسٌن جودة االفصاح  SCF  حولمدى مساهمة

 نعم ال
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بالتحليل ادلايل، وما يتطلبو من توفر ادلعلومة على اخلصائص النوعية  SCFاىتمام  وكذا، ضمن ادلالحق
 :بالتفصيل واجلدول التايل يوضح نتائج ذلك .ادلالئمة

 الثالثتحليل نتائج أسئلة المحور  -3
البيئة احملاسبية  استجابةمدى  حول ادلستجوبني أراء باستطالعادلرتبطة هبذا احملور  األسئلة رلموعة تمهت

 :األسئلة اليت تضمنهالنتائج  وفيما يلي ربليل ،احملاسيب إلصالحلاجلزائرية 

ترى أن العديد من ادلؤسسات اجلزائرية الزالت غري قادرة على التعامل مع النظام ىل ، الثاين عشرالسؤال : أوالً 
 احملاسيب ادلايل؟

 

 

 

 
أن جل ادلستجوبني يؤكدون على أن العديد من ادلؤسسات ( نالحظ 14-4)من الشكل رقم إنطالقًا 

مستجوب، يف  38% أي ما يعادل  67.9وىذا بنسبة  SCFاجلزائرية الزالت غري قادرة على التعامل مع 
 % الباقية إمتنعت عن االجابة. 7.1فرداً يرون عكس ذلك، أما  14% أي ما يعادل  25حني أن ما نسبتو 

 لتأكيد إجاباهتم بعدم قدرة العديد من ادلؤسسات اجلزائرية على نيادلستجوب وجهات نظروقد إختلفت 
 ، وكانت موزعة حسب اجلدول التايل:SCFالتعامل مع 

 
 

 ال
25% 

 نعم
67.9% 

 محاٌد  
7.1% 

ٌوضح قدرة المؤسسات (: 14-4)شكل رقم 
 SCF على التعامل مع

1 2 3 4

21,1 

60,5 

26,3 
36,8 

78,9 

39,5 

73,7 
63,2 

ٌوضح تفسٌرات (: 15-4)شكل رقم 
المستجوبٌن حول قدرة المؤسسات على التعامل 

 SCF مع

 نعم ال

 انُغجخ انًئٕٚخ انزكشاس انجٛبٌ

 100,0 39 نشكم ٔيؾزٕٖ انمٕائى انًبنٛخ.

 89,7 35 نؾغى انزفبطٛم ٔاالٚؼبؽبد ػًٍ انًالؽك

 94,9 37 نمبثهٛخ انًؼهٕيبد انًبنٛخ نهًمبسَخ.

 46,2 18 الْزًبيّ ثبنزؾهٛم انًبنٙ، ٔيب ٚزطهجّ يٍ رٕفش انًؼهٕيخ ػهٗ انخظبئض انُٕػٛخ انًالئًخ. 

 اٌّحاطثٍ خىدج االفصاذاٌّظتدىتُٓ حىي تفظُزاخ (: 9-4رلُ ) خذوي
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 انُغجخ انًئٕٚخ انزكشاس انجٛبٌ

 78,9 30 انًٕاسد انجششٚخ غٛش يإْهخ ٔغٛش يٓٛأح نهزؼبيم يغ ْزا انُظبو.

 39,5 15 غٛش فؼبنخ.أَظًخ انًؼهٕيبد 

 73,7 28 غٛبة انٕػٙ انًؾبعجٙ فٙ انكضٛش يٍ انًإعغبد.

 63,2 24 انُظبو انغذٚذ. ْزا رأخش انكضٛش يٍ انًإعغبد نهزؾؼٛش انًغجك يٍ أعم اعزٛؼبة

  SCFلذرج اٌّإطظاخ ػًٍ اٌتؼاًِ ِغ اٌّظتدىتُٓ حىي تفظُزاخ (:  10-4)رلُ  خذوي

ىل ترى بأن التعديالت اليت أدخلت على النظام اجلبائي من أجل تكييف قواعده  ،لث عشرالسؤال الثا :اً نيثا
 مع الواقع احملاسيب اجلديد تعد كافية؟      

أن غالبية ادلستجوبني يرون بأن التعديالت اليت أدخلت ( أدناه، نالحظ 16-4الشكل رقم )خالل من 
مستجوب، يف حني أن ما  28% أي ما يعادل  50على النظام اجلبائي اجلزائري تعد غري كافية وىذا بنسبة 

 % ادلتبقية كانت زلايدة.  28.6فرداً يرون عكس ذلك، أما  12% أي ما يعادل  21.4نسبتو 

   

 

 

 
بعدم كفاية التعديالت اليت  وجهات نظرىملتأكيد  أفراد العينةوقد إختلفت االجابات اليت إعتمدىا 

 : اآليتأدخلت على النظام اجلبائي اجلزائري يف ظل االصالحات، وكانت موزعة وفق 
 انُغجخ انًئٕٚخ انزكشاس انجٛبٌ

 71,4 20 ػشٔسح ركضٛف انغٕٓد يٍ أعم ركٛٛف انُظبو انغجبئٙ يغ انٕالغ انًؾبعجٙ انغذٚذ 

رُظٛى انًضٚذ يٍ انذٔساد انزكُٕٚٛخ نًٕظفٙ اإلداسح انغجبئٛخ ثًب ٚزٕافك ٔانُظبو 

 انًؾبعجٙ انًبنٙ.
25 89,3 

 حىي ِذي وفاَح اٌتؼذَالخ اٌدثائُح تفظُزاخ اٌّظتدىتُٓ (: 11-4رلُ ) خذوي

 
 
 
 

 ال
50% 

 نعم
21.4% 

 محاٌد 
28.6% 

ٌوضح مدى كفاٌة (: 16 -4)شكل رقم 

 التعدٌالت التً أدخلت على النظام الجبائً

1 2

28,6 
10,7 

71,4 
89,3 

ٌوضح تفسٌرات (: 17 -4)شكل رقم 

المستجوبٌن حول مدى كفاٌة التعدٌالت التً 
 أدخلت على النظام الجبائً

 نعم ال
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 اً ترى بأن أعلية ودور السوق ادلايل يف سبويل ادلؤسسات يف اجلزائر مازال زلدودىل ، الرابع عشرالسؤال : ثالثاً 
 جداً؟

 

 

 

 
بأن أعلية ودور السوق  نزمو غل من أفراد العينة % 100 تونسبما أي مستجوب 56 أظهرت الدراسة أن

ضوء ذلك  لىددوا عحو  -(18-4أنظر الشكل رقم ) -جداً  اً زلدودادلايل يف سبويل ادلؤسسات يف اجلزائر مازال 
 على  %100بة سبن أي ادلستجوبني كلأكد  حيث لوجهات نظرا كل فرد، ا تبع بعض االقرتاحات لتطويره

العمل على ضرورة إىل  %  51.8 تونسبماوذىب  ثقافة البورصية لدى أفراد اجملتمع،رساء الإلضرورة العمل 
تعزيز الشفافية على  % 91.1ا أكد نم، بياجلزائرية بالبورصات اإلقليمية هبدف االستفادة منهاربط البورصة 

العمل على إنشاء بورصة خاصة بادلؤسسات  إىل % 78.6 توبنسما وذىب واالفصاح يف األسواق ادلالية، 
 ل اىل بورصة اجلزائر.فتح اجملال أمام ادلستثمرين االجانب للدخو على منهم  % 75وأكد ، الصغرية وادلتوسطة

 انُغجخ انًئٕٚخ انزكشاس انجٛبٌ

 100,0 56 انؼًم ػهٗ ئسعبء انضمبفخ انجٕسطٛخ نذٖ أفشاد انًغزًغ.

 51,8 29 انؼًم ػهٗ سثؾ انجٕسطخ انغضائشٚخ ثبنجٕسطبد اإللهًٛٛخ ثٓذف االعزفبدح يُٓب.

 91,1 51 رؼضٚض انشفبفٛخ ٔاالفظبػ فٙ األعٕاق انًبنٛخ.

 78,6 44 ػهٗ ئَشبء ثٕسطخ خبطخ ثبنًإعغبد انظغٛشح ٔانًزٕعطخانؼًم 

 75,0 42 انًغبل أيبو انًغزضًشٍٚ االعبَت نهذخٕل انٗ ثٕسطخ انغضائشفزؼ 

 فٍ اٌدشائز اٌظىق اٌّاٌٍدور أهُّح ِذي اٌّظتدىتُٓ حىي تفظُزاخ (: 12-4رلُ ) خذوي

 
 
 

 ال
0% 

 نعم
100% 

ٌوضح مدى أهمٌة (: 18-4)شكل رقم 
 ودور السوق المالً فً الجزائر

1 2 3 4 5

0 

48,2 

8,9 
21,4 25 

100 

51,8 

91,1 
78,6 75 

ٌوضح تفسٌرات (: 19-4)شكل رقم 
المستجوبٌن حول مدى أهمٌة ودور السوق 

 المالً الجزائري

 نعم ال
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ىل ترى بأن االصالحات اليت شهدىا التعليم احملاسيب يف اجلامعات كافية وتساعد ، اخلامس عشرالسؤال : رابعاً 
 على ربسني ادلمارسة احملاسبية؟           

 

 

 

االصالحات اليت شهدىا أن غالبية ادلستجوبني يرون بأن ( نالحظ 20-4الشكل رقم )من خالل 
% أي ما 71.4وىذا بنسبة  ربسني ادلمارسة احملاسبيةالتعليم احملاسيب يف اجلامعات غري كافية و التساعد على 

فردًا يرى عكس ذلك، أما بقية  14% منهم أي ما يعادل  25فرداً، يف حني أن ما نسبتو  40يعادل 
 امتنعوا عن االجابة.% فقد  3.6ادلستجوبني 

غالبية ادلستجوبني الذين أجابوا بعدم كفاية االصالحات ( أن 21-4الشكل رقم )كما نالحظ من خالل 
وفقاً  وذلك  ،منهملوجهات نظرا كل ا تبعبعض االقرتاحات ضوء ذلك  لىددوا عحاليت شهدىا التعليم اجلامعي، 

 ا يلي:دل
 انُغجخ انًئٕٚخ انزكشاس انجٛبٌ

 90,0 36 رطٕٚش أعبنٛت ٔيُبْظ رذسٚظ انًؾبعجخ. ػشٔسح

 72,5 29 ًؾزٕٖ انزؼهٛى انًؾبعجٙ ٔانًمبٚٛظ راد انظهخ.انُٕػٙ نزؾغٍٛ ان ػشٔسح

 82,5 33 ػشٔسح ركضٛف االثؾبس فٙ يغبل انًؾبعجخ انًبنٛخ ػهٗ يغزٕٖ يخبثش انجؾش انؼهًٙ.

 صالذ اٌتؼٍُُ اٌداِؼٍئوفاَح ِذي اٌّظتدىتُٓ حىي تفظُزاخ (: 13-4رلُ ) خذوي

إقرتح آخرون ضرورة العمل على توحيد ادلناىج على مستوى الوصاية مع ضرورة االستدراج فيها  وقد
 .صني بيداغوجيينيتوصقلها من طرف سل

 
 
 
 
 

 غٌر كافٌة
71.4 % 

 كافٌة
25 % 

 محاٌد
3.6 % 

ٌوضح مدى كفاٌة (: 20-4)شكل رقم 
 اإلصالحات التً شهدها التعلٌم الجامعً

1 2 3

10 
27,5 17,5 

90 
72,5 82,5 

ٌوضح تفسٌرات المستجوبٌن (: 21-4)شكل رقم 
 حول مدى كفاٌة إصالح التعلٌم الجامعً

 نعم ال
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قائمة على اخللفية اجلبائية، اليت كانت ترى أن ىناك تغري يف الثقافة احملاسبية ىل  عشر، السادسالسؤال  :خامساً 
       ة على أهنا أداة اتصال؟  وبالتايل أصبح ينظر للمحاسب

 

 

 

حيث ، قائمة على اخللفية اجلبائيةالسائدة واليت كانت تغري الثقافة احملاسبية مدى ية الإشكتناول ىذا البند 
كانت   على أن الثقافة احملاسبية اليت غلمعون أفراد العينةأغلب أن ب( 22-4الشكل رقم )نالحظ من خالل 

 17.9بنعم، أما نسبة  % 17.9أجاب نما بي %، 64.3ة ببنسمل تتغري وىذا  سائدة يف ظل النظام السابق
 % ادلتبقية كانت زلايدة.

غالبية ادلستجوبني الذين أكدوا بأن الثقافة احملاسبية مل ( أن 23-4الشكل رقم )كما نالحظ من خالل 
وىذا بنسبة التعود على ادلمارسة احملاسبية اليت كانت سائدة يف ظل النظام السابق  اىل تتغري يرجعون أسباب ذلك

وىذا سنة  33لصعوبة تغيري الثقافات واالعراف احملاسبية اليت دام التعامل هبا أكثر من %، وكذلك  86.1
 66.7القناعة الراسخة لدى احملاسبني هبامشية ادلخرجات احملاسبية وىذا بنسبة باالضافة اىل %،  80.6بنسبة 

 ذلك بالتفصيل:نتائج واجلدول التايل يوضح  %.
 انُغجخ انًئٕٚخ انزكشاس انجٛبٌ

 86,1 31 انزؼٕد ػهٗ انًًبسعخ انًؾبعجٛخ انزٙ كبَذ عبئذح فٙ ظم انُظبو انغبثك.

 80,6 29 عُخ. 33انًؾبعجٛخ انزٙ داو انزؼبيم ثٓب أكضش يٍ طؼٕثخ رغٛٛش انضمبفبد ٔاالػشاف 

 66,7 24 انمُبػخ انشاعخخ نذٖ انًؾبعجٍٛ ثٓبيشٛخ انًخشعبد انًؾبعجٛخ.

 اٌثمافح اٌّحاطثُح اٌظائذجتغُز ِذي اٌّظتدىتُٓ حىي تفظُزاخ (: 14-4رلُ ) خذوي

 الرابعتحليل نتائج أسئلة المحور  -4
يف  مهنة احملاسبة اصالح حول ادلستجوبني أراء باستطالعادلرتبطة هبذا احملور  األسئلة رلموعة تمهت

  .احملاسبية ادلمارسة ومدى مساعلتها يف ترقيةاجلزائر 
ني االطارات احملاسب"تحليل نتائج ىذا احملور فقد مت استبعاد آراء فئة ب قيامنا ذبدر االشارة اىل أنو عند

بصفتهم ادلعين االساسي بإصالح مهنة  "عتمدين يف احملاسبةادلهنيني ادلفئة "خذ بآراء بالتايل فقد مت األو  "وادلاليني
ني يف رلال احملاسبة، وىو ما ثبصفتهم أساتذة جامعيني وباح "االكادؽليني" فئة بآراء وكذااحملاسبة يف اجلزائر، 

 غلعل نتائج دراسة ىذا احملور ذات مصداقية وؽلكن االعتماد عليها.

 ال
64.3 % 

 نعم
17.9 % 

دون 
 جواب

17.9 % 

ٌوضح مدى تغٌر (: 22-4)شكل رقم 
 الثقافة المحاسبٌة التً كانت سائدة

1 2 3

13,9 19,4 
33,3 

86,1 80,6 
66,7 

ٌوضح تفسٌرات (: 23-4)شكل رقم 
 المستجوبٌن حول مدى تغٌر الثقافة المحاسبٌة

 نعم ال
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ىل ترى بأن اجلهود ادلبذولة من طرف السلطة العمومية إلصالح مهنة احملاسبة يف عشر،  السابعالسؤال : أوالً 
    اجلزائر تعد كافية لضمان شلارسة مهنية جيدة؟  

 

 

 

بأن اجلهود ادلبذولة من طرف السلطة العمومية من خالل ىذا السؤال تبني لنا بأن غالبية أفراد العينة ترى 
أي ما  % 70.6وذلك بنسبة  كافية لضمان شلارسة مهنية جيدة  غري تعديف اجلزائر ة يهنة احملاسبادلإلصالح 

% عكس ذلك، أما النسبة ادلتبقية وىي  17.6أفراد منهم أي ما نسبتو  09فرداً، يف حني يرى  36يعادل 
 (.24-4، أنظر الشكل رقم )% إمتنعت عن االجابة 11.8

ادلبذولة من طرف  إعتمدىا أفراد العينة لتدعيم إجاباهتم بعدم كفاية اجلهود وقد إختلفت االقرتاحات اليت
 ، وكانت موزعة حسب اجلدول التايل:ةيهنة احملاسبادلالسلطة العمومية إلصالح 

 انُغجخ انًئٕٚخ انزكشاس انجٛبٌ

 83,3 30 .ػشٔسح ٔعٕد ثشايظ فبػهخ نًشالجخ عٕدح األداء انًُٓٙ نًكبرت انًؾبعجخ

 80,6 29 انؼٕاثؾ انكفٛهخ ثبنًؾبفظخ ػهٗ أخاللٛبد انًُٓخ.ٔػغ 

 75,0 27 انزؼبٌٔ يغ انغبيؼبد نزطٕٚش ػهى ٔيُبْظ ٔؽشق رذسٚظ انًؾبعجخ.

 44,4 16 انؼًم ػهٗ ئطذاس يؼبٚٛش ٔؽُٛخ رزفك ٔيؼبٚٛش انًؾبعجخ انذٔنٛخ، ٔئنضاو انششكبد ثزطجٛمٓب.

