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 )الجامعة مدیر(بوطرفایة حمد أ/ د.أ: الرئیس الشرفي للملتقى

  )عمید الكلیة(إلیاس بن ساسي  /د.أ: المشرف العام
 )مدیر المخبر(إلیاس بن ساسي / د.أ & )مدیر المخبر( دناعبد الوھاب د/ د.أ: منسقي الملتقى
 زرقون  محمد/ د: رئیس الملتقى

 أعمر عزاوي /د.أ: رئیس اللجنة العلمیة
  مبارك بوعالق/ د :رئیس اللجنة التنظیمیة

  
 

  الجزائر –بختي، جامعة ورقلة  ھیمإبرا/ د.أ
  الجزائر – باتنة، جامعة أحمد لعماري/ د.أ
 الجزائر –، جامعة ورقلة أعمر عزاوي/ د.أ
  الجزائر – ، جامعة ورقلةإلیاس بن ساسي/ د.أ
  الجزائر – 1سطیف ، جامعة تیجاني بالرقي/ د.أ
 الجزائر – عنابة، جامعة جمعة ھوام/ د.أ
  الجزائر –برج بوعریریج ، جامعة حسین رحیم/ د.أ
  الجزائر – 3جامعة الجزائر ، سعدان شبایكي/ د.أ
  الجزائر – ، جامعة ورقلةسلیمان ناصر/ د.أ
 الجزائر – الشلف، جامعة عاشور كتوش/ د.أ
  الجزائر – ، جامعة ورقلةعبد الغني دادن/ د.أ
  الجزائر – غردایة، جامعة اللطیف مصیطفىعبد / د.أ
 الجزائر – 3، جامعة الجزائر عبد المجید قدي/ د.أ
  الجزائر – ، جامعة ورقلةعبد الوھاب دادن/ د.أ
 المغرب – جامعة ابن الطفیل بالقنیطرةعزوز الھمة، / د.أ
 فرنسا –عطیل أحمد، المدرسة العلیا للتجارة، رین / د.أ
  الجزائر – 3جامعة الجزائر ، كمال بن موسى/ د.أ
 الجزائر –، جامعة األغواط لمقدم عبیرات/ د.أ
  الجزائر – ، جامعة ورقلةمحمد الجموعي قریشي/ د.أ
  الجزائر –، المدرسة العلیا للتجارة براق محمد/ د.أ
  الجزائر –محمد راتول، جامعة الشلف / د.أ
 الجزائر –محمد قویدري، جامعة األغواط / د.أ
  الجزائر –مداني بن بلغیث، جامعة ورقلة / د.أ
  الجزائر – 2دة البلی، جامعة مراد ناصر/ د.أ
  الجزائر – 2البلیدة ، جامعة مسعود دراوسي/ د.أ
 الجزائر –مسعود صدیقي، جامعة ورقلة / د.أ
  الجزائر – 3، جامعة الجزائر ملیكة حفیظ شبایكي/ د.أ

  الجزائر – 2قسنطینة ، جامعة زغیب ملیكة/ د.أ
 الجزائر –، المدرسة العلیا للتجارة ناصر دادي عدون/ د.أ
  الجزائر – ، جامعة ورقلةي سویسيھوار/ د.أ
  الجزائر – غردایة، جامعة ھواري معراج/ د.أ
  الجزائر –، جامعة غردایة أحالم بوعبدلي/ د
  الجزائر – أحمد قاید نور الدین، جامعة بسكرة/ د
  الجزائر – الحاج عرابة، جامعة ورقلة/ د
  ةالمملكة العربیة السعودی –الملك فیصل  ، جامعةالسعیدي وصاف/ د
  الجزائر – 3بادیس بن عیشة، جامعة الجزائر/ د
  الجزائر – بلخیر بكاري، جامعة ورقلة/ د
  الجزائر –ورقلة، جامعة بولرباح غریب/ د
  الجزائر – حسین بلعجوز، جامعة المسیلة/ د
  الجزائر – 3جامعة الجزائر، سفیان بن بلقاسم/ د
  الجزائر –، جامعة غردایة سلیمان بلعور/ د
  الجزائر – وف، جامعة بومرداسشعیب شن/ د
  الجزائر – عزة األزھر، جامعة الوادي/ د
  الجزائر – علي دبي، جامعة المسیلة/ د
  الجزائر – عمر أقاسم، جامعة أدرار/ د
  الجزائر – لعال رمضاني، جامعة األغواط/ د
  الجزائر – ، جامعة ورقلةمبارك بوعالق/ د
  زائرالج – ورقلة، جامعة محمد البشیر غوالي/ د
  الجزائر – ناصر حمیداتو، جامعة الواديالمحمد / د
  الجزائر – محمد زرقون، جامعة ورقلة/ د
  الجزائر –، جامعة غردایة محمد عجیلة/ د
  الجزائر – نوال بن عمارة، جامعة ورقلة/ د
  الجزائر – سكیكدة، جامعة نور الدین مزیاني/ د

  الجزائر – ة، جامعة ورقلمحمد العربي قزون/ الخبیر المحاسبي
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  )رئیس اللجنة( مبارك بوعالق/ د
 )رئیسالنائب (قریشي  الصغیرمحمد / د
  )رئیسة القسم المنظم( شریفة رفاع/ د
  )نائبة رئیس القسم(منى مسغوني / د
  )أمانة اللجنة( أمال مھاوة/ أ
  )أمانة اللجنة(عبد القادر حمودي / أ
  بوزید ایح الس/ د
  محمد األمین شربي/ د
  رشید مناصریة/ د
  إسماعیل بن قانة/ د
  عبد الحق بن تفات/ د
  محمد بركة/ د
  محمد الخطیب النمر/ د
  زوبیدة محسن/ د
  عبد اهللا مایو/ د
  محمد حسان بن مالك/ أ

   منیر بن عبد الھاديمحمد / أ
  نور الدین مزھودة/ أ
  تیمجغدیننور الدین / أ
  رواقات عبد الوھاب/ أ
   علي بن ساحة/ أ
  شماخي الصدیق بوبكرأ/ أ
  عصام بوزید/ أ
  عبد الرؤوف حجاج/ أ
  محمد الھاشمي حجاج/ أ
  سمیر بوختالة/ أ
 فؤاد صدیقي/ أ
  بشیر بن شویحة/ أ
  خالد مقدم/ أ
   خالد رجم/ أ
  خیر الدین قریشي/ أ
  عبد الغفور دادن/ أ

   عبد الھادي خنوس/ أ
  منیرة سالمي/ أ
  ودتبر زغ/ أ
  خلیدة دلھوم/ أ
  سمیرة صالحي/ أ
 زینب شطیبة/ أ
      عائشة سلمى كیحلي/ أ
  حلیمة السعدیة قریشي/ أ
  صفیة صدیقي/ أ
  عواطف محسن/ أ
   فاطنة بن شنة/ أ
  فاطمة كاھي/ أ
  حوریة باألطرش/ أ

 دراسات محاسبیة وجبائیة  )LMD(طلبة دكتوراه 
 مالیة ومحاسبة )LMD(طلبة دكتوراه 

  یر المحاسبة المالیةطلبة ماجست
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أفرزت األزمة المالية العالمية األخيرة تساؤالت جديدة حول مسائل المحاسبة والشفافية واإلفصاح على مستوى 
التطورات  شرارة األزمة كان سببها نقص الشفافية وعجز في معايير المحاسبة في تغطيةالقطاعين الخاص والعام، ف

واإلبداع المستمر التي شهدته المنتجات المالية بشكل عام والمهيكلة منها على وجه الخصوص حيث هذه المعايير كان 
ا، من جهة أخرى ألقت هذه األزمة لها الدور المباشر وغير المباشر في إنفجار هذه األزمة والنتائج المترتبة عنه

ظاللها على الممارسات المحاسبية وسياسات اإلفصاح والشفافية للحكومات والقطاع العام أين ظهر إخفاء وتحريف 
للوضع المالي الحقيقي لهذه الدول ومؤسساتها مما عمق من االضطرابات وزيادة حالة عدم االستقرار لالقتصاد 

الديون السيادية  للعديد من الدول المتقدمة التي سرعان ما ظهر أن لمعايير المحاسبة  العالمي والذي إصطدم بأزمة
  .الدولية للقطاع العام وممارسات كشف البيانات المعتمدة كان لها دورا فعال في تأخر رصدها والتنبؤ بحدوثها

إعادة النظر في المعايير دفعت هذه األحداث المنظمات الدولية والهيئات المتخصصة إلى فتح النقاش من أجل 
بقيادة ) IAS/ IFRS(المحاسبية  وسياسيات اإلفصاح والشفافية لكل من معايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية 

بقيادة مجلس معايير ) IPSAS(ومعايير  المحاسبة الدولية للقطاع العام  (IASB)مجلس معايير المحاسبة الدولية 
العام التابع لالتحاد الدولي للمحاسبين  باإلضافة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث المحاسبة الدولية للقطاع 

كان الهدف هو وضع معايير محاسبية أقل تعقيدا وتوفي باالحتياجات المتجددة لممارسات األعمال وإدارات الحكومات 
ياجات مستخدميها بما فيها الكشف والمؤسسات العمومية وتمكن من الحصول على المعلومات ذات جودة تغطي احت

  .المبكر عن  األزمات
في ظل هذا الزخم الذي شهدته صناعات المعايير المحاسبية على المستوى الدولي كانت الجزائر تعرف تغيرا 

متوافق مع معايير المحاسبة والتقارير  (SCF)جوهريا في نظام المحاسبة المالية والذي شهد تبني نظام محاسبي مالي 
الية الدولية، باإلضافة إلى التوجه الذي تبنته من أجل إصالح األساليب المعتمدة في عملية اإلعداد والتسيير الم

  .والرقابة على ميزانيتها الحكومية من أجل زيادة الشفافية والمساءلة وهذا وفق  إستراتجية طويلة األمد
و هذه المعايير كان هدفه االندماج بشكل أكبر في إن هذه الخيارات التي سلكتها الجزائر ضمن التوجه العالمي نح

االقتصاد العالمي وتحقيق فعالية أكبر ألنظمتها على المستوى الجزئي بنسبة لمؤسسات القطاع الخاص والمؤسسة 
وعلى هذا .االقتصادية العمومية وعلى المستوى الكلي بالنسبة للمؤسسات والمرافق العمومية واإلدارات الحكومية

  :إن السؤال الجوهري الذي نحاول اإلجابة عليه من خالل هذا الملتقى، يمكن صياغته على النحو اآلتياألساس ف


 

مية المعايير المحاسبية الدولية في الحياة من هذا المنطلق أردنا تنظيم هذا الملتقى الدولي لتسليط الضوء على أه
والحد من التالعب بالمال العام وترشيد السياسات االقتصادية تحسين نوعية المعلومة المالية اإلقتصادية من أجل 

  .للدولة
  .وسيتناول مجموعة محاور نحاول من خاللها التطرق لكل العناصر المهمة وذات العالقة المباشرة بالموضوع

  .لملتقى دولي بهدف إعطاءه أبعاد عربية وعالمية بهدف تبادل الخبرات ووجهات النظرسيكون ا
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  .لبناء معايير المحاسبة الدولية وإختيار السياسات المحاسبيةاألسس النظرية  :المحور األول
   ؛اإلطار المؤسسي لمعايير المحاسبة الدولية .1
 د الدولية؛وجهود التوحي المحاسبية األنظمة .2

 المحاسبية في بناء المعايير؛ السياسات اختيار لتفسير البحثية المداخل .3

  ؛)IAS/ IFRS( ومعايير التقارير المالية الدولية معايير المحاسبة .4
 ؛)IPSAS(معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام  .5

 ؛ةالمحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالميمعايير  .6

 .معايير المحاسبة الدولية وتأثيرات األزمة المالية العالمية .7
  

  .النظام المحاسبي المالي ومتطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية :ثانيالمحور ال
  اإلطار المفاهيمي والقانوني للنظام المالي المحاسبي؛ .1
   ؛الجزائر في المحاسبية المعايرة هيئات .2
 المالي وإشكالية التقييم والقياس؛ النظام المحاسبي .3

  النظام المحاسبي المالي وفعالية اإلتصال المالي؛ .4
 النظام المحاسبي المالي واألداء المالي، حوكمة الشركات؛ .5

  النظام المحاسبي المالي والتشريعات المالية والضريبية؛ .6
 .لدولية للمراجعةالمراجعة في ظل المعايير ا النظام المحاسبي المالي ومنهجية .7

  

  .واألداء المحاسبي لألجهزة الحكومية في الجزائر) IPSAS(معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام  :ثالثالمحور ال
  في التشريعات المالية؛) مجالس المحاسبة والمؤسسات البرلمانية(دور األجهزة العليا  .1
 ألجهزة الحكومية؛محاسبة المسؤولية وأسلوب اإلدارة الالمركزية في ا .2

 القياس واإلفصاح المحاسبي في األجهزة الحكومية؛ .3

 مؤشرات تقييم األداء المحاسبي لألجهزة الحكومية؛ .4

 نظام المعلومات المحاسبي العمومي ودوره في تحسين األداء اإلداري لألجهزة الحكومية؛ .5

 اسات المحاسبية في القطاع العام؛دور العوامل اإلقتصادية والبيئية في بناء المعايير والسي .6

  .واقع نظام المحاسبة العمومية في الجزائر وآليات التطوير .7
  

  .تطبيق معايير المحاسبة الدوليةعرض تجارب بعض المؤسسات والدول في مجال  :رابعالمحور ال
  ؛لمحاسبة الدوليةدور المنظمات المهنية وغير المهنية في تحقيق توافق البيئة الجزائرية مع معايير ا .1
  ؛تطبيق معايير المحاسبة الدوليةفي مجال   تجارب الدول المتقدمة .2
  ؛تطبيق معايير المحاسبة الدوليةتجارب الدول النامية في مجال  .3
  اإلقليمية؛ و الدولية المستويات على المحاسبي التوافق النظام المحاسبي الدولي ومجهودات .4
  ؛المحاسبة اإلسالمية ومعايير المحاسبة الدوليةدراسة مقارنة بين معايير  .5
 عرض تجارب تطبيقية للممارسات المحاسبية لبعض المؤسسات اإلقتصادية واألجهزة الحكومية المحلية؛ .6

 البنوك والمؤسسات المالية، البناء واألشغال العمومية،(تقييم تطبيقات النظام المالي المحاسبي في قطاعات اإلقتصاد الوطني  .7
 .)إلخ....المؤسسات السياحية
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  :يهدف هذا الملتقى إلى
 إثراء النقاش العملي حول أهمية معايير المحاسبة الدولية في تفعيل أداء القطاعين العام والخاص في الجزائر؛ .1

 التعرف على إتجاهات النظام المحاسبي الجزائري على ضوء التجارب الدولية؛ .2

بالنهوض  التعليم العاليوكذا مساهمة الجامعة وبرامج  الجزائر في المحاسبية عايرةالم هيئات إبراز دور .3
  ؛توفير ما تحتاجه سوق العمل من يد عاملة مؤهلة ومتخصصةو باإلصالح المحاسبي

  عنها؛ الناتجة البيئة المحاسبية الجزائرية ودراسة اآلثار الدولية في المحاسبة معايير تطبيق آليات إستعراض .4
 لبحث العلمي في رسم وترشيد السياسات اإلقتصادية للدولة؛دعم ا .5

إضفاء الشفافية في إنفاق المال   تبيان دور المحاسبة ومدى مساهمتها في تجسيد التنمية المستدامة من خالل  .6
 ؛العام والحفاظ عليه، وتوفر معلومة محاسبية وفق المعايير الدولية المحاسبية

لتشريعات المالية والمحاسبية في طرح إنشغاالتهم ومحاولة صياغتها في شكل إشراك المهنيين والفاعلين في ا .7
علمي أكاديمي من خالل تقديم رؤى وسبل علمية وعملية لتطوير أداء المؤسسات اإلقتصادية واألجهزة 

  الحكومية ترفع كتوصيات؛
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The role of the International Financial Reporting Standards in attracting investments in the 

Arab countries 
 

)*(&)**( 
& 

  
 

     يمكن القول أن السبب الرئيسي وراء الحاجة إلى دراسة المحاسبة تتمثل في مدى أهميـة االسـتفادة مـن
البيانات المتولدة من األنشطة االقتصادية واألحداث التجارية، وكذلك إعداد القوائم المالية، األمر الـذي يـؤدي إلـى    

لكن التطـور المسـتمر   .متخذي القرارات، وبالتالي تصبح المحاسبة في خدمة االقتصاد توصيل المعلومات المفيدة إلى
في قطاع األعمال أدى إلى ظهور موضوعات جديدة تتطلب متابعة من الفكر المحاسبي وتؤدي في نفس الوقت إلـى  

القتصـادية العالميـة   حتمية تطوير النظم والقواعد المحاسبية لتستجيب لتلك التغيرات الجديدة في ظـل التطـورات ا  
الحديثة، وتعتبر المحاسبة من األدوات الهامة التي تستخدم في تحقيق العديد من األهداف كالتخطيط والرقابـة وتقيـيم   
األداء لترشيد القرارات على مختلف أنواعها، حيث يتم استخدام مخرجات المحاسبة بواسطة العديد من المسـتخدمين  

وحتى يمكن استخدام مخرجات المحاسبة في تحقيق هذه األهداف يجب أن تنتج هذه  سواء داخل المؤسسة أو خارجها،
  .المعلومات بمستوي جودة مقبولة

   

 المعايير المحاسبيةIFRS ،اقتصاديات بلدان عربية، االستثمار األجنبي  
Abstract : Actually, the main role of studying accounting is the extent of benefits from data 
generated by economic activities and Business events in addition to the elaboration of financial 
statements, which lead to transferring useful information to decision makers.  

The ongoing evolution in business sector leads to the emergence of new subjects gain more 
intention and pursue in accounting thought, and leads simultaneously to the necessity of developing 
accounting rules and systems, to be able to respond the new mutations in light of international 
economic changes. Accounting is considered an important tool that is used to achieve many 
objectives like planning, control, performance appraisal, rationalization all kinds of decisions. The 
outputs of accounting are used by different users inside or outside the firm. However, these outputs 
have to be produced in very high level of correctness and credibility so as to use them in achieving 
organizational goals.   
 
Keywords : International Financial Reporting Standards (IFRS), foreign investment, the 
economies of Arabic countries.   

 

 
  : تساؤالت وثوابت -1

فقد تراكم ، ليست مشكلة معلومات ناقصة، من الثابت بعد كل دراسة وحبث أن مشكلة تعاملنا مع مهنة احملاسبة يف عامل متغري
إن املشكلة احلقيقية تكمن يف كيفية توظيـف  ، وال هي مشكلة تنبؤات مستقبلية مشكوك فيها، والدراسات كم ضخم من املعلومات

و جعل احملاسبة يف خدمة سياسـات  ، من أجل التوصل إىل خمططات بعيدة املدى، حصيلة املعلومات املتراكمة والدراسات املستقبلية
من فلك االختصـاص  ، ل معهافاملقصود هو اخلروج بقضية عوملة احملاسبة ومستقبل التعام. التنمية وحتقيق احلركية االقتصادية املطلوبة

  .واالختصاصيني والرتول بالقضية لصانعي القرارات االقتصادية
  

__________________________________________ 
eMail :   (*) : l.ramdani@mail.lagh-univ.dz  &  (**): Labo.aeahh@umbb.dz 
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أنه ال ميكن الفصل بني قضية معايري االبالغ املايل الدولية يف البلدان العربيـة عمومـا واجلزائـر    ، شك اليوم دون الثابتومن 
فالبلدان العربية تواجه حاليا بقضاياها املصريية سياسات غربيـة  ، وهي جلب االستثمار األجنيب املباشر خصوصا عن القضية األساسية

يف ، الثقافية والفنيـة ، االجتماعية، بل اهليمنة الفكرية، املالية ال االقتصادية فحسبو اسبيةاهليمنة على املعلومات احمل ترسيختستهدف 
  .ظلّ نظام عاملي جديد يراد تثبيت أركانه على أعمدة السيطرة واالستغالل

ايل الدوليـة يف  ومعايري االبالغ امل، حصيلة االطالع على دراسات وحبوث عديدة حول احملاسبة الدوليةهي  البحثية الورقةوهذه 
 دولية على غرار جملس املعايري احملاسـبية الدوليـة  و التقارير الصادرة من طرف هيئات مهنية وطنية و بعض، جلب االستثمار األجنيب

  اهليئات املتعاونة معه وغريهاو
العديد من دول العـامل وااللتـزام    ومع هذا االجتاه املتنامي للعوملة أو تبين معايري البالغ املايل الدولية بشكل متزايد على مستوي

، اجلزائرية خصوصا تفاعال إجيابيا ومضطردا مع البيئة الدولية يف ااالت االقتصـادية و تتفاعل البيئة العربية عموما، بتطبيق هذه املعايري
ومبا أن مهنة احملاسبة هي ، كملةولتطوير هذا التفاعل وزيادته وتعميق جماالته يف جوانب أخرى م، وقد حقق هذا التفاعل نتائج إجيابية

منـها  ، طرحها العديد من املهتمني مبهنة احملاسبةجمال آخر يترادف مع اال االقتصادي فإن األمر يتطلب اإلجابة عن تساؤالت عدة 
   1:على سبيل املثال دون احلصر

يري احملاسبية الدوليـة؟ إىل أي مـدى؟ ويف أيـة    هل مت اإليفاء مبتطلبات توافق البيئة العربية عموما واجلزائرية خصوصا مع املعا
 ما هي اإلجنازات احملققة؟و جوانب؟ هل مت اإليفاء مبتطلبات تطبيق معايري االبالغ املايل الدولية؟

م ستكون املفتاح احلقيقي لوضع نظا املايل الدولية اإلبالغفهل تطبيق معايري ، اإلداريو تسود الساحة العربية ظاهرة الفساد املايل
اجلزائـر مؤهلـة   و هل املؤسسات العربية املعلومات احملاسبية يف التنبؤ خبطر اإلفالس؟ وما أمهية حماسيب مايل يقلص من هذه الظاهرة؟

 ؟احملاسبية الدولية املعايريتداعيات تبين و هي صعوبات ماو لتطبيق املعايري احملاسبية الدولية؟
  : مشكلة الدراسة  -2

هـي أهـم    يف إصالح املنظومة احملاسبية يف اجلزائر؟ وما ملدرسة الفرنسية بدال من املدرسة األنقوسكسونيةبا االستنجادملاذا مت 
هل اجلزائر مؤهلة لتطبيـق   ؟هي األطر التصورية للمحاسبة وما ؟فرنسا االختالفات املوجودة بني املعايري احملاسبية الدولية واحملاسبة يف

  املعايري احملاسبية الدولية؟ 
املستقبلية؟ هـل لـدينا بـرامج    و يف اال املايل واحملاسيب تتوافق مع املعطيات احلالية جديدة للجامعات العربية هناك برامجهل 

احملاسبة الدولية واإلبالغ املايل إلعادة تأهيل خـرباء احملاسـبة    مستقبلية يف العمل احملاسيب يف اجلزائر كفتح مركز وطين خمتص مبعايري
من حيث الكم والكيف مع املعايري الدولية إلعداد التقارير  اء جدد يف املستقبل؟ وملاذا ال يتم إصدار معايري عربية تتوافقاحلاليني وخرب

وهل ميكـن   املالية؟ وكيف تتعامل مؤسسات األعمال مع املشاكل اليت تواجهها عند تطبيق وتبين املعايري احملاسبية الدولية ألول مرة؟
االبالغ الدولية على كل املؤسسات؟ هل ميكن تطبيق معايري االبالغ املـال الدوليـة يف املؤسسـات الصـغرية     تعميم تطبيق معايري 

  واملتوسطة؟
  : فرضيات الدراسة -3
  يف جلب االستثمار األجنيب املباشراجيابيا و لتطبيق معايري االبالغ املايل الدولية دورا هاما -
  ط لنجاح االتفاقيات التجارية الدوليةيعد تطبيق معايري احملاسبة الدولية شر -
  متنحها تأشرية دخول األسواق الدوليةو تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يضفي صفة العاملية على قوائم الشركات -
د من هذه املايل الدولية سيكون املفتاح احلقيقي للح اإلبالغتطبيق معايري و اإلداريو تسود الساحة العربية ظاهرة الفساد املايل -
  الظاهرة
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  اجلزائرية مؤهلة لتطبيق املعايري احملاسبية الدوليةو ميكن اعتبار الشركات العربية -
  حتمية املايل الدولية ضرورة اإلبالغاملعايري احملاسبية ومعايري  ميكن اعتبار تبين -
  متلك البلدان العربية رؤية استراتيجية يف جمال العمل احملاسيب -
  .ون بالقوائم املالية املعدة طبقا للمعايري احملاسبية الدولية وتولد لديهم الثقة بعمليات الشركاتيهتم املستثمر -
  

 
  : بنية احلساباتو بالنسبة للمخطط احملاسيب -1

حبيـث مت أنـه مت   ، م احملاسيب املايل نالحظ أنه مت االعتماد على املخطط احملاسيب العام الفرنسيمن خالل بنية احلسابات يف النظا
 رغم أن هذا األخري أجريت عليه عدة تعديالت، 1999املعدل يف سنة  1983اقتباس أغلب حسابات املخطط الفرنسي نسخة سنة 

السرية وهي غري متطورة مقارنة باحملاسـبة  و فرنسا تتميز بالتحفظورغم أن احملاسبة يف ، 2007-2002أخرى يف الفترة املمتدة من 
  .أرضية بالنسبة للمعايري احملاسبية الدوليةو يف البلدان األنقلوساكسونية اليت هي امتداد

 : من حيث املرجعية الفكرية للنظام احملاسيب املايل -2
 و يف هذا اإلطار، عديد من دول العامل وااللتزام بتطبيق هذه املعايريعلى مستوي ال متزايدمت تبين املعايري احملاسبية الدولية بشكل 

ولتطوير هذا التفاعل وزيادته وتعميـق  ، تفاعلت البيئة اجلزائرية بشكل عام تفاعال إجيابيا ومضطردا مع البيئة الدولية يف اال احملاسيب
آخر يترادف مع اال االقتصادي فإن األمر تطلب حتميـة تـبين    ومبا أن املهنة احملاسبية هي جمال، جماالته يف جوانب أخرى مكملة

حماولـة   ميكن مالحظ أنه مت وإجراءنا ملقاربة نظرية و من خالل نصوص النظام احملاسيب املايل، اجلزائر نظريا للمعايري احملاسبية الدولية
  2:اآلتيةلدولية تبين نسبيا بعض فقرات من املعايري احملاسبية او تكييف املنظومة احملاسبية

  ؛املعيار احملاسيب الدويل األول عرض وتقدمي القوائم املالية
  ؛الدويل الثاين حماسبة املخزونات احملاسيباملعيار  -
  ؛الدويل السابع جدول التدفقات النقدية للخزينة احملاسيباملعيار  -
  ؛الدويل الثاين عشر ضرائب الدخل املؤجلة احملاسيباملعيار  -
  ؛الدويل السادس عشر حماسبة األصول الثابتة احملاسيبر املعيا -
  ؛الدويل السابع عشر حماسبة عقود االجيار التمويلية احملاسيباملعيار  -
  ؛الدويل الثامن والثالثون حماسبة األصول الثابتة املعنوية احملاسيباملعيار  -
  ؛األسعارالدويل الواحد والعشرون حماسبة أثار تغريات  احملاسيباملعيار  -
  السياسية احملاسبيةو األخطاءو نتائج التغرياتالدويل الثامن حماسبة  احملاسيباملعيار  -
  ؛األحداث الالحقة للميزانيةالدويل العاشر حماسبة  احملاسيباملعيار  -

 3.األخرى اليت حاولنا اختبار درجة تطبيقها يف بعض املؤسسات اجلزائرية املعايريوبعض 
بالنسبة للكشوف احملاسبية مت أخذ بعني االعتبار املعيار احملاسيب الدويل األول الـذي يتنـاول   : القوائم املالية لعرض بالنسبة–أ 

  باإلضافة إىل املعيار احملاسيب السابع الذي يتناول جدول تدفقات اخلزينة؛، عرض وتقدمي القوائم املالية
 الذي يتناول املخزونات؛، ات مت اعتماد املعيار احملاسيب الدويل الثاينبالنسبة ملعاجلة املخزون: بالنسبة لتقييم املخزونات -ب
هذا ما يعين أن اجلزائر ، ومت التطرق يف النظام احملاسيب املايل اجلديد إىل الضرائب املؤجلة: بالنسبة لضرائب الدخل املؤجلة -ت

  ؤجلة؛الذي يتناول ضرائب الدخل امل، تبنت املعيار احملاسيب الدويل الثاين عشر
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  .متويل–الذي يعاجل حماسبة عقود اإلجيار ، مت تبين املعيار احملاسيب السابع عشر: لعقود اإلجيار بالنسبة -ث
 : من حيث املبادئ احملاسبية -3
من خالل النظام احملاسيب املايل اجلديد نالحظ أنه مت تبين مبدأ جديد يتمثل يف مبدأ تغليـب الواقـع   : اجلوهر فوق الشكل -أ 

هذا املبدأ له تأثري على املعاجلة احملاسبية لبعض األحداث االقتصادية مثل معاجلـة عقـود اإلجيـار    ، القتصادي على الشكل القانوينا
 التمويلية؛
 : من حيث املعاجلة احملاسبية اجلديدة -4
  : متويل–املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجيار  -أ 

حبيث أصبحت تعاجل من خالل امليزانية بعد ما كان يتم تسـجيلها  ، متويل-ود اإلجيارمت اعتماد وتبين معاجلة حماسبية جديدة لعق
 : و لتوضيح ذلك سوف نتناول األمثلة التالية، من خالل جدول حسابات النتائج

ية تسجل فاملعاجلة احملاسبية تقر حتم، سنوات من البنك لشراء طائرة 5مليار ملدة  5بافتراض قيام شركة للطريان باقتراض مبلغ 
  الطائرة ضمن عناصر األصول يف ميزانية الشركة؛ 

 5مع تقسيط مثـن الشـراء علـى مـدار      ويف حالة ما قامت الشركة بشراء الطائرة بنفس املبلغ من الشركة املنتجة هلا مباشرة
  ركة؛وتسجيل الطائرة ضمن عناصر األصول يف ميزانية الش، هنا أيضا جيب أن تتم رمسلة عملية الشراء، سنوات

مع سداد أقساط إجيار مسـاوية ألقسـاط   ، متويل-سنوات مبوجب عقد اإلجيار 5لكن إذا قامت الشركة باستئجار الطائرة ملدة 
لكن طبقا للمعايري احملاسبية الدولية فانه جيب على املستأجر تسـجيل  .هنا يطرح املشكل حول كيفية التقرير عن تلك الصفقة، الشراء

وعن طريق رمسلة القيمة احلاليـة ألقسـاط   ، يف امليزانية بالقيمة العادلة لألصل أو سعر الشراء -يف هذا املثالالطائرة  -األصل املؤجر
قد نقل أغلب منافع وخماطر امللكية للمستأجر فيجب استبعاد األصل املعين من امليزانية وتعويضـه  و كما أن املؤجر، اإلجيار املستقبلية

 يف النظام احملاسيب املايل؛ 274حساب  لية من خاللحبساب حقوق عقود االجيار التموي
  : مشكلة املعاجلة احملاسبية للضرائب املؤجلة -ب

  : مت اعتماد املعاجلة احملاسبية لضرائب الدخل املؤجلة طبقا للمعايري احملاسبية الدولية؛ من خالل 
  دائنا؛ 692مقابل جعل حساب ، مدينا 133جيعل حساب ، يف حالة ضرائب األصول املؤجلة -
  .مدينا 693مقابل جعل حساب ، دائنا 134جيعل حساب ، يف حالة ضرائب اخلصوم املؤجلة -
  : البيع -التجارية خارج فاتورة الشراء املعاجلة احملاسبية للتخفيضات مشكلة -ت

كأا ختفيضات و البيع-حبيث كانت تتم معاجلة التخفيضات التجارية خارج فاتورة الشراء، تتم بطريقة ختتلف عما كانت عليه
  : التالية أما من خالل النظام احملاسيب املايل فتتم املعاجلة من خالل احلسابات، مالية

  بالنسبة للتخفيضات التجارية اخلاصة مبشتريات البضائع والسلع؛ 609حساب  -
  بالنسبة للتخفيضات التجارية اخلاصة باخلدمات اخلارجية؛ 619حساب  -
  للتخفيضات التجارية للخدمات اخلارجية األخرى؛ بالنسبة 629حساب  -
 .املكتسبةو بالنسبة للتخفيضات التجارية احملصلة 709حساب  -

 : وعموما ميكن أن منيز بني التخفيضات التجارية والتخفيضات املالية فما يلي
  : عناصر القوائم املالية اجلديدة-5

، مت إضافة جدول تـدفقات اخلزينـة  ، ان مت إحداث عليهما بعض التعديالتاللذ وجدول حسابات النتائج باإلضافة إىل امليزانية
 واملالحق؛، جدول تغريات رأس املال
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 : التقييم احملاسيبو اجلديد يف القياس -6
يم بعض فانه مت اعتماد يف بعض احلاالت تقي...). تكلفة االجناز، تكلفة االقتناء، تكلفة الشراء(مبدأ التكلفة التارخيية  باإلضافة إىل

  .؛ القيمة احملققة؛القيمة احلالية4أو السوقية يف ظل املنافسة العادية) Juste Valeur(القيمة العادلة : العناصر انطالقا من
  


 

  البيع-جلة احملاسبية للتخفيضات واحلسومات يف الفاتورة األصلية الشراءمشكلة املعا-1
  : حماسبة اخلصم وأنواعه

وقد يكون له أثر مايل أو ال يكون لـه  ، وهو التنازل عن مبلغ معني من املال على شكل نسبة مئوية أو غريه: مفهوم اخلصم  -
واخلصم  ال يعاجل حماسبيا، خلصم الذي ليس له أثر مايل يسمى خصم جتاريوا، -يسجل يف الدفاتر الأي يسجل بالدفاتر أو -أثر مايل 

  .يعاجل حماسبيا، الذي له أثر مايل يسمى خصم نقدي أي ختفيض تعجيل الدفع
 : أنواع اخلصم -
عىن أن مب، وهذا اخلصم ليس له أثر مايل، وهو اخلصم الذي حيتسب على إمجايل الثمن املدون على الفاتورة: اخلصم التجاري -أ

حيث يسجل القيد يف دفتر اليومية بقيمة صـايف  ، ولكنه حيتسب ويظهر على الفاتورة فقط، هذا اخلصم ال يسجل يف الدفاتر احملاسبية
  . يتم إثبات القيد احملاسيب بصايف الفاتورة، اخلصم التجاري –اإلمجايل : الفاتورة
إذا مت السـداد خـالل   ، متفق عليه يتم احتساا من قيمة الدين عبارة عن خصم وهو نسبة مئوية أو مبلغ: اخلصم النقدي -ب

أن تكون العمليـة علـى   ، ويضع بعض أهل االختصاص عدد من الشروط منها، فترة زمنية متفق عليها ويسمى خصم تعجيل الدفع
بالنسبة ، ح به مصاريف مدينةبالنسبة للبائع يسمى خصم مسمو، زمنية حمددة ومتفق عليها مسبقا فترةأن يتم السداد خالل ، احلساب

  .للمشتري يسمى خصم مكتسب إيرادات دائنة
وذلـك  ، وهو عبارة عن اخلصم الذي مينحه البائع إىل زبائنه إذا مت السداد خالل الفترة املتفق عليها: اخلصم املسموح به1-ب

يف حالـة  ، وسموح به يكون من وجهة نظر البائعأي أن اخلصم امل، أي أنه قد يتعلق باملبيعات اآلجلة، تشجيعا هلم على سداد ديوم
 ويعترب اخلصم املسموح به خسـارة ، والعكس صحيح، يتم اخلصم ويقع ويستفيد منه الزبون أو املدين فانهما مت السداد خالل الفترة 

  .ولذلك جيب أن يثبت يف دفتر اليومية يف الطرف املدين، على البائع أي مصاريف
  : املعاجلة احملاسبية-
  طريقة صايف الفاتورة و طريقة إمجايل الفاتورة 5:وجد اجتاهني يف حالة ما ظهر اخلصم النقدي يف الفاتورة األصليةي

، يكتسبه إذا قام بالتسديد خالل املدة املتفـق عليهـا  و عبارة عن اخلصم الذي حيصل عليه املشتري:  اخلصم املكتسب 2-ب
ويتبني ، وقد يتعلق باملشتريات اآلجلة، ي ولذلك جيب أن يسجل بالدفاتر احملاسبية دائناللمشتر ويعترب اخلصم املكتسب رحبا أي إيرادا

  .أن اخلصم املكتسب هو نفس اخلصم املسموح به ولكن من وجهة نظر املشتري
  مشكلة املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجيار التمويلية -2

تم احملاسبة عنه كما لو مت شراء األصل ويترتب على ذلك إثبات اإلجيار إذا صنف العقد متويليا فإنه ي املاليةحسب خرباء احملاسبة 
 : التمويلي يف الدفاتر أصالً والتزاماً يف الوقت نفسه بالقيمة األقل من بني اثنتني

 أو ).مع مراعاة استبعاد تكلفة تنفيذ العقد(القيمة احلالية للحد األدىن لدفعات اإلجيار  -أ
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قد ال ميكن إثبات قيمة األصل بقيمة تزيد عن قيمتـه السـوقية   : لة لألصل املستأجر يف تاريخ العقدالقيمة السوقية العاد -ب
نظراً ألن األصـل   .العادلة ويتطلب احتساب القيمة احلالية ضرورة احتساب احلد األدىن لدفعات اإلجيار ومعرفة معدل اخلصم املالئم

إذا كان عقـد اإلجيـار   : تالكه وتتحدد فترة االهتالك من خالل شرطني مهاالذي يتم االعتراف به هو أصل طويل األجل فيجب اه
أما الشرط الثاين جيب اهتالك األصل خـالل فتـرة   .يتضمن نقل ملكية األصل املستأجر أو يتضمن حق شراؤه أقل من القيمة العادلة

  6.الك قاصرة على فترة اإلجيار فقطإذا مل يستوف عقد اإلجيار هذين الشرطني تكون فترة االهت .تساوي عمره االقتصادي
األول ميثل النقص : خالل فترة اإلجيار جيب استخدام طريقة معدل الفائدة الفعال لتجزئة كل دفعة من دفعات اإلجيار إىل جزئني

عدل اخلصم نفسـه  الثاين ميثل مصاريف الفائدة الذي جيب حتميله على الفترة ويستخدم املستأجر م .يف قيمة االلتزام عن عقود اإلجيار
   .الذي سبق استخدامه الحتساب القيمة احلالية للحد األدىن لدفعات اإلجيار عند تطبيق طريقة معدل الفائدة الفعال

   7:متويل طبقا للنظام احملاسيب املايل-املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجيار -
حبيث جيعل إحدى حسابات القيم الثابتة مدينا ، يل يف األصولمتو -يسجل عقد اإلجيار: املعاجلة احملاسبية يف دفاتر املستأجر -أ

وعنـدما يـتم تسـديد    .)يف اجلانب الدائن 167حساب (حساب الديون اخلاص ذا العقد  ويقابله يف اخلصوم 21حساب فرعي 
 اجلانـب الـدائن   وكذلك حساب املصاريف املالية جيعل مدينا ويف، مدينا مببلغ السداد 167الدفعات حسب االتفاق جيعل حساب 

  يكون حساب اخلزينة أو يسجل مثل عملية شراء على احلساب
أو املعيـار  ، الدويل السادس عشـر  وذلك طبقا للمعيار احملاسيب كما جيب أن تسجل املؤسسة اليت استأجرت األصل االهتالك

سـيب املـايل املتعلقـة    حسابات النظام احملا اذا كان األصل حمل االجيار التمويلي أصل غري مادي ومن خالل 38احملاسيب الدويل رقم 
  .باالهتالكات

القـيم الثابتـة   (متويل يف احلقوق طويلة األجـل   -يسجل مبلغ األصل حمل عقد اإلجيار: املعاجلة احملاسبية يف دفاتر املؤجر -ب
وعند التحصيل يسجل .األصلحىت ولو كان املؤجر لديه عقد امتالك هذا  املمتلكاتوال ميكن تسجلها ضمن ، 274حساب ) املالية

مقابل تسـجيل  . األصول املالية إيرادات 762 متويل وحساب-حساب قروض وحقوق خاصة بعقد اإلجيار 274يف اجلانب الدائن 
  8.حساب اخلزينة مدينا

  

 
  

  درجة تطبيق املعايري احملاسبية الدولية: )01(ول رقم اجلد
IAS16 IAS17 IAS19 IAS20 IAS36 IAS12 IAS18 IAS1 IAS7  
60% 0% 90% 0% 70% 100% 90% 80% 0% SONATRACH 
60% 0% 90% 0% 70% 100% 90% 100% 100% GCB 
60% 0% 90% 0% 70% 80% 90% 100% 100% SONELGAZ 
60% 0% 90% 0% 70% 80% 100% 100% 100% AURASSI 
60% 0% 90% 0% 70% 80% 90% 100% 100% Port d’Alger 
60% 0% 90% 0% 70% 80% 90% 100% 100% Air Algérie 
60% 0% 90% 0% 70% 80% 100% 100% 100% SAIDAL 

 2014شعيب شنوف، دراسة ميدانية،  :املصدر
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 الدولية يف املؤسسات اجلزائرية غ املايلدرجة تطبيق معايري االبال): 02(اجلدول رقم 
IFRS1 IFRS2 IFRS3 IFRS4 IFRS5 IFRS6 IFRS7 IFRS8  
60% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% SONATRACH 
100% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% GCB 
100% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% SONELGAZ 
100% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% AURASSI 
60% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% Port d’Alger 
50% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% Air Algérie 
100% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% SAIDAL 

 2014شعيب شنوف، دراسة ميدانية،  :املصدر
  

 
وتقـدمي  ، واالنفتاح على االقتصاد العـاملي ، نظمة العاملية للتجارةاملتجه مجيع دول العامل ومن ضمنها اجلزائر حنو االنضمام إىل ت

األمر الذي جعل هنـاك  . جلذب رؤوس األموال عن طريق الشركات متعددة اجلنسيات واملنظمات املالية الدولية املختلفةالتسهيالت 
املراجعة وتدقيق احلسابات ، والدوليني من محلة الشهادات وذوي اخلربة املهنية الدولية يف احملاسبة والتحليل املايل اءاخلربطلبا كبريا على 

 .وإدارة املشاريع وغريها
يف  إلف، ومتعددة اجلنسيات مثل شركات شـل جيعل الشركات وبالطبع فإن عدم توفر هذه اخلربات من محلة هذه الشهادات

وسيبسـا   وأنادركو األمريكية، توتال الفرنسية بريتش بترو ليوم الربيطانية، ووكذلك أجيب االيطالية، رون يف أنقوالشـيف، ونيجرييا
البنوك اخلاصة مثل سييت بنك يف و وشركات القطاع اخلاص األجنبية وبعض اإلدارات، الدولية واملنظمات املالية، يف اجلزائر االسبانية

األمر الذي يفقد اليد العاملة احملليـة فـرص   ، دوليني من محلة هذه الشهادات من خارج الدول العاملة فيهاتستقدم اخلرباء ال، اجلزائر
حبكم أنـين كنـت    وهذا. أو الوصول إىل املستويات اإلدارية العليا، التميز واحلصول على أجور مرتفعة مقارنة باليد العاملة األجنبية

إىل  2000يوم حباسي مسـعود يف اجلنـوب اجلزائـري يف الفتـرة املمتـدة مـن أكتـوبر       إطارا بالشركة الربيطانية بريتش بترو ل
أهم أسباب عدم وجود إطارات حملية حتمل مؤهالت مهنية دولية يف هذه التخصصات هـو عـدم    وجدت من بني، 20079أكتوبر

 و أحيانا انعـدام ، اكتفاء اإلطارات احمللية بالتأهيل األكادميي احمللي التقليدي، وبأمهية التأهيل املهين الدويل الكايفتوفر وانتشار الوعي 
 .بالنسبة للعديد من إطارات الشركة الوطنية للبترول سونا طراك حىت التأهيل األكادميي

ففي اجلامعات يـتم تنـاول   ، يعد التأهيل املهين الدويل يف احملاسبة والتحليل املايل مكمال مهما ملا مت تناوله يف مقررات اجلامعات
بينما يركز التأهيل املهين على تأهيل الفرد الستخدام تلك املفاهيم والقواعد يف حياته ، العامة لكل ختصص والقواعداملفاهيم واملبادئ 

 .لتكون ممارساته املهنية ترمجة سريعة لتلك القواعد واملفاهيم، العملية
، للمفهوم احلديث لإلدارة وهو مفهوم اجلودة الشاملة على مستوى املوظفني املتخصصنيكما أن التأهيل املهين الدويل يعد ترمجة 

ليتميز بذلك بقدرته على اختاذ القرارات وتقدمي النصائح يف الوقـت املناسـب   ، مبعىن أن يكون الفرد قادرا على عمل ما هو مطلوب
 .وباجلودة املطلوبة

بعـض املؤسسـات   و ا على غرار الشركة الوطنية للبترول اجلزائرية سوناطراكوألن املؤسسات العربية عموما اجلزائرية خصوص
فقد أصبح هلا عالقات وشراكات وأهداف تتجاوز احلدود الوطنية لتصـل إىل النطـاق   ، األخرى املختلفة باتت تعمل يف زمن العوملة

عة املهنية والعلمية املناسبة للعمل وفقا للنطـاق  وبالتايل بات من الضروري حصول اإلطار العامل يف هذه الشركات على اجلر، الدويل
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وبالتايل فالتأهيل الدويل مينحه هذه اجلرعة بشكل مكثف ليكون ملما بقواعد االقتصاد والتسويق الدوليني واملعايري احملاسـبية  ، اجلديد
دارس خبريا دوليا ملما بكل تفاصيل العمل كما أن التأهيل الدويل جيعل ال، وقانون األعمال الدويل فيما خيص العمل التجاري، الدولية

مع إملامه بالقواعد األساسية للتخصصات األخرى واليت متس عمله بشكل غري مباشر مثـل  ، الدويل والوطين يف التخصص الذي خيتاره
ترمجة القـوائم  ، بالعملة األجنبيةاملعامالت ، دراسة بعض القضايا اليت مل تكن احملاسبة التقليدية تم ا كعملية التوحيد احملاسيب العاملي

، وهذه بعض األمثلة فقط اليت هلا عالقة باملعـايري احملاسـبة الدوليـة   ، مشكلة الضرائب على املستوى الدويل، املالية بالعملة األجنبية
  .واألنشطة الدولية، واملرتبطة بالشركات متعددة اجلنسيات

إال أا أيضا تنشر يف اتمـع ثقافـة   ، مهنية تصل به إىل االحتراف الدويل وباإلضافة إىل أن هذا التأهيل مينح املتخصص جرعة
وإعـداد خطـط   ، األمر الذي جيعل إدارة املؤسسات الصغرية والكبرية أكثر خربة يف التعامل مع املعطيات االقتصادية، اإلدارة احلديثة

، لبعد االقتصادي الدويل على التغريات االقتصادية احمللية املختلفـة كما أا جتعل اتمع قادرا على استيعاب أثر ا، وموازنات املشاريع
ملا حيققه من عوائد مالية خمتلفة تتمثـل يف ختفـيض   ، ومن جهة أخرى فإن التأهيل الدويل يشكل استثمارا وطنيا هاما .هذا من جهة

وهو األمر الذي يسمى بتحويـل  ، فز مرتفعةتكاليف استقدام خرباء أجانب وتوفري فرص عمل أكثر داخليا وخارجيا ومبرتبات وحوا
   10.القوى البشرية إىل رأس مال أو استثمار اجتماعي قابل للتصدير

  : مدى توافق األنظمة احملاسبية للمعايري احملاسبية الدولية -1
  املنظومة احملاسبية مع املعايري احملاسبية الدولية بشكل جزئي بتكييفقامت  11اجلزائر
  احملاسبية الدولية عايرياملتبنت  12 األردن
  نظامها احملاسيب مع املرجعية الدولية للمحاسبة تكييفحاولت  13 املغرب
أعطى نظام احملاسبة للمؤسسات .يف تونس هو من بني األنظمة املنبثقة بصفة كبرية عن املعايري الدولية احملاسبةيعترب نظام  14تونس

ية وخاصة املستثمرين وساهم يف بلورة الدور اجلديد للمؤسسة وألزمها على إتبـاع  بتونس عناية خاصة مبختلف مستعملي املعلومة املال
  مبادئ وقواعد ملسك احملاسبة وإعداد القوائم املالية

واليت يستدعي تنفيذها تبين منهجيـة مناسـبة   ، خطة للتحول إىل معايري احملاسبة ومعايري املراجعة الدولية مت اعتماد 15 السعودية
  الدولية والنظر يف مراحل التطبيق ومدى احلاجة إلجراء أي تعديالت الزمة عليها أو على األنظمة والتعليمات احلاليـة لدراسة املعايري

اما بالنسبة للمؤسسات ، م وذلك بالنسبة للمؤسسات املدرجة يف السوق املالية2017 ليتم تطبيق تلك املعايري للقوائم املالية املعدة يف
   2018تطبيق هو سنة األخرى فيكون تاريخ ال

  .احملاسبية املصرية اليت تبنت من خالهلا املعايري احملاسبية الدولية وتراعي خصوصياا املعايريقامت بإصدار  16 مصر
 

           
 

   17:أمهها مجلة من النتائج إىلمت التوصل  االستبيانية السابقة للعديد من الدراسات مسح إجراءمن خالل 
  يهتم املستثمرون بالقوائم املالية املعدة وفقا للمعايري احملاسبية الدولية وتولد لديه الثقة بعمليات الشركات وبالتايل تشجعه على

  ؛جلب استثمارات
 الدولية واملنافسة األسواقمتنحه تأشرية دخول و في صفة الدولية على قوائم الشركاتان تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يض  
 يعد تطبيق معايري احملاسبة الدولية شرط لنجاح االتفاقيات التجارية الدولية. 
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تمل علـى  ومت اختيار عينة مستهدفة من جمتمع الدراسة الذي اش من خالل ذلك حاولنا اجراء دراسة استبيانيه ختص هذا احملور 
كما ، ومسايرة للتطورات اليت حتدث على مهنة احملاسبة هم الشرحية األكثر تتبعا األكادميينيعلى اعتبار ان  اجلامعاتعدد من أساتذة 

  .واحملاسبون املعتمدون، حمافظي احلسابات، اشتملت على خرباء احملاسبة
  عينة الدراسة: )03(اجلدول رقم 

عدد االستمارات   
  املوزعة

الستمارات عدد ا
  املسترجعة

  النسبة

   80  16  20  حمافظي احلسابات

  93  28  30  املايل الدولية اإلبالغأكادمييون ممن هلم اهتمامات حبثية باالستثمارات ومعايري 
  40  4  10  احملاسبون املعتمدون

  72  18  25  خرباء احملاسبة
  

  فحص رأي عينة الدراسة:  )04(اجلدول رقم 

  حاملطرو اإلشكال  الرقم
موافق 
  موافق  بشدة

غري 
  حمايد  موافق

  6  20  18  22  املايل الدولية دورا يف جلب االستثمار األجنيب املباشر؟ اإلبالغتطبيق معايري هل ل  1
  17  39  8  4  هل يعد تطبيق معايري احملاسبة الدولية شرط لنجاح االتفاقيات التجارية الدولية؟  2

3  
يضفي صفة العاملية علـى قـوائم الشـركات    هل تطبيق املعايري احملاسبية الدولية 

  3  13  15  35  ومتنحها تأشرية دخول األسواق الدولية؟

4  
هل يهتم املستثمرون بالقوائم املالية املعدة طبقا للمعايري احملاسبية الدوليـة وتولـد   

  -  12  12  42  لديهم الثقة بعمليات الشركات؟

  5  58  3  -  ال العمل احملاسيب؟ يف جم إستراتيجيةهل متلك البلدان العربية رؤية   5
  3  9  22  32  املايل الدولية ضرورة حتمية؟ اإلبالغهل تبين املعايري احملاسبية ومعايري   6
  7  41  12  6  هل الشركات العربية واجلزائرية مؤهلة لتطبيق املعايري احملاسبية الدولية؟  7

8  
املايل  اإلبالغيق معايري تسود الساحة العربية ظاهرة الفساد املايل واإلداري فهل تطب

  15  32  17  2  ستكون املفتاح احلقيقي للحد من هذه الظاهرة؟ الدولية

  

  : حتليل نتائج عينة الدراسة واختبار الفرضيات -2
  املايل الدولية دورا يف جلب االستثمار األجنيب املباشر؟  اإلبالغتطبيق معايري ل هل-

باملائة  24و، باملائة 53ـحبيث كانت النسبة األكرب منها للمحاسبني املعتمدين ب، ملائةبا 31فان عينة الدراسة غري موافقة بنسبة 
  .باملائة لألكادمييني 2ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة 21، حملافظي احلسابات

 23، افظي احلساباتباملائة حمل 21، باملائة 12حبيث كانت موزعة بني احملاسبني املعتمدين ، عينة الدراسة موافقة منباملائة  28
  .باملائة لألكادمييني 44ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة

 32، باملائة حملافظي احلسابات 18، باملائة 9حبيث كانت منها للمحاسبني املعتمدين ، عينة الدراسة موافقة بشدة منباملائة  32
  .باملائة لألكادمييني 41ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة
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باملائـة خلـرباء    31، باملائة حملافظي احلسابات 29، باملائة 34حبيث كانت منها للمحاسبني املعتمدين ، ة نسبة احملايدةباملائ 9
  .باملائة لألكادمييني 6ونسبة ، احملاسبة

مـا  وهـذا  ، نالحظ أن أكثر من ستون باملائة من عينة الدراسة كانت بني موافق وموافق بشدة: اختبار صحة الفرضية األوىل
  .يثبت صحة الفرضية األوىل

  معايري احملاسبة الدولية شرط لنجاح االتفاقيات التجارية الدولية؟  تطبيقهل يعد -
 52احملاسـبني املعتمـدين   : باملائة حبيث وزعت هذه النسبة من خالل اجابام كمايلي 59غري موافقة بنسبة  الدراسةفان عينة 

  .باملائة لألكادمييني 5ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة 19، باملائة حملافظي احلسابات 24، باملائة
 7، باملائـة  4احملاسبني املعتمـدين  : حبيث وزعت هذه النسبة من خالل اجابام كمايلي ، باملائة من عينة الدراسة موافقة 12

  .باملائة لألكادمييني 58ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة 31، باملائة حملافظي احلسابات
باملائـة حملـافظي    37، باملائة 41احملاسبني املعتمدين : حبيث وزعت هذه النسبة من خالل اجابام كمايلي، باملائة حمايدة 26
  .باملائة لألكادمييني 3ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة 19، احلسابات

، باملائـة  2احملاسبني املعتمدين : بام كمايلي حبيث وزعت هذه النسبة من خالل اجا. الدراسة موافقة بشدة عينةباملائة من  6
  .باملائة لألكادمييني 49ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة 27، باملائة حملافظي احلسابات 22

وهذا مـا ينفـي   ، باملائة من عينة الدراسة كانت بني موافق وموافق بشدة 18حوايل  أننالحظ : اختبار صحة الفرضية الثانية
  .الثانيةصحة الفرضية 

  ؟متنحها تأشرية دخول األسواق الدوليةو احملاسبية الدولية يضفي صفة العاملية على قوائم الشركات املعايريهل تطبيق -
احملاسـبني  : حبيث وزعت هذه النسبة من خالل اجابات عينة الدراسة كمـايلي ، باملائة 19فان عينة الدراسة غري موافقة بنسبة 

  .باملائة لألكادمييني 9ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة 19، باملائة حملافظي احلسابات 21، باملائة 51املعتمدين 
 17احملاسبني املعتمدين : حبيث وزعت هذه النسبة من خالل اجابات عينة الدراسة كمايلي ، من عينة الدراسة موافقة باملائة 23

  .باملائة لألكادمييني 38ونسبة ، احملاسبةباملائة خلرباء  19، باملائة حملافظي احلسابات 26، باملائة
باملائة  14، باملائة 66احملاسبني املعتمدين : حبيث وزعت هذه النسبة من خالل اجابات عينة الدراسة كمايلي ، حمايدة باملائة 5

  .باملائة لألكادمييني 6ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة 14، حملافظي احلسابات
احملاسـبني  : يلـي  عينة الدراسة كمـا  إجاباتحبيث وزعت هذه النسبة من خالل . راسة موافقة بشدةمن عينة الد باملائة 53
  .باملائة لألكادمييني 55ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة 29، باملائة حملافظي احلسابات 13، باملائة 3املعتمدين 

وهذا ما يثبـت  ، ة الدراسة كانت بني موافق وموافق بشدةباملائة من عين 75أكثر من  أننالحظ : اختبار صحة الفرضية الثالثة
  .الثالثة الفرضيةصحة 

ستكون املفتاح احلقيقي للحد من  املايل الدولية اإلبالغاإلداري فهل تطبيق معايري و العربية ظاهرة الفساد املايل الساحةتسود  -
  هذه الظاهرة؟ 

احملاسـبني  : عينة الدراسة كمـايلي  إجاباتث وزعت هذه النسبة من خالل حبي، باملائة 49الدراسة غري موافقة بنسبة  عينةفان 
  .باملائة لألكادمييني 11ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة 39، باملائة حملافظي احلسابات 17، باملائة 33املعتمدين 
 9احملاسبني املعتمدين : يلي  كما عينة الدراسة إجاباتحبيث وزعت هذه النسبة من خالل ، من عينة الدراسة موافقة باملائة 26

  .باملائة لألكادمييني 39ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة 32، باملائة حملافظي احلسابات 20، باملائة
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 24، باملائـة 37احملاسبني املعتمـدين  : يلي  عينة الدراسة كما إجاباتحبيث وزعت هذه النسبة من خالل ، حمايدة باملائة 22
  .باملائة لألكادمييني 4ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة 35، احلسابات باملائة حملافظي

احملاسبني املعتمدين : يلي عينة الدراسة كما إجاباتحبيث وزعت هذه النسبة من خالل . باملائة من عينة الدراسة موافقة بشدة 3
  .باملائة لألكادمييني 42بة ونس، باملائة خلرباء احملاسبة 22، باملائة حملافظي احلسابات 27، باملائة 3

وهـذا مـا   ، باملائة من عينة الدراسة كانت بني موافق وموافق بشدة 29أن حوايل من  نالحظ: اختبار صحة الفرضية الرابعة
  .ينفي صحة الفرضية الرابعة

  اجلزائرية مؤهلة لتطبيق املعايري احملاسبية الدولية؟و العربية الشركاتهل  -
احملاسـبني  : يلي عينة الدراسة كما إجاباتحبيث وزعت هذه النسبة من خالل ، باملائة 62موافقة بنسبة فان عينة الدراسة غري 

  .باملائة لألكادمييني 11ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة 27، باملائة حملافظي احلسابات 21، باملائة 41املعتمدين 
 17احملاسبني املعتمدين : ة من خالل اجابات عينة الدراسة كمايلي حبيث وزعت هذه النسب، من عينة الدراسة موافقة باملائة 18

  .باملائة لألكادمييني 23ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة 27، باملائة حملافظي احلسابات 33، باملائة
 32، باملائـة  47احملاسبني املعتمـدين  : حبيث وزعت هذه النسبة من خالل اجابات عينة الدراسة كمايلي ، حمايدة باملائة 10

  .باملائة لألكادمييني 2ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة 17، باملائة حملافظي احلسابات
احملاسبني املعتمدين : حبيث وزعت هذه النسبة من خالل اجابات عينة الدراسة كمايلي. باملائة من عينة الدراسة موافقة بشدة 9 

  .باملائة لألكادمييني 43ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة 41، باملائة حملافظي احلسابات 7، باملائة 9
وهذا مـا  ، باملائة من عينة الدراسة كانت بني موافق وموافق بشدة 27نالحظ أن حوايل من : اختبار صحة الفرضية اخلامسة

  .ينفي صحة الفرضية اخلامسة
  تمية؟ح ضرورة الدوليةهل تبين املعايري احملاسبية ومعايري االبالغ املايل -

احملاسـبني  : حبيث وزعت هذه النسبة من خالل اجابات عينة الدراسة كمـايلي ، باملائة 14فان عينة الدراسة غري موافقة بنسبة 
  .باملائة لألكادمييني 8ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة 28، باملائة حملافظي احلسابات 27، باملائة 39املعتمدين 
 9احملاسبني املعتمـدين  : حبيث وزعت هذه النسبة من خالل اجابات عينة الدراسة كمايلي ، افقةباملائة من عينة الدراسة مو 33

  .باملائة لألكادمييني 43ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة 41، باملائة حملافظي احلسابات 7، باملائة
باملائة  28، باملائة 44احملاسبني املعتمدين  :حبيث وزعت هذه النسبة من خالل اجابات عينة الدراسة كمايلي ، باملائة حمايدة 5

  .باملائة لألكادمييني 7ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة 21، حملافظي احلسابات
احملاسـبني  : حبيث وزعت هذه النسبة من خالل اجابات عينة الدراسـة كمـايلي  . من عينة الدراسة موافقة بشدة باملائة 48 

  .باملائة لألكادمييني 57ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة 31، ة حملافظي احلساباتباملائ 9، باملائة 3املعتمدين 
وهـذا مـا   ، باملائة من عينة الدراسة كانت بني موافق وموافق بشدة 80نالحظ أن أكثر من : اختبار صحة الفرضية السادسة

  .يثبت صحة الفرضية السادسة
  العمل احملاسيب؟ جمالهل متلك البلدان العربية رؤية استراتيجية يف -

احملاسـبني  : حبيث وزعت هذه النسبة من خالل اجابات عينة الدراسة كمـايلي ، باملائة 87الدراسة غري موافقة بنسبة  عينةفان 
  .باملائة لألكادمييني 67ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة 13، باملائة حملافظي احلسابات 12، باملائة 8املعتمدين 
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 23احملاسبني املعتمـدين  : حبيث وزعت هذه النسبة من خالل اجابات عينة الدراسة كمايلي ، ينة الدراسة موافقةباملائة من ع 5
  .باملائة لألكادمييني 16ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة 32، باملائة حملافظي احلسابات 29، باملائة

باملائة  26، باملائة 47احملاسبني املعتمدين : الدراسة كمايلي حبيث وزعت هذه النسبة من خالل اجابات عينة ، حمايدة باملائة 8
  .باملائة لألكادمييني 5ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة 22، حملافظي احلسابات

وهذا مـا ينفـي صـحة    ، باملائة من عينة الدراسة كانت غري موافقة 87أكثر من  أننالحظ : اختبار صحة الفرضية السابعة
  .الفرضية السابعة

  ؟هل يهتم املستثمرون بالقوائم املالية املعدة طبقا للمعايري احملاسبية الدولية وتولد لديهم الثقة بعمليات الشركات-
احملاسـبني  : حبيث وزعت هذه النسبة من خالل اجابات عينة الدراسة كمـايلي ، باملائة 18الدراسة غري موافقة بنسبة  عينةفان 
  .باملائة لألكادمييني 6ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة 12، ئة حملافظي احلساباتباملا 26، باملائة 56املعتمدين 
 5احملاسبني املعتمـدين  : حبيث وزعت هذه النسبة من خالل اجابات عينة الدراسة كمايلي ، الدراسة موافقة عينةباملائة من 18

  .باملائة لألكادمييني 55ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة 24، باملائة حملافظي احلسابات 16، باملائة
احملاسـبني  : حبيث وزعت هذه النسبة من خالل اجابات عينة الدراسـة كمـايلي  . باملائة من عينة الدراسة موافقة بشدة 64 

  .باملائة لألكادمييني 43ونسبة ، باملائة خلرباء احملاسبة 32، باملائة حملافظي احلسابات 16، باملائة 9املعتمدين 
وهذا ما يثبت صحة الفرضية ، باملائة من عينة الدراسة كانت غري موافقة 18أن أقل من  نالحظ: حة الفرضية الثامنةاختبار ص

  .الثامنة
  : التوصيات

ميكن القول أن نظام احملاسبة الدولية للمؤسسات ساهم يف تدعيم الثقة بني املؤسسة وحميطها وذلـك بإضـفاء أكثـر شـفافية     
لذلك ينبغي توحيد جهـود البلـدان   .وقوائمها املالية بشكل يتماشى مع املمارسات الدولية يف جمال احملاسبة ومصداقية على معامالا

  .العربية يف جمال العمل احملاسيب
 

 
 

 
  2009، اجلزائر، بة املؤسسة طبقا للمعايري احملاسبية الدوليةحماس، شعيبشنوف _ 1
  81-6: ص ص، 2009مارس25، 19العدد ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية: أنظر_ 2
دراسة حالة مؤسسات ، ةمدى مطابقة التقارير املالية يف املؤسسات اجلزائرية ملعايري اإلبالغ املايل الدولي، شعيب شنوف: للمزيد من التفصيل عد اىل _ 3

  2014، جزائرية
يف اطار ، دراسة ميدانية من خالل البحث يف كيفية تطبيق املعايري احملاسبية ومعايري االبالغ املايل الدولية يف املؤسسات اجلزائرية، شعيب شنوف: أنظر أيضا

  اجلزائر.مركز االقتصاد التطبيقي بوزريعة، 2012-2010خالل الفترة ، مشاريع البحث الوطنية
4 _Muriel NAHMIAS, L’essentiel des normes IAS/IFRS, éditions d’organisation, paris,2004, juste valeur, 
une révolution comptable, p: 69. 

  ، مصر، دار اجلامعية اجلديدة للنشر، احملاسبة املالية، مسري كامل حممد، عبد الفتاح وصفي-: ملزيد من التفصيل أنظر_ 5
 2011، عمان، ن للنشرادار زهر، احملاسبة املالية بني النظرية والتطبيق، آخرونو جربيل كحالة -
 ، مصر، القاهرة، مكتبة دار النهضة العربية، احملاسبة املالية، الغريب حممد الفيومي -
  2009، اجلزائر، الشركة اجلزائرية بوداود، حماسبة املؤسسة طبقا للمعايري احملاسبية الدولية، شعيب شنوف -



IAS-IFRS-IPSAS 
–– 24252014  

 

 
 
- 463 - 

 

 
هل يتم تسجيل االهتالك يف الدفاتر احملاسبية للمؤجر أم املستأجر؟ وهل حيسب االهتالك و ماهي طرائق االهتالك املعتمدة: جيرى حاليا جدال كبريا حول_ 6

االقتصادية  ي األقل مقارنة باملدةعلى أساس العمر االقتصادي أم على أساس مدة العقد؟ لكن يفضل حساب االهتالك على أساس مدة العقد ان كانت ه
  : وملزيد من التفصيل أنظر . املقدرة لألصل

ELHAMMA Azzouz ,Comprendre les norms comptables internationals IAS/IFRS ,Collection CCA 
MAROC,EDGL,2012 

مقدمة من طرف البنك  د يكون متويل مباشر يف شكل نقدياتكما ق، أو أصل مادي، جيب االشارة اىل أنه قد يكون األصل حمل التأجري أصل معنوي_ 7
فنحن يف هذا املرجع تعاملنا مع األصول الثابتة ، لذلك جيب أخذ بعني االعتبار هذا األمر نظر الختالف املعاجلة احملاسبية من حالة اىل أخرى، للمؤسسة

  املادية فقط
يف عمليات ، يعد املؤجر مالك للعني املؤجرة، دون االخالل بالنظام احملاسيب املايل: مايلي  53 جاء يف املادة 2014املالية لسنة  لكن من خالل قانون_ 8

على  ويتعني عليه تسجيله كأصل ثابت ويطبق عليه االهتالك اجلبائي، وشركات القرض االجياري املؤسسات املاليةو العني االجياري اليت تقوم ا البنوك
وتسجل املبالغ اليت يدفعها ، ويعد املستأجر جبايئا مستأجرا للعني املؤجرة .الجياري وتسجل مبالغ االجيار املقبوضة كناتجأساس االهتالك املايل للقرض ا

  .لصاحل املستأجر كتكلفة املستأجر
9 _Accounts Payable&Treasury Supervisor, British Petroleum,Algeria 2000-2007. 

  .2008، جملة االندماج االقتصادي، يل يف احملاسبة املالية والتحليل املايلضرورة التأهيل الدو، شنوف شعيب_ 10
  2009، حماسبة املؤسسة طبقا للمعايري احملاسبية الدولية، شنوف شعيب_ 11
  2012، عمان، وائل للنشر، االبالغ املايل الدوليةو معايري احملاسبة، مجعة محيدات، أبو نصار_ 12

13 _ELHAMMA Azzouz,Comprendre les norms comptables internationals IAS/IFRS ,Collection CCA 
MAROC,EDGL,2012 

  يتعلق بنظام احملاسبة للمؤسسات 1996ديسمرب  30مؤرخ يف  1996لسنة  112قانون عدد ، وزراة املالية التونسية، الس الوطين للمحاسبة_ 14
  اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني_ 15
، مصر، الزقازيق، استراتيجيات توفيق املعايري الوطنية والعربية لتتوافق مع عوملة املعايري الدولية للمحاسبة، حسن علي حممد سويلم، يف توفيقحممد شر_ 16
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  2007املباشر، عمان  األجنيبتثمار على استقطاب االس األردنيةأثر تبين وتطبيق معايري احملاسبة الدولية يف الشركات ، هيثم العبادي، ظاهر القشي_ 17



IAS-IFRS-IPSAS 
–– 24252014  

 

 
 

 



IAS-IFRS-IPSAS 
–– 24252014  

 

 
 
- 465 - 

 
The evaluation of IFRS legitimacy : Analytical viewpoint 

 
)*   (  

 
  

 

  ـ   2008أثارت األزمة المالية العالمية ارير الكثير من القضايا التي تشكك في شرعية المعايير الدوليـة للتق
المالية وكفاءتها في وضع نموذج دولي قادر على احتواء الوضع االقتصادي الجديـد واإلفـاء بمتطلبـات العولمـة     

فإزاء هذه االنتقادات عملت الهيئة على وضع أسس جديدة تفي بمتطلبات بنـاء شـرعية النمـوذج    . واقتصاد السوق
جهود الهيئة الرامية لتأسـيس شـرعية النمـوذج الـدولي     من هنا تأتي هذه الدراسة لتقييم شرعية . الدولي للمحاسبة

 للمحاسبة بهدف إظهار نقاط ضعف النموذج التي تحد من تأسيسه على أسس شرعية تفى بمتطلبات التوافق المحاسبي
   

  ،شرعية النموذج الدولي للمحاسبةIAS/IFRSبيئة المحاسبة، نموذج الشرعية ،.  
Abstract : The financial crisis has exposed weaknesses in accounting standards and their 
application. These weaknesses reduced the credibility of financial reporting, which in part 
contributed to the general loss of confidence in the financial system. The Boards have taken many 
actions to date to address these weaknesses in standards and difficulties in application that have 
been highlighted by the financial crisis. The purpose of this study is to examine and clarify a 
legitimating mechanism of global accounting standards  in order to show the weaknesses of this 
model that limit its establishment on the basis of the legitimacy conditions meet the accounting 
compliance requirements.  
 
Keywords : The legitimacy of the international accounting model, IAS / IFRS, accounting 
environment, legitimacy model. 

 

 
قضايا جديدة لتقييم النموذج الدويل للمحاسبة مل تكن مطروحة يف السابق أو على األقل مل  2008طرحت األزمة املالية العاملية 

يعترب مفهوم الشرعية مفهوم دخيل علـى علـم   . تكون مطروحة بالدرجة نفسها، جاء أمهها قضية شرعية النموذج الدويل للمحاسبة
لنموذج الدويل للمحاسبة بالقبول واالمتثال ومن مث حتقيق أهداف التوافق الدويل لزمة األمر بنائه على أسس بنـاء  وليحظى ا. احملاسبة
وبناء على ذلك تأيت هذه الدراسة لتقييم النموذج الدويل للمحاسبة على أساس متطلبات بناء الشرعية والنمـاذج احلديثـة   . الشرعية

أثرنا من خالل هذه الدراسة التسـاؤل  . نموذج الدويل للمحاسبة مع بيئة احملاسبة يف خمتلف الدولللشرعية اليت تسعى لتحقيق توافق ال
 :التايل

  إىل أي مدى يلتزم النموذج الدويل للمحاسبة باألسس الشرعية يف بنائه؟
  :لإلجابة على تساؤل الدراسة قمنا بتقسيم حماورها كاآليت

 ماهية الشرعية :احملور األول  
 األسس الشرعية لبناء منوذج دويل للمحاسبة :يناحملور الثا  
 أسس بناء شرعية املعايري الدولية للتقارير املالية :احملور الثالث 
 تقييم شرعية النموذج الدويل للمحاسبة :احملور الرابع  

  
_____________________ 
eMail :   (*) : amelm115@gmail.com   
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فينظر . تعريف للشرعية من حيث طريقة وضع القواعد وكيفية اختيار احلكام لسن هذه القواعد Weber )1978( 1 يورد وبر

إىل الشرعية بأا أي قاعدة تنشأ عن اإلتفاق واإلمجاع بني أصحاب املصلحة، ينتج عنها االمتثال والطاعة دون أي ضوابط يف إلزامية 
جيادل الشرعية من حيث صياغة القواعد وحمتواها فيمكن إظفؤها من خالل  Habermas (1973) 2أما هابرماس . التطبيق والتنفيذ

واآلراء املتفق عليها جيب أن تبىن على . املشاركة يف صياغة القواعد للتوصل إىل توافق يف اآلراء حول دوافع عقالنية لبناء هذه القواعد
أن تكون قوة احلجة الوسيلة الوحيدة اليت من خالهلا جيب أن يقتنع  حجج وتربيرات توفر أساس منطقي لبعض وجهات النظر وينبغي

كما ينبغي أن يكون املشاركون على استعداد لتنفيذ أي نتائج حىت عندما قـد تكـون ضـد    . املشاركون اآلخرون لتغيري مواقفهم
إىل . الكفاءة والعدالـة يف توزيـع املصـاحل   مصاحلهم اخلاصة العتمادهم على قوة احلجة يف موافقة األخرين آلرائهم،  وبالتايل حتقيق 

جانب ثالث للشرعية من حيث قدرة القواعد لتعزيـز املسـاواة     Franck (1988)جانب التعريفني السابقني للشرعية يضف فرنك 
بـول العـام   قاعدة تنشأ عن دافع يف التأسيس ترقى إىل مسـتوى الق  ومبعىن أمشل للشرعية ميكن تعريفها بأا .3واإلنصاف والعدالة

  .الطوعي هلا الناجم عن االتفاق واإلمجاع) االمتثال(واخلضوع 
 

 
جادل رواد الفكر احملاسيب بناء الشرعية عند مستويات عدة أمهها الشرعية املؤسسية، الشرعية اإلجرائية والشرعية السياسية ليـتم  

الشـرعية املؤسسـية   " لشرعية السياسية، كما سيتم شرحها الحقا، واالتفاق على تصنيف الشرعية عند مسـتويني  بعدها اسقاط ا
يف بناء شرعية املعايري الدولية للتقارير املالية لشرح الشرعية  Sanadaلذلك اعتمدت الباحثة على منوذج سنادة " .والشرعية اإلجرائية

  :التايل )01(الشكل رقم عند هذين املستويني كما هو موضح يف 
  منوذج الشرعية ملعايري احملاسبة الدولية: )01(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source : Masatsugu Sanada, Legitimacy of Global Accounting Standards: A New Analytical 
Framework, without mention the edition home, without mention the country of edition,2012,p19. 

  

  الشرعية املؤسسية : أوال
شرعية هيئة معايري احملاسبة الدولية كمؤسسة قائمة بذاا، من املرجح أن يتحقق من خـالل القبـول    إظفاء الشرعية املؤسسية،

عنصرا أساسـيا   استقالل اهلياكل بأا 4وصف االحتاد الدويل للمحاسبني. باهليئة واستقالل هياكل وعمليات صنع القرار) التفويض(
زميرمان، وآخرون بأن اهلياكل التنظيمية ينبغي أن تيسر عملية املساءلة والرقابـة علـى العمليـات     يف حني وصف. لتحقيق الشرعية

 

Legitimacy of the IASB 
_ Justification through organizational structure and due process 
_ Superior organizations’ delegation and/or acceptance 

Reflexivity Reflexivity 
Legitimacy of IFRS 

_ Justification through benefits from application of IFRS 
_ Taking advantage of the power of other organizations 
_ Providing decision-useful information 
_ Theoretical consistency 
_ Consistency among other institutions 

Legitimacy of global accounting standards as an institution 
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الرأمساليـة  (فالشرعية عند هذا املستوى تتعامل مع كيفية اكتسبت اهلياكل التنظيمية ككل . والسلوكيات اليت تنطوي عليها أنشطتها
 .5القبول من اتمع ككل ) ل املثال، أو احلكومةعلى سبي

حول أحكام القـانون اإلداري يف حتديـد     Esty (2006)اليت وضعها إسيت  *ويعزى حاليا إىل املربع الرباعي ألدواة احلوكمة
ضع قواعد منهجية وسـليمة،  على الفساد؛ و) الرقابة(السيطرة  :إذ يرتكز هذا املربع على أربعة أبعاد. شروط إظفاء الشرعية املؤسسية

مبدأ االستقاللية، مبدأ : باختصار إظفاء الشرعية املؤسسية يكمن يف حتقيق مبادئها الثالث .الشفافية واملشاركة العامة و تقاسم السلطة
  .  التمثيل وأخريا مبدأ الرقابة واملساءلة

  الشرعية اإلجرائية : ثانيا
باعتبارها عمليـة    ،Richardson and Eberlein قسيم ريتشاردسون وإبرالينميكن عرض عناصر الشرعية اإلجرائية، وفق ت

جيادل ريتشاردسون وإبرالين شرعية املدخالت يف . 6شرعية املدخالت، شرعية املعاجلة وشرعية املخرجات: مكونة من ثالث مراحل
نبغي فقط االهتمام بكمية وتكافؤ فـرص املشـاركة   مبدأ املشاركة أي مشاركة ومتثيل مجيع األطراف املتأثرة على قدم املساواة وال ي

أما عن شرعية املعاجلة يوضحها الباحثان على أا نزاهة عملية حتويل املدخالت إىل خمرجـات  . ولكن أيضا بنوعية وتكلفة املشاركة
ف أصحاب املصلحة علـى أن  وأخريا تنجم شرعية املخرجات عن التحقيق اهلادف لتلبية احتياجات خمتل. والصرامة يف اختاذ القرارات

  7 .ال تفرض هذه الشرعية عبئا غري ضروري للتزيد من الفائدة املستحقة
وهي . الشرعية اإلجرائية تشمل خيار التعاون مع أصحاب املصلحة بشكل قوي يف هياكل صنع القرار واالستجابة الحتياجام

  .  ات املستخدمنيمبدأ الكفاءة، مبدأ التمثيل، مبدأ احتياج: ختضع لثالثة مبادئ
 

 
بدأت هيئة املعايري الدولية للتقارير املاليـة الـتفكري يف    2008عقب انتقادات شرعية النموذج الدويل خالل األزمة املالية العاملية 

ها إىل عقد العديد من االجتماعات والتشاورات جنم عنها حتديـد إطـار   إعادة النظر يف أسس وقواعد بناء هذا النموذج شرعت إثر
حددت بعض القضايا اليت مل تكن مطروحة قبل األزمة أو على . جديد لبناء النموذج على املستوى اهليكلي واإلجرائي على حد سواء

الدويل للمحاسبة معاجلة القضايا املطروحة  وقد تضمن اإلعداد لتجسيد أسس شرعية النموذج. األقل حدوث األزمة أكد على أمهيتها
  .والعمل على اجلانبني اهليكلي واإلجرائي

   هيكلة املعايري الدولية للتقارير املالية: أوال
وأخر ثالثة مرات كانت منذ األزمـة املاليـة    2001مرات منذ إعادة هيكلتها سنة  )06(اهليكل التنظيمي للهيئة ستة  تعديلمت 
  .لت التعديالت إنشاء جملس املراقبة وتعزيز دور األمناء وتوسيع عضوية الس مع إنشاء جلان استشارية إضافيةومش 2008العاملية 
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  اهليكل التنظيمي هليئة املعايري الدولية للتقارير املالية: )02(الشكل رقم 
  
  
  

  
  املساءلة والرقابة .1

    
  
  

  
  واإلشراف  احلكم .2

  
  املالية التقارير إلعداد ةالدولي املعايري مؤسسة

IFRS Foundation 

   IASBالدولية احملاسبة معايري جملس
  1املالية التقارير إلعداد الدولية املعايري تاتفسري جلنة

IFRS Interpretations Committee 

  
  

  
املعايري  لوضع مستقلة عملية .3

  صلة ذات وأنشطة

Source : IFRS Foundation, Who we are and what we do, london, January 2014. 
  

وعند كل مستوى هناك جهـة معنيـة   . لتحقيق متطلبات إظفاء الشرعية يعكس الشكل أعاله هيكل اهليئة عند ثالث مستويات
  :بتجسيد ذلك كما سيتم شرحه يف ما يلي

   MB" Monitoring Board" جملس املراقبة .1
بعضـوية   2009لس يف فيفـري  اتأسس . شراف على حتقيق املساءلة والرقابةعند املستوى األول جند إنشاء جملس املراقبة لإل

للشؤون الدوليـة   مفوض عن السوق الداخلية واخلدمات يف املفوضية األوروبية، نائب مفوض مشلت. أعضاء ستةمبدئية مشكلة من 
هيئـة تـداول األوراق    رئيس ،)JFSA( ات املاليةمن الوكالة اليابانية للخدم مفوض ،)JFSA( من الوكالة اليابانية للخدمات املالية

 IOSCOممثل عـن جملـس    النائب التنفيذي لس اخلدمات املالية، IOSCOاألسواق الناشئة ملنظمة  ممثل عن جلنة، SECاملالية 

ليتم إضافة . صفة مراقبعضو ممثل ب BCBS رئيس جلنة بازل للرقابة املصرفية  ورئيس جلنة األوراق املالية واالستثمارات األسترالية،
  8).رئيس جلنة األوراق املالية الربازيلية و رئيس جلنة اخلدمات املالية بكوريا( 2014أخريني يف سنة عضويني 

املتعلقـة   القضايا ، فضال عنوضع املعايري يفاإلجراءات الواجبة و باملساءلة والرقابةاملتعلقة  خمتلف القضاياويناقش   MB شرفي
مبا يضمن للهيئة االستقاللية املالية بقدر اإلمكان عن اجلهات اليت قد متارس عليها ضغوطا  لهيئةلاملالئم املستقر و العام التمويل بضمان
وقد جنحت اهليئة يف ذلك إىل حد ما بفرض ضرائب على الشركات املدرجة يف البورصة واملطبقة للمعايري الدولية للتقـارير  . سياسية

   .املالية

                                         
 

  )املعايري لواضعي الدويل اتمع عن ممثلون(  احملاسبة معايري حول االستشاري املنتدى *

IFRS Foundation « Monitoring Board » 

 إلعداد الدولية رياملعاي ملؤسسة التابع الرقابة جملس
 املالية التقارير

ASAF 
الس
 

االستشاري
 

ص
اخلا

 
باملعايري
 

الدولية
  

IFR
S A

dvisory C
ouncil 

 

IFRS Foundation Trustees 

 التقارير إلعداد الدولية املعايري مؤسسة أمناء
 املالية



IAS-IFRS-IPSAS 
–– 24252014  

 

 
 
- 469 - 

يدخل ضمن استراتيجية اهليئـة يف   MB أن سبب إنشاء )FCAG )2009ة اهليئة لتقارب املعايري، يكشف تقرير دعو سياقويف 
 FASBمع سلطات رأس املال اليت ختدم املصلحة العامة، فضال عن حتقيق التقارب مـع الـس    "formal link"خلق صلة رمسية 

  :يوضح الشكل ادناه هذا التقارب .ومواءمة احلكم معه
  IFRS-US GAAPمقارنة هيكل الرقابة لكل من  :)03(شكل رقم ال

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: Bright Amisi , The legitimacy of International Financial Reporting Standards (IFRS): An 
assessment of the due process of standard-setting, degree of  Master of Commerce , University of South 
Africa, South Africa P55. 

   IFRS-Foundationملعايري الدولية للتقارير املاليةمؤسسة ا .2
للتقارير املالية املسـؤولني مسـؤولية كاملـة عـن احلكـم      الدولية  مؤسسة معايري" Trustees "جند يف املستوى الثاين أمناء 

ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وقد يتم إاء مهام عضو لعجزه عـن أداء   9 جملس املراقبةل من قبيتم تعينهم . واإلشراف
  .عضوا 22حاليا  يشمل. مهامه أو أدائه الضعيف أو سوء سلوكه

فالتوزيع  .هيناهليئة على تكوين األمناء مبا يعكس أسواق رأس املال يف العامل جنبا إىل جنب مع التنوع اجلغرايف وامل دستورينص 
أوقيانوسيا، ستة من أوروبا، ستة من أمريكا الشمالية؛ واحد مـن   /ستة من كل من آسيا : اجلغرايف يكون على أساس التقسيم التايل

وتـوفري تـوازن    .كل من أفريقيا، واحد من أمريكا اجلنوبية؛ واثنني من أي منطقة، مع مراعاة احلفاظ على التوازن اجلغرايف الكلـي 
من اخللفيات املهنية، يكون من خالل التنوع بني املدققني ومعدي التقارير ومستخدميها، األكادمييني واملسؤولني عن خدمـة   مناسب

لتحقيق هذا التوازن، ينبغي اختيار أمنـاء    .، ما يكون اثنني من أمناء شركاء يف شركات احملاسبة الدولية البارزةعادة. املصلحة العامة
  ). مبا يف ذلك االحتاد الدويل للمحاسبني(نظمات الوطنية والدولية املراجعني بعد التشاور مع امل

  IASBجملس معايري احملاسبة الدولية  .3
املسئول عن وضع املعايري واالنشطة ذات الصلة مبسـاعدة   IASBمعايري احملاسبة الدولية ويف املستوى الثالث واألخري جند جملس 

حيث تكمن مهام الس األساسية يف وضع وحتسني معايري احملاسـبة املاليـة   . واموعات االستشارية الدولية املعايريجلنة تفسريات 
للمؤسسات، وتشمل مسؤولياته اعتماد مقترحات املشروعات وطرق وأساليب إعداد املعايري وتعيني جلان التوجـه وإقـرار مسـودة    

US GAAP(US) 

 

SEC(Securities Exchange  
Act of 1934) 

 

FASB 

Financial Accounting 
Foundation 

 

IFRS(Over 100 countries) 

Monitoring Board(Not a 
legal entity) 

 
IFRS Foundation  

 

IASB 
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م، يعمل على األقل  16لس من اإلعالن ومعايري احملاسبة الدولية النهائية، ويتكون ام وكفاءاعضوا، يتم تعيينهم على أساس خربا
، أعضاء من آسيا )04(يف عضويته أربعة الس  شملي. عضوا منهم بنظام الوقت الكامل، والباقي يعمل وفق نظام الوقت اجلزئي 13

عضوان مـن   واحدا لكل من أفريقيا، جنوب أمريكا و وعضوا أعضاء من أمريكا الشمالية )04(، أربعة أوربا منأعضاء  )04(أربعة 
املؤهالت الرئيسية لعضوية الس هي الكفاءة املهنية واخلربة العملية املتنوعـة مـن أجـل     .بشرط التوازن اجلغرايف الكلي طقةمن أي

 The IFRS Interpretationsجلنـة تفسـريات املعـايري الدوليـة     يـدعم الـس   . املسامهة يف تطوير جودة عالية من املعايري

Committee دورها الرئيسي هو تفسري املعـايري  . من قبل االمناء )14(يتم تعيني أعضائها األربعة تعشر . اليت تعترب امتداد له وملهامه
من أمريكـا   والتشكيل احلايل ألعضائها مكون من سبعة أعضاء من أوروبا وأربعة. الدولية للتقارير املالية وتقدمي التوجيه ملستخدميها

  .أوقيانوسيا /الشمالية وثالثة من منطقة آسيا 
  اجلانب اإلجرائي: ثانيا

 ولألمنـاء جلنـة  IFRSحق وضع وتطوير براجمها التقنية ومتابعتها حتت إشراف أمناء مؤسسة  IASBمنح دستور اهليئة الس 
مسؤولة عن األشراف ومراقبة ما مدى التزام  DPOC( (Due Process Oversight Committee)(القانونية  اإلجراءات راقبةمل

IASB اللجنة. إلجراءات احلوكمة العادلة وإمتثاهلا إلجراءات وضع املعايري املنصوص عليها DPOC مؤسسـة  أمنـاء  أمام مسؤولة 
 الـيت  العادلة احلوكمة اءاتإجر باتباع التزما تفسريات وجلنة الدولية احملاسبة جملس معايري أن ضمان عن الدولية املالية التقارير معايري
 DPOC تـوفر كمـا  . ضروريا يكون أن DPOC تنظر عندما املناسب الوقت يف حتسينات إجراء يتم. املمارسات أفضل تعكس
 ذلـك  يف مبا تفسريه، أو املعيار تطوير مراحل مجيع خالل تفسريات وجلنة الدولية احملاسبة معايري جملس عمليات على املستمرة الرقابة
  ).الربامج تنفيذ تقريرى( تنفيذ وتعليقات بعد األعمال دولج وضع

مبـدأ  "بوضع بروتوكول إجراءات وضع املعايري مبا يضمن حتقيق ثالثة مبادئ اليت نص عليها دستور اهليئـة   IASBقام الس 
 عقد خالل من تتحقق الشفافية". لةالشفافية، مبدأ التشاور الكامل والعادل بني خمتلف وجهات النظر على الصعيد العامي ومبدأ املساء

اليت تطـرح   تعليق ورسائل ومسودات العرض النشر وإشعارات للجمهور، مفتوحة تكون اليت الدولية احملاسبة معايري جملس اجتماعات
 لتمـاس ال مكثفـة  مشاورات عن إجراء املوقع اإللكتروين للهيئة، فضال للجمهور من اجل اإلثراء واملناقشة وقد تكون منشورة على

 الفعـل  ردود وبيانـات  ملخصات مشروع وإطالق امليدانية، والزيارات العامة االستماع وجلسات املسودات على مكتوبة تعليقات
  . معينة لقرارات املنطقي األساس لشرح
عنية قبل مدة كافية من عقدها ملنح الوقت الكايف ملختلف األطراف امل IFRS مؤسسة موقع على اجتماعات جدول نشر يتم  

فيما يلي يتم شرح برتوكول  .اجتماعات يف ظرف قصري وذلك فقط يف ظروف استثنائية عقد يتعني األحيان، بعض ويف. للتحضري هلا
  :وضع املعايري كما هو موضح يف الشكل) إجراءات(

  برنامج وضع املعايري): 04( الشكل رقم
  املراجعة برنامج  املعايري برنامج  األحباث برنامج

  
  
  
  

    

  
  .3، ص2014مؤسسة املعايري الدولية للتقارير املالية، من حنن وماذا نعمل، لندن، جانفي  :املصدر

 ورقة عرض حبث
 *مناقشة

 الدولية املعايري
 التقارير إلعداد

 املنشورة املالية

 ةمسود
عرض

* 
 *التنفيذ بعد ما جعةارامل
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  الشرعية املؤسسية: أوال

االستقاللية، التمثيـل،  : "ما مدى اكتساب اهليئة شرعيتها عند هذا املستوى البد حتليل ما مدى حتقيقها للمبادئ التالية لفحص
  . من خالل هيكلها" )املساءلة( الرقابة

  :موزعني على النحو الذي يوضحه الشكل التايل IFRSدولة تسمح أو تتطلب استخدام  145هناك أكثر من 
  كحسب القارات IFRSتوزيع الدول املستخدمة : )05(الشكل رقم 

   
  من إعداد الباحثة بناء على معلومات دستور اهليئة وموقعها اإللكتروين :املصدر

  

القيمة السوقية اإلمجالية احملددة من كمية األسهم املدرجة وأسعارها اليت  تستخدم اهليئة لتخصيص مقاعد يف هياكل احلكم معيار 
مـن   10 دولة 20رغم أن  التمثيلوتكافئ فرص  التوازن اجلغرايف الكلي كمعيار لتحقيقأسواق غري نشطة  قد تكون مشوهة يف ظل

يـدعم بعـض رواد   . IFRSاليت تتطلب أو تسمح بتطبيق املعايري ليس هلا بورصات ولكنها تتطلب أو تسمح باستخدام  145إمجايل 
يف ختصيص املقاعد خاصة أن اهليئة تفكر بالفعل بتحديـد نسـبة    GDPمجايل الفكر احملاسيب مالءمة استخدام معيار الناتج احمللي اإل

  .النشاط االقتصادي الكامل واحلقيقي للدول GDPإىل جانب ذالك يقيس . GDPمسامهات متويل اهليئة إىل نسبة البلد من 
يف هيئة سوق رأس املال املسـؤولة  إىل جانب معيار القيمة السوقية تستخدم اهليئة معايري عامة كأن جيب أن يكون العضو عضوا 

عن حتديد شكل ومضمون التقارير املالية يف دولته مع مسؤوليتة يف محاية وتعزيز املصلحة العامة؛ وان يلتزم بشكل قوي لدعم تطـوير  
بتطبيقها ويتجلى ذلـك   خطوة اجتاه تطبيق املعايري أو السماح خطتمعايري الدولية للتقارير املالية ذات اجلودة العالية وأن تكون دولته 

هابرمـاس  بـالعودة إىل  . إما يف وجود قرار بشأن التحول إىل التطبيق يف فترة معقولة من الزمن أو ختصيص تكاليف عملية االنتقـال 
Habermas (1973) قيام الشرعية من حيث املشاركة يف صياغة القواعد للتوصل إىل توافق يف اآلراء حـول دوافـع    جند أنه جيادل

علـى اسـتعداد   بني خمتلف أصحاب املصلحة األمر الذي جيعلهم  لبناء هذه القواعد" حجج وتربيرات توفر أساس منطقي " ية عقالن
لتنفيذ أي نتائج حىت عندما قد تكون ضد مصاحلهم اخلاصة العتمادهم على قوة احلجة يف موافقة األخرين آلرائهم مبا خيدم املصـلحة  

ه هنا إىل أي مدى تعكس توسيع دائرة عضوية ممثلي األسواق املالية املتنامية متثيل عـادل وإشـراك   فالسؤال الذي يطرح نفس. العامة
لتوفري األساس املنطقي لقواعد يقتنع ا باقي أصحاب املصلحة ومن من مث االمتثال هلـا؟ أو  " مبدأ التمثيل"خمتلف أصحاب املصلحة 

رغم أن التنـوع والتوزيـع   . س املال تعكس احتياجات باقي املستخدمني ؟بصيغة أخرى هل االستجابة الحتياجات أعوان سوق رأ
اجلغرايف قد نلتمسه يف متثيل األعضاء إىل حد ما إال أن هذه العضوية تقتصر بنسبة كبرية عند ممثلي أسواق رأس املال واحتياجات هذه 

وحىت لو افترضنا بأا تعكـس  . د تكون متضاربة فيما بينهاالفئة ليس بالضرورة تليب احتياجات باقي مستخدمي التقارير املالية اليت ق
باقي االحتياجات فطبيعة هذه احتياجات اهتمامات هذه الفئة قد ختتلف بني الدول املتقدمة عن تلك اخلاصة بالدول النامية ففي هذه 

     .األخرية جند الشركات املدرجة يف السوق املالية فئة حمدود وغالبا ما تكون ملكا للدولة



  حتليلية نظر وجهة: تقيم شرعية النموذج الدويل للمحاسبة 

 

 
 - 472 - 

إىل توزيع افتراضي استنادا على معدالت النـاتج   هيئة معايري احملاسبة الدوليةأدناه التوزيع احلايل للمقاعد يف  يقارن اجلدول رقم  
املتوسـطات   .)2011-2006(سنوات  )06(ملدة ست  IFRSاحمللي اإلمجايل والقيمة السوقية للدولة اليت تسمح أو تتطلب استخدام 

  .لتحديد تأثري التغريات يف قيم الناتج احمللي اإلمجايل نتيجة لألزمة املالية العاملية ملدة ستة ضرورية
  هيئة معايري احملاسبة الدوليةالتوزيع احلايل واالفتراضي للمقاعد يف ): 01(اجلدول رقم 

Continent 

GDP Market Capitalization 

indicator Distribution of seats indicator Distribution of seats 
value (US 

$ bn) 
% of 
total current GDP Variance 

value (US 
$ bn) 

% of 
total current 

Market 
Capitalization Variance 

 Africa  
1.024 2% 2 1 1 1.014 2% 2 1 1 

 Asia/Oceania 
17.766 31% 18 18 0 15.142 31% 18 18 0 

 Europe  
17.981 32% 20 18 2 12.225 25% 20 15 5 

 North Amercia 
16.898 30% 14 17 -3 18.676 38% 14 22 -8 

South America 2.785 5% 2 3 -1 1.481 3% 2 2 0 

Other  
  

2 0 2 
 

0 2 
 

2 

total 56.454 100% 58 58 0 48.538 100% 58 58 0 

Source : Bright Amisi, The legitimacy of International Financial Reporting Standards (IFRS): An 
assessment of the due process of standard-setting, master thesis, University of South Africa, South 

Africa, 2013,p79 
  

 /ان ختصـيص ملنطقـة آسـيا     .باملقارنة مع التوزيع احلايل أفريقيا وأوروبا هي ممثلة متثيال زائدا على حساب أمريكا الشمالية
انوسيا يبقى نفسه يف حني أن منطقة أمريكا اجلنوبية تكسب مقعد واحد إضايف على أساس الناتج احمللي اإلمجايل ولكـن تبقـى   أوقي

وستكون أوروبا اخلاسر األكرب يف التمثيل والتخلي عن مخسة مقاعد على أساس القيمة السـوقية    .نفسها على أساس القيمة السوقية
و على أساس القيمة السوقية أ GDPا الشمالية ستكون الفائز الكلي إذا مت التخصيص على أساس أمريك. GDP أساسومقعدين على 

  .وهذا قد يعكس حجم وتأثري أسواق رأس املال يف الواليات املتحدة

أوقيانوسـيا  /تليها آسـيا  ) مقعد 20(بالترتيب يف االحتاد األورويب " التمثيل"يف املقابل، نالحظ من التوزيع احلايل متركز املقاعد 
وهي عبارة عن مراكز مالية إقليمية وممثلـي أسـواق رأس    MBلعضوية  واملرتبة الثالثة أمريكا الشمالية وهي املناطق املمثلة واملشكلة

على سبيل . املال الكربى، كما أن املقاعد املخصص ملناطق األخرى لتحقيق التوازن اجلغرايف حمتلة من طرف هذه املناطق على التوايل
اهليئة وما هو "  Constitution"ميكن مالحظة الفرق بني املقاعد املخصص وفق دستور  IASBملثال نأخذ توزيع املقاعد يف الس ا

  :كما هو موضح يف الشكل املوايل"  Current"واقع فعال 
  IASBختصيص مقاعد  :(06)الشكل رقم 

  
  ة وموقعها اإللكتروينمن إعداد الباحثة بناء على معلومات دستور اهليئ :املصدر
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ممثلي أسواق رأس املـال  املكونة من  العاملية املتنامية أصحاب املصلحةالسؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت توسيع قاعدة 
 وقد. هي أفضل طريقة لتوسيع نطاق املشاركة والتمثيل اهلادف لتلبية احتياجات خمتلف أصحاب املصلحة وحتقيق االستقاللية؟ العاملية

على سـبيل املثـال،   . نطرح سؤاال ثاين يف ماهية معايري انتقاء االعضاء لتحقيق أفضل متثيل ملصاحل األطراف املتأثرة ووجهات نظرهم
 أفريقيـة ال يوجد دليل على ان جنوب افريقيا اختري من قبل بلدان  .جنوب افريقيا هي الدولة االفريقية الوحيدة مع مقعد بني األمناء

عملية اختيار املمثلني أمر بالغ األمهية لدى أصحاب املصـلحة   ).شرعية املمثلني اإلقليمني(صاحلهم ووجهات نظرهم أخرى لتمثيل م
   .وميكن تعزيزها بني األطراف املتأثرة مبنحهم احلق يف ترشيح ممثليهم

املفوضـية   .تفسريات املعـايري الدوليـة  جلنة تعيني ممثلي اهليئات التنظيمية بصفة مراقبني يف يف خيول دستور اهليئة احلق لألمناء 
هي جزء من جملـس معـايري    جلنة تفسريات املعايري الدوليةميثالن حاليا مراقبني يف اللجنة، بافتراض أن  IOSCOاألوروبية ومنظمة 

على الرغم مـن أن  واملفوضية األوروبية يثري خماوف بشأن استقاللية إجراءات وضع املعايري،   IOSCOاحملاسبة الدولية، فإن إدراج 
يـوفر هـذا    .صفة املراقب ال متنح حق التصويت، فإا تتيح الفرصة للتحدث يف االجتماعات ومنح فرصة الوصول إىل صناع القرار

   .الوصول فرص الضغط صناع القرار
 العامليـة  بورصـات لل الدوليـة  لمنظمةمالحظة أخرى هي ان املستويات الثالث للحكم يرأسها املسؤولني احلاليني والسابقني ل

IOSCO . يرأس جملس املراقبة رئيس جملسIOSCO ويرأس مؤسسة ،IFRS     الرئيس السابق للجنة الفنيـة للمنظمـةIOSCO  
 IOSCOكذلك جملس املراقبة مدعم من طرف منظمة . ويرأس جملس معايري احملاسبة الدولية من قبل نائب الرئيس السابق للجنة الفنية

   .عالية اجلودة العاملية املعايري احملاسبية جمموعة واحدة من منالتنمية  اء تتم بالتشاور معها دف زعمها لتعزيزاختيار األعض وعملية
وتكافئ فرص التمثيل مبا يعكـس   رغم اشتراط تركيبة ألعضاء الس بطريقة تضمن التوزيع اجلغرايف لتحقيق متثيل دويل واسع

أكثـر مـن    بل  ،وزيع األعضاء هذه جاءت على النحو الذي يعكس سيطرة الدول الكربىإال أن طريقة ت مشاركة اصحاب املصلحة
وتغليب مصاحل فئة املستثمرين عن األطراف املعنية األخرى رغـم تضـارب    يف العامل أسواق رأس املالتزايد عوملة انعكاس ل هوذلك 

  .وتعارض بني مصاحلهم يف الكثري من احلاالت
  الشرعية اإلجرائية

جودة وفعالية التقارير املالية ال ميكن أن تكـون   بأن 2009لسنة  FCAG( 11(املالية  لألزمة االستشارية رير اموعةتق صرح
ونوعية البيانات األساسية تعتمد أيضا علـى الطـرق    .جيدة إال بقدر جودة البيانات األساسية املستخدمة من قبل معد التقارير املالية

من هنا تطرح شرعية املدخالت اليت عاجلهـا بعـض   . ؤسسات املالية االقتصادية األخرى للحصول عليهاواآلليات اليت تستخدامها امل
رواد الفكر احملاسيب بأا تكمن يف مبدأ املشاركة أي مشاركة ومتثيل مجيع األطراف املتأثرة على قدم املساواة لكن شرعية املـدخالت  

ري املعايري الدولية للتقارير املالية تقتصر على معاجلة فقط تلك االحداث االقتصـادية  تكمن يف شرعية التأسيس أي أن عملية بناء وتأط
ففي هذه الدول يتم متويل التنمية االقتصادية وتوزيع . اخلاصة بالدول املتقدمة ذات أسواق رأس مال جد متطورة وثقافة حماسبية مالية

فحملة األسهم واملستثمرين واملقرضني حيتلون األولية يف تلبية احتياجام مـن   مواردها من خالل اليد الظاهرة واخلفية لألسواق املالية
ذه الدول مستمدة من قواعد السوق، فعلى  واملؤسس لعملية املعايرة ئاملنشوالبيانات األساسية للحدث االقتصادي . املعلومات املالية

والعائد أي تعكس سعر االقتصاد التنافسي إىل حد كـبري، يف حـني   سبيل املثال، األسعار يف هذه األسواق حتدد على أساس التكلفة 
      12.األسعار يف الدول اليت ال يوجد ا اقتصاد تنافسي ال تعكس األسعار قيم السوق وبالتايل جيب استخدام أسعار الظل

ق واملميزة لالقتصاد التنافسي املستمدة من قواعد السو )قتصادياالدث احلمعطيات (البيانات األساسية وعلى هذا األساس متثل 
من هنا تأيت إشكالية عدم االمتثال . اتأطري النظري هلللاملادة اخلام ووضع املعايري الدولية للتقارير املالية أساس عملية وأسواق رأس املال 



  حتليلية نظر وجهة: تقيم شرعية النموذج الدويل للمحاسبة 

 

 
 - 474 - 

ال ميكن إجياد أسـعار تعكـس    ففي الدول اليت ال يوجد ا اقتصاد تنافسي. ملتطلبات تطبيق املعايري واختالف مستويات االمتثال هلا
ل القيمة احلقيقية هلا وال معدالت فائدة وحتيني نابعة من العرض والطلب لإلفاء مبتطلبات إعادة التقييم السنوية والتقييم الالحق لألصو

  . وغريها من متطلبات تطبيق املعايري كما سوف يتم تناوهلا الحقا
من إطغاء املقاربة املالية للمحاسبة بتقدميها معلومات للمستثمرين واملسامهني فضال  ففي هذا السياق تأيت اهليمنة األجنلوسكسونية

مما يعكس ضيق نطـاق تطبيـق املعـايري    . وضع القواعد واملبادئ اليت توجه املمارسات احملاسبية املاليةعن تقدميها لإلدارة والدائنني و
  . ة عن عوملة أسواق رأس املالوحتيزها لقاعدة أصحاب املصلحة العاملية املتنامية النامج

مبدأ الشفافية، مبدأ "نص بروتوكول وضع املعايري على إجراءات صارمة تضمن حتقيق ثالثة مبادئ اليت نص عليها دستور اهليئة  
تستخدم  ، لكن جاء مرة أخرى ليعطى ثغرة قد"التشاور الكامل والعادل بني خمتلف وجهات النظر على الصعيد العاملي ومبدأ املساءلة

عند ممارسات ضغوطات أصحاب املصلحة عليها وهي حتديد ظروف استثنائية ميكن على أساسها وبشكل خاص استخدام إجـراءات  
وضع املعايري املعجلة دون الرجوع إىل اإلجراءات املنصوص عليها، األمر الذي خيدم مصاحل فئة معينة عن غريها ومن املزمع أن تكـون  

. 2008ساسها سليمة كما هو احلال عند ممارسة االحتاد األورويب ضغوطاا خالل األزمـة املاليـة لسـنة    إجراءات التقاضي على أ
  . واألكثر من ذلك هذا االستثناء يتناىف متاما مع مبادئ قيام الشرعية اإلجرائية املنصوص عليها سلفا

 

 
بالبحث األكادميي واالهتمام العلمي للخروج بنمـوذج دويل  أحد أهم القضايا اليت جيب أن حتظى  2008أثارت األزمة املالية 

 للمحاسبة يفي مبتطلبات الشرعية يف بنائه، األمر الذي يساعد على حتقيق توافق بني النموذج الدويل للمحاسبة والبيئة احملاسبة احملليـة 
  .احملاسبيةيل والتقليل من حدة التباين يف املمارسات افضال عن إمكانية حتقيق مستوى إمتثال ع
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The evaluation bases of the accounting standards quality as a tool to reach the corporate 

governance requirements 
 


)*(& )**( 

1 
  

 

    إن أهمية الكشوف المالية كأساس لتقييم أداء المسيرين في إطار حوكمة الشركات فرضت علـى البـاحثين
ضرورة العمل من أجل تحسين المعايير المحاسبية والتي تعتبر أساس إعداد الكشوف المالية، فبرزت بذلك المعـايير  

يئات من أجل ضمان جـودة المعـايير المحاسـبية، كمـا     المحاسبية الدولية كنتاج للجهود المبذولة من قبل مختلف اله
 .برزت عدة مداخل يمكن اعتمادها لقياس جودة المعايير المحاسبية ومدى تحقيقها لمتطلبات حوكمة الشركات

   

 جودة المعايير المحاسبية، المعايير المحاسبية، حوكمة الشركات.  
Abstract : The importance of financial statements as a basis to estimate the 
managers’performance whithin the framework of the corporate governance imposes the researchers 
to work hard to impove accounting standards, which are the basis of the preparation of financial 
statements, this has led to the emergence of international accounting standards as result of the 
efforts made by various organizations to assure the quality of accounting standads, and also several 
view points appeared in the field of measure the quality of accounting standards. 
 
Keywords : Corporate governance, accounting standards, accounting standards’ quality. 

 

 
ـ مع تصاعد حاالت الفشل الذي تعرضت له العديد من الشركات على مستوى العامل يف اآلونة األخرية، فقد  أصـابع   توجه

، مما ساهم يف سهولة التالعب يف اب القواعد اجليدة لإلدارة داخل الشركاتوغيإىل ضعف إجراءات وقواعد الرقابة واملساءلة  االام
يف  تقاريرها املالية، وبالتايل اختاذ قرارات غري رشيدة، باإلضافة إىل غياب الرقابة واملتابعة من قبل املسامهني وأصحاب املصاحل األخرى

  .الشركات، األمر الذي أدى إىل زيادة االهتمام حبوكمة الشركات
تعترب حوكمة الشركات من املفاهيم اإلدارية احلديثة رغم قدم ممارساا، فتطبيقاا ظهرت نتيجة النفصال امللكية عن اإلدارة أين 
حول املالك حقهم يف تسيري األموال إىل املسريين على أمل حتسني أداء املنشآت بالنظر إىل اخلربات اليت ميتلكوا، إال أن تفاعل عـدة  

يف مقدمها انتهازية املسريين وعدم متاثل املعلومات جعل من الضروري على املالك العمل من أجل ضمان توجيه سـلوك   عوامل كان
  .املسريين مبا خيدم مصاحلهم، فربز بذلك ما يعرف بآليات حوكمة الشركات

صاحلهم اخلاصة، جند أن الكشوف إذا ما نظرنا إىل نقطة أساسية ميكن للمسريين من خالهلا التالعب وتوجيه األعمال لتحقيق م
املالية الناجتة عن األنظمة احملاسبية املختلفة تشكل أداة يف يد املسريين جيب احلرص على مراقبتها، فهـي تعتـرب أسـاس تقيـيم أداء     

يدهم وجب العمـل   الشركات وبالتايل تقييم أداء املسريين يف حد ذام، وعلى اعتبار أن الوسيلة األساسية لتقييم املسريين متاحة يف
  .  على ضمان أن تكون الكشوف املالية ذات جودة عالية حىت تعكس الوضع احلقيقي للشركة وأداء املسريين ا

يف هذا الصدد جند أن األمر يستلزم بناء أنظمة حماسبية قائمة على معايري حماسبية جبودة عالية، فاحملاسبة عموما وما تـوفره مـن   
  :من آليات حوكمة الشركات، ويف هذا الصدد متت صياغة البحث أدناه لإلجابة عن اإلشكالية األساسية معطيات تعترب آلية هامة

  ما هي أسس تقييم جودة املعايري احملاسبية اليت تضمن االستجابة ملتطلبات حوكمة الشركات؟
  

______________________________________ 
eMail :   (*) : khalissa46@yahoo.fr  &  (**): chiboub_rima@yahoo.fr  
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حيث ولإلجابة عن اإلشكالية األساسية مت املرور مبحاور خمتلفة، حيث يعاجل كل حمور أسئلة فرعية ختدم اإلشـكالية األساسـية   
  :وفق اآليت

 ما املقصود حبوكمة الشركات؟؛ .1
 ما طبيعة العالقة بني املعايري احملاسبية وحوكمة الشركات؟؛ .2
 ذولة من قبل اهليئات لتحسني جودة املعايري احملاسبية؟؛ما هي اجلهود املب .3
 .ما هي أهم مداخل تقييم جودة املعايري احملاسبية؟ .4

 دف حيث :أهداف الدراسة الدراسة إىل:  
إبراز طبيعة العالقة بني املعايري احملاسبية وحوكمة الشركات، من خالل تبيان األبعاد احملاسبية يف حوكمة الشركات والدور  -

 وكمي ملعايري احملاسبة يف حتقيقها؛احل
 إبراز أهم املداخل البحثية لبناء وتقييم جودة املعايري احملاسبية؛ -
 .إبراز أهم اجلهود الدولية املبذولة من قبل اهليئات لتحسني جودة املعايري احملاسبية للوفاء مبتطلبات حوكمة الشركات -

 أمهية الدراسة:  
ية كل من النظم احملاسبية ومفهوم حوكمة الشركات يف توفري الشفافية والرتاهـة وحتقيـق   الدراسة من أمه أمهيةتستمد  حنييف 

الكفاءة واألداء األفضل الذي تسعى إليه املنشأة، واحلد من التالعب الذي تقوم به إدارة املؤسسة والذي يقضي إىل الفسـاد اإلداري  
  .واملايل

 

 
، اخلصخصـة  globalisationاآلونة األخيـرة بعض املصطلحـات املرتبطة بعالـم االقتصاد مثـل العوملـة برزت فـي 
privatisation لعبـة األوراق املاليـة  ،the Financial nombres Game  وعلى غرار هذه املصطلحات ظهر مصـطلح ،

corporate governance  ة له وكذا تعارفـه مما دفع بعض الدول مثـل فرنسـا  حوكمة املؤسسات اليت تعددت معاين الترمج
ويف األخري أمجـع أن  . وبذات احلروف مع االختالف يف طريقة النطق governanceوأملانيا إىل استعمال نفس املصطلح االجنليزي 

فصيل ، سنحاول التالذي يعين حكـم، سيطر، هيمن أو مـارس السلطة governمستخرج من الفعـل  governanceمصطلح 
  .أكثر يف املفهوم من خالل هذا احملور

I. مفهوم، أمهية وأهداف حوكمة الشركات  
  .سنحاول من خالل هذه النقطة ذكر أهم التعاريف املقدمة حلوكمة الشركات وكذا أمهيتها وأهدافها

I.1 تعريف حوكمة الشركات:  
يتم االتفاق على تعريف حمدد له فيما بـني   بشكل واضح على املستوى العاملي إال أنه مل الشركاترغم انتشار مفهوم حوكمة 

بتطبيقه، حيث يعرف عن طريق اهلدف منه أو الغرض أو وجهة نظر اجلهة اليت تصدر التعريف، وفيما يلي نـورد   واملهتمنياملختصني 
 :التعاريف التالية

م مـن خاللـه توجيـه وإدارة    ذلك النظام الذي يـت : "تعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  حوكمة الشركات على أا
الشركات، وحتدد من خالله احلقوق واملسؤوليات بني خمتلف األطراف مثل جملس اإلدارة واملديرين واملسامهني وغريهم من أصـحاب  
املصاحل، كما أنه حيدد قواعد وإجراءات اختاذ القرارات املتعلقة بشؤون الشركة وكذلك اهليكل الذي يتم من خالله وضـع أهـداف   

  . 1"شركة ووسائل حتقيقها وآليات الرقابة على األداءال
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  :السابق  يتضح لنا وجود معان أساسية ملفهوم حوكمة الشركات منها التعريفمن خالل 
 يتم من خالهلا تنظيم العالقات بني خمتلف األطراف من مسامهني، جملس اإلدارة وأصحاب املصاحل؛ -
 مهني واألطراف أصحاب املصلحة؛جمموعة من القواعد جيب اتباعها لصاحل املسا -
 نظام مبوجبه تتحقق الرقابة التامة على عمل املنظمة؛ -
 .نظام مبوجبه يتم حتسني أو على األقل احملافظة على قيمة املؤسسة -
I.2 أمهية وأهداف حوكمة الشركات: 

  :2حوكمة الشركات أساسا يف النقاط اآلتية أمهيةتكمن 
س اإلدارة واملسامهني مما يؤدي إىل وضوح حقوق وواجبات كل طرف يسمح وضع أسس للعالقة بني مديري الشركة وجمل -

 باستغالل اإلمكانيات املتاحة أحسن استغالل مما يرفع الكفاءة االقتصادية للشركة؛
العمل على وضع إطار تنظيمي ميكن من خالله حتديد أهداف الشركة وسبل حتقيقها من خالل توفري احلوافز املناسبة ألعضاء  -

 اإلدارة التنفيذية لكي يعملوا على حتقيق تلك األهداف اليت تراعي مصلحة املسامهني؛جملس 
 تؤدي إىل االنفتاح على أسواق املال العاملية وجذب قاعدة عريضة من املستثمرين لتمويل املشاريع التوسعية؛ -
 تطبيق قواعد احلوكمة يزيد من ثقة املستثمرين ألن تلك القواعد تضمن محاية حقوقهم؛ -
تساعد يف ضمان احلقوق لكافة املسامهني مثل حق التصويت، حق املشاركة يف القرارات اخلاصة بأي تغريات جوهرية قد تؤثر  -

 على أداء الشركة يف املستقبل؛
ديد اإلفصاح الكامل على أداء الشركة والوضع املايل والقرارات اجلوهرية املتخذة من قبل اإلدارة العليا يساعد املسامهني على حت -

 املخاطر املترتبة على االستثمار يف هذه املنشآت؛
  .ضمان اتباع املسامهني أهداف خلق الثروة احملددة من طرف املسامهني -

  :3ودف احلوكمة أساسا إىل
 حتسني قدرة املشروعات على حتقيق أهدافها من خالل حتسني الصورة الذهنية واالنطباع اإلجيايب عنها؛ -
 يف الشركات بزيادة إحساس املديرين باملسؤولية وإمكانية حماسبتهم من خالل اجلمعيات العامة؛ حتسني عملية صنع القرار -
 حتسني خاصية مصداقية البيانات واملعلومات وحتقيق سهولة فهمها؛ -
 إدخال اعتبارات القضايا البيئية واألخالقية يف منظومة صنع القرار؛ -
 خمتلف البيانات؛ حتسني درجة الشفافية، الوضوح واإلفصاح عند نشر -
 .زيادة قدرة اإلدارة على حتفيز العاملني وحتسني معدالت دوران العمالة واستقرار العاملني -

II. مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف جمال حوكمة الشركات    
د هو اآلخر مـن أمهيـة   إن سعي املنظمات واهليئات لوضع مبادئ هلا أن تساعد الدول اليت تتبناها على انتهاج حوكمة جيدة زا

القواعد والنظم واإلجراءات اليت حتقق أفضل محاية وتوازن بني : "حوكمة الشركات، حيث تعرف مبادئ حوكمة الشركات على أا
، وقد تعددت املبادئ املوضوعة يف جمـال حوكمـة   4"مصاحل مسريي الشركة واملسامهني فيها وأصحاب املصاحل األخرى املرتبطة ا

تعدد اجلهات املصدرة هلا، ويف هذا الصدد جند أن مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تعترب من أهم مبادئ حوكمة الشركات ب
الشركات حيث أصبحت تشكل األساس لعناصر حوكمة الشركات يف تقارير البنك الدويل وصندوق النقد الدويل عن مراعاة املعايري 

جتارب أعضاء املنظمة وإىل أعمال سابقة متت من قبل جلان تابعة للمنظمة، وجتـدر اإلشـارة أن    ، وتستند هذه املبادئ إىل5والقواعد
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املبادئ موجهة أساسا لشركات املسامهة املدرجة يف البورصة، وهذا الحتواء بعض مبادئها بنودا تتعلق باألسهم ونقل امللكية، وفيمـا  
  :6يلي اختصار هلذه املبادئ

جيب أن يتضمن إطار حوكمة الشركات تعزيز شفافية األسواق وكفاءا، كما  :كمة الشركاتضمان وجود إطار فعال حلو .1
جيب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون وأن حيدد بوضوح هيكل املسؤوليات وتوزيع السلطات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية 

 .املختلفة
م، اختيار جملس اإلدارة، احلصول على توزيعات األرباح، مراجعة ومنها حقهم يف نقل ملكية األسه :محاية حقوق املسامهني .2

 .الكشوف املالية وحقهم يف املشاركة الفعالة باجتماعات اجلمعية العامة
وتعين املساواة بني محلة األسهم داخل كل فئة وحقهم يف الدفاع عن امتيازام القانونية  :املعاملة املتساوية بني مجيع املسامهني .3

يف اجلمعية العامة على القرارات املهمة ومحايتهم من عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها، أو من االجتار باملعلومات  والتصويت
 ...الداخلية

ينبغي أن يتضمن إطار حوكمة الشركات دور أصحاب املصاحل  من دائنني، مقرضني، موظفني وغريهم  :دور أصحاب املصاحل .4
من تأكيد احترام حقوقهم وإجياد آليات ملشاركتهم مع ضمان فرصة حصوهلم على املعلومات املتصلة  كما حيددها القانون مبا يف ذلك

 .بذلك
يشري إىل اإلفصاح عن املعلومات اهلامة وملكية النسب العظمى من األسهم واإلفصاح عن دور جملس  :اإلفصاح والشفافية .5

 .تم اإلفصاح بطريقة عادلة جلميع أصحاب املصاحل ويف الوقت املناسباإلدارة، املديرين التنفيذيني ومراقيب احلسابات على أن ي
جيب أن حيدد إطار حوكمة الشركات مسؤوليات جملس اإلدارة، وأن يضمن مساءلة املسامهني  :مسؤوليات جملس اإلدارة  .6

شاط، وضع أهداف األداء ومتابعة للمجلس، ومن مهام الس املراجعة والتوجيه الستراتيجية الشركة، امليزانيات السنوية، خطط الن
شؤون التنفيذ، مع القيام باختيار املسؤولني التنفيذيني الرئيسيني، تقرير املرتبات واملزايا املمنوحة هلم ومتابعتهم والتقييم املوضوعي ل

 .الشركة
III. حوكمة الشركات يف اجلزائر  

 أولويـة  أصبح حيث الراهن الوضع ظل يف جلزائرا اهتمام تستقطب اليت املوضوعات أهم من الشركات حوكمة موضوع يعترب
 وحتديات برهانات للفوز الداخلية التنافسية قدراا توطيد قصد ملؤسساتنا واملتنامية املاسة للحاجة يعود ذلك ومرد وطنية، وإستراجتية

جهود كبرية إلجياد إطار مؤسسـي  رغبة منها يف التكامل مع االقتصاد العاملي بذلت احلكومة اجلزائرية ومتطور، ولذلك  مفتوح سوق
حلوكمة الشركات، وهذا من خالل سعيها إىل تشجيع عمليات اخلوصصة والسماح بقدر أكرب من احلرية وإتاحة الفرصـة للقطـاع   

 على النمو، وكذلك تسهيل املعامالت الدولية، فحاولت اجلزائر يف السنوات األخرية تبين نظام حماسيب جديد يتوافـق  وحتفيزهاخلاص 
 11-07وذلك مبوجب القانون رقم  (IAS/IFRS)واملستجدات الدولية  الراهنة ومع املعايري احملاسبية الدولية ومعايري اإلبالغ املايل 

املتضمن النظام احملاسيب املايل والصادر يف اجلريدة الرمسيـة   2007نوفمرب سنة  25ه املوافق ل  1428ذي القعدة سنة  15املؤرخ يف 
، كما تسعى اجلزائر من خالل هذا النظـام  20077نوفمرب  25ذو القعدة املوافق لـ  15الصادر يف  74زائرية بالعدد للجمهورية اجل

إىل تطوير نظام احلوكمة احملاسبية، من نظام كان يعتمد على أساليب تقليدية مبنية على أسس وطنية تتوافق والنظام املوجه إىل أسـس  
شفافية واملصداقية للمعلومات املالية واحملاسبية املقدمة من طرف الشركات اجلزائرية، واملوجهة خاصة ومعايري دولية متكن من حتقيق ال

لألطراف اخلارجية و أمهها األسواق املالية اليت تعترب املعلومات احملاسبية الصادقة والشفافة من بني املدخالت األساسية وعلـى مـدى   
ونظرا إلدراك مجعيات واحتادات األعمال . 8الية أمام املستثمرين سواء احمللني أو األجانبصحتها وسالمتها تتوقف مصداقية السوق امل

حوكمة الشركات ودورها يف جذب االستثمار األجنيب املباشر قام أصحاب املصاحل يف القطاع العـام واخلـاص سـنة     وأمهيةحقيقة 
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ومؤسسـة   (GCGF)ملنتدى العاملي حلوكمة املؤسسات بإنشاء جمموعة عمل حلوكمة الشركات تعمل جنبا إىل جنب مع ا 2007
  .9لوضع دليل حلوكمة املؤسسات يف اجلزائر  (IFC)التمويل الدولية

وكان هذا فرصة لتالقـي   "احلكم الراشد للمؤسسات"إنعقد باجلزائر أول ملتقى دويل حول  2007ففي شهر جويلية من سنة 
اجلوهري هلذا امللتقى والذي يتمثل يف حتسيس املشاركني قصد فهم مصطلح وإشكالية  األطراف الفاعلة يف عامل املؤسسة وإثراء اهلدف

حوكمة املؤسسات من زاوية املمارسة العلمية، وكذلك تطوير األداء من خالل التوعية بأمهية حوكمة املؤسسات يف تعزيز التنافسـية  
وقـد   "إعداد ميثاق جزائري للحكم الراشد للمؤسسـة "كرة للمؤسسات اجلزائرية واالستفادة من التجارب الدولية، حيث تبلورت ف

تفاعلت مع هذه الفكرة كل من مجعية حلقة العمل والتفكري حول املؤسسة ومنتدى رؤساء املؤسسات وكذلك السلطات العموميـة  
والتكفل بتحريـر امليثـاق،    ممثلة يف وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية من خالل رعايتها للمشروع ودعمه ماليا
وبـرامج ميـدا    (IFC) كما شارك يف املبادرة جمموعة من اهليئات واملؤسسات الدولية املقيمة باجلزائر مثل مؤسسة التمويل الدولية

فريق العمـل  "، ويف هذا السياق تشكل  (GCGF)لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذا املنتدى العاملي حلوكمة املؤسسات 
أجـرى فريـق العمـل     2008إىل نوفمرب  2007، ويف الفترة نوفمرب "GOAL 08" حتت تسمية  2008لحكم الراشد باجلزائر ل

سلسلة من املشاورات مع األطراف الفاعلة وباالعتماد على مبادئ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مـع األخـذ بعـني االعتبـار     
  . 10بإعداد ميثاق احلكم الراشد للمؤسسات يف اجلزائرخصوصيات املؤسسة اجلزائرية فيما يتعلق 

 واللجنة (CARE) كري مجعية من كل الدولية، أعلنت فيه من قبل مؤسسة التمويل  وطين مؤمتر عقد 2009مارس  11ويف 
 نتدى العـاملي امل من كلٍ مبساعدة الدليل هذا إعداد مت وقد .اجلزائري حوكمة الشركات دليل إصدار الشركات عن حلوكمة الوطنية

   . (IFC)الدولية  التمويل ومؤسسة  (GCGF)حلوكمة الشركات 
أن غياب احلوكمة يف نطاق الشـركة   "وقد الحظ سليم عثماين، رئيس جملس إدارة فريق العمل اجلزائري حلوكمة املؤسسات 

ثمرون باإلستثمار يف مشـروعات ضـعيفة   ذاا، حيد من إمكانات االبتكار والتطور، ولن يقوم رجال املصارف أو الشركاء أو املست
، كما أكد السيد مصـطفى  "فإن االلتزام بقانون حوكمة املؤسسات سيخلق موارد أكرب ويساعد على تنمية األعمال  ولذااحلوكمة، 

ال سيعمل على أن االلتزام اجلماعي من جانب منشآت األعم" بن بادا الوزير اجلزائري للمنشآت الصغرية واملتوسطة والصناع املهنيني 
حتسني القدرة التنافسية، وخيلق رؤية أفضل من جانب األسواق اخلارجية، هذا باإلضافة إىل أن احلوكمة ستعمل على حتسني العالقات 

  . 11"بني البنوك ومنشآت األعمال من خالل تعزيز الثقة املتبادلة املفتقد يف الوقت احلايل،  وذلك من خالل املزيد من الشفافية
هدف موضوع هذا امليثاق إىل وضع حتت تصرف املؤسسات اجلزائرية اخلاصة جزئيا أو كليا وسيلة عملية مبسطة تسمح حيث ي 

  .بفهم املبادئ األساسية للحكم الراشد قصد الشروع يف مسعى يهدف إىل تطبيق هذه املبادئ على أرض الواقع
 

 
ترتبط احملاسبة سواء على املستوى املهين أو املستوى التنظريي باحلوكمة ارتباطاً وثيقاً، حيث تعترب احملاسبة من أكثـر اـاالت   

ـ   م العلمية واملهنية تأثرياً يف مبادئ وإجراءات احلوكمة فال ميكن ملبادئ وإجراءات احلوكمة أن تطبق بفاعلية وتؤيت مثارها بـدون دع
  . يتناول املتطلبات احملاسبية يف حوكمة الشركات والدور احملاسيب يف حتقيق تلك املتطلبات احملوريف ضوء ذلك، فإن هذا . مهنة احملاسبة

I.  طبيعة العالقة بني املعايري احملاسبية وحوكمة الشركات  
ترمجـة للكلمـة     معيـار قد جاءت كلمة ، فحملاسيببالرجوع إىل األدبيات احملاسبية جند عددا هائال من التعاريف ملفهوم املعيار ا

standard منوذج يقاس على أساسه وزن شيء أو طوله أو درجة مرونته، أما يف احملاسبة فيقصد بـه  ": يعرف املعيار على أنه، ولغة
، وإيصـال املعلومـات   املرشد األساسي لقياس العمليات واألهداف والظروف اليت تؤثر على املركز املايل للمنشأة ونتائج أعماهلـا 
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للمستفيدين واملعيار ذا املعىن يتعلق عادة بعنصر حمدد من  عناصر القوائم املالية أو بنوع معني من أنواع العمليات أو األحـداث أو  
عام يسترشـد   قاعدة وقانون: "، ويعرف أيضا على أنه12"الظروف اليت تؤثر على املركز املايل للمنشأة ونتائج أعماهلا مثل القيم الثابتة

حمددة يـتم مبوجبـها    قاعدة: "، كما ميكن النظر إليه على أنه13"به احملاسب إلجناز عمله يف حتضري الكشوف والتقارير املالية للشركة
حتديد قياس األهداف املالية للمنشأة وإيصال نتائج القياس إىل مستخدمي القواعد املالية بغرض اختاذ القرارات الالزمة مـن طـرف   

  .14"خدمنياملست
أدوات قياس حماسبية تستخدم يف جمال اإلفصاح والقياس والتقييم " : واستخالصا مما سبق ميكن تعريف املعايري احملاسبية على أا

  ".احملاسيب وهي حتظى بقبول عام ملعظم األطراف املستخدمة واملستفيدة من القوائم املالية
إىل ضرورة أن يتم إعداد املعلومات احملاسبية واإلفصاح عنها باسـتخدام   أشارت خمتلف اإلصدارات الدولية حلوكمة الشركات

من ناحيـة  . ذات جودة عالية، وهي بذلك تعترب املعايري احملاسبية ضمن اآلليات األساسية لتحقيق املمارسات اجليدة هلا معايري حماسبية
  .يري احملاسبية ضمن املؤشرات املستخدمة يف التقييمأخرى، فإن النماذج املستخدمة يف تقييم حوكمة الشركات، قد راعت املعا

إحدى املتطلبات الضـرورية هلـا،    تعتربولذلك نصل إىل أمهية الدور الذي تلعبه املعايري احملاسبية يف حوكمة الشركات، حيث 
هلا تربز طبيعـة العالقـة   وإحدى الدعامات األساسية لنجاحها، ولذلك سيتم توضيح وحتليل املصادر واألسباب الرئيسية اليت من خال

  .القوية بني معايري احملاسبة وحوكمة الشركات
I.1 األبعاد احملاسبية يف حوكمة الشركات:  

نصت مبادئ حوكمة الشركات على جمموعة من املتطلبات احملاسبية الالزمة للتطبيق الفعال هلا سواء بصورة مباشـرة أو غـري   
ة أو يف املبادئ األخرى هلا أو يف جوهر وروح حوكمة الشركات، وذلك فيما يتعلق مباشرة، وسواء متثلت يف مبدأ اإلفصاح والشفافي

أو اإلصدارات الدولية األخرى املرتبطة حبوكمة الشركات، واليت تشري إىل األبعاد احملاسـبية   OECDباملبادئ الدولية الصادرة عن 
  .يف هذا اال

I.1.1  األبعاد احملاسبية يف مبادئOECD:  
  :16يف جمموعة من املتطلبات أمههاOECD 15يف املبادئ الدولية حلوكمة الشركات الصادرة عن  حملاسبيةتتمثل األبعاد ا

  إىل ضرورة أن حيمي إطار القواعد املنظمة حلوكمة الشركات ويسهل ممارسة حقوق " محاية حقوق املسامهني"أشار املبدأ الثاين
باملشاركة والتصويت يف اجتماعات اجلمعية العامة للمسامهني، انتخاب وعزل املسامهني واليت حتتوي على احلقوق األساسية املتعلقة 

أعضاء جملس اإلدارة، املشاركة يف أرباح الشركة، باإلضافة إىل احلقوق األخرى املرتبطة باحلق يف احلصول على املعلومات املتعلقة 
نظام يتم من خالله توفري املعلومات اليت متكن املسامهني بالشركة بصفة دورية ومنتظمة، حيث أن هذه احلقوق يتم ممارستها يف ضوء 

  .من ذلك
  إىل ضرورة أن تتضمن قواعد احلوكمة املساواة يف معاملة املسامهني مبا يف ذلك " املعاملة املتكافئة للمسامهني"أشار املبدأ الثالث

والشفافية، وكذلك العمليات اليت تستهدف حتقيق حقوق األقلية، كما تتضمن منع عمليات تداول األسهم بصورة ال تتسم باإلفصاح 
 . مصاحل لألشخاص ذوي العالقة، واإلفصاح عن تعامالت أعضاء جملس اإلدارة واملديرين اليت هلا تأثري على الشركة

  ضرورة أن ينطوي إطار احلوكمة على االعتراف حبقوق " دور أصحاب املصاحل يف حوكمة الشركات"تضمن املبدأ الرابع
 .املصاحل، وأن تتاح هلم فرصة احلصول على املعلومات الالزمة بأسلوب دوري ويف التوقيت املناسب أصحاب

  ضرورة اإلفصاح السريع والدقيق لكافة البيانات املتعلقة باألمور املادية للشركة، ومن بينها " اإلفصاح والشفافية"تطلب مبدأ
 :ث تطلب ضرورة اإلفصاح عناملوقف املايل واألداء وامللكية وأسلوب احلوكمة، حي

  النتائج املالية والتشغيلية؛-
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  أهداف الشركة؛-
  ملكية أسهم األغلبية وحقوق التصويت؛-
مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني، واملعلومات اخلاصة مبؤهالم وكيفية اختيارهم وعالقتهم باملديرين اآلخرين -

  ومدى استقالهلم؛
  ف ذوي العالقة؛معامالت األطرا-
  عناصر املخاطر اجلوهرية املتوقعة؛-
  األمور اجلوهرية املتعلقة بالعاملني وغريهم من ذوي املصاحل؛-
  .هياكل وسياسات قواعد حوكمة الشركات-

كما تطلب ضرورة توفري قنوات لبث املعلومات تسمح حبصول املستخدمني على معلومات كافية ويف التوقيت املناسب وبتكلفة 
  .صادية وبطريقة تتسم بالعدالةاقت
 تناول املبدأ السادس مسئوليات جملس اإلدارة، وأن يعمل على حتقيق مصاحل الشركة واملسامهني.  

I.2.1 األبعاد احملاسبية يف اإلصدارات الدولية األخرى حلوكمة الشركات  
ز الـدور احملاسـيب يف حوكمـة    احتوت اإلصدارات الدولية األخرى حلوكمة الشركات على جمموعة من املتطلبات اليت   ترب

على أن وظيفة ومسئولية اإلدارة العليا سيكون من ضمنها توكيد  17(Sarbanes Oxley act, 2002)الشركات، فقد أكد قانون 
صالحية وسالمة القوائم املالية للشركات وأن تعتمد املعلومات املالية من خالل أنظمة الرقابة الداخلية، كما تنـاول جمموعـة مـن    

نص فيه على ضرورة الرفع " تعزيز اإلفصاح احملاسيب"ليات الالزمة لتحقيق الرقابة على الشركات، حيث احتوى على فصل بعنوان اآل
لكل األحداث املالية املؤثرة يف عناصر القوائم املالية سواء داخل القوائم املالية أو خارجها، باإلضـافة  من مستوى اإلفصاح والشفافية 

مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية للوحدة االقتصادية، وكذا ضرورة اإلفصاح بشـكل تفصـيلي عـن تعـامالت     إىل اإلفصاح عن 
  .18املديرين

على جمموعة من املمارسات املتعلقة مبجال احملاسبة واملراجعـة يف جمـال حوكمـة     19Cadburyوقد احتوى تقرير كادبوري 
جبة على إدارة الشركة، ومنها ضرورة التحقق والتأكد من إعداد التقارير املاليـة  قائمة مبجموعة املسئوليات الواالشركات، فقد حدد 

  . 20يف ضوء املعايري احملاسبية املقبولة
، مبدأ خاص باحملاسبة واملراجعة والذي حيتوي IIF21مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن معهد التمويل الدويل  تضمنتكما 

تشكل األداء اجليد حلوكمة الشركات يف جمال احملاسبة واملراجعة، ومنها ضرورة إتباع معـايري  بدوره على جمموعة من املمارسات اليت 
  .22احملاسبة الدولية أو معايري احملاسبة األمريكية

I.2  األبعاد احملاسبية يف تقييم حوكمة الشركات:  
 اء هذا التقييم صادرة عن بعـض تعددت الدراسات اليت تناولت تقييم حوكمة الشركات، كما أن هناك مناذج تستخدم يف إجر

النماذج املستخدمة يف التقييم سواء على مستوى الدول أو على مستوى املنشآت، قد راعت املعايري احملاسبية  الدولية، هذه املؤسسات
حوكمـة   بإعداد تقارير عن مستوى IMF ضمن املؤشرات املستخدمة فيه، فقد قام البنك الدويل باالشتراك مع صندوق النقد الدويل

 Reports on the observance of standards and codes (ROSC)الشركات يف الدول املختلفة عن طريق برنـامج  
والذي راعى مدى  2004، 2001وقد خضعت مصر هلذا التقييم وفقا للتقريرين الصادرين عامي ، OECD وذلك يف ضوء مبادئ

مبـدأ مسـتقال   " منوذج شرق آسيا حلوكمـة الشـركات  "كما تضمن .23كاتتطبيق املعايري احملاسبية كإحدى آليات حوكمة الشر
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لإلفصاح والشفافية حيتوي على جمموعة من املعايري املستخدمة يف تقييم األبعاد احملاسبية يف حوكمة الشركات يف جمال هيكل ملكيـة  
حت أن يتم تضمني هذه املعلومات يف التقـارير  الشركة وأعضاء جملس اإلدارة واملخاطر وتنبؤات اإلدارة واإلفصاح االلكتروين، واقتر

على أوزان ترجيحية لكل بعد مـن األبعـاد   " منوذج الفلبني حلوكمة الشركات"املالية السنوية أو على شبكة االنترنت؛ كما احتوى 
واحملللني املاليني معاملة  احملاسبية حلوكمة الشركات حيث تضمن مبدأ الشفافية جمموعة من املؤشرات املرتبطة مبدى معاملة املستثمرين

عادلة فيما يتعلق بنشر املعلومات، مدى اإلفصاح عرب شبكة االنترنت، مدى مسايرة التقارير املالية للمستويات العاملية مـن حيـث   
معهد مديري وقد قام ، 24الشكل واإلعداد، ومدى توفري املعلومات يف التقارير بشكل ميكن من تقييم املوقف املايل وغري املايل للشركة

هل جيـري تطبيـق نظـام دويل    "الشركات يف الفلبني بوضع بطاقة درجات حلوكمة الشركات حتتوي على جمموعة مؤشرات، منها 
بوضع سـبعة   Credit Lyonnaisكما قام بنك الكريدى ليونيه . 25معترف به للمحاسبة واملراجعة يتفق مع معايري احملاسبة الدولية

الذي حيتوي بدوره على عدة مؤشرات، منها تقدمي احلسابات طبقـا  " الشفافية"مة الشركات، ومنها مبدأ معايري تستخدم لتقييم حوك
بوضع تسعة مؤشرات لتقييم حوكمة الشركات، منها مؤشـر   Mckinseyوقام ماكيرتي . 26للمبادئ احملاسبية العامة املقبولة دوليا

عشرة مؤشرات مهمة تضمن احلوكمة اجليدة يف األسواق املتقدمة واليت حتمي ؛ كما حدد ستيفن ديفيز "املعايري احملاسبية"حتت مسمى 
   .27الشركات من الفشل وااليار، ومنها االلتزام مبعايري احملاسبة

II. الدور احملاسيب يف حتقيق توجهات حوكمة الشركات:  
احملاسبية، وذلك ضمن منظومة متكاملة  بالتركيز على الدور احملاسيب يف حوكمة الشركات، يتضح أنه يتمثل يف توفري املعلومات

 لتوفري املعلومات الالزمة حلماية املسامهني وأصحاب املصاحل، فاملعلومات احملاسبية تلعب دورا مهما وأساسيا يف سوق األوراق املاليـة، 
ارات، وال شـك أن هـذه   الدور من احليز الذي تشغله داخل احملتوى الكامل من املعلومات الالزمة الختاذ القـر  هذاوأا تكتسب 

  28.املعلومات احملاسبية يتم توفريها من خالل التقارير املالية املعدة يف ضوء املعايري احملاسبية
حيـث مت   FASB ،IASBمما يؤكد على الدور احملاسيب يف حوكمة الشركات، ما ورد مبشروع اإلطار املفاهيمي املشترك بني 

، )املستثمرون، املقرضون، الـدائنون اآلخـرون  ( توفرها التقارير املالية ذات الغرض العام يف حتديد مستخدمي املعلومات احملاسبية اليت
ويتضح من ذلك أن اإلطار املفاهيمي للمعايري احملاسبية قد اشتمل على ما يؤكد أن هناك توافقا بني أهداف وتوجهات املعايري احملاسبية 

كات من ناحية أخرى، وأمهية الدور احملاسيب يف حوكمة الشركات من ناحية من ناحية، وأهداف وتوجهات ومتطلبات حوكمة الشر
أخرى، فإذا كانت األخرية دف أساسا إىل محاية املستثمرين وأصحاب املصاحل، فإن اإلطار املفاهيمي ملعايري احملاسبة الدولية احتوى 

  29.وطبيعة هذه املعلومات) ة الشركاتاملسامهني وأصحاب املصاحل يف حوكم(على مستخدمي املعلومات احملاسبية 
إىل أا تدعم وضع معايري حماسبية عالية اجلودة  OECDمن ناحية أخرى فقد أشارت مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن 

ميكـن  ومعترف ا دوليا ميكن أن تعمل على حتسني الشفافية وإمكانية مقارنة التقارير املالية فيما بني الدول، كما أشارت إىل أنـه  
ولعل تزايد االهتمام ذا التوجه على اعتبار أنه يسـاهم يف  .  حتسني املعايري احمللية عن طريق جعلها متوافقة مع املعايري احملاسبية الدولية

تلعب حتقيق إحدى التوجهات املهمة حلوكمة الشركات واليت تتمثل يف محاية املسامهني وأصحاب املصاحل باعتبار أن املعايري احملاسبية 
ق دورا مهما يف هذا اال، وهو ما يتفق مع ما مت التوصل إليه يف حتليل العالقة بني املعايري احملاسبية وحوكمة الشركات، كما أن حتقي

. ارنةالتقارب بني املعايري احملاسبية يساعد يف حتقيق إحدى املتطلبات األساسية حلوكمة الشركات من املعايري احملاسبية وهي القابلية للمق
فضال عن أن حتقيق التقارب بني املعايري احملاسبية يساهم يف ختفيض التكاليف اليت تتحملها الشركات اليت تقوم بإعداد تقـارير ماليـة   
باستخدام جمموعات خمتلفة من املعايري احملاسبية، وهو ما يتفق مع متطلبات حوكمة الشركات اليت أشارت يف مبـدأها اخلـامس إىل   

قنوات لبث املعلومات تسمح حبصول املستخدمني على معلومات كافية ويف الوقت املناسب وبتكلفة اقتصادية وبطريقة  ضرورة توفري
  30.تتسم بالعدالة
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  .بشأن حتقيق اجلودة يف تلك املعايريتعددت اجلهود بشأن حتسني وتطوير املعايري احملاسبية، كما اختلفت اآلراء 

I. جهود تطوير املعايري احملاسبية  
  :31إن تطوير املعايري احملاسبية يتم يف ضوء حمورين أساسيني مها

 باستكمال خطوات تنظيم السياسة احملاسبية بدءا من تشكيل األجهزة اليت تتوىل بناء املعايري احملاسبية، : التطوير األفقي: احملور األول
يد األسلوب املنهجي إلصدار املعايري، وحتديد املعايري احملاسبية اليت يلزم إصدارها يف ضوء االحتياجات الفعلية والظروف البيئية وحتد

ومتطلبات التنسيق على املستويني اإلقليمي والدويل، مع وضع أولويات إلصدار املعايري احملاسبية حبيث تبدأ يف وضع املعايري األكثر 
  .ادا إىل الدراسات امليدانية وإىل خربات وجتارب املهنينيإحلاحا استن

 من خالل إعادة النظر يف اإلطار الفكري للمحاسبة املالية وحماولة تطويره باعتباره األساس الذي : التطوير الرأسي: احملور الثاين
اسبية، على أن يتم ذلك وفق أسلوب منهجي يبدأ مبراجعة احتياجات املستفيدين من القوائم املالية، تستند إليه عملية وضع املعايري احمل

  .ومن مث متطلبات اإلفصاح الالزمة للوفاء ذه االحتياجات
I.1 دور أجهزة بناء املعايري احملاسبية: 

إعادة تشكيل جلنة معايري احملاسـبة   ري، من خاللبذلت أجهزة بناء وإصدار املعايري احملاسبية جهودا يف تطوير وحتسني تلك املعاي
وذلك نظرا لالنتقادات اليت تعرضت هلا معايري احملاسبة الدوليـة    IASB واليت حل حملها جملس معايري احملاسبة الدولية IASC الدولية

ف اللجنة لتشمل إعداد وتطوير جمموعة الناجتة عن عدم حياد اللجنة وطريقة إصدارها للمعايري احملاسبية، كما مت إجراء تعديل يف أهدا
مـع املعـايري الوطنيـة للـدول      واحدة من املعايري احملاسبية اليت تتسم باجلودة العالية والقابلية للفهم والقبول عامليا، وحتقيق التقارب

  .32املختلفة
ديلة وتوفري معلومات قابلة للمقارنة وقد تعرضت معايري احملاسبة الدولية لبعض التحسينات كان الغرض منها تضييق املعاجلات الب

واحلد من التالعب يف القوائم املالية، وهو ما يتفق مع متطلبات حوكمة الشركات، فقد كانت املعايري الدولية حتتوى على معاجلـات  
ـ    1989أعدت مشروعا يف عام  IASC بديلة خمتلفة، إال أن ة تضـييق  يهدف إىل مراجعة املعايري القائمة يف ذلـك الوقـت وحماول

، و علـى  1993ومت االنتهاء منه  )القابلية املقارنة/التحسينات( املعاجلات احملاسبية البديلة املسموح ا، وكان املشروع حتت مسمى 
  ةالرغم من جناح هذا املشروع يف تضييق املعاجلات احملاسبية البديلة، إال أنه مل يقض عليها متاما، فقد بقي هناك معاجلة معيارية أساسي

  .33وأخرى بديلة
مشروعا آخر لتطوير وحتسني املعايري احملاسبية القائمة بغرض زيادة اجلودة والثبات واالتسـاق يف   IASBتبىن  2001ويف عام 

 املعايري من ناحية، ومن أجل تدعيم التقارب يف املعايري من ناحية أخرى، وقد تضمن هذا التحسني إلغاء الكثري من املعاجلات البديلة يف
  .34املعايري مما يزيد من القابلية للمقارنة، كما تضمن التحسني متطلبات إضافية يف اإلفصاح احملاسيب

بدراسة التحول إىل أسلوب املبادئ يف إصدار املعايري احملاسبية لتحسني جودة املعايري ودراسة مـدى   SOX كما طالب قانون
، وطالب بتعزيز اإلفصاح احملاسـيب،  SPEsيزانية والوحدات ذات الطابع اخلاصمالئمة املعايري احملاسبية يف معاجلة األنشطة خارج امل

  .باالستجابة هلذه املطالب FASB وقد قام
وقد كانت هناك جهودا خمتلفة من أجل حتقيق التقارب بني املعايري احملاسبية من أجل توفري تقارير مالية قابلة للمقارنة يف أسواق 

كذلك توجـه   لتحقيق التقارب بني املعايري الدولية واألمريكية،  FASB ،IASB ك مشروع مشترك بنياملال العاملية، فقد كان هنا
  .حنو نفس االجتاه وكثري من دول العامل  IOSCOاالحتاد األوريب حنو تبين معايري احملاسبة الدولية، كما توجهت منظمة 
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I.2  تطوير اإلطار املفاهيمي للمعايري احملاسبية:  
ملفاهيمي األساس املستخدم يف عملية إصدار املعايري احملاسبية احلاكمة إلعداد التقارير املالية، ويضـمن أن املعـايري   ميثل اإلطار ا

على مبادئ حماسبية سليمة، كما أنه جيعل عملية إصدار املعايري أكثر فعالية، ومن أجل ذلك كانت هنـاك جهـود    معتمدةاحملاسبية 
  .وير اإلطار املفاهيمي للمعايري احملاسبيةمن اجل تط FASB,IASBمشتركة بنب 

مت االتفاق بني السني على تطوير إطار مفاهيمي مشترك يستخدم كأساس إلعـداد   2004ففي االجتماع املشترك يف أكتوبر 
تقـارير املاليـة،   أهداف ال: يف ضوء مشروع التقارب، حيث يشمل اإلطار املشترك املناقشة بشأن املوضوعات التالية احملاسبيةاملعايري 

  .اخلصائص النوعية للمعلومات، عناصر التقارير املالية، االعتراف، القياس األويل والالحق، الوحدة احملاسبية، العرض واإلفصاح
  :، واجلدول التايل يوضح ذلك2010وقد مت االتفاق على االنتهاء من هذا املشروع على مراحل حىت عام 

  FASB ,IASBفاهيمي املشترك بني مراحل مشروع اإلطار امل): 1(جدول
 Topic 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

A Objectives and qualitive 
characteristics Discuss and DP ED Final1    

B Elements recognition and 
measurement I Discuss DP ED Final   

C measurement I   DP ED Final  

D Reportiog entity   Discuss DP ED Final 

E 
Presentation and disclosure 
including reportiog 
boundaries 

  Discuss DP ED Final 

F Purpose and status   Discuss DP ED Final 

G Applicability to NFP sector   Discuss DP ED Final 

H Entire framwork   Discuss DP ED Final 

Discuss = Commence Board discussions. 
DP = Discussion Paper with Board's preliminary views. 
ED = Exposure Draft published. 
Final = Text finalized and, if possible, relevant sections of existing frameworks replaced. 