 80,6 29 انًؾهٛخ ٔاإللهًٛٛخ راد انؼاللخ ثًُٓخ انًؾبعجخ. انزُغٛك يغ انزُظًٛبد ٔانغًؼٛبد انًُٓٛخ

 55,6 20 رُظٛى انًضٚذ يٍ انذٔساد انزكُٕٚٛخ ألطؾبة انًُٓخ.

 إلصالذ اٌّهٕح اٌّحاطثُح ح اٌؼّىُِحطخهىد اٌظٍحىي تفظُزاخ اٌّظتدىتُٓ (: 15-4رلُ ) خذوي

 
العام للمجلس الوطين للمحاسبة وإعادة تنظيم ىل ترى بأن ربديث االطار عشر،  الثامنالسؤال : ثانياً 

      ادلنظمات ادلهنية من شأنو أن يساىم يف التجسيد الفعال للنظام احملاسيب ادلايل؟
بأن ربديث االطار العام ، نالحظ أن غالبية ادلستجوبني يرون ( أدناه26-4الشكل رقم )خالل من 

ادلهنية من شأنو أن يساىم يف التجسيد الفعال للنظام للمجلس الوطين للمحاسبة وإعادة تنظيم ادلنظمات 
% أي ما  15.7مستجوب، يف حني أن ما نسبتو  29% أي ما يعادل  56.9وىذا بنسبة  احملاسيب ادلايل

 % ادلتبقية فقد إمتنعت عن االجابة.  27.4أفراد يرون عكس ذلك، أما   8يعادل 

 ال
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 نعم
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 محاٌد
11.8 % 

ٌوضح الجهود المبذولة من (: 24-4)شكل رقم 
 طرف السلطة العمومٌة إلصالح المهنة

1 2 3 4 5 6
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44,4 

80,6 

55,6 

ٌوضح تفسٌرات المستجوبٌن حول  (: 25-4)شكل رقم 
 جهود السلطة العمومٌة إلصالح المهنة

 نعم ال
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ادلستجوبني الذين أجابوا بنعم يرجعون ذلك  مجيع االفراد( أن 27-4رقم )كما نالحظ من خالل الشكل 

% اىل أن  79.3%، كما ذىب  100وىذا بنسبة اىل التشكيلة اجلديدة ألعضاء اجمللس الوطين للمحاسبة 
ادلتساوية االعضاء من شأهنا أيضاً  أن تعمل على التجسيد الفعال للنظام احملاسيب ادلايل، وأن ما نسبتو اللجان 
%  65.5كما راىن   % منهم يؤكدون على أن إعادة ىيكلة ادلنظمات ادلهنية سيساىم يف ذلك أيضاً، 72.4

منهم على مساعلة التأىيل العلمي والعملي ادلطلوب توافره يف أصحاب ادلهنة يف ذلك، واجلدول التايل يبني نتائج 
 ذلك بالتفصيل:

 
 انُغجخ انًئٕٚخ انزكشاس انجٛبٌ

 100,0 29 ألػؼبء انًغهظ انٕؽُٙ نهًؾبعجخ. انزشكٛهخ انغذٚذح

 79,3 23 انهغبٌ انًزغبٔٚخ االػؼبء انزٙ رى ئَشبؤْب ػهٗ يغزٕٖ انًغهظ انٕؽُٙ نهًؾبعجخ

 72,4 21 ئػبدح ْٛكهخ انًُظًبد انًُٓٛخ.

 65,5 19 انزأْٛم انؼهًٙ ٔانؼًهٙ انًطهٕة رٕافشِ فٙ أطؾبة انًُٓخ.

 SCFفٍ تدظُذ  اصالذ اٌّهٕح اٌّحاطثُحِذي ِظاهّح اٌّظتدىتُٓ حىي تفظُزاخ (: 16-4رلُ ) خذوي

واليت جاءت ىل ترى بأن شروط التأىيل العلمي وطبيعة التكوين يف اخلربة احملاسبية  عشر، التاسعالسؤال  :ثالثاً 
 كافية لضمان شلارسة مهنية جيدة؟  هبا االصالحات، تعد

 

 ال
15.7 % 

 نعم
56.9 % 

 محاٌد
27.4 % 

ٌوضح مدى مساهمة (: 26-4)شكل رقم 
 SCFاإلصالحات  فً تجسٌد  

1 2 3 4

0 
20,7 27,6 34,5 

100 
79,3 72,4 65,5 

ٌوضح تفسٌرات المستجوبٌن (: 27-4)شكل رقم 
 SCF  حول مدى مساهمة االصالحات فً تجسٌد

 نعم ال

 ال
13.7 % 

 نعم
70.6 % 

 محاٌد
15.7 % 

ٌوضح مدى كفاٌة (: 28-4)شكل رقم 
  التأهٌل والتكوٌن فً الخبرة المحاسبٌة
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فرد من عينة  36% من ادلستجوبني أي ما يعادل  70.6الشكل السابق نالحظ أن مانسبتو من خالل 
، يف ترى بأن شروط التأىيل العلمي وطبيعة التكوين يف اخلربة احملاسبية كافية لضمان شلارسة مهنية جيدةالدراسة 

ترى عكس ذلك، أما البقية أشخاص  07% فقط من عينة الدراسة أي ما يعادل  13.7حني أن ما نسبتو 
 % فقد إمتنع أصحاهبا عن االجابة. 15.7واليت سبثل نسبة 

 
 

 :المبحث األولخالصة ونتائج 
 ستخالص النتائج التالية:االدراسة ادليدانية ؽلكن من خالل 

 
 :النتائج المرتبطة بالمحور الثاني 

% من 51.8مدى قدرة النظام احملاسيب ادلايل على حل أغلب ادلشاكل فإن ما نسبتو  إختبارمن خالل 
كما أن ما نسبتو   ؛بأن النظام احملاسيب ادلايل قادر على حل جل ادلشاكل اليت تواجو احملاسب يرونادلستجوبني 

احملاسيب حسب االدوات ادلستخدمة يف القياس بني  انسجام% من أفراد العينة تؤكد على أن ىناك  60.7
%  92.9كما أن غالبية أفراد العينة واليت تقدر بـ   ؛اليو االجتهاد العادلي يف احملاسبة توصلما و  SCFماجاء بو 
ادليزانية وفقًا لطريقة القيمة العادلة، ويرجعون سبب ذلك إعادة تقييم بعض بنود عند  صعوباتىناك تؤكد بان 

األسواق، غياب ادلنافسة العادية يف بعض زائر يتميز بالكفاءة وكذا ىل غياب سوق مايل حقيقي يف اجلأساسًا إ
النظام احملاسيب ادلايل يف ربسني جودة االفصاح وفيما يتعلق دبدى مساعلة  ؛وربكم احملتكرين يف القيمة السوقية

يب وذلك يف ربسني جودة االفصاح احملاس بشكل فعال ساىم SCFفإن غالبية ادلستجوبني يؤكدون بأن  احملاسيب
م التفاصيل وااليضاحات وكذا حج لشكل وزلتوى القوائم ادلاليةويرجعون أسباب ذلك %،  69.6بنسبة 

 بلية ادلعلومات ادلالية للمقارنة. قا، باإلضافة اىل ضمن ادلالحق
 

 :النتائج المرتبطة بالمحور الثالث 
% من أفرد العينة اىل أن العديد من ادلؤسسات اجلزائرية الزالت غري قادرة على  67.9لقد ذىب أزيد من 

دلوارد البشرية غري مؤىلة وغري مهيأة للتعامل مع ىذا ىل أن اأساسًا إويرجعون سبب ذلك  SCFالتعامل مع 
% بأن التعديالت  50كما يؤكد ما نسبتو النظام، باالضافة اىل غياب الوعي احملاسيب يف الكثري من ادلؤسسات؛  

تكثيف اجلهود من اليت أدخلت على النظام اجلبائي اجلزائري تعد غري كافية، وقد إقرتحوا يف ىذا االطار ضرورة 
 من أفراد العينة % 100 تونسبما؛ كما أن مع الواقع احملاسيب اجلديد اجلزائري أجل تكييف النظام اجلبائي

ضوء  لىددوا عح، وقد جداً  اً ودور السوق ادلايل يف سبويل ادلؤسسات يف اجلزائر مازال زلدودبأن أعلية  نزمو غل
 وكذا ثقافة البورصية لدى أفراد اجملتمع،على إرساء الوكان أعلها ضرورة العمل  بعض االقرتاحات لتطويره،ذلك 
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االصالحات اليت شهدىا التعليم يتعلق ب؛ أما فيما تعزيز الشفافية واالفصاح يف األسواق ادلاليةعلى العمل ضرورة 
غري كافية وال تساعد % من ادلستجوبني يرون بأن ىذه االصالحات 71.4ما نسبتو احملاسيب يف اجلامعات فإن 

 64.3على ربسني ادلمارسة احملاسبية؛ وفيما ؼلص مدى تغري الثقافة احملاسبية اليت كانت سائدة، فإن مانسبتو 
وبالتايل  السابق مل تتغرياحملاسيب  كانت سائدة يف ظل النظام ثقافة احملاسبية اليتالبأن  % من ادلستجوبني يؤكدون

 إستمرار النظرة الضيقة للمحاسبة والقائمة على اخللفية اجلبائية.
 
 :النتائج المرتبطة بالمحور الرابع 

أن اجلهود ادلبذولة من طرف السلطة العمومية ( على % 70.6أكد جل ادلستجوبني )أي ما نسبتو 
، وقد إقرتحو يف سبيل ذلك عدة كافية لضمان شلارسة مهنية جيدة  غري تعديف اجلزائر إلصالح مهنة احملاسبة 

التنسيق مع التنظيمات واجلمعيات ادلهنية احمللية واإلقليمية ذات العالقة دبهنة توصيات، كان أعلها ضرورة 
ضرورة وجود ، باالضافة اىل لتعاون مع اجلامعات لتطوير علم ومناىج وطرق تدريس احملاسبةا، وكذا احملاسبة

% ترى  56.9؛ كما أن أغلب أفراد العينة وىذا بنسبة برامج فاعلة دلراقبة جودة األداء ادلهين دلكاتب احملاسبة
ادلهنية من شأنو أن يساىم يف بأن ربديث االطار العام للمجلس الوطين للمحاسبة وإعادة تنظيم ادلنظمات 

؛ أما فيما ؼلص السؤال االخري وادلتعلق بقياس مدى كفاية شروط التأىيل التجسيد الفعال للنظام احملاسيب ادلايل
 70.6العلمي وطبيعة التكوين يف اخلربة احملاسبية لضمان شلارسة مهنية جيدة، فإن جل أفراد العينة وىذا بنسبة 

 %  غلزمون على ذلك.
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  (PTEN)دراسة حالة المؤسسة الوطنية لألشغال في اآلبار: الثاني المبحث
 (PTENاآلبار )في  لألشغالتقديم عام عن المؤسسة الوطنية : األولالمطلب 
يف اآلبار، من خالل نشأهتا  شغالألادلؤسسة الوطنية ل حولتقدمي نظرة عامة  ادلطلب ىذا ضلاول من خالل

 وتطورىا وكذا نشاطاهتا ومكانتها يف السوق، مث ىيكلها التنظيمي، وذلك يف ما يلي:
 1نشأة المؤسسة الوطنية لألشغال في اآلبار -1

الصادر بتاريخ  171-81ادلرسوم رقم  دبوجب (ENTP)يف اآلبار  شغالألنشأت ادلؤسسة الوطنية ل
وادلتعلق بإعادة ىيكلة قطاع الطاقة والصناعات البرتوكيماوية يف اجلزائر، وقد باشرت ادلؤسسة  01/08/1981

، أما عن الصيغة القانونية للمؤسسة فهي تعترب مؤسسة عمومة اقتصادية ذات 1983أشغاذلا يف الفاتح جانفي 
دج.  14.800.000.000ذات أسهم"، يقدر رأمساذلا االجتماعي بـ:  شكل قانوين يتمثل يف "مؤسسة

 منعاماًل ) 6906. يبلغ عدد عماذلا اإلمجايل %100تابعة لسوناطراك بنسبة  (ENTP)وتعترب مؤسسة 
(. يقع مقرىا االجتماعي دبدينة حاسي مسعود عامل بعقد زلدد ادلدة 2983، وعامل رمسي 3923هم بين

 والية ورقلة.
 2المؤسسة الوطنية لألشغال في اآلبار نشاطات -2

% من السوق، يتمثل  50إذ تسيطر على  ،أول متعامل سلتص يف حفر اآلبار يف اجلزائر (ENTP)تعترب 
 أىم زبائنها يف:

 سوناطراك؛ -
 ادلتعاملني األجانب شركاء سوناطراك؛ -
 واليات اجلنوب اجلزائري يف رلال حفر آبار الري. -

حفر آبار ادلياه  حفر وصيانة آبار احملروقات؛فهي تقوم بالنشاطات التالية:  (ENTP)أما عن نشاطات 
باإلضافة اىل خدمات الفندقة.  نقل آالت احلفر وسليمات احلفر وتصليح الناقالت؛ الصيانة البرتولية؛ العميقة؛

 هبذه النشاطات من خالل الوحدات التالية: (ENTP)حيث تقوم 
 روقاتحفر وصيانة آبار المح -واًل أ

توسط والعميق، سواء تعّلق األمر ادلاحلفر تنشط ادلؤّسسة الوطنية لألشغال يف اآلبار يف ميدان احلفر بنوعيو 
وقد تقع مناطق حفر آبار احملروقات اليت تنشط هبا ادلؤسسة يف جنوب اجلزائر الكبري. و بآبار التنقيب أو التطوير. 

كفاعل ىاّم حبكم إصلازه لعدد   (ENTP)برزت  ، حيثمتزايد احلفر األفقي باجلزائر يف تطّورعمليات  تبات

                                                                 
1
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ىذا وتقّدم  .تطّورةادلالوسائل التكنولوجية وذلك من خالل استعماذلا لألجهزة و  معترب من أعمال احلفر األفقي
 (2008بئر منَجز )هناية سبتمرب  1810ال يقّل عن  اادلؤسسة حصيلة جّد إغلابية يف رلال احلفر إذ سّجلت م

باإلضافة  ،إعادة استعمال اآلبار القدؽلة من أجل رفع إنتاجهافيتمثل ذلك يف  ا خبصوص صيانة اآلبارأمّ 
استعمال طريقة احلفر اجلديدة ادلسماة "احلفر ذي القطر الضّيق" وادلتمّثل يف القيام حبفر أفقي دلصرف ادلياه اىل 

من اآلبار بواسطة آالهتا ادلزّودة بأحدث  عدد ىام صيانةساعلت ادلؤسسة يف  ىذا وقدم(، 500يقارب طولو 
 عملية صيانة. 3034الوسائل التكنولوجية. إذ قامت منذ إنشائها دبا ال يقّل عن 

 الصيانة البترولية -ثانياً 
اخلاصة  بائيةو ذبديد األجهزة الكهر وكذا  يتكّفل قسم الصيانة البرتولية بـتجديد األجهزة وسلّيمات احلفر؛

 تكييفها؛ يار وإعادةغصناعة قطع الباإلضافة اىل  منزلية؛و واألجهزة الكهر بالتربيد 
 :وذلك من خالل العمليات التالية مستوى احلقل التدخالت علىكما يقوم ىذا القسم ب

 وأمن اآلبار؛ الوقاية -
 والتنظيم؛ القياس -
 .احلفر أجهزة كذا علىو  ،التلحيم على قنوات عالية الضغط أشغال -

 .ورشة مزودة بعتاد عصري، تقع يف حاسي مسعود 14قسم الصيانة البرتولية على يتوّفر ىذا و 
 وحدة التجهيزات االنبوبية -ثالثاً 

 ISO) مثّ شهادة 2001 جوان يف (ISO 9001/94) على شهادةوحدة التجهيزات األنبوبية حصلت 

 ت ىذه الوحدة يف ما يلي:خدماتكمن . و (9001/2000
 التابعة للمؤسسة؛ فحص التجهيزات األنبوبية -
 احلفارة؛ أجزاءتصليح  -
 ادلثبتات؛شفرات  إعادة تعبئة -
 .ألجهزةاربطم  مراقبة عدم -

 هندسة الحفر -رابعاً 
ادلساعدة ب وذلك من خالل القيام، احلفر تصليح أجهزة تكمن يفتضطلع مديرية اذلندسة دبهّمة أساسية 

 :التقنية لألقسام العملية يف اجملاالت التالية
 احلفر؛ اخلصوصيات التقنية ألجهزة -
 التصليح؛ طريقة -
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 للحصول على أجهزة احلفر والتجهيزات األخرى؛ دراسات تقنية -
 .ومقاييس مشاريع اإلعداد تقنيةالوثائق التوفري  -

 النقل -خامساً 
 النشاطات التالية:قسم النقل ب يهتم
 احلفر؛ نقل األجهزة وسليمات -
 احلفر؛وقطع غيار أجهزة  جهزةتسليم األ -
 .وعتادىا صيانة عربات ادلؤسسة -

  الفندقة -سادساً 
 :يوّفر قسم الفندقة خدمات اإليواء واإلطعام

 للعمال العاملني على آالت احلفر؛ -
 للعمال العاملني يف القواعد الثابتة؛ -
 .لعّمال الشركات البرتولية -

 .عامل 1.500.000بـادلستفيدين من خدمات الفندقة سنويّا العمال يقّدر معّدل إذ 
 

 1اآلبارفي  لألشغاللمؤسسة الوطنية لالهيكل التنظيمي  -3
 يتشكل اذليكل الكلي للمؤسسة شلا يلي:

الرئيس ادلدير العام ويساعده يديرىا ، (ENTP)السلطة العليا دلؤسسة  وىي: المديـرية العامة -أوالً 
 :ما يلي على للمؤسسة ادلديرية العامة وتشتملىذا  مستشارين.

 االمانة؛ -
 مديرية ادلراجعة ومراقبة التسيري؛ -
 (Q.H.S.E) والبيئة اجلودة والوقاية واألمنمديرية  -
 األمن الداخلي. -
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 وتشتمل على ادلديريات التالية:المديريات الوظيفية:  -ثانياً 
 وتشتمل على: ة:التقني المديرية الجهوية 

 ؛مديرية احلفر -
 مديرية التجهيزات االنبوبية؛ -
 الصيانة البرتولية؛مديرية  -
 مديرية ىندسة احلفر. -

 وتشتمل على: (:إلمداد )اللوجستيل المديرية الجهوية 
 ؛مديرية النقل -
 مديرية اخلدمات العامة؛ -
 مديرية الفندقة والوسائل العامة. -

 وتشتمل على: :لتنميةل المديرية الجهوية 
 ؛مديرية التسويق -
 مديرية اذلندسة؛ -
 مديرية تكنولوجيا ادلعلومات؛ -
 خلية االتصال. -

 وتشتمل على: :إلدارة و الماليةل المديرية الجهوية 
 ؛مديرية ادلالية واحملاسبة -
 مديرية االدارة العامة؛ -
 مديرية ادلوارد البشرية؛ -
 ادلديرية القانونية؛ -
 مركز التكوين. -

 
 وؽلكن توضيح ما سبق من خالل اذليكل التنظيمي التايل:
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 اآلباريف  لألشغاللمؤسسة الوطنية لاذليكل التنظيمي ( يوضح 29-4الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (www.entp-dz.comمؤسسة )للوقع االلكرتوين ادل: المصدر                              

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 اٌزئُض اٌّذَز اٌؼاَ

 ِذَزَح

(Q.H.S.E) 

 

 االِٓ اٌذاخٍٍ

ِذَزَح اٌّزاخؼح 

 وِزالثح اٌتظُُز

 األِأـــح

اٌّذَزَح اٌدهىَح 

 ٌإلدارج واٌّاٌُح
 اٌّذَزَح اٌدهىَح ٌٍتُّٕح

اٌّذَزَح اٌدهىَح 

 )اٌٍىخظتُه(ٌإلِتذاد 
 اٌّذَزَح اٌدهىَح اٌتمُٕح

ِذَزَح اٌّاٌُح 

 واٌّحاطثح

ِذَزَح االدارج 

 اٌؼاِح

ِذَزَح اٌّىارد 

 اٌثشزَح

 اٌّذَزَح اٌمأىُٔح

 ِزوش اٌتىىَٓ

ِذَزَح 

 اٌتظىَك

خٍُح 

 االتصاي

ِذَزَح 

 اٌهٕذطح

ِذَزَح تىٕىٌىخُا 

 اٌّؼٍىِاخ

ِذَزَح اٌفٕذلح 

 اٌؼاِحواٌىطائً 

ِذَزَح اٌخذِاخ 

 اٌؼاِح
 ِذَزَح إٌمً

ِذَزَح 

 اٌحفز

ِذَزَح 

اٌتدهُشاخ 

 االٔثىتُح

ِذَزَح 

اٌصُأح 

 اٌثتزوٌُح

ِذَزَح 

هٕذطح 

 اٌحفز

 اٌّظاػذَٓ واٌّظتشارَٓ
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 (PTENلقوائم المالية لمؤسسة )اتحليل عرض و : الثانيالمطلب 
 ، وذلك كما يلي:(ENTP) من خالل ىذا ادلطلب ضلاول عرض وربليل القوائم ادلالية دلؤسسة

 (ENTP)مؤسسة تحليل عناصر ميزانية  -1
لكن قبل ذلك وجب علينا االشارة اىل أن ىناك  ربليل مجيع عناصر ادليزانية.ضلاول من خالل ىذا البند 

السابق، فمن احملاسيب مقارنة مع النظام  (SCF)تغري يف طريقة العرض واالفصاح لعناصر القوائم ادلالية وفق 
نالحظ بأن عملية العرض واالفصاح سبت وفق ما نص عليو النظام احملاسيب ادلايل، ( ENTPخالل ميزانية )

 حيث:
بعرض األصول غري اجلارية واألصول اجلارية وكذا عـرض اخلصـوم غـري اجلاريـة  (ENTP)مؤسسة  التزمت -

ــــو   ــــة. وىــــو مــــا يتطلب ــــات مســــتقلة يف صــــلب ادليزاني ــــة كفئ ــــار احملاســــبة الــــدويل كــــذلك واخلصــــوم اجلاري معي
(IAS01)،  يف حـني صلـد أن ادلعلومـات  .ادلـايل عمليـة التحليـل يف خاصـة جـداً  مهـم يعتـرب التقسـيم ذاىو

ات، احلقــوق، وكــذا االســتثمارات، ادلخزونــ تتمثــل يف( PCN ظــل )يفالــيت كانــت تشــتمل عليهــا ادليزانيــة 
تم تـن عمليـة العـرض واالفصـاح عـن ادلعلومـات ال مـا ىـو مالحـظ علـى ذلـك أو  والديون. األموال اخلاصة

ال ادلعلومــات احملاســبية  عــنح ا فصــاال غلعــل عمليــةوىــذا مــا  وفقــاً دلتطلبــات معيــار احملاســبة الــدويل األول،
 ال تليب احتياجات مستخدميها بشكل جيد.و  تتمتع جبودة عالية،

يف عمود خاص باإلفصاح عن ادلعلومات ادلقارنة اخلاصة بالدورة السابقة  (ENTP)مؤسسة التزمت  -
 مهم ذاىو  ،دلتطلبات معيار احملاسبة الدويل األول طبقاً وكذا  (SCF)وفق ما نص عليو وذلك بادليزانية، 

يف حني صلد بأن ادليزانية  .ألخرى سنة من ادليزانية عناصر سبس اليت التغريات ومعرفة ادلقارنة أجل من جدا
 اهب اخلاصة بالدورة ادلتعلقة ادلعلومات على فقط ربتوي كانت يف ظل النظام احملاسيب السابق

، وادلتعلقــة بـــ: )الشــركات التابعــة( ادلعلومــات وادلعــامالت الــيت زبــص الفــروعكمــا أفصــحت ادلؤسســة عــن  -
، ونســـبة مســـاعلتها يف رأمســال الشـــركات التابعـــة طبيعــة العالقـــات، ظلـــط ادلعاملــة، حجـــم ومبلـــغ ادلعــامالت

وبـذلك صلـدىا التزمـت  يف الفصل السادس منـو،  26/07/2008ادلؤرخ يف  1وذلك طبقاً ألحكام القرار
  تطلبات معيار احملاسبة الدويل األول.كذلك دب

 
 من خالل االيضاحات ادلتممة على ما يلي: ادلؤسسةكما أفصحت 

 القواعد والطرق المحاسبية المتبعة عند إعداد القوائم المالية:
ة وفقا للقواعد وادلعايري واإلجراءات اليت وضعتها القوانني ادلتعلقة بنظام لمؤسسانات ادلالية لمت إعداد البي

ادلرسوم التنفيذي رقم ، و 2007نوفمرب  25ادلؤرخ يف  11-07رقم احملاسبة ادلالية يف اجلزائر، ال سيما القانون 
اردة يف ، وأن ادلعلومات الو 2008جويلية  26، والقرار ادلؤرخ يف 2008ماي  26ادلؤرخ يف  08-156

                                                                 
1
 .27، ص 2009يبسط  25انظبدسح ثزبسٚخ  19انغشٚذح انشعًٛخ نهغًٕٓسٚخ انغضائشٚخ انذًٚمشاؽٛخ انشؼجٛخ، انؼذد  
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القوائم ادلالية سبت وفق متطلبات اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية وعلى أساس مبدأ ادلالئمة واالعلية النسبية. 
وأن طريقة التقييم اليت سجلت هبا العناصر  وذلك لتلبية احتياجات ادلستخدمني الداخليني واخلارجيني للمؤسسة.

 كلفة التارؼلية.الواردة يف ادليزانية سبت على أساس الت
 عن تطبيقها للقواعد التالية:تفصح بشكل واضح غري أن ادلؤسسة مل 

 ؛طريقة االىتالك ادلتبعة -
 (؛أو التكلفة الوسطية ادلرجحة FIFO) ادلخزوناتطرق تقيم  -
 .أسعار ربويل ادلعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية وكذا فوارق التحويل -

 

 االيضاحات والتفسيرات:

  لألصول غري اجلارية:بالنسبة 
صول اليت سبتلكها ادلؤسسة دلدة تفوق أفصحت ادلؤسسة بأن األصول غري اجلارية تشتمل على رلموعة األ -

أنو مل يتم االشارة اىل إستخدام طريقة إعادة تقييم ىذه  غريالسنة، حيث مت تقييمها بالتكلفة التارؼلية، 
األصول يف هناية السنة. وقد قدمت ادلؤسسة بعد ذلك جدواًل يوضح بالتفصيل أنواع األصول غري اجلارية 

وتطورىا. وكذا بيان يوضح تطور االىتالكات. كما أفصحت ادلؤسسة بأنو مت تسجيل اليت سبتلكها ادلؤسسة 
( يف رأمسال شركة ENTP)ساعلة النقص ادلتعلق دب قيمة والذي ؽلثل صول ادلاليةنقص يف قيمة األ

(SOPREP)  عملية التصفية.وذلك بسبب 
 :بالنسبة لألصول اجلارية 

 ادلخزونات"أفصحت ادلؤسسة من خالل االيضاحات والتفسريات بأنو مت تسجيل نقص يف قيمة  -
 .2009% مقارنة بسنة 05قدر بـ: اخلارجية" ت

استحقاقات احلسابات يوضح بالتفصيل  ادلؤسسة من خالل االيضاحات والتفسريات بيانقدمت كما  -
 الدائنة والديون يف ادلؤسسة.

 :بالنسبة للخصوم اجلارية وغري اجلارية 

قدمت استحقاقات احلسابات الدائنة والديون الذي أفصحت عنو ادلؤسسة يف ادلالحق، من خالل جدول  -
 لتفصيل أنواع ىذه االلتزامات، وتطورىا.بعد ذلك إيضاحات تبني با

غري أن ادلؤسسة مل تفصح بشكل تفصيلي عن آجال إستحقاق احلسابات الدائنة والديون عند إقفال  -
 . 1 2008جويلية  26ادلؤرخ يف احلسابات، كما نص على ذلك القرار 

                                                                 
1
 .27، ص 2009يبسط  25ثزبسٚخ  حانظبدس 19انذًٚمشاؽٛخ انشؼجٛخ، انؼذد انغشٚذح انشعًٛخ نهغًٕٓسٚخ انغضائشٚخ  
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مؤونات األخطار كما أفصحت ادلؤسسة من خالل االيضاحات ادلتممة للقوائم ادلالية عن سلصصات  -
واألعباء اليت من ادلمكن أن تتحملها ادلؤسسة، وقدمت ذلك يف شكل جدول يوضح بالتفصيل نوع ادلؤونة 

 وتطورىا.
 :(ENTP)ويف ما يلي ضلاول ربليل عناصر ادليزانية دلؤسسة 

 31/12/2212في ( PTEN) أصول مؤسسةيمثل ( 17-4الجدول رقم )
 اٌّثٍغ االخّاٌٍ ئهتالن اٌزصُذ اٌّثٍغ اٌصافٍ اٌّثٍغ اٌصافٍ

 األصىي ِالحظح
2009 2010 2010 2010 

     
 أصىي غُز خارَح

     
 ئَداتٍ أو طٍثٍ -فارق االلتٕاء

 أصىي ثاتتح ِؼٕىَح     

 أصىي ثاتتح ِادَح  274,93 779 474 80 508,91 520 726 44 766,02 258 748 35 652,88 401 812 28

 أساػٙ  439,66 541 102 567,94 995 38 871,72 545 63 732,89 173 66

3 501 086 684,00 3 935 441 504,25 6 105 973 355,23 10 041 414 859,48  
 يجبَٙ

 أطٕل صبثزخ يبدٚخ أخشٖ 10 975,79 822 330 70 585,74 551 581 38 390,05 271 749 31 235,99 141 245 25

 أطٕل صبثزخ فٙ شكم ئيزٛبص     

 أصىي ثاتتح خارٌ ئٔداسها 10 006,93 139 912 2   006,93 139 912 2 291,39 708 073 16

 صىي ثاتتح ِاٌُحأ  798,22 974 816 000,00 420 6 798,22 554 810 850,42 589 203 1

 عُذاد يٕػٕع يؼبدنخ 10 671,40 417 428 000,00 000 6 671,40 417 422 671,40 417 393

7 843 258,29 1 608 900,00  1 608 900,00 10 
يغبًْبد أخشٖ ٔؽغبثبد 

 دائُخ يشرجطخ ثٓب

 عُذاد أخشٖ يضجزخ 10    000,00 000 300

502 328 920,73 386 528 226,82 420 000,00 386 948 226,82 10 
 لشٔع ٔأطٕل يبنٛخ أخشٖ 

 عبسٚخغٛش 

     
 ظشائت يإعهخ ػهٗ االطم

46 089 699 794,69 39 470 952 571,17 44 732 940 508,91 84 203 893 080,08  
 ِدّىع أصىي غُز خارَح

 أصىي خارَح     

 ِخشؤاخ وِٕتداخ لُذ اٌتٕفُذ 10 073,13 136 585 9 466,97 015 440 606,16 120 145 9 165,95 699 620 9

7 473 305 126,32 9 320 066 911,96 1 101 333 952,27 10 421 400 864,23  
حظاتاخ دائٕح واطتخذاِاخ 

 ِّاثٍح

 انضثبئٍ 10 932,09 736 737 7 203,65 772 082 1 728,44 964 654 6 988,29 582 579 5

 انًذٌُٕٚ اٜخشٌٔ 10 487,16 149 698 748,62 561 18 738,54 587 679 635,64 585 677

 ٔيب شبثٓٓبانؼشائت  01 023,36 449 427 1   023,36 449 427 1 202,00 788 943

 أطٕل أخشٖ عبسٚخ 00 421,62 065 558  421,62 065 558 300,39 348 272

 اٌّىخىداخ وِا شاتهها  995,59 742 742 9 000,00 525 203 995,59 217 539 9 954,70 402 856 7

4 500 000 000,00 7 000 000 000,00   7 000 000 000,00 00 
االيٕال انًٕظفخ  ٔاألطٕل 

 انغبسٚخ االخشٖانًبنٛخ 

 انخضُٚخ 00 995,59 742 742 2 000,00 525 203 995,59 217 539 2 954,70 402 356 3

24 950 407 246,97 28 004 405 513,71 1 744 874 419,24 29 749 279 932,95  
 ِدّىع األصىي خارَح

 اٌّدّىع اٌؼاَ ٌألصىي   013,03 173 953 113 928,15 814 477 46 084,88 358 475 67 041,66 107 040 71

 : من وثائق ادلؤسسة.المصدر
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 31/12/2212في ( PTEN) خصوم مؤسسةيمثل ( 18-4الجدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 األصول غير الجارية  تحليل -أواًل 
( فإن األصول غري اجلاريـة تتكـون مـن األصـول SCFحسب ميزانية ادلؤسسة وادلعدة وفق قواعد ومتطلبات )

 الثابتة ادلعنوية وادلادية وادلالية. 
 "إلعالم اآليلابرامج صلد بأن " أعاله يزانيةصول ادلمن خالل مالحظتنا أل بالنسبة لألصول الثابتة ادلعنوية:

يف حني صلد بأن  .ادلعنويةألصول الثابتة اتسجل ضمن بند  الربامج هتعرب عن تكلفة شراء حق إستغالل ىذواليت 
كانت تسجل ضمن االستثمارات ادلادية يف   (PCN) برامج االعالم االيل حسب النظام احملاسيب السابق

 حساب معدات اإلعالم اآليل.