  ،غري منشورة ماجستري رسالة ،"اسبة املصرية يف حتقيق متطلبات حوكمة الشركات وحتسني جودة التقارير املاليةدور معايري احمل"   [2009]سيد حممد سيد مصطفى : املصدر
  .58-59 :ص ،مصر ،حلوان جامعة التجارة وإدارة األعمال، قسم احملاسبة، كلية 

  

احملاسيب بالشكل الذي يساهم يف معاجلة ويف ضوء هذا املشروع فإنه من املتوقع أن حيدث تطويرا أو حتسينا يف االعتراف والقياس 
  .بعض أوجه القصور يف هذه املعايري

II. حتقيق جودة املعايري احملاسبية: 
تعترب املعايري احملاسبية ذات اجلودة العالية إحدى املقومات الالزمة للتطبيق الفعال حلوكمة الشركات باعتبار أن تلـك اجلـودة   

عدادها يف ضوء تلك املعايري، وهو ما أكدت عليـه معظـم إصـدارات حوكمـة الشـركات      تنعكس على التقارير املالية اليت يتم إ
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(OECD, 2004), (IIF, 2003), (Sarbanes oxley act,2002)   كما اعترفت هيئة تداول األوراق األمريكيـة ،SEC 
لشروط لتقييم تلـك اجلـودة تتمثـل يف    بأمهية وجود تلك املعايري ذات اجلودة العالية يف أسواق املال العاملية ووضعت جمموعة من ا

  . 35حماسبية مالئمة وموثوق ا معلوماتالشمول والقابلية للتطبيق وتوفري 
، حيث مت 2001بالتأكيد على جودة املعايري احملاسبية بعد إعادة تشكيله عام  IASBجملس معايري احملاسبة املالية الدولية  قاموقد 

  .36ية، واليت أشار فيها إىل ضرورة توفري جمموعة واحدة من املعايري احملاسبية ذات اجلودة العاليةالتأكيد على ذلك ضمن أهدافه الرئيس
ت واختلفت اآلراء بشأن صور هذه اجلودة واخلصائص دوعلى الرغم من االتفاق على توفري معايري ذات جودة عالية، إال أنه تعد

  .اليت جيب توافرها يف املعايري احملاسبية لتحقيقها
II.1 تقييم جودة املعايري احملاسبيةاهج من:  

  :37أمحد سعيد قطب حسانني أن هناك أربعة مناهج لتقييم جودة املعايري تعىن كل منها بوجهة نظر خمتلفة وهي دراسةأشارت 
  :وجهة نظر واضعي املعايري احملاسبية .أ 

ائص الواجب توافرها يف املعيار احملاسيب أثنـاء  على التقييم املعياري خلصائص املعايري، حيث يتم حتديد أهم اخلص املنهجيقوم هذا 
  :مرحلة الصياغة واإلعداد للوصول إىل معايري عالية اجلودة، ومن أهم هذه املؤشرات

 أن تكون املفاهيم املبين عليها املعيار عملية وقابلة للتطبيق؛  
  دف حتقيق احلد األدىن من آثار التطبيق اخلاطئ؛توفري املعيار خلطوط إرشادية ملراجعة عمليات التطبيق الفعلي  
 حتقيق املعيار ألهداف واقعية وواضحة ال ميكن الوصول إليها إال عن طريق تطبيق املعيار. 
  :وجهه نظر معدي ومراجعي القوائم املالية. ب

تحمل املسـئولية  يقوم هذا املنهج على أساس توافر خصائص معينة يف املعيار حتقق متطلبات هذه اجلهات باعتبارهم اجلهة اليت ت
  :عن مدى صدق وعدالة القوائم املالية وهي

 ة؛حتقيق املعيار للتوحيد والتماثل يف املعاجلات احملاسبية لألحداث املتشا  
 متتع املعيار بالقابلية للفهم واملرونة يف التطبيق بواسطة املنشآت املختلفة؛  
 د ومراجعة التوائم املاليةحتسني املعيار لألداء واملمارسة احملاسبية يف مرحليت إعدا.  
  :وجهة نظر مستخدمي القوائم املالية. ج

يف ظل هذا املنهج تعترب تلبية احتياجات األطراف املستخدمة للمعلومات احملاسبية هي اهلدف األساسي ألي نظام حماسـيب وأداة  
عايري احملاسبية ينبغي أن ينصب على مـدى كفـاءة   قياس كفاءته وفاعليته، وبالتايل فإن العامل احملوري يف تقييم مدى جودة ونفعية امل

النظام احملاسيب يف حتقيق وتلبية تلك االحتياجات، وأهم املؤشرات املستخدمة يف هذا الصدد هو توافر خصائص معينة يف املعلومـات  
  .ري احملاسبيةذا املفهوم يف إعداد اإلطار املفاهيمي للمعاي FASBاحملاسبية للحكم على مدى فاعليتها، وقد أخذ 

  :وجهة نظر سوق األوراق املالية. د
يف ظل هذا املنهج يعترب احملتوى اإلعالمي للمعلومات احملاسبية يف سوق األوراق املالية اهلدف النهائي، حيث يتم التقيـيم علـى   

النفعية مبـدى تفاعـل املعلومـات    أساس تأثري املعايري على نفعية املعلومات احملاسبية يف ختصيص املوارد يف سوق املال، وتقاس تلك 
  .وتأثريها على متخذي القرارات مما ينعكس على مؤشرات أداء األسهم داخل السوق

  :نرى بأنه ميكن تقسيم مداخل تقييم جودة املعايري احملاسبية إىل ثالثة مداخل هي ولذلك
 ي املعايري احملاسبية، ومعدي ومراجعي التقارير املاليةتوافر خصائص معينة يف املعايري احملاسبية ينبغي حتقيقها ومتثل وجهة نظر معد.  
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 توافر خصائص معينة يف املعلومات احملاسبية كانعكاس جلودة املعايري احملاسبية ومتثل وجهة نظر مستخدمي املعلومات احملاسبية.  
 ستثمرين، ومتثل وجهة نظر سوق األوراق دراسة العالقة بني املعلومات احملاسبية الناجتة عن تطبيق املعايري احملاسبية وقرارات امل

  .املالية
كما نرى أن يتم التركيز على وجهة نظر مستخدمي املعلومات احملاسبية باعتبارهم اجلهات املستفيدة من التقارير املالية، وهـي  

توافرهـا يف املعـايري   اجلهات اليت تسعى حوكمة الشركات إىل محايتهم، من مث تقوم جهات وضع املعايري بتحديد الصفات الواجب 
بيق احملاسبية للوفاء بتلك االحتياجات، على أن يتم تقييم التطبيق العملي من خالل دراسة العالقة بني املعلومات احملاسبية الناجتة عن تط

  .املعايري وبني أداء األسهم باعتبارها تعكس سلوك املستثمرين
II.2  اسبيةتوافر خصائص معينة كأساس لتحقيق جودة املعايري احمل:  

 Kaplan)بشأن اخلصائص الواجب توافرها يف املعايري احملاسبية ذات اجلودة العالية، حيث ورد يف دراسة كل من  اآلراءتعددت 
& Fender) 38أنه جبب التركيز على العوامل اآلتية عند إصدار املعايري احملاسبية ومن أمهها:  

 هر املعامالت؛اجلوهر أو أمانة العرض وتعين أن يتم التقرير عن جو  
 التحسني مبعىن أن يؤدي املعيار إىل حتسني املمارسات احملاسبية القائمة؛  
 التماثل أي تقليل اخليارات احملاسبية املقبولة يف األحداث املماثلة؛  
 الوضوح أي أن يكون املعيار قابل للفهم والتفسري والتطبيق؛  
 فكري للمعايري احملاسبية؛االتساق مبعىن االتساق مع املعايري األخرى واإلطار ال  
 التعارض أي أن تكون التعارضات بني املعايري اإلقليمية يف حدها األدىن؛  
 الشمول أي أن يغطى املعيار كل اجلوانب واملعامالت واألحداث املرتبطة باملنشاة.  
 احلماية من إساءة التطبيق، مبعىن أال يتضمن املعيار ما يؤدى إىل إساءة التطبيق.  

  :39أن صفات املعيار ذو اجلودة املرتفعة هي)  Knutson  &litanoNapo(ار كل من كما أش    
  جبب أن حيسن املعيار اجليد املعلومات املتاحة ملتخذي قرارات االستثمار، مع توفريه معلومات جديدة مل يتوقع مستخدمها

  احلصول عليها؛
 ة بطرق مماثلة يف التقارير املالية، وهو ما يتطلب تقليل عدد البدائل جيب أن يؤدى املعيار إىل عرض الظواهر االقتصادية املتشا

  احملاسبية يف القياس احملاسيب؛
  ا أفضل نفعية منيفضل تركيز املعايري على استخدام القيم احلالية مثل القيمة العادلة أو اإلفصاح عنها يف شكل إفصاح إضايف أل

  القيمة التارخيية؛
 مل كجزء متكامل من أي معيار حماسيب وذلك للتغلب على أوجه القصور يف النموذج احملاسيب جيب أن يتحقق اإلفصاح الشا

  ".اجلوهر االقتصادي للمعامالت"ويعزز من مفهوم  ،وملساعدة املستخدمني يف فهم األثر الناتج عن السياسات واالختيارات احملاسبية
اجلودة املرتفعة هو الذي حيسن من نفعية التقارير املالية مبا يدعم قدرة ذو أن املعيار احملاسيب ) (Linmeire et alويعترب كل من     

  :40مستخدميها على اختاذ قرارات االستثمار واالئتمان، على أن يتصف بثالث صفات هي
 أو تلك الناجتة أن يتناول املعيار أوجه القصور يف النموذج احملاسيب القائم، سواء تلك الناجتة عن التغريات يف طبيعة نشاط األعمال ،

  عن التغريات يف البيئة االقتصادية، وذلك حىت يتمكن منوذج التقارير املالية من أن يعكس التأثريات االقتصادية ملثل هذه التغريات؛
  عنه أن حيسن املعيار قرارات االستثمار واالئتمان وذلك بتحسينه خلصائص املعلومات الواردة يف التقارير املالية، مبعىن أن ينتج

  معلومات مفيدة؛
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 أن حيسن املعيار قرارات توزيع رأس املال مع ختفيضه ملخاطر نقص املعلومات وتكاليف رأس املال.  
  :41أنه عند إصدار معايري حماسبية جديدة فإنه جيب أن تتمتع باخلصائص اآلتية (Rogero)كما يرى     
 االت اليت ملا معايري من قبل؛ أن تقتصر املعايري احملاسبية اجلديدة على ايصدر بشأ  
  أن تصدر املعايري اجلديدة بناءا على تفاعل القوى املؤثرة يف جمال املهنة كلما أمكن ذلك، وأن ختضع لدراسة جتريبية قبل االنتهاء

  من صياغتها لبيان مدى مالءمتها للواقع؛
 ا يف البيئات احمليطة واملؤثرة واملتأثرة بالبيئة احمللية مما يعزز من  أن يتم تطوير املعايري اجلديدة يف ضوء التفاعل مع املعايري املأخوذ

  إمكانيات التوحيد يف املعايري احملاسبية مستقبال كلما أمكن ذلك؛
 أن يوفر املعيار احملاسيب خطوطا إرشادية ملراجعة عمليات التطبيق يف املستقبل؛  
  ال ميكن الوصول إليها إال عن طريق تطبيق املعيار يف ضوء مدى زمين أن يسعى املعيار احملاسيب لتحقيق أهداف واقعية وواضحة

  .مالئم
  :42خصائص املعايري ذات اجلودة املرتفعة فيما يلي) Wulff   &Grafer(بينما حيدد كل من     
 تقارير املالية تعكس أن ترتكز املعايري احملاسبية على مفاهيم ومبادئ تفسر اجلانب االقتصادي احلقيقي للمعامالت، ومن مث جتعل ال

  اجلوهر االقتصادي ملعامالت املنشأة بأسلوب معياري وقابل للتحقيق؛
  أن ينتج عن أي معيار حماسيب جديد معلومات مالية أكثر مالئمة وفية ملستخدميها يف تقييم أداء املنشأة أكثر من املعايري أو

  .املمارسات القائمة
 م بناءها وإصدارها بناءا على الكشف والدراسة املباشرة لظروف التشغيل احلقيقية يف بيئة املعايري احملاسبية تكون فعالة عندما يت

هذا القصور والتأكد من أن املعيار ٨األعمال، والتقييم املوضوعي والدقيق للقصور احملاسيب امللموس، واختبار التأثريات الناجتة عن 
  اجلديد سوف يقلل أو حيد من هذا القصور؛

 ايري احملاسبية مالئمة للمعامالت االقتصادية وقابلة للتطبيق يف مجيع األسواق املال العاملية، وال تكون مالءمتها مقصورة أن تكون املع
  .على منطقة أو بيئة معينة

ويالحظ أن معظم اآلراء السابقة تتفق على ضرورة أن تعكس املعايري احملاسبية اجلوانب االقتصادية للمعامالت اليت تقـوم ـا   
لوحدات احملاسبية، وبالتايل ضرورة أن تعكس التقارير املالية الواقع االقتصادي ملنشأة األعمال، وهي بذلك تركز على خاصية املالئمة ا

 واليت قد تتطلب استخدام مناذج تعتمد على القيم احلالية مثل القيمة العادلة واليت يترتب عليها االعتراف والقياس لبعض عناصر القوائم
كما تتطلب ضرورة التماثل يف املعاجلات احملاسبية واليت تتطلب تقليـل  . ة غري املعترف ا أو غري الظاهرة يف التقارير املالية احلاليةاملالي

ارنة احملاسبية املقبولة ومن مث محاية املستثمرين من إمكانية التالعب يف التقارير املالية من ناحية، وحتقيق دقة املق واخلياراتعدد البدائل 
من ناحية أخرى، واعتربت بعض اآلراء أن حتقيق التقارب بني املعايري احملاسبية يف أسواق املال العاملية أحد عناصر حتقيـق اجلـودة يف   

  .املعايري، وال شك أن هذه الصفات تتفق مع متطلبات حوكمة الشركات
II.3خصائص املعلومات احملاسبية كأساس لتحقيق جودة املعايري احملاسبية:  

من أول اجلهات اليت قامت بوضع معايري  FASBاليت جيب توافرها لتحقيق جودة املعلومات احملاسبية، ويعترب  اخلصائصنوعت ت
وحدد اإلطار املفاهيمي ملعايري احملاسبة الدولية اخلصائص النوعية للمعلومـات   لتحقيق جودة املعلومات احملاسبية وفقا لقائمة املفاهيم، 

ة خصائص هي القابلية للفهم، املالئمة، املصداقية، القابلية للمقارنة؛ وتتضمن اخلصائص الثانويـة األمهيـة النسـبية،    احملاسبية يف أربع
 .التمثيل الصادق، اجلوهر فوق الشكل، احليادية، االكتمال
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ليت اسـتدعتها  مل تدرج ضمن تلك العناصر بعض اخلصائص اهلامة وا FASB ،IASBإال أننا نالحظ أن املعايري الصادرة عن 
اليت تستخدم نظم اإلفصاح االلكترونية، حيث أن املعلومات املفصح عنها وفقا هلذا األسلوب قد تتعرض ملخاطر  احلديثةبيئة األعمال 

أمـن  "فقد أو حتريف أو تشويه أو سرقة مما يتطلب ضرورة توفري األساليب الالزمة حلمايتها، ومن مث نـرى أن تضـاف خاصـية    
  .ليت تتطلب توافر الضوابط الالزمة حلماية املعلومات احملاسبية وخلوها من تلك املخاطروا" املعلومات

II.4 قياس العالقة بني املعلومات احملاسبية وقرارات املستثمرين كأساس لتقييم جودة املعايري احملاسبية  
ملعايري على منفعة املعلومات احملاسـبية والـيت   وفقا هلذا املدخل يتم تقييم جودة املعايري احملاسبية من خالل حتديد أثر تطبيق تلك ا

  . األسهم واليت متثل رد فعل مستخدمي املعلومات احملاسبية أسعارتقاس بتأثريها على 
أنه من غري املناسب االعتماد على منهج دون اآلخر واختاذه أساسا لتقييم جودة املعايري احملاسبية وجتاهل األساليب  الباحثانويرى 

  .لك نرى ضرورة أن يتم حتقيق جودة املعايري احملاسبية يف ضوء املناهج الثالثة السابقةاألخرى، ولذ
 

 
إن األمهية اليت حتظى ا حوكمة الشركات على اعتبار أا تضمن مصاحل املسامهني من  وجهة النظر الضيقة ومصـاحل مجيـع   

حمط اهتمام الباحثني واهليئات على املستويني احمللي والدويل، حيـث  األطراف ذات الصلة بالشركة من وجهة النظر الواسعة، جعلتها 
عمل املختصون جاهدين لوضع آليات جديدة حلوكمة الشركات وحتسني ما هو موجود منها؛ ويف هذا الصدد تعترب احملاسـبة ومـا   

القتصادي والتنمية أخذت باألبعاد توفره من خمرجات آلية هامة من آليات حوكمة الشركات، فنجد أن بعض مبادئ منظمة التعاون ا
احملاسبية يف مضموا خاصة إذا تعلق األمر باإلفصاح والشفافية كأساس لتقييم حوكمة الشركات واعتبارها جيدة من عدمه، فنجـد  

ه أا تضمنت ضرورة توفري املعلومات جلميع األطراف ذات الصلة على أن تكون عاكسة للوضع احلقيقي للشركات وهو مـا تـوفر  
الكشوف املالية اليت تتولد عن النظام احملاسيب أساسا، حيث حتتوي الكشوف املالية النتائج املالية والتشغيلية، مبالغ مكافـآت جملـس   

  .اخل...اإلدارة، توزيعات األرباح،
بذلك جهود دوليـة   وبالنظر إىل ما سبق ذكره، فقد دعت الضرورة إىل حتسني الكشوف املالية بتحسني املعايري احملاسبية، فبذلت

لصياغة ما يعرف باملعايري احملاسبية الدولية كمعايري هلا أن حتقق التوحيد احملاسيب من جهة، وتضمن كشوفا جيدة من جهة أخرى مـن  
خالل سد الثغرات اليت ميكن من خالهلا التالعب باملعطيات املالية للشركة من قبل املسريين، كما أن تدعيمها مبا يعـرف باإلطـار   

  .ملفاهيمي سهل عملية إصدار معايري حماسبية جديدة أو تعديل ما هو موجود منها بناء على املستجدات واألوضاع الداخلية لكل دولةا
مل يتوقف األمر عند صياغة معايري حماسبية دولية فقط، بل تعدى ذلك إىل البحث يف جمال تقييم جودة املعايري احملاسبية، فنجد أن 

  .جمال التقييم مبا أوجد مداخل متعددة للتقييم وأسسا عديدة إذا ما توافرت اعتربت املعايري احملاسبية ذات جودة الباحثني خاضوا يف
  :النتائج والتوصيات

  النتائج: أوال
إىل أن هناك دورا حوكميا للمعايري احملاسبية، حيث تعترب من اآلليات األساسية لتحقيق املمارسـات اجليـدة    الدراسةخلصت 

  :وذلك نظرا لــكون الشركات، حلوكمة
أن التقارير املالية اليت متثل خمرجات النظام احملاسيب تعد األداة الرئيسية للتعبري عن الدور احملاسيب يف حوكمة الشركات وانعكاس -

لتقارير املاليـة يف  ، ومن مث فإن قصور الدور احملاسيب يف الوفاء مبتطلبات حوكمة الشركات يعين بالضرورة قصور االدورلفاعلية هذا 
بة الوفاء ذه املتطلبات، ويرتبط ذلك أساسا بقصور املعايري احملاسبية اليت حتكم إعدادها وعرضها، مما يعين ضرورة حتقيق اجلودة املطلو

  .يف املعايري احملاسبية لتحقيق احلوكمة احملاسبية
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للمنشآت، أن تعرضت كربى الشركات العاملية لاليار والفشل  املالية يف التعبري عن الواقع االقتصادي التقاريرنتيجة لقصور  -
والذي ألقى بظالل الشك حول جودة املعايري احملاسبية املستخدمة، لذلك فهناك جهود دولية مبذولة من أجل إعادة النظر يف الـدور  

  .احملاسيب وتدعيمه من أجل حوكمة الشركات
يري حماسبية ذات جودة عالية، إال أنه تعددت اآلراء بشأن صور هـذه اجلـودة   على الرغم من االتفاق على ضرورة توفري معا -

غري املناسب االعتماد على منهج دون اآلخر واختـاذه أساسـا    إال أنه من. واخلصائص اليت جيب توافرها يف املعايري احملاسبية لتحقيقها
ضرورة أن يتم حتقيق جودة املعايري احملاسبية يف ضـوء املنـاهج    لتقييم جودة املعايري احملاسبية وجتاهل األساليب األخرى، ولذلك نرى

  .الثالثة السابقة
  التوصيات: ثانيا

  :يف ضوء ما مت التوصل إليه، يوصى مبا يلي
ضرورة أن يتضمن تطوير املعايري احملاسبية وحتقيق اجلودة املنشودة فيها تطويرا أفقيا يشمل تشكيل أجهزة بناء املعايري واملعايري  -

اليت يتعني إصدارها وحتديد األسلوب املناسب إلصدارها، وآخر رأسيا لإلطار الفكري الذي ميثل األساس املستخدم يف عملية إصـدار  
  املعايري احملاسبية؛

االعتبار املداخل البحثية الثالثة لبناء املعايري احملاسبية وحتقيق جودا وذلك بــــأن تعكس املعـايري   بعنيضرورة األخذ  -
احملاسبية من جهة وجهة نظر مستخدمي املعلومات احملاسبية باعتبارهم املستفيد النهائي من التقارير املالية، وان تعكس من جهة أخرى 
وجهة نظر معديها عن طريق توافر خصائص معينة يف املعيار حتقق متطلبات هذه اجلهات باعتبارهم اجلهة اليت تتحمل املسئولية عـن  

لقوائم املالية، كما جيب أّن تعكس املعايري احملاسبية من جهة أخرى وجهات نظر سوق األوراق املالية عن طريـق  مدى صدق وعدالة ا
 تقييم جودة املعايري احملاسبية عمليا بدراسة تأثري املعلومات احملاسبية على قرارات املستثمرين وانعكاس ذلك على مؤشرات أداء األسهم

  يف السوق؛
سني جودة املعايري احملاسبية قد طرحت يف جمتمعات تتمتع بنظم حماسبية متقدمة، فإن األمر يزداد أمهيـة يف  إذا كانت قضية حت -

ة اتمعات ذات النظم احملاسبية األقل تقدما ومنها بيئة األعمال اجلزائرية، ولذلك يوصى باالهتمام بتحقيق التقارب مع معايري احملاسـب 
  .حملاسيب املايل اجلزائري يف ضوء مستجدات املعايري الدولية ومبا يواكب البيئة اجلزائريةالدولية من خالل حتديث النظام ا
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The Impact of Corporate Governance on Stock Market Performance 
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  من القواعد والممارسات والعمليات والقوانين التي تؤثر على طريقـة  إن حوكمة الشركات عبارة عن نظام
إدارة الشركة والرقابة عليها، هذا النظام يعمل أساسا لتحقيق التوازن بين مصالح جميـع األطـراف ذات المصـلحة    

ستثمرون قبل بالشركة، كما يوفر إطارا لتحقيق أهداف الشركة، وتعتبر حوكمة الشركات عامل مهم جدا يستند إليه الم
اتخاذ أي قرارات استثمار بالشركة، ذلك أن حوكمة الشركات ذات الجودة العالية تعتبر ضمان للثقة بـين المسـاهمين   

 .والمستثمرين وإدارة الشركة واألطراف المعنية األخرى
لقوي واإليــجابي  أثبتت التأثير ا متقدمةاألوراق المالية في الدول ال د من الدراسات التي أجريت على أسواقيعدال

ويتجلى هذا بشكل واضـح فـي أن آليـات     المدى الطويل، علىقيمة الشركة و على عوائد األسهملحوكمة الشركات 
الحوكمة تضمن بشكل كبير الحد من مشاكل الـوكالة وتعظيم حقـوق المسـاهمين وكـذا األطـراف األخـرى ذات      

  .المصلحة
   

 وراق الماليةاأل أسواق، حوكمة الشركات.  
Abstract : Corporate governance is the system of rules, practices, processes and laws that impact 
the way in which a company is administered and controlled, is essentially works for balancing the 
interests of the many stakeholders in a company, also provides the framework for attaining a 
company's objectives. Corporate governance is a very essential factor to consider prior to investing 
in the company by the investors, because the high quality of corporate governance is a guarantee of 
the trust between shareholders, investors, management of the company and other interested parties. 
A number of studies conducted on the developed stock markets proved that corporate governance 
has strong influence and positive on the stock returns, and the company’s value in long term, this is 
clearly evidenced in that the corporate governance mechanisms ensures significant limitation of the 
agency problems and maximize shareholders’ as well as other interested parties. 
 
Keywords : Corporate governance, stock markets. 

 

 
حوكمة الشركات من املواضيع املهمة اليت زاد االهتمام ا خاصة بعد موجة األزمات املالية اليت ضربت االقتصاد  موضوع يعترب

العاملي مع بداية القرن الواحد والعشرين، واليت كان من أهم مسبباا الفضائح احملاسبية اليت عرفتها كربيات الشركات العاملية خاصـة  
، فالعديـد مـن    Tyco International, WorldCom, Enron, Xerox:، أوروبا وآسيا أبرزهااألمريكية املتحدةاليات يف الو

ة الشركات قامت وعلى مدار سنوات عديدة بانتهاج أساليب حماسبية احتيالية دف التأثري على األرقام احملاسبية الواردة بالقوائم املالي
  .بغرض التأثري على أسعار أسهم الشركة يف سوق األوراق املالية ، وذلك"صايف الربح"أمهها رقم 
إدارة الشركات بتضخيم األرباح على غري احلقيقة دف زيادة أسعار األسهم على املدى القصري يكون بغرض حتقيـق   قيامإن 

تكون مسعرة بقيمتها احلقيقية نظـرا   مكاسب شخصية هلا متمثلة يف زيادة املكافآت واحلوافز، ونتيجة هلذه املمارسات فإن األسهم ال
 ألن األرباح املعلن عنها ال تعرب يف الواقع عن األرباح احملققة من طرف الشركة، هذه الزيادة الومهية يف األرباح يقابلها ارتفاع حـاد 

  درجة تصبح فيها أسعار وغري منطقي يف أسعار األسهم يف سوق األوراق املالية نتيجة زيادة الطلب عليها من طرف املستثمرين إىل 
___________________________________________ 
eMail :   (*) : dadene2004@yahoo.fr  &  (**): boussenna.hamza@gmail.com  
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األسهم مضخمة بشكل كبري، إال أن هذه األسعار تتهاوى بشكل حاد مبجرد بزوغ مؤشرات على عدم حتقيـق الشـركة ألربـاح    
  .)Financial Bubble(قيقها خلسائر لسنوات متتالية وهو ما يطلق عليه مصطلح الفقـاعة املالية مستقبال أو حت

بني األطراف ذات املصلحة جعل املعلومـات املاليـة   ) Asymétrie d'information(جهة أخرى، عدم متاثل املعلومات  نم
الشركة، إال أن النقطة األساسية واملقلقة الـيت أثارـا الفضـائح    حمتكرة لدى فئة معينة كاإلدارة وكبار املسامهني ب بالشركةاخلاصة 

 ،Ernst & Young، Deloitte & Touche ،KPMG: احملاسبية هي التواطؤ املفضوح ملــكاتب التـدقيق العامليـة أبرزهـا    
PricewaterhouseCoopers، Arthur Andersen،  املــحاسبية   تسترها على العديد من التالعباتواليت أثبتت التحقيقات

  .اليت قامت ا إدارات الشركات وهو ما يتناىف والدور الرقايب املسند هلا
أن الفضائح احملاسبية اليت عرفتها األسواق املالية أدت إىل خلق حالة عدم الثقة بني أوسـاط املسـتثمرين يف األداء    القولميكن 

الية، فارتفاع حالة عدم الثقة حتم على احلكومات واهليئات املنظمة االقتصادي للشركات مما انعكس سلبا على أداء سوق األوراق امل
) Sarbanes-Oxley(للبورصات على ضرورة إجياد حلول للخروج من نفق األزمات املالية كان أبرزها قانون سـاربرت أوكسـلي   

م، باإلضافة 2003بفرنسا سنة  )Loi de Sécurité Financière(م، وقانون األمن املايل 2002بالواليات املتحدة األمريكية سنة 
  .  للشركات يف مصداقية املعلومات املالية املستثمرين ثقةإىل قوانني مشاة يف بلدان عديدة، هذه القوانني دف أساسا إىل استعادة 

   إشكـالية الدراسـة:  
إال أن  ،الختاذ قـرارام االسـتثمارية   لحةاليت يعتمد عليها األطراف ذات املصاملالية املصدر األساسي للمعلومات  التقارير دتع

تالعب اإلدارة باألرقام احملاسبية وتواطؤ مكاتب التدقيق العاملية وتسترها على هذه املمارسات أدى إىل تضليل األطراف ذات املصلحة 
وقهم، وللحد من الفضائح حول حقيقة األداء االقتصادي للشركات، وهو ما جنم عنه تكبد املسامهني خلسائر مالية كبرية وضياع حق

احملاسبية والتقليل من حدوثها مستقبال قامت احلكومات يف بلدان عديدة بطرح آليات ونظم احلوكمة دف زيادة جـودة التقـارير   
  :وهنا ميكن طرح اإلشكالية التـاليةاملالية ومحاية حقوق املسامهني واألطراف األخرى ذات املصلحة، 

  بين آليات حوكمة الشركات على أداء سوق األوراق الـمالية؟مترتب عن تـما هو األثر ال
  :يندرج ضمن هذه اإلشكـالية جمموعة من التساؤالت الفرعية كما يلي

 ماذا نقصد حبوكمة الشركات؟ -
 فيما تتمثل مبادئ وقواعد حوكمة الشركات؟ -
 ما هي أهم املـزايا املترتبة عن تبين الشركات آلليات حوكمة الشركات؟ -

   الدراسـة أهـمية:  
تأيت أمهية الدراسة مع تزايد األصوات املنادية بالتوسع يف تطبيق أنظمة حوكمة الشركات يف البيئات االقتصادية خاصة بعد عديد 

 لـيت األزمات املالية والفضائح احملاسبية اليت هزت االقتصاد العاملي، مبا يساهم يف حتسني جودة املعلومات احملاسبية والتقارير املاليـة ا 
    .ستنعكس باإلجياب على قرارات املستثمرين وحركة سوق األوراق املالية

   الدراسـات السابقة:  
 [1] "وأداء سوق األوراق املالية يف أوروبا الوسطى والشرقيةحوكمة الشركات : "بعـنوان ،"Pajuste. 2002"دراسة  .1

املالية، وذلك لتسعة دول يف أوروبا الوسطى والشرقية إىل دراسة أثر حوكمة الشركات على أداء سوق األوراق  الدراسة هدفت
م إىل غاية 1994مجهورية التشيك، استونيا، ار، التفيا، ليتوانيا، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا، وسلوفينيا، خالل الفترة املمتدة من : هي

كبرية لعوائد األسهم يف بلدان العينـة، كمـا أن    م، وقد توصلت الدراسة إىل أن التطبيق الفعال للوائح املالية له قوة تفسريية2001
 .قوانني محاية املسامهني لديها تأثري كبري على نشاط سوق األوراق املالية مقاس بنسبة حجم التداول إىل القيمة السوقية
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ا ـأداء األسهم لشركـات أوروبالشركات على تقييم أثر حوكمة : "بعنـوان ،"Bistrova et al., 2011"دراسة  .2
 [2]" ةـوسطى والشرقيال

إىل تقييم جودة نظام احلوكمة يف شركات أوروبا الوسطى والشرقية وأثره على أداء أسهمها خالل الفترة املمتدة  الدراسة هدفت
كرواتيـا، مجهوريـة التشـيك،    : البلدان املعنية بالدراسة هي(معيارا للتقييم  21م، باستخدام منوذج يتضمن 2010م و 2008بني 

، وقد توصلت الدراسة إىل وجود تأثري كبري جلودة نظام احلوكمة )ار، التفيا، ليتوانيا، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا، وسلوفينيا استونيا،
 .على عوائد أسهم الشركات املطبقة هلذا النظام، كما أن أهم العوامل املؤثرة على أداء أسهم الشركات هو جودة اإلفصاح احملاسيب

 سوق على وانعكاساا احملاسبية املعلومات جودة حتقيق يف الشركات حوكمة دور: "بعنوان ،"2005. خليل إبراهيم "دراسة  .3
 ".دراسة نظرية تطبيقية: ماليةـالاألوراق 
حوكمة الشركات يف حتسني جودة التقارير املاليـة  املترتبة عن تطبيق  زاياامل كيفية االستفادة من الدراسة إىل التعرف على هدفت

 جمـال  يف العاملـة  السمسرة شركات بعض مديري على توزيعها متة استبانالباحث  استخدموقد  عادة ثقة املستثمرين ا،استف د
  :وقد توصلت الدراسة إىل نتائج مهمة ميكن حصرها فيما يلي، املصرية ورصةاألوراق املالية بالب

 .لومات احملاسبيةمعنوي بني تطبيق آليات احلوكمة وحتقق جودة املع ارتباط وجود -
وكمة، ممثال ذلـك  نظم احل اليت تطبق شركاتسوق األوراق املالية للارتباط معنوي بني جودة املعلومات احملاسبية وأداء  وجود -

 .حركة تداول األوراق املالية هلذه الشركات وارتفاع أسعار أسهمها بزيادة
   هيكـل الدراسـة:  

الشـركات،   نظرية الوكالة وجذور حوكمةإىل حمورين، احملور األول تطرقنا فيه إىل تقسيمها قمنا ب اهلدف من الدراسة لتحقيق
حوكمة الشـركات  آليات  تأثريفيه دراسة  اولناأما احملور الثاين فقد ح ، مبادئ وقواعد حوكمة الشركات،الشركات حوكمةمفاهيم 

، باإلضافة إىل املزايا املترتبة عن تبين جالـاليت متت يف هذا املاحملاسبية  دراساتعلى أداء سوق األوراق املالية من خالل حتليل بعض ال
  .آليات حوكمة الشركات

  

 
  حوكمة الشركاتوجذور  نظرية الوكالة -1

اقتصـادية ـتم بالسـلوك    املسامهة كان له األثر الكبري يف ظهور نظريـات  امللكية عن اإلدارة وظهور الشركات  إن انفصال
الدراسات الرائدة يف  م من1932سنة  "Berle & Means" وتعترب دراسة، بني األطراف ذات املصلحةالشركة  والعالقات القائمة يف

، نياملسـامه اإلدارة، : جمموعة من األطراف ذات املصاحل املختلفة واملتمثلـة يف الشركة عبارة عن  إىل أنالدراسة  شري، إذ تهذا اال
آليـات   علـى أن أكدت الدراسة  حيث املصاحل، يف تضاربالصراعات والاخل، والعالقة بني هذه األطراف تتميز ب... العمال الدائنني،

جراء املمارسات السلبية اليت من املمكـن أن  وذلك  اتكفيلة بسد الفجوة اليت ميكن أن حتدث بني مديري ومالكي الشرك وكمةاحل
  م بطرح1976سنة " Jensen & Meckling" قام "Berle & Means"دراسة  وانطالقا من، [3] ة ككلتضر بالشركة وبالصناع

ألداء  -الوكيل - بتكليف طرف آخر -املوكل – شخص أو عدة أشخاص مبوجبهعقد يقوم ": يت عرفاها كما يليالو نظرية الوكالة
  .[4] "القرارات لصاحل هذا األخري ذاختاواليت حتمل يف طياا تفويضا لسلطة بعض اخلدمات نيابة عنه 

واإلدارة هي حمور العالقـات  العالقات التعاقدية  على أا جمموعة منميكن النظر للشركة  "Jensen & Meckling" فحسب
 رينحتقيق مصاحله الذاتية واليت قد تتعارض مع مصاحل اآلخإىل  طرفكل  يسعى، حيث ايلاملـالك أو الدائنني أو السوق املسواء مع 

  :[5] كما يليالشركة  داخل وميكن توضيح بعض أوجه التعارض، "وكالةالكل امش" ا يؤدي إىل ظهورمب
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  مبا يؤدي إىل زيادة نصيبها من احلوافز الفترة ربحسبية اليت تؤدي إىل زيادة صايف يف إتباع السياسات احملايتمثل هدف اإلدارة ،
 .ضائها، يف حني أن ذلك يتعارض مع مصلحة املسامهنيودعم مراكزها الوظيفية وحتقيق مسعة شخصية ألع

  ميكن أن تتعارض مصلحة الدائنني مع مصلحة املسامهني ويتجلى ذلك يف ختوف الدائنني من قيام الشركة بانتهاك عقود الدين
 .وحتويل املخاطرة أو إجراء توزيعات كبرية لألرباح على املسامهني

 دقق اخلارجي، وقد يظهر هذا التعارض جليا نتيجة قيام املدقق بكشف انتهازية ميكن أن حيدث تعارض بني اإلدارة وامل
  .ومناورات اإلدارة يف استخدام السياسات احملاسبية للتالعب باألرقام احملاسبية أو إخفاء بعض املعلومات اهلامة عن املسامهني

شار الشركات املسامهة وانفصال امللكية عـن اإلدارة  أن التطور الكبري الذي عرفته الشركات من خالل انت: بالتايل ميكن القول
، وهو ما أظهر احلاجة إىل إجياد ضوابط وآليات حاكمة للحد من صـراعات  )Agency Problem(ظهور مشاكل الوكالة  إىلأدى 

  .املصـاحل داخل الشركة بشكل خيدم مصلحة املسامهني دون اإلخالل مبصاحل األطراف األخرى
 شركاتمفهـوم حوكمة ال -2

أنه على ارة إىل ـدر اإلش، وجت"Corporate Governance"هو املصطلح اإلجنليزي  "حوكمة الشركات"مصطلح  أصلإن 
حكـم  : من بينـها  العديد من املصطلحات العربيةإذ مت طرح وتداول  صطلحذا املهلمل يتم التوصل إىل مرادف حمدد املستوى العريب 

أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة، أسلوب اإلدارة املثلـى للشـركات،   شركات، حوكمة ال حاكمية الشركات،الشركات، 
 اقتـراح مت اديني والقانونيني خرباء اللغة العربية واالقتصة اليت متت بني العديداملشاورات بعد ، إال أنه و[6] القواعد احلاكمة للشركات

 تواالقتصـاديا  يةسواق املاله على مستوى الشركات واألتطبيقات اولة لنشر هذا املفهوم وترسيخحم يف "حوكمة الشركات"مصطلح 
حوكمـة  "هم ملفهـوم  تعريفاتفاق بني االقتصاديني والقانونيني واحملاسبني على املستوى الدويل يف  يوجد الالعربية، من جهة أخرى، 

  .دية واملالية واالجتماعية للشركاتالعديد من األمور التنظيمية واالقتصا يرجع ذلك إىل تداخل هذا املفهوم معو" الشركات
الـيت ـدف إىل ضـمان أن إدارة    ... عملية اإلشراف والرقابة... : "حوكمة الشركات على أا" Parkinson"عرف  لقد

يركز يف تعريفه حلوكمة الشركات على اهلـدف  " Parkinson"، وهنا جند أن [7]" الشركة تعمل من أجل حتقيق مصاحل املسامهني
  .لعملية اإلشراف والرقابة وهو حتقيق مصاحل املسامهني بالدرجة األوىلاألساسي 
جمموعة من العالقات التعاقدية اليت تـربط بـني إدارة الشـركات ومسـامهيها     : "أا على" ,.Demirag et al"عرفها  كما

لشركة، وتوجيه أعماهلا مـن أجـل   وأصحاب املصاحل فيها، وذلك من خالل إجياد اإلجراءات واهلياكل اليت تستخدم إلدارة شؤون ا
ضمان تعزيز األداء واإلفصاح والشفافية واملسـاءلة بالشركة، وتعظيم الفائدة للمسامهني على املدى الطويل، مـع مراعـاة مصـاحل    

  .[8] "األطراف املـختلفة
داء الشـركات ورفـع   باملمارسات والكيفية اليت يتم ا ضـبط أ  تممن خالل هذا التعريف أن حوكمة الشركات  ونالحظ

ومعاجلة املشكالت النامجة عن ذلك، والعالقـة بـني    والرقابة عليهاخالهلا متابعة أداء اإلدارة وجمموعة التدابري اليت يتم من  ،كفاءا
 .اجلهات اليت حتكم عمل الشركات من الداخل واخلارج

  :[9] الشركات ةم حوكملتحديد مفهو اك مدخلنيـهنمن خالل التعاريف السابقة، ميكن القول بأن 
 األسهم رحبيةمن خالل التركيز على زيادة  ،الذي يهتم بتعظيم حقوق املسامهني نيمدخل املسامهوهو : املدخل األول. 
 هيئات حكومية، مستثمرين،دائنني ،عمالء إدارة ومالك،: من خل األطراف ذات العالقة بالشركةوهو مد: املدخل الثاين ، 

يف التعبري عن مفهوم  ملـاألش املدخليعترب و، ذات العالقة بالشركة األطراف مجيعبتحقيق مصاحل  ميهتالذي و، اخل...عمال
اسبية واحمل االجتماعيةوالقانونية و االقتصادية احمليطة بالشركةوالظروف املختلفة البيئة  ىنه يركز علأل ذلك، حوكمة الشركات
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 الشفافيةو املساءلةعن املعلومات اخلاصة ا،  واإلفصاح الشركات داءأ: تعزيز دف إىليهذلك فهو  لىعالوة ع ،واألخالقية
  .مع مراعاة مصاحل األطراف األخرى ملسامهني على املدى الطويلمصلحة ا ، وتعظيموالعدالة بني مجيع املسامهني
يف بدايته ويواجه صـعوبات   جند أن تطبيق مفهوم حوكمة الشركات ال يزال) الدول العربية كمثال(بالرجوع إىل البلدان النامية 

يف التبين والتطبيق، نظرا لعدم وجود إرادة حقيقية من طرف احلكومات يف إرساء معايري احلوكمة والشـفافية خاصـة لـدى     كبرية
 ىلهذا باإلضـافة إ الشركات املدرجة بالبورصة، وضعف أداء األسواق املالية العربية وغياب ثقافة االستثمار يف سوق األوراق املالية، 

إال أن هـذا ال   ،وتقييد لسلطاا ياساا اإلداريةتدخل يف سعلى أنه  احلوكمة تنظر إىل مفهوم يف الدول العربية واليت الشركاتثقافة 
الشفافية مينعنا من التأكيد على وجود العديد من الدول العربية اليت تقوم مبجهودات جبارة ومتواصلة من أجل إرساء معايري احلوكمة و

  .كاإلمارات، قطر، عمان، مصر، البحرين، تونس واألردن
  مبادئ وقواعد حوكمة الشركات -3

منظمة التعاون االقتصـادي والتنميـة   : مبادئ حوكمة الشركات على اهتمام العديد من اهليئات والتنظيمات أمهها حازتلقد 
)OECD( مركز املشروعات الدولية اخلاصة ،)CIPE(للرقابة املصرفية العامليـة  ، جلنة بازل )Basil Committee (  واملنظمـة

فضال عن الباحثني والكتاب، إال أن املبادئ الصادرة عن منظمة التعاون االقتصـادي  ) IOSCO(الدولية هليئات األوراق املـالية 
  .[10]م تعترب األكثر قبـوال 2004م واليت مت اعـادة صياغتها يف سنة 1999سنة  والتنمية
 اإلدارة ال جملس يكلة يتعلق فيما فمثال خمتلفة للحوكمة، احلوكمة قد أفرز مناذج لنظام العملي أن التطبيق إىل اإلشارة من بدال
 علجي ما ظروفها، وهذا مع تتالءم اليت دولة حرية األخذ باهليكلة لكل ترك ا وإمنا الس جيب االلتزام هلذا حمددة هيكلة هناك توجد

 األمر الـذي  بطبيعتها، للتطور قابلة مبادئ هي احلوكمة مفهوم يتضمنها اليت املبادئ أن ، كماةمتحرك ذات طبيعة وكمةمفهوم احل
  .والدويل ، اإلقليمياحمللي على املستوى تطرأ اليت اجلديدة تغرياتال ضوء علىمن فترة ألخرى  تقييمها إجراء يتطلب

االقتصادي والتنمية بوضع هيكل متكامل لنظام احلوكمة مشتمال علـى مبـادئ    إليه من قبل، قامت منظمة التعاون أشرناكما 
  :[11]احلوكمة، واعتربت هذه املبادئ مبثابة مرجعيات لالستعانة واالسترشاد ا، وميكن تلخيص مبادئ احلوكمة فيما يلي 

 ا وأن يكون جيب أن يتضمن إطار حوكمة الشركات تعزيز شفافية  :توافر إطار فعال حلوكمة الشركاتاألسواق وكفاء
 .[12]متناسقا مع القوانني، وأن حيدد بوضوح توزيع املسؤوليات فيما بني اجلهات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية 

 بشكل جيعل املسامهني على دراية  جيب أن تكفل أساليب وأنظمة احلوكمة محاية حلقوق املسامهني :اية حقوق املسامهنيـمح
 ينبغى يكون لديهم قدرة كاملة على فهم وإدراك كافة النواحي اخلاصة بالقوائم املالية، كماأن و ،داخل الشركةتامة مبا حيدث 

 .حلقوقهم انتهاك حالة وجود تعويضات يف على احلصول املسامهني فرصة لكافة تتاح أن
 التعامل بني محلة األسهم داخل كل فئة من احلوكمة املساواة يف  إطار يكفل أن جيب: ع املسامهنيـاملعاملة املتساوية بني مجي

األجانب، وحقهم يف الدفاع عن حقوقهم القانونية، والتصويت يف اجلمعية العامة على  واملسامهني املسامهني صغار بينهم
افة إىل باإلض املعلومات الداخلية، يف فيها أو اجتار مشكوك دمج أو استحواذ عمليات أي القرارات األساسية، وكذا محايتهم من

 .[13]يف االطالع على كافة املعامالت مع أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين التنفيذيني  حقهم
 كما حيددها األطراف ذات املصلحة بالشركة  حتديد أدوار مجيع وكمةاحلجيب أن تتضمن مبادئ : دور أصحاب املصاحل

 .راف وإتاحة تعويضات عن كل انتهاك لتلك احلقوقالقانون، باإلضافة إىل احترام احلقوق القانونية جلميع هذه األط
 يتضمن قيام اإلدارة باإلفصاح الصحيح ويف الوقت املناسب عن كافة املعلومات املالية وغري املالية  :اإلفصاح والشفـافية

 .املتعلقة بالشركة، باإلضافة إىل التأكيد على الدور الفعال واحليوي للمدقق اخلارجي املستقل
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 اته ومهامه األساسية وحقوقه، باإلضافة ـتضمن حتديد واضح هليكل جملس اإلدارة ومسؤوليي :لس اإلدارةمسؤوليات جم
 .لألجور واحلوافز واملكافآت املقدمة له

 

 
  أثر احلوكمة على أداء سوق األوراق الـمالية -1

وكمة الشركات املقيدة بالبورصة يرجع للمكانة املهمة اليت تلعبها بورصة األوراق املاليـة يف تـداول   حديثنا على ح ارتكازإن 
رؤوس أموال الشركات وتدعيم مراكزها املالية وتنمية االقتصاديات احمللية والدولية، فاستقرار البورصة وحسن أدائها يسـاعد علـى   

ا، وال ينكر أحد أن هذا االستقرار ال يتحقق إال بوجود جمموعة من القـوانني   تطور حجم املعامالت وزيادة عدد الشركات املقيدة
مسامهني حاليني، مستثمرين مرتقبني، دائنني، هيئات حكومية، : واآلليات والضوابط اليت حتكم العالقة بني األطراف ذات املصلحة من

سواء من جانب الشركات املقيدة بالبورصة، أو من جانب اهليئات  اخل، كما حيتاج إىل الشفافية والعدالة واملساواة واإلفصاح...عمال
  .املنظمة لعمل البورصة نفسها

إن آليات احلوكمة تساعد على حتسني جودة التقارير املالية للشركات من خالل زيادة فعالية الرقابة الداخلية واخلارجيـة علـى   
تطبيـق آليـات   اليت توصلت إىل أن " 2005. خليل"هذا ما أكدته دراسة ، و)جلنة التدقيق، املدقق اخلارجي املستقل( الشركةأعمال 

باإلجياب على أداء سوق األوراق املاليـة   ورهحاسبية، والذي ينعكس بدـاحلوكمة يساهم بشكل كبري يف زيادة جودة املعلومات امل
  .وأسعار أسهم الشركات اليت تطبق نظام حوكمة الشركات

احملاسبية أن آليات احلوكمة تساعد على ختفيض عدم متاثل املعلومات بني األطـراف ذات  من جهة أخرى، أكدت الدراسات  
املصلحة مبا جيعل املعلومات املالية اخلاصة بالشركات متاحة جلميع األطراف ويف نفس الوقت، وهو ما يساعد بشكل كبري املستثمرين 

نظام احلوكمة أسعار أسهم الشركات تكون مساوية أو قريبة من قيمتها على اختاذ قرارات استثمارية رشيدة، ألنه ويف ظل  واملسامهني
اليت توصلت إىل أن جودة اإلفصاح احملاسيب احملقـق يف ظـل نظـام    " Bistrova et al., 2011"دراسة احلقيقية، وهذا ما أكدته 

  .احلوكمة يعترب من أحد أهم العوامل املؤثرة على أداء األسهم
تؤكـد  حيـث   وكمة تعمل على استعادة ثقة املستثمرين يف األداء االقتصادي للشركات والبورصات،آليات احلإضافة ملا سبق، 

بشكل  محاسبية أنه بعد الفضائح احملاسبية اليت ضربت الواليات املتحدة األمريكية اخنفضت نسب تداول األوراق املاليةـالدراسات ال
وأداء البورصة، إال أنه بعد طرح احلكومة األمريكية لقانون ساربرت  التقارير املاليةنتيجة النعدام ثقة املستثمرين يف مصداقية  خميف جدا
  .ا استعادت البورصات األمريكية عافيتها تدرجييا وحتسنت نسب التداول م2002سنة ) Sarbanes-Oxley(أوكسلي 

  مزايـــا تطبيق حوكمة الشركات -2
  :[14]ما يلي ايا أمهها كات يـحقق العديد من املزحوكمة الشر تطبيقإن 

 إن الشركات سواء االقتصادية منها أو املالية ويف ظل نظام العوملة تتعرض ملخاطر عديدة، إال أن انتهاج  :دعم تنافسية الشركة
من خالل تأهيلها على إدارة املخاطر، فنظام احلوكمة يسمح  اتالشركات لنظام احلوكمة سيساهم يف دعم تنافسية الشرك

ركة بأفراد مؤهلني الختاذ القرارات الرشيدة ومواجهة التحديات واملخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا الشركة خالل بتزويد الش
 .فترة نشاطها، مبا يزيد من فرص جناح الشركة وتطويرها وإقدام املستثمرين على شراء أسهمها

 م ومحاية  نوكمة سيضمن للمستثمرياحلإن تبين الشركات لقوانني  :توفري مصادر التمويلاحلصول على عائد من استثمارا
 وكمةبين قوانني احلاألجنبية، وبالتايل فإن تو احملليةألمواهلم املستثمرة، وهو ما يساعد بشكل كبري على جذب االستثمارات أكرب 

 .وبتكلفة أقل يتيح للشركات احلصول على مصادر التمويل
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 قوانني احلوكمة سيضمن للمسامهني واملستثمرين واألطراف األخرى ذات إن انتهاج الشركات ل: ضمان قدر مالئم من األمان
باعتبارها األداة اليت ميكن من خالهلا كبح مجاح اإلدارة والتقليل  الشركات حوكمةإذ ينظر آلليات ، األمانالعالقة حد أدىن من 
 .ذات املصلحة مجيع األطرافوبالتايل التوفيق بني مصاحل  من سلطتها اإلدارية

 ميكن أن وكمة يساهم يف مواجهة حاالت الفساد املايل واحملاسيب اليت احلإن تبين أنظمة  :الـمايل واحملاسيب الفساداجهة مو
وبالتايل فإن أمهية احلوكمة تظهر جليا يف زيادة الثقة يف أداء الشركات واالقتصاد الوطين وتعميق  تعاين منه الشركات املسامهة،

 .[15] اورفع معدال اتدة قدرا على جذب االستثماردور أسواق رأس املال وزيا
 ؤكد الباحثون أن التدقيق اخلارجي يعترب من أهم اآلليات املستخدمة لتجسيد مفهوم احلوكمة، ي :رفع جودة التدقيق اخلارجي

كة، باإلضافة إىل املسامهة واليت دف بشكل أساسي إىل ضمان أن التقارير املالية تعرض بعدالة املركز املايل ونتائج أعمال الشر
  .[16]يف ختفيض عدم متاثل املعلومات وصراعات الوكالة واليت تقف عائقا أمام منو واستدامة الشركة 

 

 
موضوع حوكمـة الشـركات وتأثرياتـه    وهو مهم جدا إلقاء الضوء على موضوع لقد حاولنا يف هذه الورقة البحثية املختصرة 

 احلاضـر الوقت  يف املهمة عيضااملو من "الشركات حوكمة" تربعتعلى جودة التقارير املالية وأداء سوق األوراق املالية، حيث  املترتبة
الواجب حتقيقهـا   األولوياتمن  وكمةاحل مفهوم واليت جعلت العاملي االقتصادمر ا  اليتواحملاسبية  املالية األزماتخاصة بعد سلسلة 
 اسـتخدام  من احلد على وكمةاحل وقوانني أنظمة تركز الشركات واملؤسسات املالية وأسواق األوراق املالية، إذ وترسيخ تطبيقاته يف

 الرقابـة  تعزيزو اإلدارة، جمالس أداء تفعيل على تعملكما  ،واألطراف ذات العالقة بالشركة املسامهني مصاحل غري يفاإلدارية  السلطة
 التنفيذيـة  واإلدارة اإلدارة وجملس املسامهني من لكل والصالحيات األدوار وحتديد، االستراتيجيات ذتنفي ومتابعةواخلارجية  الداخلية

  .عن مجيع املعلومات احملاسبية اخلاصة بالشركة واإلفصاح الشفافية أمهيةتأكيد على العلى حد سواء، و املصاحل وأصحاب
ى مستوى اقتصاديات الدول املتقدمة، وبالتايل يتوجـب علـى   ورقايب عل إصالحي منهجلقد أثبتت آليات احلوكمة جناعتها ك

احلكومات يف الدول النامية اإلسراع يف تطبيق وانتهاج آليات احلوكمة مع األخذ بعني االعتبار جتارب الدول السابقة يف هذا اـال  
 مـن دولة نامية، فتطبيق آليات ونظم احلوكمة  لصياغة نظم حوكمة تتوافق مع البيئة االقتصادية والثقافية واالجتماعية والقانونية لكل

 صـاحل وجودة التقارير املالية للشركات، وخلق نوع من العدالة واملساواة بني األطراف ذات العالقة، ومحاية تامة مل نزاهة ترسيخ شأنه
  .وراق املاليةاملسامهني، مبا يساهم بدون شك يف تشجيع املستثمرين على زيادة استثمارام املالية يف بورصة األ
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  نسعى من خالل هذه الدراسة نحو التوفيق إلى اإلحاطة بجدوى إنتاج المعلومات المحاسبية والمالية ونشرها
ومبادئ الحوكمة المؤسساتية، إن المتتبـع والمحلـل للواقـع     IAS/IFRSير المحاسبية الدولية المعاي: في ظل الثنائية

... المشهود يالحظ تهافت صناع القرار وأصحاب الحقوق من مدراء ومستثمرين وممولين وزبائن وموردين وعاملين
ارضة أو ومتنازع عليها، علـى  وغيرهم من األطراف ذوي العالقة بالمؤسسة وذوي المصالح فيها، التي قد تكون متع

وباعتبار النظـام المحاسـبي المصـدر األساسـي     . المعلومات القيمة الحديثة في ترشيد قراراتهم أو تحصيل حقوقهم
الستقاء هذه المعلومات، يكون من األولى تكييفه لخدمة هذه المصلحة المشتركة بين الجميع، ومن ثم تتجلـى أهميـة   

المؤسساتية التي تدعو إلى الشـفافية والمسـاءلة وتقيـيم أداء مجلـس اإلدارة واإلدارة      المحاسبة في إرساء الحوكمة
فهذه الدراسة من خالل منهج تحليلي تريد تكوين تصور شامل لفوائد المنتجـات المحاسـبية عنـد    . التنفيذية للمؤسسة

حسنات تبني المعـايير  : الثة محاور هامةالموائمة بين المعايير المحاسبية الدولية ومبادئ الحوكمة السليمة، بناء على ث
والجدل القائم عليها، تأصيل مفاهيمي للحوكمة والحوكمة المحاسبية كأحد أبعادها، مزايـا اسـتخدام    IFRSالمحاسبية 

  .ومعايير الحوكمة IFRSالمعلومات المحاسبية المنتجة في ضوء المعايير الدولية 
   

 ،معايير المحاسبة الدولية  المعلومات المحاسبية IAS/IFRSالحوكمة المؤسساتية ،  
Abstract : We seek through this study toward reconciling to take the usefulness of the production 
accounting and financial information and published under the bilateral: international accounting 
standards IAS / IFRS and the principles of corporate governance, the Orbiter and analyst of reality 
acclaimed notes panting decision makers and owners of the rights of managers, investors and 
financiers, customers, suppliers and employees ... and other relevant parties and stakeholders 
institution where information on the value of modern rationalize their decisions or their collection. 
As the primary source accounting system to elicit this information, it would be the first adapted to 
serve this common interest between everyone, and then reflected the importance of accounting in 
establishing corporate governance, which calls for transparency, accountability and performance 
evaluation of the Board of Directors and executive management of the institution. This study 
through the curriculum analytical want to configure a comprehensive vision of the benefits of the 
products accounting at harmonization between international accounting standards and the 
principles of good governance, building on three important themes: the advantages of adopting the 
accounting standards IFRS and debate them, rooting conceptual governance and the governance of 
accounting as one of its dimensions, the advantages of using accounting information produced in 
the light of international standards and IFRS standards of corporate governance. 
 
Keywords : Accounting information, the International Accounting Standards IAS / IFRS, 
corporate governance. 
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 احلـايل،  عصرنا يف ...واحملاماة واهلندسة كالطب مهن غرار على مرموقة ومكانة متميزة أمهية احملاسبة مهنة زالت وال اكتسبت

 تأهيـل  على تعمل ودولية حملية مهنية مجعيات هلا ورصدت وقواعدها أصوهلا لتدريس اجلامعات يف متخصصة دراسات هلا أفردت فقد
 قواعـد  وفـرض  سن خالل من املهنة أخالقيات وضبط احملاسبية والتطبيقات اتاملمارس كفاءة تطوير على وحترص البشري الكادر

 .إرشادية
 واملـدققني  احملاسـبني  بـني  أساسـها  على ويعمل عليها يتعارف سبيةحما قواعد إجياد يف جتتهد مجعية أو هيئة كل كانت وقد
 حيتويهـا  الـيت  القواعـد  تكون أن وعلى املختلفة، وقطاعاته االقتصاد خصوصيات مع احملاسيب العرف هذا يتواءم أن على واملراقبني،

 الـيت  عن فضال الواحد النشاط ذات ؤسساتامل تعتري اليت االقتصادية األحداث وكافة الظروف كافة يف التطبيق وسهلة مرنة العرف
  .له املشكلة البلدان بعدد عددها خمتلفة حماسبية نظم العامل يسود/ساد األساس، هذا على .النشاط يف تغايرها

 العامل، يف االقتصاديات كافة على للتعميم قابلة )إمجاال معايري( وقواعد أصول ذو موحد واحد حماسيب نظام إىل احلاجة فتبلورت
 االحتـاد  مبادرات على واهتمامام ومنظمني وخرباء مهنيني من اجلميع نظرةوتآلفت ... دولية مؤمترات يف املسألة هذه طرحت وقد

، جملـس معـايري احملاسـبة الدوليـة     )IASC( الدولية احملاسبة معايري جلنة قبل من الصادرة واملعايري )IFAC( للمحاسبني الدويل
)FASB ( ،الدويل التدقيق ممارسة جلنةو فيما بعد )IAPC(طبعا ما بني مؤيد ومتحفظ ،.  

العرض واإلفصاح، التقييم وإعادة التقيـيم،  : هذا االجتاه العاملي لرصد املعرفة اإلنسانية املتراكمة بصدد حل املشكالت احملاسبية
للتطبيق يف خمتلف بيئات األعمال، للدول املتقدمة يف شكل معايري دولية مرنة وصاحل ... التقييد احملاسيب، االعتراف، املصادقة، التوثيق

، السيما يف عصر يعترب املعلومة موردا هاما يف حسـم  IAS/IFRSوالنامية، انبثق عنه بامتياز التكاتف على املعايري احملاسبية الدولية 
افية وافتقاد روح املسؤولية كذا املساءلة فضال عن ذلك، قد عرب الكثري عن افتقار األسواق إىل الشف... ويف تشجيع االستثمار املنافسة

يف شىت جوانب األعمال، مبا فيها اجلانب احملاسيب فتبلور مفهوم جديد وهو احلوكمة املؤسساتية اليت تدعو ... على أداء هذه املسؤولية
 ا وظيفته وحقوقهإىل مزيد من الضبط والتنظيم والرقابة على أمل أن يعرف كل طرف صاحب مصلحة باملؤسسة أو ذو عالقة.  

الدراسة تعىن حبل انشغال جودة املعلومات احملاسبية من خالل اعتماد قواعد احلوكمة املؤسساتية وإعداد املعلومات حتـت   هذه
مـا هـي املـدركات    : ، أي من خالل اإلجابة على التساؤل احملوري التايلIFRSاشتراطات املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 

 IFRSبارات على اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية املالية يف ضوء االستفادة من حسنات تطبيق املعايري الدوليـة  واالعت
  ومبادئ احلوكمة؟
  : إىل ثالث حماور أساسية الدراسةوقد قسمت 

  اعتماد املعايري احملاسبية الدولية إلعداد التقارير املالية خواصIFRS اسبية؛يف إنتاج املعلومات احمل 
 مفهوم احلوكمة املؤسساتية؛ 
 استخدام املعلومات احملاسبية املنتجة يف ضوء املعايري الدولية  فضائلIFRS ومعايري احلوكمة.  

IFRS 
  :املالية احملاسبية ةاملعلوممفهوم  -1

 سـياق إذن  فاحملاسبة .القرارات صناعة يف مفيدة كمية معلومات إىل االقتصادية األحداث ترمجة وظيفته معلومات نظام احملاسبة
وأحيانـا حـىت    ،رقميـة /عددية مالية معلومات شكل يف إلخراجها البيانات ومعاجلة وحتليل جلمع املوظفة اآلليات من حزمة يتضمن

 املـايل  املركـز  عن متجانسة غري معلوماتية احتياجات ذات خارجية أو/و داخلية أطراف إىل كشفها أو عرضها يتممعلومات نوعية، 
   .للكيان
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 مصداقية وتقييم املؤسسة يف املستثمرة أمواهلم رؤوس مكافأة لتقييم املسامهون املؤسسة، أداء وتسيري لضبطالتنفيذية  اإلدارة: مثال
 العناصر لتحصيل الدولة املدينة، املؤسسة مالءة ملتابعة املقرضون فيها، أو معها االستثمار جدوى ديرلتق احملتملون املستثمرون املسريين،

  .أهدافه فلكل ...اتمع وتقدم رفاه يف املؤسسة مسامهة وتقييم اجلبائية
 والتقرير معاجلتها تتم اليت اديةاالقتص األحداث ختص اليت )الكمية وغري( الكمية املعلومات هي مجيع احملاسبية املعلوماتبالنتيجة، 

  1.اإلعالمية والتقارير التشغيل خطط ويف اخلارجية للجهات املقدمة املالية القوائم يف احملاسبية املعلومات نظم بواسطة عنها
 ترى اليت واألحباث األدبيات من كثري يف واسع بشكل متداوال أصبح احملاسبية املعلومات مصطلح أن جند احملاسبة مهنة جمال ويف

 تشكل اليت هي املختلفة املصادر ذات فاملعلومات متكامل، بشكل خمتلفة وجماالت متنوعة أبعاد من احملاسبة إىل النظر يالضرور من أنه
 يف تفيـد  اليت املعطيات متثل معلومات شكل يف وإخراجها ملعاجلتها ووصفا وشرحا وتفسريا حتليال معها التعامل ميكن اليت احلية املادة
  2.القرارات اختاذ عملية

 :املايل إلبالغل الدولية معايري وفق احملاسبية للمعلومات النوعية اخلصائص -2
 هذا ويشبه ،التصوري إلعداد وعرض القوائم املالية اإلطار بنشر 1989 عامال يف" )IASB( الدولية احملاسبة معايري جلنة"قامت 

يف عملية إعـداد املعـايري وإجـراء     FASB(" 3( املالية احملاسبة معايري جملس"د به يسترش الذيالتصوري  اإلطار ما حد إىل اإلطار
ايري التعديالت على املعايري املصدرة من قبله سابقا ويف معاجلة املشكالت احملاسبية واملستجدات اليت مل يتم تغطيتها بصفة مباشرة يف املع

  IAS. 4احملاسبية الدولية 
صوري واقتراحه ملساعدة اهليئات الوطنية يف إصدار املعايري احملاسبية أو تطويرها توافقا مع التوجيهات وقد مت وضع هذا اإلطار الت

حيث تبنت عديد الدول هـذا  . الدولية، فضال عن مساعدة مستخدمي املعلومات املالية واحملاسبية يف تفسريها وإدراك مداها وجودا
إال أن . )]01(انظر الشـكل رقـم   [... وأستراليا ونيوزلندا وكندا 2005اعتبارا من سنة اإلطار التصوري على غرار االحتاد األورويب 

 مبثابة ليكون  والتحسينات التحديثات من كثري إىل حيتاجالتصوري  اإلطار أنمفاده  الدولية احملاسبة املعايري لسهناك انتقادا موجها 
  .ةياحملاسب عايريامل وضع عندقوي ومرن  ومرشد دليل

  يف العامل) IFRS(االنتقال واالجتاه إىل تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية ): 01(لشكل رقم ا

  
 : Les IAS/IFRS : Définitions, application & enjeux, FINHARMONY conseil & formation, Site web: املصدر
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ينبغي أن تتصـف أو   ؛على أا مفيدة ملستخدمها الختاذ القرارات املايل اإلبالغ يف املعروضة احملاسبية املعلومات قبول يتم وحىت
  5 :هي، أساسيةنوعية  خبصائصتتسم 

 قابليتـها  هـي  املايل باإلبالغ املعروضة للمعلومات اسيةاألس اخلصائص إحدى :)Understandability( للفهم القابلية -
وحتقيقـاً  . املتفاوتني يف إمكانام العقلية والتحليلية، بشكل بنفي االلتباس والغموض والتناقض املستخدمني قبل منلالستيعاب الذهين 

وتقنيـات   ةياحملاسـب واملمارسـات   االقتصادية األعمالالكافية بصدد  املعرفة املستخدمني لدى أنمبدئيا  يفترضفإنه  ض،ارهلذه األغ
 املعلومـات  استبعاد عدم جيب فإنه يكن، ومهما العناية، من معقول بقدر املعلومات دراسة يف الرغبة لديهم وأن ،والتحليل التشخيص
 قبـل  مـن  فهمهـا ب جدا  اعتماداً على أنه من الصعاملايل اإلبالغ تضمينها جيب اليت القرارات متخذي حلاجات واملالئمةاجلوهرية 

 حتقـق  نليل لوضع املعايري احملاسبية؛  فإوالد املرشد هو املفاهيمي اإلطار أن ومبا التعقيد؛ مندمني العاديني، كوا حتتوي بعضا املستخ
 لتعـاجل  طوروها اليت املعايري بأنحقيقي لواضعي املعايري، ليتأكدوا  حتد أوا أساسيمطلبا  تعترب احملاسبية للمعلومات للفهم القابلية صفة

 رسـم  يف اخلاصـية  هلـذه  النسـبية  األمهيةيف جانب ثان، تربز  .هومامف مالياً وإفصاحاً مالياً إبالغاً تنتج واملعقدة؛ احلساسة املواضيع
 تعرضـت  الـيت  والتنظيمات البيئة يف التغريات أثر بتقدير للمستخدم تسمح املقارنة وقابلية مستقبال األشياء تطور وحماكاة االجتاهات

  .ومركز املؤسسة املستهدفة مع املؤسسات املماثلة والتحول للتطور
 املعلومات ومتتلك القرارات، ملتخذي واملختلفة املتنوعة للحاجات موافقة املعلومات تكون أن جيب ):Relevance( املالءمة -
 تقيـيم  يف مبسـاعدم  للمسـتخدمني  القرارات صناعة رشادة على تؤثر عندما املالئمة؛ خاصية الدولية احملاسبة معايري جملس حسب

 :  ثالث أوجه متكاملة ومتفاعلة للمالءمة وهناك .وتقديرام تقييمام تصويب يف أو املستقبلية وتقدير واحلاضرة املاضية األحداث
 التنبؤي الدورين إن ،")تعزيزية( توكيدية / استرجاعية / تنبؤية"لومات مالئمة جيب أن يكون هلا منفعة املع تكون حىت -

 تفيد وبنيتها اململوكة لألصول احلايل املستوى حول املعلومات :املثال سبيل على ،متشابكان ومترابطان للمعلومات والتوكيدي
نفس املعلومات دورا  وتؤدي املعاكسة، األوضاع مقاومة على وقدرا الفرص استغالل يف املؤسسة بقدرة التنبؤ يف املستخدمني

 العمليات ونتائج مبوجبها املشروع هيكلة يتوجب اليت الطريقة املثال سبيل على، حول املاضية بالتنبؤات يتعلق ماا يف توكيدي
وميكن أن ندرك هذا املطلب إذا ما مت حذف أو حتريف املعلومة أو عرضها بشكل خاطئ أو منقوص باالجتاه  .هلا خطط اليت

 الذي يؤدي إىل الضاللة يف اختاذ القرار؛
أن تكون مناسبة الحتياجات وتطلعات مستخدمي املعلومات وصناع القرار واملراقبني واملنظمني، حبيث ينبغي أن يتحصل  -

يف اختاذ القرار كذا  املعلومة قيمةوعلى أساس ذلك، تربز إمجاال . مبذولة تكلفة بأقلو  املناسب الوقتعليها هؤالء يف 
 وعرضها إنتاجها سرعة عليها، واالعتماد استخدمها عن املترتبة املنفعة"غريات التوليفة أمهيتها النسبية يف ضوء املوازنة بني مت

 على يعزم والذي هلا املريد يبذهلا اليت النفقة تدين ،وبالشكل الذي يؤثر يف عملية اختاذ القرار وموثوقية شفافية بكل
 ".والرقابة التنظيم أو القرار اختاذ يف عليها االعتماد

تعترب هذه اخلاصية خاصية عامة شاملة مرافقة خلاصية املالءمة اليت سبق اإلشارة إليها، وتسـتخدم  : )Materiality(املادية  -
كمقياس لتقرير ما جيب اإلفصاح عنه لألغراض العامة غري احملددة، فاملعلومات تعترب مادية حني يعترب اإلفصاح عنها ضروريا، ويـربز  

سة من املعلومات كفقرة يف التقرير حبيث يؤثر وجودها يف احتمال إطالق الشخص العاقل املستند هذا األمر عند تضمني حزمة متجان
يف إجراء تقييماا أو اختاذ قراره، فضال أن آخرين يعتقدون أن املادية عنصر مهم للتعامل مع كثرة التفاصيل، أو كأساس  التقريرعلى 

القرار االستثماري أو القرار التمويلي أو القرار اجلبائي أو قرار التوظيـف أو قـرار    جلعل املعلومات قياسية وذات فائدة جليلة الختاذ
وهذه اخلاصية تدفع إىل إثـارة  . خاصة بعد التوسع يف استخدام وسائل االتصال واإلعالم يف جماالت احملاسبة واإلفصاح... التخصيص

 6 ية من الثانوية يف إعداد اإلفصاح؟تساؤل متكرر وهو كيف ميكن التوصل إىل معرفة املعلومات الضرور
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 االعتمـاد  وميكن والتحيز، اهلامة األخطاء من خالية تكون أن ينبغي موثوقة املعلومات تكون حىت ):Reliability( املوثوقية -
 تكون أن نوميك .معقول بشكل عنه تعرب أن املتوقع من أو عنه تعرب أن يقصد عما بصدق تعرب كمعلومات املستخدمني قبل من عليها

 سـبيل  على ،مضلالً يكون أن الوارد من عرضها أو ا االعتراف أن لدرجة متثيلها، أو بطبيعتها موثوقة غري ولكن مالئمة املعلومات
 املطالب املبلغ بكامل املشروع اعتراف فإن نزاع، موضع قانوين إجراء مبوجب ومبلغها ا املطالب األضرار مشروعية كانت إذا :املثال

 قـد و .به املطالبة وظروف املبلغ عن اإلفصاح مناسباً يكون أن املمكن من أنه على ،دقيق غري يعد أن املمكن من العامة امليزانية يف به
7:املعززة التالية اخلصائص خالل من تتحقق اخلاصية هذه أن الدولية احملاسبة معايري جملس نبي  

 بصدق املالية العمليات متثل أن جيب موثوقة املعلومات لتكون :)Representational faithfulness( الصادق التمثيل -
 صـدق  بكـل  امليزانية متثل أن جيب: ملتوقع أن تعرب عنها بشكل معقول؛ مثالا من أو متثلها أا املفروض من اليت األخرى واألحداث

  إعداد التقرير املايل وفقا لشروط االعتراف؛ ريخبتا للمؤسسةوخصوم  أصول عنها ينشأ اليت األخرى واألحداث املالية العمليات كافة
 االقتصـادية  واألحداث املالية العمليات املعروضة املعلومات متثل حىت ):Substance over form( الشكل فوق اجلوهر -

، على القانونية شكليةال عن فضال االقتصادي احلدث وأثر وحقيقة جلوهر تبعا املعروضة املعلومة حماسبية تكون أن يينبغ صادقا؛ متثيال
  :املثال سبيل على .القانوين شكلها يف الظاهرة تلك معالية واألحداث األخرى ليس دائما متطابقا واقعيا امل العمليات جوهرأساس أن 

على غـرار   بينها فيما لةاملتباد العمليات لكافة املايل األثر إلغاء جيب فإنه هلا، التابعة والشركات األم الشركة بني ما املالية املعامالت يف
 ألطرف بيعها إعادة يتم مل واليت بينها حتدث اليتاملتبادلة  املبيعات ومثل اآلخر على طرف لكل املستحقة والدائنة املدينة الذمم أرصدة

 يـة اعتبار شخصـية  منها كلل اقتصادية منشآت فهي الشكل حيث من ولكن واحدة، منشأة اجلوهر حيث من تعترب ألا  خارجية؛
كذلك نرى هذه احلالة يف حماسبة التمويل التأجريي حيث يقوم املستأجر بتسجيل وإظهار األصل يف دفاتره بالرغم مـن أن   .مستقلة

امللكية من منظور قانوين هي يف يد املؤجر، فيفرض األثر االقتصادي هلذه العملية على احملاسب األخذ يف احلسـبان املخـاطر الـيت    
  ملنافع اليت يستفيد منها باستخدام األصل املستأجر من مالكه املؤجر؛يتحملها املستأجر وا

 تكـون  حـىت هذه اخلاصية تنفي احملاباة والتمييز والتفضيل بني مستخدمي القوائم املالية، حبيث  :)Neutrality( احليادية -
ملالية أو توجيهها خلدمة طرف أو فئـة معينـة   حبيث ال يتم إعداد القوائم ا التحيز، من خاليةتكون موضوعية و جيب موثوقة املعلومات

 أو القـرار  اختاذ عملية على يؤثرها عرض أو املعلومات اختيار كان إذاإلبالغ املايل حمايدا ا يعترب والاألخرى؛  األطرافعلى حساب 
ملمولني بكفـاءة مضـخمة   عرض األرباح وحتليلها بالشكل الذي يوهم املالك أو ا: على سبيل املثال. حمددهدف  حتقيق ألجل احلكم

  ، أو إخفاء بعض املداخيل عن دائرة الضرائب؛ةلإلدارة التنفيذي
تعين وجود جمال معقول دون مبالغة من التحفظ واحلذر يف تبىن أحكام  :)Conservatism/ Prudence( احلذراحليطة و -
حلذر يف ضوء هذه اخلاصية متنع على احملاسب تكـوين  فمحاسبة التحوط وا .املطلوبة والتخمينات يف ظل الالتأكد بالتقديراتمتعلقة 

احتياطات سرية أو خمصصات مبالغ فيها أو ختفيض متعمد لقيم األصول واملداخيل واملصاريف بالنتيجة اليت تولد قوائم ماليـة غـري   
وين خمصصات للديون املشكوك فيهـا  تك: حمايدة أو تنفي املالءمة واملوثوقية يف املعلومات املعروضة فيها، على سيبل املثال التحفظ يف

أيهما  ملواجهة ديون سيتم إعدامها يف الدورات املالية الالحقة، أو عدم املبالغة يف تقييم املخزون بالتكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق
 أقل من أجل تقييم األصول واألرباح بدقة؛

 مـن  املستخدمون يتمكن أن جيب التحقق، قابليةو الفهم قابلة يتخاصي مع بالتكامل :)Comparability( املقارنة قابلية -
 متابعـة  أجل من )السابقة املالية الدورات مع احلالية للدورة(الفترات الزمنية  على للمؤسسة املالية للقوائمدقيقة وسليمة  مقارنة إجراء
 مـع  املؤسسـة  هلـذه  املاليـة  القوائم مقارنة بإمكام يكون أن جيب كما أداءاا؛ عن فضال املعنية للمؤسسة املايل املركز يف التطور
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 ...املالية ملراكزها النسيب التقييم أجل من البورصة، يف املشاركة أو العمل بيئة يف أو القطاع يف املماثلة باخلصوص األخرى، املؤسسات
 ثابـت  أساس على تتم أن جيب األخرى حداثواأل واإلفصاح املتشاة املالية للعمليات املايل األثر وعرض قياس عملية فإن هنا ومن
 املاليـة  )البالغـات ( التقارير معد على اخلاصية هذه تفرض كما .املشاريع كل يف متماثلة وبطريقة املشروع ضمن الزمن مرور على

 .التغري هذا وآثار احملاسبية السياساتالتغري يف  عن املستخدمني إعالم
اعد هذه اخلاصية على تطمني املستخدمني من أن املعلومات متثـل بصـدق وعدالـة    تس ):Verifiability(قابلية التحقق  -

ني األحداث االقتصادية والعمليات املالية اليت أجرا املؤسسة يف الفترة، حبيث يف إمكان حصول اإلمجاع بني املطلعني واحملققني واملدقق
ويتم التحقـق مـن خـالل    . ل إىل نفس النتيجة من جراء التحقيقاملعروضة يف اإلبالغ املايل من خالل الوصو املعلوماتعلى صحة 

التحقق املباشر عن طريق اجلرد الفيزيائي أو الرقابة امليدانية، والتحقق غري املباشر وفق منوذج أو صيغة أو تقنية علـى غـرار   : منهجني
 يكون من املمكن التحقـق مـن بعـض التنبـؤات     وقد ال... أسلوب الوارد أوال الصادر أوال أو التحليل املايل أو التدقيق املستندي

والتوضيحات املرتبطة باألوضاع املستقبلية املعروضة يف اإلبالغ املايل، فيستحسن يف مثل هذه احلالة مساعدة املسـتخدمني بالتنويـه   
  .بالفرضيات والقيود واالحتماليات املعتمدة يف التنبؤ وكل ما من شانه إقناعهم بدقة هذه التقديرات

 :( IFRS) املالية التقارير إلعداد الدولية املعايري تطبيق وحمددات مزايا -3
 :املالية التقارير إلعداد الدولية املعايري تطبيقوحسنات  مزايا -3-1
 وفوائـده،  مزايـاه  املوحد التطبيق هلذا يكن مل لو العامل دول مستوى على موحدة دولية مالية تقارير معايري يقبتط ليتم يكن مل

 8:التايل النحو على املزايا هذه على التعرف كنومي
 )الواحـد  النشـاط  قطاع يف أو( الواحدة العمل بيئة يف املؤسسات قيام ذلك يعين ):Harmonization( احملاسيب التوافق -
 املعاجلـة  أساسـها  على تتم اليت واملمارسات القواعد توحيد يعين مما جنسيتها، عن النظر بغض احملاسبية واألسس املعايري ذات بتطبيق
 منواحدة  جمموعة إىل االحتكام به يقصد أخرى وبعبارة .وموحدة متماثلة بصورة للمؤسسات املالية القوائم إظهار بالتايل، .احملاسيب
 يف حملاسبنيا إلرشاد شامل مسار تكوين التوافق شأن ومن عام، بقبول املعايري هذه حتظى أن على وممارستها، احملاسبة تطبيق يف املعايري

 احملاسـبية  الـنظم  بـني  االنسجام إحداث أجل من البلدان،املختلفة بني  احملاسبية والنظم التنظيمات ولتوجيه املؤسسات اقتصاديات
معقول، حبيث إن حدث التوافق احملاسـيب   مستوى يف الفروق هذه جعلها أو بينها املوجودة والثغرات واالختالفات الفروق وتقليص

الوطين و الـدويل  " )Normalization(التوحيد احملاسيب "نظام احملاسيب الوطين و بني النظم احملاسبية للبلدان نكون بصدد التام يف ال
  الشركة معدة وفقا للقواعد احملاسبية السارية لنفسالقوائم املالية ): 01(اجلدول رقم      .على التوايل

  مليار يورو: نقديةال الوحدة    يف عدد من البلدان اليت تنشط فيها 
  املتحدة اململكة  هولندا  إيطاليا  فرنسا  إسبانيا  بلجيكا  أملانيا  الدولة         التعيني

  289  264  243  264  250  274  261  نتيجة االستغالل
  192  140  174  145  131  135  133  التثبيتات الومهية
  431  401  361  401  418  431  298  التثبيتات املادية
  522  572  542  587  599  602  482  إمجايل األصول
  712  704  751  710  722  726  649  حقوق امللكية

  

حقوق /النتيجة الصافية 
  امللكية

20.5%  18.6%  18.2%  21.0%  23.2%  19.9%  27.0%  

 ,Boudjema RAHIM & Autres, Les nouvelles normes comptables, E.R.T.A.L.P. – Académie de Montpellier: املصدر
07/08/2014Date de consultation:  , montpellier.fr/talp-http://pedagogie.ac : webSite  
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 تأعـد  اليت املالية القوائم قابلية هي لذلك املباشرة النتيجة فإن احملاسبية املعاجلات طرق و أسس لتوحيد نظرا :املقارنة قابلية -
من  القرارات اختاذ عملية ضمان سالمة ،بالتايل .واضحة مدركات على بينها واملفاضلة مستخدميها، قبل من للمقارنة النحو هذا على

 .وصحيحة وموثوقة متماثلةومالية  حماسبية معلوماتجانب االعتماد على 
  مليار يورو: النقدية الوحدة   لدمؤسسة تبعا ملعايري البلمقارنة بني النتائج احملاسبية ل): 02(اجلدول رقم 

  النتيجة         
  املعايري األمريكية  املعايري الفرنسية  الشركة

(US GAAP)  
  الفارق

Alcatel 1.3  - 0.5  - 1.8  
Alsthom  0.2  - 1.3  - 1.5  

France Télécom 3.6  5.1   +1.5  
 .Boudjema RAHIM & Autres, Op. Cit: املصدر

  

 أصـبح اآلن  فيـه  نعيش الذي العامل: ة االقتصادية واملاليةالعومل ماج يف االقتصاد العاملي املتجه حنواستيعاب حتديات االند -
 التكـتالت  حجـم  واتساع الدول بني التبادل عمليات وازدياداإلعالم والتهافت عليها  االتصال وسائل تطورساحة مكشوفة بفعل 

 واملنظمـات  اجلنسـيات  املتعددة الشركات انتشار إىل إضافة الكبري احلجم اتذ االقتصاديات على واالعتماد ،االقتصاديةو السياسية
 تتبـع  الـيت  واملنظمات العاملية التجارة كمنظمة ،، مبا فيها احملاسبة والتدقيقالدويل املستوى على األمور بتنسيق تعىن اليت العاملية املهنية
 مهنيـة  منظمة بإنشاء احملاسبة مهنة العوملة تطال أن بد ال كان ذلك يف ضوء ...ومؤسسة املعايري الدولية للتقارير املالية املتحدة األمم
 لـه  انتبهت الذي األمر خماطرها، شبح عن واالبتعاد العوملة مزايا من اإلمكان قدر لالستفادة دويل، مستوى على احملاسبة بشؤون تعىن

 املعـايري  تطبيق بوجوبيف بورصاا  املدرجة الشركات ألزمت ليتا األورويب االحتاد دول مثل واالقتصادية السياسية التكتالت بعض
 .01/01/2005 من اعتبارا الدولية احملاسبية
 إىل حتتـاج  فقـد  غريها، دون نفسها على تعتمد أن ميكن ال الشركات أن حيث :والدوليني احملليني املمولني متطلبات تلبية -

 املاليـة  للقوائم وافية دراسة ضوء يف إال قروض مبنح تقوم أن التمويلية للمؤسسات كنمي وال ، نشاطاا و اعمليا يف للتوسع ممولني
. موحـدة  حماسبية ملعايري وفقا أعدت قد مالية قوائم ضوء يف إال الدراسة هذه تكون أن ميكن وال ،موارد مالية إىل حتتاج اليت للشركة

 قامـت  اليت اجلهة رأيأو يف /و بشكل صريح السنوي التقرير يف ينص حيث من متطلبات هذا العصر، ومن أجل تدبري متويل دويل أن
 قوائمهـا  إعداد يف IAS/IFRSاحملاسيب على املؤسسة املعنية بالتمويل على التزام هذه األخرية باملعايري احملاسبية الدولية -املايل بتدقيق
 متويـل  علـى  للحصـول صياغة قوائمها املالية وفقا للمعايري الدولية أو إعادة  املعايري هذه تطبيق إال الشركة متلك البالنتيجة، . املالية

 .خارجي
 أسهمها إلدراج الدولية املالية األسواق إىل الولوج على باملنافسة حاليا الشركات تقوم إذ :الدولية املالية األسواق إىل الولوج -

 ،والتحرر من القيود املثبطة لالستثمار والتمويـل  احلديثة االتصال وسائل من بذلك مستفيدة كبرية بسرعة وتداوله دويل مستوى على
منـها   األسـواق،  هـذه  يف أسهمها بإدراج هلا يسمح حىت ا التقيد جيب دنيا بشروط بااللتزام إال ذلك حتقيق للشركات ميكن وال

 تكامليـة  إىل اآلن ينظر أصبح بل فقط، احلد هذا عند األمر يقتصر وال .IAS/IFRSاإلفصاح املايل بناء على احترام املعايري الدولية 
 األسهم بتداول املتعلقة املخاطر زيادة إىل إضافة ،)أو التسعري( اإلدراج شروط حول بينها والتنسيق العامل، مستوى على املالية األسواق

 لعدة كانت الدولية املالية ألسواقا ا أصيبت اليت النكسات ولعل العاملي، االقتصادي الناتج من اكبري اجزء واحتالهلا ا واالستثمار
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 للمعـايري  وفقا اإلفصاح متطلبات تطور إىل أدى الذي األمر إعدادها أساليب واختالف احملاسبية املعلوماتعدم موثوقية  أمهها أسباب
  .")Discipline de marché(انضباطية السوق "وجعل هذه األخرية مقوما جوهريا لفرض ما مفهومه  الدولية احملاسبية
  :املالية التقارير إلعداد الدولية املعايري تطبيق حمددات -3-2  

  9 :يلي فيما إدراجها وميكن الدولية، احملاسبية املعايري تطبيق تقيد اليت احملددات بعض توجد
 أخذها مت اليت انية،اإلنس والثقافةالعمل  بيئة الختالف العامل مستوى على بالكامل الدولية احملاسبية املعايري تطبيق إمكانية دمع 

، األعضاء االثنا عشرة املتقدمة الدول يف احملاسبة مهنة تنظيم ختدم إىل غاية اآلن أا حيث املعايري، هذه وضع عند االعتبار بعني
معايري  عووض املعرفة احملاسبية تطور يف الكربى اليد هلا ألن ،خاصة بريطانياو عامة يف مؤسسة املعايري الدولية للتقارير املالية

 إمكانية عدم وبالتايل احلديث، احملاسبة علم تطوير يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة دور إنكار ميكن وال ،اومبادئه احملاسبة
" (FASB)املالية األمريكي  احملاسبة معايري جملس" عن الصادرة  األمريكية احملاسبية املعايري عن مبعزل دولية حماسبية معايري وضع

 ."(ASB)الربيطاين  احملاسبة معايري جملس" عن الصادرة الربيطانية احملاسبية املعايري ذلكوك
 الدولية احملاسبية املعايري عند وجود إرادة الحترام IAS/IFRS  لتكييف النظام احملاسيب  تعديالتإجراء إصالحات عميقة أو

 بوضع املتعلق السيادي اجلانب منها حماذير ولذلك ،ق األفضلاليت تعزم على التطبي الدول يفالوطين وتنظيمات وقوانني أخرى 
 اليت للتعديالت أو االقتصاد أو اتمع القوانني استيعاب إمكانية عدم األحيان بعض يف ميكن أنه ذلك إىل إضافة القوانني، وتعديل

هلذه املعايري أو بفعل قوة ضغط اجلهات  حبكم جتذر الذهنيات والسلوكيات املغايرة الدولية احملاسبية املعايريأساس  على تتم
 ينظر مسألة أا حيث الدخل بضرائب املتعلق 12 رقم الدويل لمعيارل بالنسبة: على سبيل املثال  .املناهضة للتغيري واإلصالح

 .املوظفني مبنافع املتعلق 19 رقم الدويل للمعيار بالنسبة وكذلك حبتة، حملية أا على إليها
 األمر يكون ال حني ففي ،واملخصصات املالية املرصودة لذلك للمعايري املطبقة الدول بني والتكوين التعليم مستويات اختالف 

 يطرح الذي األمر النامية، الدول يف للمطبقني اليسر بنفس الدرجة من ليس األمر أن جند املتقدمة، الدول يف للمطبقني صعبا
 احملاسبية باملمارسة املضي األقل على أو لدوهلم احلقيقية االنشغاالت نقل يف النامية الدول ممثلي أو املهنة أصحاب كفاءة إشكالية

 .اال هذا يف الدولية اخلربات من االستفادة من ميكنها الذي االجتاه يف
 أن كون ،اللغات من العديد إىل الدولية احملاسبية املعايري لترمجة كبرية جهود تبذل حيث اللغة، عامل سبق ما كل إىل يضاف 

 وبالتايل الدول متعدد تشكيله أن رغم الدولية احملاسبة معايري جملس ألعمال الرمسية اللغة فهي االجنليزية، باللغة يتمأساسا  إعدادها
 كبرية اختالفات عليه تترتب قد الذي األمر لدوهلم، املمثلني األعضاء عاتق على الس أعمال ترمجة مهمة وتقع اللغات، متعدد

، أخرى إىل لغة من األخرية هذه أو املترمجة، النصوص مع األصلي النص تطابق عدم ظلبط املصطلحات واملفاهيم يف ض يف
 .حال غري كاف وائي ةويبقى احلل املقترح من قبل الس يف حالة حدوث تناقض الرجوع إىل النسخة االجنليزي

 لكافـة  تستجيب أن االقتصادية بالوحدات يفترض حيث ثقيال، عبئا اناأحي تشكل قد الدولية احملاسبية املعايري أن البعض ويرى
 وتتطلب تعقيدا أكثر إضافية دولية ومتطلبات مبعايري االلتزام مبكان الصعوبة ومن واالقتصادية، السياسية االجتماعية، احمللية الضغوطات

 حتديـد  إمكانيـة  وعدم احمللية واملتطلبات الدولية ملتطلباتا بني والتعارض االختالف الوجود إىل يربز وبذلك لتنفيذها،باهظة  تكلفة
  .IAS/IFRS الدولية احملاسبية املعايري بتطبيق واحترام تتعلق اليت واملتطلبات املعلومات من اهلائل الكم أمام األولويات

  :وجهات النظر املؤيدة واملعارضة لالمتثال إىل املعايري احملاسبية الدولية -4
  10 :ن لوجود معايري حماسبة دولية إىليستند املؤيدو
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  اليت ينتجها النظام احملاسيب وفق املعايري الدولية، األمر الذي يرفع كفاءة متخذي القرار يف اختاذ القرارات حتسني جودة املعلومات
 املالية والتنظيمية والقضائية؛

 اشتراطات اتفاقيات حترير التبادل : ملي، على غرارخلق تناسق دويل متعدد األبعاد وتسريع حركية االندماج يف االقتصاد العا
لرقابة املصرفية لاملعايري الدولية "و" )ISO(املعايري الدولية للجودة "و" )WTO(املنظمة العاملية للتجارة "والتدفق لـ 

)BCBS( "املنظمة الدولية للهيئات املشرفة على أسواق املال "و)IOSCO( " ،كذا مبادئ وعلى مراقيب  قطاع التأمينات
وضوابط وآليات مكافحة الفساد وتعزيز " )OECD(منظمة التعاون االقتصادي واإلمناء "احلوكمة املؤسساتية والراشدة لـ

املنظمة العمل الدولية "أو بقضايا التشغيل والشوق االجتماعية للعمال " )TIO(منظمة الشفافية الدولية "الشفافية اخلاصة بـ
)ILO(..."؛ 
 وباالنصياع إىل اجتاه مشويل مسته العوملة، واملعايري احملاسبية  اتسام االقتصاد املعاصر بالتعقد والغموض وشدة التغري وسرعة التطور

 ؛الدولية هي واحدة من اآلليات املهمة لتسهيل الدخول إىل املعترك العاملي فضال عن املعترك احمللي
 ا عملية للشركات متعددة اجلنسيات، حيث تساهم يف خفض تكلفة املعامالت الدولية، ويف تقييم عناصر امليزانية من أصول أ

سوف وشركاا التابعة والزميلة ، من منطلق أا وبغض النظر عن مكان تواجد فروعها يف شكل قوائم مالية موحدة وخصوم
 ؛واإلفصاح يستندون على معايري واحدة موحدة فيسهل التواصل والتقييم

 ا ستكونحتفيز تدفقات رؤوس األموال دوليا يف شكل على ، حيث ستعمل وطاليب التمويل ذات منفعة عالية للمستثمرين أ
بالتوازي، ستكون . دراستهابالتايل استثمارات مباشرة وغري مباشرة يف ضوء اخنفاض تكاليف احلصول على املعلومات دوليا و

 ؛ال عجز أسواق التمويل احمللية عن تلبية االحتياجات املاليةمبثابة أداة مهمة لتسهيل طلب التمويل اخلارجي يف ح
 تقدمي إقرارات جبائية موحدة ولو أساس على  تنمي فعالية احلكومات، حيث ميكن اعتمادها كأساس للجباية والرقابة اجلبائية

 ... .ببعد دويل
  :يف املقابل، يستند املعرضون لوجود معايري حماسبة دولية إىل

 ا تكرس عند البعض ةبالنظر إىل التحديات اجلسيمة املنبثقة عنها أو حبكم اإليديولوجية العومل معارضةالتبعية ، السيما وأ
 ؛ومصاحل املستثمر األجنيب الشركات املتعددة اجلنسياتإىل ضغوطات االقتصادية إىل البلدان املتقدمة و

  ميكن االعتماد فقط على مبادئ وقواعد احملاسبة املقبولة عموما)GAAP ( ا ملمة خبصائصوالصادرة عن الدواوين الوطنية أل
 االقتصاد وقدراته؛

  يعتقدوا أن جملس معايري احملاسبة الدولية خاضع هليمنة الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة ومآرب الشركات املتعددة
 اجلنسيات والشركات العمالقة؛

  قبل جهة واحدة سيؤدي ال حمالة إىل تدهور نوعية املعايري والثقة فيها مستقباليعتقدوا أن احتكار معايري احملاسبة من. 
 

 
  :ةيتامفهوم احلوكمة املؤسس -1

تنظيم مناسب حيـدد طبيعـة   /نظام/معنية بإجياد إطار" )Corporate Governance(احلوكمة املؤسساتية "ميكن القول أن 
القائمة بني إدارة املؤسسـة مـن   ...) مالية، اجتماعية، قانونية(واملمارسات ) عالقات تعاقدية أو وظيفية أو قانونية(ود العالقات وحد

املالك واملسامهني، الدائنون، العـاملون، املـوردون، الزبـائن،    (جهة ومن جهة ثانية األطراف ذوي املصلحة وذوي الصلة باملؤسسة 
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فيتم إرساء احلوكمة بالشكل الذي يكفـل التخصـيص   . الذين هلم تأثري على أداء املؤسسة ونتائجها...) راقبوناجلهات احلكومية، امل
  11.األفضل ملوارد املؤسسة وإىل محاية ممتلكاا وصون حقوق من له حق وفرض سياق سليم من الفعالية االقتصادية مل عليه واجب

  :م احلوكمة املؤسساتيةحتديد املشكالت اجلوهرية اليت أنشأت مفهو -2
ـا   . وقد ظهرت احلاجة إىل هذه اآللية يف ظل تكرار االيارات والفضائح املالية واألخالقية، واليت انبثق منها بعض األزمات اخلطرية الـيت مرده

ـال امللكيـة عـن اإلدارة    أساسا هو االنتهاز الالأخالقي للتشكيلة اإلدارية، نقصد بالذات جملس اإلدارة، يف استغالل السلطة املخولة هل م حبكم انفص
املوالني هلم بصرف النظر عن كفاءم ومهنيتهم، مبا فيهم احملاسب واملـدقق الـداخلي، وقـد     ةحال ضمور األخالق يف تعيني أعضاء اإلدارة التنفيذي

ني اخلارجيني إلخفاء أنشطة هؤالء اإلداريـني  تكون القضية معقدة أكثر حني يتواطئون مع جهات الرقابة اخلارجية، السيما مفتشي الضرائب واملدقق
ـارير املاليـة    ... غري املشروعة إزاء تعزيز ثروام اخلاصة على حساب ذمة املؤسسة املسؤولني عنها وملا ال فشلهم اإلداري حيث قد ال تعكـس التق

  .واألعوان االقتصادينياملفصح عنها للجمهور هذه احلقائق اخلطرة، األمر الذي هز من ثقة املشاركني يف األسواق 
تنامى االجتاه إىل االستعانة بالرأي الفين ملكاتب التدقيق املستقلة يف تقييم عدالة وصحة القوائم املالية  1933- 1929إثر األزمة االقتصادية العاملية 

دار وتطوير معايري حماسبية لضبط العمل احملاسيب للمؤسسات يف ختام الدورة املالية، السيما لتلك املدرجة يف البورصة، وبرزت مجعيات مهنية تعىن بإص
ـا   "والتدقيقي على النحو الذي يكفل ثقة املتعاملني يف السوق، منها باخلصوص  قواعـد  "و ")GAAP US(القواعد احملاسبية املقبولة قبـوال عام

عيل الدور اإلشرايف لس اإلدارة، السيما يف تـأطري  ، كما برز اجتاه إىل تفيف الواليات املتحدة" )GAAS US(وممارسات التدقيق املتعارف عليها 
لكن مع اية احلرب العاملية الثانية انكشف عديد فضائح املاليـة  ... عمل جلنة التدقيق التابعة له كوسيط بني املدقق واإلدارة ويف انتقاء املدراء التنفيذيني

بلعب مكاتب التدقيق دورا مزدوجا غري الدور املنوط ا شرعا، األمر الذي دفـع إىل  املنوه بإخفاقات احملاسبة والتدقيق، السيما  األعمالومشكالت 
ومع بداية العشرية السابقة، برزت فضائح كربى أثارت قلق ... االجتهاد أكثر فأكثر لتطوير معايري احملاسبة والتدقيق على أمل منع تكرر هذه املشكالت

ـنة   WorldComاألمريكيـة  وشركة االتصاالت   ENRONشركة الطاقة العمالقة مريكية واأل Zeroxاملستثمرين، على غرار ايار شركة  يف س
وقد قامت السلطات األمريكية بفـرض إجـراء   ... بسبب الفساد احملاسيب، حيث تالعبت يف القوائم املالية إلهام املستثمرين يف أسواق املال 2001

ـاقي    وإذا 2002عام  Sarbanes Oxleyصارمة مبوجب القانون  ـإن ب كانت الواليات املتحدة قاطرة االقتصاد العاملي تعاين من هذه الفضائح ف
ـار أن  . الدول، مبا فيها اجلزائر، ال ختلو من مثل هذه املمارسات غري السوية فتتجلى احلاجة إىل مزيد من التنظيم ومزيد من الرقابة واألخذ بعني االعتب

  .دم واإلبداع يف األعمال الفاسدة واإلجراميةوالعلمي يرافقه أيضا التق احلضاريالتقدم 
هذه الصور من الفساد ومكافحتها على أساس احترام القـيم األخالقيـة واملهنيـة والشـفافية     من فاحلوكمة آلية مهمة للوقاية 

  12.والصارمة يف املساءلة وفرض اجلزاء املناسب
  :أهداف ومبادئ احلوكمة املؤسساتية -3

  13 :هامة من الفوائد واملزايا املستدامة، أبرزها للحوكمة املؤسساتية مجلة
 تشجيع السلوكيات األخالقية واملهنية؛  
 ها؛تعظيم القيمة السوقية ألسهمو صون مسعة املؤسسة يف السوق 
 ا اليت ال تعتمد مقررا واضحا بشأن احلوكمة املؤسساتية؛خلق ميزة تنافسية للشركة مقارنة مبثيال  
 لتنظيمات؛االمتثال إىل القوانني وا  
 تعزيز كفاءة املؤسسة وفعاليتها؛ 
  لتحفيز املستثمرين؛هامش مالئم من الطمأنينة كفالة ثقة املدخرين وضمان  
 ؛املسامهني والدائننيعلى حقوق  احلفاظ  
 ج املؤسسةالوقاية من الكوارث واملخاطر، السيما مبنع االنزالق يف أوجه الفساد املتصلة بتخصيص املوارد واملمتلكات وبعرض نتائ. ...  
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  :ويتم بلوغ ذلك من خالل توفري املقومات التالية

 االنضباط : احترام مبادئ صياغة وإرساء منظومة احلوكمة املؤسساتية، وهي)Discipline( ، الشفافية)Transparency( ،
 ؛Equality(14(املساواة ، )Responsibility(املسؤولية ، املساءلة، )Independency(االستقاللية 

 إشراف جملس اإلدارة، جلنة التدقيق، : رض حزمة فعالة ومتكاملة من اآلليات الرقابية، الداخلية واخلارجية، على سبيل املثالف
من داخل املؤسسة ومن خارجها التدقيق اخلارجي والرقابة اجلبائية والرقابة املالية للجنة ... التدقيق الداخلي، الرقابة احملاسبية

 والرقابة املصرفية املركزية يف حالة كانت املؤسسة بنكا؛ اإلشراف على البورصة
 وجود دليل ومقرر صريح خاص باحلوكمة يف املؤسسة؛ 
 تكييف النظام احملاسيب إلعداد تقارير مالية تتضمن معلومات موثوقة وعادلة؛ 
 توزيع السلطات واالختصاصات اإلدارية يف تنظيم املؤسسة بشكل واضح ودقيق؛ 
  التحفيز واملكافأة، السيما للطاقم اإلداري اإلشرايف والتنفيذي؛العناية بسياسة 
 أن تقوم الدولة بإصالح القوانني والتنظيم العام لالقتصاد على النحو الذي يعزز احلوكمة املؤسسية ويف كل قطاع. ... 

 

IFRS 
  :واملالية يف اختاذ القراراملعلومات احملاسبية  استخداماآلثار املترتبة من  -1

تتعدد اجلهات املستخدمة للتقارير املالية وتتعدد احتياجام من املعلومات املطلوبة حبسب جمال اختاذ القرار الـذي يضـطلعون   
مة بالوحدة احملاسبية للمؤسسة كاملسريين واملالك وأن منها جهـات  والواقع أن هذه اجلهات قد تكون هلا صالت مباشرة ودائ 15.به

ها املصلحة مثل املقرضني واملوردين وإدارة اجلباية والتأمينات والبورصة دعرضية ظرفية حتدغري مباشرة أو تربطها ذا القسم تعامالت 
 القوائم والتقارير املالية بغيـة اسـتيفاء متطلبـات    ويف ناحية أخرى، عادة ما يكتنف عملية حتضري... ودواوين اإلحصاء واالستشارة

مشكالت تقنية وشكلية، إذ غالبا ما تتعارض وجهات نظر الفئات اليت تستخدم هذه التقارير يف وقواعد احلوكمة الشفافية واإلفصاح 
  .أحيانا ةاختاذ القرار حول ما ينبغي أن يكون عليه املضمون، بل إن األمر ينطبق على العناصر يف ذات الفئ

يف  عند وجود خطط خلفية للمدراء التنفيـذيني " )Coûts d’agence(تكلفة وكالة "على سبيل املثال يترتب ما يعرف بـ 
إعداد القوائم املالية وعرضها إىل املسامهني بشكل خيالف املركز املايل احلقيقي للمؤسسة من أجل احلفاظ على مناصبهم من الترتيل، أو 

لتزيني املكتـب؛  " )Jet privé(تعويض القبعة "قتناء حتف وأثاث باهظة التكلفة استغالال لسياسة التحفيز املتعلقة بـقيام املسريين با
على أمل حثهم إىل مزيد من اإلشراف " )Stock-options(خيارات أسهم "كذلك تقدمي حتفيزات ألعضاء جملس اإلدارة يف شكل 

  16.من أسهم املؤسسة واهية القيمة حني نكتشف االنتكاسات اإلستراتيجية لس اإلدارةعلى أعمال املؤسسة املضطلعني ا قد جيعل 
  اجلهات املستخدمة للقوائم املالية): 03(اجلدول رقم 

  اجلهات الداخلية
  جملس اإلدارة                املسريين التنفيذيني                     املدقق الداخلي

  جلنة التدقيق                           جلنة إدارة املخاطر العمال                      
  جلنة املكافآت               جلنة الترشيح والترقية                  جلان خمتصة أخرى تابعة لس اإلدارة

  

  اجلهات اخلارجية

  املستثمرون الدائمني واملؤقتني واحملتملني      املقرضني واملمولني
  مينات والتقاعد والتعاضد        جلنة املراقبة واإلشراف على البورصةشركات التأ

  املدقق اخلارجي                                مكاتب اخلربة واالستشارة ودواوين اإلحصاء 
  احملللني املاليني واالقتصاديني                   الباحثني واألكادمييني

  الزبائن               املوردون                        



  – التصور واملدركات – يف سياق احلوكمة املؤسساتية  IFRSوفق املعايري الدولية  إعداد املعلومات املالية واحملاسبية 
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  مصاحل اجلباية                                  السلطات الوصية على االقتصاد واحلكم
  ...)، اتمعيالبنك املركز(جهات رقابية أخرى                                        املنافسني

 Alice, les utilisateurs de l’information comptables et des états financiers, Siteباالعتماد علىمن إعداد الباحثني : املصدر
, date de consultation: 07/08/2014http://www.etrecomptable.com:  web 

  

ئمة الداخل وقائمة التغريات يف حقوق امللكية وقائمـة التـدفقات   املالية الصادرة عن مصلحة احملاسبة، على غرار امليزانية العامة وقا التقاريرتعترب 
تصور نتائج األعمال وأداء النقدية واحملق املتعلق بأثر التغري يف السياسات احملاسبية، وثائق إعالمية حاملة لبيانات يفترض أا مفيدة لصناع القرار، إذ أا 

وتساعد هذه البيانات . يع املستقبلية غضون فترة زمنية ماضية، هذا يف شكل معلومات كيفية وكميةاملؤسسة وموقفها وقدرة التحكم يف املخاطر واملشار
اجلدول التايل يوضح املزايا واحلسنات الكامنة يف . يف تقييم وضعية املؤسسة واستشراف آفاق الوضعية قيد الدراسة) مستخدم القوائم املالية(متخذ القرار 

  : IFRSاء على املعايري احملاسبية الدولية إعداد التقارير املالية بن
  IFRSاملزايا املستدامة من جراء االعتماد على التقارير املالية املعدة وفقا للمعايري الدولية ): 04(اجلدول رقم 

 
   من إعداد الباحثني باالعتماد على: املصدر
واحملاسبون،  ناملرجع السريع يف حل املشكالت اليت يواجهها املدراء التنفيذيو: اليةالدليل املبسط للمعايري الدولية إلعداد التقارير امل براغ،. ستيفن إم -

 22-03: ، ص ص2012عمان، : امع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني، األردن
كلية العلوم : ، جامعة بن يوسف بن خدة، أطروحة دكتوراه دولية يف علوم التسيريالتوجه اجلديد حنو معايري اإلبالغ املايل الدوليةصالح حواس، : أيضا -

  195-181: ، ص ص2007/2008اجلزائر، : االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر
 

هذه اجلهات متباينة جدا، لذلك يصعب إرضاء اجلميع بشكل واحد من التقارير املالية، فعـادة مـا تستصـدر إدارة     احتياجات
  :احملاسبية تراعي ما تريده كل فئة) قواعدال(احملاسبة قوائم وتقارير يف ضوء املعايري 

  IFRSاملقابلة بني متطلبات مستخدم القوائم املالية واخلصائص النوعية الكامنة يف املعلومة احملاسبية املعدد وفقا لـ): 05(اجلدول رقم 
  خصائص املعلومة املمتازة  خصائص مرتبطة باملستخدم

 الرشادة والقدرة على االختيار والتقييم 
 ودرجة احلرص ) احلاجة(مهية النسبية األ  
 تكلفة احلصول على املعلومة  
 املنفعة املتوقعة من استخدامها  
 تكلفة ومدة استخدامها يف صنع القرار  
  درجة التحفظ يف استخدامها 
 القدرة على التحليل واملقارنة والتثبت من صحة املعلومة 

  املالئمة  
 املوثوقية وقابلية التحقق منها  
 التمثيل الصادق وأمانة التعبري  
 الدقة واملوضوعية  
 توقيت اإلفصاح واحلداثة  
 الوضوح  
 اقية وإمكانية االعتماد عليهااملصد  
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 تعدد مصادر اإلعالم  
  القوانني و) عدم التجسس(احترام اخلصوصيات  
  مسري/متحفظ، مراقب/متوازن/حمكم/متفاءل، مضارب/متشائم(نفسية املستخدم وصفته /

...)مشرف/مراقب/مقرض/ممول/مستثمر/صاحب مصلحة، مالك 

 االتساق والتكامل  
 قابلية حتليلها واملقارنة  

 ?Grégory HEEM, Les normes comptables IAS/IFRS : quel modèle comptableباالعتماد علىمن إعداد الباحثني : املصدر
: http://www.heem.fr, Date de  , Site webhttp://www.etrecomptable.com:  , Site web Quels utilisateurs privilèges?

consultation : 07/08/2014 

خلق ظروف ومعززات احلوكمة و إرساءعالقة بني ما هي طبيعة ال: هوغامضا إىل غاية هذه املرحلة  يبقى الذي السؤال أن غري
  ؟ةواملالي احملاسبية املعلومات قوية جلودة

  :مفهوم احلوكمة احملاسبيةوذيوع تكون  -2
 ،على الدور املتبادل بني احلوكمة املؤسساتية وجودة املعلومات احملاسبية التعرف تستدعي السابق التساؤل على اإلجابة حماولة إن

أن تكون قوائمهـا املاليـة    وقد أثبتت عديد الدراسات أنه ال ميكن تصور التزام املؤسسة باحترام قواعد احلوكمة جبدية وصارمة دون
البعـد احملاسـيب، املـايل،    (املفصح عنها ذات موثوقية ومصداقية ومالءمة الختاذ قرارات سليمة، فمنظومة احلوكمة املتعددة األبعاد 

ستند عن على حزمـة  واملضفية إىل عدد معترب من الفوائد واملزايا اجلليلة، املشار إليها سابقا، واليت ت...) االجتماعي، اإلداري، الرقايب
 متكاملة من اآلليات التنظيمية والرقابية واملبادئ األخالقية واملهنية، مبا فيها النظام احملاسيب املايل الذي نفتـرض بأنـه متوافـق مـع    

يف إعداد من املؤكد أن هذه احلوكمة ستفرض وجوبا احترام اخلصائص النوعية املطلوبة ... IFRSاشتراطات املعايري احملاسبية الدولية 
  :، إىل جانب ما هو مشار إليه يف اجلدول التايل17املعلومات احملاسبية واملالية اليت تضمن يف التقارير املالية

  يف ظل آليات احلوكمة املؤسساتية IFRSاألمهية النسبية للمعايري احملاسبية ): 06(اجلدول رقم 
  آلية احلوكمة

  

  املستهدف

املعايري 
 IFRSاحملاسبية

  املهنية املعايري
  واألخالقية

املعايري 
  التنظيمية

معايري الرقابة 
  والتدقيق

  معايري جودة
  املنتوج/النظام

  االمتثال
  للقوانني

  ++  ++  +  ++  +++  +++  كفاءة احملاسب وتنمية مهاراته ومعارفه
  ++  +++  +++  +++  +++  ++  مصداقية املسريين التنفيذيني وأداءهم

  ++  ++  +++  +++  ++  +++  ستراتيجيسالمة املنهج اإلداري واخليار اال
  +  +++  +++  +++  +++  +  تقسيم العمل وتفويض السلطات بشكل واضح

  +++  +  +++  +  +++  +++  ثقة السوق يف التقارير املالية املفصح عنها
  ++  +++  +++  +++  ++  ++  حسن سري العمليات واملعامالت

  ++  +++  +++  ++  +++  ++  مسعة املؤسسة
  ++  ++  +++  ++  +++  ++  تسهيل عمل املدقق

  +++  +  +++  +  ++  +++  ممارسة الرقابة اجلبائية بفعالية
  ++  ++  +++  +++  +++  +  أداء جملس اإلدارة لدوره اإلشرايف بكفاءة
  ++  +  ++  +  ++  +++  القيمة السوقية لألسهم املدرجة يف البورصة

  +++  +++  ++  +  ++  ++  املسؤولية االجتماعية
واخلارجية بصدد التحكم آليات الرقابة الداخلية 

يف املخاطر والواقية من الفساد ومكافحته 
  واملساءلة

+++  +++  +++  +++  ++  ++  

القدرة على التكيف مع تغريات احمليط الداخلي 
  ++  +++  +++  +++  ++  +++  واخلارجي للمؤسسة
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  ++  ++  +++  +++  +++  +++  تعزيز الشفافية وإرساء نظام فعال للتقرير واإلعالم
فك الرتاعات واخلالفات مع طرف تقليص و

  +++  ++  +++  +++  ++  +++  خارجي/داخلي

  35  33  44  38  41  39  جمموع النقاط
  5  6  1  4  2  3  الترتيب

  جمموعة واسعة من الدراسات واألحباث العربية واألجنبية املتعلقة باحلوكمة باالعتماد علىمن إعداد الباحثني : املصدر
 

إعادة الثقة يف املعلومـات  /السعي إىل احملافظة علىحلقيقي وراء نشوء احلوكمة وتطبيق قواعدها هو على سبيل املثال، إن الدافع ا
 احملاسبية وإحكام الرقابة عليها، لالرتقاء مبفهوم جودة هذه املعلومات من اجلودة ذات املعيار الواحد إىل حتقيق اجلـودة ذات املعـايري  

من شأن احلوكمة ترقية القيمـة التنبؤيـة والتأكيديـة     .18هوم الشامل جلودة املعلومات احملاسبيةمما يعين حتقيق املفاملتكاملة، املتعددة 
 للمعلومة احملاسبية وبالنتيجة استخدمها يف صناعة القرار االستثمار بكل أمان ، األمر الذي يصاحبها أيضا تعظيم القيمة السوقية ألسهم

القائمة على الشفافية واملنافسة املتكافئة " )Discipline(انضباطية "اهر يف السوق هو ، وملا ال ينبثق لنا نوع حمبذ من الظو19الشركة
  .20واملساواة إذا عم األمر على مجيع املؤسسات املشاركة يف السوق

 

م صحيحة دقيقة ويف الوقت املناسب وبالشكل الذي يتناسب مع التطلعات وبطريقة استعالأصبحت قضية احلصول على معلومة 
من القضايا اليت تشغل بال صناع القرار باستمرار، حيث قد تشكل املعلومـة الواحـد اخلـط    ... سهلة وبسيطة كذا بتكلفة معقولة

الفاصل بني اليقني والظن أو احلكم بني أن تكون عاملا عارفا باألمر أو جاهال به يف زمن السبق والتنـافس والبحـث عـن األمـان     
افية والضبط والرقابة الفعالة وموثوقية االتصال واإلعالم ال تعترب يف عصرنا احلايل رفاهية ميكن االستعانة إن مبادئ كالشف. واالستقرار

ا أو االستغناء عنها تبعا للظروف والقيود، حيث ال بد حتمل تبعات احترام مثل هذه املبادئ، السيما وأا ضمن حزمة املتطلبـات  
محاسبة والتدقيق واحلوكمة، فتحمل هذه التكلفة أحسن من بذل تكاليف السـتدراك أو اسـتيعاب   اليت تنادي ا املعايري الدولية لل

  .األزمات املنبثقة عن ضعف الرقابة أو عن عدم سالمة النظام احملاسيب، وهذا مثبت يف عديد الفضائح املالية واألخالقية
املعروفـة مبرونتـها    IFRSاشتراطات املعايري احملاسبية الدوليـة  ميكن القول أن عملية إعداد املعلومات احملاسبية واملالية يف ضوء 

لكوا خربة عاملية متراكمة بصدد حل املشكالت احملاسبية، ويف كنف بيئة تراعي مبادئ الشفافية والضبط على غرار بيئة متتثـل إىل  
  .ومات املالية واحملاسبيةقواعد احلوكمة، من شأا عموما االستفادة من مزايا هذه وتلك يف تعزيز جودة املعل

قد أضفى بنا احملاسبية املعلومات جودة وحتقق IFRSاملؤسساتية واملعايري احملاسبية  حوكمة تطبيق بني لعالقةهذه الدراسة ل تناول
  :إىل النتائج التالية

 وفقا للمعايري احملاسبية  الشفافية و احملاسيب اإلفصاح أمهيةIFRS يؤدي إىل تبليغ طاليب املعلومات س وكمةاحل مببادئ االلتزاموب
يف تطور القيمة السوقية ألسهم هذه الشركة وبالنتيجة  اجيايب أثرفيكون لذلك  ،هلم بالنسبة القصوى األمهية ذات املعلوماتب

 .الرمسلة البورصية، فضال على أن تكون حجج قوية إزاء املمولني ألغراض التمويل اجلديد أو إعادة اجلدولة
 اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية يف ضوء املعايري الدولية للتقارير املالية  اجلمع ما بنيIFRS  والشفافية سيخلق ويقوي

 .الطمأنينة يف نفوس املستثمرين واملسامهني ومن يريد تقدمي متويالت للمؤسسة
 ة والتحلي بروح املسؤولية يف مزاولة تنادي كل معايري احلوكمة، يف كل دولة ويف كل مؤسسة، بالتعمق يف املهنية واالحترافي

املهمة أو يف إبرام املعاملة، واحملاسب كطرف من األطراف املدرجة يف احلوكمة يفترض به أن يتدرب بشكل حثيث على كافة 
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ن النظام احملاسيب حىت  ولو كا IFRSالتقنيات واألساليب احلديثة يف مهنة احملاسبة، مبا فيها املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 
 .الوطين خمالف هلا جزئيا أو كليا

  الشفافية كقاعدة من قواعد احلوكمة ستفرض على املؤسسة اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية يف الوقت املناسب وبشكل واضح
 .دون غموض ويف ظل املوازنة بني اخلصوصيات السرية للمؤسسة واحتياجات مستخدمي القوائم املالية

 ة كمبدأ من مبادئ احلوكمة يفرض على املؤسسة عرض املعلومات احملاسبية إىل األطراف يف الشرحية املتجانسة املساوا
 .أيضا IFRSكاملسامهني، الكبار واألقلية، بذات الدرجة ويف وقت واحد، وهذا األمر من اشتراطات املعايري احملاسبية 

 ظهار األخطاء واالقتصاص من مرتكبيها قانونيا أو تنظيميا، ومن شأن املساءلة كقاعدة مهمة من قواعد احلوكمة هي وسيلة إل
وقواعد احلوكمة اختصار وقت وجهد اجلهات الرقابية، خباصة املدقق املستقل، وبالتايل تقدمي معززات  IFRSاالمتثال إىل املعايري 

 .إضافية لضمان عدالة القوائم املالية
  نظام حماسيب متكيف مع املعايري الدولية من شأن املعطيات احملاسبية املتمخضة منIFRS  ويف كنف احترام قواعد احلوكمة

تصويب االستراتيجيات والسياسات والربامج واألنظمة اليت تشتغل ا املؤسسة وبالنتيجة حتسني األداء املايل والعمليايت 
 .للمؤسسة

  من شأن اجلمع بني احترام املعايري الدوليةIFRS زيز االحترافية يف جماالت احملاسبة والتدقيق والرقابة واالجتاه ومبادئ احلوكمة تع
 .أكثر فأكثر إىل االمتثال إىل القوانني وأعراف اتمع الذي تنشط فيه املؤسسة، وبالنتيجة إبراء املسؤولية االجتماعية هلا
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Financial accounting system and audit methodology in light of international auditing 

standards (analytical study) 
 

 )*(&)**( 
& 

  
 

 التطور المتزايد في األدب المحاسبي إلى زيادة االهتمام بمهنة المراجعة، حيث أن االرتبـاط الـدولي    أدى
معايير المراجعـة   بإصدارجعل من الضرورة البحث على معايير دولية تلقى القبول العام، ولهذا قامت الهيئات الدولية 

أصـدرت معـايير محليـة ال     إلى ان هناك دول أخرىالعديد من الدول معايير محلية لها،  اعتبرتها في حينالدولية 
جوهري على معايير المراجعة الدولية، حيث تعتبر الجزائر من بين الدول التي سعت إلـى تطـوير    اختالفتختلف 

ا أن تساهم في االرتقاء بالمهنة، في حـين يعتبـر   مهنة المراجعة من خالل إصدارها لمجموعة من القوانين من شأنه
يساهم بشكل كبير في تعديل منهجية مهنـة   ذيأساس هذا التطوير هو إصدار النظام المحاسبي المالي في الجزائر وال

  .المراجعة في الجزائر
    

 المعايير الدولية للمراجعة، النظام المحاسبي المالي، منهجية المراجعة.  
Abstract :  Resulted in the increasing sophistication in the literature accounting for greater 
attention to the profession of auditing, where that link international make necessary research on 
international standards received general acceptance, but this has international bodies issuing 
international auditing standards while it considered many countries local standards have, to that 
there are other countries issued local standards do not differ significant difference on the 
international auditing standards, where Algeria is among the countries that have sought to develop 
the audit profession through the issuance of a set of laws that will contribute to the upgrading of the 
profession, while considered the basis of this development is the issuance of financial accounting 
system in Algeria, which contributes significantly to modify the methodology of the audit 
profession in Algeria. 
 
Keywords : International auditing standards, Financial Accounting System, audit methodology. 

 

 
نعكست على أرض الواقع ومشلت مستويات عديدة السيما إإن التحوالت االقتصادية اليت عرفت ا اجلزائر يف العشرية األخرية، 

اإلصالحات التقوميية للمؤسسات العمومية، هذه األخرية عرفت تعديالت هيكلية على املستوى التنظيمـي وتعـديالت يف شـكلها    
ستقاللية، وبالتايل خروجها إىل التسيري املركزي، مما جعلها يف حاجة إىل دراسات على مستوى الوظيفة املالية، القانوين حتررها إىل اال

إلثبـات شـرعية وصـدق     باإلعتماد على املراجعة القانونية كـآداة مما دفع باملشرع اجلزائري إىل إجبار املؤسسات العمومية املتنقلة 
  .حساباا

املراجعة القانونية يف اجلزائر مبا يتوافق مع معايري املراجعة الدولية إلنعدام وجود معايري مراجعة حملية  لذلك فإنه وجب تطوير مهنة
من شأا أن توحد املمارسات يف جمال املراجعة القانونية وهذا ما جيعل مستخدمي القوائم املالية يفقد ثقته يف مهنة املراجعة حيـث أن  

  .ختاذ القرارات من قبل املستخدمنيتقرير مراجع احلسابات ضروري إل
) IFRS(حيث أن اجلزائر من خالل تبنيها النظام احملاسيب املايل قامت بتطبيق املعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية واإلفصـاح  

  لنظام يتماشى معهذا ا. م2010ضمنيا، حيث دخل النظام احملاسيب حيز التطبيق منذ بداية سنة ) IAS(ومعايري احملاسبة الدولية 
________________________________________ 
eMail :   (*) : azza.lazhar@yahoo.fr  &  (**): rachida_khaldi@yahoo.fr  
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التصوري املبادئ والقواعد احملاسبية والقوائم املالية، ومن املؤكد أنه حيمل انعكاسات ناجتة عن  اإلطاراملعايري الدولية سواء من حيث 
اسبة تغري املمارسات والتطبيقات احملاسبية تبعا لتغري مبادئ وقواعد التقييم والتسجيل احملاسيب، وهو ما يؤثر على اجلوانب املرتبطة باحمل

  .مالئمتها مع متطلبات هذا النظامواليت تتمثل يف ممارسة املهنة وهو ما يدفع إىل العمل على تنظيم هذه املهنة و
جـوان   29املـؤرخ يف   01-10ت اإلهتمام مبهنة مراجعة احلسابات واليت يعترب إصدار القانون حيث تعكس هذه االصالحا

مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد من بني أهم اإلصالحات اليت قامت ا اجلزائر دف تنظيم  واملتعلق 2010
  :الرئيسي التايل اإلشكالنطرح من خالل ما سبق ميكننا أن و .مهنة احملاسبة واملراجعة

  كيف يؤثر النظام احملاسيب املايل على منهجية املراجعة يف ظل املعايري الدولية للمراجعة؟
ترجع أمهية الدراسة إىل حماولة إبراز أمهية توحيد املمارسات احملاسبية بني الدول ومن بينها اجلزائـر وعلـى اخلصـوص مهنـة     

إىل وجود معايري مراجعة موحدة يف اجلزائر دف إىل تطوير املهنة، باإلظافـة إىل مجيـع اإلرشـادات     امللحةاملراجعة، وكذا احلاجة 
واإلصالحات اليت تضمنها النظام احملاسيب املايل واليت مست مهنة املراجعة يف اجلزائر ، وهلذا ميكن أن نلتمس أمهية هذه الدراسة مـن  

  :خالل زاويتني إحدامها علمية واألخرى عملية
فعلميا تساهم هذه الدراسة يف بيان أمهية وجود معايري مراجعة دولية، وأمهية اإلصالحات اليت صاحبت مهنة احملاسبة واليت  

  مست مهنة املراجعة بشكل كبري؛
 وعمليا فإن هذه الدراسة تؤدي إىل إظهار جهود الدولة واملنظمات املهنية املختصة يف اجلزائر حنو التوحيد الدويل من خالل 

  .خمتلف اإلصالحات
  :إىل حتقيق األهداف التالية الدراسةتسعي هذه 

 حماولة إعطاء حملة عامة عن معايري املراجعة الدولية؛ 
 التعرف على مدى إنعكاس منهجية املراجعة يف اجلزائر على معايري املراجعة الدولية؛ 
 .املراجعةاإلطالع على آراء املختصني يف ما خيص توجه اجلزائر حنوى تدويل مهنة  

  :ولإلجابة عن هذا التساؤل األساسي فقد مت تبين خطة العمل التالية
  

 
معايري دف إىل توفري التوافق حيث أن تطبيقها من شأنه أن يعزز من معايري املراجعـة  '' : تعرف معايري املراجعة الدولية على أا

لعامل، كما تتضمن املراجعة الدولية من حيث النظرية والتطبيق باإلضافة إىل أن تلك املعايري الدولية للمراجعـة  ا دولاملتفق عليها عرب 
  1.''متكن من إحداث تنسيق وإنسجام للتقارير الدولية

I. إصدار معايري املراجعة الدولية:  
وتتلخص مهمتـه يف خدمـة الصـاحل العـام      1977يعد اإلحتاد الدويل للمحاسبني منظمة عاملية ملهنة احملاسبة مت تأسيسه عام 

واالستمرار يف تعزيز مهنة احملاسبة يف خمتلف أحناء العامل واملسامهة يف تطوير اقتصاديات قوية عن طريق ترسـيخ وتشـجيع االلتـزام    
  .باملعايري املهنية عالية اجلودة وتعزيز التقارب الدويل بني هذه املعايري

مليون حماسب يف القطاع العام والصـناعة   2.5دولية إذ ميثل ما يقارب  124عضوا يف  159ني ويضم اإلحتاد الدويل للمحاسب
  :والتجارة والتعليم، حيث يتكون االحتاد الدويل للمحاسبني من أربع جمالس هي

 .IAASBجملس معايري التدقيق والتأكيد الدويل  -
 .IAESBجملس معايري التعليم احملاسيب الدولية  -
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 .IESBAسلوك األخالقي الدولية للمحاسبني جملس معايري ال -
 .IPSASBجملس معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام  -

وتعمل هذه االس على وضع معايري عالية اجلودة للمصلحة العامة بطريقة شفافة وكفؤة كما أن هناك جلان تنبثق مـن هـذه   
حيث يتم إصدار معايري املراجعة الدولية من طرف جلنة ممارسة املراجعة  2.جلان إستشارية تقدم آراء ووجهات نظر خمتلفة وهياالس 

، وقد أعطيت هذه اللجنة صالحيات إلصـدار مسـودات معـايري    القانونينيالدولية وهي جلنة منبثقة عن اإلحتاد الدويل للمحاسبني 
  3.ول الطوعي لتلك املعايري أو البيانات لتعزيزهاعلى أن تسعى لتحقيق القب IFACاملراجعة الدولية واخلدمات التابعة بالنيابة عن 

II. اإلعتبارات األساسية يف إصدار معايري املراجعة الدولية: 
 :4يعترب بعض الباحثني أن اإلعتبارات التالية هي األساس يف تطبيق معايري املراجعة الدولية وإلزاميتها ووضعها حمل التطبيق

ة واليت يكون هناك علم بضرورة تطبيقها سوف يعطي مستخدمي تقارير املراجعة وجود جمموعة من املعايري الدولية للمراجع 
على عمل املراجع اخلارجي فإا متكن  أخرى ثقة مربرة برأي املراجع، وعن طريق إضفاء الثقة يف املصداقية بلداناملوجودين يف 

 نها؛املراجع من إضفاء مصداقية على القوائم املالية اليت يقوم بإعداد تقرير ع
دولية للمراجعة سوف يفرض احلصول على تلك الفوائد اليت تنتج من وجود معايري دولية للمحاسبة، عن  معايريإن وجود  

 طريق تزويد القارئ بتأكيد كبري بأن املعايري احملاسبية قد مت التمسك وااللتزام ا؛
اسبة الدولية سوف تساعد القراء واملستخدمني على القيام الدولية عن طريق إضافة جوانب القوة ملعايري احمل املراجعةإن معايري  

 مبقارنات مالية دولية؛
إن وجود معايري دولية للمراجعة، سوف يساعد على تدفق رأس املال الالزم لإلستثمارات، وال سيما يف ااالت واملناطق اليت  

 هي يف طريقها للتطور والتنمية؛
عل من السهولة مبا كان للبالد اليت يف طريقها للنمو أن تنتج معايري حملية للمراجعة، جمموعة معايري دولية سوف جي تطويرإن  

 وتلك اموعة تكون ذات فائدة هلا؛
اليت تنتج التقارير (إن التدقيق الفعال والذي يتسم باملصداقية يعترب ضروريا يف كافة ااالت اليت يكون خالهلا فصل بني اإلدارة 

، إن احلاجة ملثل تلك الفعالية واملصداقية تتعاظم يف حالة الشركات متعـددة  )اليت تستخدم تلك التقارير(اخلارجية واألطراف ) املالية
اجلنسيات حيث تكون اإلدارة منفصلة عن األطراف اخلارجية، كما أا تتسم بالكثري من االختالفات سـواء يف الثقافـة أو الـنظم    

إخل، لذلك فإن معايري املراجعة الدولية تعترب يف هذا اخلصوص أكثر أمهية مقارنة بنظريا يف ...فية االقتصادية والسياسية واحلدود اجلغرا
  .البيئة احمللية

III. خطوات إصدار معايري املراجعة الدولية: 
  :5املراجعة الدولية خطوات العمل الالزمة إلصدار معايري املراجعة الدولية كما يلي معايريحددت مقدمة 

ملوضوعات اليت جيب دراستها تفصيليا عن طريق جلنة فرعية يتم تشكيلها خصيصا لذلك، وختول جلنة ممارسة يتم اختيار ا 
 املراجعة الدولية لتلك اللجنة املسؤولية األولة عن إعداد مسودة املعايري؛

ملستخدمة يف الدول االعضاء، تقوم اللجنة الفرعية مبراجعة كل من الدراسات ذات العالقة مبوضوع املعيار واملعايري املماثلة ا 
وكذلك أية مقترحات تقدمها أي من املنظمات الدولية أو اإلقليمية املهتمة أو غريها، مث تقوم بإعداد مسودة املعيار وعرضها 

 على جلنة ممارسة املراجعة الدولية إلقرارها؛
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دويل للمحاسبني القانونيني وعلى املنظمات الدولية بعد إعداد مسودة املعيار مبعرفة اللجنة، يتم توزيعها على أعضاء اإلحتاد ال 
 وغريها من اجلهات والشخصيات املهتمة مبعايري املراجعة الدولية، ويتم إعطاء مهلة كاملة الستالم مالحظات تلك اجلهات؛

ل مسودة املعيار إذ يتم دراسة املالحظات اليت ترسلها اجلهات املختلفة مبعرفة جلنة ممارسة املراجعة الدولية، حيث يتم تعدي 
اقتضى األمر ذلك، ويف حالة إعتماد املسودة املعدلة مبعرفة اللجنة يتم إصدار املعيار ويصبح ساري املفعول ابتداء من التاريخ 

 احملدد باملعيار؛
يقل عدد  إشترط إلعداد مسودة املعيار أو املعيار موافقة ثالثة أرباع أعضاء اللجنة احلاضرين يف األجتماع، بشرط أن ال 

 .املوافقني على عشرة أعضاء
IV. نطاق معايري املراجعة الدولية: 

إن إصدار معايري املراجعة الدولية واإللتزام ا يؤدي إىل مصداقية املعلومات املالية على املستوى الدويل، وجيعل منها أداة فعالـة  
دار معايري املراجعة الدولية وفـق آخـر إصـدار يف تسـع     سواء على املستوى احمللي او الدويل، وقد مت ص االستثمارلترشيد قرارات 

  :6جمموعات كالتايل
  أمور متهيدية: اموعة األول 

تشمل هذه اموعة على معيارين، يهدف األول إىل تقدمي إطار عن خدمات احملاسبني القانونيني اخلاصة بتقـدمي رأي يعطـي   
القواعد واإلرشادات اليت حتكم اإلرتباطات، حيث تكون درجة التأكيد الـيت  درجة عالية أو متوسطة من التأكيد، كما يؤسس املعيار 

طات يوفرها التقرير املقدم من احملاسب القانوين عالية، وبالتايل يوفر املعيار إطارا ميكن إستخدامه لوضع معايري ألنواع خاصة من االرتبا
مل ملعايري املراجعة الدولية، وذلك فيما يتعلق بأنواع اخلـدمات الـيت   لتقدمي تأكيدات، أما املعيار الثاين فيهدف إىل توضيح إطار الع

  .يؤديها املراجع، ودرجة التأكيد اليت يوفرها، وما يقدمه تقرير املراجع للعميل
  املسؤوليات: اوعة الثاين 

الية، وشروط االرتباط والتوثيـق  وتشمل هذه اموعة على ستة معايري تغطي اهلدف واملبادئ العامة اليت حتكم مراجعة القوائم امل
يف عملية املراجعة، ومسؤولية املراجع عن اكتشاف اخلطأ والغش ومدى التزام مؤسسة العميل بتنفيذ القواعد واللوائح ذات العالقـة،  

  .كما اشتملت اموعة على املعيار اخلاص بالرقابة على اجلودة
  التخطيط: اموعة الثالثة 

تعلق بصفة أساسية بالقواعد اخلاصة بتخطيط عملية املراجعة، وباملعلومات الواجـب احلصـول عليهـا    ثالثة معايري ت وتتضمن
واخلاصة بطبيعة أعمال مؤسسة العميل، ومفهوم األمهية النسبية، وعالقتها مبخاطر املراجعة عند تنفيذ عملية املراجعة وعند تقييم أثـر  

  .أي حتريفات
  يةالرقابة الداخل: اموعة الرابعة 

وتشمل هذه اموعة على ثالثة معايري تقدم قواعد وإرشادات تتعلق بتقييم النظام احملاسيب ونظام الرقابة الداخلية وخماطر املراجعة 
وعناصرها، ممثلة يف املخاطر الكاملة وخماطر الرقابة وخماطر عدم اإلكتشاف، وكذلك توفري إرشادات خاصة باملراجعة يف بيئـة نظـام   

  .اآليل، واالعتبارات اخلاصة مبراجعة الوحدات اليت تستخدم منظمات خدميةاملعلومات 
  أدلة اإلثبات يف املراجعة: اموعة اخلامسة 

وتتكون هذه اموعة من أحدى عشر معيار، وتتعلق بالقواعد واإلرشادات املتعلقة بكمية ونوعية أدلة اإلثبـات الـيت جيـب    
الية، واإلجراءات الالزمة للحصول عليها، والعوامل اليت جيب أخدها يف االعتبار بالنسبة لـبعض  احلصول عليها عند مراجعة القوائم امل

واملدينني واالستثمارات طويلة األجل واملعلومات اخلاصة بقطاعات املؤسسة والدعاوي القضائية، وتوفر هذه  كاملخزونالبنود املهمة، 
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رصدة االفتتاحية عندما يتم مراجعة القوائم املالية للمرة األوىل، أو عندما تكون القوائم اموعة أيضا القواعد واإلرشادات املتعلقة باأل
املايل اخلاصة بالسنة السابقة قد مت مراجعتها من طرف مراجع آخر، وكذلك القواعد واإلرشادات املتعلقـة باسـتخدام األسـاليب    

  .ضافة إىل القواعد اخلاصة مبراجعة التقديرات احملاسبيةالتحليلية وأسلوب العينات خالل مراجعة القوائم املالية باإل
كما تقدم هذه اموعة القواعد واإلرشادات املتعلقة مبسؤوليات املراجع عن مراجعة العمليات مـن األطـراف ذات العالقـة،    

سا إلعداد القوائم املاليـة،  واألحداث الالحقة والقواعد اخلاصة مبسؤوليات املراجعة عن مدى مالئمة فرض االستمرارية بوصفها أسا
  .واشتملت اموعة يف اخلتام على القواعد اخلاصة باستخدام إقرارات اإلدارة

  إستخدام عمل اآلخرين : اموعة السادسة 
وتتكون هذه اموعة من ثالثة معايري، تتناول القواعد واإلرشادات الواجب على املراجع إتباعها عند استخدامه ألعمال مراجع 

  .رجي آخر، وكذلك عند عتماده على أعمال املراجعني الداخليني باملؤسسة، وعند إستعماله لعمل أحد اخلرباء بوصفه دليل إثباتخا
  إاء عملية املراجعة وإعداد التقرير: اموعة السابعة 

ائم املالية، ومسؤوليته فيما يتعلق معايري، وتتعلق بالشكل واحملتوى وتقرير املراجع عند مراجعته القو 3هذه اموعة من  وتتكون
  .بكل من األرقام املقارنة اليت ترد بالقوائم املالية، واملعلومات األخرى املرافقة للقوائم املالية اليت تتم مراجعتها

  ااالت املتخصصة: اموعة الثامنة 
هام املراجعة ذات األغراض اخلاصة، كمراجعـة  هذه اموعة من معيارين، يوضح أوهلما القواعد واالرشادات املتعلقة مب وتتكون

و قوائم مالية معدة طبقا إلطار حماسيب شامل آخر، خبالف معايري احملاسبة الدولية أو معايري احملاسبة احمللية، ومراجعة حسابات معينـة أ 
الية املختصرة، أما املعيـار الثـاين فيخـتص    بنود معينة من القوائم املالية، مراجعة مدى االلتزام بالشروط التعاقدية، مراجعة القوائم امل

  .بالقواعد واإلرشادات املتعلقة باختيار املعلومات املستقبلية وإبداء الرأي فيها
  اخلدمات ذات العالقة: اموعة التاسعة 

يامـه مبهمـة   وتتكون هذه اموعة من ثالث معايري، تتعلق بواجبات املراجع، والشكل واحملتوى والتقرير الذي يقدمه عنـد ق 
املالية واالرتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عليها خاصة بالقوائم املالية، كما تتضمن القواعـد واإلرشـادات    للقوائمالفحص احملدود 

  .اخلاصة مبسؤوليات احملاسبني القانونيني عن االرتباطات اخلاصة بتجميع املعلومات املالية وتصنيفها وتلخيصها
  ن إيضاحات تطبيقات املراجعة الدوليةتتضم: اموعة العاشرة 

وبالتايل فإن وجود معايري املراجعة الدولية ميثل خطوة مهمة حنو عوملة مهنة املراجعة، مما يتطلب حتقيق توافق أكرب بـني معـايري   
  .املراجعة الدولية واحمللية

  

 
منه، حيث مسي يف صـلب هـذا    03ادة رقماملالنظام احملاسيب املايل يف  2007نوفمرب  25املؤرخ بـ  11-07يعرف القانون 

احملاسبة املالية نظام لتنظيم املعلومات املالية يسمح بتخـزين معطيـات قاعديـة عديـدة     ''النص النظام احملاسيب املايل باحملاسبة املالية، 
ووضعيةخزينته يف  ة املالية وممتلكات الكيان،وجناعتهوتصنيفها وتقييمها وتسجيلها،وعرض كشوفات تعكس صورة صادقة عن الوضعي

  ''.7اية السنة املالية
  :8كما يتميز النظام احملاسيب املايل بعدة خصائص تتمثل جمملها يف خصائص املعايري احملاسبية الدولية تقريبا وهي كالتايل

 له إطار مرجعي مستمد من النظرية االجنلوساكسونية؛ 
 تثمرين؛مت إعداد ملصلحة املس 
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 إعداد املرجع باالعتماد على مقاربة تعكس الواقع االقتصادي؛ 
 معاجلة العمليات احملاسبية من خالل مبادئ حماسبية متطابقة أي إطار مفاهيمي وليس قواعد؛ 
 إخل؛...تنميط شامل يف نفس الوقت للقواعد احملاسبية وعناصر املعلومة املالية من ملحق، تقارير تسيري، 
 ي لكل املعايري وكل التفسريات؛تطبيق إجبار 
 أولوية امليزانية على حساب النتيجة وأمهية امللحقات؛ 
إدخال مفهوم القيمة العادية أو الصحيحة، واليت تعوض التكلفة التارخيية يف عملية تقييم األصول واخلصوم بقيمتها العادلة أو  

م يف تاريخ إقفال احلسابات، وذلك بغية معرفة وتقدير جيد الصحيحة وهي القيمة اليت ميكن ا شراء أو بيع األصل أو اخلص
 لذمة املؤسسة؛

 إدخال مفهوم التحيني واليت دف إىل معرفة أثر عنصر الزمن من األصل على عملية تقييم األصول واخلصوم؛ 
 .تفوق اجلوهر على الشكل والتطبيق بأثر رجعي 

  