 اٌخصىَ ِالحظح 2010 2009

   
 رؤوص االِىاي اٌخاصح

 انظبدسًبل انسأط  14 000,00 000 800 14 000,00 000 800 14

 انًذفٕعغٛش  انًكززت ًبلان سأط      

 ػالٔاد ٔئؽزٛبؽبد 15 639,70 357 816 21 086,77 398 623 17

 فٕاسق ئػبدح انزمٛٛى      

 فبسق انًؼبدنخ      

 انُزٛغخ انظبفٛخ   461,32 454 602 4 552,93 959 642 4

      

 - أخشٖ سؤٔط أيٕال خبطخ

 رشؽٛم يٍ عذٚذ

 اٌّدّىع   101,02 812 218 41 639,70 357 066 37

 خصىَ غُز خارَح    

 لشع ٔدٌٕٚ يبنٛخ 16 924,74 436 283 11 720,22 995 808 17

 ػشائت يإعهخ ٔيشطٕد نٓب      

 دٌٕٚ أخشٖ غٛش عبسٚخ      

 يإَٔبد َٕٔارظ يمٛذح عهفب   17 918,54 813 60 918,54 813 60

 ِدّىع اٌخصىَ غُز اٌدارَح  843,28 250 344 11 638,76 809 869 17

 اٌخصىَ اٌدارَح   

 يٕسدٌٔ ٔؽغبثبد يهؾمخ 18 586,01 712 875 3 972,25 921 978 5

 ظشائت 19 435,91 562 052 2 230,61 958 982 1

 دٌٕٚ أخشٖ 20 287,60 509 521 8 225,57 174 611 7

 خضُٚخ عهجٛخ 21 831,06 510 462 334,77 885 530

 اٌخصىَ اٌدارَحِدّىع   140,58 295 912 14 763,20 939 103 16

 اٌّدّىع اٌؼاَ ٌٍخصىَ  084,88 358 475 67 041,66 107 040 71
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 تتمثل يف العناصر التالية:صلدىا ، (ENTP)دليزانية أما بالنسبة لألصول الثابتة ادلادية 
 ( 211تسجلها كحساب فرعي ضمن األصـول الثابتـة ادلاديـة )حــ/ألراضي: نالحظ بأن االراضي مت ا

 (.22يف حني أهنا كانت تسجل يف النظام السابق كحساب رئيسي مستقل لوحدىا )ح/
 خــرى: تســجل فيهـا بقيــة االصـول الثابتــة األخــرى كمعـدات النقــل وذبهيــزات األألصـول الثابتــة ادلاديـة ا

 ادلكتب...
صـول الثابتـة الـيت مل يكتمـل إصلازىـا يف هنايـة ويضـم ىـذا احلسـاب األ إصلازىـا:بالنسبة لألصول الثابتة اجلـاري 

الســـنة، ســـواء كانـــت عمليـــة االصلـــاز تـــتم مـــن قبـــل ادلؤسســـة أو مـــن قبـــل الغـــري. كمـــا ؽلكـــن أن يســـجل ضـــمن ىـــذا 
 احلساب التسبيقات واألقساط ادلسددة لدائنوا األصول الثابتة.

 ىذا احلساب من العناصر التالية:يتكون  بالنسبة لإلستثمارات ادلالية:
 .حصص ومساعلات ادلؤسسة يف رأس مال شركات أخرى واليت سبتلكها ادلؤسسة دلدة طويلة 
  جارية: وتتعلق بالقروض اليت سبنحها ادلؤسسة يف إطار عالقة ادلساعلة،  غري قروض وأصول مالية أخرى

 ربصل يف ادلدى القريب، )وقد يضم ىذا كما يتعلق ىذا احلساب بالودائع والكفاالت ادلدفوعة واليت ال
 القروض ادلرتتبة عن عمليات عقد االغلار التمويلي(كذلك العنصر  

وادلالحظ على تصنيف االستثمارات ادلالية ضمن االصول غري اجلارية يعترب من بني االضافات الـيت جـاء هبـا 
النظـــام احملاســـيب ادلـــايل، حيـــث كانـــت تصـــنف حســـب النظـــام الســـابق ضـــمن احلقـــوق )بإســـتثناء العناصـــر اجلديـــدة 

ذلـدف مـن ذلـك ىـو خدمـة أغـراض التحليـل واوادلتمثلة يف عقد االغلار التمويلي، والظرائب ادلؤجلة على األصـل(، 
 ادلايل.

 األصول الجارية  تحليل -ثانياً 
 بالنسبة للمخزونات

تتكــون سلزونــات ادلؤسســة أساســاً مــن قطــع الغيــار، وتشــتمل علــى العناصــر التاليــة: ادلــواد واللــوازم، سبوينــات 
أضـاف حسـاب جديـد وىـو سبوينــات أخـرى،  ادلخزونـات اخلارجيـة. نالحـظ مـن خـالل النظـام احملاســيب ادلـايل بأنـو 

أخرى يف حني أنو يف النظام السابق كان يدخل ضمن ادلواد واللوازم، والغرض من ذلك ىو الفصـل بـني ادلـواد الـيت 
تدمج يف تصنيع ادلنتجات )تـدخل يف عمليـة االنتـاج(، وادلـواد الـيت تسـتهلك يف عمليـة تصـنيع ىـذه ادلنتجـات دون 

 ادلصنعة. ون أحد مكونات ادلنتجاتأن تك
فيمـا ؼلـص ادلخزونـات ىـو  (SCF)كما ؽلكن االشارة يف ىذا الصدد بأنو من بني االضافات اليت جـاء هبـا   

( خدمات قيد االصلاز، والذي تسجل بو تكلفة اخلدمات أو الدراسات الـيت ال تـزال قيـد االصلـاز يف هنايـة 34)حـ/
  السنة.
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( خسائر القيمة عـن ادلخزونـات والـذي ؼلتلـف 39ىو )حـ/جاء النظام احملاسيب ادلايل حبساب جديد ومهم و 
عن ادلؤونة من حيث قاعدة احلساب. فعماًل دببدأ احليطة تقوم ادلؤسسـة يف هنايـة كـل دورة بتقيـيم عناصـر سلزوناهتـا 
وربديـد خســائر القيمــة عـن ادلخزونــات، حيــث تقــارن ادلؤسسـة بــني تكلفــة ادلخــزون والقيمـة الصــافية لإلصلــاز )ســعر 

يــع الصــايف( أيهمــا أقــل، فــإذا كــان ســعر بيــع أحــد عناصــر ادلخزونــات أقــل مــن تكلفــة شــرائها أو انتاجهــا وجــب الب
أفصــحت ادلؤسســة مــن خــالل االيضــاحات والتفســريات وقــد  (.39علــى ادلؤسســة أن تــدرج ىــذا الــنقص يف )حـــ/

 دج. 466,97 015 440اخلارجية" يقدر بـقيمة  ادلخزونات"بأنو مت تسجيل نقص يف قيمة 
 

 بالنسبة للحسابات الدائنة واالستخدامات ادلماثلة 
 يتكون ىذا البند من العناصر التالية:

 ؛حساب الزبائن: ويضم مجيع ادلبالغ اليت ستتحصل عليها ادلؤسسة من زبائنها 
 /ماعـدا احلسـابات ] 44( و )حــ/43( و)حــ/42( و)حـ/409ادلدينون اآلخرون: وتدخل ضمنو )حـ

 ؛(489( و)حـ/486( و)حـ/46( و)حـ/45( و)حـ/[ 448اىل  444 من
 /؛(447( و)حـ/445( و)حـ/444الضرائب وما شاهبها: وتدخل ضمنو )حـ   

 
 بالنسبة لبند اخلزينة وما شاهبها

 يتكون ىذا البند من العناصر التالية:
 قصــرية األجــل ا العنصــر التوظيفــات ادلاليــة ذاالمــوال ادلوظفــة واألصــول ادلاليــة اجلاريــة االخــرى: يضــم ىــ

( 50)حــ/أحـد فـروع  . وبالتايل يسـجل ضـمن ىـذ العنصـراليت ؽلكن ربويلها إىل سيولة يف مدة قصرية
 ؛(509)حـ/ماعدا 

  :ا العنصر بوجو عام سيولة ادلؤسسة سواء ادلوضوعة يف خزينتها أو احلسابات اجلاريـة ذيضم ىو اخلزينة
العنصــر مجيــع ادلبــالغ ادلدينــة للحســابات التاليــة: لــدى ادلؤسســات ادلاليــة. وبالتــايل يســجل ضــمن ىــذ 

 .(519( وكذا )حـ/54( و)حـ/53( و)حـ/52( و)حـ/51)حـ/
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   األموال الخاصةعناصر تحليل  -ثالثاً 
 ( من العناصر التالية:ENTPتتكون خصوم مؤسسة )

 .ادلؤسسـة مـن  بينـتوقد  رأس ادلال الصادر: يضم ىذا احلساب قيمة رأس ادلال احملرر اخلاص بالشركة
دج  400000ســــهم بقيمــــة  37000بــــأن رأمساذلــــا يتكــــون مــــن  خــــالل االيضــــاحات والتفســــريات

 للسهم.
  :قــدمت ادلؤسســة مــن خــالل وقــد . "اإلحتياطــات" 106ضــم ىــذا البنــد حـــ/يعــالوات وإحتياطــات

   ىذا احلساب. طبيعة بالتفصيل االيضاحات والتفسريات بيان يوضح
  :القيمـة الزائـدة الناذبـة عـن  مـن خاللـويسـجل  والـذي، 105ضـم ىـذا البنـد حــ/يفوارق إعادة التقيـيم

 1بالقيمة العادلة. القيم الثابتةإعادة تقييم 
  فـــارق ادلعادلـــة: يســـجل ضـــمن ىـــذا احلســـاب الفـــرق عنـــدما تكـــون القيمـــة االمجاليـــة للســـندات ادلعـــاد

 تقييمها أكرب من قيمة االقتناء.
 الســنة بعــد إســتبعاد الضــرائب ادلؤسســة خــالل  هــااالربــاح الــيت حققت النتيجــة الصــافية: وىــي سبثــل قيمــة

 12علــى األربــاح. ومــن ادلالحــظ علــى حســاب النتيجــة يف النظــام احملاســيب ادلــايل أهنــا تســجل يف حـــ/
ضـــمن حســـابات رؤوس األمـــوال. يف حــــني أهنـــا كانـــت تســـجل يف النظــــام الســـابق ضـــمن حســــابات 

تسجل ضـمن عناصـر اخلصـوم إذا كانـت ربـح أو ضـمن عناصـر االصـول إذا   وبالتايلاجملموعة الثامنة، 
   كانت خسارة.

  رؤوس أموال خاصـة أخـرى/ ترحيـل مـن جديـد: يعتـرب ىـذا احلسـاب مـن بـني االضـافات الـيت جـاء هبـا
النظــام احملاســيب ادلــايل، حيــث يســتقبل ىــذا احلســاب جــزء مــن النتيجــة )ســواء كانــت ربــح أو خســارة( 

   2معية العامة، إزباذ قرار بشأنو اىل تاريخ الحق.والذي أرجأت اجل
 اىل  عكما ؽلكننا أن نشري اىل أن خصوم ادلؤسسة مل تتضمن حساب فوارق إعـادة التقيـيم وذلـك راجـ

 أن ادلؤسسة مل تقم بإعادة تقييم عناصر أصوذلا بالقيمة العادلة.
 

 تحليل عناصر الخصوم غير الجارية  -رابعاً 
وىي تلك االلتزامات اليت ال تنتظر ادلؤسسة تسويتها خالل دورة االستغالل العادية وإظلا اخلصوم غري اجلارية 

 األجل، طويلة ادلالية السندية، القروض تستحق بعد أكثر من سنة من تاريخ ادليزانية، ويتضمن ىذا البند القروض
 تضمنت ميزانية ادلؤسسة العناصر التالية:األجل، ادلؤونات، اإلعانات. وقد  طويلة األخرى القروض

                                                                 
1
 .31، ص 1شُٕف شؼٛت، يشعغ عبثك، ط  
2
 .13، ص 1111، داس انُشش عٛطهٙ، ثشط ثٕػشٚشٚظ 1ؽ  ػجذ انشؽًبٌ ػطٛخ، انًؾبعجخ انؼبيخ ٔفك انُظبو انًؾبعجٙ انًبنٙ، 
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  من ادلؤسسة  وقد أفصحت. 17وحــ/ 16حـ/فروع قروض وديون مالية: يسجل ضمن ىذا العنصر أحد
 .عن زلتوى ىذا العنصر تفصيليبشكل خالل االيضاحات والتفسريات 

 /(، وكذا 155)بإستثناء حــ/ 15مؤونات ونواتج مقيدة سلفا: يسجل ضمن ىذا العنصر أحد فروع حـ
بأن ادلبلغ ادلتعلق  من خالل االيضاحات والتفسرياتادلؤسسة  وقد أفصحت.  132وحــ/ 131حـ/

 يتمثل يف نزاع حول مورد أجنيب. ذا العنصرهب
 تحليل عناصر الخصوم الجارية  -خامساً 

، ويتضمن ما شهراً( 12لتزامات اليت ينتظر تسويتها يف إطار دورة االستغالل العادية )خالل يضم ىذا البند اإل
 يلي: 
 /موردون مدينون  409)بإستثناء حــ/ 40موردون وحسابات ملحقة: يضم ىذا احلساب أحد فروع حـ

عن من خالل االيضاحات والتفسريات ادلؤسسة  وقد أفصحت الذي يسجل ضمن االصول اجلارية(
 ؛تفصيليبشكل  البندزلتوى ىذا 

  (، والرسوم ادلستحقة على 444الضريبة على النتيجة )حــ/ظرائب: يسجل ضمن ىذا احلساب مبالغ
وقد جاء  (447(، وكذا الضرائب والرسوم االخرى والتسديدات ادلماثلة )حــ/445رقم االعمال)حــ/

 ؛IBS ،TVA  ،TAPضمن االيضاحات بأن ىذا العنصر يشتمل على  الضرائب والرسوم التالية: 
 (، وكذا احلسابات الدائنة ادلتعلقة بـ: 419ئن الدائنون )حــ/ديون أخرى: يضم ىذا البند حساب الزبا

 ( الدولة واجلماعات العمومية44( اذليئات اإلجتماعية، )حــ/43( ادلستخدمني، )حــ/42)حــ/
( اجملمع 45، وكذا أحد عناصر احلسابات التالية: )حــ/[447اىل  444بإستثناء احلسابات من ]

، وقد (48)حــ/ لـ احلسابات الدائنة ادلختلفون والدائنون ادلختلفون، وكذا ( ادلدينون46والشركاء، و)حــ/
 ؛البندعن زلتوى ىذا  تفصيليادلؤسسة بشكل  أفصحت

  ( 519)حــ/قد يضم كما   (51أحد احلسابات الدائنة ادلتعلقة بـ )حــ/اخلزينة السلبية: يضم ىذا البند
 ."ادلساعلات البنكية اجلارية"
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  (ENTPلمؤسسة )جدول حسابات النتائج تحليل عناصر  -2
 :(ENTP)ضلاول من خالل ىذا البند ربليل عناصر حسابات النتائج دلؤسسة 

 31/12/2212في  (ENTPمؤسسة )حساب النتائج )حسب الطبيعة( ليمثل (: 91-4الجدول رقم )
 

  ِالحظاخ 2010 2009

 االػًبلسلى  00 136,73 858 421 34 244,05 690 829 33
 انًُزغبد انًظُؼخ ٔانًُزغبد لٛذ انزظُٛغيخٌٕ رغٛش    

 انًإعغخ نزارٓبئَزبط  00 095,85 965 277 142,36 952 170
 ئػبَبد االعزغالل   

 ئٔتاج اٌظٕح اٌّاٌُح -1  232,58 823 699 34 386,41 642 000 34
 يشزشٚبد يغزٓهكخ 00 693,19 437 144 3 343,79 780 885 3
 خذيبد خبسعٛخ ٔاعزٓالكبد أخشٖ 00 332,59 444 119 7 519,05 447 157 7

 اطتهالن اٌظٕح اٌّاٌُح -2  025,78 882 263 10 862,84 227 043 11
 (2-1اٌمُّح اٌّضافح ٌإلطتغالي ) -3  206,80 941 435 24 523,57 414 957 22

 أػجبء انًغزخذيٍٛ 00 874,95 010 398 10 449,29 957 278 9
 انؼشائت ٔانشعٕو ٔانًذفٕػبد انًشبثٓخ 00 854,73 784 731 410,36 514 703

 اٌفائض االخّاٌٍ ػٓ االطتغالي -4  477,12 145 306 13 663,92 942 974 12
 انُٕارظ انزشغٛهٛخ االخشٖ 00 276,03 326 944 1 455,56 513 556 1

 األػجبء انزشغٛهٛخ االخشٖ 00 212,50 922 485 564,97 162 245
 يخظظبد االْزالكبد ٔانًإَٔبد ٔانُمض فٙ انمًٛخ 01 194,02 736 872 9 801,11 199 460 8
 اعزشعبػبد ػٍ خغبئش انمًٛخ ٔانًإَٔبد 00 270,96 378 902 1 190,80 974 278 1
 إٌتُدح اٌتشغٍُُح )اٌؼٍُّاتُح( -5  617,59 191 794 6 944,20 067 105 7

 يبنٛخ َٕارظ 00 466,26 340 265 801,70 341 41
 أػجبء يبنٛخ 00 898,26 445 805 693,33 486 905
 إٌتُدح اٌّاٌُح -6  - 432,00 105 540 - 891,63 144 864

 (6+5إٌتُدح اٌؼادَح لثً اٌضزائة ) -7  185,59 086 254 6 052,57 923 240 6
 انؼشائت انٕاعت دفؼٓب ػٍ انُزٛغخ انؼبدٚخ 00 724,27 631 651 1 499,64 963 597 1

 انؼشائت انًإعهخ )رغٛشاد( دفؼٓب ػٍ انُزٛغخ انؼبدٚخ   
 ِدّىع ٔىاتح االٔشطح اٌؼادَح  245,83 868 811 38 834,47 471 877 36
 ِدّىع أػثاء االٔشطح اٌؼادَح  784,51 413 209 34 281,54 512 234 32

 إٌتُدح اٌصافُح ٌألٔشطح اٌؼادَح -8  461,32 454 602 4 552,93 959 642 4
 َٕارظ -ػُبطش غٛش ػبدٚخ    
 أػجبء –ػُبطش غٛش ػبدٚخ    
 إٌتُدح غُز اٌؼادَح -9   