 
توصيات إلزاميـة ينبغـي علـى     06مت حتديد  1994/02/02بتاريخ  SPM/103/94/02االقتصاد رقم بقرار من وزير 

مراجع احلسابات إتباعها، وعلى جملس اخلرباء احملاسبني، وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين السهر على تطبيقهـا مـن طـرف    
  :ات احملاسبة واملعايري الدولية حول املراجعة القانونية، وهي كالتايلأعضائه، تنقيحها أو إثرائها حسب ما تقتظيه الظروف وتطور تقني

I. 9احلسابات التأكد من حمافظعلى : قبول املهمة وبداية العمل:  
 سالمة تعيينه وأنه مل يقع يف احلاالت املتعارضة واملمنوعة املنصوص عليها يف القوانني والتنظيمات؛ 
إلدارة وأعضاء جمالس إدارة الشركات احلليفة، وكذا قائمة شركاء احلصص كما عليه احلصول على قائمة أعضاء جملس ا 

 العينية إن وجدت؛
 إذا كان سيعوض زميال معزوال، عليه التأكد من أن العزل مل يكن مبالغا فيه؛ 
 إذا كان سيعوض زميال عليه معرفة أسباب ذهابه؛ 
 ة األسباب؛إذا كان سيعوض زميال رفض جتديد مهامه، عليه االتصال به ومعرف 
 عليه التأكد من أن مكتبه لديه اإلمكانيات الالزمة ألداء املهمة املسندة إليه على أحسن وجه؛ 
 التأكد من أنه سيؤدي مهمته باستقاللية تام وخاصة جتاه مسؤويل املؤسسة اليت سرياقبها؛ 
قد يعني من طرف اجلمعية العامة العادية يعني من طرف اجلمعية التأسيسية وميضي يف هذه احلالةالقانون التأسيسي للشركة، و 

 ويعلن عن قبوله كتابيا يف حالة حضوره اجلمعية؛'' قبول املهمة'' للمسامهني وميضي حمضر اجتماعيا مع عبارة 
 التصريح كتابيا يف أي حال من األحوال أنه بعيد عن احلاالت املمنوعة قانونا وتنظيميا؛ 
 حمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين، برسالة مسجلة عن تعيينه؛خيرب جملس أو مجعية خرباء احملاسبة،  
 يشعر مسؤويل املؤسسة باإلجراءاتاإلشهارية الواجب القيام ا من طرفهم؛ 
مسؤوليته، املهمة، املتدخلون، معايري العمل، (يرسل رسالة إىل مسؤويل املؤسسة يبني فيها الكيفية اليت ستنجز ا املهمة  

 ؛)واملدد الزمنية القانونية لتقدمي التقرير، األتعاب فترات التدخل
 عليه اإلتصال مبحافظ احلسابات السابق قصد احلصول على معلومات هامة تفيد إجناز مهمته؛ 
 على الزميل السابق تضامنا، أن يسهل مهمة زميله اجلديد؛ 
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 م هذه الشروط وكأنه موجود مبفرده؛يف حال تعدد حمافظي احلسابات، يف املؤسسة املعني فيها، على كل واحد إحرا 
يف حالة عدم قبول املهمة ألسباب قانونية وتنظيمية، أو ألسباب أخرى عليه مراسلة املؤسسة وإخبارها بأسباب عدم قبوله  

 يوما؛ 15املهمة وذلك يف خالل 
 .شهار رفض املهمةإذا كانت املؤسسة قد قامت باإلجراءات اإلشهارية لتعيينه، عليه أن يطلب يف رسالة الرفض إ 

II. ملفات العمل:  
إن طبيعة املراجعة اليت يتبعها حمافظ احلسابات هي مراجعة مستمرة فإنه جيد نفسه مضطرا إىل مسك ملفني ضـروريني للقيـام   

تسـاعده   الدائم وامللف السنوي، وبدوما ال ميكنه تنظيم عمله والتأكد من أنه حصل على مجيع أدلة اإلثبات اليت امللفباملهمة ومها 
على إبداء رأيه النهائي حول احلسابات اليت قام بفحصها، حيث أن وجودمها ميثل بنك للمعلومات وأدلة اإلثبـات، حبيـث يسـمح    

  10.باإلشراف على أعمال املساعدين ودليل على اتباع معايري األداء املهين املتفق عليها جهويا ودوليا
III. التقارير:  

على مهام حمافظ احلسابات كاملصادقة على احلسابات السنوية وتدقيق صدق وتطابق  91/08اجلزائري يف القانون  املشرعأكد 
املعلومات احملتواة يف تقرير التسيري املقدم من طرف املديرين مع تلك احلسابات، فعلى احملافظ يف إطار اداء مهامه كتابة تقريـر عـام   

  .ىل اجلمعية العامة للمسامهنيوآخر خاص، حبيث أن كالمها حيمل التاريخ واإلمضاء ويوجه إ
IV. التصريح باألعمال غري الشرعية:  

احلسابات على أعمال غري شرعية أثناء املراجعة واملراقبة، محاية ودفاعا على مصـاحل املسـامهني واملسـتخدمني     حمافظقد يعثر 
ضية وخيرب وكيل اجلمهورية يف أقرب وقت ممكن، واملتعاملني مع املؤسسة املعنية، على املراجع بإعتباره مساعدا للعدالة، أن حيقق يف الق

على أن ينشرها يف تقريره العام الذي سيقدم يف للجمعية العامة للمسامهني، ويف حالة امتناعه عن اإلبالغ فإنه يعرض حسـب املـادة   
دينار  500000و 20000لعقوبة بالسجن ملدة سنة وغرامة مالية تتراوح بني  93/08من املرسوم التنفيذي رقم  10مكرر  715

  11.جزائري
V. مسلك حمافظ احلسابات:  

للمراجع ثالث مهام رئيسية عليه القيام ا وهي مراقبة شرعية وصدق احلسابات، التأكد من احترام القوانني والقواعد التنظيمية 
نية أحيانا، وحـىت يتسـىن   موضوع املراقبة والتصريح برأيه ومالحظاته للمسؤولني واملسامهني وحىت للسلطات املع املؤسسةمن طرف 

  :للمراجع القيام بكل هذا البد له أن يسلك النهج التايل واملتمثل يف ثالث مراحل
 وهي مرحلة تتضمن نقطتني أساسيتني مها :املرحلة األوىل: 

 التأكد من سالمة تعيينه وتوفر اإلمكانيات القانونية، املادية والبشرية للقيام مبهمته؛ 
على املراجع قبل تقييم نظام الرقابة الداخلية وفحص احلسابات، احلصول على : حول املؤسسة احلصول على معرفة عامة 

 .معرف عامة حول املؤسسة موضوع الدراسة
 تتضمن هذه املرحلة فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية، حيث أن مهمة مراجع احلسابات من أصعب املهام، : املرحلة الثانية

سة املعنية باملراقبة ال بد له من التعرف على جمموعة الضمانات اليت تساهم يف التحكم فيها أي نظام فبعد أن يتعرف على املؤس
مراقبتها الداخلية، حيث عليه أن يتأكد حسب ما نصت عليه القوانني والتنظيمات أن تلك األخرية متسك الدفاتر اإلجبارية مثل 

الت اجلمعية العام وسجل مداوالت جملس اإلدارة، وعليه أن يتأكد كذلك دفتر اليومية، دفتر اجلرد، دفتر األجور، سجل مداو
من احترام ما جاءت به التشريعات من مبادئ أساسية منها استمرارية الطرق املعمول ا، استقاللية الدورات، استمرارية 
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اخل، عليه التأكد من أن نظام املراقبة الداخلية هذا يسمح ...النشاط، التكلفة التارخيية، عدم املقاصة بني احلسابات، احليطة واحلذر
بإعداد القوائم املالية ذات درجة عالية من حيث الثقة، ويف حالة العكس ميكن للمراجع أن يرفض املصادقة على احلسابات، ويف 

  .ه عيوبا خطريةهذه املرحلة بالذات دون مواصلة العمل مادام أن النظام حمل التشخيص والدراسة حيمل يف طيات
 احلسابات وهذه املرحلة قد تتسع أو تضيق األشغال فيها حبسب النتائج اليت توصل إليها  فحصوهي مرحلة  :املرحلة الثالثة

املراجع يف املرحلتني السابقتني، وعليها فأنه قد خصص هلا املشرع التوصية السادسة من توصيات قرار وزير االقتصاد بتاريخ 
  .الذكرسابق  1994/02/02

VI. فحص احلسابات:  
على املراجع يف هذه املرحلة مراجعة عناصر امليزانية وعناصر جدول حسابات النتائج، وذلك بإسعمال تقنيات السـرب، وإتبـاع   

  12.النهج الذي يراه مناسبا لذلك، والذي يؤدي إىل إعطاء رأي حول شرعية وصدق احلسابات مدعم بأدلة إثبات
 

 
ومعايري احملاسبة الدوليـة  إن اجلزائر من بتبنيها النظام احملاسيب املايل قامت بتطبيق املعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية واإلفصاح 

ن املؤكد أن ها النظام حيمـل انعكاسـات   م، وم2010ضمنيا كما رأينا سابقا، وبذلك دخل النظام احملاسيب حيز التطبيق بداية سنة 
ـ   بة ناجتة عن تغري التطبيقات احملاسبية تبعا لتغري مبادئ وقواعد التقييم والتسجيل احملاسيب، وهو ما يؤثر على اجلوانب املرتبطـة باحملاس

  .مع متطلبات هذا النظام واليت تتمثل يف ممارسة املهنة وهو ما يدفع إىل العمل على تنظيم هذه املهنة ومالئمتها) املراجعة(
املؤرخ يف  01-10يف نفس السياق وبغرض اإلصالح احملاسبيفي اجلزائر دف تنظيم مهنة احملاسبة واملراجعة مت إصدار القانون 

  .واملتعلق مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 2010جوان  29
املنظم ملهنة اخلبري احلاسب وحمـافظ احلسـابات    08-91راجعة بإصدارها للقانون حيث قامت اجلزائر قبل هذا بتنظيم مهنة امل

، حيث تضمن هذا القانون جمموعة من التوصيات من شأا أن 1991ماي  01واملعتمد بتاريخ  1991افريل  27واحملاسب بتاريخ 
ا تطرق إىل احلقوق والواجبات وكذا املسؤوليات املرتبطة تنظم املهنة واملتعلقة مبهنة احملاسبة واملراجعة وبالشخص املمارس للمهنة، كم

  .باملهنة
يف إطار اإلصالحات اليت قامت ا اجلزائر يف اال احملاسيب واليت تتمحور حول تبنيها املعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ املـايل  

األخرية معظم اهليئات املشـرفة علـى املهنـة     الدويل فإنه من الواجب أن تتكيف مؤسساا مع هذه االصالحات، حيث مست هذه
وخاصة الس الوطين للمحاسبة، حيث لعب الس الوطين للمحاسبة دور هام يف نشوء النظام املايل احملاسيب اجلزائري، وذلك منـذ  

  .2010جانفي  01والذي أصبح ساري املفعول إبتداءا من  2007نوفمرب  25يوم 
تغـيري يف  تغريات احلاصلة جراء اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر على مهنة احملاسبة وهذا ما يصاحبه حيث ميكننا أن نالحظ جيدا ال

احب هذا مهام املنظمات املهنية املشرفة على املهنة مبا يتوافق مع املقاييس الدولية واليت يعترب النظام احملاسيب املايل للجزائر، يف حني يص
 اجلزائر واليت وجب تأهيلها حىت تتماشى مع املعايري الدولية، وحىت يسهل ملهنة املراجعة العمـل  اإلصالح تغريات يف مهنة املراجعة يف

جيدا يف ظل النظام احملاسيب املايل اجلزائري حصلت جمموعة من التغريات يف هيكلة املنظمات املشرفة على مهنة املراجعة يف اجلزائـر،  
 ختص إعادة تنظيم املنظمات املهنية يف اجلزائر وذلك من خالل الفصل بـني املهـام   حيث صدرت جمموعة من املراسيم التنفيذية واليت

حيث تنص هـذه املراسـيم   والتكفل م مباشرة من طرف وزارة املالية، ) اخلبري احملاسيب، حمافظ احلسابات، احملاسب املعتمد(الثالث 
مهنيت احملاسبة واملراجعة يف اجلزائر وذلك حىت تتوافق مع املعايري الدوليـة  التنفيذية على اهليكلة اجلديدية للمنظمات املهنية املشرفة على 
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ئـر  واليت تبناها النظام احملاسبياملايل، حيث أدت اإلصالحات احملاسبية إىل إعادة هيكلة هذه املنظماتبغية تأهيل مهنة املراجعـة يف اجلزا 
  .دف التماشي مع املعايري الدولية

يوليـو   11املؤرخة يف  42والصادر يف اجلريدة الرمسية رقم  2010جوان  29املؤرخ يف  01-10ن يف صياغ آخر جاء القانو
واملتعلق مبهنة اخلبري حملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد والذي ظهر نتيجة اإلصالح احملاسيب، والذي فكـك اهليئـة    2010

ادت الكثري من الصالحيات لوزارة املالية واليت فقدا منذ صـدور القـانون   الوحيدة اليت كانت متثل املهنيني يف هذا اال، حيث أع
  : مادة وميكن تفصيلها فيما يلي 84فصال وتندرج حتتهم  12، حيث تضمن هذا القانون 91-08

 .أحكام عامة: الفصل األول .1
محاسبة واللجان اليت تنشأ لـدى  ، حيث يوضح اهلدف من هذا القانونالس الوطين لل06إىل  01الفصل املواد من  هذايضم 

على أداء اليمني من طـرف اخلـبري    06هذا الس وكيفية تشكيلها وصالحياا عن طريق التنظيم، كما ينص هذا الفصل يف املادة 
 .احملاسيب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد

 .اسب املعتمدأحكام مشتركة ملهن اخلبري احملاسيب وحمافظ احلسابات واحمل: الفصل الثاين .2
، تناولت هذه املواد شروط منح االعتماد للخبري احملاسيب وحمافظ احلسابات واحملاسـب  13إىل  07يضم هذا الفصل املواد من 

  .املعتمد، وكل ما خيص احلصول على اإلعتماد، كما تنص مواد هذا الفصل على شروط وشهادات وإجازات ممارسة املهنة
للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات واملنظمة الوطنية للمحاسبني املصف الوطين : الفصل الثالث .3

 .املعتمدين
، تناولت هذه املواد اهليئات الثالثة املشرفة على املهن الثالث، وأيضا تكلمت على مهام كل هيئـة  17إىل  14من  املواديضم 

  .منهم
 .ممارسة مهنة اخلبري احملاسيب: الفصل الرابع .4

بتعريف اخلبري احملاسيب،  18، تكلم هذا الفصل على اخلبري احملاسيب حيث قامت املادة 21إىل  18املواد من  الفصلن هذا يتضم
  .على أتعابه 21كما تكلمت املواد األخرى على مؤهالت اخلبري احملاسيب واملهام املوكلة إليه، كما أا نصت من خالل املادة 

 .فظ احلساباتممارسة مهنة حما: الفصل اخلامس .5
بتعريف حمـافظ   22، تكلم هذا الفصل على حمافظ احلسابات حيث قامت املادة 40إىل غاية  22املواد من  الفصليتضمن هذا 

 احلسابات، يف حني تناولت املواد األخرى املهام املوكلة إليه وما يترتب على املهام اليت يقوم ا، وكذا كيفية تعيني حمافظ احلسـابات 
  .عيني واإلستقالة، وأتعابه ومدة اإلحتفاظ مبلفات زبائنهوشروط الت

 .ممارسة مهنة احملاسب املعتمد: الفصل السادس .6
على تعريف احملاسب املعتمد، يف حني نصت املواد األخرى من هذا  41، تنص املادة 45إىل  41يتضمن هذا الفصل املواد من 

  .هالفصل على مهام احملاسب املعتمد وكيفية حتديد أتعاب
  .شركات اخلربة احملاسبية وحمافظة احلسابات واحملاسبة: الفصل السابع .7

اخلربة احملاسبية ) مكاتب(، تناول هذا الفصل شروط وكيفيات تشكيل شركات 58إىل غاية  46املواد من  الفصليتضمن هذا 
-10يظهر اإلختالف بني القـانون  وشركات حمافظة احلسابات وشركات احملاسبة وكذلك كيفية احلصول على اإلعتماد، حيث هنا 

  .والقوانني السابقة 01
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 .مسؤوليات اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين: الفصل الثامن .8
اخلرباء احملاسـبني  (تناولت كل أنواع املسؤوليات الين يتحملها األطراف الثالث  63إىل غاية  59املواد من  الفصليتضمن هذا 

  .، من مسؤوليات مدنية وجنائية وتأديبية)حلسابات واحملاسبني املعتمدينوحمافظي ا
 .حاالت التنايف واملوانع: الفصل التاسع .9

تناولت على األعمال اليت مينع على األطراف الثالثة القيام ا واليت تعتـرب حمضـورة    74إىل  64املواد من  الفصليتضمن هذا 
سمح ا القانون يف حالة الرغبة يف ممارسة نشاط ضمن األنشطة احملظورة عليهم، إضافة إىل كل بالنسبة هلم، وكذا على احلاالت اليت ي

  .ما يتعلق بالعقوبات اخلاصة مبمارسة النشاط بطريقة غري شرعية
 .أحكام خمتلفة: الفصل العاشر .10

ل كل طرف من االطـراف  ، حيث نصت هذه املواد عن عقد التأمني الواجب من قب79إىل  75املواد من  الفصلتضمن هذا 
الثالث اإلكتتاب فيه لضمان مسؤوليتهم املدنية إضافة على اإلجراءات املتبعة يف حالة الوفاة أو الشطب أو اإليقاف عمل ممارسة املهنة 

  .كما تناولت اخلبري احملاسيب املتربص وحمافظ احلسابات املتربص واحملاسب املتربص
 .أحكام انتقالية: الفصل احلادي عشر .11

واللتني تكلمتا عن املصف الوطين للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات  81واملادة  80مادتني فقط مها املادة  الفصلتضمن هذا 
  .08-91واحملاسبني املعتمدين، وعن املدة القانونية اليت تسمح بسريان القانون السابق 

 .احكام ائية: الفصل الثاين عشر .12
، نصت عن تلقائية اعتماد كل من اخلرباء احملاسبني وحمـافظي احلسـابات واحملاسـبني    84-83-82تضمن هذا الفصل املواد 

يف املصف باهليئات اجلديدة املستحدثة واملتمثلة يف كل من املصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي  املسجلنياملعتمدين 
  .08-91وكذلك نص هذا الفصل عن إلغاء القانون احلسابات واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين، 

 

             
 

 الدوليـة  دف هذه الدراسة إىل التعرف بدرجة أولىعلى أثر النظام احملاسيب املايل على منهجية املراجعة يف اجلزائر يف ظل املعايري
احملاسـبية   اإلصالحاتللمراجعة، وهذا دف حتديد مدى قدرة والتزام مهنة املراجعة يف اجلزائر بتطبيق معايري املراجعة الدولية يف ظل 

اليت مست مهنة احملاسبة بصفة عامة من خالل تبين النظام احملاسيب املايل والذي ينص ضمنيا على املعايري الدولية، لـذلك فـإن هـذه    
الصالحات تكون قد مست مهنة املراجعة سواء فيما خيص املبادئ العامة واملسؤوليات، أو تقييم اخلطر واالستجابة يف تقدير األخطاء ا

  .وكذا أدلة اإلثبات واإلستفادة من عمل اآلخرين ونتائج وتقارير التدقيق
I. ختطيط وتصميم الدراسة 

ة حملية من شأا توحيد املمارسات احملاسبية بني خمتلف املهنيني، لذلك سعت إن اجلزائر تفتقد إىل معايري مراجع :مشكل الدراسة
  .دف إصالح مهنة املراجعة 01-10اجلزائر من خالل اإلصالحات اليت قامت بتبنيها النظام احملاسيب املايل إىل إعتماد القانون 

اليت تقوم بأداء خدمات املراجعة القانونية يف اجلزائر حيث تعتمد دراستنا على حتليل آلراء مكاتب املراجعة  :جمتمع وعينة الدراسة
إستمارة فقـط   25إستمارة وهو أكرب حجم ميكن الوصول إليه نظرا لصعوبة االتصال، إال أننا بعد الفرز حتصلنا على  40مت توزيع 

 .كعينة ممثلة تمع البحث
ستبيان يف مجع البيانات األولية، وهذا ليسهل على املستقصيني يف هذه الدراسة طريقة اإل نستخدم :أساليب مجع وحتليل البيانات

 :إعطاء املعلومات الكافية، هذا اإلستبيان قمنا بتصميمه وتقسيمه إىل قسمني
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  أسئلة؛ 05تتكون من مخس : معلومات عامة عن عينة الدراسة: القسم األول 
لنظام احملاسيب املايل على منهجية املراجعة يف اجلزائر يف ظل أثر االعبارات اخلاصة مبوضوع الدراسة، واخلاصة ب: القسم الثاين 

 .عبارة 11وتتكون من  املعايري الدولية للمراجعة
وهذا لتفريغ وكذا عرض البيانات اإلحصـائية وحتليلـها، والوصـول إىل     SPSS v19هذا اإلستبيان بربناجمي لتحليلنستعني 

  .النتائج املطلوبة
  د من ثبات األداة املستعملة يف مجع البيانات األولية، قمنـا باسـتخدام معامـل الفاكرونبـاخ     للتأك :صدق وثبات االستبيان

cronbach’s alpha اجلدول التايل يوضـح  : ونستخدم هذا املعامل لقياس ثبات اإلتساق الداخلي بني عبارات االستبيان كالتايل
  .معامل ألفاكرونباخ

  .الدراسةنة لعي معامل ألفاكرونباخ :)01(رقم  دولاجل
  

 
 spss v19من إعداد الباحثان باإلعتماد على خمرجات برنامج  :املصدر

  

 وبالتايل ميكننا أن نقول أن أداة الدراسة متتاز بثبات عـايل  0.75جند أن معامل ألفا كرونباخ يساوي  السابقمن خالل اجلدول 
  .الستبيان يف قياس املتغريات املدروسة و بالتايل إمكانية تعميم نتائج االستبيان على جمتمع الدراسةمما يعين إمكانية االعتماد على ا

II. عرض نتائج الدراسة.  
  .يوضح حتليل استمارات الدراسة :)02(رقم  دولاجل

املتوسط   العبـــــــارة  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  االجتاه  املعياري

  موافق بشدة  0.50  1.76  احملاسبة على منهجية املراجعةأثرت االصالحات اليت مست مهنة   01
  موافق  0.94  2 جيب تطوير مهنة املراجعة مبا يتماشى مع معايري املراجعة الدولية   02
  موافق بشدة  0.34  1.86 تضم االصالحات احملاسبية تغيريات يف هيكلة املنظمات املهنية اخلاصة باملهنة  03
  موافق   0.85  2 ات مستقيما وأمينا وخملصا يف عمله املهين؛جيب أن يكون مراجع احلساب  04
  موافق   0.44  2.5 مراجع احلسابات مسؤول على إكتشاف مجيع انواع األخطاء والغش يف املؤسسة؛  05
  موافق بشدة  0.5  1.60 على مراجع احلسابات مراعاة القوانني واألنظمة عند مراجعة احلسابات ومدى اإللتزام ا؛  06
  موافق بشدة  0.50  1.56 إلبالغ عن نواحي القصور يف الرقابة الداخلية للمكلفني باحلوكمة واإلدارة؛ا  07
  موافق  0.94  2 حتديد وتقييم خماطر اخلطأ اجلوهري من خالل فهم املنشأة وبيئتها؛  08
  غري موافق   0.82  4.06 ت خدمية؛على مراجع احلسابات األخذ يف اإلعتبار العمليات املتعلقة باملنشآت اليت تستعمل مؤسسا  09

إعداد تقرير يتضمن شهادة بتحفظ أو بدون حتفظ عن انتظامية وصحة الوثائق السنوية أو رفض   10
  غري موافق   0.80  4.10 . القوائم املالية

  افقغري مو  0.80  4.10 .على مراجع احلسابات إضافة فقرات التأكيد والفقرات األخرى يف تقرير املدقق املستقل  11
  موافق  0.45  2.19  اإلجتاه العام للعبارات  

  .من إعداد الباحثان :املصدر
  
  

  ألفاكرونباخ  العبارات
20  0.75  
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III. حتليل نتائج اإلستبيان  
يتضح مما سبق أن معظم اإلجابات حول أثر النظام احملاسيب املايل على منهجية املراجعة يف ظل املعايري الدولية للمراجعة تتـراوح  

أغلبية مراجعي احلسابات يف اجلزائر متأثرون باألثر اليت نتج من تطبيق النظام احملاسـيب  بني موافق وموافق بشدة وهذا ما يعكس بأن 
 املايل على منهجية املراجعة والذي يتوافق مع معايري املراجعة الدولية، إال أن هناك جمموعة من االرشادات مل يوافق مراجعوا احلسابات

يري املراجعة الدولية إىل أن مراجعي احلسابات أكدوا على أن منهجية املراجعة يف على بعض العبارات واليت تعترب إرشادات قدمتها معا
  :اجلزائر والقوانني اجلزائرية مل تلزم املراجع ذه االرشادات، وبذلك فإن آراء مراجعي احلسابات كانت كالتايل

املايل أثرت بشكل كبري على مهنة املراجعة من  إن االصالحات اليت مست مهنة احملاسبة ككل واليت تتجلى يف تبين النظام احملاسيب 
  م؛1991واليت قام بإعادة تنظيم املهنة، حيث أن املهنة مل تشهد مثل هذا التنظيم منذ سنة  01-10خالل القانون 

اللزام إن مهنة املراجعة يف اجلزائر تفتقد إىل إرشادات موحدة خبصوص أداء املهنة لذلك فإن مراجعي احلسابات أكدوا على أن ا 
 احلل األمثل لتطوير املهنة يف اجلزائر؛ بتطبيق معايري املراجعة الدولية يعترب

  إن تبين النظام احملاسيب املايل أثر يف مهنة املراجعة من خالل إعادة هيكلة املنظمات املهتمة باملهنة بشكل واضح؛ 
ف مجيع حاالت األخطاء والغش يف املؤسسة وعلى إتفق املراجعني افراد العينة على أن من مسؤولية مراجع احلسابات إكتشا 

املراجع مراعاة القوانني واألنظمة عند مراجعة احلسابات ومدى االلتزام ا، وكذا اإلبالغ عن نواحي القصور يف الرقابة الداخلية 
 للمكلفني وهذا ما تنص عليه املعايري الدولية من خالل حتديد مسؤوليات مراجع احلسابات؛

جعي احلسابات مل يوافقوا على أن من مهام مراجع احلسابات األخذ يف اإلعتبار العمليات املتعلقة باملنشآت اليت إال أن مرا 
إعداد تقرير يتضمن شهادة بتحفظ أو بدون حتفظ عن انتظامية وصحة الوثائق السنوية أو رفض مؤسسات خدمية، و تستعمل

، وهذا راجع إىل قرات التأكيد والفقرات األخرى يف تقرير املدقق املستقلعلى مراجع احلسابات إضافة فالقوائم املالية، وأن 
  .قصور التشريع اجلزائري يف هذا اال

الدراسة التحليلية دراسة مدى تأثري تبين النظام احملاسيب املايل على مهنة املراجعة يف ظل املعايري الدولية للمراجعة  خاللحاولنا من 
  :تبيان نالحظ أنلذلك فمن خالل حتليل االس

اليت مست املهنة من خالل تبين النظام احملاسيب املايل أثرت بشكل كبري على منهجية املراجعة لكنها مل تصل إىل  اإلصالحاتإن  
 حد اآلن إىل مستوى املعايري الدولية للمراجعة؛

 تتوافق مع املعايري الدولية وتعترب معايري املراجعة جمموعة معايري إصداراجلزائر غري ملزمة بتطبيق معايري املراجعة الدولية ألنه ينبغي  
 اجلزائرية بفرض توحيد املمارسة بني خمتلف املهنيني؛

 على مراجع احلسابات االلتزام بالقواعد املهنية واملعايري الدولية املنظمة للمهنة بغرض التقرب إىل التطبيق السليم ملعايري املراجعة 
 الدولية يف اجلزائر؛

 عي احلسابات بغرض ختطيط سليم لعملية املراجعة، تنفيذ املراجعة وفق تطبيق سليم ملعايري املراجعة الدولية؛على مراج 
إن تطبيق معايري املراجعة الدولية يف اجلزائر يعمل على ختفيف املشاكل املرتبطة باحملاسبة مثل القوائم املالية للشركات متعددة  

 اجلنسيات؛
 .معايري مراجعة جزائرية على أساس معايري املراجعة الدولية وهذا وفقا للبيئة اجلزائريةينبغي على اجلزائر إصدار  
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إن اجلزائر من خالل تبنيها النظام احملاسيب املايل سعت إىل إصالح املهنة من كل اجلوانب حيث قامت بتـبين املعـايري الدوليـة    

ينص عليها النظام احملاسيب املايل، كما أن هذه االصالحات مست مهنة املراجعة  للمحاسبة ضمنيا من خالل االرشادات والقوانني اليت
املتعلق باخلبري احملاسيب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمـد،  ) 01-10القانون (من خالل إصدار قانون إعادة تنظيم املهنة يف اجلزائر 

أشكال منها االرشادات املهنية املتعبة يف أداء املهنة وكذا إعـادة هيكلـة    حيث أثر النظام احملاسيب املايل على منهجية املراجعة يف عدة
ـ   ة املنظمات املهنية املشرفة على املهنة، حيث أراد املشرع اإلمتثال أكثر إىل معايري املراجعة الدولية، حيث أن معايري املراجعـة الدولي

مارسات احملاسبية واليت ختفف من اختالفات اآلداء املهـين علـى   إستطاعت أن تغطي كل اجلوانب املهنية واليت تسعى إىل توحيد امل
  .املستوى الدويل

من خالل دراستنا الحظنا أنه هناك تأثري واضح للنظام احملاسيب املايل على منهجية املراجعة ألنه هناك أمل يف تطوير املهنة أكثـر  
ولية للمراجعة بغض النظر عن البيئة اجلزائرية، حيث أننا مـن خـالل   بني القوانني اجلزائرية واملعايري الد اإلختالفاتمن خالل توحيد 

املعايري الدولية للمراجعة وهـذا   هالدراسة وجدنا أن االجتاه العام آلراء مراجعي احلسابات تتجه إىل نفس املسار الذي تسعى إىل حتقيق
  .اسب مع مهنة احملاسبة واملراجعة يف اجلزائريؤكد لنا أن بيئة اجلزائر مؤهلة مبدئيا لتطبيق املعايري الدولية مبا يتن

من خالل ما سبق على اجلزائر أن تسعى إىل تبين معايري املراجعة الدولية كمعايري حملية أو إصدار معايري حملية تتوافق مع املعـايري  
ية واملعايري الدولية املنظمة للمهنة وهذا كلـه  القانوين بعملية املراجعة االلتزام بالقوانني واالرشادات املهن املراجعالدولية وأنه عند قيام 

  .يزيد من كفاءة املراجع وفعالية عملية املراجعة
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  مراجعي احلسابات احلترمني: السادة

  .معلومات عامة :القسم األول
  : املؤهل العلمي: أوال
             ليسانس ماجستري            دكتوراه يةشهادة مهن  
  :الوظيفة احلالية: ثانيا
خبري حماسيب   حمافظ حساباتحماسب معتمد  
  :التخصص العلمي: ثالثا
   حماسبة    إدارة    اقتصاد  قانون  

  :اخلربة املهنية: رابعا
  سنوات    5اقل من  سنة    15إىل  10من سنة 15أكثر من.  

  .التايل إختيار اإلجابة املناسبة هلا تيرجى التكرم بعد قراءة العبارا :العبارات اخلاصة مبوضوع الدراسة :القسم الثاين
  

موافق   العبـــــــارة  الرقم
  بشدة

غري   حمايد  موافق
  موافق

غري موافق 
  بشدة

           أثرت االصالحات اليت مست مهنة احملاسبة على منهجية املراجعة  01

           راجعة الدوليةجيب تطوير مهنة املراجعة مبا يتماشى مع معايري امل  02

           تضم االصالحات احملاسبية تغيريات يف هيكلة املنظمات املهنية اخلاصة باملهنة  03

           جيب أن يكون مراجع احلسابات مستقيما وأمينا وخملصا يف عمله املهين؛  04

           مراجع احلسابات مسؤول على إكتشاف مجيع انواع األخطاء والغش يف املؤسسة؛  05

           على مراجع احلسابات مراعاة القوانني واألنظمة عند مراجعة احلسابات ومدى اإللتزام ا؛  06

           اإلبالغ عن نواحي القصور يف الرقابة الداخلية للمكلفني باحلوكمة واإلدارة؛  07

           حتديد وتقييم خماطر اخلطأ اجلوهري من خالل فهم املنشأة وبيئتها؛  08

09  
حلسابات األخذ يف اإلعتبار العمليات املتعلقة باملنشآت اليت تستعمل على مراجع ا

 مؤسسات خدمية؛
          

10  
إعداد تقرير يتضمن شهادة بتحفظ أو بدون حتفظ عن انتظامية وصحة الوثائق السنوية أو 

 .املاليةرفض القوائم 
          

           .قرير املدقق املستقلعلى مراجع احلسابات إضافة فقرات التأكيد والفقرات األخرى يف ت  11
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10–01 
The Accounting profession and the standardization organisms in Algeria within the law 10-01 

 
)*   (  

 
  

 

  وفي االقتصاد، ألن معيارها  التي جلبت اهتمام الباحثين في القانونمهنة المحاسبة يمكن اعتبارها من المهن
هـذه   بتنظـيم  01-10وفي هذا الخضم، قام المشرع الجزائري في القـانون  . وفضاء ممارستها المؤسسة هو القانون

ـ    ايير المهنة بصفة واضحة، مع األخذ باالعتبار التطور سواء كان قانوني أو اقتصادي، والذي تجسـد بتطبيـق المع
 .المحاسبية الدولية من جهة، ونقل تأطير هذه المهنة إلى وزارة المالية من جهة أخرى

والهدف من هذا البحث يكمن في المقاربة الجديدة لمكانة مهنة المحاسبة على مستوى المؤسسة، وهذا على أسـاس  
مقاييس القانونية واالقتصادية مع المقـاييس  نظام اقتصاد السوق، استقاللية المؤسسات العمومية، تأقلم ال: العوامل التالية

 .الدولية، تطبيق المعايير الدولية للتدقيق والمراجعة
    

 مهنة المحاسبة، التربص، تنظيم المهنة10/01قانون ،.  
Abstract :  The accounting profession can the accounting profession can be considered one of the 
professions that hold the attention of scholars in law and economics, because its standard is the law 
and its practice space is the business, as such, the law 10-01 organizes this profession in a specific 
manner, taking into account both economic legislative evolution resulting in the implementation of 
international accounting standards on the one hand and the transfer of management of the 
profession, Ministry of Finance on the other hand. 

The purpose of this research is the new approach of the role of the profession of accounting at 
the company and based on the following parameters; the system of market economy, the autonomy 
of economic and public companies, adapting law standards with international standards and the 
application of international standards for the audit and review. 
 
Keywords : The 10-01 law, the profession of accounting, training, auditing and accounting 
standards, the organization of the profession. 

 

 
إن مهنة احملاسبة حتتل مكانة مرموقة يف اال االقتصادي والقانوين، لدى املؤسسات اليت ال بد هلا من التعاقد مع املهنيني للقيـام  

ت اليت باملراجعة واملراقبة واملصادقة حلساباا السنوية، فهو ذا يعطي مصداقية للكشوفات املالية واحملاسبية للمؤسسة، ال سيما الكيانا
 يلزمها القانون التجاري بالتعاقد مع مهنيي احملاسبة، وذلك ملا يتمتعون به من االستقاللية يف إعطاء رأيهم وما وصلوا إليه من تقـارير 
خمتلفة، باإلضافة إىل الكفاءة العلمية واملهنية واخلربة العملية وسعة االطالع على كل جديد يصدر من اهليئات والسـلطات العموميـة   

ريها يف داخل وخارج الوطن، الذي يزيد املؤسسة اطالعا ومتكنا من البيئة الداخلية واخلارجية كي حيسن املسريون اختاذ القـرارات  وغ
  .املناسبة، وحتقيق األهداف املنشودة وذلك مبراعاة ما هلا من إمكانيات وما عليها من املنافسة

األخري، كتغيري النظام احملاسيب من املخطط الوطين احملاسيب إىل النظـام  وخصوصا مع اإلصالحات اليت مست االقتصاد يف اآلونة 
تصـار  احملاسيب املايل وظهور املعايري الدولية للمحاسبة واملالية، فمهنيي احملاسبة كاخلبري احملاسيب وحمافظ احلسابات يبينون للمؤسسة باخ

  .جنقاط القوة والضعف يف الداخل، والفرص واملخاطر اليت يف اخلار
 
________________________ 
eMail :   (*) : bellmohamed31@hotmail.fr   
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فهذا مما جعل املشرع اجلزائري يعطي هلم مكانة على حسب أمهيتهم يف االقتصاد الوطين، وحيث كان أول تشريع خيص مهنـة  
ال يتطور مع األحداث حىت وصل إىل قانون ، مث ما ز1966 جوان 09املوافق  1396 صفر 18املؤرخ يف  154-66األمر وهو احملاسبة

 29املوافـق   1431رجب  16املؤرخ يف  01-10قانون  مث إىل 1991 أفريل  27املوافق  1411شوال  12يف  املؤرخ 08-91رقم 
 ةراوزوإشـراف   وصـاية حيث أصبحت هذه املهنة والتربص فيها حتت الذي أحدث تغريات كبرية يف مهنة احملاسبة،  ،2010جوان 

أن كان اجلهاز  بعد ،االعتماد والتقييس احملاسيب وتنظيم ومتابعة املهن احملاسبيةالس الوطين للمحاسبة الذي يتوىل مهام  بتكليفملالية ا
  .08-91املهين املكلف ذه املهنة هو املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين يف قانون 

  :ن طرح اإلشكالية التاليةوعليه ميك
 ؟ 01-10االقتصاد الوطين يف ظل قانون  ما هو واقع مهنة احملاسبة مع اإلصالحات اليت مست

 الفرضيات:  
 .يف تأقلم املؤسسة واملعايري الدولية للتدقيق واملراجعة ملهنة احملاسبة دور هام  -1
 .مع املستجدات يف التدقيق واحملاسبة 01-10القانون  توافق  -2
 ة البحثأمهي:  

والباحثني يف التعليم العايل، وكذا  تظهر أمهية البحث يف أنه يهم املهنيني الذين ميارسون املهنة حيث هم أدرى، ويهم األكادمييني
  .اخلرجيني اجلدد الذين يهتمون مبجال احملاسبة واملالية

  :وكانت خطة البحث كالتايل 
 

1001 
 تنظـيم  هيكلة إعادة القانون هذا مبوجباملشرع  قرر :املعتمد واحملاسب احلسابات وحمافظ احملاسب اخلبري مبهن يتعلقهو قانون 

 12 يف مـادة  84 اجلديـد  القانون هذا ويتضمن القطاع يف متثل الناشطني كانت اليت الوحيدة املنظمة تفكيك وقرر احملاسبة، مهنة
 :مهنية نظماتم ثالث إنشاء مت فقد اجلديدة التعديالت ومبوجب. فصال

 للمحاسـبني  وطنية ومنظمة احلسابات حملافظي وطنية وغرفة احملاسبني للخرباء وطين مصف ينشأ"على أنه  منه 14 املادةونصت 
 احملاسب اخلبري مهنة ملمارسة واملؤهلني املعتمدين املعنويني أو الطبيعيني األشخاص وجيمع املعنوية بالشخصية منها كل يتمتع ،املعتمدين

 ".القانون هذا حيددها اليت الشروط حسب املعتمد احملاسب ومهنة احلسابات افظوحم
 الـيت  الصـالحيات  من الكثري السترجاع املالية وزارة من حماولة يف اجلزائر، يف احملاسبة مهنة تنظيم إعادة من القانون هذاكّن م
  :احملاسبة ملهنة املنظم 08/91 رقم القانون مبوجب عنها ختلت
 املالية؛ وزير صالحيات من املهنة ملمارسة االعتماد منح أصبح 
 املالية؛ وزير إىل حتول املعتمدين واحملاسبني احلسابات وحمافظي احملاسبني اخلرباء ألعمال والتقنية املهنية النوعية مراقبة 
 احملاسبني  ملالية والتكفل بتكوينالتكفل بتكوين اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات من طرف مؤسسة تعليم خمتصة تابعة لوزارة ا

 1.املعتمدين من طرف املؤسسات التابعة لوزارة التكوين املهين
  :نذكر منها احملاسبة مبهنة املتعلقة والتنظيمية التشريعية للنصوص اإلصدار عملية اإلطار هذا يف توالت كما

 لس الوطين للمحاسبةمكونات وتنظيم ووظيفحيدد  2011-01-27يف مؤرخ 24-  11رقم تنفيذي مرسومة ا. 
 ا تشكيلة حيدد 2011-01-27يف  مؤرخ 25-  11رقم تنفيذي مرسومسريه وقواعد وصالحياته احملاسبني للخرباء الوطين لس 

 باملوضوع؛ املتعلقة جلوانب كال بينت مادة23  املرسوم وتضمن
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 ا تشكيلة حيدد 2011 - 01 - 27يف مؤرخ 26-11 رقم تنفيذي مرسوموصالحياته احلسابات حملافظي الوطنية للغرفة طينالو لس 
 املوضوع؛ ذا متعلقة مادة 23 وتضمن سريه وقواعد

 ا تشكيلة حيدد2011- 01-27مؤرخ يف  27 - 11رقم تنفيذي مرسوماملعتمدين للمحاسبني الوطنية للمنظمة الوطين لس 
  باملوضوع؛ متعلقة مادة23  املرسوم وتضمن سريه وقواعد وصالحياته

 الس انتخابات بتنظيم املكلفة اخلاصة اللجنة تشكيلة حتدد إىل يهدف2011 -01- 27مؤرخ يف  28-11 رقم تنفيذي مرسوما 
 وصالحياا، املعتمدين للمحاسبني الوطنية واملنظمة احلسابات حملافظي الوطنية والغرفة احملاسبني للخرباء الوطين للمصف الوطنية
 باملوضوع؛ املتعلقة التفصيلية اجلوانب إىل قتتطر مادة 23 املرسوم وتضمن

 الس لدى باملالية املكلف الوزير ممثلي رتبة حتدد إىل يهدف 2011- 01-27مؤرخ يف  29- 11رقم تنفيذي مرسومالوطنية ا 
 تضمن الحيام،وص املعتمدين للمحاسبني الوطنية واملنظمة احلسابات حملافظي الوطنية والغرفة احملاسبني للخرباء الوطين للمصف
 باملوضوع؛ متعلقة مواد 05 املرسوم

 احملاسب اخلبري مهنة ملمارسة االعتماد وكيفيات شروط حتديد إىل يهدف 2011-01- 27مؤرخ يف 30- 11رقم تنفيذي مرسوم 
 املرسوم؛ من مواد  07خالل ذلك بيان ومتت املعتمد، واحملاسب احلسابات وحمافظ

 احلسابات وحمافظ احملاسب اخلبري مبكاتب اخلاصة واملعايري بالشروط يتعلق2011-01- 27يف  مؤرخ 31-11رقم تنفيذي مرسوم 
 مواد؛07يف باملوضوع املتعلقة اجلوانب توضيح ومت املعتمد، احملاسبو
 على احلسابات حمافظي تعيني كيفيات حتديد إىل املرسوم هذا يهدف حبيث 2011- 01-27يف مؤرخ 32-11رقم  تنفيذي مرسوم 

 .للموضوع التفصيلية اجلوانب تشرح مادة 16 املرسوم تضمن الشروط، تردف أساس
 الشهادات اجلامعية املفتوحة اليت هلا احلق يف املسابقة للدخول يف حيدد  2011-02- 16يف مؤرخ 72- 11رقم  تنفيذي مرسوم

 .املعهد التعليم العايل ملهنة احملاسبة
 

 
I. خيي لتنظيم املهنةاإلطار التار: 

  :يف اجلزائر خبمس مراحل أساسية نوجزها فيما يلي احملاسبةمهنة مرت 
I.1 والتسيري أو على  ممجيع اهليئات واملؤسسات عانت فراغا والعديد من املشاكل سواء على مستوى التنظي :غداة االستقالل

 les( صوص املستمدة من اتفاقيات إيفيان والقانون األساسيمستوى التأطري والكفاءات، وظلت مهنة احملاسبة واملراجعة خاضعة للن
accords d’Evian et la loi fondamentale(.  

.I2  لس األعلى للتقنيات احملاسبية حتت سلطة ووصاية وزارة املالية، كانت  عرفت: 1991- 1971مرحلة ما بنيهذه املرحل إنشاء ا
  .وضمان تنظيم مهنة احملاسبةمن بني مهامه حتضري املخطط الوطين للمحاسبة 

 .I3  هذه املرحلة إنشاء املصف الوطين للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني  عرفت: 2001-1992مرحلة ما بني
  .املعتمدين، مت انتخابه من طرف املهنيني احملاسبني، وبالتايل اعتربت هذه املرحلة ببداية املمارسة احلرة للمهنة

 .I4 الس اجلهوية، حيث عرفت هذه املرحلة الكثري من  إنشاء: 2002 من سنة ابتداءمما أدى إىل على مستوى املهنة  تاالضطراباا
  2.وضع حد للطابع احلر ملمارسة املهنة، وإعادة إخضاعها لوزارة املالية

II.  مدينواحملاسبني املعت حملافظي احلساباتللخرباء احملاسبني وشروط التسجيل يف السجل الوطين: 
 :اآلتية الشروطفيه  تتوفر أن جيبحيث  احلسابات حمافظ مهنة ارسةمم أنعلى  08نصت املادة 
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 اجلنسية؛ جزائري يكون أن .1
  :على النحو اآليت هنةملامارسة ملأن حيوز شهادة  .2

 ؛لتهاعادمب معترفا شهادة أو احملاسبية للخربة جزائرية شهادة حائزا يكون أن ،احملاسب اخلبري ملهنة بالنسبة . أ
  معترفا مبعادلتها؛ شهادةالشهادة اجلزائرية حملافظ احلسابات أو حائزا  يكون، أن احلساباتحمافظ ملهنة  بالنسبة . ب
 .هنةملا ارسةممب له تسمح شهادة أو للمحاسب اجلزائرية الشهادة حائزا يكون أن، عتمدامل احملاسب ملهنة بالنسبة . ت
 والسياسية؛ دنيةملا احلقوق جبميع يتمتع أن .3
 هنة؛ملا بشرف خملة جنحة أو جناية بارتكاب حكم حقه يف صدر قد يكون ال أن .4
 عليها املنصوص الشروط وفق احلسابات حملافظي الوطنية الغرفة يف مسجال يكون وأن اليةملبا كلفامل الوزير من معتمدا يكون أن .5
 ،القانون هذا يف
  :يتوهي كاآل ،06 ادةملا يف عليها نصوصملا، 3نياليم يؤدي أن .6
، عمل بأي القيام وقبل الوطنية الغرفة يف التسجيل وقبل العتمادا بعد عتمدامل احملاسبو احلسابات حمافظو احملاسب اخلبري يؤدي -

 :آلتيةا بالعبارات مكاتبهم تواجد حملل إقليميا تصلمخا القضائي لسلمجا أمامني اليم
 كل يف وأسلك سر املهنة أكتم وأن وظيفيت تأدية يف أخلص أن وأتعهد قيام أحسن بعملي أقوم أن العظيم العلي باهللا أقسم"
  ."شهيد أقول ما على واهللا الشريف، احملترف املتصرف سلوك األمور

 4".فعولامل السارية لألحكام طبقا بذلك حمضر حيرر
 أو ،اليـة ملبا كلـف ملا وزيرلل لتابعا تصلمخا التعليم معهد من ،أعاله" ب"و" أ" البندين يف ذكورةملا واإلجازات الشهادات متنح

 احلـائزين  شحنيرللمت مسابقة إجراء بعد إال عتمدةملا عاهدملا أو تصلمخا التعليم عهدمب االلتحاق نميك ال؛  طرفه من عتمدةملا عاهدملا
 مؤسسـات  طرف من ،أعاله" ج" البند يف ذكورةملا واإلجازة الشهادة متنح؛  التنظيم طريق عن حتدد االختصاص يف جامعية شهادة

 التعلـيم  مؤسسـات  طـرف  من أو طرفه من عتمدةملا املؤسسات طرف من أو ،هينملا بالتكوين كلفملا للوزير التابعة املهين التكوين
  5.العايل

 وحمـافظ  حماسـب  خـبري  بصفة االعتماد طلبات استالم وصل مقابل تودعن أ عليهاى موص رسالة طريق عن ترسل 9: املادة
 كل وإجازات لشهادات هنيةملا الصالحية للمحاسبة الوطين لسلمجا يقدر، للمحاسبة الوطين لسلمجا ىلإ معتمد وحماسب حسابات

 .اآلخر هينملا الصنف أو/و مهين صنف يف اعتماده يطلب مترشح
 اهذ من 8و7 نياملادت يف عليها نصوصامل ألحكاممطابقته  من السيما ويتحقق االعتماد طلب للمحاسبة الوطين لسلمجا يدرس

 حالـة  ويف. أشـهر  (4) أربعة أجل يف للطلب معلل رفض أو االعتماد قرار االعتماد لطالب للمحاسبة الوطين لسلمجا يبلغ .القانون
 .املفعول الساري للتشريع طبقا قضائي طعن تقدمي كنمي الطلب رفض أو األجل هذا انقضاء بعد التبليغ عدم

 من احملددة ألشكال وفقا وينشرها اجلدول يفني سجلني املهنيامل قائمة سنة كل نم يناير أول يف للمحاسبة الوطين لسلمجا حيدد
  6.اليةملبا كلفملا الوزير طرف
III. شروط التسجيل للمترشحني اجلدد: 
III -1  01-10التسجيل قبل صدور قانون:  

ء احملاسبني وحمافظي احلسابات املصف الوطين للخرباالذي كان ينظم املهنة سابقا، يسجل املتربص اجلديد يف  08-91قانون يف 
وضع ملف حيث ال بد من الشهادة اجلامعية، مث يبحث عن مكتب للمهنة عند حمافظ احلسابات، وعند قبولـه  ب واحملاسبني املعتمدين
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اسبة واملالية املصف ويتربص عنده سنتني، وعلي املترشح أن يقدم كل ثالثة أشهر تقريرا يف ميدان احمل إىلميأل استمارة القبول ويعيدها 
والتجارة والضرائب وغريها وكلما انتهى من إكمال تقرير حتت إشراف وتأطري اخلبري احملاسيب أو حمافظ احلسابات، فيقدمها للمصف 
الوطين اجلهوي الذي سجل فيه نسخة ويعطى املترشح يتم املصف خبتم نسخة أخرى من التقرير، فيتم له مثانية تقارير وبعد االنتـهاء  

، ومير امتحان املراقبـة عنـد   attestation du maitre de stageتربص حيرر حمافظ احلسابات للمترشح شهادة إاء التربصمن ال
، ويف األخري attestation de contrôle de stageحمافظ حسابات آخر حول التقارير الثمان اليت قدمها؛ ويقدم له شهادة املراقبة 

مث يقـدم طلـب ألخـذ    ،attestation de fin de stage ص وطين ليقدم له شهادة إاء التربيقدم ملف إاء التربص للمصف ال
 7.االعتماد بدون أي امتحان، ويقوم بالقسم أمام الس القضائي املختص إقليميا بالعبارة املذكورة يف القانون

املالية بتحمل مسؤولية املتربصني يف النظام  وحل املصف الوطين قام الس الوطين حتت إشراف وزارة 08-91وبعد إلغاء قانون 
سنوات، حيث نظم الـس مسـابقة وطنيـة     10القدمي، حيث اهتم أوال باخلرباء احملاسبني الذين مل تفتح هلم املسابقة منذ أكثر من 

الكتايب ومل ينجح فيـه   يف حوايل ما يزيد عن سبع مئة مترشح فيهاوشارك  03يف جامعة اجلزائر 31/11/2013للخرباء احملاسبني يف 
  8.مترشح فقط 36مترشح ويف الشفهي جنح  37سوى 

III -2  01-10قانون صدور  بعدالتسجيل:      
ملا كان فيها وذلك بعد جماوزة امتحـان للمترشـحني    والتكوين فقد أخذت وزارة املالية مسؤولية التربص01-10أما يف قانون 

مـن   08خاصة للقيام ذا التربص حتت إشراف وزارة املالية فقد نصت املـادة  خلرجي اجلامعات يف التخصص، حيث هناك معاهد 
 كلـف ملا للوزير لتابعا تصلمخا التعليم معهد من،أعاله" ب"و" أ" البندين يف ذكورةملا واإلجازات الشهادات متنح: "القانون على أنه

 نيللمترشـح  مسابقة إجراء بعد إال عتمدةملا عاهدملا أواملختص  ليمالتع عهدمب االلتحاق نميك ال، طرفه من عتمدةملا عاهدملا أو ،اليةملبا
 طـرف  مـن  ،أعـاله " ج" البند يف ذكورةملا واإلجازة الشهادة متنح؛ التنظيم طريق عن حتدد االختصاص يف جامعية شهادة احلائزين

 مؤسسـات  طرف من أو طرفه من عتمدةملا املؤسسات طرف من أو ،هينملا بالتكوين كلفملا للوزير التابعة املهين التكوين مؤسسات
  9".العايل التعليم

الذين أمتوا تربصهم وملفام ومل يتم إعطـاؤهم شـهادة    08-91وأما فيما خيص حمافظي احلسابات املتربصني يف القانون القدمي 
ـ       22/12/2013إاء التربص يف املصف الوطين، مت استدعاؤهم يف  هار ذلـك يف  مـن طـرف الـس الـوطين للمحاسـبة بإش

الستخراج شهادة اية التربص، حيث أرفق االستدعاء مع اإلشهار لقائمة األمساء، وال زالت هناك قوائم أخرى تشهر بعـد  10موقعها
  11.ذلك
IV.  حمافظ احلسابات منوذجا"تعيني مهين احملاسبة يف املؤسسة:" 

 بعد املكلف باملداوالت اجلهاز أو العامة اجلمعية تعني ":على ما يلي 01-10من قانون  26لتعيني حمافظ احلسابات نصت املادة 
ـ الوطنيـة  الغرفة جدول املعتمدين واملسجلني يف املهنيني بني من احلسابات حمافظ الشروط، دفتر أساس ، وعلىكتابيا موافقتها  دد، حت
 .12"طريق التنظيم عن املادة هذه تطبيق كيفيات

  :رق التاليةحمافظ احلسابات بأحد الطعيني و ميكن أن يكون ت
IV-1 يعني املؤسسون عند القانون األساسي مندويب احلسابات وحيرر حمضر اجللسة اخلاص باجلمعية وذلك للمادتني :عند اإلنشاء

 .من القانون التجاري 609و
2- IV سة للجمعيةيعني حمافظ احلسابات باجتماع اجلمعية العامة غري العادية بإعداد حمضر اجلل: اجلمعية العامة غري العادية.  
3- IV وذلك يف حالة التعيني اجلديد بعد انتهاء العهدة أو جتديد العهدة:اجلمعية العامة العادية.  
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IV - 4  13.من القانون التجاري 679حسب املادة  من احملكمةيعني حمافظ احلسابات  :التعيني قرار 
V. مدة عهدة حمافظ احلسابات:  

زائري هو ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وال ميكن تعـيني نفـس حمـافظ    احلسابات يف القانون اجل حمافظمدة عهدة 
 حمـافظ  عهـدة  حتـدد : "على أنـه  27 املادةحيث تنص . احلسابات بعد انتهاء العهدتني إال بعد تعيني حمافظ حسابات آخر لعهدة

  .واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات (3) بثالث احلسابات
 .سنوات (3) ثالث مضي إال بعد متتاليتني عهدتني بعد احلسابات حمافظ نفس تعيني ال ميكن

 احلسـابات  على حمافظ يتعني متتاليتني، ماليتني (2) سنتني خالل املراقبة اهليئة أو الشركة حسابات على املصادقة عدم حالة يف
  14."احلسابات عهدة حمافظ جتديد احلالة ال جيرى هذه يفو .بذلك إقليميا تصلمخاجلمهورية ا وكيل إعالم
VI. مهام حمافظ احلسابات: 

 :01-10 من قانون 23حسب املادة  اآلتية باملهام احلسابات حمافظ يضطلع
 للوضعية بالنسبة األمر وكذا املنصرمة السنة عمليات لنتائج متاما ومطابقة وصحيحة منتظمة السنوية احلسابات بأن يشهد 

 ؛واهليئات الشركات وممتلكات املالية
 الشركاء أو للمسامهني املسريون يقدمها الذي التسيري تقرير يف بينةامل للمعلومات ومطابقتها السنوية ساباتاحل صحة يفحص 

 ؛احلصص حاملي أو
 أو ديرينامل وجملس اإلدارة جملس من عليها صادقملا الداخلية الرقابة إجراءات حول خاص تقرير شكل يف رأيه يبدي 

 سريين؛ملا
 اليت اهليئات و املؤسسات بني أو هلا التابعة اهليئات أو واملؤسسات يراقبها اليت الشركة بني اتاالتفاقي إبرام شروط يقدر 

 مباشرة؛ غري أو مباشرة مصاحل ملعنيةا للشركة املسريين أو باإلدارة للقائمني فيها تكون
 استمرار يعرقل أن طبيعته ، ومنعليه اطلع أو يكتشفه قد نقص ؤهلة، بكلملا داولةملا هيئة أو العامة واجلمعية املسريين يعلم 

 اهليئة؛ أو ؤسسةملا استغالل
 ا عمولملا للقواعد احملاسبة مطابقة مدى ومراقبة اهليئة أو الشركة ووثائق قيم فحص ملهاما هذه وختص ،يف التدخل دون 

 15."التسيري
VII. ممارسة مهنة احملاسبة 

 :01-10 من قانون 25 نصت عليها املادة إعداد عدة تقارير خمتلفة احلسابات حمافظ مهمة عن يترتب
 "ا السنوية الوثائق وصحة انتظام على حتفظ بدون أو بتحفظ ملصادقةا تقريررفض ،االقتضاء عند أو، الصحيحة وصور 

 ؛املربر املصادقة
 ؛االقتضاء عند دجمة،ملا احلسابات أو ملدعمةا احلسابات على املصادقة تقرير 
 ؛نظمةملا اتفاقيات حول خاص تقرير 
 ؛تعويضات مخس أعلى تفاصيل حول خاص تقرير 
 ؛منوحة للمستخدمنيامل اخلاصة االمتيازات حول خاص تقرير 
 ؛االجتماعية احلصة حسب أو السهم حسب والنتيجةة األخري اخلمس السنوات نتيجة تطور حول خاص تقرير 
 ؛الداخلية الرقابة إجراءات حول خاص تقرير  
 مالحظة حالة يف خاص تقرير 16."االستغالل استمرار على حمتمل ديد 
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VIII.  مسؤولية مهين احملاسبة  
حيـث  17.املدقق على العموم مسؤوال حبسب الوسائل وليس حبسب النتائج؛ وهو مسؤول مسؤولية مدنية وجنائية وتأديبيةيعترب 

  18.دون النتائج ائلالوس بتوفري ويلتزم مبهمته العناية عن املسؤولية العامة احلسابات حمافظ يتحمل :59املادة نصت 
VIII.1  املسؤولية املدنية: 

 أخطـاء مسؤول جتاه الشركة وجتاه الغري، وعليه تعويض الضرر املادي واملعنوي الذي حلق م يف حالـة ارتكـاب    املدققإن 
 :وال بد إلثبات تدخله اخلاطئ من ثالثة عناصر،19وتقصري

 اخلطأ؛  
 الضرر؛  
 ة وذلك مل20.السبب الرابط بني اخلطأ والضررجتاه الكيان مسؤوال احلسابات حمافظ يعد":01-10 من قانون61ا نصت عليه املاد 

 . تأدية مهامه أثناء يرتكبها اليت األخطاء عن املراقب
 خيـص  فيمـا  مسؤوليته من يتربأ وال. القانون هذا أحكام خمالفة عن ينتج كل ضرر عن الغري جتاه أو الكيان جتاه متضامنا ويعد

 معاجلتـها  تتم وإن ملباملخالفات  اإلدارة جملس بلغ وأنه لوظيفته باملتطلبات العادية قام أنه أثبت إذا إال فيها يشترك مل اليتالفات لمخا
احملكمـة   لـدى  وكيل اجلمهوريـة  أنه أطلع يثبت خمالفة ويف حالة معاينة؛ عليها اطالعه عامة بعد مجعية أقرب خالل مالئمة بصفة

  21."املختصة
VIII .2  ولية اجلزائيةاملسؤ: 

كتقدمي معلومات كاذبة حول وضـعية   ، عند خمالفته بعض نصوص قانون العقوبات،زائياجيد حمافظ احلسابات نفسه مسؤوال ج
 احلسـابات  وحمـافظ  احملاسـب  اخلبري يتحمل" :على أنه 01-10 من قانون 62 املادة فقد نصت 22املؤسسة، وعدم احترام سر املهنة،

 23."قانوين بالتزام القيام يف تقصري كل اجلزائية عن ؤوليةاملس املعتمد واحملاسب
دج أو 200.000دج إىل 20.000يعاقب باحلبس من شهرين إىل ستة أشهر وبغرامة مـن  : "وقد نص القانون التجاري على أنه

ـ   دم املالئمـات  بإحدى هاتني العقوبتني فقط، كل شخص يقبل عمدا أو ميارس أو حيتفظ بوظائف مندويب احلسابات بالرغم مـن ع
  24".القانونية

دج أو بإحـدى هـاتني   500.000دج إىل 20.000يعاقب بالسجن من سنة إىل مخس سنوات وبغرامـة  "ونص أيضا على أنه 
العقوبتني فقط، كل مندوب للحسابات يعتمد إعطاء معلومات كاذبة أو تأكيدها عن حالة الشركة أو الذي مل يكشـف إىل وكيـل   

  25".تطبق أحكام قانون العقوبات املتعلقة بإفشاء سر املهنة على مندويب احلسابات. رامية اليت علم االدولة عن الوقائع اإلج
VIII.3  املسؤولية التأديبية : 

؛ 26إذا أخل املدقق اخلارجي بواجباته حسب ما تنص القوانني والقواعد املهنية اليت ينتسب إليها، فقد يتلقى عقوبات بالتـدرج 
 التأديبيـة  اللجنـة  أمام التأديبية سؤوليةملا عتمدملا واحملاسب وحمافظ احلسابات احملاسب اخلبري يتحمل": 63 ملادةاوهذا ملا نصت عليه 

 عند ممارسـة  هنيةملا القواعد يف أخالقي أو تقين تقصري أو خمالفة كل عن ،مهامهم من استقالتهم بعد حىت للمحاسبة الوطين للمجلس
 .وظائفهم

 :يف ،خطورا حيسب التصاعد ترتيبها وفق اختاذها كنمي اليت التأديبية العقوبات تتمثل
 ؛اإلنذار 
 ؛التوبيخ 
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 ؛أشهر (6) ستة أقصاها دةمل ؤقتملا التوقيف 
 من اجلدول الشطب. 

  .ا لعموامل القانونية لإلجراءات طبقا، تصةلمخا القضائية اجلهة أمام التأديبية العقوبات هذه ضد طعن كل يقدم
  .27"التنظيم طريق عن تقابلها اليت والعقوبات األخطاء درجات حتدد

 

        
I. جملس احملاسبة  

 العمليـات  تنفيـذ  مراقبة أجل ومن العمومية واملؤسسات الدولة حسابات لفحص أنشأت مؤسسة عن عبارة احملاسبة جملس إن
  28.اهليئات هلذه يةاملال

 وتعقد العمومية املؤسسات عدد ارتفاع عنها نتج الذي االقتصادية العمومية املؤسسات وهيكلة الوطين االقتصاد تنظيم إعادة مع
 من حتد رقابية آليات بسن اجلزائري املشرع قام احملاسيب، النظام يف التحكم وضعف املعلومات توليد حتكم أطر وغياب التسيري أمناط

 جملـس  إلنشاء املقرر 10/30/1980 يف املؤرخ 80/05  رقم القانون خالل من املتبناة، التسيري أساليب تفرزها اليت االختالل نواعأ
 تـتم  أيـن  واحملاسبة، املالية العمليات تصور اليت احملاسبات خمتلف يراقب احملاسبة أن جملس « على نص 05 رقم مادته ويف ،ةاحملاسب
   ».29 ومصداقيتها ونيتهاوقان صحتها مراقبة
II. لس الوطين للمحاسبةا  

اليت شهدا اجلزائر يف خمتلف ااالت، وذلك كاإلصالحات اليت مست احملاسبة انطالقا مـن   االقتصاديةاإلصالحات يف إطار 
، وكـذا  IAS-IFRSولية املعايري الدملسايرة  (SCF)واملتضمن النظام احملاسيب املايل  25/11/2007 املؤرخ يف 11-07القانون رقم 

املالية هي اهليئة األول املشرفة على حسن سري كل ما يتعلـق  وزارة حيث جعل 01-10إصالح مهنة املراجعة والتدقيق بإصدار قانون
ـ  بني مبهنة احملاسبة، أي ما يتعلق مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، وذلك بعد حل املصف الوطين خلرباء احلاس

  .وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين
مهنة احملاسبة منذ فترة طويلة يعترب ظرفا مقلقا بالنسبة للمهتمني مبهنة احملاسبة يف اجلزائر، فقد عرفت اختالالت  تعيشهحيث ما "

  :وانتكاسات عديدة وذلك لألسباب التالية
 ق قواعد املهنة بشكل جيد وكذلك تعده للعمل وفقا للتطبيقات غياب سياسة تكوين حقيقية تعد احملاسب اجلزائري للعمل وف

  .الدولية املتمثلة يف املعايري احملاسبية الدولية ومعايري املراجعة الدولية
 سنوات مما يطرح العديد من التساؤالت حول ذلك)10(الوطنية للخرباء احملاسبني مل تنظم منذ أكثر من  املسابقة.  
 خربة من حماوالت دخول خربات حماسبية أجنبية للسوق اجلزائرية عن طريق مكاتب  ةبية اجلزائريتعاين املهنة احملاس أيضا

 .حماسبية عاملية ال ميكن للمحاسبني واخلرباء احملاسبني اجلزائريني وحمافظي احلسابات اجلزائريني منافستهم بإمكانيام املتواضعة
 نتيجة لضعفها وعدم تأثريها يف بيئة احملاسبة اجلزائرية وهذا ناتج من عدة غياب املهنة عن املسامهة اجلادة يف عملية اإلصالح ،

أسباب لعل أمهها سوء العالقة بينها وبني الس الوطين للمحاسبة، وغياب شبه كلي عن املنظمات واهليئات الدولية اليت 
 IASB".30و  IFACجتمع أصحاب املهنة عرب العامل مثل 

ة جديدة من التأقلم احملاسيب، وهو ما يعرف مبدخل أو مفهوم التدويل احملاسيب واالبتعـاد عـن   وحيث أن اجلزائر دخلت مرحل
هذا املفهوم من انفتاح على العامل اخلارجي يف جمال األفكار واملعايري احملاسبية اليت تتبناها املنظمـات املهنيـة    يعنيهاحملاسبة احمللية، وما 

أمام مكاتب اخلربة الدولية الكبرية ملمارسة مهنة تدقيق أو مراجعة حسابات مؤسساتنا االقتصادية  الدولية، فضال عن إمكانية فتح اال
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 Ernst et( ومكتـب  )Deloitte et Touche( ومكتب )Price water house et coopers( ومكتب )KPMG( كمكتب

Young(  أو ما يعرف باملكاتب الدولية األربع الكبار)The big four( يار املكتب اخلامس الكبري بعد ا)Arther Anderson( 

  ENRON(.31(جراء فضيحة شركة أنرون 
III. لس الوطين للمحاسبةنشأة ا:  
الـس  . الس الوطين للمحاسبة هو منظمة استشارية وضبط ذات طابع إداري، تم باجلانب ما بني الوزارات وما بني املهنو
  32.تقنية وإداري: نشطة مرتبطة مبوضوعه، هذه األنشطة هلا رتبتنيعدة أ 2006عرف أثناء سنة  حملاسبةالوطين 

يف ميداين البحـث   التلخيصهي التنسيق وو ، يقوم الس الوطين للمحاسبة بدور1998مارس ؤه ابتداء من شهر مت إنشاالذي 
صلة بالتقييس احملاسيب وتطبيق املقاييس، كمـا  والتطبيقات املرتبطة ما، وبإمكانه العناية بكل املسائل اليت عندها  احملاسبينيوالتقييس 

  .ميكن أن يستشار من قبل جلان االس املنتخبة، املنظمات، شركات أو أشخاص عندها اهتمام فيما خبص أعماله
 ويتـوىل  اليةملبا كلفامل الوزير سلطة حتت للمحاسبة وطين جملس نشأي":على ما يلي01-10من قانون  04وحيث نصت املادة 

 علـى  مهـين  تنظيم كلعن  نيمنتخب أعضاء (3) ثالثة لسلمجا ضمي احملاسبية هنملا ومتابعة وتنظيم احملاسيب والتقييس االعتماد مهام
 .األقل

  33."التنظيم طريق عن وسريه وتنظيمه لسلمجا أعضاء تشكيلة باقي حتدد
املصـف الـوطين   (ملنظمات املهنية اجلديدة وقد ساهم الس الوطين للمحاسبة الذي يتكون يف األساس من أعضاء من خمتلف ا
يف إطار اإلصالح احملاسيب املتمثل يف تـبين  ) للخرباء احملاسبني، الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات، املنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين

تعليمات مت اإلعالن عنها رمسيـا  ، يف وضع )IAS(الدولية  واملعايري احملاسبية)IFRS(املعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية واإلفصاح 
، جتيب على األسئلة املتعلقة باإلصالح احملاسيب، وتقدمي نداء جلميع املؤسسات االقتصادية بالتعامل مـن خـالل   2009أكتوبر 29يف 

  2010.34النظام احملاسيب املايل بداية من 

IV.  لس الوطين للمحاسبةمهاما: 
 :يأيتعلى ما  01-10من قانون  15املادة  نصت فقد
 "؛ممارستهان وحس املهن تنظيم على السهر 
 ؛واستقالليتهم أعضائها كرامة عن الدفاع 
 ؛وأعرافها املهن قواعد احترام على السهر 
 ؛إيداعها تاريخ من (2) شهرين أجل يف وينشرها، باملالية املكلف الوزير عليها يوافق اليت الداخلية أنظمتها إعداد 
 املهنة؛ قياتألخال مدونة إعداد 
 ذه املرتبطة املسائل كل يف الرأي إبداء 35."سريها وحسن املهن 

  :أمهها بالسذكر جمموعة من املهام املنوطة  وميكن
 دف إىل التقييس احملاسيب اجناز كل الدراسات والتحاليل اليت. 
 ية حملافظ احلساباتمسك امللفات املتعلقة باالعتماد والتسجيل والشطب من جدول املصف الغرفة الوطن. 
 معايري وسبل االلتحاق باملهن السابق الذكر حتديد. 
 التقييس احملاسيب وتنظيم ومتابعة مهن احملاسبةاالعتماد ،. 
 تقييم صالحيات إجازات وشهادات كل املرشحني الراغبني يف احلصول على االعتماد. 
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  النوعية املهنية وبرجمتها مراقبةتنظيم. 
  ثائق املتعلقة باحملاسبة وتدريسهاكل الو واستغاللمجع. 
  النوعية فيما يتعلق بتطوير التقنيات احملاسبية واملعايري الدولة للتدقيق ومراقبةمتابعة. 
  تنظيم ورشات التكوين مبناسبة إدخال قواعد حماسبية جديدة يفاملسامهة. 
  التكوين يف جمال املعايري احملاسبية الدولية برامجحتضري. 
  36.اكل التكوين األخرى واملعاهد املتخصصة يف خمتلف جماالت احملاسبةهي معالتعاون  

V. لس الوطين للمحاسبةجلان ا:  
وقد نشأت هذه اجلان الستة ملتابعة مهنة احملاسبة حيث كل جلنة خمتصة بعمل منذ تكوين املهنيني إىل بداية عملهم باعتمـادهم،  

  : على أنه 01-10من قانون  05وقد نصت املادة 
  :اآلتية األعضاء تساويةامل اللجان للمحاسبة الوطين لسلمجا لدى أتنش"
 ؛جلنة تقييس املمارسات احملاسبية والواجبات املهنيةune commission de normalisation des pratiques 

comptables et des diligences professionnelles 
 ؛جلنة االعتمادune commission d’agrément  
 ؛التكوين جلنةune commission de formation 
 ؛جلنة االنضباط والتحكيم une commission de discipline et d’arbitrage 
 ؛جلنة مراقبة النوعيةune commission de contrôle de qualité  

 ).01: أنظر الشكل رقم. (37"هذه اللجان وصالحياا عن طريق التنظيم تشكيلة باقي حتدد
VI.   املنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين و الغرفة الوطنية حملافظي احلساباتو اء احملاسبنياملصف الوطين للخرب :  
 منـها  كـل  يتمتع، عتمدينملا نيللمحاسب وطنية ومنظمة احلسابات حملافظي وطنية وغرفة نياحملاسب للخرباء وطين مصف ينشأ"

 احلسـابات  حمافظ ومهنة احملاسب اخلبري مهنة مارسةمل نيؤهلملاو مدينعتملا نيعنويملا أو نيالطبيعي األشخاص ويضم عنويةملا بالشخصية
 .القانون هذا حيددها اليت الشروط حسب عتمدملا احملاسب ومهنة

 جملـس  عتمدينملا نيللمحاسب الوطنية نظمةملوا احلسابات حملافظي الوطنية والغرفة نياحملاسب للخرباء الوطين صفملا من كل يسري
  38".جهوية جمالس إنشاء كنمي كما؛نمهنيو ينتخبه وطين

بتكليف جلنة خاصة مكلفة بتنظيم انتخابات اـالس الثالثـة،    وذلكممثلني عن كل جملس من االس الثالثة،  انتخابولقد مت 
 -11لتنفيذي رقم املصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين للمرسوم ا

للمحاسبني املعتمدين مـن  28وحملافظي احلسابات 27، للخرباء احملاسبني 26، حيث نظم االقتراع يف يوم 27/11/2011املؤرخ يف  28
  .بالتعاضدية العامة ملواد البناء بزرالدة غرب 2011شهر أفريل

خرباء احملاسبني وحمافظ احلسابات واحملاسبني املعتمدين حيث فتح باب الترشح أمام املهنيني املسجلني يف جدول املصف الوطين لل 
رئيس الس : ، ويقوم الباقني الذين مل يستدعوا باالنتخاب؛ومت انتخاب عن كل جملس تسعة منتخبني على النحو التايلاستدعواالذين 

  39.وأمني عام وأمني للخزينة وستة أعضاء
-10من قـانون 14ثالث منظمات السالفة الذكر مع حتديد مهام كل هيئة للمادة ولقد مت الفصل يف  تنظيم املهن الثالثة بإنشاء 

 -91الذي كان يعمل مبوجب قانون (وذلك بعد حل املصف الوطين للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين، ، 01
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ة األعضاء حمل جملس املصـف الـوطين للخـرباء    حتل جلنة متساوي: "اليت تنص على01-10من قانون 80وهذا احلل للمادة رقم  )08
 . 40"احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين عند تاريخ نشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية

 :نصت على أنه01-10قانون من 14واملادة 
ني يع الذي اليةملباملكلف ا الوزير مع تنسيقبال احلسابات حملافظي الوطنية الغرفةتعمل "على 01-10من قانون 16املادة  نصتوقد 

  41".التنظيم طريق عن وصالحياتهه رتبت حتددممثال عنه  14 دةملاا يف كورةاملذ السلمجا من جملس كل لدى الشأن هذا يف
 حملاسـيب ا التقييس جمال يف تصةلمخا العمومية السلطات ا تبادر اليت األعمال يفالغرفة الوطنية حملافظي احلسابات  تساهم"كما 
 األجنبيـة  نظمـات ملوا الغـري  إزاء هنةملا مصاحل متثل مان، كهملا ذه تعلقةملا النصوص وإعداد اخلدمات وتسعرية هنيةملا والواجبات

  42."ماثلةملا
  هيكل اهليئة املشرفة على مهنة احملاسبة يف اجلزائر: 01الشكل رقم 

  
 
  

  
  
  
  
  
 

        
      

  
  
  
  
  

    
  .01-10من إعداد الباحث باالعتماد على قانون  :املصدر

  
اهليئة املشرفة على تنظيم وتسيري مهنة احملاسبة والتدقيق يف اجلزائر أي الس الوطين للمحاسبة بلجاا الستة  هيكلفالشكل يبني 

الـذين يـتم   عن اعتماد املهنيني املالية الذي خولت له صالحيات تسيري املهنة، وهو املسؤول  ةراوجمالسها الثالث، حتت إشراف وز
  .تكوين اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدينتكوينهم يف املعاهد املخصصة ل

 
 

 الس الوطين للمحاسبة

جلنة مراقبة 
 النوعية

جلنة االنضباط 
 والتحكيم

جلنة تقييس املمارسات  جلنة التكوين جلنة االعتماد
احملاسبية والواجبات 

 املهنية

املصف الوطين للخرباء 
 احملاسبني

غرفة الوطنية حملافظي ال
 احلسابات

 

املنظمة الوطنية 
 للمحاسبني املعتمدين

 وزارة املالية
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احملاسبة هلا األمهية البالغة يف جمال االقتصادي واملايل، حيث أا نظام مدخالته الكشوفات  املالية، فينتج عن ذلك تقارير إن مهنة 

احملاسبة على تلك الكشوفات واملركز املايل للكيان وحالتها املالية، فاحملاسبة والتدقيق ارتباطهما وثيق ال يستغين أحـدمها   مهينررها حي
الذي مت تغيري  2007عن اآلخر، ويظهر ذلك جليا يف التعديالت اليت أحدثت يف التشريعات يف احملاسبة والتدقيق، وذلك يف قانون    

فغري  ،IFRSوامللية  IASدولية للمحاسبة ، واملعايري الSCFإىل النظام احملاسيب املايل  PCNاسيب، من النظام احملاسيب الوطين النظام احمل
  .كل من اإلطار املفامهي للمحاسبة ومدونة احلسابات واملعايري املعمول ا يف احملاسبة

ملراجعة، وذلك بصدور قانون جديد حيكم مهنة احملاسبة وهو قـانون  الذي وقع يف مهنة التدقيق وا اجلذروتزامن ذلك مع التغيري 
يهدف إىل حتديد شروط وكيفيات ممارسة املهنة، فقلب املوازين اليت كان معمول ا يف قـانون   2010الذي صدر يف جوان  10-01
املعتمدين إىل  وحمافظي احلسابات واحملاسبنيفاستبدال اهليئة املشرفة على املهنة، من إشراف املصف الوطين للخرباء احملاسبني  ،91-81

إشراف وزارة املالية، والذي يعمل حتتها الس الوطين للمحاسبة باالس الثالثة واللجان الستة؛ وكذا كيفية التسـجيل لاللتحـاق   
  .ين على شهادات جامعية يف التخصصباملعاهد املختصة أو املعاهد املعتمدة التابعة لوزارة املالية بعد إجراء مسابقة للمترشحني احلائز

  :استخالص بعض النتائج واالقتراحات ميكنومما سبق 
  :النتائج -1
 ا إال القليل وال ميكن 01-10قبل صدور قانون  رأن مهنة احملاسبة يف اجلزائ كانت حكرا على فئة يتحكمون فيها، حيث ال يعلم

 .منها إال القلة
 وق بالنسبة للمهنني يف التدقيق، هي كذلك كانت حكرا على بعض املهنيني يف سائر أن املؤسسات االقتصادية اليت تعترب كس

 .التراب الوطين
  مناسبا وال ذو مستوى ليس تكوين بالنسبة للمبتدئني 81- 91طريقة التكوين يف قانون. 
 ،لتباين املستويات بني املكاتب احمللية  إن مكاتب اخلربة احملاسبية احمللية ال تستطيع املنافسة أمام مكاتب اخلربة احملاسبية الدولية

 .والدولية، إذن هي على خطر من دخوهلا السوق احمللية
 نذ التغيري الواقع يف التشريع اخلاص مبهنة احملاسبة يتفاءل به، حيث أن القائم عليه وزارة املالية مما سيعطي شفافية احتاجتها املهنة م

 .مدة
 :االقتراحات -2
 ا حمافظ املناسب باملتر االهتمام ا اليت جيب أن يتحلىاحلسابات يف عملهشحني اجلدد وتلقينهم املهنة بأخالقيا. 
  ال املهين مبكاتب وشركات اخلربة احملاسبية والتدقيق، ليحصل  اجلانبربطاألكادميي باجلانب املهين، وذلك بربط اجلامعة با

 .بذلك التكامل عند خرجي اجلامعات ليتصوروا كال اجلانبني
 مسايرة املعايري الدولية يف التدقيق واملراجعة مبا يتوافق مع ما هو موجود يف الداخل ملواكبة ومنافسة املكاتب الدولية املعروفة. 
  إىل اخلارج لتكوينهم يف البلدان املتطورة يف جمال احملاسبة والتدقيق لنقل اخلربة للداخل وتكوين مهنيني متخصصني  بعثاتإرسال

 .سري املهنة كما ينبغي وجيبمؤهلني، لضمان 
  يف مهنة احملاسبة واتباع أحدث ما يوجد يف املعلوماتية لتسهيل العمل على املهين والعميل املعلوماتيةإدخال. 
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اإلصالح احملاسيب يف : ورقة حبثية مقدمة يف مللتقى العلمي الدويل حول ،اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر دراسة حتليلية تقيميهفريد عوينات، مداين بن بلغيث، 1

  .380ص  ،2011نوفمرب30 و29يومي"اجلزائر جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
، ورقة حبثية مقدمة للملتقى الدويل )ISA(ا مع املعايري الدولية للمراجع ضرورة إصالح مهنة مراجعة احلسابات يف اجلزائر وتكييفه ،عمورة مجال2

جبامعة سعد دحلب، البليدة، التحدي، ): ISA(واملعايري الدولية للمرجعة  IAS-IFRS(حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة 
  .2011ديسمرب  14و13يومي

  /29.2010/06مؤرخ يف 08املادة ، 42هن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، العدد يتعلق مب 01-10قانون رقم 3
  /29.2010/06مؤرخ يف 06 ةاملاد ،42يتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، العدد 01-10قانون رقم 4
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  /29.2010/06مؤرخ يف 09املادة  ،42يتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، العدد 01-10قانون رقم 6
  .08-91التجربةوقانون مكتسبة منهذه املعلومات 7

8http://www.cnc.dz/Communique.asp. 
  /29.2010/06مؤرخ يف  08املادة  ،يتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 01-10قانون رقم 9

10www.cnc.dz 
11http://www.cnc.dz/ Communique.asp. 

  /29.2010/06مؤرخ يف  26املادة  ،يتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 01-10ن رقم قانو12
13BOUHADJAR Hamra, Le Commissariat aux comptes notions essentielles pour la pratique,  
Dar El adib, .p 21. Et le Code de Commerce, modifie et complète. 

  /29.2010/06مؤرخ يف  27املادة  ،يتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 01-10نون رقم قا14
  /29.2010/06مؤرخ يف  23املادة  ،يتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 01-10قانون رقم 15
  /29.2010/06مؤرخ يف  25املادة  ،افظ احلسابات واحملاسب املعتمديتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحم 01-10قانون رقم 16
  .57، ص 2005ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة الثانية، سنة املراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية إىل التطبيق،حممد بوتني، 17
  /29.2010/06مؤرخ يف  59املادة  ،سب املعتمديتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملا 01-10قانون رقم 18
  .57حممد بوتني، املرجع نفسه، ص 19

20BOUHADJAR H, op.cit., p24. 
  /29.2010/06مؤرخ يف  61املادة  ،يتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 01-10قانون رقم 21
  .58-57حممد بوتني،  املرجع نفسه، ص22
  /29.2010/06مؤرخ يف  62املادة  ،يتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 01-10قانون رقم 23
  .829، املادة 1993ريل أف25املؤرخ يف  08-93القانون التجاري اجلزائري، املرسوم التشريعي رقم  24
  .830املادة  ،1993يل أبر 25ملؤرخ يف ا 08- 93القانون التجاري اجلزائري، املرسوم التشريعي رقم 25
  .58حممد بوتني،  املرجع السابق، ص26
  /29.2010/06مؤرخ يف  63املادة  ،يتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 01-10قانون رقم 27
   2012.28-2011ة ، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر، سنجملس احملاسبة يف اجلزائر بني الطموح والتراجعبلقوريشي حياة،  

 يف احملاسيب اإلصالح" :حول الدويل العلمي امللتقى ،اجلزائر يف املهنية املنظمات هيكلة على احملاسبية اإلصالحات أثرعمر،  حممد، قمان براق  29
  .ورقلة مرباح قاصديجامعة  ،2011نوفمرب 30 و 29 يومي"اجلزائر

  .380ص مداين بن بلغيث، فريد عوينات، املرجع السابق،30
  .03، املرجع السابق، ص عمورة مجال31

32http://www.cnc.dz/presentation.asp 
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–   SCF – 

The impact of the financial accounting system to activate the accounting practice 
 

 )*(& )**( 
3& 

  
 

 وتجاوباً مع الجهود والمحاوالت الدولية التـي   المحاسبي، التوافقبموضوع  الدولي المتزايد امهتماال في ظل
عـايير المحاسـبية   تعميم اسـتخدام الم واالختالفات في االنظمة المحاسبية بين الدول وإلى القضاء على الفروق تسعى 

من خالل وذلك  سياسة إصالح جذري لنظامها المحاسبي، قامت الجزائر في هذا االطار بانتهاج على المستوى الدولي
الذي شرع العمل بـه فـي   ) SCF( ، واعتماد النظام المحاسبي المالي)PCN(المخطط المحاسبي الوطني  عن تخليها

الجزائر من الممارسات العالميـة مـن   في ب الممارسة المحاسبية يقرتيهدف هذا األخير الى  ، حيث2010بداية عام 
وبالتـالي كـان   حيث االعتماد في العمل المحاسبي على ركيزة مرجعية ومبادئ أكثر مالئمة مع االقتصاد المعاصر، 

  .من المتوقع أن يحدث هذا االصالح آثاراً عميقة في الممارسات المحاسبية
ة لمحاولة عرض هذا النظام و رصد الممارسة المحاسبية في الجزائر بعد أربع وقد جاءت هذه الورقة البحثي

  .سنوات من تطبيق النظام المحاسبي المالي
   

     ،التوافق المحاسبي، التوحيد المحاسبي، المعايير المحاسبية الدولية، النظـام المحاسـبي المـالي
  .الممارسات المحاسبية

Abstract : In light of growing international interest in Harmonization of accounting standards, 
and in response to the efforts of a number of international organizations that are working to reduce 
the differences in accounting standards between nations and trying to eliminate all necessary 
differences, as well as mainstreaming the use of accounting standards at the international level. In 
this context, Algeria has set a policy of radical reform for its accounting system through the 
abandonment of the national accounting System (NAS) and the adaptation of the financial 
accounting system (FAS), that began in 2010. The system was designed with the objective of 
achieving greater comparability between Algerian accounting standards and the International 
Accounting Standards, reliance on strong reference and more convenient principles with the current 
economy. Therefore it was expected that reform will generate deep consequences in accounting 
practices. 

The aim of this study is to display the accounting practice in Algeria After four years of the 
application of financial accounting system. 
 
Keywords : Harmonization accounting, Consolidation accounting, International accounting 
standards, Financial accounting system, Practices accounting. 

 

 
تفعيـل   حيث قامت بالعديد من اجلهود بغيـة  ،الدويل احملاسيب التوافقمبوضوع  لعامليةامن الدول واملنظمات  الكثريلقد اهتمت 

الدولية مع السياسات احملاسبية للدول واحلث على استخدام املعايري احملاسبية من خالل العمل على تكييف املعايري  ،احملاسبية اتاملمارس
املعايري علـى  هذه العديد من احملاوالت الرائدة اليت سعت إىل تعميم استخدام  كذل نتج عن وقد. الدولية كأساس لبناء املعايري الوطنية
   .ليات اإلصالح اليت باشرا الكثري من الدولماملستوى الدويل، وهذا من خالل ع

 

__________________________________________ 
eMail :   (*) : Alaa41000@gmail.com  &  (**): salah.hamidatou@gmail.com  
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 ، من خالل ختليهـا بانتهاجها سياسة إصالح جذري لنظامها احملاسيبوذلك كغريها من الدول اليت سلكت هذا املسار  واجلزائر
اجلزائـر  يف املمارسة احملاسبية ب يقريهدف اىل ت ، والذي)SCF( ، واعتماد النظام احملاسيب املايل)PCN(املخطط احملاسيب الوطين  عن

  :يف اطار ذلك جاءت اشكالية هذه الورقة على النحو اآليت . من املمارسات العاملية
  ؟يف تفعيل املمارسة احملاسبية النظام احملاسيب املايلما مدى مسامهة 

  :هذا السؤال اجلوهري إىل إدراج األسئلة الفرعية التالية يقودنا
 ؟حملاسيب على عملية القياستأثري اإلصالح اما مدى  .1
 إىل أي مدى ميكن أن يساهم النظام احملاسيب املايل يف حتسني جودة اإلفصاح احملاسيب؟ .2
 ما مدى تأثري اإلصالح احملاسيب على الثقافة احملاسبية السائدة لدى احملاسبني؟ .3
 فرضيات البحث: 

  :البحث حناول اختبار صحة الفرضيات التاليةهذا إشكالية  ملعاجلة
 . يف احملاسبة ياالجتهاد العامل إليه، مع ما آل SCFهناك انسجام بني االدوات املستخدمة يف القياس احملاسيب حسب  .1
 .يساهم النظام احملاسيب املايل بشكل فعال يف حتسني جودة االفصاح احملاسيب .2
 .حاسبة والقائمة على اخللفية اجلبائيةعدم تغري الثقافة احملاسبية اليت كانت سائدة، وبالتايل استمرار النظرة الضيقة للم .3
 الدراسة أمهية:  

ة الدوليـة مـن   يعايري احملاسباملاحملاسيب يف اجلزائر وهذا بتبين فكرة  للنظامأمهية هذه الدراسة يف تزامنها مع التغري احلاصل  تكمن
يبه من التطبيقات احملاسبية على الصـعيد الـدويل   النظام احملاسيب املايل، والذي جاء ليطور نظام احملاسبة يف اجلزائر وتقر تطبيقخالل 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن االساس املعتمد يف اصـالح  . اسبيةلتسهيل قراءة القوائم املالية من طرف مستخدمي املعلومة احمل
الضرييب ال خلدمة متطلبـات   دمة النظامموجه أساساً خل) PCN(النظام احملاسيب اجلزائري كان يقوم على ان املخطط احملاسيب الوطين 

  . األسواق املالية من حيث االفصاح واالتصال، مما دعا إىل االعتماد على نظاماً حماسبياً أكثر مالئمة هلذا الواقع
كان من الضروري تشخيص واقع االصالح احملاسيب يف اجلزائر بعد أربع سنوات من التطبيق، وذلك من منظور مدى تأثريه  وذا

  . تفعيل املمارسة احملاسبيةومسامهته يف
  :من خالل هذه الدراسة التطرق اىل النقاط التالية وسنحاول

 

1 
  األعمال الدولية للتوحيد والتوافق احملاسبيني -أوالً
سيات وغزوها لألسواق العاملية، وزيادة تشابك أنشطتها الدولية، وكذا تطور حركة الواسع للشركات املتعددة اجلن االنتشارإن 

العاملية، أدى إىل ضرورة توفري معلومات مالية قابلة للفهم واملقارنة على املستوى الـدويل، إال أن   البورصاترؤوس األموال يف خمتلف 
ومن أجل هذا انصب االهتمام حول حماولة التنسـيق  . دون حتقيق ذلكاالختالفات بني النظم واملمارسات احملاسبية بني الدول، حال 

  .والتوفيق بني النظم واملمارسات احملاسبية املختلفة اعتماداً على مرجع حماسيب حيظى بالقبول العام
I. التوافق احملاسيب )(Harmonisation:  

 .1.Iالتوافق احملاسيب مفهوم:  
  :فق احملاسيب الدويل نذكر منهاهناك العديد من التعاريف اليت قدمت للتوا
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  يعرف التوافق على أنه مفهوم يستخدم يف احملاسبة الدولية للداللة على السعي حنو التقليل من الفروق واالختالفات بني
  1.األنظمة احملاسبية الوطنية

 وقد عرف "Nobes " و"Parker "  وذلك من حملاسبيةا التطبيقات يف االنسجام درجةمن رفع ال عملية"التوافق على أنه 
 .2"التطبيقات لتلك التباين لدرجة حدود وضع خالل

  املالية القوائم إعداد عند املختلفة الدول بني والطرق احملاسبية املمارسات وتقريب تنسيق حماولة" الدويل يقصد بالتوافقكما 
  3"الدويل املستوى على مقارنتها يسهل وبصورة حىت املختلفة احملاسبة ملعايري وفقًا

 الدويل، القبول بصفة حتظى احملاسبية، املعايري من االحتكام جلملة ، ميكن القول بأن التوافق احملاسيب الدويل يعينما سبقمن خالل 
   .احملاسبية املمارسة على االنسجام إضفاء ودف إىل

 .2.Iمقومات التوافق احملاسيب:  
من جهة أخرى من جهة، و ، هذادماج فيها أن تتوافر فيه مقومات هلذا التوافقبلد يريد التوافق مع البيئة الدولية واالن أليينبغي 

  4 :وهي ،تليب هذه املقوماتا البلد يف هذمعينة توافر متطلبات 
أو يف طريقها إىل البيئة املعوملة، ويعين هذا أن تتوافق بيئة العاملية، أي أن تتوافق مع صفات العوملة وبيئتها من حيث  معوملةبيئة  -

االنضمام إىل املؤسسات الدولية أو ذات الصبغة الدولية ويف مقدمتها منظمة التجارة العاملية وشروطها واتفاقياا، منظمة البورصـات  
  .وغريها (IASB)، جملس معايري احملاسبة الدولية  (YOSCO)العاملية

لدولية وإزالة أي تعارض أو عدم التطابق معها حبيث تكييف التشريعات والقوانني واألنظمة وتعديلها مبا يتوافق مع املتطلبات ا -
  .يسهل تطبيق املعايري الدولية

، وهنا يتراجع دور الدولة )الشركات(البيئة االقتصادية للبلد هي بيئة االقتصاد اجلزئي أي بيئة الوحدات االقتصادية  تكونأن  -
  .أو مسيطراً أو مالكاً إىل كونه دوراً تنظيمياً وتنسيقياً وليس دوراً قائداً أو موجهاً

والنفسي ملواطين البلد، واملقصود بالتكييف الفين هو استخدام التقنيات احلديثة يف جمال العمل بطريقة كفـؤة   الفينالتكييف  -
  .وإمكانيات جيدة، أما التكييف النفسي فيقصد به تقبل مواطين البلد لثقافة العوملة وتوجهاا

II. التوحيد احملاسيب:  
يف احلقيقة املعاصرة يف جمال احملاسبة، فخالفاً للتوافق احملاسيب الذي يشـري إىل ختفـيض    اهلامةوحيد احملاسيب أحد النقاط يعترب الت
قواعد احملاسبة الوطنية، جند أن التوحيد احملاسيب مصطلح خاص باحملاسبة الدولية يشري إىل توحيد القواعـد احملاسـبية    بنياالختالفات 

  .ثلةوتطبيق معايري مما
  5.هو شكل مبسط من التوحيد وخطوة أوىل إىل ذلك" التوافق احملاسيب"القول أن  ميكنوعليه 

  :ما يلي، نذكر منها هناك العديد من التعاريف اليت قدمت للتوحيد احملاسيبو
  ،على املستوى أن التوحيد الكامل صعب التحقيق  ومباالتوحيد ويعين جعل الشيء واحدا وهو التماثل والتطابق واالنتظام

 6.أو االتساق الدويل، فقد جاء التوحيد يف بادئ األمر بصيغة خمففة وهو ما يسمى بالتوافق
  وقد عرف(ROUSSE) موع للتنظيم موجه موحد نظام عن عبارة احملاسيب التوحيد" :يلي احملاسيب كما التوحيد 
 7 .إليه تنتمي الذي القطاع نكا الدول مهما من جمموعة أو دولة، يف املنتجة املؤسسات حماسبات
 للتوحيد وحسب املعهد الفرنسي (AFNOR) بتنظيم تسمح اليت القواعد من مجلة سن يشمل احملاسيب التوحيد فإن 

  8.وتبسيطها بتوحيدها ونواتج العمل، أدوات
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.1.II  احملاسيب التوحيدأهدف:  
  9:خالل من املالية القوائم توحيد ضمان إىل احملاسيب التوحيد عملية دف

 اإلثبات ووثائق مستندات من تبدأ اليت اإلنتاج سلسلة ميثل الذي (Le processus comptable) احملاسيب السياق توحيد -

 تتحرى معايري إتباع خالل من احملاسبية، إنتاجية املصاحل من الرفع إىل املرحلة، هذه يف التوحيد اخلتامية، ويهدف القوائم إىل وتنتهي

 الدقة؛
 الطالبة األطراف احتياجات خمتلف عن اإلجابة حتمل اليت اخلتامية املالية القوائم أساسا ميثل الذي احملاسيب نتجامل توحيد -

 على اإلجابة تتم حىت القوائم، هذه لتوحيد هو الداعي مصاحلها تضارب وإمكانية الفئة هذه جتانس عدم إن احملاسبية، للمعلومات

  .احتياجام من ممكن قدر أكرب
تصور األهداف املرجوة من عملية التوحيـد   ناالتوحيد احملاسيب، ميكن يف جمالهودات املبذولة على املستوى العاملي ا خالل ومن

  10:احملاسيب العاملي، إذ يهدف التوحيد احملاسيب العاملي إىل
   ؛تبسيط قراءة القوائم املالية بلغة حماسبية موحدة -
  م؛والفروع للشركة األفرض رقابة على الشركات التابعة  -
 تقليل أو تقليص التكاليف الناجتة عن عملية ترمجة أو حتويل القوائم املالية من النظام احملاسيب للبلد الذي تعمل به الشركات التابعة -

  ؛والفروع إىل النظام احملاسيب للشركة األم
حتديد طرق حساب االهتالكات،  ت، إعادة تقييم عناصر امليزانية،احملاسبية املعتمدة يف عملية التقييم اخلاصة باحملزونا قتوحيد الطر -

  .وتوحيد اإلجراءات احملاسبية دف الوصول إىل قوائم مالية موحدة. كيفية معاجلة املؤونات
III. ملعايري احملاسبة الدوليةا:  

 .1.III الدولية املعايري احملاسبيةمفهوم:  
مناذج أو إرشادات عامة تؤدي إىل توجيه وترشيد املمارسة العملية يف احملاسـبة  : "ابأعموماً كما ميكن تعريف املعايري احملاسبية 

  11".ومراجعة احلسابات
بيان إداري مكتوب تصدره هيئة مهنية حماسبية يتعلق بعنصر حمدد من القوائم املالية  : " يعرف بأنه فهو احملاسيب الدويل املعيار أما

أو األحداث اليت تؤثر على املركز املايل للمؤسسة ونتائج أعماهلا، ويتم مبوجبه حتديـد الوسـيلة    أو نوع حمدد من العمليات احملاسبية،
  12" املناسبة للقياس والعرض، أو كيفية التصرف يف هذا العنصر لتحديد نتائج األعمال، وعرض املركز املايل للمؤسسة

 .2.IIIالدولية املعايري احملاسبية خصائص:  
 13:أمهها اخلصائص، من مبجموعة الدولية سبيةاحملا املعايري تتصف

 نتج اليت (IASC)احملاسبية الدولية  املعايري هيئة عرفتها اليت األخرية اإلصالحات بعد خاصة اإلمجاع، حتقيق على قدرا -
 املؤهلة؛ طنيةالو اهليئات نظر وجهة إمهال دون ا، املهتمة األطراف كل لتشمل املعايري وإعداد االستشارة جمال توسيع عنها

 ما وهو للمعايري، جماال اليت تكون عياملواض حيال الوطنية املمارسة مييز الذي التباين بني التوفيق خالل من اكتسبتها اليت قوا -
 اجلودة؛ عالية نوعية أكسبها

 ؛مستعمليها خمتلف ترضي حلول من تقدمه ملا نتيجة مرونتها -
 .لتنظيما أو القانون صفة ليست ألا إجبارية غري -
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 .3.IIIالدولية املعايري احملاسبية نشأة:  
نتيجة التفاق بلندن، ) IASC(، أين تأسست جلنة معايري احملاسبة الدولية 1973معايري احملاسبة الدولية إىل عام  تعود بداية نشأة

هولندا، بريطانيا، ايرلنـدا، والواليـات   أستراليا، كندا، فرنسا، أملانيا، اليابان، املكسيك، : هيئات حماسبية مهنية يف عشر دول وهي
متكنت من إصدار العديـد مـن املعـايري    قد ، والدويل على املستوى  احملاسيب تسعى هذه اهليئة اىل حتقيق التوافق .املتحدة األمريكية
  14.والنشرات التفسريية IASاحملاسبية الدولية 

اسبية الدولية، وحتقيق قدراً من التوافق بني املمارسات احملاسـبية  اىل العمل على تطوير املبادئ واملعايري احمل IASCيهدف جملس 
   15:الدولية، وذلك من خالل ما يلي

  املشاركة يف مناقشة القضايا احملاسبية املطروحة دولياً حول املعايري احملاسبية الدولية؛  -  
  ول اليت مل تتبىن معايري وطنية؛العمل على تكييف املعايري احملاسبية الدولية مع السياسة احملاسبية للد -  
  استخدام املعايري احملاسبية الدولية كقاعدة أساسية إلنشاء معايري حماسبية وطنية؛ -  
  املقارنة بني املعايري الدولية واملعايري الوطنية وذلك بغية القضاء على الفروقات اجلوهرية املوجودة بينهم؛ -  
  .احملاسيب الدويل إقناع الدول بامتيازات حتقيق التوافق -  

 بعـض  دمج مت مث ، 2000اية غاية إىل معيار 41 أصدرت حیث (IAS)الدولية  احملاسبة يريمعا وضع اللجنة وقد تولت
  16.معيار 29 إىل 2011لغاية عام  عددها فوصل منها وإلغاء بعض أخرى يف املعاییر

اسـم   هـا يعل طلقيو إصدارها يتم اليت للمعايري اتريتفس بوضع عملها تعلقي أخرى جلنة الدولية احملاسبية املعاییر جلنة تبعيو
 يف سهايتأس منذ اريتفس 34اللجنة  أصدرت حیث" SIC" ريتفس كل على طلقي، و"SIC"ةيالدول احملاسبة يريمعا اتريتفس جلنة"

  17.ة ذات العالقة، ومت فيما بعد دمج كثري من هذه التفسريات ضمن املعايري احملاسبي 2000عام ةيا ةيلغا 1977عام
اليت مت اختاذها هو تغيري اسم اللجنة إىل جملس  ومن بني االجراءات االساسية، )IASC(مت إعادة هيكلة  2001أفريل  بداية ويف

مـع   IFRS، وتغيري اسم املعايري احملاسبية الدولية القادمة إىل املعايري الدولية إلعداد التقـارير املاليـة   )IASB(معايري احملاسبة الدولية 
  18.على املعايري السابقة IASاالبقاء على تسمية 

 معايري تفسري جلنة" لتصبح SIC التفسريات جلنة تسمية أعيدت و، IASة يالدول احملاسبة معايري من العديد مراجعة متت وكذلك
معيـاراً للتقـارير املاليـة     13 بإصدار قاممعايري احملاسبة الدولية  جملس كما جتدر االشارة اىل أن. IFRIC 19ة ليالدو ةلياملا ريالتقار

IFRS 20 2013 عام ةيلغا. 
  21:عدة أهداف أمهها -إعادة اهليكلة -ولقد كان هلذا التغيري 

حتقيق استقاللية اهليئة، وذلك بإبعاد عملية صناعة املعايري احملاسبية الدولية عن كل الضغوط خاصة من االحتاد الدويل  -
 ية العاملية؛للمحاسبني وبعض املنظمات املال

 حتقيق هيكل جغرايف عالٍ حبضور خمتلف القارات اخلمس؛ -
 .ممارسة الدور التطويري للمعايري احملاسبية الدولية بدالً من تبين معاجلات وطنية وحماولة إكساا الطابع الدويل -

 .4.IIIاجلديد هليئة معايري احملاسبة الدولية التنظيم:  
ومبوجـب  . 2001ديد للَّجنة، ومت االتفاق على أن تبدأ اللجنة عملها يف بدايـة أفريـل   مت إنشاء الدستور اجل 2000 سنةيف 

  :التايل) 01(رقم الشكل  وفقهيئة لالتنظيم اجلديد لأصبح  الدولية احملاسبية هيئة املعايرياالصالحات اجلذرية اليت أدخلت على 
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  لدوليةاملعايري احملاسبية ا التنظيم اجلديد هليئة): 01(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Source: PASCAL Barneto, Normes IFRS – Application Aux états Financiers,  

2eme édition, Dunod, Paris 2006, P: 27. 
 

  احملاسيب يف اجلزائر اإلصالح  -ثانياً
التطورات اليت حـدثت علـى   ، بدأ اإلعداد لنظام حماسيب جديد يتماشى و2001يف بداية العشرية األخرية وبالتحديد يف سنة

وضعت اجلزائر نظاما حماسبيا ماليا مبوجب القانون رقم   2007سنة أواخر ويف. االقتصاد الوطين متبنيا يف ذلك مفهوم احملاسبة املالية
مـاي   26املـؤرخ يف   156-08، و الذي من بني أحكام تطبيقه املرسوم التنفيذي رقم 2007نوفمرب  25املؤرخ يف  07-11

، إال انه تأجـل إىل  2009 وقد تقرر تطبيق النظام احملاسيب املايل مبوجب القانون السالف الذكر يف األول من شهر جانفي ،2008
أصـبح   لكوبذ. 2008و املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  2008جويلية  24املؤرخ  02-08سنة أخرى مبوجب األمر رقم 

 2009أكتـوبر   29الصادر بتاريخ  02مبوجب التعليمة رقم  2010ول من شهر جانفي هذا القانون ساري املفعول ابتداء من األ
-75النظام احملاسيب املايل كل األحكام املخالفة، السيما األمر رقم  ىوبدخوله حيز التنفيذ ألغ. حول أول تطبيق للنظام احملاسيب املايل

  .ينواملتضمن املخطط احملاسيب الوط 1975 أفريل 29املؤرخ يف  37
I. يف اجلزائر االصالح احملاسيب دوافع 

  22:ميكن تلخيص أهم دوافع اإلصالح احملاسيب يف العناصر التالية
  انتقال االقتصاد اجلزائري من اقتصاد اشتراكي إىل اقتصاد السوق؛ -
احملاسبية باملعايري قصد االلتزام  )واملنظمة العاملية للتجارة ،صندوق النقد الدويل، البنك الدويل(ضغوطات اهليئات الدولية  -

  الدولية؛
  عدم مالئمة املخطط احملاسيب الوطين مع احتياجات الشركات األجنبية القائمة باجلزائر؛ -
تبين اتمع الدويل ملعايري احملاسبة الدولية، واليت تتعلق بعدة موضوعات م احملاسبة الدولية بشكل عام، وخاصة القياس  -

  والتقييم والعرض واإلفصاح؛

IASC- la fondation 
)عضو 22(احملاسبة الدولية  مؤسسة هيئة معايري  

IASB- le conseil 
 جملس معايري احملاسبة الدولية

)عضو 14(  

 

ديرية النشاطات التقنية م
)االشخاص التقنيون(  

)موظف 20(  

(SAC) 
)عضو 30(  

(IFRIC) 
)عضو 12(  

االس االستشارية 
 والتخصصات االخرى

ادارة، (مديرية النشاطات التقنية 
اشهار، منشورات، 

)اخل...ميزانيات،   

اف
الطر
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ات العوملة اليت تقتضي تغيريات جذرية يف امليدان احملاسيب، هذه التغيريات جيب أن تكون يف مستوى التطورات إفراز -
 االقتصادية، ويف إطار املعايري احملاسبية الدولية، وبالتايل ارتباط احملاسبة بالتوجه االقتصادي اجلديد؛

 أكثر ومبادئ مرجعية ركيزة على نعمل بأن يسمح والذي العاملية تباملمارسا احملاسبية ممارساتنا يقرب الذي الدويل االختيار - 
 23 املعاصر؛ االقتصاد مع مالئمة

 النظم اختالف مشاكل من لوقايته املالية واحملاسبية واملعامالت اإلجراءات تدويل خالل من األجنيب املستثمر جلب حماولة -
  املالية؛ مالقوائ إعداد حيث من أو حيث اإلجراءات من سواء احملاسبية

 .نقائص و عيوب املخطط احملاسيب الوطين -
II. عرض النظام احملاسيب املايل  

  :حناول من خالل هذا البند عرض االطار العام للنظام احملاسيب املايل، وذلك من خالل العناصر االلية
 .1.IIاحملاسيب املايل اإلطار التصوري للنظام  

 وتفسـريها احملاسبية  املعايري إلعداد دليل يعترب حيثاملايل،  احملاسيب النظام ا من بني اإلضافات اليت جاء التصوري اإلطار يعد
، 24تكون بعض املعامالت وغريها من األحداث األخرى غري معاجلة مبوجب معيار أو تفسـري املالئمة عندما  احملاسبية الطريقة واختيار
  :من املفاهيمي اإلطار يتكون حیث
 التطبيق جمالالتعاريف و. 
 حماسبية والفرضيات بادئامل. 
 والتكاليف املنتجات اخلاصة، األموال اخلصوم، األصول، تعريف. 

 .2.IIاحملاسبة تنظيم  
  .وضع النظام احملاسيب املايل جمموعة من القواعد واملبادئ الواجب على املؤسسات واخلاضعني هلذا النظام مراعاا واحترامها

 .3.IIواالعباء والنواتج صومواخل األصول ليوتسج مييالتق قواعد   
، والنـواتج  واألعباء واخلصوم األصول ليوتسج مييالتق العديد من النقاط أمهها قواعد 26/07/2008املؤرخ يف  القرار تناول

  25:ذلك كما يلياليت مت التطرق إليها من ثالث زوايا أساسية، وو
 املبادئ العامة للتقيم؛ -
 ؛قواعد خاصة للتقيم واالدراج يف احلسابات -
 .كيفيات حاصة للتقييم واحملاسبة  -

تعترب املبادئ العامة للتقييم حمدد أساسيا يف بناء منهجية العمل احملاسيب داخل أي مؤسسة اقتصادية، كون توقف نتائج العـرض  
تستند هـذه  . هر القانويناالول على سالمة التقييم كقيام النظام احملاسيب املايل على مبدأ أسبقية الواقع االقتصادي على املظ املعياروفق 

  :املبادئ على اآليت 
 يدرج يف عناصر االصول واخلصوم واالعباء والنواتج أي عنصر حيتمل أن تعود منه واليه منفعة اقتصادية مستقبلية؛ -
 تقييم الكلفة بطريقة صادقة؛ -
 حتويل املخاطر واملنافع للمشتري؛ -
 .ية أو قيمة االجناز أو احملينةتقييم عناصر القوائم املالية على أساس القيمة احلقيق -
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 .4.IIعرض الكشوف املالية  
فرض النظام احملاسيب املايل على املؤسسات اليت تندرج ضمن جمال تطبيقه أن تقوم بإعداد قوائم مالية تسـمح بإعطـاء صـورة    

بات النتـائج، جـدول   زيادة على امليزانية وجدول حسـا  )SCF(حسب  القوائم املالية تتضمنحيث حالة املؤسسة،  عنصادقة 
وبالتايل جند أن النظـام  . وكذلك ملحق يتضمن الطرق والقواعد احملاسبية املعتمدة. تدفقات اخلزينة وجدول تغريات األموال اخلاصة

  ).01(احملاسيب املايل اعتمد القوائم املالية احملددة يف معيار احملاسبة الدويل رقم 
 .5.IIعرض وتقدمي مدونة احلسابات  
  :دونة احلسابات بسبعة أصناف هي جاءت م

 .حسابات رؤوس االموال: الصنف األول  -
 .االصول الثابتة: الصنف الثاين  -
 املخزونات : الصنف الثالث -
 .حسابات الغري: الصنف الرابع  -
 .احلسابات املالية: الصنف اخلامس  -
 .حسابات االعباء: الصنف السادس  -
  حسابات النواتج: الصنف السابع  -

واليت تستعمل يف حماسبة التسيري وااللتزامات املالية خارج امليزانية، ) 9(و ) 8(و ) 0(مؤسسات استعمال األصناف كما ميكن لل
  .7إىل  1أو من أجل متابعة عمليات خاصة ال يوجد هلا حساب يف اموعات من 

 .6.IIاحملاسبة املبسطة  
نظام حماسيب مبسط يقوم على أساس حتصيلها وصرفها ويدعى  ميكن للمؤسسات الصغرية واليت تتميز خبصائص معينة أن تستعمل

  26 .حماسبة اخلزينة
ختضع املؤسسات الصغرية اليت تتوفر فيهـا  "يف القسم التاسع منه على ما يلي  200827جويلية  26وقد نص القرار املؤرخ يف 

، لنظام احملاسبة املالية املبسطة والـذي يعـرف   بعض شروط رقم األعمال وعدد العمال وطبيعة النشاط احملددة من طرف وزارة املالية
وبالتايل فإن تطبيق نظام احملاسبة املبسطة من طرف هذه املؤسسـات   .مبحاسبة اخلزينة، إال إذا انتهجت وجهة أخرى من تلقاء نفسها

  .يعد خيار تتخذه املؤسسة بإرادا
كمـا ختضـع    . لألموال سواء كانت إيرادات أو خسائر صافيةوترتكز حماسبة اخلزينة على إعداد دفتر خزينة يربز التدفق الصايف

 28 :املؤسسات الصغرية واليت متسك حماسبة مالية مبسطة إىل إعداد كشوف مالية خاصة تتمثل يف
 وضعية اية السنة املالية؛ -
 حساب نتائج السنة املالية؛ -
 .جدول تغري السنة املالية -

III. أهداف النظام احملاسيب املايل  
م احملاسيب املايل أمهية بالغة كونه يستجيب ملختلف احتياجات املهنيني واملستثمرين، كما أنه يشكل خطوة هامة يف يكتسي النظا

  29:تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف إطار التوحيد احملاسيب العاملي، ويهدف النظام احملاسيب املايل إىل حتقيق ما يلي
 زائري ليتوافق واألنظمة احملاسبية الدولية؛ ترقية النظام احملاسيب اجل -
 االستفادة من جتربة الدول املتطورة يف تطبيق النظام احملاسيب املوحد؛ -
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 االستفادة من مزايا هذا النظام خصوصاً يف جمال تسيري املعامالت املالية واحملاسبية واملعاجلات املختلفة؛ -
املؤسسات االقتصادية الوطنية واملؤسسات األجنبية باعتبار أن نظام احملاسيب املايل  تسهيل خمتلف املعامالت املالية واحملاسبية بني -

 ، IAS/IFRSمع معايري احملاسبة الدولية  متقارب
 احملاسبية؛ الطرق اختالف جتنيبه مشاكل خالل من اجلزائر إىل جلبه يف أمال األجنيب للمستثمر احملاسيب العمل تسهيل -
  الوصول إىل الشفافية يف اإلفصاح عن املعلومات، مما يؤدي إىل ترسيخ أسس حوكمة الشركات؛ حتقيق املصداقية من خالل -
 تسهيل اندماج اجلزائر يف االقتصاد العاملي من خالل تعزيز مكانتها وثقتها لدى املنظمات املالية والتجارية الدولية؛ -
ات على املستوى الوطين من خالل معلومات تتسم املساعدة يف إعداد اإلحصائيات واحلسابات االقتصادية لقطاع املؤسس -

 باملوضوعية واملصداقية؛
 ؛الدول ملختلف احملاسبية توحيد اإلجراءات بفضل الداخلية ريراللتق تناسق أحسن من اجلنسيات املتعددة الشركات تستفيد -
 30؛إجياد حلول حماسبية للعمليات اليت مل يعاجلها املخطط احملاسيب الوطين -
 .ة أفضل للحسابات بالنسبة للمستثمرين األجانب يف إطار عملية الشراكةضمان مقروئي -

  

2 
اىل اختبار مدى مسامهة النظام احملاسـيب املـايل يف تفعيـل     خالهلا من نسعى ميدانية، دراسةب القيام من خالل هذا البند حناول

 هـا عيوزمرتبطة بإشكالية الدراسة، مت ت أسئلة جمموعة حتتوي على ،إعداد استمارة استبيان الغرض هلذا اخترناقد و. ملمارسة احملاسبيةا
  .اجلزائريف  احملاسيب باال جمموعة من االكادمييني واملهنيني املهتمني على

  تقدمي الدراسة امليدانية: أوالً
 معاجلـة  إىل وصوالً إىل هيكل االستبيان وكذا جمتمع وعينة الدراسة، مث خصائص عينة الدراسةحناول من خالل ما يلي التطرق 

 .االستبيان
I. هيكل االستبيان 

  :مت تقسيم هيكل االستبيان اىل جزئني، وذلك كما يلي
اجلنس، العمر، : يفأسئلة مشلت معلومات دميغرافية عن عينة الدراسة، واملتمثلة أساساً ) 06(تضمن هذا اجلزء : اجلزء االول -

 .املؤهل العلمي، الوظيفة، اخلربة املهنية
 أسئلة حول مدى تأثري إصالح النظام احملاسيب يف اجلزائر على املمارسة احملاسبية؛) 06(ضم : اجلزء الثاين -
II.  جمتمع وعينة الدراسة 

 .1.IIجمتمع الدراسة:  
عينـة   أساسي لتوزيع االستمارات على، كشرط ؤهل العلمي والعملياملعلى معيار مت االعتماد اختيار جمتمع الدراسة ب عند القيام

وفيما يلي عرض للفئات الـيت تشـكل    .بشكل جيد االستبيان حمتوىمع وذلك بغية ضمان قدرة أفراد العينة على التعامل الدراسة، 
 : جمتمع الدراسة

 املمارسني ملهنة احملاسبة؛ ينيساتذة اجلامعاأل: الفئة األوىل 
 احملاسبة؛ب ذات الصلةاالختصاصات  أصحابأساتذة اجلامعة : ثانيةالفئة ال 
 اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين( املهنيني املعتمدين: الفئة الثالثة.(  
 املوظفني يف املؤسسات االقتصاديةاحملاسبني : الفئة الرابعة.  
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 .2.IIعينة الدراسة 
  .الوادي، عنابة، اجلزائر: يات خمتلفة من الوطن وهياالستمارات يف وال توزيعمت 

ارتبط مضمون ونتائج الدراسة امليدانية بالزمان الذي مت خالله توزيع واستالم استمارات االستبيان وذلك خالل الفترة املمتدة ما 
  .2013بني شهر سبتمرب وشهر ديسمري من عام 

واجلدول التايل يوضح االحصائيات اخلاصة باسـتمارة  . وموظفني ومهنينيمشلت أكادمييني استبيان استمارة  50وقد مت توزيع 
  :االستبيان

 اخلاصة باستمارة االستبيان اإلحصائيات): 01(اجلدول رقم 
  النسبة  العدد  البيان

  % 100  50  عدد االستمارات املوزعة
  % 90  45  عدد االستمارات الواردة
   % 00  00  عدد االستمارات امللغاة

   % 90  45  تمارات الصاحلةعدد االس
 بناًء على حتليل استمارات االستبيان نيالباحثإعداد  :املصدر

  حتليل نتائج الدراسة   -ثانياً
I. حناول من خالل هذا البند حتليل اخلصائص الدميغرافية للعينة املدروسة، حيث أظهرت  :وصف اخلصائص الدميغرافية للعينة

  :النتائج ما يلي
 ضح اخلصائص الدميغرافية للعينة املدروسةيو) 02(اجلدول رقم 

  اجلنس

  النسبة املئوية  التكرار  البيان
 77.8 35  ذكور
 22.2 10  أناث

 100 45  اموع

  العمر

  النسبة املئوية  التكرار  البيان
 28.9 13  سنة 30أقل من 

 40 18  سنة 40اىل  30من 
 31.1 14  سنة 40أكثر من 

 100 45  اموع

  ل العلمياملؤه

  النسبة املئوية  التكرار  البيان
 15.6 7  ليسانس
 51.1 23  ماجستري
 33.3 15  دكتوراه
 0 0  أخرى
 100 45  اموع

  الوظيفة

  النسبة املئوية  التكرار  البيان
 21,4 8  للمهنة املمارسني اجلامعيني األساتذة

 أصحابأساتذة اجلامعة 
 51,8 27  احملاسبةب ذات الصلةاالختصاصات 
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 17,9 6  املهنيني املعتمدين
إطار حماسيب ومايل يف مؤسسة 

 8,9 4  اقتصادية

 100,0 45  اموع

  اخلربة املهنية

  النسبة املئوية  التكرار  البيان
 37.8 17  سنوات 5أقل من 

 28.9 13  سنوات  10اىل  5من 
 33.3 15  سنوات 10أكثر من 

 100 45  اموع
 بناًء على حتليل استمارات االستبيان نيالباحثاد إعد :املصدر

  

وهذا يعد مؤشـر  . لديهم مستوى جامعي املستوى التعليمي للعينة مرتفع، حبيث أن مجيع أفراد العينةالسابق اىل أن يشري اجلدول 
يعزز الثقة يف إجابام واالعتماد جيد وهام على أن مجيع أفراد العينة لديهم القدرة لإلجابة على أسئلة االستبيان بشكل جيد، وهو ما 

ومن املالحظ أيضاً أن مجيع االفراد املستجوبني هم من فئة احملاسبني أو فئة االساتذة اجلـامعيني املهـتمني باـال    . عليها يف التحليل
مرتفـع   االفراد املستجوبنيمستوى خربة كما نالحظ أيضاً من خالل اجلدول السابق أن . احملاسيب ومنهم من ميتهن مهنة احملاسبة أيضاً

  . تقريباً%  33أن أفراد العينة الذين تتجاوز خربم العشر سنوات تفوق نسبة حيث نوعاً ما 
II. حتليل نتائج أسئلة اجلزء الثاين  

  ؟   احملاسب اليت تواجه املشاكل أغلب حل على قادرة قواعد النظام احملاسيب املايل، وفق احملاسبية املمارسةب القيام أن هل ترى: أوالً

  
يوضح مدى قدرة النظام احملاسيب املايل على حل ): 01(الشكل رقم 

  املشال

 

  
املستجوبني حول مدى قدرة  تفسرياتيوضح ): 02(شكل رقم ال

SCF على حل املشاكل  
  

تواجه احملاسب وهـذا   بأن غالبية املستجوبني يرون بأن النظام احملاسيب املايل قادر على حل معظم املشاكل اليت الدراسةأظهرت 
فرداً، أما البقية امتنعـوا عـن    12منهم عكس ذلك أي ما يعادل %  26.7فرداً، يف حني يرى  25أي ما يعادل %  55.6بنسبة 
  ))01(أنظر الشكل رقم ( .االجابة

   :يلي أن غالبية املستجوبني الذين أجابوا بنعم يرجعون أسباب ذلك اىل ما) 02(من خالل الشكل رقم  نالحظكما 
  تفسريات املستجوبني حول السؤال االول يوضح): 03(رقم  جدول

  النسبة املئوية  التكرار  البيان
 92 23  .السابق النظام يعاجلها مل اليت احملاسبية للمشاكل حلول على SCF ء الحتوا

 40 10  .ألنه يفي باملتطلبات احلديثة لالقتصاد الوطين
 100 25  .اسبية الدوليةألنه يستجيب ملتطلبات املعايري احمل

 بناًء على حتليل استمارات االستبيان نيالباحثإعداد  :املصدر



  – )SCFسنوات من تطبيق  بعد أربع( آراء عينة من املهنيني واالكادمييني استطالع – أثر النظام احملاسيب املايل على تفعيل املمارسة احملاسبية 
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  .أكثر موضوعية وأقرب إىل الواقعكما ذهب آخرون يف تربير إجابام، إىل أن النظام احملاسيب املايل 
، مع ما آل اليـه االجتـهاد   SCFجاء به هل ترى أن هناك انسجام  بني االدوات املستخدمة يف القياس احملاسيب وفق ما : ثانياً

   العاملي يف احملاسبة؟
  

  
  

فرد من عينة الدراسة ترى بأنه يوجـد   27من املستجوبني أي ما يعادل %  60السابق نالحظ أن ما نسبته  الشكلمن خالل 
يف احملاسبة، يف حني أن ما نسـبته   ، مع ما آل اليه االجتهاد العامليSCFانسجام بني االدوات املستخدمة يف القياس احملاسيب حسب 

  .فقد إمتنع أصحاا عن االجابة%  8.9ترى عكس ذلك، أما البقية واليت متثل نسبة %  31.1
  إعادة تقييم بعض بنود امليزانية وفقاً لطريقة القيمة العادلة يف اجلزائر تكتنفها بعض الصعوبات؟ بأنهل ترى : ثالثاً

  

 

  
 

نالحظ بأن األغلبية الساحقة من اإلجابات الواردة، تؤكد بأن هناك صعوبات عند إعادة تقيـيم   )04(من خالل الشكل رقم 
فرداً، يف حني يرى بقية املستجوبني عكـس   42أي ما يعادل %  93.3وفقاً لطريقة القيمة العادلة وذلك بنسبة  امليزانيةبعض بنود 

  .ذلك
  : تجوبني الذين أجابوا بنعم يرجعون أسباب ذلك اىل ما يليأن غالبية املس) 05(من خالل الشكل رقم  نالحظكما 

  تفسريات املستجوبني حول صعوبات استخدام القيمة العادلةيوضح ): 04(رقم  جدول
  النسبة املئوية  التكرار  البيان

 100 42 .غياب سوق مايل حقيقي يتميز بالكفاءة
52.4 22 .القلة اخلرباء احملاسبني واملاليني املتخصصني يف هذا ا 

 69.1 29 غياب املنافسة العادية يف بعض األسواق، وحتكم احملتكرين يف القيمة السوقية
 بناًء على حتليل استمارات االستبيان نيالباحثإعداد  :املصدر

  

  .آخرون اىل أن أسباب هذه الصعوبات قد تعود اىل غياب املرجعية واآلليات اليت تسمح بالتقييم العادل ذهبكما 
  ؟مسامهة النظام احملاسيب املايل يف حتسني جودة االفصاح احملاسيبكيف تقيم مدى : رابعاً
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%   71.1وذلك بنسـبة   يف حتسني جودة االفصاح احملاسيب بشكل فعال النظام احملاسيب املايل ساهميرى غالبية املستجوبني بأن 
بعدم مسامهة النظام يف ذلك، أما النسبة املتبقية %  6.7راسة أي ما نسبته أفراد من عينة الد 3فرداً، يف حني يرى  32أي ما يعادل 

  )).06(أنظر الشكل رقم (امتنعت عن االجابة، %  22.2وهي 
يف حتسني جـودة   بشكل فعال ساهم SCFأن غالبية املستجوبني الذين أجابوا بأن ) 07(كما نالحظ من خالل الشكل رقم 

  :ما يلييرجعون أسباب ذلك اىل االفصاح 
  تفسريات املستجوبني حول جودة االفصاح احملاسيبيوضح ): 05(رقم  جدول

  
  
  

 احملاسبية ملعاجلة بعض العمليات؟ ةمارسقيامك باملأثناء  صعوبات واجهتكهل : خامساً

  
  

أي ما يعـادل  %  42.2برية من أفراد العينة إمتنعت عن االجابة وذلك بنسبة نالحظ بأن نسبة ك )08(من خالل الشكل رقم 
من أفراد العينة أجابت بأنه مل تواجهها أي صعوبات أثناء قيامها باملمارسة احملاسـبية ملعاجلـة   %  24.5فرداً، كما أن ما نسبته  19

  :تهم بعض الصعوبات واليت ميكن إجيازها يف اآليتفرداً واجه 15أي ما يعادل %  33.3بعض العمليات، يف حني أن ما نسبته 
 ؛البحث عن القيمة العادلة لإلستثماراتب صعوبات متعلقة -
 صعوبات مرتبطة ببعض العمليات احملاسبية املتعلقة باملخزونات؛  -
 تسجيل مصاريف البحث والتطوير ألكثر من سنة؛ -
 ؛جلةوالنمطية يف املعا...التفرقة االمسية بني انواع التخفيضات  -

  النسبة املئوية  التكرار  البيان
 100,0 32 .لشكل وحمتوى القوائم املالية

 87.5 28 حلجم التفاصيل وااليضاحات ضمن املالحق
 93.7 30 .لقابلية املعلومات املالية للمقارنة

 46.9 15 . يل، وما يتطلبه من توفر املعلومة على اخلصائص النوعية املالئمةالهتمامه بالتحليل املا
 بناًء على حتليل استمارات االستبيان نيالباحثإعداد  :املصدر



  – )SCFسنوات من تطبيق  بعد أربع( آراء عينة من املهنيني واالكادمييني استطالع – أثر النظام احملاسيب املايل على تفعيل املمارسة احملاسبية 
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هل ترى أن هناك تغري يف الثقافة احملاسبية اليت كانت قائمة على اخللفية اجلبائية، وبالتايل أصبح ينظر للمحاسبة على أا : سادساً
     أداة اتصال؟     

  

 

  
  

ث نالحظ مـن خـالل   ية مدى تغري الثقافة احملاسبية السائدة واليت كانت قائمة على اخللفية اجلبائية، حيالإشكتناول هذا البند 
ة بعلى أن الثقافة احملاسبية اليت كانت سائدة يف ظل النظام السابق مل تتغري وهذا بنس بأن أغلب أفراد العينة جيمعون) 09(الشكل رقم 

  .املتبقية كانت حمايدة%  22.2بنعم، أما نسبة  % 20أجاب نما بي ،57.8%
جوبني الذين أكدوا بأن الثقافة احملاسبية مل تتغري يرجعون أسباب ذلك أن غالبية املست) 10(من خالل الشكل رقم  نالحظكما 

  : اىل
 مدى تغري الثقافة احملاسبية اليت كانت سائدةاملستجوبني حول  تفسرياتيوضح ): 06(رقم  دولاجل

  النسبة املئوية  التكرار  البيان
 88.5 23 .التعود على املمارسة احملاسبية اليت كانت سائدة يف ظل النظام السابق

 76.9 20 .سنة 33صعوبة تغيري الثقافات واالعراف احملاسبية اليت دام التعامل ا أكثر من 
 69.2 18 .القناعة الراسخة لدى احملاسبني امشية املخرجات احملاسبية

 بناًء على حتليل استمارات االستبيان نيالباحثإعداد  :املصدر
 

والذي حاولنا من خالله التطرق اىل االطـار  " تفعيل املمارسة احملاسبية علىر النظام احملاسيب املايل أث"تناول هذا البحث موضوع 
النظري للنظام احملاسيب املايل ورصد املمارسة احملاسبية يف اجلزائر بعد أربع سنوات تقريباً من دخول هذا النظام حيز التطبيـق، وقـد   

  :ما يلييف ميكن عرض أمهها ، نتائجأفرزت هذه الدراسة جمموعة من ال
 واحدة لقراءة قاعدة توفريوذلك يف سبيل  ،الدويل احملاسيب حتقيق التوافق هو الدولية احملاسبية املعايري وجود من األساسي اهلدف إن -

 قتصاديةاال اراتقرال اختاذ يف هذه املعايري مبوجب املعدة املالية الكشوفات من االستفادة وكذا ،الشركات ملختلف القوائم املالية

 ؛رشيدةال
 ، من خاللاملمارسة احملاسبية اجلزائرية من املمارسات العاملية إن اهلدف األساسي من تطبيق النظام احملاسيب املايل هو تقريب -

 ؛االعتماد يف العمل احملاسيب على ركيزة مرجعية ومبادئ أكثر مالئمة مع االقتصاد املعاصر
  ،تسهيل املعامالت احملاسبية بني خمتلف املؤسسات الوطنية واألجنبيةلى يعمل النظام احملاسيب املايل ع -
معلومات مالية منسجمة ومقروءة وتعرب يساهم النظام احملاسيب املايل يف حتسني جودة االفصاح احملاسيب، كما يعمل على توفري  -

 ؛تعبريا صادقا عن الواقع الفعلي للمؤسسة
جة لعوملة األسواق املالية، اليت تتميز بالكفاءة، مما جيعل تقييم األسهم والسندات ومشتقاا إن التطوير احملاسيب الدويل كان نتي -

وبالتايل بات من الضروري  .وفقاً لطريقة القيمة العادلة ممكناً، وهو ما يصعب حتقيقه يف اجلزائر يف ظل غياب مثل هذه السوق
 رصية لدى أفراد اتمع؛العمل على تفعيل بورصة اجلزائر، و إرساء الثقافة البو
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بالرغم من تغري النظام احملاسيب يف اجلزائر إال أن هناك استمرارية يف الثقافة احملاسبية اليت كانت سائدة يف السابق والقائمة على  -
 اخللفية اجلبائية؛

  :الفرضيات اختبارنتائج 
  ياس احملاسيب حسب املستخدمة يف الق األدواتانسجام  مبدىاملتعلقة األوىل وخبصوص الفرضيةSCF مع ما آل اليه االجتهاد ،

دوات القياس املستخدمة أ إمجاع أفراد العينة املستجوبة على إنسجامفقد حتققت هذه الفرضية من خالل . العاملي يف احملاسبة
  .فها بعض الصعوباتأن عملية القياس يف اجلزائر مازالت تكتن غري ،، مع ما آل اليه االجتهاد العاملي يف احملاسبة)SCF(حسب 

 فقد حتققت كذلك النظام احملاسيب املايل يف حتسني جودة اإلفصاح احملاسيب ةسامهمدى أما خبصوص الفرضية الثانية واملتعلقة مب ،
م النظام احملاسيب املايل يساهيف االستبيان والذي أمجع من خالله أغلب أفراد العينة املستجوبة على أن  من خالل الداللة الواضحة

 ؛ بشكل فعال يف حتسني جودة االفصاح احملاسيب
 فإن الغالبية القصوى من تأثري اإلصالح احملاسيب على الثقافة احملاسبية السائدة لدى احملاسبنيالفرضية الثالثة واملتعلقة ب خبصوص ،

، وبالتايل استمرار النظرة السابقيف ظل النظام احملاسيب  عدم تغري الثقافة احملاسبية اليت كانت سائدةاملستجوبني يؤكدون على 
 .  ، وعليه فإن هذه الفرضية كذلك حمققةالضيقة للمحاسبة والقائمة على اخللفية اجلبائية

  :التوصيات
اليت نرى بأا ضرورية لتطوير واقع املمارسة احملاسبية يف اجلزائـر يف ظـل    تأهم التوصيات واالقتراحانورد أن يلي  فيماحناول 

  :احملاسيب املايل والتوجه حنو تبين املعايري احملاسبية الدوليةتطبيق النظام 
  ا أن تساهم يف  اليتو املهنينياحملاسبني و وخربات معارف بتطوير االهتمامضرورةترقية املمارسة احملاسبية والعمل على من شأ

 ؛الفعال للنظام احملاسيب املايل التجسيد
 يري احملاسبة الدولية، وإلزام الشركات بتطبيقها؛على إصدار معايري وطنية تتفق ومعا العمل 
 املنظمات واهليئات التنسيق مع التنظيمات واجلمعيات املهنية احمللية واإلقليمية ذات العالقة مبهنة احملاسبة، وكذا اإلنظام اىل  ضرورة

 وذلك بغية االستفادة منها؛ IASBو IFACعرب العامل مثل  الدولية اليت جتمع أصحاب املهنة
 م؛ التعلي يف والتطبيقي األكادميي اجلانبني بني العالقة توثيق طريق عن، التدريب ذاوك اجلامعي احملاسيب التعليم نوعية حتسني 
 ضرورة تكثيف االحباث يف جمال احملاسبة املالية على مستوى خمابر البحث العلمي يف اجلامعات؛  
 واالعتماد فيها التسجيل على املؤسسات وتشجيعيف االقتصاد،  وتفعيلها تطويرها على ، والعملاالهتمام ببورصة اجلزائر ضرورة 

 األسواقعلى وجه اخلصوص يف  فعاليتها تكون اليت ،الدولية املعاییر احملاسبية مزايا من االستفادة بغية وذلك ،التمويل يف عليها
 ؛املالية؛ وكذا ضرورة العمل على إرساء الثقافة البورصية لدى أفراد اتمع

 

 
 

 
1  STÉPHAN Brun , L’essentiel Des Normes Comptables International IAS/IFRS, 3e Édition, Gualino 
Éditeur, Paris 2006, P 13. 

 .269، ص  2005، القاهرة والتوزيع ، إيتراك للطباعة و النشر1، طاحملاسبة و انعكاساا على  الدول العربيةحممد املربوك أبو زيد،  2
، مداخلة، السعودية العربية احملاسبة باململكة مهنة رتطوي على الدولية احملاسبة معايري مع السعودية احملاسبة معايري توافق أثرعلي،  ادم حممد الصادق 3

 .2010ماي  18السعودية، يوم  العربية الندوة الثانية عشر لسبل تطوير احملاسبة يف اململكة
 .09،ص ، دليل احملاسبنيمتطلبات التوافق والتطبيق -املعايري احملاسبية الدولية والبيئة األردنية عبد الناصر نور و طالل اجلجاوي،  4



  – )SCFسنوات من تطبيق  بعد أربع( آراء عينة من املهنيني واالكادمييني استطالع – أثر النظام احملاسيب املايل على تفعيل املمارسة احملاسبية 
 

 
 - 560 - 

 

 
معايري احملاسبة  ، مداخلة، امللتقى الوطين حولالتوحيد احملاسيب الدويل وتأثرياته على األوضاع يف اجلزائرجـابر مهـدي و عابدي حممد السعيد،  5

 2010ماي  26-25متطلبات التوافق والتطبيق، جامعة سوق أهراس،  -  اجلزائرية الدولية واملؤسسة االقتصادية 
، مداخلة، امللتقى الوطين  عرض جتارب بعض الدول –املعايري احملاسبية الدولية و متطلبات التوافق و التطبيق طلحي فاطمة الزهراء،  نسرين برجي، 6

 2010ماي  26-25متطلبات التوافق والتطبيق، جامعة سوق أهراس،  - اجلزائرية معايري احملاسبة الدولية واملؤسسة االقتصادية  حول
7 Rousse Francis, Normalisation comptable, principes et pratiques, coll. Méthodologie, Paris 1990, pp 
24-25    

 .52، ص 2002، األول، جملة الباحث، نصف شهرية، جامعة ورقلة ، العدد اسيباحمل التوحيدنقالً عن مداين بن بلغيث،   
8 Colasse Bernard, La notion de normalisation comptable, In Revue française de comptabilité, N° 182, 
Paris sept  1987, P42.                                                                                 .        53نقالً عن مداين بن بلغيث، مرجع سابق، ص   
                          

 .54ص  مداين بن بلغيث، مرجع سابق، 9
 .83، ص 2006شعيب شنوف، املمارسة احملاسبية يف الشركات متعددة اجلنسيات والتوحيد احملاسيب العاملي، أطروحة دكتوراه، اجلزائر  10
 .103ص، 2008دار الثقافة، عمان ، احملاسبة الدولية ومعايريهاحسني القاضي و مأمون محدان،  11
، "واقع مهنة احملاسبة يف فلسطني وسبل تطويرها " ، مداخلة، اليوم الدراسي حول اسبة واملراجعة يف فلسطنيواقع مهنة احملأكرم إبراهيم عطية محاد،  12

 .قسم احملاسبة باجلامعة اإلسالمية بغزة
 .32، ص 2009/2010، مذكرة ماجستري، جامعة ورقلة متطلبات جناح تطبيق النظام احملاسيب املايل يف ظل البيئة اجلزائريةدشاش أم اخلري،  13

14  MURIEL Nahmias, l’essentiel des normes IAS/IFRS, éditions d’Organisation, paris 2004, p27. 
15 ROBERT Obert, Pratique Internationale de la Comptabilité et de L’audit, DUNOD, paris 1994, P 13 
16 CODE IFRS – Normes et interpretations, textes consolidés à jour au 15 mars 2011, 6eme édition, Groupe 
Revue Fiduciaire, Paris 2011. 

 .31ص  ،2008إثراء للنشر والتوزيع،عمان  ،IAS & IFRS 2007معايري التقارير املالية الدولية خالد مجال اجلعارات،  17
18 MURIEL Nahmias, l’essentiel des normes IAS/IFRS, éditions d’Organisation, paris 2004, p: 27. 

 .31رات، مرجع سابق، صاخالد مجال اجلع 19
 .2013، دار اهلدى والنشر والتوزيع، اجلزائر احملاسبة املالية طبقاً للنظام احملاسيب املايل اجلزائريمسعود صديقي وآخرون،  20
،  مذكرة ماجستري، دراسة حالة النظام احملاسيب املايل اجلزائري:  IAS/IFRSقياس بنود القوائم املالية وفق معايري احملاسبة الدولية قوادري حممد،  21

 .36، ص 2010جامعة البليدة 
، مداخلة، امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف ظل معايري احملاسبة الدولية، املركز النظام احملاسيب املايل واملخطط احملاسيب الوطينناصر مراد،  22

 .07، ص 2010جانفي  18و 17ي يومي اجلامعي بالواد
 .295، ص 06، العدد إفريقيا، جملة اقتصاديات مشال متطلبات تطبيق النظام احملاسيب املوحد يف اجلزائركتوش عاشور،  23
 .04، ص 07، املادة 2007نوفمرب  25الصادر بتاريخ  74اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد  24
 .03، ص 2009 مارس 25الصادر بتاريخ  19اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد  25
 .77، ص نفس املرجع السابق 26
 .22، ص نفس املرجع السابق 27
 .15، ص 2008ماي  26املؤرخ يف  156-08من املرسوم التنفيذي  43املادة  28
 .292، ص مرجع سابقكتوش عاشور،  29
معايري احملاسبة  ، مداخلة، امللتقى الوطين حول (IAS1)قائمة املركز املايل يف ظل النظام احملاسيب املايل اجلديد لدرع خدجية، عبد الرحيم ليلى،  30

 .2010ماي  26-25متطلبات التوافق والتطبيق، جامعة سوق أهراس،  - اجلزائرية الدولية واملؤسسة االقتصادية



IAS-IFRS-IPSAS 
–– 24252014  

 

 
 
- 561 - 

 
financial accounting system after three years of application 
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 لمستجدات الدولية بتبنيها لنظام محاسبي مالي جديد يتوافق بدرجة عالية مع معـايير  ل لقد استجابت الجزائر
و متطلبات تطبيق هذا النظام لم تتوفر بالدرجة الكافية، و عليه نوصي بضـرورة   المحاسبة الدولية، غير أن مقومات

افه، فاإلصـالح المحاسـبي   دأجل التطبيق الفعال لهذا النظام و تحقيق أهمن  اإلسراع في توفير كل الظروف الالزمة
وسـيكون   ).إلـخ ...األطر التشريعيةاإلصالح االقتصادي و المالي، إصالح (مرتبط بباقي عمليات اإلصالح األخرى 

التـي تـواجههم    للممارسين لمهنة المحاسبة دور بارز في تشخيص واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي و الصعوبات
  .بعد مرور ثالثة من دخوله حيز التطبيق

  

 النظام المحاسبي المالي، المحاسبة الدولية، اإلطار المفاهيمي، المعايير المحاسبية الدولية.  
Abstract : Algeria has adopted a new system compliant with international standards, it is inspired 
by the new international accounting standards, but with differences in the conceptual and technical 
framework. The application of the accounting and financial system requires coordination on 
different levels (economic, financial, legislative ...).     Practitioners of the accounting profession 
have a very important role in giving their diagnostic on the difficulties they face in implementing 
this system.  
 
Keywords : Financial Accounting System, International Accounting, conceptual framework. 