 إٌتُدح اٌصافُح ٌٍظٕح اٌّاٌُح -11  461,32 454 602 4 552,93 959 642 4

 : من وثائق  ادلؤسسة.المصدر
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  ضلاول من خالل ىذا البند ربليل عناصر جدول حسابات النتائج.
ؽلكن أن نستشف بأن ىناك تغري يف طريقة  حسابات النتائج الوارد أعاله،دول فمن خالل مالحظتنا جل

أن  نبق، حيث ؽلكالعرض واالفصاح لعناصر ىذا اجلدول مقارنة على ما كان عليو يف ظل النظام احملاسيب السا
 نالحظ ما يلي:

ئج والذي يسمح بتحديد النتا حسب الطبيعةأصبح جدول حسابات النتائج يعرض وفق منظورين:  -
الوسيطة. كما ىو الشأن بالنسبة للجدول ادلذكور أعاله. كما ؽلكن للمؤسسة إعداد جدول حسابات 

 التوزيع، وتكاليف تكاليف الشراء، من التكاليف سلتلف بني بالتمييز وذلك الوظيفة حسبالنتائج 
أنو يف ظل النظام احملاسيب ، يف حني إجبارياً  وليس اختيارياً  يعترب ادلنظور ىذا غري أن اإلدارية، والتكاليف

 مستخدمي كانوقد   .الطبيعة حسب فقط واحد دبنظور يعد النتائج حسابات السابق كان جدول
 جبدول يسمى ما يتم إعداد مث ومن حسب الوظائف األعباء ترتيب إلعادة يضطرون القوائم ادلالية

 الوظيفي. التحليل مزايا من االستفادة وذلك من أجل، الوظيفي االستغالل ربليل
 (SCF)النتائج السالف والذي مت إعداده وفقاً دلتطلبات  اتحساب جدول لواردة يفا النتائج مستويات -

  السابق. احملاسيب النظام ادلعد وفق حسابات النتائج جدول يف منها أكرب
( يف ربســـني جـــودة اإلفصـــاح عـــن ادلعلومـــات الـــواردة يف جـــدول حســـابات النتـــائج  وىـــذا SCFســـاىم ) -

ــــــ ) ـــــدورات PCNمقارنـــــة ب ـــــع ال (، حيـــــث نالحـــــظ بـــــأن عناصـــــر جـــــدول حســـــابات النتـــــائج مشلـــــت مجي
وىـو ادلاليـة،  والنتيجـة العملياتيـة )التشـغيلية( النتيجـة بـني وبالتايل مت التفرقـة)استغالل، استثمار ، سبويل(، 

ل حســابات مــا غلعــل ادلعلومــات واضــحة ومالئمــة لتلبيــة إحتياجــات مســتخدميها. يف حــني صلــد أن جــدو 
( ػلتـوي علـى معلومـات زلـددة  ؽلكـن القـول أهنـا زبـص دورة االسـتغالل فقـط PCNالنتائج وادلعد وفق )

   مستخدميها. كافية لتلبية إحتياجاتشلا غلعلها غري  
 بالـدورة النتائج تتعلق كـذلك حساب جدول يف الواردة ادلعلومات فإن ،بالنسبة للميزانية الشأن ىو كما -

 وىو ما يساعد على إمكانية ادلقارنة بالسنة السابقة. السابقة والدورة احلالية، 
 

افة اىل ما ورد ضمن جدول حسابات النتائج من النواتج اليت مت ربصيلها واألعباء اليت مت دفعها خالل باإلض
 السنة ادلالية، فقد أفصحت ادلؤسسة كذلك من خالل االيضاحات ادلتممة على ما يلي:

بيان تفصيلي  ادلؤسسة % مقارنة بالدورة السابقة، كما قدمت2.5ىناك زيادة يف رقم االعمال تقدر بـ   -
  طبيعة الزبائن ادلساعلني يف ربقيق رقم االعمال؛ يوضح

النشاطات )حفر وصيانة قدمت ادلؤسسة بيان تفصيلي يوضح تقسيمات رقم االعمال احملقق حسب  -
 .ات النقل والفندقة...(اآلبار، اذلندسة البرتولية، خدم
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بوسائل نقل وأجهزة حفر،  متعلقةمبلغ اإلنتاج ادلثبت والظاىر أعاله، يتعلق بعمليات ذبديد ألجهزة   -
% مقارنة بالدورة 62.5قامت هبا ادلؤسسة بوسائلها اخلاصة، وقد سجل ىذا العنصر زيادة تقدر بـ 

 السابقة؛
أعاله، يتعلق دبشرتيات خاصة بتجهيزات االنتاج، وكذا  ادلبلغ ادلتعلق بادلشرتيات ادلستهلكة والظاىر -

% 19استهالكات متعلقة بالكهرباء وادلاء، وقد سجلت ادلؤسسة اطلفاض يف ىذا العنصر يقدر بـ 
 مقارنة بالدورة السابقة؛

أفصحت ادلؤسسة بشكل مفصل عن العناصر ادلكونة لألعباء ادلتعلقة باخلدمات اخلارجية  -
 ى وادلتمثلة أساساً يف النقل واالطعام، احلراسة، التأمينات؛خر األواالستهالكات 

واليت زيادة يف األجور ال اىلأساسًا %( واليت ترجع 12ىناك زيادة يف مصارف ادلستخدمني تقدر بـ ) -
 ؛ف ادلستخدمنييصار ، وقد أفصحت ادلؤسسة أيضاً عن العناصر ادلكونة دل%(20)بنسبة تقدر 

( وذلك نتيجة الزيادة يف رقم االعمال TAPلقة بالرسم على النشاط ادلهين )زيادة يف احلقوق ادلتعىناك  -
 احملقق خالل الدورة؛

 أفصحت ادلؤسسة بشكل مفصل عن العناصر ادلكونة للنواتج واالعباء التشغيلية األخرى؛ -
 كما أفصحت بشكل مفصل عن العناصر ادلكونة للنواتج ادلالية واألعباء ادلالية؛ -
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 ( ENTPمؤسسة )فقات الخزينة لدجدول تتحليل عناصر  -3
 31/12/2212في  (ENTPمؤسسة )فقات الخزينة لدجدول ت(: يمثل 22-4الجدول رقم )

 اٌثُاْ ِالحظاخ 2010 2009 
    

 تذفماخ أِىاي اٌخشَٕح اٌّتأتُح ِٓ األٔشطح اٌؼٍُّاتُح 
 اٌّمثىضح ِٓ:اٌتحصُالخ   732,76 348 770 39 379,49 339 813 35

 انؼًالء - 31 004,18 202 446 35 179,17 472 382 35
 انظُبدٚك االعزًبػٛخ -  844,96 316 95 015,14 318 116

 طُبدٚك انزأيٍٛ -  034,96 514 16 801,61 849 18

 يزؾظٛالد أخشٖ - 31 848,66 315 212 4 383,57 699 295

 اٌّذفىػح ٌـ :اٌّثاٌغ   851,44 319 053 32- 396,54 505 078 29-
 نًٕسدٍٚ ا - 31 282,18 116 356 11- 471,14 226 135 12-

 انًغزخذيٍٛ - 31 272,81 816 560 6- 958,82 460 188 6-

 انظُبدٚك االعزًبػٛخ -  131,52 402 270 2- 337,89 140 899 1-

 طُبدٚك انزأيٍٛ - 31 097,28 156 176- 350,00 531 40-

 ػشائت يذفٕػخ - 11 226,84 390 916 1- 935,93 360 753 1-

 يذفٕػبد أخشٖ -  032,24 719 768 6- 445,89 372 994 4-

 فٕائذ ٔيظبسٚف يبنٛخ أخشٖ يذفٕػخ  487,57 095 923- 648,87 187 620-
 ػشائت ػهٗ انُزٛغخ  11 321,00 624 081 2- 248,00 225 447 1-

 تذفماخ أِىاي اٌخشَٕح لثً اٌؼٕاصز غُز اٌؼادَح   
 تذفماخ أِىاي اٌخشَٕح اٌّزتثطح تاٌؼٕاصز غُز اٌؼادَح   

 )أ( صافٍ تذفماخ أِىاي اٌخشَٕح اٌّتأتُح ِٓ األٔشطح اٌؼٍُّاتُح  881,32 028 717 7 982,95 833 734 6

 تذفماخ أِىاي اٌخشَٕح اٌّتأتُح ِٓ أٔشطح االطتثّار   
 األطٕل انضبثزخ انًبدٚخ ٔانًؼُٕٚخ َفمبد ػٍ ئلزُبء 11 520,25 120 027 2- 242,65 056 298 5-

   
ٍ ػًهٛبد انزُبصل ػٍ األطٕل انضبثزخ انًبدٚخ يانزؾظٛالد 

 ٔانًؼُٕٚخ
 َفمبد ػٍ ئلزُبء األطٕل انضبثزخ انًبنٛخ 13 000,00 000 35-  

 انزؾظٛالد ػٍ ػًهٛبد انزُبصل ػٍ األطٕل انضبثزخ انًبنٛخ   
 رؾظٛهٓب ػٍ انزٕظٛفبد انًبنٛخانفٕائذ انزٙ رى  13 222,22 722 78  

 انؾظض ٔاأللغبو انًمجٕػخ يٍ انُزبئظ انًغزهًخ   

 االطتثّار )ب(صافٍ تذفماخ أِىاي اٌخشَٕح اٌّتأتُح ِٓ أٔشطح   298,03 398 983 1- 242,65 056 298 5-

 تذفماخ أِىاي اٌخشَٕح اٌّتأتُح ِٓ أٔشطح اٌتّىًَ   
 يزؾظالد نؼٕائذ األعٓى     

 انًكبفئبد ٔػالٔاد انزٕصٚغ األخشٖ  000,00 000 50- 000,00 000 50-
 انزؾظٛالد انًزأرٛخ يٍ انمشٔع    454,35 032 305 1

 يذفٕػبد انمشٔع أٔ انذٌٕٚ األخشٖ انًشبثٓخ 11 542,40 715 500 6- 859,86 805 685 1-
 ٔدائغ االعزضًبس ؽٕٚهخ األعم   

 )خـ( صافٍ تذفماخ أِىاي اٌخشَٕح اٌّتأتُح ِٓ أٔشطح اٌتّىًَ  542,40 715 550 6- 405,51 773 430-

 رأصٛشاد رغٛشاد عؼش انظشف ػهٗ انغٕٛالد ٔشجّ انغٕٛالد   

 تغُز أِىاي اٌخشَٕح فٍ اٌفتزج ) أ + ب + خـ(  959,11 084 817- 334,79 004 006 1
 ٚؼبدنٓب ػُذ ئفززبػ انغُخ انًبنٛخأيٕال انخضُٚخ ٔيب   225,57 815 551 3 890,78 810 545 2
  أيٕال انخضُٚخ ٔيب ٚؼبدنٓب ػُذ ئلفبل انغُخ انًبنٛخ  266,46 630 734 2 225,57 815 551 3
 انزغٛش أيٕال انخضُٚخ  خالل انغُخ 11 959,11 184 817- 334,79 004 006 1

 انًؾبعجٛخ انُزٛغخ يغ انًمبسثخ   
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يعترب جدول تدفقات اخلزينة من بني القوائم ادلالية اليت إستحدثها النظام احملاسيب ادلايل، وذلك بغية ربقيق 
ادلنصوص عليها ضمن معايري احملاسبة احملاسبية التوافق بني ادلمارسات احملاسبية الوطنية مع ادلقاييس والقواعد 

مستخدمي القوائم ادلالية على وضع قاعدة لتقييم  جدول تدفقات اخلزينة إىل مساعدةحيث يهدف  الدولية.
كما يوضح حركية النقدية ادلتاحة لدى ادلؤسسة من مدخالت وسلرجات واليت  قدرة ادلؤسسة على توليد السيولة،

وبالتايل فهو يعترب كأداة للحكم على (. األنشطة )التشغيلية، التمويلية واالستثمارية ربصل خالل الدورة حسب
 .تسيري مالية ادلؤسسةفعالية 

 كما يلي:  وذلك( ENTP)دلؤسسة  وسنحاول من خالل ىذا البند ربليل عناصر جدول تدفقات اخلزينة
و يتعني نفإمعيار احملاسبة الدويل السابع النظام احملاسيب ادلايل وكذا  حسب متطلبات االفصاح اليت جاء هبا

ادلباشرة أو  الطرق ىأحدالتقرير عن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية باستخدام ب تقومأن  ادلؤسسة على
التزمت الشركة باإلفصاح عن التدفقات النقدية بالطريقة  وقد ،غري ادلباشرة )ويفضل استخدام الطريقة ادلباشرة(

 .ادلباشرة
طبيعة جات ادلؤسسة حسب بأنو مت عرض مدخالت وسلر  دول الوارد أعاله،جلامن خالل نالحظ كما 

وىو  )تدفقات من األنشطة التشغيلية واالستثمارية، والتمويلية( رئيسيةاىل ثالث رلموعات األنشطة ادلتعلقة هبا 
 ويف ما يلي ضلاول ربليل طبيعة ىذه اجملموعات: ما يتطلبو كذلك ادلعيار احملاسيب الدويل السابع.

 االستغاللالتدفقات التي تولدها أنشطة  -أوالً 
لبيان مدى قدرة ادلؤسسة على توليد  ىاماً  تعترب التدفقات النقدية الناذبة من األنشطة التشغيلية مؤشراً 

تدفقات نقدية من عملياهتا الرئيسية تكفي لسداد قروضها وللمحافظة على قدرهتا التشغيلية وتوزيع أرباح نقدية 
تفيد ادلعلومات التارؼلية و على ادلساعلني وسبويل استثمارات جديدة دون اللجوء إىل مصادر سبويل خارجية. 

ئيسية للتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إذا ما مت استخدامها مع ادلعلومات األخرى ادلتعلقة بادلكونات الر 
 1ألغراض التنبؤ بالتدفقات النقدية ادلستقبلية.

 فيما يلي : ENTPوتتمثل التدفقات النقدية الناذبة من األنشطة التشغيلية دلؤسسة   
 :التحصيالت النقدية من -

قبوضة من ىؤالء بالغ ادلالعمالء، وقد أفصحت ادلؤسسة من خالل االيضاحات ادلتممة عن ادل  -
 ،Sonatrach/D.For ، Sonatrach/D.Prod   ،GRPT BERKINE:العمالء

SINOPEC. 
 الصناديق االجتماعية وصناديق التامني؛ -
 ربصيالت أخرى. -

                                                                 
1
يذاخهخ، انًهزمٗ انٕؽُٙ ؽبة هللا انششٚف ٔؽشاثهغٙ عهٛى، انمٕائى انًبنٛخ ٔفك يؼبٚٛش انًؾبعجخ انذٔنٛخ، دساعخ نًؼًٌٕ لبئًخ انزذفمبد انُمذٚخ،  

 .1111يب٘  11-11يزطهجبد انزٕافك ٔانزطجٛك، عبيؼخ عٕق أْشاط،  - ؽٕل يؼبٚٛش انًؾبعجخ انذٔنٛخ ٔانًإعغخ االلزظبدٚخ  انغضائشٚخ
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 ـ:ادلدفوعات النقدية ل -
 سلع أو خدمات.مقابل احلصول على للموردين،  -
 للمستخدمني. -
 (IRG/s ،TAP ،TVA)ادلدفوعات النقدية الضريبية  -
 ادلدفوعات النقدية ادلتمثلة يف الرسوم ادلصرفية والعموالت، وغريىا من ادلدفوعات. -
 ادلدفوعات النقدية لشركات التأمني يف شكل أقساط. -
 ادلباشرة ...إخل(مدفوعات نقدية أخرى )مصاريف البعثات وادلهام، االستهالكات  -
 .(IBS)الضرائب على النتيجة  -

 
 تدفقات الخزينة المرتبطة باالستثمار -ثانياً 

ترجع أعلية إظهار التدفقات النقدية الناذبة عن األنشطة االستثمارية يف قسم منفصل يف ىذا اجلدول إىل 
  1نقدية مستقبلية.أن تلك التدفقات توضح إىل أي مدى مت زبصيص مصادر لتوليد أرباح وتدفقات 

 فيما يلي: ENTPدلؤسسة  االستثماريةوفيما يلي ؽلكننا عرض التدفقات النقدية الناذبة من األنشطة  
 .ادلدفوعات النقدية لشراء ادلمتلكات واآلالت وادلعدات و االصول الثابتة العينية أو ادلعنوية 
  ادلاليةادلدفوعات النقدية لشراء االصول الثابتة. 
 النقدية من الفوائد عن التوظيفات ادلالية. التحصيالت 

 
 التدفقات الناشئة عن أنشطة التمويل -ثالثاً 

يعترب اإلفصاح عن التدفقات النقدية الناذبة من األنشطة التمويلية يف قسم منفصل من القائمة مفيدا يف التنبؤ 
 2.ؤسسةمقدمي األموال للملية من قبل باحلقوق وااللتزامات ادلتعلقة بالتدفقات النقدية ادلستقب

 :يف ENTPوتتمثل التدفقات النقدية الناذبة من األنشطة التمويلية دلؤسسة 
 ؛ادلكافئات وعالوات التوزيع األخرى -
 مدفوعات القروض أو الديون األخرى ادلشاهبة. -

 
 

                                                                 
1
 َفظ انًشعغ انغبثك. 
2
 َفظ انًشعغ انغبثك. 
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 خزينةال تدفقات جدول تحليل في المستخدمة النسب
 1النقدية التشغيلية: التدفقات عليها تعتمد اليتو  التالية النسب استخدام ؽلكن

 التشغيلية = األنشطة من النقدية التدفقات كفاية نسبة 1-
 x 100[األساسية النقدية التشغيلية / االحتياجات النشطة من النقدية التدفقات ] =                  

                   =[7 717 028 881,32 ( /32 053 319 851,44 +50 000 000,00) ]x 100 

                 = 24 % 
 

 اآليت: يف األساسية النقدية االحتياجات وتتمثل
 ؛التشغيلية لألنشطة اخلارجة النقدية التدفقات -
 ؛العام خالل ادلستحقة واألقساط الفوائد يف ادلتمثلة الديون أعباء مدفوعات -
 ؛اإلنتاجية الطاقة على للحفاظ الالزمة الرأمسالية النفقات -
 .ادلساعلني على النقدية األرباح توزيعات لتسديد الالزمة ادلدفوعات -

وحسب النسبة  .ةاالحتياجات من الدورة التشغيلي ىذه تغطية على القدرة مدى النسبة ىذه تقيس
 % من االحتياجات النقدية. 24تغطي  التشغيلية النشطة من صلد أن التدفقات النقدية ادلتحصل عليها أعاله،

 التشغيلية = النقدية مؤشر -2
 x 100[ الدخل التشغيلي / صايف النقدي التدفق صايف= ]                           

                            =[7 717 028 881,32  /4 602 454 461,32]x 100 
                             =168 % 

 .فقات نقدية من االنشطة التشغيليةادلؤسسة على خلق تد أرباح مدى قدرة يف ادلؤشر ىذا ويفيد 
 التشغيلي = النقدي التدفق من االصولعلى  العائد -3

 x 100[االصول التشغيلي / رلموع النقدي التدفق صايف = ]                                  
                                   =[7 717 028 881,32 /67 475 358 084,88]x 100 

                                   =11.44 % 
، أي أن مساعلة االصول يف التشغيلي النقدي التدفق توليد على االصول قدرة مدى النسبة ىذه وتبني

 %. 11.44توليد النقدية ىي 
                                                                 

1
، 1111/1111عبنًٙ يؾًذ انذُٕٚس٘، لبئًخ انزذفمبد انُمذٚخ فٙ ظم ئػزًبد انغضائش يؼبٚٛش انًؾبعجخ انذٔنٛخ، يزكشح يبعغزٛش، عبيؼخ ثبرُخ  

  .111ص 
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 التشغيلي = النقدي التدفق من المبيعات على العائد -4
 x 100[ادلبيعات التشغيلي / صايف النقدي التدفق = ]                                

                = [ 7 717 028 881,32 /34 421 858 136,73]x 100 

                                 =22.42 % 
 .النقدية ربصيل يف ادلؤسسة تتبعها اليت االئتمان سياسات كفاءة مدى النسبة ىذه وتوضح

 الديون = فوائد تغطية نسبة -5
 x 100[الديون التشغيلي / فوائد النقدي التدفق صايف= ]                             

              =[7 717 028 881,32  /923 095 487,57]x 100 
                              =835 % 

ومن خالل  ادلؤسسة. على ترتتب اليت الديون لفوائد النقدية التدفقات تغطية معدل النسبة ىذه وتوضح
  ىذه النسبة صلد بأن ادلؤسسة قادرة على تغطية ديوهنا كاملة وبدون عناء.

 النقدية =  تغطية نسبة -6
االستثمارية  نشطةاأل من النقدية اخلارجة التشغيلية / التدفقات نشطةاأل من النقدية التدفقات] =     

 x 100[والتمويلية
         =[7 717 028 881,32  /8612836062165]x 100 
         =89.6 % 

ستغاللية وذلك من أجل الوفاء نقدية من األنشطة االتدفقات قدرة ادلؤسسة على توليد  النسبة ىذه توضح
ادلؤسسة ، وكلما ارتفعت ىذه النسبة دل ذلك على أن ادلطلوبة االستثمار والتمويلدوريت جمل احتياجات دب

  .قادرة على تلبية ىاتو االحتياجات
 

 االستغناء ؽلكن ال اليت األساسية ادلالية القوائم من يعد اخلزينة تدفقات ن جدولأويف االخري ؽلكن القول 
 الديون. إىل اللجوء دون االلتزامات مواجهة على قدرهتا ومدى النقدية توليد على ادلؤسسة يبني قدرة فهو عنو
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 ( ENTPمؤسسة )لالخاصة  األموال اتتغير جدول تحليل عناصر  -4
 31/12/2212في  (ENTPمؤسسة )ل الخاصة األموال اتتغير جدول يمثل (: 12-4الجدول رقم )

 
 
 
 
 
 
 

 االحتُاطاخ 
 وإٌتُدح

فزق ئػادج 

 اٌتمُُُ
فارق 

 اٌتمُُُ

ػالوج 

 االصذار

 رأص ِاي 
 اٌشزوح

 اٌثُاْ ِالحظاخ

17 673 398 086,77 
   

14 800 000 000,00 
 13/31/1002رصُذ فٍ  

 9002رغٛٛش انطشق انًؾبعجٛخ        

 9002رظؾٛؼ االخطبء انٓبيخ       

 9002ئػبدح رمٛٛى االطٕل انضبثزخ       

  

  

  

األسثبػ أٔ انخغبئش غٛش انًذسعخ فٙ 

 9002ؽغبثبد انُزبئظ 

- 50 000 000,00 
 9002انؾظض انًذفٕػخ      

 9002سأط انًبل  رغٛش      

4 642 959 552,93 
   

 
 9002طبفٙ َزٛغخ انغُخ انًبنٛخ  

22 266 357 639,70 
   

14 800 000 000,00 
 13/31/1002رصُذ فٍ  

 9000رغٛٛش انطشق انًؾبعجٛخ       

- 400 000 000,00 
    

46 
 9000رظؾٛؼ االخطبء انٓبيخ 

 9000ئػبدح رمٛٛى االطٕل انضبثزخ       

  

  

  

األسثبػ أٔ انخغبئش غٛش انًذسعخ فٙ 

 9000ؽغبثبد انُزبئظ 

- 50 000 000,00 
 9000انؾظض انًذفٕػخ      

 9000رغٛش سأط انًبل       

4 602 454 461,32 
 9000طبفٙ َزٛغخ انغُخ انًبنٛخ      

 13/31/1030رصُذ فٍ   000,00 000 800 14    101,02 812 418 26
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يعرب جدول تغريات االموال اخلاصة عن ربليل احلركات اليت أثرت يف كل فصل من الفصول اليت تتشكل 
 منها رؤوس األموال اخلاصة للمؤسسة خالل السنة ادلالية. 

 1ويهدف ىذا اجلدول اىل ما يلي:
 وبنودىا وأي تفصيالت أخرى عنها؛االموال اخلاصة التعرف على مقدار رؤوس  -
 خالل الفرتة؛لرؤوس األموال اخلاصة التعرف على التغريات اليت ربدث  -
مثل االموال اخلاصة التعرف على بنود االرباح واخلسائر اليت مت االعرتاف هبا مباشرة يف رؤوس  -

  االرباح واخلسائر ادلتعلقة ببيع االستثمارات ادلتاحة للبيع.
 

 نالحظ بأنو اليوجد تغري يف  الوارد أعاله،و ( ENTP)موال اخلاصة دلؤسسة األجدول تغريات ومن خالل 
 موال اخلاصة خالل الفرتة زلل الدراسة عدا الزيادة يف صايف نتيجة السنة ادلالية.األرؤوس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1
 .111خبنذ عًبل انغؼبساد، يشعغ عبثك، ص  
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 :المبحث الثانيخالصة ونتائج 
اليت تتم ادلمارسات احملاسبية من خالل وتبين النظام احملاسبيي ادلايل، و  يف اجلزائر يف ظل االصالح احملاسيب

 ستخالص النتائج التالية:ا ناؽلكن، (ENTP) مؤسسة يف

جودة وكذا التحسني من  ،يف ربسني جودة االفصاح احملاسيب النظام احملاسيب ادلايل بشكل فعال ساىم -
ادلعايري احملاسبية توافق إىل حد كبري مع متطلبات ي (SCF)جاء بو ما  أن ، كونادلقدمةادلعلومات احملاسبية 

  ؛الدولية
ىناك تغري يف كيفية العرض واالفصاح عن القوائم ادلالية اليت أصبحت أكثر مالئمة لتحليل الوضعية  -

 احملاسيب السابق؛ ادلخططمقارنًة عما كان عليو يف ظل  ادلالية للمؤسسة
يهدف إىل تقدمي قاعدة والذي اخلزينة  تدفقاتجدول متمثلة يف قوائم مالية جديدة  إستحداث مت -

وكذلك معلومات حول استعمال ىذه  ،نقدية تدفقاتادلؤسسة على توليد القوائم ادلالية لتقييم قدرة  دلستخدمي
من  بنديعرب عن ربليل احلركات اليت أثرت يف كل والذي  األموال اخلاصة تغرياتجدول باإلضافة اىل  .التدفقات

 ؛اليت تتشكل منها رؤوس األموال اخلاصة خالل السنة ادلالية البنود
تساىم االيضاحات والتفسريات ادلرفقة للقوائم ادلالية يف ادلساعدة على فهم القوائم ادلالية وتوضيح  -

 ليت يصعب إدراجها يف تلك القوائم؛ادلعلومات ا
مدى قدرة  جلياً دول تدفقات اخلزينة يتضح من خالل النسب االغلابية اليت مت التوصل إليها وادلتعلقة جب -

 الديون. إىل اللجوء دون االلتزامات مواجهة على قدرهتا ومدى النقدية توليد على (ENTP)مؤسسة 
، بة ربديد القيمة السوقية العادلةلصعو راجع وذلك ، يف هناية السنةمل تقم ادلؤسسة بإعادة تقييم أصوذلا  - 

وبالتايل فقد إقتصرت طريقة التقييم  ،أول سنة لتطبيق النظام احملاسيب ادلايل عدالدراسة ت   الفرتة زللأن و خاصة 
 ادلستخدمة على طريقة التكلفة ا لتارؼلية.
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  الخاتمة 

 
دراسة ربليلية  -تفعيل ادلمارسة احملاسبية  يف هأثر و  اجلزائراالصالح احملاسيب يف  "تناول ىذا البحث موضوع 

احملاسبية يف اجلزائر بعد سنتني تقريباً رصد ادلمارسة االصالح و ىذا تقييم واقع من خاللو  نااولحوالذي  "تقييمية
فاعلية وذلك من خالل معاجلة إشكالية أساسية تتمحور حول إختبار مدى  ،من تطبيق النظام احملاسيب ادلايل

 .يف تفعيل ادلمارسة احملاسبية تومسامهاالصالح احملاسيب ومدى 
حاولنا من خالذلا االجابة على إشكالية  ،فصول تقسيم البحث اىل أربعة تطلبن معاجلة ىذه اإلشكالية إ
ىج واألدوات اادلن بإستخدامو  ىا على مستوى ادلوضوعفرضيات مت اختبار  مخسةتبين إنطالقًا من وذلك  البحث

من خالل  ليهاإادلتوصل  أىم النتائج تقدمي اخلاسبةىذه  من خالل حناول سوفو  .للمعاجلة والتحليلالضرورية 
  .فاق البحثآو التوصيات مث تقدمي  ختبار الفرضياتإ نتائجعرض الدراسة، يليها 

 
إعادة ىيكلة ادلخطط من خالل وذلك ، سياسة إصالح جذري لنظامها احملاسيب ت اجلزائرانتهجلقد 

من  اجلزائريف يقرب ادلمارسة احملاسبية  والذي (SCF) ، واعتماد النظام احملاسيب ادلايلPCNاحملاسيب الوطين 
ادلمارسات العادلية من حيث االعتماد يف العمل احملاسيب على ركيزة مرجعية ومبادئ أكثر مالئمة مع االقتصاد 

عن الواقع الفعلي  صادقاً  احلصول على معلومات مالية منسجمة ومقروءة وتعرب تعبرياً وذلك بغية ادلعاصر، 
 كان من ادلتوقع أن حيدث ىذا االصالح آثار عميقة يف ادلمارسة احملاسبية.وبالتايل   للمؤسسة.

 مدى مسامهة االصالح احملاسيب يف تفعيلهاوربديد ادلمارسة احملاسبية يف اجلزائر واقع  دراسةلذا ومن أجل 
 ددييني وادلهنينيعينة من االكاوجو إىل ن ستبياإعتماد إمن خاللو مت فقد مت تدعيم الفصول النظرية بفصل تطبيقي 

ىل دراسة حالة تطبيقية سبثلت يف ربليل القوائم ادلالية دلؤسسة إباالضافة  ،يف اجلزائر ادلهتمني دبيدان احملاسبة
(ENTP،)  بالوصول اىل النتائج التالية: ما مسح لنا وىو 

 
 نتائج الدراسة
 :ما يلييف  عرض أمههاديكن ، نتائجرلموعة من ال للبحثالنظرية والتطبيقية  الدراسةأفرزت 

 ليواكب بشكل سريع يتطور زال ما األعمال لغة الباحثني من الكثري عليو يطلق الذي احملاسبة علم إن 
 أن إىل للسجالت للدفاتر وتنظيم مسك عملية رلرد من تطور حيث األعمال، عامل يف الكبري التطور
 ديكن االقتصادية، الوحدة كمية عن معلومات وتوصيل وقياس بتحديد خيتص للمعلومات نظام أصبح

 ؛ادلعلومات ذلذه األطراف ادلستخدمة قبل من القرارات وازباذ التقييم عمليات يف استخدامها
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  تتأثر ادلمارسة احملاسبية جبملة من العوامل البيئية ادلتمثلة يف النظم االقتصادية والسياسية والقانونية وكذا
 ؛تطور النظم احملاسبية يف أي دولة، واليت تؤثر يف شكل و ادلهنة احملاسبية والعوامل الثقافية

  يعد اإلطار ادلفاىيمي للمحاسبة البنية األساسية اليت يقوم عليها العلم يف الفكر احملاسيب. كما يعترب حقل
 ؛ىداف وادلفاىيم والفروض وادلبادئمن حقول ادلعرفة اليت تشمل األ

 وذلك يف سبيل  ،الدويل احملاسيب ربقيق التوافق ىو الدولية احملاسبية ادلعايري وجود من األساسي اذلدف إن
 ادلعدة ادلالية الكشوفات من االستفادة وكذا ،الشركات دلختلف القوائم ادلالية واحدة لقراءة قاعدة توفري

 ؛رشيدةال قتصاديةاال قراراتال ازباذ يف ىذه ادلعايري دبوجب
  اجلزائرية من ادلمارسة احملاسبية  تقريباذلدف األساسي من إصالح النظام احملاسيب يف اجلزائر ىو إن

االعتماد يف العمل احملاسيب على ركيزة مرجعية ومبادئ أكثر مالئمة مع  من خالل، ادلمارسات العادلية
 ؛االقتصاد ادلعاصر

  احملاسبية بني سلتلف ادلؤسسات الوطنية واألجنبيةتسهيل ادلعامالت على النظام احملاسيب ادلايل يعمل، 
 ؛ة الدوليةيعايري احملاسبادلمع إىل حٍد كبري  متقارب باعتباره

  معلومات مالية على توفري كما يعمل  ،يف ربسني جودة االفصاح احملاسيب النظام احملاسيب ادلايل يساىم
 ؛للمؤسسةعن الواقع الفعلي منسجمة ومقروءة وتعرب تعبريا صادقا 

  إن التطوير احملاسيب الدويل كان نتيجة لعودلة األسواق ادلالية، اليت تتميز بالكفاءة، شلا جيعل تقييم األسهم
والسندات ومشتقاهتا وفقًا لطريقة القيمة العادلة شلكناً، وىو ما يصعب ربقيقو يف اجلزائر يف ظل غياب 

قافة البورصية إرساء الث وى تفعيل بورصة اجلزائر، وبالتايل بات من الضروري العمل عل .مثل ىذه السوق
 لدى أفراد اجملتمع؛

  بالرغم من تغري النظام احملاسيب يف اجلزائر إال أن ىناك استمرارية يف الثقافة احملاسبية اليت كانت سائدة يف
 ق والقائمة على اخللفية اجلبائية؛الساب

  وىذا من خالل إدخال احملاسيب اجلديدسباشيًا مع الواقع عرفت البيئة احملاسبية اجلزائرية عدة إصالحات ،
، وىو ما نظام التعليم والتكوين احملاسيب على النظام اجلبائي والنظام ادلصريف وكذا على بعض التعديالت

 مع زلتوى النظام احملاسيب ادلايل. إال أن البيئة احملاسبيةيعترب دلياًل على رغبة الدولة ووعيها بضرورة تكييف 
 ؛التعديلاالصالح و األخرى واجبة  اجلوانبوتبقى ىناك بعض  ،ىذه اجلهود تعترب غري كافية

  إن إصالح وتنظيم مهنة احملاسبة يف اجلزائر جاء نتيجة العديد من االختالالت اليت كانت تعاين منها
 ادلهنة، كان من أمهها ضعف تأىيل ادلهنيني وكذا عدم إستجابة التنظيم.
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 الفرضيات نتائج إختبار
  انسجام االدوات ادلستخدمة يف القياس احملاسيب حسب  دبدىادلتعلقة وىل و األخبصوص الفرضيةSCF مع ،

إمجاع أفراد العينة ادلستجوبة على فقد ربققت ىذه الفرضية من خالل ما آل اليو االجتهاد العادلي يف احملاسبة. 
عملية أن  غري ،اليو االجتهاد العادلي يف احملاسبة ، مع ما آل(SCF)حسب ادلستخدمة  دوات القياس أ إنسجام
  .تكتنفها بعض الصعوبات يف اجلزائر مازالتالقياس 

 النظام احملاسيب ادلايل يف ربسني جودة اإلفصاح احملاسيب ةسامهمدى أما خبصوص الفرضية الثانية وادلتعلقة دب ،
 الداللة الواضحة من خاللوكذا  ؛أىدافووعرض ( SCFوسلرجات ) فقد ربققت كذلك من خالل عرض زلتوى

النظام احملاسيب ادلايل يساىم بشكل يف االستبيان والذي أمجع من خاللو أغلب أفراد العينة ادلستجوبة على أن 
كما مت تدعيم ربقق ىذه الفرضية من خالل الدراسة اليت سبت على   ؛فعال يف ربسني جودة االفصاح احملاسيب

 (.ENTP) ةمؤسس
  فإن تأثري اإلصالح احملاسيب على الثقافة احملاسبية السائدة لدى احملاسبنيوادلتعلقة ب الثالثةخبصوص الفرضية ،

احملاسيب يف ظل النظام  عدم تغري الثقافة احملاسبية اليت كانت سائدةالغالبية القصوى من ادلستجوبني يؤكدون على 
فإن ىذه الفرضية كذلك  وعليو، بة والقائمة على اخللفية اجلبائية، وبالتايل استمرار النظرة الضيقة للمحاسالسابق
   زلققة.