 

 
باشرت اجلزائر على غرار العديد من الدول بإصالح نظامها احملاسيب دف تقريب املمارسة احملاسبية يف اجلزائـر إىل املمارسـة   

 .25/11/2007املؤرخ يف  07/11الدولية، و ذلك بتبنيها للنظام احملاسيب املايل الصادر يف نص القانون رقم 
نوات على بداية تطبيق النظام احملاسيب املايل ظهرت إىل الواجهة جمموعة من الصعوبات و ذلك إال أنه بعد مرور أكثر من ثالثة س

 .من وجهة نظر الباحثني و املمارسني ملهنة احملاسبة
 مشكلة الدراسة:  

الثالثـة   فإن ممارسة هذا النظام جتـاوزت  2010النظام احملاسيب املايل أصبحت إجبارية من الفاتح من جانفي  ممارسةمبا أن    
  .سنوات من بداية التطبيق، فلهذا جيب علينا القيام بعملية التقييم و الدراسة ملدى تطبيق النظام و املشاكل اليت تواجهه

  :و عليه حناول اإلجابة عن اإلشكالية التالية
  يقه؟ما مدى فعالية و صعوبة اعتماد النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر بعد ثالثة سنوات من بداية تطب

 دف هذه الدراسة إىل األهداف التالية  :أمهية و أهداف الدراسة:  
 حتديد اآلثار و الصعوبات اليت تواجهها البيئة احملاسبية اجلزائرية من خالل اعتمادها على النظام احملاسيب املايل؛ 

 ز التطبيق؛معرفة متطلبات تفعيل النظام احملاسيب املايل بعد دخوله حي 

 للنظام احملاسيب املايل املستوحى من معايري ) من عدمه(ي املهتمني باملمارسة احملاسبية يف اجلزائر فيما خيص تأييدهم الوقوف عند رأ 
 

____________________________________________________________ 
eMail :   (*) : mourad.aitmed@gmail.com  &  (**): bedoui.ilyess@gmail.com & (***): riadh.univ@gmail.com 
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  .احملاسبة الدولية بعد ثالثة سنوات من بداية تطبيقه
  ئة اجلزائرية و الصعوبات اليت هذه الدراسة يف حماولة ملعرفة آراء املهنيني و املمارسني ملهنة احملاسبة يف البي أمهيةكما تكمن

 .تواجههم ميدانيا

 ملعاجلة إشكالية البحث نعتمد على الفرضيات التالية :فرضيات الدراسة:  
 دوافع اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر كانت نتيجة التحوالت االقتصادية اهلامة اليت فرضتها ضغوط داخلية و خارجية؛ 
 د املمارسني ملهنة احملاسبة يف اجلزائر تطبيق النظام احملاسيب املايل؛يؤي 
 ن النظام احملاسيب املايل و جتعله يواكب املستجدات الدولية؛إصدار القوانني و التشريعات من اجلهـات املختصة ضروري يف حتي  

  :إىل التطرق إىل العناصر التالية) امليداين(و سوف حناول من خالل هذه الدراسة بشقيها النظري و التطبيقي  
 

 
  .تقدمي النظام احملاسيب املايل -1

  .سنحاول من خالل هذه النقطة تقدمي النظام احملاسيب املايل من خالل التطرق إلطاره القانوين و كذا خمتلف اإلثراءات اليت عرفها
  .اإلطار القانوين للنظام احملاسيب املايل. 1-1

  :ضمن للنظام احملاسيب املايل ما يلياإلطار القانوين املت يتضمن
 و قد تضمن هذا القانون ألول مرة  ،)مادة 43(يتضمن النظام احملاسيب املايل  2007نوفمرب  25املؤرخ يف  )11-07(القانون رقم

  .و كذا مصطلح اإلطار التصوري للمحاسبة املالية (La Consolidation)موضوع التجميع احملاسيب 
 مادة، و يهدف من خالل مادته  44، يتضمن هذا املرسوم على 2008ماي  26املؤرخ يف ) 156-08(م املرسوم التنفيذي رق

 . )11-07(من القانون  )40-36-30- 25-22-9- 8-7-5(األوىل إىل حتديد كيفيات تطبيق املواد 
  ئم املالية و عرضها و كذا مدونة و الذي حيدد قواعد التقييم و احملاسبة و حمتوى القوا 2008جويلية  26املؤرخ يف  71القرار رقم

 السابقة من املرسوم التنفيذي السابق )16(و يهدف هذا القرار إىل حتديد كيفيات تطبيق املواد الستة عشر . قواعد سري احلسابات
 .و اليت كانت موضوع إحاالت إىل قرارات تصدر عن الوزير املكلف باملالية )08-156(

  .مصطلحا من املصطلحات احملاسبية مستوفية الشرح )99(سع و تسعون هذا القرار معجما لت تضمنكما 
  الذي حيدد سقف األعمال و عدد املستخدمني و النشاط املطبق على الكيانات 2008جويلية  26املؤرخ يف  72القرار رقم ،

 الصغرية، بغرض مسك حماسبة مالية مبسطة؛
  مادة تضمنت اإلجراءات التنظيمية و  26، جاء هذا املرسوم يف 2009أفريل  07املؤرخ يف  )11- 09(املرسوم التنفيذي رقم

 الشروط الواجب توفرها عند املعاجلة احملاسبية بواسطة برامج اإلعالم اآليل؛
  و اليت تتضمن أول تطبيق للنظام احملاسيب املايل، تضمنت هذه التعليمة  2009أكتوبر  29الصادرة بتاريخ  )02(التعليمة رقم

و كأن احلسابات أُوقفت حسب النظام  2010عامة حول االنتقال حبيث جيب أن يتم إعداد و عرض القوائم املالية لسنة املبادئ ال
 .احملاسيب املايل

  .2010التعليمات الصادرة بعد الفاتح من جانفي . 1-2
هجية، و ذلك بعد الفاتح من جانفي قامت وزارة املالية من خالل الس الوطين للمحاسبة بإصدار جمموعة من التعليمات املن   
 ، أي بعد بداية تطبيق النظام احملاسيب املايل، هذه التعليمات جاءت يف جلِّها تدعم و تقَدم شروحات أكثر للتعليمة الوزارية رقم2010

  :1التعليمات فيما يليو املتعلقة بتطبيق النظام احملاسيب املايل ألول مرة، و تتمثل هذه  2009أكتوبر  29املؤرخة يف  )02(
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  و اليت تتضمن التطبيق األول للنظام احملاسيب املايل؛ 2010أكتوبر  19، املؤرخة بتاريخ )01(املذكرة املنهجية رقم 
  و املتعلقة بالتثبيتات املعنوية؛ 2010ديسمرب  28، املؤرخة بتاريخ )02(املذكرة املنهجية رقم 
  و املتعلقة باملخزونات؛ 2010ديسمرب  28ريخ ، املؤرخة بتا)03(املذكرة املنهجية رقم 
  و املتعلقة بالتثبيتات العينية؛ 2011مارس  20، املؤرخة بتاريخ )04(املذكرة املنهجية رقم 
  و املتعلقة مبنافع املوظفني قصرية و طويلة األجل؛ 2011 مارس 26، املؤرخة بتاريخ )05(املذكرة املنهجية رقم 
  و املتعلقة باملصاريف و اإليرادات خارج االستغالل، حيث تعلقت  2011ماي  05، املؤرخة بتاريخ )06(املذكرة املنهجية رقم

 ؛)798-797- 796-780- 750-792-699- 698-696-692(هذه املذكرة املنهجية بكيفية اإلنتقال اخلاصة باحلسابات 
  طويلة األجل؛ واملتعلقة بالعقود 2011ماي  24 بتاريخ، املؤرخة )07(املذكرة املنهجية رقم 
  و تضمنت املذكرة بعض األمثلة املتعلقة باألصول و اخلصوم املالية  2011جوان  07، املؤرخة بتاريخ )08(املذكرة املنهجية رقم

  . اخلاصة بكيفية االنتقال
ـ  من    درت يف خالل سرد توقيت صدور املذكرات املنهجية، يتضح أا تتعلق بعناصر حمددة، كما أن آخر مذكرة منهجية ص

من القانون التجاري، و اليت تلزم اجتماع اجلمعية العادية مرة على األقل يف  676، و مع التوازي مع مضمون املادة 2011جوان  07
 السنة خالل الستة أشهر اليت تسبق قفل السنة املالية، و فيها يشترط حمافظ احلسابات إىل إمتام املهمة اليت أُسنِدت إليه، يبـين تـأخر  

ة املالية يف إصدار هذه املذكرة، مما يعين تأخر بعض املؤسسات التجارية يف إيداع حساباا لـدى املركـز الـوطين للسـجل     وزار
لدى املركـز الـوطين للسـجل     2010، و يتأكد ذلك من خالل تأجيل آجال إيداع احلسابات االجتماعية اخلاصة بسنة التجاري

  .2011أوت  31إىل  2011 جويلية 31التجاري من 
 .النظام احملاسيب املايل بني واقع املمارسة و صعوبات التطبيق -2
  .حتديات تطبيق النظام احملاسيب املايل. 2-1
سعت اجلزائر انطالقا من تبنيها النظام احملاسيب املايل إىل خلق توافق و انسجام بني البيئة الدولية و البيئـة اجلزائريـة، إال أن      

  :2ال تكون كافية من الناحية التطبيقية و ملا هلا من آثار غري إجيابية للتحديات التاليةخطوة التوافق هذه قد 
 ز بالكفاءةز بالكفاءة، مما : غياب سوق مايل يف اجلزائر يتميإن التطور احملاسيب الدويل كان نتيجة لعوملة األسواق املالية، اليت تتمي

لطريقة القيمة العادلة ممكنا، و هو ما ال يتحقق يف حالة بورصة اجلزائر، األمر الذي جيعل تقييم األسهم و السندات و مشتقاا وفقا 
 يؤكد ضرورة ربط اعتماد النظام احملاسيب املايل بإجراء إصالح جاد و عميق على النظام املايل للجزائر؛

  و النظام الضرييب من جهة أخرى، فإذا أخذنا عدم ترابط تبين النظام احملاسيب املايل بإجراء تعديالت على القانون التجاري من جهة
كمثال على ذلك تسجيل قرض اإلجيار يف األصول و إدراج اإلهتالكات املتعلقة باألصل املستأجِر ضمن أعباء الدورة كما نص 

  . ة فقطعليه هذا النظام، فإن القانون الضرييب احلايل يسمح للمؤسسات بإدراج اإلهتالكات اليت تعود ألصل متلكها املؤسس
من رأس ماهلا االجتماعي، غري أن النظام احملاسيب  75%القانون التجاري احلايل ينص على تصفية املؤسسة إذا فقدت  أنكما    

، فهو عبارة عن الفرق بني األصول و اخلصوم، و هذا الفرق يتغير من وقت آلخر، فـاألهم  (Résiduel)املايل يعتربه عنصراً هامشياً 
  ؤسسة يف خطر العجز عن التسديد و بإمكاا مزاولة نشاطها بشكل عادي و لو استهلكت رأس ماهلا االجتماعي؛أن ال تقع امل

                                         
 

كز الوطين للسجل التجاري من القانون التجاري، يتم إيداع احلسابات االجتماعية للمؤسسة التجارية لدى املر 717من املادة  03طبقا ألحكام الفقرة  -*
  . يف اجل شهر واحد بعد تاريخ انعقاد اجلمعية العامة اليت تفصل يف احلسابات االجتماعية للسنة املالية
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 إذ أن حتديد هذه القيمة يتم يف ظل املنافسة العادية و حيازة البائع و املشتري : صعوبة حتديد القيمة العادلة لألصول الثابتة املادية
ال يتطابق مع حال بعض أسواق األصول املادية يف اجلزائر مثل سوق العقارات الذي تنشط يف على املعلومات الكافية، و هذا ما 

 ظل منافسة احتكارية يتحكم البائعون للعقارات يف قيمها السوقية؛
 ز باملصداقية و الشموليةمات كافية فالتقييم وفق القيمة العادلة حيتاج إىل توفر معلو: غياب نظام معلومات لالقتصاد الوطين يتمي

عن األسعار احلالية لألصول الثابتة و املتداولة، يف الوقت الذي نسجل فيه تضاربا يف املعلومات املنشورة حول االقتصاد اجلزائري 
 من قبل اهليئات الرمسية، فضال عن قلتها؛

 ن مضامني التعليم احملاسيب يف اجلامعات و مراكز التكوينطرق التدريس يغلب عليها تعليم  فمازالت أغلب: بطء يف تطوير و حتي
احملاسبة على طريقة القواعد، و اليت تقوي هذه األخرية على حساب اإلبداع، و هذا راجع أساساً إىل غياب الوعي احملاسيب و 

 انتشار النظرة الضيقة للمحاسبة على أا تقنية و ليست علماً قائماً بذاته؛
 وري الذي يساعد على تأقلم النظام احملاسيب املايل مع البيئة املؤسساتية اجلزائرية، لكونه ال جيب توفري احمليط الضر: البيئة القانونية

ميكن أن يشتغل يف معزل عن باقي األنظمة االقتصادية األخرى، فيجب تطوير خمتلف القوانني األخرى اليت تعترب الداعم األساسي 
خل، ألن األنظمة و القوانني يف اجلزائر تعترب من أهم املعوقـات، ليس من إ...هلذا النظام من أنظمة البنوك، أنظمة السوق املايل

 ؛3حيث قلتها و لكن من حيث كثرا و عدم تطبيقها
 جاءت هذه التعليمات لتقدم تفاصيل و شروحات حول تطبيق النظام احملاسيب املايل، إال أننا : تاريخ صدور التعليمات التوجيهية

صدور  2011اء متأخراً مقارنة بتاريخ دخول النظام احملاسيب املايل حيز التطبيق، إذ شهدت سنة الحظنا أن تاريخ إصدارها ج
و بدءوا العمل  2010، يف حني كانت املؤسسات و املهنيني قد أعدوا القوائم لسنة )2011جوان  07 آخرها يف(مخسة تعليمات 

ليت حتتاج إىل شروحات هي األخرى أُجربوا بإعادة فتح سنة ، فبصدور هذه التعليمات املتأخرة و ا2011و التسجيل يف سنة 
2010 . 

  يقر مجيع اخلرباء و االقتصاديني اجلزائريني و األجانب أن البنوك اجلزائرية تعاين من احنطاط : ضعف املؤسسات املالية و املصرفية
صناديق يتم فيها إيداع األموال، و هذا بسبب ضعف  كبري ال يرقى إىل مستوى العاملية، و يقر اجلميع أن اجلزائر ال متتلك بنوك بل

املنتجات املالية الوطنية و عدم فاعلية البنوك يف السوق املايل، و ضعف اخلدمات املقدمة من طرفها، مما أدى إىل فقدان الثقة من 
ق املالية فإن ضعفها يؤثر مباشرة طرف املتعاملني سواء احملليني أو األجانب، و باعتبار أن البنوك هي الركائز األساسية يف السو

 على السوق املايل؛
 تغيري التطبيقات احملاسبية يقود املؤسسات للتفكري يف تغيري أنظمة املعلومات احملاسبية، للتمكن من امتالك أنظمة : أنظمة املعلومات

يع معلومات جديدة مطلوبة من معلوماتية بإمكاا من جهة تسيري جمموعة من املعطيات بطريقة منسقة، و من جهة أخرى جتم
املرجع احملاسيب الدويل، و يف اإلحتاد األورويب بدأت تظهر هناك الربجميات األوىل املطبقة للمعايري الدولية للمحاسبة و املعلومة 

قدرة عالية املالية، هذه األخرية مساعدة بقدر كبري من األمهية للمؤسسات، أن يكون القياس مبثابة الضمان، ألا تتوفر على م
 للمرافقة يف هذه الفترة من التحول حنو املعايري الدولية للمعلومة املالية؛

 إن البيئة االقتصادية اجلزائرية اليت يسودها نوع من التعفن و الفساد غري قادرة على احتضان املعيار : الفساد االقتصادي و املايل
و قلّة الشفافية و فقدان الثقة من طرف كل املتعاملني سواء للمحليني أو احملاسيب الدويل، نظراً النتشار الفساد يف االقتصاد 

األجانب خاصة املستثمرين أصحاب املؤسسات املتعددة اجلنسيات، و اليت أصبح هلا دور كبري يف تنمية اقتصاديات الدول من 
 خالل ما متتلكه من مكانة اقتصادية دولية؛
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 بق رئيس املصف السا(دمها السيد محدي حسب األرقام اليت ق: ق النظام احملاسيب املايلنقص التأهيل و التكوين قبيل بداية تطبي
فقط كانوا قادرين  85000، مهين يف احملاسبة 600000من جمموع ) للخرباء احملاسبيني و حمافظي احلسابات و احملاسبني املعتمدين

تلقوا تكوينا من املصف و الباقي من جهات أخرى، و  75000، منهم 2010اعتماد النظام احملاسيب املايل يف الفاتح من جانفي 
من املؤسسات قد أخذت  70%استنادا لدراسة قامت ا جلنة متابعة تطبيق النظام احملاسيب املايل، يضيف نفس املتحدث أن 

  . 4احتياطاا للتجاوب مع تطبيق النظام اجلديد
  .متطلبات تفعيل النظام احملاسيب املايل. 2-2
يف الواقع الفعلي هلذا النظام احملاسيب على مستوى مؤسساتنا ال ميكنه احلكم على مدى اجيابيات أو سلبيات تطبيقـه،   ملتمعناإن  

  .فمن املعروف أن أي نظام جديد يأخذ عدة سنوات ليأيت أكله
  :املؤسسات اليت تبنت هذا النظام عانت و ال تزال تعاين من أغلبإن    
 ل من النظام احملاسيب السابق إىل النظام اجلديد؛كرب حجم النفقات املوجهة للتحو 
  مل تكن هناك مرحلة انتقالية بني النظام السابق و النظام احلايل، حبيث مل تتمكن أغلب املؤسسات من رسكلة احملاسبني و اخلرباء

 يل؛األكادمييني، و إعداد اإلطارات بالوجه املالئم للدخول يف غمار النظام احملاسيب املا
  ضعف تكنولوجيا اإلعالم و االتصال املستعملة يف املؤسسات بإعتبار أن النظام احملاسيب املايل نظام حديث و متطور يعتمد على

 العناصر التكنولوجية احلديثة خاصة نظام تكنولوجيا املعلومات؛
 غياب القوانني التكميلية الداعمة لتطبيق هذا النظام. 

  :يلي و بالتايل ميكننا اقتراح ما
  ضرورة أن يكون توحيد و انسجام بني متطلبات النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات و بني متطلبات تطبيق األنظمة و القوانني و

، مع مستوى الوحدات و إاء حالة التناقض بني ما هو مفروض )إخل...الضريبية، املالية، النظم الداخلية(التشريعات احمللية املختلفة 
 االلتزام به من قبل القوانني احمللية و ما يتوجب تطبيقه و األخذ به؛تطبيقه و 

  ا جتميع معلومات جديدة منا تسيري جمموعة من املعطيات، بطريقة منسقة كما بإمكاجيب تبين أنظمة معلومات جديدة بإمكا
 املرجع احملاسيب الدويل؛

 التقارير ربع السنوية و السنوية حىت يتمكن املستثمر من تقييم أداء  ضرورة قيام املؤسسات بنشر جمموعة من النسب احملاسبية مع
 هذه املؤسسات قبل اختاذ قرار الشراء أو البيع يف األسهم؛

  لزِم مراجعي احلسابات بضرورة التأكد من قيام املؤسسات باإلفصاح و نشر املعلوماتلس الوطين للمحاسبة أن يجيب على ا
 نسب و املؤشرات املالية اليت أثبتت العديد من الدراسات أمهيتها يف تسهيل عملية اختاذ القرارات؛احملاسبية، املتعلقة بال

  دعوة كل الوحدات احملاسبية إىل ضرورة إعادة تأهيل كوادرها و أنظمتها احملاسبية مبا يتماشى مع النظام احملاسيب املايل، ملا هلا من
 مدلوهلا من حيث النتيجة و املركز املايل للوحدة احملاسبية؛قدرة يف وصف السياسات احملاسبية و حتديد 

 و تشمل حتديث ما يتضمنه القانون التجاري و قانون الضرائب فيما يتعلق باملمارسات احملاسبية مبا يتالءم : حتديث األطر التشريعية
 مع تسهيل تطبيق النظام احملاسيب املايل؛

 لس الوطين للمحاسبة حول أي إشكاالت أو صعوبات تشوب بعض تطبيقات النظام احملاسيب املايل؛متابعة و إشراف ا 
  نة صغرية ممثلة ملختلف املؤسسات، حبيث تأخذ كأمثلة واقعية ألسلوبلس الوطين للمحاسبة بإعداد تقارير حول عيقيام ا

 اإلعداد و كيفية املعاجلة يف تطبيق النظام احملاسيب املايل؛
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 ذه :  و إشكالية التحديثالنظام احملاسيب املايل باإلطالع على تاريخ التجربة اجلزائرية يف جمال احملاسبة، يظهر جليا عدم االهتمام
النقطة املهمة، و اليت من دوا ال ميكن لنظام حماسيب أن يتمكن من أداء دوره من حيث نوعية و كمية املعلومات املالية الواجب 

 إنتاجها
ملايل من أجل التقارب مع معايري احملاسبة الدولية، و حتسني املمارسات احملاسبية إال أنه ما يالحظ عليـه  لقد جاء النظام احملاسيب ا

يف حني أن معايري احملاسبة الدولية دائمة التغيري و التحـديث،   2010بينما متّ تطبيقه يف جانفي  2006أُعد يف جويلية  املشروعهو أن 
متابعة ملستجدات املعايري الدولية حيث ارتبطت التعليمات و التوجيهات الصادرة عـن الـس    فمنذ تطبيق هذا النظام مل يشهد أي

  .5الوطين للمحاسبة مباشرة بتطبيق و االنتقال للنظام احملاسيب املايل
بات الـيت  مثل هذه التوجيهات يعترب أمراً ضروريا من ناحية تفعيل تطبيق جيد لإلنتقال و هذا من خالل تذليل الصعو صدورإن 

ابيـة  قد يتلقاها احملاسبني، إضافة إىل حماولة توحيد املمارسات و املعاجلة احملاسبية هلذه العمليات، حيث ميكن إعتبار هذه املبادرة باإلجي
أخذ كثقافة كانت غائبة يف سنوات تطبيق املخطط احملاسيب الوطين، أما من حيث إغفال متابعة مستجدات املعايري الدولية فيمكن أن ت

  :وجهيت نظر
إن االنتقال الفوري من املخطط إىل النظام خلق عبء من الصعب التأقلم معه، مما يفرض االهتمام بتحقيق االنتقال السلس  -

 كأولوية؛

إن إن التحديثات اليت متس املعايري الدولية تكون هلا أثر أكرب على الدول اليت تتبىن املعايري مقارنة بتلك اليت تقوم بتكيفها، حيث  -
التبين مرتبطة بأجندة دولية حددها جملس معايري احملاسبة الدولية أما التكيف فهو شأن داخلي مرتبط بالكثري من اإلجراءات و 

 .القرارات الداخلية للدولة
 

 
  :جمتمع و عينة الدراسة. 1

صوص عينة الدراسة فلم يتم حتديد حجمها بشكل مسـبق قبـل   الدراسة األطراف الفاعلة يف جمال احملاسبة ، أما خب جمتمعيضم 
 40استمارة عن طريق التسليم و االستالم املباشر أي اسـتمارة املـأل الـذايت، و     100توزيع استمارة االستبيان، حيث قمنا بتوزيع 

  .استمارة مت مألها بطريقة مباشرة
مجيع االستمارات اليت مت مألها بطريقة االسـتمارة باملقابلـة، أمـا     الفرز و التبويب و التنظيم، تقرر اإلبقاء على عمليةو بعد 

استمارة فقط، حيث استبعدت االستمارات املتبقية نتيجة للتضارب و  74استمارة  100استمارات املأل الذايت فقد احتفظنا من أصل 
اجلدول التايل يوضـح جممـوع اسـتمارات     الغموض املوجودين يف اإلجابات اليت حتتويها، ضف إىل ذلك االستمارات املفقودة، و

  . االستبيان
 %:الوحدة.       جمموع استمارات االستبيان): 01(جدول رقم            

  النسبة املئوية  العــدد  البيان
  100  140  إمجايل االستمارات املوزعة
  6.43  09  عدد االستمارات املفقودة

  12.14  17  عدد االستمارات امللغاة
  81.43  114  ستماراتإمجايل اال

  .من إعداد الباحثان :املصدر
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استناداً ملتطلبات الدراسة امليدانية، اعتمدنا أساساً على تقنيتني مها، املقابلة الشخصـية و االسـتبيان،    :استبيان الدراسة. 1-5
اسيب املايل، استخدمنا تقنيـة املقابلـة   املوضوع، خاصة تلك املتعلقة باحمليط الذي يطبق فيه النظام احمل جوانبفمن اجل اإلملام جبميع 

الشخصية  كمصدر من املصادر الرئيسية للمعلومات اليت تتطلبها الدراسة امليدانية، قمنا باستخدامها من أجل تقصي معلومات حول 
و قد دار احلوار مع املسـتجوبني  مدى تكييف املمارسة احملاسبية يف اجلزائر وفق معايري احملاسبة الدولية بتطبيقها للنظام احملاسيب املايل، 

حول قابلية تطبيق النظام احملاسيب املايل و مدى عالقته بالتشريعات القانونية كلٌ حسب جماله و حسب نطاق تأثريه و تأثره بالنظـام  
  :اجلديد، و يتمثل املستجوبون يف إطار املقابلة الشخصية يف ثالثة فئات أساسية تتمثل يف

 إطارات يف احملاسبة و املالية باملؤسسات؛ موظفي و: الفئة األوىل 

 ؛)خرباء حماسبيني، حمافظي حسابات و احملاسبني املعتمدين(أصحاب املهن احلرة : الفئة الثانية 

 إطارات لدى مصلحة الضرائب: الفئة الثالثة.  
كما ركزنا على طريقة االستبيان بسبب مالئمتها ألهداف البحث و قدرا على تقدمي معلومات من امليدان كفيلة باإلجابـة     

  .عن تساؤالت البحث
  :الدراسة اإلحصائية. 2
  :ميكن تلخيصها يف العناصر التالية: حتليل اخلصائص الدميغرافية للعينة.2-1
  .الوظيفة. 2-1-1
  :سبة توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الوظيفة من خالل اجلدول التايلميكن توضيح ن   

  %:الوحدة توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة     : )02(جدول رقم       
  النسبة املئوية  التكــرار  البيـان

  2.63  03  خبري حماسيب
  7.89  09  حمافظ حسابات
  10.53  12  حماسب معتمد

  7.02  08  إطار يف مصلحة الضرائب
  71.93  82  إطار حماسيب و مايل

  100  114  امــوع

  .من إعداد الباحثان :املصدر
من خالل االستمارات و تبويبها حسب الوظيفة، وجدنا أن نسبة املستجوبني الذين ميارسون وظيفة إطار حماسيب و مايل علـى  

، أما نسبة املسـتجوبني  7.02%الضرائب فتمثل  يف حني الذين ميارسون وظيفة إطار يف مصلحة 71.93%مستوى املؤسسات متثل 
 10.53%بالنسبة حملـافظي احلسـابات و    7.89%بالنسبة للخرباء احملاسبيني،  2.63%الذين ميارسون وظيفة حرة فكانت بنسبة 

  .بالنسبة للمحاسبني املعتمدين
مث تليها ) ات االقتصادية و مصاحل الضرائبؤسسامل(ظفني يف اإلدارات و يفسر هذا إىل اعتمادنا بشكل كبري على املهنيني املو   

  .أصحاب املهن احلرة
  .القطاع. 2-1-2
  :ميكن توضيح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب القطاع من خالل اجلدول التايل   

      



  – )SCFن تطبيق سنوات م بعد أربع( آراء عينة من املهنيني واالكادمييني استطالع – أثر النظام احملاسيب املايل على تفعيل املمارسة احملاسبية 
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  %:الوحدة        .توزيع أفراد العينة حسب القطاع: )03(جدول رقم 
  النسبة املئوية  التكــرار  البيـان

  30.70  35  حكوميقطاع 
  12.28  14  قطاع خاص
  35.96  41  قطاع أجنيب
  21.05  24  مهن حرة
  100  114  اموع

  .من إعداد الباحثان :املصدر
 

 35.96%على أساس القطاعات االقتصادية، قمنا بتصنيف املؤسسات املشكلة للعينة و كذا املهن احلـرة، إذ متثـل نسـبة       
املؤسسات املنتمية للقطاع احلكومي، و  30.70%للمهن احلرة، بينما متثل نسبة  21.05%ي نسبة مؤسسات القطاع األجنيب، و تنتم

  .من املؤسسات املشكلة للعينة فتنتمي إىل القطاع اخلاص 12.28%أخريا نسبة 
  .اجلدول أدناه يوضح توزيع أفراد العينة حسب اخلربة املهنية   :اخلربة املهنية . 2-1-3

  %:الوحدة           .توزيع أفراد العينة حسب اخلربة املهنية :)04(جدول رقم    
  النسبة املئوية  التكـرار  البـيـان

  23.68  27  سنوات 05 أقل من
  59.65  67  سنوات 10إىل  05من 

  16.67  19  سنوات 10أكثر من 

  100  114  اموع

  .من إعداد الباحثان :املصدر       
 

ألفراد العينة املدروسة على ثالثة فئات، كل فئة هلا مدى يقدر بـخمسة سنوات، حيث بلغت  اعتمدنا يف توزيع سنوات اخلربة
فئة األفراد ذوي اخلـربة   23.68%سنوات، بينما متثل نسبة  10و  05لفئة األفراد ذوي اخلربة احملصورة ما بني  59.65%أكرب نسبة 

  .16.67%سنوات بنسبة  10 سنوات، و أخريا فئة األفراد ذوي اخلربة أكثر من 05أقل من 
و هذا ما يثبت تركيزنا يف توزيع استمارات االستبيان على الفئة اليت هلا سنـوات خربة معتربة نسبيا و ذات درايـة أكـرب      

  ). النظام احملاسيب املايل(و اجلديد ) املخطط احملاسيب الوطين(باملمارسة احملاسبية يف كال النظامني القدمي 
 .مارسة احملاسبية يف اجلزائر وفق معايري احملاسبة الدوليةتكييف امل. 2-2

  .اجلزء األول يتعلق بالنتائج الوصفية أما اجلزء الثاين فيتمحور حول حتليل نتائج املخرجات اإلحصائية مت تقسيمها إىل جزئني،
  .الوصفية للدراسة النتائج. 2-2-1
  .املوايل اجلدولميكن تلخيصها يف    
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  .النتائج الوصفية املتعلقة بتكييف املمارسة احملاسبية يف اجلزائر وفق معايري احملاسبة الدولية: )05(جدول رقم 

ري
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
 

سايب
 احل

سط
ملتو

ا
 

 عـدد املستجوبني
 نـــص السؤال

رقم
ــ

ــ
لـ

ا
 

 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق موافق بشدة

 عدد % عدد % عدد % عدد % عدد %

0,76 4,05 28,07 32 52,63 60 15,79 18 3,51 4 0 0 

إن تبين تطبيق النظام احملاسيب 
املايل ضروري ملواكبة التطورات 

 اجلديدة االقتصادية
1 

0,82 3,12 0 0 38,6 44 38,6 44 20,18 23 2,62 3 

تطبيق النظام احملاسيب املايل  
يساعد على حل املشاكل اليت 

 تواجه احملاسب
2 

0,79 2,65 0 0 16,67 19 35,09 40 45,62 52 2,62 3 

 إعادةهناك بعض الصعوبات يف 
تقييم بعض بنود امليزانية وفق 

 القيمة العادلة
3 

0,93 39,3 31,58 36 40,35 46 19,3 22 8,77 10 0 0 

يضمن الس الوطين للمحاسبة 
ممارسة و تطبيق سليم للنظام 

 احملاسيب املايل
4 

0,96 3,51 14,91 17 38,6 44 28,07 32 18,42 21 0 0 
يساعد النظام احملاسيب املايل يف 

 5 احملاسيب اإلفصاححتسني جودة 

0,84 4,01 28,96 33 50 57 14,03 16 7,01 8 0 0 
يفيد النظام احملاسيب املايل خمتلف 

 6 مستعملي املعلومات املالية

0,63 3,84 15,79 18 56,14 64 25,45 29 2,62 3 0 0 
النظام احملاسيب املايل   تطبيق

 7 يساعد يف تفعيل السوق املايل

0,52 4,06 16,67 19 72,8 83 10,53 12 0 0 0 0 

اعتماد معايري احملاسبة الدولية 
يوفر اجلهد و الوقت و التكلفة 

 إلعداد معايري حملية
8 

  .من إعداد الباحثان استنادا إىل املخرجات اإلحصائية :املصدر
 

اإلحصاء الوصفي املتحصل عليها فيما خيص األسئلة املتعلقة بتكييف املمارسة احملاسبية يف اجلزائر وفق معايري  ئجنتامن خالل    
فـة  احملاسبة الدولية و املوضحة يف اجلدول أعاله، نالحظ أن درجة تأييد اعتماد معايري احملاسبة الدولية يف توفري اجلهد و الوقت و التكل

، و هي درجة تأكيد عاليـة مقارنـة مـع متوسـط أداة     0.52باحنراف معياري قدره  4.06دولية قد بلغت إلعداد معايري حماسبية 
  ".03" ليكرتالقيــاس 

كما أن نفس درجة التأييد سجلناها فيما خيص السؤالني األول و السادس، إذ سجلنا قيمة متوسط تأييد لكليهما على التوايل    
، و هذا ما يعكس التأييد املبدئي لتطبيق النظـام احملاسـيب   0.84و  0.76منهما على التوايل  معياري لكل باحنرافو  4.01و  4.05

  .املايل املستوحى من معايري احملاسبة الدولية ملواجهة املستجدات االقتصادية و الفائدة اليت يقدمها ملختلف مستخدمي القوائم املالية
نسبيا، إذ سجلنا يف السؤال الرابع املتضمن ضمان الس الوطين للمحاسـبة  لنا نفس اجلدول درجة تأييد متوسطة  يقدمكما    

، مث تليها دور النظام احملاسيب املايل 0.93و باحنراف معياري  3.91ممارسة و تطبيق سليم للنظام احملاسيب املايل مبتوسط حسايب قدر ب 
، يف حني نالحظ أن النظام احملاسيب املايل حيسن مـن جـودة   0.63و باحنراف معياري  3.83يف تفعيل السوق املايل مبتوسط حسايب 

  . 0.96و باحنراف معياري  3.51اإلفصاح احملاسيب مبتوسط حسايب 



  – )SCFن تطبيق سنوات م بعد أربع( آراء عينة من املهنيني واالكادمييني استطالع – أثر النظام احملاسيب املايل على تفعيل املمارسة احملاسبية 
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املتبقيني من هذا احملور، و اليت تندرج يف دور النظام احملاسيب املايل يف مواجهة أغلب املشاكل و الصعوبات  السؤالنيأما خبصوص 
، )7و 5، 4األسئلة (د نالت درجة تأييد متوسطة نسبيا أقل من درجة تأييد أفراد العينة لألسئلة الثالثة السابقة اليت تواجه احملاسب، فق

بالنسبة للسؤال الثاين، أما السؤال الثالث فقد بلغ املتوسط احلســـايب   0.82و احنراف معياري  3.12إذ سجلنا متوسط حسايب 
  .0.79و احنراف معياري  2.65فيــه بـ 

  .اإلحصائية للدراسة النتائج .2-2-2
عنـد  One Sample T text  للعينة البسيطة" T"اعتمدنا على اختيار  ،الوصفية لقائمة االستبيان النتائجبعدما قمنا بعرض    

  .و ذلك للتأكد من الداللة اإلحصائية لفروض الدراسة املوضحة من خالل أسئلة استمارة االستبيان 5%مستوى داللة 
  للعينة البسيطة املتعلقة بتكييف املمارسة احملاسبية يف اجلزائر  Tاختبار : )06(قم جدول ر

  .وفق معايري احملاسبة الدولية
  املتوسط احلسايب Sigالداللة  t قيمة  نص الســـــؤال  الرقم
  4.05  0.00  16.4  .إن تبين تطبيق النظام احملاسيب املايل ضروري ملواكبة التحوالت االقتصادية اجلديدة  1

  3.12  0.07  1.80  .تطبيق النظام احملاسيب املايل يساعد على حل املشاكل اليت تواجه احملاسب  2

  2.65  0.00  4.3-  .هناك بعض الصعوبات يف إعادة تقييم بعض بنود امليزانية وفق القيمة العادلة  3

  3.93  0.00  13  .يليضمن الس الوطين للمحاسبة ممارسة و تطبيق سليم للنظام احملاسيب املا  4

  3.51  0.00  6.4  .يساعد النظام احملاسيب املايل يف حتسني جودة اإلفصاح احملاسيب  5

  4.01  0.00  14.1  .يفيد النظام احملاسيب املايل خمتلف مستعملي املعلومات املالية  6

  3.84  0.00  14.19  .تطبيق النظام احملاسيب املايل يساعد يف تفعيل السوق املايل  7

  4.06  0.00  24.21  .تماد معايري احملاسبة الدولية يوفر اجلهد و الوقت و التكلفة إلعداد معايري حماسبية حمليةاع  8

  .من إعداد الباحثان استنادا إىل املخرجات اإلحصائية :املصدر
 

ظام احملاسيب املـايل ضـروري   للعينة البسيطة، فتشري النتائج إىل أن تبين تطبيق الن « T »يعطينا اجلدول أعاله نتائج اختبار    
و هو أعلى من متوسط أداة  4.05، إذ حبسب املمارسني ملهنة احملاسبة، فإن املتوسط احلسايب بلغ اجلديدةملواكبة التحوالت االقتصادية 

ارسـة  و هذا ما يدعم انتقـال املم  5%و هي أقل من  0.00مبستوى داللة إحصائية  16.4بـ tو بلغت قيمة  3القياس املقدر بـ 
املالئم لالقتصاد املخطط إىل تبين النظام احملاسيب املايل الذي يتماشـى مـع    1975احملاسبية باجلزائر من املخطط احملاسيب الوطين لسنة 

  .إخل...التغريات اليت يشهدها االقتصاد من توجه إىل اقتصاد السوق، اخلصخصة، السوق املايل
لى أرض الواقع تواجهه بعض الصعوبات املتمثلة يف إعادة تقييم بعض بنود امليزانية وفـق  إال أن تطبيق النظام احملاسيب املايل ع   

و هذا يتجلى بعدم وجـود   0.00و مبستوى داللة إحصائية  4.3-بلغت  tبينما قيمة  2.65احلسايب  املتوسطالقيمة العادلة، إذ بلغ 
ة يف الوقت الذي نسجل فيه تضارباً يف املعلومات املنشورة حول االقتصاد معلومات كافية عن األسعار احلالية لألصول الثابتة و املتداول

اجلزائري من طرف اهليئات الرمسية، كما أن سوق العقارات يف اجلزائر تنشط يف ظل منافسة احتكارية يتحكم البائعون للعقـارات يف  
  .قيمها السوقية

ملتابعة الس الوطين للمحاسبة للتطبيق السليم للنظام احملاسيب املـايل،  ) ةاملمارسني ملهنة احملاسب(كما نالحظ تأييد املستجوبني    
، إذ أنه ال بد من متابعة و إشـراف هـذا   0.00مبستوى داللة إحصائية  13مقدار  tبينما بلغت قيمة  3.93 احلسايبإذ بلغ املتوسط 

  .الس لكل اإلشكاالت و الصعوبات اليت تشوب تطبيقاته
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ملمارسني للمحاسبة فإن تطبيق النظام احملاسيب املايل ساعد خمتلف مستعملي املعلومات املالية و حسن يف جودة ا رأيو حسب    
) 06(، )05(اإلفصاح احملاسيب و كل هذا يساعد يف تفعيل و تنشيط السوق املايل، و هذا ما تبينه القيم املسجلة بالنسبة لألسئلة رقم 

و يرجع هذا لطبيعة و نوعية املعلومات اليت يقدمها النظـام احملاسـيب    ،0.00ئية لكل منهم مقدرة بـ داللة إحصا هلاو اليت  )07( و
  .املايل اليت تتميز بالشفافية و املصداقية

كما يوضح لنا اجلدول أن معايري احملاسبة الدولية توفر اجلهد و الوقت و التكلفة إلعداد معايري حماسبية حملية، حيث يبني لنـا     
، إذ أن النظـام  3يفوق أعلى متوسط أداة القياس املقدر بــ   4.06و مبتوسط حسايب  0.00إحصائية بقيمة  داللةلتحليل أا ذات ا

يـة،  احملاسيب املايل مستوحى من معايري حماسبية دولية و بالتايل يسمح لنا باالستفادة من اخلربات املتراكمة لس معايري احملاسـبة الدول 
  .ن النظام احملاسيب املايل ممول من البنك العامليضف إىل ذلك أ

و يف األخري، يوضح لنا التحليل عدم تأييد املستجوبني لقدرة النظام احملاسيب املايل على حل املشاكل اليت تواجه احملاسـب، إذ     
احملاسب خارجة عن نطاقه، بل  ، لكون أن املشاكل اليت تواجه5%أكرب من  0.07مبستوى داللة  3.12بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

هي متعلقة بالبيئة االقتصادية اليت تتميز بفقدان الشفافية و الثقة من طرف املتعاملني احملليني أو األجانب خاصة املستثمرين أصـحاب  
  .املؤسسات املتعددة اجلنسيات، ضف إىل ذلك النتائج املتوصل إليها يف السؤال الثالث

  

  .ملايل و التشريعات القانونيةا احملاسيبالنظام . 2-3
  .الوصفية للدراسة النتائج. 2-3-1
  .اجلدول التايل يلخص هذه النتائج   

  .النتائج الوصفية املتعلقة بالنظام احملاسيب املايل و التشريعات القانونية: )07(جدول رقم 

الف
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سايب
 احل

سط
ملتو

ا
 

 عـدد املستجوبني
 سؤالنـــص ال

رقم
ــ

لـ
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 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق موافق بشدة

 عدد % عدد % عدد % عدد % عدد %

14,72 0,63 4,28 38,6 44 51,75 59 9,65 11 0 0 0 0 
يعترب قرار الس الوطين للمحاسبة بالتخلي 

 1 عن املخطط احملاسيب الوطين قراراَ صائبا

28,57 0,88 3,08 5,26 6 25,44 29 42,99 49 24,56 28 1,75 2 

إن النصوص القانونية الصادرة حلد اآلن 
كفيلة بتوضيح التطبيق السليم للنظام 

 احملاسيب املايل
2 

22,19 0,91 4,1 36,84 42 43,87 50 12,28 14 5,26 6 1,75 2 
إن النصوص الضريبية الصادرة حلد اآلن 

 3 املايلتتماشى مع تطبيقات النظام احملاسيب 

17,75 0,64 4,34 42,99 49 48,24 55 8,77 10 0 0 0 0 

الس الوطين (بعض اجلهات الرمسية  هيمنة
يف إصدار النظام احملاسيب املايل ) للمحاسبة

 األكادميينيمع تغييب املهنيني و 
4 

  .من إعداد الباحثان استنادا إىل املخرجات اإلحصائية :املصدر
 

معلومات وصفية متعلقة بالنظام احملاسيب املايل و النصوص التشريعية، فبحسب العينة فإن هيمنـة الـس    هأعاليقدم لنا اجلدول 
وهـو أعلـى مـن     4.34الوطين للمحاسبة يف إصدار النظام احملاسيب املايل مع تغييب املهنيني و األكادمييني، و ذلك مبتوسط حسايب 

، كما يعترب قرار الس الوطين للمحاسبة بالتخلي عن املخطط احملاسـيب  0.64ياري و احنراف مع 3أداة القيـاس املقدر بـ  متوسط
  .0.63باحنراف معياري  4.28قراراً صائبا حيث كانت درجة تأييد املستجوبني عالية جدا، إذ بلغ متوسطها احلسايب 



  – )SCFن تطبيق سنوات م بعد أربع( آراء عينة من املهنيني واالكادمييني استطالع – أثر النظام احملاسيب املايل على تفعيل املمارسة احملاسبية 
 

 
 - 572 - 

مدى مالءمتها للتطبيق السليم للنظام احملاسـيب  فيما يتعلق بالنصوص القانونية و الضريبية احلالية و  املستجوبنييف حني كان رأي 
علـى   0.91و  0.88و احنراف معياري يقدر بـ  4.10و  3.08املايل متفاوت نسبيا، إذ كان املتوسط احلسايب لكليهما على التوايل 

  .التوايل
  .اإلحصائية للدراسة النتائج. 2-3-2
  .اإلحصائية النتائجيلخص لنا اجلدول أدناه    

  .للعينة البسيطة املتعلقة بالنظام احملاسيب املايل و التشريعات القانونية « T »اختبار : )08(جدول رقم 
  املتوسط احلسايب Sigالداللة  t قيمة  نص الســـــؤال  الرقم
  4.28  0.00  24  يعترب قرار الس الوطين للمحاسبة بالتخلي عن املخطط احملاسيب الوطين قراراَ صائبا  1
  3.08  0.25  1.1  القانونية الصادرة حلد اآلن كفيلة بتوضيح التطبيق السليم للنظام احملاسيب املايلإن النصوص   2
  4.10  0.10  14  إن النصوص الضريبية الصادرة حلد اآلن تتماشى مع تطبيقات النظام احملاسيب املايل  3

4  
اسيب املايل مع يف إصدار النظام احمل) الس الوطين للمحاسبة(بعض اجلهات الرمسية  هيمنة

  4.34  0.00  25  األكادميينيتغييب املهنيني و 

  .من إعداد الباحثان استنادا إىل املخرجات اإلحصائية :املصدر
 

للعينة البسيطة، فتشري النتائج إىل وجود فئة كبرية من املهـتمني و املمارسـني ملهنـة     « T »يقدم اجلدول أعاله نتائج اختبار 
، ذلك لكون أن املخطـط  0.00بداللة إحصائية  4.28لي عن املخطط احملاسيب الوطين، إذ بلغ املتوسط احلسايب احملاسبة مع قرار التخ

خطط احملاسيب الوطين ال يتماشى مع متطلبات املمارسة احملاسبية الدولية احلالية و اليت دف إىل التوحيد و التوافق الدوليني، كما أن امل
  . جلب املستثمرين األجانب و ال على تفعيل السوق املايل احملاسيب الوطين ال يساعد على

أفراد العينة هيمنة الس الوطين للمحاسبة بإصدار كل القرارات املتعلقة بالنظام احملاسيب املايل مع تغييـب دور   كذلككما أيد 
السبب يرجع يف ذلك إىل احتكار الدولـة و   ، و0.00بداللة إحصائية  4.34املهنيني و األكادمييني يف ذلك، إذ بلغ املتوسط احلسايب 

كل اجلهات التابعة هلا مهمة إعادة تنظيم املمارسة احملاسبية دون إشراك املهنيني و األكادمييني و هم أهـل اخلـربة و االختصـاص يف    
  . امليدان

بالنظام احملاسيب املـايل، إذ بلـغ    يف حني أن املستجوبني أوضحوا عدم تأييدهم مبدى عالقة النصوص القانونية و الضريبية احلالية
  .5%و هو أكرب من  0.10 و 0.25مبستوى داللة قدرت على التوايل بـ  4.10و  3.08املتوسط احلسايب لكليهما على التوايل 

 مل يشهد أي حتديث أو متابعة حسـب  2010و ما يربر هذه النتيجة هو انه منذ انطالق تطبيق النظام احملاسيب املايل يف جانفي 
تطرأ على املعايري احملاسبية الدولية، إذ أن هذه األخرية دائمة التغيري و التحيني، ضف إىل ذلك ضعف االنسجام بـني   اليتاملستجدات 

  ).إخل...الضريبية، التجارية، املالية(متطلبات تطبيق النظام احملاسيب املايل و متطلبات تطبيق األنظمة و القوانني املختلفة 
 

 
خالل هذه الدراسة املختصرة على عينة من املمارسني ملهنة احملاسبة يف اجلزائر و املطبقني للنظام احملاسيب املـايل توصـلنا إىل   من 

  :النتائج التالية
  :نتائج إختبار فروضيات الدراسة. 1
 لس الوطينللمحاسبة بالتخلي عن املخطط  أثبتت الدراسة قبول الفرضية الوىل من خالل إمجاع جل املستجوبني على أن قرار ا

احملاسيب الوطين قراراً صائباً، لكون أن املمارسات احملاسبية املسندة للمخطط احملــاسيب الوطين مل تستطع مواكبة التحوالت 
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سبب هذه االقتصادية، و أمجعوا على ضرورة إصالح النظام احملاسيب و اليت كللت بتبين النظام احملاسيب املايل، و أرجع أغلبيتهم 
 .اإلصالحات إىل التطورات االقتصادية الراهنة و متطلبات املناخ الدويل

  وسط أما الفرض الثاين املتعلق بتأييد املمارسون ملهنة احملاسبة يف اجلزائر بتطبيق النظام احملاسيب املايل، فقد لقي جتاوباً كبرياّ يف
 :توحى من معايري احملاسبة الدولية حيقق عدة فوائد و أهداف منهااملستجوبني لكون أن تطبيق النظام احملاسيب املايل املس

 حتسني جودة اإلفصاح احملاسيب؛ -

 يوفر ملختلف مستعملي املعلومات املالية معلومات تتسم باجلودة و أكثر فائدة؛ -

 يساعد يف تنشيط السوق املايل؛ -

 يسهل يف جذب اإلستثمارات األجنبية املباشرة؛ -

 .التكلفة إلعداد معايري حمليةيوفر اجلهد و الوقت و  -
  أما فيما يتعلق بالفرض األخري الذي يتمحور حول إصدار القوانني و التشريعات من اجلهات املختصة يساعد يف حتيني النظام

ات اليت احملاسيب املايل و جتعله يواكب املستجدات الدولية، حيث أيد جل املستجوبني ضرورة متاشي النظام احملاسيب املايل مع التغري
 ؛)إخل...القانون التجاري، قانون الضرائب(تطرأ على معايري احملاسبة الدولية، و ذلك بتحديث األطر القانونية و التشريعية 

  :توصيات الدراسة. 2
 ا النظام احملاسيب املايل؛ العمل على تكييف اإلطار القانوين و التشريعي مع املستجدات اليت جاء 
  تدخل أوسع للمهنيني يف احملاسبة يف عملية تطوير النظام احملاسيب املايل و اإلجراءات احملاسبية؛منح فرص أكثر و جمال 
  ال اإلعالمي للمختصني لتوضيح أمهية معايري احملاسبة الدولية من خالل تقدمي التحاليل و النقاش حول النظامال بد من فسح ا

 احملاسيب املايل ؛
 ئات الدولية اليت جتمع املمارسني ملهنة احملاسبة عرب العامل لالستفادة من خمتلف املزايا و املساعدات االنضمام إىل املنظمات و اهلي

 التقنية اليت تقدمها مثل هذه اهليئات ألعضائها و خاصة من الدول النامية؛
  الوقت و جتنب األخطاء املمكن  تعترب االستفادة من التجارب الدولية يف تبين معايري احملاسبة الدولية أمر مهم من حيث اختصار

 .احلدوث فيها
 ضرورة تعزيز دور السوق املايل من خالل تبسيط عملية اإلدراج فيه.  

 

 
 
النظام احملاسيب املايل يف سايج فايز، انعكاسات النظام احملاسيب املايل على نظام املراجعة اخلارجية و مهنة حمافظ احلسابات، مداخلة، امللتقى الدويل حول  -1

و  13التحدي، جامعة سعد دحلب، البليدة، اجلزائر ،يومي : (ISA)و املعايري الدولية للمراجعة  (IAS/IFRS)مواجهة  املعايري الدولية للمحاسبة 
     04-03، ، ص ص 2011ديسمرب  14

، ص 2002اجلزائر، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد السادس، يف  (IAS/IFRS)كتوش عاشور، متطلبات تطبيق النظام احملاسيب املوحد  -2
 .296-295ص



  – )SCFن تطبيق سنوات م بعد أربع( آراء عينة من املهنيني واالكادمييني استطالع – أثر النظام احملاسيب املايل على تفعيل املمارسة احملاسبية 
 

 
 - 574 - 

اسبة املالية اجلديد و دورها يف النهوض بالسوق املايل، مداخلة، ــــــــقورين حاج قويدر، احلوكمة احملاسبية يف اجلزائر يف ظل نظام احمل –3
ديسمرب  08و  07رهانات و آفاق، جامعة العريب بن مهيدي، أم البواقي، اجلزائر ،يومي  احلوكمة احملاسبية للمؤسسة واقع ،: امللتقى الدويل حول 

  .13، ص2010
4- H.Boukabous, Les professionnels perdent les comptes Les métiers de la 
finance, Revue, Le Bip Etudiant, Supplément du Magazine le Bip, N°001, Mars 
2013, pp 09-13. 

5 - Ahmed Mimeche, Amar Kaddouri, Cours de comptabilité financière selon les 
normes IAS/IFRS et le SCF 2007, ENAG Edition, Alger 2009, p17. 
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– – 
Small and medium enterprises in Algeria in light of the adoption of international accounting 

standards - Study Case  - 
 

)*(& )**(& )***( 
 

  
 

   إنتهجت الجزائر في اآلونة األخيرة سياسة دعم المشاريع االستثمارية الصغيرة والمتوسطة، وذلك بـالنظر
اج هذه النـوع  ولتسهيل إندم. لسهولة تأسيسها وتسييرها وقلة رأسمالها، كما أنها تستقطب نسبة معتبرة من اليد العاملة

من المؤسسات في مختلف األسواق واالقتصاديات والتفاعل معها ينبغي لها أن تصدر معلومات محاسبية ومالية تتمتع 
بقدر معين من المصداقية والموثوقية مما استوجب إخضاع محاسبتها لمعايير تتناسب مع حجمها، وفي هـذا اإلطـار   

اماته إصدار معايير دولية للمحاسبة المطبقة في المؤسسـات الصـغيرة   أدرج مجلس معايير المحاسبة الدولي في اهتم
  .والمتوسطة

تتناول هذه الورقة البحثية تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة، والتحديات المحتملـة عنـد تطبيـق    
  .المعايير الدولية للمحاسبة الخاصة بها

  

 معايير المحاسبية الدولية، النظام المحاسبي الماليالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ال.  
Abstract : Algeria in its recent policy has supported investment projects of small and medium 
enterprises, because it’s easy to create and to finance, it is also attracting a considerable proportion 
of the labor force. In order to facilitate the integration of this type of institutions in different 
markets and economies, and interact with them should be introducing accounting information and 
financial credible data, and create a number suitable standards, and in this context the International 
Accounting Standards Board included a version of international accounting standards applicable in 
the small and medium enterprises. 

This paper addresses the classification of small and medium enterprises on the one hand, and the 
potential challenges when applying the International Accounting Standards. 
 
Keywords : Small and medium enterprises, international accounting standards, financial 
accounting system. 

 

 
 القانونمبوجب  2007الصادر سنة و حد كبري واملعايري احملاسبية الدولية احملاسيب املايل الذي يتوافق إىل إن تطبيق اجلزائر للنظام

الدولية مما سينعكس ومـن دون  احملاسبة يعتر خطوة مهمة لتقريب املمارسات احملاسبية لدى مؤسساا مع توجهات املعايري  07/11
ونشري إىل أن . ح واملصداقية والقابلية للفهم واملقارنةمتتاز بالوضوومالية شك على املمارسات احملاسبية للوصول إىل خمرجات حماسبية 

يواجه حتديات منها ما هو متعلق بالبيئة الدولية ومنها ما هو متعلق مبتطلبات أو خصائص البيئة احملاسبية  تنيب املعايري الدولية للمحاسبة
  .اجلزائرية

خصص هلا معـايري   احملاسبة الدولية بإعتبار أن هذا األخريجملس معايري  اتوتعد املؤسسات الصغرية واملتوسطة أحد أبرز إهتمام
  .حتكم املمارسة احملاسبية املتعلقة ا دف احلصول على معلومات تليب إحتياجات خمتلف مستخدميها

 
 

________________________________________________________ 
eMail :   (*) : mok_aburt@yahoo.fr  &  (**): makhtahar@gmail.com & (***):makh.azouz@yahoo.fr 



   –دراسة ميدانية – ملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر يف ظل تبين املعايري احملاسبية الدوليةا 
 

 
 - 576 - 

وتنبع أمهية هذا البحث من دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف احلياة اإلقتصادية وبالتايل فهناك ضرورة للنظـر يف األسـس   
  .رها مصدرا لإلختاذ العديد من القرارات ويف خمتلف املستوياتواملبادئ اليت يتم على أساسها إعداد البيانات املالية بإعتبا

هذه الورقة البحثية إىل إبراز مفاهيم حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة وصوال إىل اإلصالحات احملاسبية يف اجلزائر مع  ودف
اكات الواقع حول اإلصالحات احملاسبية وكـذا  اإلشارة إىل املعايري احملاسبية الدولية ويف األخري مت وضع جمموعة من األسئلة دف حم

  .إمكانية تبين وتطبيق املعايري احملاسبية الدولية ذات العالقة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة
 إشكالية الدراسة:  

  هل املؤسسات الصغرية واملتوسطة قادرة على التكيف ومتطلبات اإلصالحات احملاسبية يف ظل املعايري احملاسبية الدولية؟
  :يف هذه الورقة البحثية إىل دراسة وتشخيص أهم النقاط ذات العالقة من خالل إعتمادنا على احملاور التالية وسنتطرق

 حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ عاممدخل : احملور األول  
 املايل وأمهيته؛ احملاسيبالنظام : احملور الثاين  
 ؛الدولية للمحاسبة املعايريتبين : احملور الثالث  
 دراسة ميدانية: احملور الرابع.  

 

 
 . وخصائصها أمهيتهاأهم املفاهيم ذات العالقة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذا  راحملو هذاتناول  

I. واملتوسطة الصغرية املؤسسة حول مفاهيم: 
 عدد معياري على إعتمادا ألخرى، وذلك دولة من خيتلف إذ املؤسسات من النوع هلذا موحد وجد إتفاق عام حول تعريفال ي

 كـبرية  كمؤسسة يكون غري ذلك حبيث تصنف قد متطور بلد يف متوسطة أو صغرية مؤسسة ميكن إعتبار حبث املال، رأس أو العمال
 .صحيح والعكس نام بلد يف

 كمـا أن  ،مصر على سبيل املثـال  كاجلزائر أو يف دولة نامية كذلكال تعترب  الواليات املتحدة واملتوسطة يف الصغرية فاملؤسسة
  1.موريتانيا مثل املغرب أو كبرية يف دولة اعتبارها بلد مصنع ميكن اليابان أو أي الصغرية يف املؤسسة

 250ها عن حبيث يتضمن التعريف الشائع للمؤسسات املصغرة والصغرية واملتوسطة املؤسسات اليت يقل عدد العاملني يف كل من
ولتضييق هـذه   2.عامال 250، واملتوسطة أقل من 50، والصغرية أقل من 10فاملؤسسات املصغرة يقل فيها عدد العمال عن . عامل

 5الصغرية واملتوسطة عن املؤسسات الصغرى بأا هي اليت يعمل ا عدد أدىن مـن العـاملني مثـل     املؤسساتالفئة يتم أحيانا متييز 
  .عمال10و

  3:مييز البنك الدويل يف تعريفه للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بني ثالث أنواع هي: ف املعتمد من طرف البنك الدويلالتعري
دوالر أمريكـي وحجـم    100.000عمال، وإمجايل أصوهلا أقل مـن   10هي اليت يكون فيها أقل من  :املؤسسات املصغرة

  . دوالر أمريكي 100.000املبيعات السنوية ال يتعدى 
ماليـني   03عامل، وكل من إمجايل أصوهلا وحجم مبيعاا السنوية ال يتعدى  50هي اليت تضم أقل من : ملؤسسات الصغريةا

  .دوالر أمريكي
 15عامل، وكل من إمجايل أصوهلا وحجم مبيعاـا السـنوية ال يتعـدى     300عدد العاملني فيها أقل من : املؤسسة املتوسطة

  .مليون دوالر أمريكي
  :ن نوجز ما سبق ذكره يف اجلدول اآليتوميكن أ
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  تعريف البنك الدويل ملؤسسات األعمال املصغرة، الصغرية واملتوسطة: )01: (جدول رقم
  املبيعات  األصول  عدد العاملني  حجم الشركة

  ألف دوالر 100أقل من   ألف دوالر 100أقل من   10أقل من   مصغرة
  ماليني دوالر 3من أقل   ماليني دوالر 3أقل من   50أقل من   صغرية

  ألف دوالر 15أقل من   ألف دوالر 15أقل من   300أقل من   متوسطة
  .نيمن إعداد الباحث :املصدر

II. تعريف املؤسسة الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر:  
ـ   ال مت اإلعتماد يف تعريف هذا النوع من املؤسسات وفقا ملا تضمنته نصوص املشرع اجلزائري والذي أخذ مبعياري عـدد العم

  4:على ما يلي 7و 6، 5، 4وكذا املركز املايل، حيث أشارت املواد 
إىل  1أو اخلدمات اليت تشغل من /يقصد باملؤسسات الصغرية واملتوسطة تلك املؤسسات اليت تقوم بإنتاج السلع و: املادة الرابعة

مليون دينار، كما جيب أن تسـتويف   500لسنوية مليار دينار أو جمموع ميزانيتها ا 02ورقم أعماهلا السنوي ال يتجاوز  عامل 250
  .معايري اإلستقاللية

عامل ورقـم   250و 50أشارت هذه املادة إىل تصنيف املؤسسة املتوسطة بأا تلك املؤسسة اليت تشغل مابني : املادة اخلامسة
  .مليون دينار 500و 100ح بني مليار دينار أو جمموع ميزانيتها السنوية تتروا 02مليون و 200أعماهلا يترواح ما بني 
مليـون   200عامل ورقم أعماهلا ال يتجـاوز   49و 10تصنف املؤسسة الصغرية بأا تلك اليت تشغل ما بني : املادة السادسة

  .مليون دينار 100دينار أو ميزانيتها السنوية ال تتجاوز 
 20عمال وحتقق رقم أعمال أقـل مـن    9و 1ل ما بني تصنف هذه املادة املؤسسات املصغرة إىل تلك اليت تشغ: املادة السابعة

  .ماليني دينار 10مليون دينار، أو يتجاوز جمموع ميزانيتها السنوية 
  :يف اجلدول التايلذلك وميكن تلخيص 

  :تعريف املشرع اجلزائري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: )02: (جدول رقم
  ويمج امليزانية السن  رقم األعمال  عدد األجراء  الصنف

  مليون دج 10<   مليون دج Micro-entreprise(  1 – 9   >20( مؤسسة مصغرة

  مليون دج 100<   مليون دج 10 - 49   >200  (Petite entreprise) مؤسسة صغرية

  مليون دج 500 -100  مليار دج 2 -مليون  50- 250  200  (Moyenne entreprise) مؤسسة متوسطة

   .ادا على القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطةمن إعداد الباحثني إعتم:  املصدر
 

III. جملس معايري احملاسبة الدولية  تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة من قبل(IASB) : 
من خالل نشراته املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم بأا املؤسسات الـيت   (IASB)لقد عرف جملس معايري احملاسبة الدولية 

، كما أا ال تقوم بنشر القوائم املالية السـتخدامها مـن املسـتثمرين    )قياساً مع الشركات املسامهة(وجد لديها مسؤولية عامة ال ي
  .اخلارجيني



   –دراسة ميدانية – ملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر يف ظل تبين املعايري احملاسبية الدوليةا 
 

 
 - 578 - 

مميـزات املؤسسـات   و كما أن املعايري الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية تطبق جبميع املؤسسات لكن نظرا خلصوصـية 
  5.املتوسطةو مل جملس معايري احملاسبة الدولية على وضع معايري تتالءم مع خصوصيات املؤسسات الصغريةاملتوسطة عو الصغرية
IV. خصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة:  

  6:هناك عدة خصائص متيز املؤسسة الصغرية واملتوسطة عن املؤسسة الكبرية، تتمثل أساسا يف
ؤسسات تكون حملية أو جهوية حبث ينحصر نشاط املؤسسات الصغرية حمدودية االنتشار اجلغرايف، إذ أن معظم هذه امل -

  أو املتوسطة غالبا يف املنطقة اليت تنشأ ا؛
صغر حجم رأس املال املطلوب، وكذا القروض الالزمة واملخاطر املترتبة عليها، وهو ما يعين بدوره ضآلة حجم  -

 التمويل املطلوب؛
ف، حبيث يقوم بإدارة املؤسسة شخص واحد أو عدد من األشخاص هيكل تنظيمي بسيط يعتمد على مستوى إشرا -

لذلك تتسم هذه اإلدارة باملرونة وسهولة إختاذ القرار مثل نقص الروتني وإرتفاع مستوى اإلتصال وكذا بساطة املستندات 
 املستخدمة؛

ويساعد هذا النوع من إن املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الغالب هي منشآت فردية أو عائلية أو شركات أشخاص  -
 امللكية على استقطاب وإبراز اخلربات واملهارات التنظيمية واإلدارية يف البيئة احمللية وتنميتها؛

  .متتاز بقصر فترة اإلسترداد من خالل سهولة التسويق وزيادة دورات البيع وقصر دورة اإلنتاج -
V. أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة:  

واملتوسطة أمهية بالغة يف إقتصاديات العديد من دول العامل من خالل إعادة إدماج العمال املسرحني  الصغرية املؤسساتتكتسي 
  .إمتصاص البطالة وخلق فرص عمل يف شىت ااالتمن نظرا للظروف اإلقتصادية، مما يساهم 

كبرية، خاصة عند إقامتها يف مناطق وتكمن أمهية هذا النوع من املؤسسات بإعتبارها غالبا صناعات مكملة ومغذية للصناعات ال
  7.يف احلد من هجرة اليد العاملة وكذا يف خلق توازن جهوي إقتصاديا وإجتماعيا مسامهتهايراد ترقيتها أو يف املدن الصغرية من خالل 

وتشغل مـا   8،تقريبا من املؤسسات يف العامل %90واجلدير بالذكر أن على املستوى العاملي أن هذا النوع من املؤسسات حيتل 
  9.من القوى العاملة يف العامل %60اىل  %50بني 

تساعد املؤسسات الصغرية واملتوسطة على حل املشكلة الرئيسية يف معظم الدول النامية وهي ندرة رأس املال، ومـن مث فهـي   
متوسط تكلفة العمـل مـن    خللق فرص العمل وقد أثبتت إحدى الدراسات أن -يف املتوسط  - ختفض التكلفة االستثمارية الالزمة

  10.ثالث مرات عن متوسط تكلفة العمل يف املؤسسات الكبرية" 3"االستثمار يف املؤسسات الصغرية تقل 
يف قدرته على حتقيق األهـداف التنمويـة،   و املتوسطة اليت أصبحت خيارا استراتيجيا ال جدال يف جناعتهو إن املؤسسة الصغرية

اهلضاب العليا اليت تعترب فضاء شبه و ة الوطنية واليت تضع يف مقدمة االهتمامات تنمية مناطق اجلنوبتفرض نفسها بقوة يف جمال التنمي
الصناعية اليت تسنها الدولة تـدابري  و شاغر ال ينتظر سوى املبادرات يف جمال االستثمار، لذلك فإننا جند يف خمتلف الربامج االقتصادية

   11.الستثمار يف هذه املناطق من الوطنوحتفيزات خاصة لفائدة الذين يبادرون با
إن الدولة تدرك متام اإلدراك أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة هي الفاعل احلاسم يف املشهد اجلديد مشهد التنويع االقتصـادي  

تدابري اليت من شأا وامتصاص البطالة هلذا فأنا يف مقام يسوغ يل أن أؤكد لكم أن الدولة مستعدة متام اإلستعداد لبحث وتنفيذ كافة ال
لقد مت توسيع نطاق الفرص توسيعا معتربا ومت حتسني احمليط حتسينا ملموسا بينما تتوفر املوارد البشرية . أن تشجع تطوير هذه املؤسسة

  12".والرقيفالوقت مناسب إذن لكي تستعمل املبادرة والعبقرية هذا التطابق للتوجه احلثيث بال رجعة ببالدنا حنو النمو . كما وكيفا
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  .احملور النظام احملاسيب املايل وأمهيته ودوره يف تلبية متطلبات البيئة اإلقتصادية الراهنة هذاتناول 

I. احملاسيب املايل النظام:  
 واقـع أصـبح ال يتماشـى مـع ال    هذا األخري الذي 1975لسنة للمخطط احملاسيب الوطين يعترب النظام املايل احملاسيب كبديل 

اإلقتصادي احلايل وال يليب كل إحتياجات ومتطلبات مستخدمي املعلومة املالية، والذي يندرج يف إطار عمليـات التحـديث الـيت    
مع املعـايري  تصاحب اإلصالح االقتصادي الذي باشرته اجلزائر، كما يعترب يف احلقيقة تغيري يف الثقافة احملاسبية احلالية وحماولة التقارب 

دولة من بينها دول اموعة األوروبية وأكثر  100اليت تشكل املرجع العاملي بإعتبار أا مطبقة من طرف أكثر من الدولية للمحاسبة 
 .منظمة مهنية يف العامل 120من 

حات االقتصادية اليت انطلقت ويهدف النظام احملاسيب املايل إىل وضع أداة تتكيف مع البيئة اجلديدة اليت تولدت من خالل اإلصال
مطلع التسعينيات، واليت بدأت مع االرتباطات اجلديدة للجزائر، وبشكل خاص الدخول يف الشراكة مع االحتاد األورويب ومسـاعي  

ل املؤسسـات  االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة، باإلضافة إىل تلبية احتياجات املستخدمني اجلدد للمعلومات املالية واحملاسبية حو
  13.اجلزائرية خاصة املستثمرين األجانب

II. أمهية النظام احملاسيب املايل:  
يكتسي النظام احملاسيب املايل أمهية بالغة كونه يستجيب ملختلف إحتياجات املهنيني وخاصة املستثمرين، كما أنه يشكل خطـوة  

  :الذي يهدف إىل و  العامليهامة يف تطبيق املعايري الدولية للمحاسبة، يف إطار التوحيد احملاسيب
 ؛تبسيط قراءة القوائم املالية بلغة حماسبية موحدة -
 تقليص التكاليف الناجتة عن عملية ترمجة أو حتويل القوائم املالية من النظام احملاسيب للبلد الذي تعمل به الشركات التابعة -
  ؛إىل النظام احملاسيب للشركة األمالفروع و
ملعتمدة يف عملية التقييم اخلاصة باملخزونات، إعادة تقييم عناصر امليزانية، حساب اإلهتالكات، توحيد الطرق احملاسبية ا -

   ؛ف الوصول إىل قوائم مالية موحدةتوحيد اإلجراءات احملاسبية دو كيفية معاجلة املؤونات،
  ؛ةالصادقة للوضعية املالية للمؤسسدقيقة تعكس الصورة و يسمح بتوفري معلومة مالية مفصلة -
ة، مما يقلص من حاالت كذا إعداد القوائم املاليو التقييمو توضيح املبادئ احملاسبية الواجب مراعاا عند التسجيل احملاسيب -

  ؛التالعبات
يستجيب إلحتياجات املستثمرين احلالية واملستقبلية، كما أنه يسمح بإجراء مقارنة للقوائم املالية من سنة ألخرى وكذا  -

  ؛سسات اليت تعمل يف نفس النشاطملؤمقارنتها مع ا
يساهم يف حتسني تسيري املؤسسة من خالل فهم أفضل للمعلومات اليت تشكل أساس إلختاذ القرار، وحتسني إتصاهلا مع  -

 .خمتلف األطراف املهتمة باملعلومة املالية
 

 
  .اسبية الدولية وكذا أهم الصعوبات احمللية أو الدولية اليت تقف يف وجه هذا التبينمزايا تبين املعايري احمل احملورهذا  تضمن

I.  مزايا تبين املعايري الدولية للمحاسبة)IAS/IFRS:(  
  :مزايا تبين املعايري الدولية للمحاسبة جمال واسع سنذكر منه على سبيل املثال ال احلصر عنإن التحدث 
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للمحاسبة ومعايري إعداد التقارير املالية على املنشآت اليت يتم تداول أوراقها يف سوق رأس  ال تقتصر فوائد املعايري الدولية -
املال، ويف تقدير جملس معايري احملاسبة املالية، ميكن أن تستفيد املنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم، واجلهات اليت تستخدم بياناا 

نات املالية للمنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم القابلة للمقارنة من دولة ألخرى من جمموعة موحدة من معايري احملاسبة وتعترب البيا
 14:مهمة لألسباب التالية

تقدم املؤسسات املالية قروضا يف عدة دول وتعمل هذه األخرية على مستوى دويل، وبالتايل على املؤسسات الصغرية  -
 قرارات اإلقراض ويف وضع شروط وأسعار الفائدة؛واملتوسطة وكذا املصغرة تقدمي بيانات مالية تساعد يف إختاذ 

لدى العديد من املنشآت الصغرية واملتوسطة موردين يف اخلارج حبيث تستخدم هذه األخرية بياناا املالية من خالل  -
   .تقدميها للمورد لتقييم جوانب العالقة التجارية خاصة طويلة األمد

ن خالل التحسني املستمر للمعلومات اليت يتطلبها تطبيق املعايري الدولية تطوير نظام املعلومات املالية يف املؤسسة م  -
 للمحاسبة؛

 إعادة الثقة بالنسبة للمستثمرين وهو ما يسمح بتدفق االستمارات األجنبية املباشرة؛ -
د الدقيق خاصة تلك املقيمة يف البورصة وهو ما يسمح بالتحدي الرفع أكثر فّأكثر من شفافية وفعالية حسابات املؤسسة -

 للصحة املالية هلا ومن مث إختاذ القرارات اإلستراتيجية الالزمة؛
إمكانية املقارنة بني القوائم املالية املعدة وفقا للمعايري الدولية للمحاسبة، على مستوى املؤسسة وما بني املؤسسات وعرب  -

 ؛خمتلف الدول
 .االقتصادية احلاليةتقييم األصول على أساس القيمة العادلة والتقرب من احلقيقة  -
II.التحضريية الكفيلة إلجناح عملية تبين املعايري الدولية للمحاسبة  اإلجراءاتIAS/IFRS  بالنسبة للمؤسسات الصغرية

  :واملتوسطة
  :ويف هذا اإلطار فإنه ميكن جتسيد هذه اإلجراءات من خالل األخذ باخلطوات التالية

الصغرية واملتوسطة معيار مبعيار من مجيع اجلوانب وحماولة حتديد أهم التغريات اليت  حتليل املعايري احملاسبية اخلاصة باملؤسسات -
  ؛اسبة املؤسسات الصغرية واملتوسطةسوف تطرأ على حم

 ؛تطبيق املعايري الدولية للمحاسبةضرورة حتليل ودراسة مدى قدرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التأقلم مع متطلبات  -
تطبيق هياكل املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل إعادة توزيع املسؤوليات مبا يتماشى ومتطلبات  إعادة النظر وتنظيم -

 ؛املعايري الدولية للمحاسبة
إعادة النظر يف اإلستراتيجية الكلية لإلعالم، خاصة فيما يتعلق باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، مما جيعل املعلومة املالية وسيلة  -

 منو معدال ت اإلستثمار يف هذا النوع من املؤسسات؛لتشجيع املنافسة و
توحيد نظام املعلومات الداخلي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مع نظام املعلومات اخلارجي مبا يسمح باملعاجلة الفعالة  -

 والسريعة للمعلومات املالية وكذا القيام مبختلف املقارنات بالنسبة للمؤسسات ذات األنشطة املتجانسة؛
ى مصداقية وصحة املعلومة غة نظام معلومات يسمح باإلسراع يف سريورة إقفال حسابات املؤسسة مع احلفاظ علصيا -

 ؛املصدرة
خلق هيئات متخصصة يف التأشري على الربامج املعلوماتية املستخدمة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومطابقتها وفقا  -

 15؛ الواليات املتحدة األمريكية، كندا وفرنساللمعايري الدولية للمحاسبة، كما هو معول به يف
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اعتماد النظام احملاسيب املايل اجلديد يوجب على كل املؤسسات أن جتعل من تطبيقه األمر األكثر أمهية وميكن حتقيق ذلك من  -
باملعايري  خالل فتح ورشات عمل تعىن مبعاجلة كل بند على حدا من أجل الوصول ألكثر كفاء يف التطبيق خاصة فيما يتعلق

  16؛الدولية للمحاسبة
III. للمحاسبة  الدوليةتبين املعاير  حتديات)IAS/IFRS:(  

يف هذا الصدد ميكن الكالم عن جمموعة من الصعوبات أو املعوقات لتبين املعايري الدولية للمحاسبة، معوقات حملية متعلقة بالبيئـة  
 .احملاسبية اجلزائرية وأخرى دولية

  :حملية حتديات -1
غياب هيئة تتوىل اإلشراف على وضع املعايري ومتابعة تطبيقها وكذا اإلجابة على تساؤالت املؤسسات امللزمة بتطبيق النظام  -

احملاسيب املايل وكذا املهنيني، حيث تسند هذه املهمة هليئة غري حكومية يف الدول املتقدمة بينما يف اجلزائر يتوالها الس الوطين 
وبالتايل جيب إعادة   ليس له حرية املبادرة يف التشريع بإعتبار أن جل أعضائه إداريني على حساب املهنينيللمحاسبة هذا األخري