بغية  3122زلاولتنا احلصول على قوائم مالية لسنة  دعن ويف ىذا االطار، ديكن االشارة كذلك إىل أنو
من قبل مجيع ادلؤسسات  قد تعذر علينا ذلك، بل استحال علينا احلصول على ىذه القوائمفدراستها وربليلها، 
شلا  وذلك راجع للسرية والتحفظ واحلساسية يف نشر ادلعلومات اليت ال زالت سبيز مؤسساتنا، ،اليت توجهنا إليها

أن ثقافة ب وىنا ديكن القول .(3121سابقة ) دورة  ( لدورةENTP)دفعنا اىل دراسة القوائم ادلالية دلؤسسة 
 ؛ي الشركاتادلاليني وكذا مسري االطارات احملاسبني و الكثري من لدى  غائبةمازالت يف اجلزائر االتصال ادلايل 

  تعترب كذلك البيئة احملاسبية اجلزائرية لإلصالح احملاسيب ةدى استجابوادلتعلقة دب الرابعةأما فيما خيص الفرضية ،
وذلك من خالل إستعراض وتشخيص واقع البيئة احملاسبية اجلزائرية يف الفصل الثالث، وكذا من خالل ما  ،زلققة

لإلصالح  غري كافبشكل  البيئة احملاسبية اجلزائرية تستجيبعلى أن  ذىب إليو أغلب أفراد العينة ادلستجوبة
 .احملاسيب

 أغلب أفراد العينة بأن إعادة تنظيم مهنة احملاسبة  أمجعفقد ربققت كذلك، إذ خرية أما خبصوص الفرضية األ
ساىم يف ترقية ادلمارسة احملاسبية والعمل على التجسيد الفعال للنظام احملاسيب يأن  شأنومن  وربديث إطارىا العام

 .ادلايل
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 التوصيات
اليت نرى بأهنا ضرورية لتطوير واقع ادلمارسة احملاسبية يف  تأىم التوصيات واالقرتاحانورد أن يلي  فيماحناول 

 ادلعايري احملاسبية الدولية: تبينالنظام احملاسيب ادلايل والتوجو حنو  تطبيقاجلزائر يف ظل 
  ترقية ادلمارسة من شأهنا أن تساىم يف  اليتو  ادلهنينياحملاسبني و  وخربات معارف بتطوير االىتمامضرورة

 ؛مل على التجسيد الفعال للنظام احملاسيب ادلايلاحملاسبية والع
 لدولية، وإلزام الشركات بتطبيقها؛على إصدار معايري وطنية تتفق ومعايري احملاسبة ا العمل 
  ضرورة التنسيق مع التنظيمات واجلمعيات ادلهنية احمللية واإلقليمية ذات العالقة دبهنة احملاسبة، وكذا

 IASBو IFACعرب العامل مثل  واذليئات الدولية اليت ذبمع أصحاب ادلهنةادلنظمات نظمام اىل اإل
 ؛وذلك بغية االستفادة منها

 األكادديي اجلانبني بني العالقة توثيق طريق عن، التدريب ذاوك اجلامعي احملاسيب التعليم نوعية ربسني 
  ؛مالتعلي يف والتطبيقي

  ؛يف اجلامعات على مستوى سلابر البحث العلميضرورة تكثيف االحباث يف رلال احملاسبة ادلالية 
 على ادلؤسسات وتشجيعيف االقتصاد،  وتفعيلها تطويرىا على ، والعملاالىتمام ببورصة اجلزائر ضرورة 

 اليت ،الدولية ادلعايري احملاسبية مزايا من االستفادة بغية وذلك ،التمويل يف عليها واالعتماد فيها التسجيل
 ؛ةيادلال األسواقعلى وجو اخلصوص يف  فعاليتها تكون

  قافة البورصية لدى أفراد اجملتمع؛على إرساء الثالعمل 
 والعمل على مع الواقع احملاسيب اجلديد اجلزائري ضرورة تكثيف اجلهود من أجل تكييف النظام اجلبائي ،

 والنظام احملاسيب ادلايل.نظيم ادلزيد من الدورات التكوينية دلوظفي اإلدارة اجلبائية دبا يتوافق ت
 

 آفاق البحث
فهي بذلك مل  احملاسبية. ادلمارسة يف اجلزائر يف تفعيل مدى مسامهة االصالح احملاسيب تناولت ىذه الدراسة
، أثر االصالح احملاسيب على ادلمارسات احملاسبية يف ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة تركز بشكل أساسي على

ن أىتمام ينبغي إفهي بذلك زلل وبالتايل ، يف اجلزائر % من إمجايل عدد ادلؤسسات01ن بإعتبار أهنا سبثل أزيد م
 ربضى بالدراسة. 
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 انجًٕٓرٌـت انجشائزٌـت اندًٌقزاطٍـت انشعبٍـت              (    10انمهحق رقم )

 ٔسارة انتعهٍى انعانً ٔانبحث انعهًً

                                     ٔرقهــت –جايعـت قاصدي يزباح 

 انتسٍٍزعهٕو كهٍت انعهٕو االقتصادٌت ٔانتجارٌت ٔ

 قسى انعهٕو انتجارٌت

 

 ستبيانا استمارة
 

فعيالالم انممارسالالت وأثالال ف  الالف   انمحاسالالبف  الالف انر ا الال  اإلصالال  "  بعُووٕاٌ بوورجزاد درا ووت انباحووث ٌقووٕو

 " 0100-0101خ ل انفت ة   قييميت حهيهيت دراست  -انمحاسبيت

تٍفاد  وإل ،يحوأر ضع بٍٍ أٌدٌكى ْذا اال تبٍاٌ، بٓدف انحصٕل عهى آرائكوى ٔيقتزحوامكى مًٍوا ٌتضوًُّ يؤٍَ

 -مووً انعهووٕو انتجارٌووت انًاجسووتٍز ادةشووٓانبٍاَوواث ٔانًعهٕيوواث انًتعهقووت بانجاَوون انًٍووداًَ نبحووث انت ووز  نٍُووم 

 -م صص يحا بت ٔجباٌت

انًُا بت  وٍكٌٕ نوّ أ وز كبٍوز موً  َجواس َٔجواح ْوذِ  اإلجابت اختٍارمً  ً اندقتخمٕٔيًا الشك مٍّ أٌ 

بواٌ  ، َٔؤكود نكوىعٍ يحأر ْذا اال تبٍاٌ اإلجابتنذا َزجٕ يُكى . َتائج يفٍدة ٔٔاقعٍت  نىاندرا ت، ٔانٕصٕل 

 دو  ال ألغوزا  انبحوث نحصٕل عهٍٓوا يوٍ قوبهكى  وتعايم بسوزٌت مايوت، ٔنوٍ مسوتعهٕياث انتً  ٍتى اجًٍع انً

 .انعهًً مقظ

 شك ا عهى  عاونكم معنا

 

 :انطانب                                                                                                         

 بوقفت  ع ء                                                                                                           

 

 

 أمام اإلجابة ادلناسبة.)×( الرجاء وضع إشارة  

 9 معلومات ديموغرافية عن عينة الدراسة9األولالمحور 
 

 ……………………………………………… 9)اختياري(االسم واللقب  -1
 أنثى             ذكر                    :   الجنس -2
 سنة           43أكثر من           سنة      43 اىل 33من           سنة       33أقل من             :  العمر -3
 أخرى           دكتوراه           ماجستري               ليسانس                  :المؤهل العلمي -4
      معتمد حماسب                حمافظ حسابات              خبري حماسيب             :الوظيفة -5
 يف مؤسسة إطار مايل وحماسيب               أستاذ جامعي مهتم باحملاسبة                        

 سنوات 13أكثر من          سنوات        13 اىل 5 من        سنوات       5أقل من         :الخبرة المهنية -6
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                  الممارسات المحاسبيةمدى تأثير االصالح المحاسبي على 9 الثانيالمحور 
اليت  ادلشاكل أغلب حل على قادرة قواعد النظام احملاسيب ادلايل، وفق احملاسبية ادلمارسةالقيام ب أن ىل ترى  -6

 حمايد    ال                    نعم        ؟   تواجو احملاسب

  ؟حسب رأيك دلاذا، نعمإذا كان اجلواب 
 .السابق النظام يعاجلها مل اليت احملاسبية للمشاكل حلول على الحتوائو -
 .يفي بادلتطلبات احلديثة لالقتصاد الوطينألنو  -
 ألنو يستجيب دلتطلبات ادلعايري احملاسبية الدولية. -
 .......................................آخر:.................. -

 
 ؟احملاسبية دلعاجلة بعض العمليات ةمارسقيامك بادلأثناء  صعوبات واجهتكىل   -7

 حمايد ال          نعم                      
  ؟أذكرىا إذا كان اجلواب نعم، 

..................................................................... 
..................................................................... 

..................................................................... 
 

مع ما آل اليو ، SCF وفق ما جاء بواالدوات ادلستخدمة يف القياس احملاسيب بني  انسجام  ترى أن ىناكىل  -9
 حمايد             ال  نعم                         عادلي يف احملاسبة؟االجتهاد ال

 

تكتنفها بعض  يف اجلزائر وفقاً لطريقة القيمة العادلةادليزانية ترى بأن إعادة تقييم بعض بنود  ىل -01
 ؟الصعوبات
  حمايد   ال           نعم                

  ؟رأيكاىل ماذا تعود حسب ، نعمإذا كان اجلواب 
 غياب سوق مايل حقيقي يتميز بالكفاءة. -
 قلة اخلرباء احملاسبني وادلاليني ادلتخصصني يف ىذا اجملال. -
 .األسواق، وحتكم احملتكرين يف القيمة السوقيةغياب ادلنافسة العادية يف بعض  -
 آخر: ............................................................... -
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 ؟حتسني جودة االفصاح احملاسيبمسامهة النظام احملاسيب ادلايل يف م مدى كيف تقي -00

      حمايد             مل يساىم         ساىم بشكل فعال     

  ؟اىل ماذا تعود حسب رأيك، ولاألإذا كان اجلواب 
 لشكل وحمتوى القوائم ادلالية. -
 .ضمن ادلالحق وااليضاحاتحلجم التفاصيل  -
 ة ادلعلومات ادلالية للمقارنة.لقابلي -
  .توفر ادلعلومة على اخلصائص النوعية ادلالئمةوما يتطلبو من  ،الىتمامو بالتحليل ادلايل -
 .......................................................... آخر:  -

 
 استجابة البيئة المحاسبية لإلصالح المحاسبي9 مدى الثالثالمحور 
  من ادلؤسسات اجلزائرية الزالت غري قادرة على التعامل مع النظام احملاسيب ادلايل؟ ديدالعىل ترى أن  -01

 حمايد          نعم              ال                            

 ؟دلاذا حسب رأيك، نعمإذا كان اجلواب 
 ادلوارد البشرية غري مؤىلة وغري مهيأة للتعامل مع ىذا النظام. -
 أنظمة ادلعلومات غري فعالة. -
 غياب الوعي احملاسيب يف الكثري من ادلؤسسات. -
 .النظام اجلديدىذا من أجل استيعاب  ادلسبق تأخر الكثري من ادلؤسسات للتحضري -

 آخر:......................................... -
احملاسيب  مع الواقع قواعده يفتكياجلبائي من أجل  النظامىل ترى بأن التعديالت اليت أدخلت على  -02

 حمايد                   نعم              ال اجلديد تعد كافية؟       

 إذا كان اجلواب بـ ال، ماذا تقرتح؟
 ضرورة تكثيف اجلهود من أجل تكييف النظام اجلبائي مع الواقع احملاسيب اجلديد  -
 اجلبائية مبا يتوافق والنظام احملاسيب ادلايل. تنظيم ادلزيد من الدورات التكوينية دلوظفي اإلدارة -
 أخر:................................................ -
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 ىل ترى بأن أمهية ودور السوق ادلايل يف متويل ادلؤسسات يف اجلزائر مازال حمدود جداً؟ -03
 حمايد          نعم              ال                         

 ؟هماذا تقرتح لتطوير ، نعماجلواب إذا كان 
 .العمل على إرساء الثقافة البورصية لدى أفراد اجملتمع -
 منها. هبدف االستفادةالعمل على ربط البورصة اجلزائرية بالبورصات اإلقليمية  -
 .سواق ادلاليةألتعزيز الشفافية واالفصاح يف ا -
 .وسطةالعمل على إنشاء بورصة خاصة بادلؤسسات الصغرية وادلت -
 فتح اجملال أمام ادلستثمرين االجانب للدخول اىل بورصة اجلزائر. -
 آخر:.................................................... -

 
ىل ترى بأن االصالحات اليت شهدىا التعليم احملاسيب يف اجلامعات كافية وتساعد على حتسني ادلمارسة  -04

 حمايد        غري كافية             كافية           احملاسبية؟       

 ، ماذا تقرتح؟غري كافيةإذا كان اجلواب 
 تطوير أساليب ومناىج تدريس احملاسبة. ضرورة -
 وادلقاييس ذات الصلة.توى التعليم احملاسيب النوعي حملتحسني ال ضرورة -
 مي.ضرورة تكثيف االحباث يف جمال احملاسبة ادلالية على مستوى خمابر البحث العل -
 ................................................أخرى:  -

 
قائمة على اخللفية اجلبائية، وبالتايل أصبح ينظر اليت كانت ىل ترى أن ىناك تغري يف الثقافة احملاسبية  -05

 حمايد           ال            نعم            للمحاسبة على أهنا أداة اتصال؟  

  ؟ما سبب ذلك حسب رأيك، الإذا كان اجلواب 
 .اليت كانت سائدة يف ظل النظام السابقاحملاسبية  ةالتعود على ادلمارس -
 سنة. 33صعوبة تغيري الثقافات واالعراف احملاسبية اليت دام التعامل هبا أكثر من  -
 احملاسبية. احملاسبني هبامشية ادلخرجات ة الراسخة لدىناعلقا -
 ...........................................................................آخر: -
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 في ترقية الممارسة المحاسبية اصالح مهنة المحاسبة في الجزائر ومدى مساهمتهإ9 الرابعالمحور 

ىل ترى بأن اجلهود ادلبذولة من طرف السلطة العمومية إلصالح مهنة احملاسبة يف اجلزائر تعد كافية لضمان  -06
 حمايد              غري كافية         كافية          ية جيدة ؟  دمارسة مهن

 إذا كان اجلواب غري كافية، ماذا تقرتح؟
 .ضرورة وجود برامج فاعلة دلراقبة جودة األداء ادلهين دلكاتب احملاسبة -
 وضع الضوابط الكفيلة باحملافظة على أخالقيات ادلهنة. -
 ومناىج وطرق تدريس احملاسبة.التعاون مع اجلامعات لتطوير علم  -
 على إصدار معايري وطنية تتفق ومعايري احملاسبة الدولية، وإلزام الشركات بتطبيقها. العمل -
 التنسيق مع التنظيمات واجلمعيات ادلهنية احمللية واإلقليمية ذات العالقة مبهنة احملاسبة. -
 تنظيم ادلزيد من الدورات التكوينية ألصحاب ادلهنة. -
 .......................................................آخر: . -

ىل ترى بأن حتديث االطار العام للمجلس الوطين للمحاسبة وإعادة تنظيم ادلنظمات ادلهنية من شأنو أن  -07
 حمايد           نعم              ال             يساىم يف التجسيد الفعال للنظام احملاسيب ادلايل؟

 ؟رأيك حسب ما الذي سيساىم يف ذلك، نعماجلواب  إذا كان
 التشكيلة اجلديدة ألعضاء اجمللس الوطين للمحاسبة. -
 .على مستوى اجمللس الوطين للمحاسبة اليت مت إنشاؤىاادلتساوية االعضاء اللجان  -
 ادلنظمات ادلهنية. ىيكلةإعادة  -
 .ادلهنة أصحابفره يف االعلمي والعملي ادلطلوب تو  التأىيل -
 آخر: ........................................ -

 

  تعد ،اليت جاءت هبا االصالحاتو ىل ترى بأن شروط التأىيل العلمي وطبيعة التكوين يف اخلربة احملاسبية  -08
 حمايد          نعم              ال               كافية لضمان دمارسة مهنية جيدة؟

 
 9المحكميناألساتذة قائمة 

 ستاذ الدكتور: مسعود صديقي اال .1
 الدكتور: زرقون حممد  .2
 الدكتور :كتوش عاشور. .3
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 Sexe                                                                                                                               (20رقم )الملحق 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid M 43 76,8 76,8 76,8 

F 13 23,2 23,2 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 
 AGE 
 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid moin de 30 ans 18 32,1 32,1 32,1 

  moin de 40 ans 16 28,6 28,6 60,7 

plus 40 ans 22 39,3 39,3 100,0 

  Total 56 100,0 100,0  

 
 Diplom 
 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid licence 11 19,6 19,6 19,6 

magister 25 44,6 44,6 64,3 

  doctorat 20 35,7 35,7 100,0 

Autres 0 0 0 100,0 

  Total 56 100,0 100,0  

 
 Profession 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 21,4 21,4 21,4 12 أستاذ جامعي يمتهن المحاسبة 

 73,2 51,8 51,8 29 أستاذ جامعي مهتم بالمحاسبة  

 91,1 17,9 17,9 10 مهني مستقل  

في مؤسسة إطار محاسبي ومالي    5 8,9 8,9 100,0 

  Total 56 100,0 100,0  

 
 expérience 
 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid moin de 5 ans 21 37,5 37,5 37,5 

  Entre 5 et 10 ans 13 23,2 23,2 60,7 

plus 10 ans 22 39,3 39,3 100,0 

  Total 56 100,0 100,0  

 

 
 question n° 07 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 88 32,8 32,8 32,8 

1 29 58,8 58,8 83,9 

2 9 16,8 16,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

 
 

 X1.7 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 8,0 8,0 8,0 

1 23 92,0 92,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0   
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 X1.0 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 15 60,0 60,0 60,0 

1 10 40,0 40,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0   

 
 
 X1.7 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 25 100,0 100,0 100,0 

 
 
 
 question n° 08 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 14 25,0 25,0 25,0 

1 17 30,4 30,4 55,4 

2 25 44,6 44,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0   

 
 
 
 question n° 09 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 16 28,6 28,6 28,6 

1 34 66,7 66,7 89,3 

2 6 10,7 10,7 100,0 

Total 56 100,0 100,0   

 
 
 
 question n° 10 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 4 7,1 7,1 7,1 

1 52 92,9 92,9 100,0 

Total 56 100,0 100,0   

 

 
 X72.7 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 52 100,0 100,0 100,0 

 
 
 X72.0 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 26 50,0 50,0 50,0 

1 26 50,0 50,0 100,0 

Total 52 100,0 100,0   
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 X72.7 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 19 36,5 36,5 36,5 

1 33 63,5 63,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0   

 
 
 question n° 11 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 5 8,9 8,9 8,9 

1 39 69,6 69,6 78,6 

2 12 21,4 21,4 100,0 

Total 56 100,0 100,0   

 
 
 X77.7 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 39 100,0 100,0 100,0 

 
 
 X77.0 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 4 10,3 10,3 10,3 

1 35 89,7 89,7 100,0 

Total 39 100,0 100,0   

 
 
 X77.7 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 5,1 5,1 5,1 

1 37 94,9 94,9 100,0 

Total 39 100,0 100,0   

 
 
 X77.1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 21 53,8 53,8 53,8 

1 18 46,2 46,2 100,0 

Total 39 100,0 100,0   

 
  
 
 question n° 12 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 14 25,0 25,0 25,0 

1 38 67,9 67,9 92,9 

2 4 7,1 7,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0   
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 X70.7 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 8 21,1 21,1 21,1 

1 30 78,9 78,9 100,0 

Total 38 100,0 100,0   

 
 X70.0 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 23 60,5 60,5 60,5 

1 15 39,5 39,5 100,0 

Total 38 100,0 100,0   

 
 X70.7 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 10 26,3 26,3 26,3 

1 28 73,7 73,7 100,0 

Total 38 100,0 100,0   

 
 X70.1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 14 36,8 36,8 36,8 

1 24 63,2 63,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0   

 
 

 
 question n° 13 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 28 50,0 50,0 50,0 

1 12 21,4 21,4 71,4 

2 16 28,6 28,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0   

 

 
 X77.7 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 8 28,6 28,6 28,6 

1 20 71,4 71,4 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

 
 
 X77.0 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 3 10,7 10,7 10,7 

1 25 89,3 89,3 100,0 

Total 28 100,0 100,0   
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 question n° 14 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 56 100,0 100,0 100,0 

 

 
 X71.7 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 56 100,0 100,0 100,0 

 
 
 X71.0 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 27 48,2 48,2 48,2 

1 29 51,8 51,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0   

 
 
 X71.7 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 5 8,9 8,9 8,9 

1 51 91,1 91,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0   

 
 
 X71.1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 12 21,4 21,4 21,4 

1 44 78,6 78,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0   

 
 
 X71.1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 14 25,0 25,0 25,0 

1 42 75,0 75,0 100,0 

Total 56 100,0 100,0   

 

 
 question n° 15 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 40 71,4 71,4 71,4 

1 14 25,0 25,0 96,4 

2 2 3,6 3,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0   
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 X71.7 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 4 10,0 10,0 10,0 

1 36 90,0 90,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 
 
 X71.0 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 11 27,5 27,5 27,5 

1 29 72,5 72,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 
 
 X71.7 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 7 17,5 17,5 17,5 

1 33 82,5 82,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0   

 
 
 question n° 16 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 36 64,3 64,3 64,3 

1 10 17,9 17,9 82,1 

2 10 17,9 17,9 100,0 

Total 56 100,0 100,0   

 

 
 X7..7 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 5 13,9 13,9 13,9 

1 31 86,1 86,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0   

 
 
 X7..0 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 7 19,4 19,4 19,4 

1 29 80,6 80,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0   

 X7..7 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 12 33,3 33,3 33,3 

1 24 66,7 66,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0   
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 question n° 17 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 36 70,6 70,6 70,6 

1 9 17,6 17,6 88,2 

2 6 11,8 11,8 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 
 X71.7 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 6 16,7 16,7 16,7 

1 30 83,3 83,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0   

 
 
 X71.0 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 7 19,4 19,4 19,4 

1 29 80,6 80,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0   

 
 
 X71.7 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 9 25,0 25,0 25,0 

1 27 75,0 75,0 100,0 

Total 36 100,0 100,0   

 
 
 X71.1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 20 55,6 55,6 55,6 

1 16 44,4 44,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0   

 
 
 X71.1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 7 19,4 19,4 19,4 

1 29 80,6 80,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0   

 
 
 X71.. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 16 44,4 44,4 44,4 

1 20 55,6 55,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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 question n° 18 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 8 15,7 15,7 15,7 

1 29 56,9 56,9 72,6 

2 14 27,4 27,4 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 
 
 X78.7 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 29 100,0 100,0 100,0 

 
 X78.0 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 6 20,7 20,7 20,7 

1 23 79,3 79,3 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 
 
 X78.7 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 8 27,6 27,6 27,6 

1 21 72,4 72,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 
 
 X78.1 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 10 34,5 34,5 34,5 

1 19 65,5 65,5 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 
 
 question n° 19 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 7 13,7 13,7 13,7 

1 36 70,6 70,6 84,3 

2 8 15,7 15,7 100,0 

Total 51 100,0 100,0  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفهرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 I ..................هداء  .............................................................................اال

 II ...............الشكر  ................................................................................
 III ................................................................................................ملخص 

 IV .......................................................................................قائمة المحتويات 
 V .........................................................................................قائمة الجداول 

 VI ...................قائمة االشكال البيانية ...............................................................
 VII ..............................................................................قائمة االختصارات والرموز 

 أ .............................................................................................المقدمة
 10 .......................................... محاسبةاللمحة تاريخية ومفاهيم أساسية حول : التمهيديالفصل 

 10 ............................................  : ماهية المحاسبة وتطورها التاريخيالمبحث األول
 10 ............................................... التطور التاريخي للمحاسبة: األولالمطلب                

 10 ..................................... احملاسبة يف العصور القدمية والوسطى -ادلرحلة األوىل  -0                    
 10 ............................................... احملاسبة يف عصر النهضة -ادلرحلة الثانية  -2                    
 10 ........................... احملاسبة يف عصر الرأمسالية التجارية )ادلركانتيلية( -ادلرحلة الثالثة  -0                    
 10 ........................................... احملاسبة عقب الثورة الصناعية -ادلرحلة الرابعة  -4                    

 12 .................................... ماهية المحاسبة وعالقتها بالعلوم األخرىالمطلب الثاني:              
 12 .......................................................................مفهوم احملاسبة  -0                    
 01 ........................................................................ فروع احملاسبة -2                    
 02 ...................................................... احملاسبة وعالقتها بالعلوم األخرى -0                    

 00 ....................................... المحاسبةالعوامل البيئية وتأثيرها على المطلب الثالث:              
 00 ................................................................... العامل االقتصادي -0                    
 00 ....................................................................  النظام السياسي -2                   
 00 .....................................................................  العامل القانوين -0                    
 00 ......................................................................   ادلهنة احملاسبية -4                    
 01 .....................................................................  النظام التعليمي -0                    

 02 ..............................................................  العوامل الثقافية والدينية -0                     
 02 .................................................   مفاهيم أساسية حول المحاسبة الثاني:المبحث 

 02 ........................................  اإلطار النظري المفاهيمي للمحاسبة : األولالمطلب                
 20 .........................................................  األىداف األساسية للمحاسبة -0                    
 20 ..............................  العناصر احملاسبية واخلصائص األساسية للمعلومات احملاسبية -2                    
 23 ....................................................   الفروض وادلبادئ والقيود احملاسبية -0                    
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 04 ..........................................................  المطلب الثاني: القياس المحاسبي               
 04 ....................................................... ادلقومات العلمية للقياس احملاسيب -0                    
 01 .............................................................  أسس االعرتاف احملاسيب -2                    

 02 ........................................................  ياإلفصاح المحاسبالمطلب الثالث:               
 02 .............................................................  مفهوم العرض واالفصاح -0                    
 03 ......................................................................  أنواع االفصاح -2                    
 40 .........................................................  ادلقومات االساسية لإلفصاح -0                    
 42 .............................................................  أساليب وطرق االفصاح -4                    

 44 ................................................................................خالصة الفصل             
 40 ..........................إلصالح المحاسبي في الجزائرالمعايير المحاسبية الدولية كمدخل ل: الثانيالفصل 

 41 .................................... : األعمال الدولية للتوحيد والتوافق المحاسبييناالولالمبحث 
 41 ............................................................التوافق المحاسبي  المطلب االول:              

 41 ................................................................. مفهوم التوافق احملاسيب.. 1           
 41 ....................................................... التوافق احملاسيب.ومقومات . أىداف 2           
 43 ......................................................... .الدويل التوافق احملاسيب عوقات. م0           
 43 ............................... احملاسيب الدويل الدولية واإلقليمية يف التوافق إسهامات اذليئات. 4           

 00 .............................................................التوحيد المحاسبي  المطلب الثاني:            
 00 ................................................................... مفهوم التوحيد احملاسيب1           
 01 .................................................................. أىداف التوحيد احملاسيب2           
 01 .................................................................... مزايا التوحيد احملاسيب 0           
 02 ......................................................... الضغوط باجتاه التوحيد احملاسيب. 4           

 03 ..................................................... المعايير المحاسبية الدولية المطلب الثالث:           
 03 ...............................................فاىيمي للمعايري احملاسبية الدولية. اإلطار ادل0
 01 .................................................... تعريف ادلعايري احملاسبية الدولية أوالً      

 01 ................................................. خصائص ادلعايري احملاسبية الدولية ثانياً      
 00 ....................................................  . أمهية ادلعايري احملاسبية الدوليةثالثاً       
 02 ............................................  صعوبات تبين معايري احملاسبة الدولية. رابعاً      

 04 .................................................  . اإلطار التنظيمي دلعايري احملاسبة الدولية 2
 04 ....................................... ...............  معايري احملاسبة الدولية نشأة. أوالً            

 00 ................................................. تنظيم ىيئة معايري احملاسبة الدولية ثانياً          
 02 ..............................................  . مسار وضع ادلعايري احملاسبية الدولية ثالثاً           
 03 .............................................. عرض ادلعايري احملاسبية الدولية السارية ادلفعول 0
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 11 .................................................: اإلصالح المحاسبي في الجزائرالثاني المبحث
 11 .................................... التشريع المحاسبي الجزائري مراحل تطورالمطلب األول:                

 11 .........................................................  0310اىل  0302الفرتة من . 0      
 10 ..........................................................  2111اىل 0310الفرتة من . 2      
 10 ......................................................... اىل يومنا ىذا 2112الفرتة من . 0      

 14 ........... تطبيق النظام المحاسبي المالي وأهدافدوافع اإلصالح المحاسبي  :المطلب الثاني              
 14 ................................  احملاسيب والتوجو حنو ادلعايري احملاسبية الدولية اإلصالح دوافع. 0      
 10 ............................................................  . أىداف النظام احملاسيب ادلايل2      

 11 ............. المجلس الوطني للمحاسبة ودوره في تحديث النظام المحاسبي. الثالث:المطلب               
 11 ...........................................................  . تقدمي اجمللس الوطين للمحاسبة0      
 12 ........................................................  . مراحل إجناز النظام احملاسيب ادلايل2      

 20 .................................................................................خالصة الفصل             
 24 ..................................النظام المحاسبي المالي وواقع البيئة المحاسبية في الجزائر: الثالثالفصل 

 20 ..........................................(SCF: عرض النظام المحاسبي المالي )المبحث األول
 20 ..................................... المحاسبي المالي اإلطار التصوري للنظام األول:المطلب               

 20 ....................................................................... التصوري  اإلطار. 0
 31 .........................................................................  ظيم احملاسبةتن. 2
 30 ........................................................................... واعد التقييمق. 0

 30 ..................................................... : تطبيقات المحاسبة الماليةالثانيالمطلب              
 32 ..................................................................... . عرض القوائم ادلالية0
 30 ........................................................... احلسابات. عرض وتقدمي مدونة 2
 30 ......................................................................... . احملاسبة ادلبسطة0

 32 ............................................  : مقاربات النظام المحاسبي الماليالثالث المطلب             
 32 .........................................................  النظام احملاسيب ادلايلمستجدات . 0
 010 ................................. . مدى توافق النظام احملاسيب ادلايل مع ادلعايري احملاسبية الدولية2

 011 ..........................................واقع البيئة المحاسبية في الجزائر تحليل: المبحث الثاني
 011 ..............................................  المحيط االقتصادي للمؤسسات: األول المطلب             

 012 ................................................................  أشكال تطور ادلؤسسات. 0
 012 ...........................................................................  البيئة اجلبائية. 2
 012 ..........................................................................  نظام التمويل. 0
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 002 ....................................................  الثاني التعليم والتكوين المحاسبيالمطلب                
 021 ........................................................................  التعليم احملاسيب. 0
 020 .......................................................................  التكوين احملاسيب. 2

 022 ...........................................................  المهنة المحاسبية الثالث:المطلب               
 022 ...... .............................................. يف اجلزائر احملاسبة. التطور التارخيي دلهنة 0
 021 ................................................ يف اجلزائر مهنة احملاسبة. اذليئات ادلشرفة على 2

 001 ..............................................................................خالصة الفصل                
 000 .......................................…محاولة تقييم واقع الممارسة المحاسبية في الجزائر: الرابعالفصل 

 000 ...................................عرض االستبيان وحتليل نتائجو  –الدراسة االحصائية  :االول المبحث         
 000 ..............................................................عرض االستبيان  :االول المطلب

 000 ............................................... مراحل إعداد االستبيان ونشره  ...........0        
 004 ......................................................................  ىيكل االستبيان. 2        
 004 ....................................... رلتمع وعينة الدراسة  ............................0        

 000 ......................................................... الثاني: تحليل نتائج الدراسة  المطلب
 000 ....................................... اخلصائص الدميغرافية للعينة  ......................0        
 003 .................. ................ حتليل زلاور االستبيان  ................................2        

 002 ........................ (ENTPدراسة حالة المؤسسة الوطنية لألشغال في اآلبار ) :الثاني المبحث        
 002 ............... (ENTPالوطنية لألشغال في اآلبار )تقديم عام عن المؤسسة  :االول المطلب

 002 ......................................اآلبار لألشغال يفادلؤسسة الوطنية نظرة عامة عن . 0        
 002 ...........................................اآلبار لألشغال يفادلؤسسة الوطنية  نشاطات. 2        
 004 .....................................اآلبار لألشغال يفلمؤسسة الوطنية لاذليكل التنظيمي  .0        

 001 .............................(ENTPلقوائم المالية لمؤسسة )اتحليل عرض و الثاني:  المطلب
 001 ..................................................................حتليل عناصر ادليزانية  . 0        
 000 ..................................................حتليل عناصر جدول حسابات النتائج  . 2        
 002 ....................................................حتليل عناصر جدول تدفقات اخلزينة . 0        
 010 ...............................................حتليل عناصر جدول حركة األموال اخلاصة . 4        

 011 .................................................................................................الخاتمة 
 020 المصادر والمراجع  .....................................................................................

 022 ................................................................................................المالحق 
 200 الفهرس  ................................................................................................
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