النظر يف دور الس وتفعيله ومتطلبات املرحلة الراهنة وكذا متابعة وتنسيق عملية اإلهتمام باملعايري الدولية للمحاسبة مع ما 
 ؛جيرى عامليا

و تنظم إتباع املعايري الدولية للمحاسبة وكذا تتماشى مع التغيريات واإلصدارات اليت تطرأ على عدم وجود تشريعات تلزم أ -
 ؛ألخرى سنةمن املعايري الدولية للمحاسبة 

 التشريعية النظرة كبريا عن اختالفا خيتلف واملستمد من املعايري الدولية للمحاسبة الذي املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل اإلطار -
   17؛القانوين الشكل على االقتصادية احلقيقة تغليب قاعدة ذلك هيمنة ومثال .ائريةاجلز
 18؛من دون شك له أثر مباشر على تقييم األسهم والسندات ومشتقاا وفقا لطريقة القيمة العادلة نشطغياب سوق مايل  -
التجاري والقانون الضرييب تساير  عدم وجود إجراءات صرحية وواضحة للقيام بإصالحات وتغيريات على حمتويات القانون -

كل منهما ما هو معمول به يف النظام احملاسيب املايل املستمد من املعايري الدولية للمحاسبة ويبز ذلك من خالل املعاجلة احملاسبية 
هو معمول به  لقرض اإلجيار التمويلي حبث يتم إدراج قسط اإلهتالك املتعلق باالصل الذي مت إستئجاره ضمن أعباء الدورة كما

سات بإدراج مبلغ قسط اإلهتالك ية املعمول ا حاليا تسمع للمؤسيف النظام احملاسيب املايل، يف حني أن التشريعات الضريب
 .للتثبيتات املادية اليت تعود ملكيتها للمؤسسة فقط

  : دولية حتديات -2
أفقدها مضموا " غري اإلجنليزية"مجتها إىل اللغة الوطنية املعايري الدولية للمحاسبة تصدر باللغة اإلجنليزية وتر: اختالف اللغة -

كما جتدر اإلشارة إىل أن االجتاه العاملي يسري خبطى بطيئة حنو تالقي جانبا من مشكالت اللغة كأن تعد  19وحمتواها األصلي،
 ؛ية بلغات يفهمها نصف سكان العاملاملؤسسات الصناعية والتجارية تقاريرها املال

مع األوضاع الدوليـة  يف أن تتماشى دول املتطورة أمهية كربى للمعايري الدولية أكثر مما أعطتها هلا الدول الناميةأولت ال لقد -
  20؛وكذا األوضاع اإلقتصادية للدول هلا االحتياجات اخلاصة للدول النامية حتديدها فاملعايري الدولية مل تأخذ بني االعتبار عند

دول اليت ترتبط ببعضها البعض باحتاد إقتصادي أو سياسي إال أن االختالفات البيئية بني الدول معايري بني جمموعة من ال فيقتو -
ميكن أن يؤدي إىل استمرار االختالفات يف املمارسة احملاسبية أي توفيق املمارسات فيما بينها وذلك نتيجـة لعدم وجود معايري 

  ؛تونس، املغرب، ليبيا، وموريتانياب العريب اجلزائر، حماسبية خاصة بكل منها ونقترح يف هذا الصدد دول املغر
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مبكان وكذا ترمجة حمتواه دون أن تفقد  مما جيعل فهمها ليس بالسهولةالطبيعة املعقدة اليت تصاغ ا املعايري الدولية للمحاسبة  -
العامة لبعض املعايري وترك مضموا األصلي، وعدم مالئمة نصوص املعايري يف كثري من األحيان للظروف احمللية، والصورة 

  21؛من دون شك هذا سينعكس على التطبيق الصحيح للمعايري الدولية للمحاسبة. التفاصيل لكل دولة على حدى
دولية  -أو حىت تبين -يرى بعض احملاسبني أن تكلفة وضع معايري حماسبية تبين املعايري الدولية للمحاسبة  تكلفة إرتفاع -

الدول املختلفة تزيد عن العائد منها، وهذا بالرغم من أن اجتاه آخر يقر بأن العائد من استخدام معايري لتطبيقها يف املؤسسات يف 
حماسبية دولية ال يقدر مبال، ذلك أن املؤسسات الصناعية والتجارية ستعرض على الدول املختلفة تقاريرها املالية مقروءة ومفهومة 

  22؛رات مما ينمي من رقم أعمال تلك املؤسسات وينمي من حجم التجارة الدوليةويعتمد عليها يف عملية إختاذ خمتلف القرا
اختالف درجة التقدم العلمي والتكنولوجي يف إثبات البيانات املالية دفتريا بني الدول ويترتب عليه وجود ثغرة كبرية يف  -

سائل التكنولوجية يف كل منها سواء يف إثبات نتيجة الختالف الو جمموعيت املؤسساتالعمل مبعايري الدولية للمحاسبة يف كل من 
 23.األحداث اإلقتصادية وكذا خمرجات األنظمة احملاسبية

 

 
حاولنا من خالل هذا احملور تسليط الضوء على بعض العناصر ذات الصلة باحمليط احملاسيب للمؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة    

  . ليهاوالوقوف على آراء املهنيني ع
I. بناء على اجلانب النظري ميكن صياغة الفرضيات التالية: فرضيات الدراسة:  
 تعترب اإلصالحات احملاسبية يف اجلزائر ضرورة لتلبية متطلبات التوجه اإلقتصادي؛ .1
  واملتوسطة؛اإلصالحات احملاسبية يف اجلزائر مل تأخذ بعني اإلعتبار املعايري احملاسبية الدولية اخلاصة باملؤسسات الصغرية  .2
 . ميكن تبين وتطبيق املعايري احملاسبية الدولية ذات الصلة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر .3
II. تضمن جمتمع الدراسة املهنيني يف جمال احملاسبة واملالية حماسبني يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذا  :الدراسة جمتمع

  .احملاسبني املعتمدين وحمافظي احلسابات
  :بالنسبة لعينة الدراسة قفد مت إختيارها عشوائيا وميكن تلخيص عدد اإلستمارات املوزعة واملعتمدة من خالل اجلدول التايل

  يبني عدد االستمارات: )02: (جدول رقم
  النسبة  العدد  البيان

 100  95  اإلستمارات املوزعة

 10.53  10  اإلستمارات املفقودة

 8.42  8  اإلستمارات امللغات

 81.05  77  إلستمارات املعتمدةا

  من إعداد الباحثني إعتمادا على إستمارة اإلستبيان: املصدر
III. أما احلدود املكانية فقد مشلت )2014أوت، سبتمرب (إستغرقت الدراسة امليدانية حوايل الشهرين : حدود وعينة الدراسة ،

 . والييت األغواط واجللفة
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IV. حتليل نتائج اإلستبيان: 
  خصائص العينة: لاحملور األو

  ما هو القطاع الذي تنتمي إليه مؤسستكم؟ -

  ما هو نوع النشاط مؤسستكم؟ -

  ما هو عدد العاملني يف مؤسستكم؟ -
 من املؤسسات حمل الدراسة  %87القطاع الذي تنتمي إليه املؤسسة، حيث أشارت نتائج العينة إىل أن نسبة : 1السؤال

ويرجع ذلك إىل  %5طاع احلكومي أما نسبة القطاع املختلط فلم تتجاوز إىل الق %15تنتمي إىل القطاع اخلاص ونسبة 
املنخفضة الفائدة مما أدى إىل إنشاء العديد  وكذا القروض وجود دعم متواصل للقطاع اخلاص من خالل التحفيزات اجلبائية

  .من الشركات ذات الطابع الصغري واملتوسط يف اآلونة األخرية
 من املؤسسات يف قطاع اخلدمات  %60ملؤسسة، من خالل العينة املدروسة تشغل نسبة متحور حول نشاط ا: 2السؤال

  .يف قطاع الصناعة %16يف قطاع التجارة أما  %25تليها نسبة 
 ا  %65عدد العاملني، بلغت نسبة : 3السؤال موظفني فأقل، أما نسبة  10من العينة املدروسة املؤسسات اليت يعمل

  .عامل 250إىل 50بالنسبة للفئة من  %5، ومل تتجاوز نسبة 15إىل 10 يشتغل ا ما بني فمثلت املؤسسات اليت 30%
 اإلصالحات احملاسبية يف اجلزائر: احملور الثاين

 اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر؟يف  ما رأيكم -

 يف اجلزائر؟هل يليب النظام احملاسيب املايل اإلحتياجات احملاسبية واملالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  -

  عالقة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة؟الما هي نسبة إطالعكم على املعايري احملاسبية الدولية ذات  -

 من العينة املدروسة أن اإلصالحات ضرورية ومهمة يف ظل  %85أمهية اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر، ترى نسبة : 4السؤال
  .عن عدم أمهية هذا اإلصالح يف الظروف الراهنة %5البيئة اإلقتصادية الراهنة بينما عربت نسبة 

 متحور هذا السؤال عن النظام احملاسيب املايل واإلحتياجات احملاسبية واملالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  :5السؤال
اسبية واملالية ال يليب اإلحتياجات احمل من العينة املدروسة على أن النظام احملاسيب املايل 65%اجلزائر، حيث عربت نسبة 

ويرجع ذلك إىل وجود غموض إىل حد اآلن يف تطبيق . عكس ذلك %35للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بينما ترى نسبة 
  .بعض بنود النظام احملاسيب املايل خاصة تلك املتعلق ذا النوع من املؤسسات

 عن  %30ؤسسات الصغرية واملتوسطة، عربت نسبة نسبة اإلطالع على املعايري احملاسبية الدولية ذات عالقة بامل :6السؤال
يف حني بلغت  % 50إىل  30من املستجوبني عن إطالعهم بنسبة  %38بينما عربت نسبة  %30إىل  20إطالعها بنسبة 

وهي بالنسبة للذين  %12بينما الفئة األخرية مل تتجاوز  %80إىل  50ما بني  ةللفئة اليت هلا إطالع بنسب %20نسبة 
تعكس هذه النتائج املستوى املتدين إلطالع املستجوبني على املعايري احملاسبية الدولية . %100إىل  80الع ما بني لديهم إط

ذات العالقة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة ويرجع هذا إىل ثقافة اتمع املدروس بإعتبار أن هذا األخري دائما يعتمد على 
 .الرجوع إىل اهليئات املهنية ذات العالقة باملعايري احملاسبيةالقوانني املنظمة ملهنة احملاسبة دون 
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  IFRS for SME املعايري احملاسبية الدولية ذات العالقة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة: احملور الثالث
 هل تضمن النظام احملاسيب املايل إلتزام ضمين باملعايري اخلاصة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة؟  -

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية قادرة على تطبيق املعايري احملاسبية الدولية اخلاصة ا؟ هل ترى بأن -

  هل هناك ضرورة لتبين وتطبيق املعايري احملاسبية الدولية ذات العالقة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة؟ -

 ايل للمعايري احملاسبية للمؤسسات الصغرية للنظام احملاسيب امل تضمن هذا السؤال مدى تضمن اإلطار التصوري :7السؤال
عن إحتواء النظام احملاسيب املايل للمعايري احملاسبية ذات العالقة ذا النوع من  %45واملتوسطة حيث عربت نسبة 

إىل أن النظام احملاسيب املايل تضمن بعض نصوص  %30عكس ذلك، وعربت نسبة  %25املؤسسات، بينما ترى نسبة 
  .اسبية الدولية ذات العالقة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة ولكن بشكل حمدود يف بعض بنوده فقطاملعايري احمل

 متحور هذا السؤال عن مدى قدرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية قادرة على تطبيق املعايري احملاسبية : 8السؤال
سسات الصغرية واملتوسطة تطبيق املعايري احملاسبية الدولية من العينة حول قدرة املؤ %68الدولية اخلاصة ا، عربت نسبة 

  .عكس ذلك%32املتعلقة ا، بينما رأت نسبة 
 حول ضرورة تبين وتطبيق املعايري احملاسبية الدولية ذات العالقة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، حيث : 9السؤال

طبيق املعايري احملاسبية الدولية ذات العالقة باملؤسسات الصغرية من العينة أنه من الضروري تبين وت %65رأت نسبة 
فرأت أنه ليس من الضروري تبين وتطبيق املعايري  %5أنه من الضروري جدا، أما نسبة  %30واملتوسطة، وعربت نسبة 

ة تطبيق املعايري احملاسبية ويرجع ذلك إىل أن اتمع املهين يعي أمهي. احملاسبية ذات العالقة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة
  .الدولية لكن بقى التحدي يف التطبيق على أرض الواقع

V. خبصوص الفرضية األوىل املتعلقة باإلصالحات احملاسبية يف اجلزائر كضرورة لتلبية متطلبات التوجه  :نتائج إختبار الفرضيات
ملحة يف ظل إقتصاد السوق وكذا متطلبات احمليط اإلقتصادي فقد تبني من خالل الدراسة بأن اإلصالحات احملاسبية ضرورة 

  .اإلقتصادي احمللي والدويل وحماولة تقريب وتسهيل تداول املعلومات احملاسبية واملالية بني خمتلف األعوان اإلقتصاديني
ايري احملاسـبية الدوليـة   الفرضية الثانية واليت مفادها بأن اإلصالحات احملاسبية يف اجلزائر مل تأخذ بعني اإلعتبار املع خبصوصأما 

فلم تتحقق هذه األخرية من خالل الدراسة فقد عربت العينة عن وجود بعض بنـود املعـايري   . اخلاصة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة
  . احملاسبية ذات الصلة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة ضمن اإلطار التصوري للنظام احملاسيب املايل

فقـد  . مفادها أنه ميكن تبين وتطبيق املعايري احملاسبية الدولية ذات الصلة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة أما الفرضية الثالثة واليت
تباينت آراء العينة بني مؤيد ورافض حول مدى التكيف مع متطلبات املعايري احملاسبية الدولية وكذا جاهزية البيئة اجلزائرية سواء كان 

 ). ؤسسات أو مهنيني حماسبني معتمدين وحمافظي حساباتحماسبني يف امل(مؤسسات أو مهنيني 
  :وميكن حصر نتائج الدراسة يف اآليت

 للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مكانة هامة يف احلياة اإلقتصادية نظرا لإلهتمام الذي حتظى به يف خمتلف دول العامل؛  -
 ات أمام إنتقال رؤوس األموال وتوسع النشاط اإلقتصادي؛مقروئية املعلومات احملاسبية واملالية سيساهم يف تذليل العقب سهولة -
ين املعايري احملاسبية الدولية ذات الصلة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة لتكييف البيئة اجلزائرية ومتطلبات ضرورة لتب كهنا -

 احمليط الدويل؛
 . للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ضرورة توفري اآلليات الكفيلة لتسهيل تبين وبتطبيق املعايري احملاسبية الدولية -

 
 



IAS-IFRS-IPSAS 
–– 24252014  

 

 
 
- 585 - 

 
إن تبين املعايري الدولية للمحاسبة هو أحد آثار العوملة وجتلياا ويعرب عن إجتاه حنوى هيمنة التمويل عن طريق األسـواق املاليـة   

نظاما يتطور بإستمرار مع معطيـات  وحنوى توسيع اإلستثمار، وبالتايل فإن تبين املعايري الدولية للمحاسبة ميكن من أن تصبح احملاسبة 
 ومتطلبات اإلقتصاد وواقع تطور األسواق املالية، وذلك بإعادة النظر املستمر يف املعايري الدولية للمحاسبة الذي يقوم به جملس معـايري 

  .احملاسبة الدولية
ن متتد إىل خارج حدود البلد الواحد أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة أحد مكونات النشاط اإلقتصادي واليت ميكنها أ وبإعتبار

يف ظل التكتالت اإلقتصادية الراهنة فاحلاجة ماسة أكثر من ذي قبل للمعلومات احملاسبية واملالية دون وجود إختالفات جوهرية قـد  
  .يف قراءة البيانات املالية بني خمتلف مستخدميها فروقينتج عنها 
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10 
consolidation environment in Algeria and its compatibility with international financial 

reporting standard 10 
 

)*   (  
 

  
 

  الدوليلي عيار االبالغ المامأدخل  IFRS10     تعديالت على موضوع التجميع مبنـي علـى مفهـوم جديـد
ويسمح للمجمعـات باسـتخدام تقـويم    ) السلطة، العوائد والتأثير في العوائد(للسيطرة يقوم على ثالثة عناصر أساسية 

المجمعـة بمـا    للوصول الى الصورة الصادقة لواقعها االقتصادي أي عرض القوائم المالية) محيط التجميع(السيطرة 
 المـالي االبـالغ   تهدف هذه الدراسة إلى إبراز محيط التجميع و تقويم السيطرة حسب معيار. يتالءم مع حدود تأثيرها

و ) القانون التجـاري و النظـام المحاسـبي المـالي    ( و التشريع الجزائري "القوائم المالية المجمعة" IFRS10الدولي 
ثم إبراز االختالفات بين التشريعات في البيئـة الجزائريـة و    .كل و المحتوىمن حيث الشالتطرق إلى أهم الفروقات 

أن همهـا  النتـائج، أ هذه الدراسـة إلـى مجموعـة مـن      وقد خلصت . SCF قواعدو IFRS10بين  المقارنة اأخير
تجـاري  القـانون ال قواعـد   في اتإصالحاإلصالحات التي شملت الممارسة المحاسبية لمحاسبة المجمعات لم ترافقها 

بخصوص موضوع التجميع، فضال عن البطء والتأخر في عملية التوحيد المحاسبي لتحديث قواعـد  والنظام الضريبي 
مع المستجدات في بيئة المحاسبة الدولية وبما يتالءم مع احتياجات المجمعـات دوليـة    SCFالنظام المحاسبي المالي 

  .النشاط
  

 10يط التجميع، تقويم السيطرة، معيار اإلبالغ المالي الدولي المجمعات، التجميع، مح.  
Abstract : IFRS 10 has made amendments to the theme of consolidation which is based on a new 
concept of control based on three key elements (power, returns and influence on returns) which 
allows the assessment of control for an image true economic reality of these groups. This study 
aims to highlight the scope of consolidation and assessment of control according IFRS10 
"Consolidated Financial Statements" and Algerian law (commercial law and financial and 
accounting system) and to take into account the most important differences in terms of form and 
content. Finally the comparison between the rules and IFRS10 SCF. The conclusion of this study to 
a set of results, including the reforms, which include accounting practice has not been accompanied 
by reforms in commercial law and taxation on the topic of consolidation, and the slow and delays 
in the accounting standard setting process to update the rules of SCF with the evolution of the 
international accounting environment. 
 
Keywords : Groups, Consolidation, consolidation environment, assessing control, ifrs10. 
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IFRS12 " و تعديل " االفصاح عن احلصص يف املنشآت االخرىIAS 28 "    االستثمارات يف املنشـآت الزميلـة و املشـروعات
اجلزء املتعلق بالقوائم املالية امعة "  IAS27" االفصاح يف املشروعات املشتركة والتقرير املايل عن "  IAS 31و حذف" املشتركة 

 .مع اإلبقاء على تلك املتعلقة بالفردية
________________________ 
eMail :   (*) : tiar.khalil@univ-ouargla.dz   



 10معيار االبالغ املايل الدويل  التجميع يف اجلزائر و مدى توافقه مع حميط 
 

 
 - 588 - 

األمر الذي دفعنا إىل حماولة إسقاط مضمون هذا ، )حميط التجميع(مبفهوم جديد للسيطرة و السلطة  IFRS10و قد جاء املعيار 
احملاسـبية  الذي مت من خالله تبين املعـايري   النظام احملاسيب املايلبعد اعتماد املمارسة احملاسبية على  املعيار على بيئة احملاسبة يف اجلزائر

  :لالجابة على السؤال األساسي هلذه الدراسة وهو ولية دال
  ؟  10معيار االبالغ املايل الدويل  جميع للمجمعات يف اجلزائر معالت حميطما مدى توافق 

  :ل مت وضع الفرضيات التالية الإلجابة على هذا السؤ
 وجود فروقات حتدد حميط التجميع أدى إىل اختالل بني التشريعات يف البيئة اجلزائرية. 
 عدم استحداث تقنيات التجميع مع ما يتوافق مع البيئة الدولية. 

مهية الدراسة من الدور الكبري حمليط التجميع الذي حيدد تقنية التجميع إلعطاء الصورة الصادقة و مصداقية للقوائم املاليـة  تنبع أ
 .امعة للشركة األم و شركاا التابعة

اقية القـوائم املاليـة   و دف من هذه الدراسة إىل إبراز االختالف بني املعايري الدولية و النظام احملاسيب املايل ما يؤثر على مصد
 يف عملية املقارنـة   DOMINIQUE MESPLE-LASSALLEومت االعتماد على مقاربة  .امعة للشركات التابعة و األم

  .مع البيئة الفرنسية اليت اعتربت اإلطار املرجعي للممارسة احملاسبية يف اجلزائر
  :قاط التاليةنعرض إىل المن صحة الفرضيات سوف حتاول هذه الورقة البحثية الت للتأكدو 
 .مدخل إىل حميط التجميع -1
 . أهم الفروقات بني التشريعات يف البيئة اجلزائرية - 2
  .فيما خيص التجميع احملاسيب SCFو  IFRS 10 مقارنة بني - 3
 

 
I . عموميات حولIFRS10  :  

املعدلني ، و قـد عـوض    IAS 28و  IAS 27و  IFRS12و  IFRS11مع كل من  12/05/2011مت إصدار املعيار يف 
IAS27  معة وفيما خيص القوائم املالية اSIC12 " الكيانات ذات الغرض اخلاص ، وافق عليهـا االحتـاد   " جلنة تفسريات املعايري

و التطبيـق الفعلـي   ، (29/12/2012)مث صـدر يف   11/12/2012يف  1254/2012تعـديل  (  2012األوريب يف ديسـمرب  
  .01/01/2014بالنسبة للكيانات املسعرة يف ) الواجب (

 2011يف ديسمرب  IASBإىل  EFRAGبالرغم من الرسالة اليت بعثها  01/01/2013تطبق ابتداء من  IASBـ لبالنسبة 
 1.حافظ على إبقاء التاريخ احملدد IASBامللتمس تأخري تطبيق املعيار ، لكن 

II .2 :املصطلحات و التعريفات  
الشركة التابعة مؤسسة ،مبعىن كيان له شخصية معنوية متحكم فيها من قبل كيان  « : IFRS 10من املعيار " أ"لحق حسب امل

؛ الشركة األم هي كيان يتحكم يف كيانات أخرى ؛ امع هو عبارة عن الشركة األم و شركاا التابعة؛ ) الشركة األم (أخر يسمى 
  . »م املالية للمجمع تعرضها على أا وحدة اقتصادية واحدة هي القوائ القوائم املالية امعة

كيانات ذات الغـرض  (إذن امع عبارة عن جمموعة من الكيانات املترابطة فيما بينها عن طريق املسامهات املالية أو غري املالية 
 .تعاقدات ، و الشركة األم جيب أن تكون شركة جتارية عن طريق أو «AD HOC » )اخلاص
يف مـا إذا  "ا أُم" كان شركةدد ما إذا حيأن  الكيان املستثمرجيب على :  IFRS10من املعيار  5§ حسب الفقرة: لسيطرة ا *

  .كانت تسيطر على األعمال املستثمر فيها
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ـ  املعلى األعمال  يسيطر الكيان املستثمر:  السيطرة على األعمال املستثمر فيها*  ون ستثمر فيها عندما تكون معرضـة، أو يك
  .لديها حقوق يف العوائد املتقلبة من ارتباطها و لديها القدرة على التأثري يف العوائد من خالل سلطتها على األعمال املستثمر فيها 

على األعمال املستثمر فيها  يسيطر الكيان:" ملستثمر للكيان افقد قدمت اخلطوط العريضة للسيطرة بالنسبة  7§ وحسب الفقرة*
  :ما يلي  الكيان املستثمرن لدى عندما و فقط يكو

  . سلطة على األعمال املستثمر فيها -أ
  . لديها حقوق يف العوائد املتقلبة من ارتباطها باألعمال املستثمر فيها -ب
  .القدرة على استخدام سلطتها على األعمال املستثمر فيها للتأثري على مبلغ العوائد املنشأة املستثمرة  -ج

نوعيـة منـها إىل    حيث أصبح التوجه حنو تعريف السيطرة إىل أكثـر ) IAS27 )2009 دا عن تعريفهذا التعريف بعيد ج
  .الكمية

  : هذا التعريف اظهر جمموعة من املصطلحات
تكون هلا حقـوق    :"  10§عندما الكيانات التابعةحيث تكون السلطة على  14§إىل 10§ تطرقت هلا الفقرات: السلطة  -أ
متنحها القدرة احلالية على توجيه األنشطة ذات الصلة أي األنشطة اليت تؤثر بشكل )  LES DROITS EFFECTIFS(قائمة 

  . جوهري على عوائد األعمال املستثمر فيها
القدرة احلالية على توجيه األنشطة ذات الصـلة   12§ و األسهميكون تقومي السلطة بسيطا عن طريق :  11§و تابعت الفقرة 

  .ها يف التوجيه حىت ولو مل متارس حقوق
لديه حقوق يف العوائد املتقلبة من ارتباطه باألعمال املسـتثمر فيهـا    يكون الكيان:  16§و  15§جاء يف الفقرة :العوائد -ب

  .عندما تكون متقلبة أما موجبة فقط أو سالبة فقط أو االثنني 
تثمر فيها ، فإنه ميكن ألكثر من طرف واحـد أن  سيطر على األعمال املسيواحدة فقط أن  لكيان مستثمرو بالرغم من انه ميكن 

  . ميكن أين يشارك مالك احلصص غري املسيطرة يف أرباح األعمال املستثمر فيها و توزيعاا: يشارك يف العوائد ، على سبيل املثال 
 اجلديد؟ املعيار تضمنها اليت التغريات ماهي إذن 

 )27(وحمتويات معيار احملاسـبة الـدويل رقـم    ) 10(لتقارير املالية الدويل رقم نقارن يف اجلدول أدناه بعضاً مما تضمنه معيار ا
  ):12(وتفسري اللجنة الدائمة رقم 

  IFRS10و  IAS27. SIC 12 مقارنة بني): 1: (جدول رقم

و تفسري  27معيار احملاسبة الدويل رقم   اال
  12اللجنة الدائمة رقم 

  10معيار التقارير املالية الدويل رقم 

  تعريف السيطرة

من املعيار احملاسبة الدويل  )4(تعرف الفقرة 
مفهوم السيطرة على اا قوة  )27(رقم 

التحكم يف السياسات املالية و التشغيلية ملنشأة 
  .لغرض احلصول على منافع من انشطتها 

من معيار التقارير املالية الدويل  )7(و )6(تعرف الفقرتان 
لك احلاالت اليت يكون فيها على أا ت”لسيطرةا 10رقم 

تنوعة نتيجة م  املستثمر معرضاً لـ أو له حقوق يف إيرادات
مشاركته مع مستثمر آخر ولديه القدرة على التأثري على تلك 

لذلك فإنه . هاملستثمر في الكياناإليرادات من خالل قوته على 
، يتناول التعريف  التصويت حقوق بدالً من التركيز على

إال أا أكثر    واليت هي مشاة  واإليرادات القوة اجلديد
تركيزاً على القدرة على ممارسة القوة للتأثري على غالبية 

  .األنشطة ذات الصلة واليت تؤثر على اإليرادات
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  القوة/ حقوق التصويت 

حقوق  على )13(الفقرة  تؤكد
لغرض اختاذ القرار فيما إذا كان  التصويت

قد . املستثمر فيهالكيان املستثمر يسيطر على 
السيطرة إذا  حقوق التصويت احملتملة تعين

  .كانت متارس فعلياً حالياً

وتوضح أنه  لقوةا )14(إىل  )10(الفقرات من  تتناول
حقوق  من القوة خبالف احلاالت العادية عندما  تأيت

 إن .الترتيبات التعاقدية من القوة تنتج ، فقد التصويت
دى أوسع من الدالالت حتت م التصويت احملتملة  حلقوق 

  .10معيار التقارير املالية الدويل رقم 

  املنشآت لألغراض اخلاصة

هو مذكور أعاله يقدم تفسري اللجنة كما 
 الكياناتإرشادات حول  )12(الدائمة رقم 

، بشكل  ألغراض خاصة واليت تربط
  .السيطرة باملخاطر واملكافآت  أساسي

 املنشآت )10(ية الدويل رقم ال يتناول معيار التقارير املال
وحتتاج املفاهيم املذكورة . منفصلل خاصة، بشك ألغراض

ألغراض خاصة لكيانات أعاله لتطبيقها على ا
  .السيطرة مفهوم  لتحديد 

  العالقة بني املالك و الوكيل

أي ) 27(يوفر معيار احملاسبة الدويل رقم   ال 
 .الوكيل العالقة بني املالك و إرشادات حول

قد حيتفظ الوكالء حبقوق  األحيان  بعضيف
خيلق بعض   تصويت نيابة عن املالك مما 

حقوق  الغموض عند تطبيق معايري
  .لتأسيس السيطرة التصويت

إرشادات ) 10(يتضمن معيار التقارير املالية الدويل رقم 
أن ) 18(توضح الفقرة  و.العالقات بني املالك والوكيل حول

الك وإن مارس القوة  املمنوحة له الوكيل ال يصبح حبكم امل
من قبل املالك، ألن القوة املمنوحة للوكيل مقيدة وليست 

للسيطرة على أغلب األنشطة ذات الصلة    لديه القدرة 
  .املستثمر فيه بالكيان

Source : Dahman Aouath, Fab Five-Part1-(IFRS 10), Revu Accountant Middle East, 05/2013, p 41 
  

III . طرق التجميع احملاسيب:  
و كـان   )IAS 27 )2005يعترب حميط التجميع أهم حمدد لطريقة التجميع احملاسيب للشركات التابعة و حسب مـا جـاء يف   

اإلدماج الكلي و التأثري امللحوظ و اإلدماج النسيب و يقاس حسب نسبة السيطرة للشـركة  : بصورة صرحية معلوم توجد ثالث طرق 
عدم وجود مصطلح اإلدماج الكلي و عوضت بإجراءات التجميع  إال  IFRS10، عكس ما جاء به املعيار  ت التابعةاألم يف الشركا

  .كيانات حتت السيطرة املشتركةحذف اإلدماج النسيب لل IFRS 11أن الطريقة نفسها ، لكن ما ميز 
  ."عطي السيطرةاملسامهات اليت ال ت"تغريت و أصبحت " حصص األقلية "كذلك بالنسبة ملصطلح 

ركز على التقومي النوعي  IFRS 10و لتحديد نسبة السيطرة جيب التطرق إىل تقومي السيطرة و حتديد نسبتها ،حيث أن املعيار 
اليت ال حتتوي على املسامهات املالية و إمنا تركز على  العوائد  » « AD HOCللسيطرة نظرا لكونه حيتوي على الكيانات من نوع 

  .يهاو التأثري عل
اليت  )DROITS DE VOTE SUBSTENTIFS( التصويت األساسية حقوق IFRS10ومن أهم ما ركز عليه املعيار  

على أا احلقوق اليت تعطي املستثمر القدرة العملية على ان ميارس ذلك )  22امللحق ب(وقد عرفتها الفقرة  هي أساس تقومي السيطرة
  .احلق

من السيطرة علـى األعمـال    الكيان املستثمرلممارسة من طرف مستثمرين آخرين مينع وجود حقوق تصويت أساسية القابلة ل
  . )25بامللحق (املستثمر فيها حىت لو مل تكن احلقوق لديها القدرة على املبادرة باختاذ قرارات 

: هم على سـبيل املثـال   متنع حاملي احلقوق ممارسة حقوق) اقتصادية ام غريها ( هذه احلقوق األساسية ال تقتصر على القيود  
العقوبات و احلوافز املالية اليت ستمنع أو تعيق حامل احلقوق يف ممارسة حقوقه ، كذلك عدم قدرة حامل احلقـوق احلصـول علـى    
املعلومات الضرورية ليمارس حقوقه و غياب آلية صرحية يف وثائق تأسيس األعمال املستثمر فيها تسمح حلامـل احلقـوق مبمارسـة    

  3. )23لحق ب امل(حقوقه 
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و تكون هذه احلقوق قابلة للممارسة يف الوقت احلاضر عندما يلزم اختاذ قرارات بشأن توجيه األنشطة ذات الصلة و مع ذلـك  
  .فإن حقوق التصويت تكون أحيانا أساسية حىت ولو مل تكن قابلة للتنفيذ يف الوقت احلاضر 

  :مثال مستخلص من املعيار 
أشهر يكون  االجتماع املقـرر   8و بعد . تكون عند عقد اجلمعية العامة السنوية  Aت الصلة لكيان قرارات توجيه األنشطة ذا

من حقوق التصويت ان يدعوا الجتماع غري عـادي   %5و مع ذلك يستطيع محلة األسهم الذين حيتفظون ب .التايل حلملة األسهم 
تطلب إشعار محلة األسهم اآلخرين يعين عدم عقد مثل هذا االجتماع لتغيري السياسات املوجودة بشأن األنشطة ذات الصلة ، و لكن م

  .يوما على األقل  30قبل 
ميكن أن يتم تغيري السياسات املتعلقة باألنشطة ذات الصلة فقط يف االجتماعات غري العادية أو املقررة حلملة األسهم ، و يشمل 

  .اإلضافة إىل اجناز استثمارات كبرية أو التنازل عليها ب -ذات األمهية النسبية–هذا التصديق على مبيعات األصول 
  :حاالت كاأليت 4هذا املثال حيتوي على 

  تقومي حقوق التصويت األساسية للمستثمر  احلالة
  :حقوق تصويت املستثمر أساسية لكون  املستثمر ميتلك أغلبية حقوق التصويت

 يف الوقت املناسب  املستثمر بإمكانه اختاذ قرارات بشأن األنشطة ذات الصلة  -
يوم ال متنع املستثمر من ممارسة حقوق تصويته على األعمال املستثمر  30مدة  -

  فيها 
املستثمر ميلك عقد ألجل  مغلق متنحه اقتناء أغلبية أسهم 

  .الكيان
  يوم  25تاريخ سريان العقد يف اجل 

  

  :املستثمر ميتلك حقوق تصويت أساسية متنحه السيطرة على الكيان لكون 
حىت اذا كان املستثمرين احلاليني قرروا عقد اجلمعية العامة هذا ال يكون إال يف اجل 

يوم ،إذن ال ميلكون احلق يف تغيري السياسات احلالية املتعلقـة باألنشـطة ذات    30
يوم الذي هو سريان عقـد امـتالك أغلبيـة حقـوق      25الصلة للكيان يف االجل 

  التصويت
  ريان العقد و متنحه السيطرة حىت قبل س

املستثمر ميتلك خاصية الشراء بقوة األموال احلالية يف اجل 
  يوم  25

  نفس التحليل للحالة السابقة
  

املستثمر ميتلك عقد ألجل مغلق حول اقتناء أغلبية حقوق 
التصويت الكيان ، و ال ميتلك أي حق تصـويت أخـر   

  داخل الكيان
  .أشهر  6تاريخ تطبيق العقد يف اجل 

  .املستثمر ال ميتلك حقوق تصويت أساسية متنحه السيطرة على الكيان
عكس احلاالت السابقة املستثمر ال ميلك القدرة احلالية على توجيـه األنشـطة ذات   

املستثمرين اآلخرين لديهم القدرة على تغيري السياسات الفعليـة قبـل   : الصلة كون
  سريان العقد 

Source :Francis Lefebvre, Mémento IFRS , Edition Francis Lefebvre, 2013 ; P 41/243  
  

هي حقوق مصممة حلماية حصة طرف حيتفظ بتلك احلقوق دون إعطاء :  )DROITS PROTECTIFS( حقوق احلماية*
 حق طرف ميتلك حصة غري مسيطرة يف األعمال املستثمر فيهـا يف :لق ا تلك احلقوق مثل تتع ذيال الكيانذلك الطرف سلطة على 

  .التصديق على نفقات رأمسالية أكرب من تلك املطلوبة يف السياق العادي لألعمال ، أو التصديق على أدوات حقوق ملكية أو دين 
بأمان االستمرار يف تطبيق املعاجلة احملاسبية وفقاً  ذكرها، فيمكن ةأي من التعقيدات اآلنف للكياناتإذن، من األساس، إن مل يكن 

ـ  ). 27(كما تفعل يف السابق مبوجب معيار احملاسبة الدويل رقم ) 10(ملالية الدويل رقم ملعيار التقارير ا ألي  هالكن يف حالة مواجهت
  .من األمور أعاله فمن احملتمل تغيري املعاجلة احملاسبية وهذا سيتطلب املزيد من التحليل للحالة
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I . يف اجلزائر احملاسيب  التجميع  تقنيةمدخل إىل  

، ومل تظهـر النصـوص القانونيـة     ، نظرا للتطورات املختلفة اليت شهدها االقتصاد اجلزائري تعترب هذه التقنية حديثة النشأة   
، حيث ظلت الشركات اجلزائرية تعد وتقدم حسابات فردية بالرغم من وجود بعض منـها علـى رأس    حديثا إالاخلاصة بالتجميع 

والذي يعـدل   96/27وهو األمر رقم  9/12/1996ىل أن ظهر أول نص موضوعه جتميع احلسابات يف إ 4.جمموعة من املؤسسات
، حيث جاء يف هذا األمر مفهوم الرقابة و حـدد   واملتضمن القانون التجاري 26/09/1975املؤرخ يف  75/59ويتمم األمر رقم 

  5 .فيه من جيرب على تقدمي احلسابات املدجمة
، وتطـرق   قرار حيدد كيفية إعداد وجتميع احلسابات املدجمة 29/10/1999الصادرة يف  87كما نشر يف اجلريدة الرمسية رقم 

قـرار يتضـمن    22/12/1999املؤرخة يف  91، كما جاء يف اجلريدة الرمسية رقم  هذا القرار إىل أساليب التجميع وجمال تطبيقها
ع نشاط الشركات القابضة وجتميع حسابات امع ومت فتح احلسابات اخلاصة باحلسابات امعة كما توافق املخطط الوطين احملاسيب م

 6.ول اخلاصة بالبيانات امعةاقدم مجيع اجلد
قرار يتعلق بتنظيم احلسابات امعة  والكيانات بصـفة   25/03/2009الصادرة يف  19وأخريا صاحبه يف اجلريدة الرمسية رقم 

وذلك من خالل التـأقلم مـع املعـايري     الله مت التطرق إىل سريورة احلسابات امعة يف ظل النظام احملاسيب املايل اجلديدعامة ومن خ
، ومنه ميكن القول بأن أهم النصوص القانونية املتعلقة بإعداد وتنظيم القوائم املالية املدجمة حسب املشرع اجلزائـري   احملاسبية الدولية

  7: هي
  من القانون التجاري؛ 4مكرر  732إىل  729املواد من 
  11-07(من قانون النظام احملاسيب  36إىل  31املواد من(. 
  156-08(من مرسوم النظام احملاسيب  41إىل  39املواد من(. 
  من القرار الوزاري للنظام احملاسيب 18 -132إىل  1-132و  4-131إىل  1-131املواد من. 

II .ائري التجميع حسب املشرع اجلز:     
جيـوز لشخصـني   : " تنص على ما يلي 1993أفريل  25املؤرخ يف  08-93من املرسوم التشريعي رقم  796املادة جاء يف 

، بتطبيق كل الوسائل املالئمة لتسـهيل النشـاط االقتصـادي     معنويني أو أكثر أن يؤسسوا فيما بينهم كتابيا ولفترة حمدودة جتمعا
  8. " نتائج هذا النشاط االقتصادي وتنميته ، أو تطويره وحتسني ألعضائها

  9:من نفس املرسوم التشريعي السابق على ما يلي) 799-797(كما تنص كذلك املواد رقم 
، ويتم إعـداده كتابيـا وينشـر حسـب      حيدد عقد التجمعات تنظيم التجمع مع مراعاة أحكام هذا القانون): "797(املادة 

 :ويتضمن السيما البيانات التالية الكيفيات احملددة عن طريق التنظيم
 ؛ عنوان مقر التجمع ؛ املدة اليت أنشأ ألجلها التجمع تسمية التجمع. 
 اسم الشركة أو موضوعها أو الشكل القانوين وعنوان املقر أو املركز الرئيسي للشركة. 

اريخ تسجيله يف السجل التجـاري وحيـدد   التامة ابتداء من ت وباألهليةيتمتع التجمع بالشخصية املعنوية : "مكرر) 799(املادة 
  . "، شروط التجمع وموضوعه العقد اخلاضع لإلشهار القانوين

من القانون التجاري لتوضيح مفهوم الرقابة ، وحتدد فيه الشركات امللزمة بتقـدمي احلسـابات   ) 3(مكرر 732وجاء يف املادة 
أو املسعرة يف البورصة ، بإعداد احلسابات املدعمة ونشرها كمـا هـو   / و تلتزم الشركات القابضة اليت تلجأ علنيا لإلدخار:"امعة 
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من هذا القانون  ،و الذي يعرف التجميع على انه تقدمي الوضعية املالية و نتائج جمموعة الشـركات و  ) 4(مكرر  732حمدد يف املادة 
  .كأا تشكل نفس الوحدة 

وذلـك   دجمةشركات اليت تراقب شركات أخرى إعداد وتقدمي البيانات املالية املالنظام احملاسيب املايل ، فقد فرض على كل الأما 
 عـدة  أو كيان ويراقب الوطين اإلقليميف  الرئيسي أو نشاطه مقره له كيان كل: " واليت تنص على ما يلي) 2-132(يف مادته رقم 

  10". الكيانات تلك يعمج من للمجموع املتآلف  املالية املدجمة الكشوف سنة كل يعد وينشر كيانات
 املهيمن الكيان إدارة أجهزة على عاتق ونشر البيانات املدجمة إعداد يكون: "واليت تنص على ) 3-132(إىل املادة رقم  باإلضافة

  11" . و مراقبته قيادته تتوىل اليت اهليئة على عاتق أو ) األم الشركة أو (املدمج  بالكيان يعرف املدمج الذي موعلمجا على
وجاء ذلك بصـريح   املدجمةعلى وجود حالة واحدة تعفى فيها املؤسسة األم من إعداد القوائم املالية  ينص النظام احملاسيب املايل و

كلية كيـان   شبه بصورة حيوزها كان إذا مدجمة من إعداد كشوف مالية مهيمن كيان كل يعفى): " 4-132(العبارة يف املادة رقم 
  %االقل علـى  على املهيمنة حتوز الشركة أن تعين الكلية شبه  ذوي االقلية، واحليازة املصاحل أصحابموافقة  على حصل وإذا آخر
  12. "التصويت حقوق من  90

تكـون  : "  احملدد لكيفيات إعداد وجتميـع حسـابات امـع    09/10/1999من القرار املؤرخ يف  04حسب املادة رقم 
دجمة غري متوفرة أو يقتضي احلصول عليها مصاريف باهظة أو تكون يف آجال ال تتوافق مـع  املعلومات الضرورية إلعداد احلسابات امل

  13." تاريخ االقفال
اليت تعدها الشـركة األم  دجمة النظام احملاسيب املايل ينص على وجود حالتني تستبعد فيها الكيانات التابعة من القوائم املالية املأما 

 تفرض  ودائمة تواجه قيود صارمة الدمج الكيانات اليت تطبيق عملية خارج جمال تبقى): " 6-132(وجاء ذلك يف نص املادة رقم 
متلـك   الـيت  الكيانات بالنسبة إىل ، وكذلك األمر املدمج الكيان الذي ميارسه عليها النفوذ يف املراقبة أو جوهرية بصورة إعادة النظر

  14".قريب  مستقبل يف الحقا نهاالتنازل ع يف للغرض الوحيد املتمثل أو احلصص األسهم
تعرف الرقابة كما لو كانت سلطة ) :"5.132(أما خبصوص السيطرة و حميط التجميع فقد عرفها النظام احملاسيب املايل يف املادة 

  :لتالية و يفترض وجود املراقبة يف احلاالت ا. توجيه السياسات املالية و العملياتية لكيان بغية احلصول على منافع من انشطته 
  االمتالك املباشر أو الغري مباشر من طرف وسيط الفروع ألغلبية حقوق التصويت يف كيان اخر. 
  من حقوق التصويت حمصل عليها يف اطار اتفاق مع الشركاء االخرين أو املسامهني  %50السلطة على أكثر من. 
  ،اء مهام أغلبية مسريي كيان أخرسلطة تعيني أو إ 
 ياسات املالية العملياتية للكيان مبوجب القانون األساسي أو مبوجب عقد ،سلطة حتديد الس 
  سلطة مجع أغلبية حقوق التصويت يف اجتماعات هيئات تسيري الكيان . 

يف دمج الكيانات املراقبة يف إطار إعداد حساباا امعـة  ) الكلي(و قد اعتمد النظام احملاسيب املايل على طريقة التكامل الشامل 
  15) .7.132(سب املادة ح

III . حميط التجميعأهم االختالفات حول :  
هناك اختالف حول نسبة السيطرة و ما هي الشركات التابعة اليت تدخل إىل حميط التجميع ام اسـتبعادها حيـث ان القـانون    

من نسبة املسامهة  %50ز على أكثر من التجاري ركز على ان الكيانات املسعرة هي فقط الواجبة بإعداد القوائم املالية امعة و حتو
 و مبا ان النظام املايل احملاسيب يستمد معظم إجراءاته من املعايري الدولية حدث نوع من االختالف يف تعريف الرقابة لكال املرجعني من

  .جهة
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ون من شركتني أو جممع الشركات هو كل كيان اقتصادي مك"امع و الضغط املمارس من طرف النظام الضرييب الذي عرف  
املسماة أعضاء حتت تبعيتـها بامتالكهـا املباشـر     األخرىأكثر ذات أسهم مستقلة قانونيا تدعى الواحدة منها الشركة األم، حتكم 

جزئيا بطريقـة   أوكليا  األمجتماعي للشركة اال ميتلك رأس املـال   إالأو أكثر من رأس املال االجتماعي حبيث جيب  % 90
  16".األممن قبل شركة أخرى ميكنها أن تأخذ طابع الشركة  أكثر أو % 90مباشرة بنسبة 

للحصول على األمتيازات اجلبائية ما عـدى القطاعـات   من املسامهات %90هذا ادى إىل توجه امعات إىل امتالك أكثر من 
  .البترولية اليت هي خارج جمال التطبيق 

 

IFRS 10SCF 
  :من حيث تعريف الرقابة  -1

تسيطر :" جاء معيار اإلبالغ املايل الدويل بتعريف جديد للسيطرة و أصبح يعتمد على التعريف النوعي أكثر منه الكمي حيث  
  :املشأة على األعمال املستثمر فيها عندما و فقط يكون لدى املنشأة املستثمرة ما يلي 

  ثمر فيها سلطة على األعمال املست -أ
  لديها حقوق يف العوائد املتقلبة من ارتباطها باألعمال املستثمر فيها  -ب
  17القدرة على استخدام سلطتها على األعمال املستثمر فيها للتأثري على مبلغ العوائد املنشأة املستثمرة  -ج

تعرف الرقابة كما لـو كانـت سـلطة توجيـه      :" الذي تبناه النظام احملاسيب املايل 27عن تعريف املعيار الدويل  بعيدةو هي 
  :و يفترض وجود املراقبة يف احلاالت التالية . السياسات املالية و العملياتية لكيان بغية احلصول على منافع من انشطته 

  االمتالك املباشر أو الغري مباشر من طرف وسيط الفروع ألغلبية حقوق التصويت يف كيان أخر. 
  من حقوق التصويت حمصل عليها يف إطار اتفاق مع الشركاء اآلخرين أو املسامهني  %50السلطة على أكثر من. 
  ،اء مهام أغلبية مسريي كيان أخرسلطة تعيني أو إ 
 ، سلطة حتديد السياسات املالية العملياتية للكيان مبوجب القانون األساسي أو مبوجب عقد 
  تسيري الكيان سلطة مجع أغلبية حقوق التصويت يف اجتماعات هيئات . 

  18:االختالف من حيث -2
  اعتمد على الرقابة الشاملة يف حتديد حميط التجميع  SCFال يتكلم اال على السيطرة بينما  IFRS10: الشكل  -أ

  :احملتوى  -ب
ما يهمه  IFRS 10 أول ما يالحظ هو االختالف من حيث املصطلحات املستعملة لتحديد السيطرة على املنشأة ؛ حيث ان*

يف الكيانات أو يف جزء من أنشطتها و العوائد املتأتية من هذا االستثمار عكس النظام حماسيب املايل الذي اهتم بالرغبة يف  االستثمارو ه
  .التسيري بالتسيري للمنشأة املراقبة 

  )ض اخلـاص  الكيانات ذات الغـر ( نالحظ ان مصطلح السيطرة تدعم بنوع من الكيانات اليت تدخل حميط التجميع و هي *
AD HOC اليت مل يتحدث عنها النظام احملاسيب املايل متاما.   

اإلدماج النسيب من املعايري مع إبقائها يف النظام احملاسيب املايل وهذا ما يسبب اخـتالل بالنسـبة للشـركات     طريقةمت حذف * 
  .متعددة اجلنسيات
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  ابراز  10معيار االبالغ املايل الدويل يف اجلزائر و مدى توافقه معالتجميع  حاولنا من خالل تناولنا ملوضوع حميط
أي عرض القوائم  للكيانات املستثمرة  باستخدام تقومي السيطرة للوصول اىل الصورة الصادقة لواقع االقتصاديدور حميط التجميع 

التوصيات نذكر منها التوصل اىل مجلة من النتائج وومت . معة مبا يتالءم مع حدود تأثريهااملالية ا:   
  :نتائج الدراسة.1

  عدم وجود متابعة و استحداث القوانني حسب املعايري احملاسبية الدولية.  
     اإلصالح يف النظام احملاسيب املايل مل يصاحبه تنسيقا مع اإلصالح يف القانون التجاري و النظام الضرييب علـى مسـتوى حمـيط

  .نسيالتجميع كما هو احلال يف التشريع الفر
   صعوبة حتديد حميط التجميع بالنسبة للشركات املتعددة اجلنسيات و اليت تريد االستثمار يف أنشطة حمددة من الكيانات يف البيئـة

 .اجلزائرية
  :التوصيات . 2

 استكمال مراجعة النصوص التشريعية األخرى مبا يتالءم والنظام احملاسيب املايل كالقانون التجاري والنظام اجلبائي. 
 معضرورة تفعيل البورصة اجلزائرية باعتبارها العنصر الفعال لتنشيط ظاهرة ا. 
  كل التطورات اليت تطرأ على معايري احملاسبية الدولية من وقت آلخر خصوصا ما تعلـق   إنشاء هيئة حماسبية مستقلة تتابعضرورة

ية لالستثمار يف اجلزائر مما يسمح للمجمعـات احملليـة مـن    منها بالقوائم املالية املدجمة وهذا ما من شأنه جذب امعات األجنب
 .االقتراب منها أكثر واالحتكاك ا
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27 
The Preparation and presentation of the consolidated financial statements 

According to the IAS 27  
 

 )*(& )**( & )***( 
 

  
 

 القـوائم الماليـة   (السابع والعشرون  هذه الدراسة عرض وتحليل المعيار المحاسبي الدولي حاولنا من خالل
، من خالل التطرق إلى تاريخ دخول المعيار حيز التنفيذ، هدفه، مجاله، أهم المصطلحات الواردة )الموحدة والمنفصلة

داد القوائم المالية الموحدة حسب المعيار، كما أشرنا إلى أهم ما جاء في المعيـار مـن   في المعيار، اإلعفاءات من إع
باإلضافة إلـى ذلـك حاولنـا    . تقنيات محاسبية تنظيمية فيما يتعلق بكيفية إعداد وعرض هذا النوع من القوائم المالية

كذا معرفة واقع القوائم المالية الموحدة فـي  معرفة الغاية من إعداد هذه األخيرة والمبررات المستند إليها في إعدادها و
   .بيئة األعمال الجزائرية في ظل تبني هذه األخيرة نظام محاسبي مالي يتماشى والمعايير المحاسبية الدولية

   

 القوائم المالية الموحدة، الشركة القابضة، الشركة التابعة، النظام المحاسبي المالي. 
Abstract : We have tried  through this study Presentation and analysis of  IAS 27 (Consolidated 
and Separate Financial Statements), Through reference to the date of entry into force standard, the 
objective, Its scope, The most important  terminology Contained in the standard , Exemptions from 
the preparation of consolidated financial statements according to the standard,  As we pointed out 
to the most important statement in the standard from Regulatory accounting techniques related to 
How to Preparation and presentation of this type of financial statements. In addition we have tried 
to know the target from The preparation of these statements and The justifications Relied upon in 
their preparation  As well as know Consolidated financial statements reality of The business 
environment in the Algerian In light of the Financial accounting system Complies with 
international accounting standards. 
 
Keywords : The consolidated financial statement, the Holding Company, the Subsidiary 
company, the Financial accounting system. 

 
 
 وتطور العوملة لظهور نتيجة اموعات ونشوء األعمال اندماج لظاهرة ملحوظا ًاتزايد الزمن من األخري العقد خالل العامل شهد

 االنـدماج  عن احملاسبة مشاكل وأمهية دوليا احملاسبية املمارسات الختالف ًاونظر اجلنسيات، متعددة الشركات نشاط نطاق واتساع
سابقا واملتمثلة يف  الدولية احملاسبة معايري جلنة اهتمت ،هذا اال يف السائدة املمارسات يف الكبرية واالختالفات املالية البيانات وتوحيد

 والسياسـات  التقنيات حتديد إىل جمملها يف دف معايري عدة من خالل إصدار جملس معايري احملاسبة حاليا ذا النوع من املمارسات
ولعل مـن بـني    ،يف هذا اال عنها اإلفصاح الواجب واملعلومات املوحدة املالية القوائم وإعداد احلسابات دمج دعن إتباعها الواجب

 ."واملنفصلة املوحدة املالية القوائم" والعشرون السابع الدويل احملاسيبتلك املعايري املعيار 
 يف جمايل احملاسبة واملراجعة وذلك اإلصالحاتقيام مبجموعة من ال إىليشهده العامل يف شىت ااالت دفع اجلزائر  الذيالتطور  إن

 بإعـداد  خمتلف املؤسسات ومن ضمنها جممعات الشركات واليت تقـوم  اإلصالحاتباالعتماد على املعايري الدولية، ولقد مست هذه 
  تسعى لفرض تواجدها يف لشركاتهذه احيث أصبحت ، تعرب عن أدائها ووضعها املايل باعتبارها وحدة واحدة موحدةقوائم مالية 

 

________________________________________________________ 
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وتوسع نشاطها ظهرت الشركات القابضـة والـيت    الشركاتلنمو ًا ونظر. عدة مناطق حبثا عن أسواق جديدة ويد عاملة رخيصة
قد تكون تنشط يف نفس اال أو يف جماالت خمتلفة، ومن هنا أصبح من الضروري تقـدمي   املؤسساتمتتلك وتسيطر على جمموعة من 

  .خمتلف املستخدمني للبيانات احملاسبيةمعلومات شاملة للمالك و
 انطالقا مما سبق، ويف ظل التغري الذي سيمس خمرجات النظام احملاسيب نتيجة التوجه حنو تطبيـق املعـايري    :مشكلة الدراسة

 :احملاسبية الدولية يف اجلزائر يتسىن لنا طرح اإلشكالية التالية
  .؟ scf ضمن 27ي مدى مت تطبيق املعيار احملاسيب الدويل رقم كيف يتم إعداد القوائم املالية املوحدة ؟ وإىل أ

  

 أمهية املوضوع:  
أمهية املوضوع يف اإلشارة إىل كيفية إعداد وعرض القوائم املالية املوحدة مبا يتماشى مع متطلبات اإلفصاح وكذا معرفـة   تكمن

ترب األداة احملرك ألي مشروع اقتصادي وتعد عنصـر ربـط   اجلهة املسؤولة عن إعدادها نظرا ألمهيتها كوا حتوي معلومات مالية تع
كون إعداد التقارير املالية املنفصلة لكل كيان يف اموعة . وتنسيق فعالة بني شركات اموعة ووسيلة اتصال هامة مع امع وحميطه

  .على حدى يتجاهل العالقة بني الكيان املسيطر والكيانات التابعة له
  :التالية النقاطاإلشكالية سنحاول تقسيم حبثنا إىل ولإلجابة عن هاته 

  ؛27اإلطار النظري للمعيار احملاسيب الدويل رقم  
  اإلجراءات احملاسبية ومتطلبات اإلفصاح؛  
  مربرات إعداد القوائم املالية املوحدة والغاية من إعدادها؛  
   ملايل ضمن النظام احملاسيب وا 27مدى تطبيق املعيار احملاسيب الدويل رقم)scf.( 

 

27 

I. إصدار املعيار 
يسري علـى البيانـات    2003ديسمرب  18الصادر من قبل جملس معايري احملاسبة الدولية " 27"إن املعيار احملاسيب الدويل رقم 

  1 .2005جانفي  01املالية للفترات املفتوحة اليت تبدأ من أو بعد 

 2013للمرة األخرية من قبل جملس معايري احملاسبة بعد إجراء تعـديالت يف عـام    27د مت نشر املعيار احملاسيب الدويل رقم وق
متثل يف إعادة استخدام طريقـة حقـوق    2012تتعلق بالقوائم املالية املنفصلة، كما جتدر اإلشارة إىل أن هذا سبقه تعديل أخر عام 

  .يف الشركات التابعة والزميلة والكيانات اخلاضعة للسيطرة املشتركة يف قوائمها املالية املنفصلة ستثماراتعن االاسبة امللكية يف احمل
II. هدف املعيار 

يهدف هذا املعيار إىل بيان كيفية إعداد وعرض القوائم املالية املوحدة موعة من الكيانات تسيطر عليها الشركة األم، والبيانات 
، وحسب هذا املعيار نقول عن كيان أنه يسيطر على كيان أو كيانات أخرى 2ددة للمسامهات يف الشركات التابعةاملالية املنفصلة احمل

  3:إذا توفرت الشروط اآلتية
 إىل اتفاق مع ًا من حقوق التصويت استناد %50على أكثر من ) بشكل مباشر أو غري مباشر(وهي حيازة الشركة األم : لكيةامل

 .مستثمرين آخرين
 هي القدرة على حتديد سياسات مالية وتشغيلية للمجمع مبوجب نظامها الداخلي أو اتفاقية :السياسة حتديد. 
 القدرة على تعيني أو صرف أغلبية أعضاء جملس اإلدارة :جملس اإلدارة. 
 أي القدرة على جتميع أكثرية حقوق التصويت يف اجتماعات جملس اإلدارة :حقوق تصويت أعضاء جملس اإلدارة.  
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III. 4اق املعيارنط  
 موعة كيانات خاضعة لسيطرة شركة قابضة؛ جيب تطبيق هذا املعيار عند إعداد وعرض القوائم املالية املوحدة 
  ألغراض إعداد القوائم املالية اخلاصة بالشركة  تابعةجيب تطبيق هذا املعيار أيضا يف احملاسبة على االستثمارات يف شركات

 القابضة؛
 وعلى ذلك فإن . من الكشوفات املالية اليت ورد ذكرها يف مقدمة املعايري احملاسبية الدولية ًاة املوحدة جزءتعترب القوائم املالي

 القوائم املالية املوحدة جيب إعدادها وفقا للمعايري احملاسبية الدولية؛
 ال يتناول املعيار ما يلي: 

لقوائم املالية املوحدة، مبا يف ذلك الشهرة النامجة طرق احملاسبة عند اندماج املشروعات وأثار ذلك على عملية إعداد ا . أ
 ؛)3رقم  املالية الدويل التقاريرعيار مراجع (عن اندماج املشروعات 

 ؛)2011املعدل سنة  28رقم راجع املعيار احملاسيب الدويل (احملاسبة عن االستثمارات يف شركات زميلة  . ب
حيل " الترتيبات املشتركة 11معيار التقارير املالية الدويل رقم اجع ر(احملاسبة عن االستثمارات يف املشروعات املشتركة  . ت

  ؛")31كامال حمل معيار  احملاسبة الدويل رقم 
IV. التعاريف واملصطلحات الواردة يف املعيار 

  5 :تتمثل التعاريف واملصطلحات الواردة يف هذا املعيار فيما يلي
 موعة: القوائم املالية املوحدة ا ختص شركة اقتصادية واحدة القوائم املاليةمن الشركات واليت تبدو وكأ. 

 صالحية وسلطة إدارة السياسات املالية والتشغيلية لشركة معينة لتحقيق منافع من أنشطتها: السيطرة. 

 موعةهي الشركة القابضة وكافة املشاريع التابعة هلا: ا. 

 عبارة عن كيان يسيطر عليه كيان آخر: املنشأة التابعة.  
 هي اجلزء من حقوق امللكية يف شركة تابعة والذي ال ينسب بشكل مباشر أو غري مباشر إىل : احلصة غري املسيطر عليها

  .شركة القابضة واليت كانت تسمى حبقوق امللكيةال
 عبارة عن كيان ميتلك غالبية أسهم واحدة أو أكثر من الشركات التابعة: الشركة القابضة.  
 أو مستثمر يف شركة زميلة، أو مشارك يف )الشركة األم(هي القوائم اليت تعرضها الشركة القابضة : لةالقوائم املالية املنفص ،

مشروع مشترك يف كيان مسيطر عليه بشكل مشترك، حيث يتم فيها احملاسبة عن االستثمارات يف الشركات التابعة أو الزميلة 
ى القوائم املالية لكيان ليس له أي شركات تابعة أو زميلة أو مشاريع وال تسم. أو املشاريع املشتركة بطريقة امللكية املباشر

 .مشتركة على أا قوائم مالية منفصلة

V. اإلعفاءات من إعداد القوائم املالية املوحدة حسب املعيار: 
ا الشركة القابضـة  ، احلاالت اليت تعفى فيهًا، يف التعديل األخري الذي طرأ عليه مؤخر)27(قد حدد معيار احملاسبة الدويل رقم 

   6:من إعداد القوائم املالية املوحدة ، حيث حدد املعيار توفر الشروط األربعة التالية جمتمعة لإلعفاء
 إذا كانت الشركة القابضة هي نفسها شركة تابعة مملوكة بالكامل أو بشكل شبه كامل لشركة أخرى؛  -
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ابضة الوسيطية تعد قوائم مالية موحدة تتفق مع متطلبات املعايري إذا كانت الشركة القابضة النهائية أو أي من الشركات الق -
 الدولية؛

 ؛)بورصة(إذا كانت أدوات الدين أو أدوات حقوق امللكية للشركة القابضة غري متداولة يف سوق عام  -
 .راق مالية أو أي هيئة تنظيميةإذا مل تقم الشركة القابضة بإيداع، أو ليست قيد عملية إيداع، لبياناا املالية املوحدة لدى هيئة أو -

واليت ال جيوز للشركة القابضة إعداد قوائم موحـدة رغـم   ) 27(ومن احلاالت األخرى اليت حددها معيار احملاسبة الدويل رقم 
  :من أسهم الشركة التابعة ما يلي %50متلكها ألكثر من 

 ة؛أن تكون سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة مؤقتة وغري دائم -
 .عندما تصبح الشركة التابعة حتت سيطرت جهات أخرى مثل الدولة كما يف حالة التصفية -
 

 
I.  اإلجراءات احملاسبية 
I.1. املعاجلة احملاسبية على مستوى القوائم املالية املوحدة:  

العمل اليت تستخدم يف عملية إعداد القوائم املالية املوحدة من خالل جتهيـز  للمعاجلة احملاسبية البد من التطرق لورق  التطرققبل 
البيانات الالزمة، حيث تتضمن هذه الورقة كافة البيانات اخلاصة باإليرادات واملصـروفات والتوزيعـات باإلضـافة إىل األصـول     

  :وااللتزامات وحقوق امللكية واملوضحة يف الشكل التايل
العمل ورقة): 01(الشكل رقم   

 الشركة التابعة الشركة القابضة البيان
 التسويات

 موحدة
 دائن مدين

      

، حبث مقدم كأحد متطلبات دراسة قراءة يف كتاب احملاسبة املتقدمة للمؤلف جون الرسن وموسشحسني عبد اجلليل آل غزوي، : املصدر
  .18: ، ص2011 غري منشور، دكتوراه فلسفة احملاسبة، األكادميية العربية يف الدمنارك،

  

جتدر اإلشارة إىل أن عملية االستبعاد يف ورقة العمل ال تثبت يف السجالت احملاسبية ألن الغرض منها هو تسهيل عملية إعـداد  
  .القوائم املالية املوحدة

والشركات التابعة هلا، جبمع بنـود   )األم(حدد املعيار إجراءات التوحيد إلعداد القوائم املالية املوحدة واملنفصلة للشركة القابضة 
األصول واخلصوم واألعباء والنواتج واستبعاد أرصدة حسابات االستثمارات يف الشركات التابعة والعمليات املتبادلة للمجموعة، كما 

 إعداد يختوار اختالف أو السياسات اختالف حالة يف تسويةنص على ضرورة استخدام سياسات حماسبية موحدة والقيام بإجراءات 
 تـاريخ  عند واستبعادها احليازة، تاريخ من ابتداء املوحدة املالية بالبيانات التابعة الشركات أعمال نتائج إدماج وجيب املالية، القوائم
 ويدرج األم للشركة خسارة أو كربح عنها املتنازل التابعة الشركة موجودات لصايف الدفترية والقيمة البيع مثن بني الفارق ويعترب بيعها

  :باإلضافة إىل ذلك ووفقا ملتطبات املعيار يتم ما يلي ،7ةاملوحد قائمة حسابات النتائج يف
  على مستوى امليزانية املوحدة يف بند مستقل ضمن حقوق امللكية، أما على ) حقوق األقلية(عرض احلصة غري املسيطر عليها

قوق األقلية يف صايف دخل الشركات التابعة اليت سيتم توحيد مستوى قائمة حسابات النتائج املوحدة فيتعني حتديد نصيب ح
 :بياناا املالية يف القوائم املوحدة وإظهاره بشكل منفصل، حيث حتسب قيمة احلصة الغري مسيطر عليها وفق العالقة التالية

  
)االلتزامات  –األصول ( صول القيمة العادلة لصايف األ× نسبة األسهم غري املسيطر عليها  =احلقوق غري املسيطر عليها    
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 لتابعة أكرب من حصة الكيان األم يف القيمة إعداد امليزانية املوحدة بعد التملك مباشرة إذا كانت تكلفة االستثمار يف الشركة ا عند
حيث يتم استنفاذها على أساس ) ميزانية الشركة األم يفتظهر كأصل (العادلة لصايف األصول، يتم إثبات الفرق كشهرة موجبة 

قيمة  حيث حتسب ،)كربح يف قائمة حسابات النتائج يتم ختفيض قيمة األصول بقيمتها أو تظهر(سنوات، و يف حالة العكس  3
 :الشهرة وفق العالقة التالية

 
  

I.2. املعاجلة احملاسبية على مستوى القوائم املالية املنفصلة: 
الشركة القابضة اإلعفاء من إعداد القوائم املالية املوحدة، فإن هذا األمر ال مينعها مـن حماسـبة اسـتثماراا يف     استخدامعند 

ة للسيطرة املشتركة يف قوائمها املالية املنفصلة، حيث يتم حماسبتها باسـتخدام إحـدى   الشركات التابعة والزميلة والكيانات اخلاضع
  : الطرق التالية

 .وهي الطريقة اليت تسمح باالحتفاظ برصيد االستثمار يف الشركة التابعة على أساس التكلفة: التكلفة - أ
 .لتابعة ليعكس أنشطة ونتائج أعمال هذه األخريةيف ظل هذه الطريقة يتم تعديل حساب االستثمار يف الشركة ا: حقوق امللكية - ب
واليت يتضمنها معيار  املالية املعدة للبيع األصولوفق  ة االستثماراتيتم معاجل): 9(رقم  التقارير املالية الدويلمبوجب معيار  - ت

) الشركة التابعة(ة املستهدفة يستلزم أن تكون الشرك األمر الذي بالقيمة العادلة هاتقيميتم ، )5(التقارير املالية الدويل رقم 
 .مسعرة يف سوق مايل نشط

جتدر اإلشارة إىل أنه على الرغم من اختالف هذه الطرق إال أن ذلك ال يؤثر على القيمة الظاهرة يف القوائم املالية املوحدة املعدة 
  .على أساس هذه الطرق

II.متطلبات اإلفصاح  
II.1 .8:ييل ما املوحدة املالية القوائم ملحق يتضمن أن جيب :ية املوحدةاإلفصاح على مستوى القوائم املال متطلبات  
 ؛...)، التصويت حقوق يف احلصة املال، رأس يف احلصة اإلقامة، أو النشاط بلد ،االسم( التابعة بالشركات قائمة 
 ؛...) النواتج، األعباء، اخلصوم، األصول، (التابعة الشركات عن موجزة معلومات 
 التصويت؛ حقوق نصف متلك ال اليت القابضة والشركة الشركات التابعة بني العالقة طبيعة 
 ؛القابضة للشركة األموال حتويل على التابعة الشركات قدرة من حتد اليت القيود طبيعة 
II.2. للشركة القابضة عدم إعـداد  توفر الشروط اليت ختوليف حال  :متطلبات اإلفصاح على مستوى القوائم املالية املنفصلة 

  9:قوائم مالية موحدة، فإنه يتوجب عليها اإلفصاح عما يلي يف قوائمها املالية املنفصلة
  أن البيانات املالية هي بيانات مالية منفصلة وأنه مت استخدام اإلعفاء من عملية التوحيد، كما جيب اإلفصاح عن اسم وبلد

 احلصول على البيانات املالية املوحدة؛ التأسيس ومقر اإلقامة للكيان األم والعنوان الذي من خالله ميكن
  قائمة باالستثمارات اهلامة يف الشركات التابعة والشركات اخلاضعة للسيطرة املشتركة والشركات الزميلة، مبا يف ذلك

االسم وبلد التأسيس واملقر ونسبة حصة امللكية وإذا كان هناك اختالف يف نسبة حقوق التصويت احملتفظ ا مع وصف 
 وب املستخدم يف احملاسبة على االستثمارات؛األسل

 
 

) االلتزامات  –األصول ( القيمة العادلة لصايف األصول  -تكلفة االستثمار يف الشركة التابعة  =الشهرة   
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I.  مربرات إعداد القوائم املالية املوحدة:  

  :القوائم املالية املوحدة موعة الشركات املكونة للمجموعة االقتصادية وهي ونشرإلعداد  تربيراًهناك عدة مداخل تعد 
I.1 .ينطلق هذا املدخل من املبدأ احملاسيب أسبقية الواقع االقتصادي على املظهر القانوين، حيـث  : مدخل الشخصية االعتبارية

فتراضية، األمر الذي يتعارض مع اجلانب القانوين الـذي  ينظر للمجمع من خالله على أنه وحدة اقتصادية هلا كيان وشخصية معنوية ا
ال يعترف بالشخصية االعتبارية الواحدة للمجموعة ويعترب أن امع جمموعة من الشركات تتمتع كل منها بالشخصية املعنوية املستقلة 

 .واملنفصلة قانونا عن غريها من الشركات األخرى
I.2 .الشـركة األم (ملدخل فإن هناك عالقة تضامنية مشتركة بني الشركة القابضـة  حسب هذا ا: مدخل املشاركة بالتضامن (

ولكن يعاب على هذا املدخل عدم تكافئ كل من الشركة القابضة والشـركة التابعـة يف   . املصاحلتقوم على توحيد  التابعةوشركاا 
  10.اإلدارة وال يف املسؤولية

I.3 .موعة من الشركات كوحدة متكاملة، وهـذا  والذي يقوم على اعتبا :املدخل اإلحصائي ر القوائم املالية قوائم إحصائية
إليه على أنه أكثر قبوالً ومنطقياً ألنه يتفادى الناحية القانونية يف عدم وجود شخصية اعتبارية مستقلة للمجموعة كلـها   ينظراملدخل 
   11.واحدة كوحدة
II .الغاية من جتميع احلسابات وفق قوائم مالية:  

 دورها يقتصر وال التابعة، وشركاا القابضة للشركة الدورية التصرحيات يف الكائنة النقائص تكملة إىل امعة احلسابات تسعى
  : تعترب أا يف أيضا نيكم وإمنا والتكملة التحسني على

 من وجهة نظر مالية؛) Portefeuille(طريقة مثلى لتقدير احملفظة  -
 .اديةمتثيل مطور للوحدة االقتص -

 .باإلضافة إىل ذلك فإن احلسابات امعة تعد أداة معلوماتية للخارج وهي أداة تسيري أيضا مثلها مثل احلسابات الفردية
II.1 .معة مصدر للمعلومات التكميلية واملصححة وخاصة ملعرفة خمتلف النسب  :أداة للمعلومات اخلارجيةتعترب احلسابات ا

أموال خاصة، ديون طويلة ومتوسطة األجـل، ديـون   (الهلا ميكن جتسيد صورة عن الوضع املايل للمجمع املالية للمجمع، اليت من خ
مدى تغطية األصـول الثابتـة   (، وكذا إعطاء نظرة عن التطور العام للمجمع ومعرفة عالقة هذا التطور بنسبة األصول )قصرية األجل

  ).اخل...تداولةباألموال الثابتة، أو الديون قصرية األجل باألصول امل
باإلضافة إىل ذلك متكن احلسابات امعة من قياس العالقة بني األرباح ورقم األعمال وفعالية األموال اخلاصة، وكذا إعطاء حكم 

   .صادق حول مردودية امع ككل
II.2. بط املتواجدة بني أعضاء تعطي عملية التجميع احملاسيب أفضل معرفة للشركات التابعة وأحسن حتديد للروا :أداة للتسيري

امع، ومع حتقق جتانس طرق التقييم وتناسق احلسابات السنوية للشركات امعة يتوفر لدينا لغة موحدة متجسدة يف قـوائم ماليـة   
األمر الذي يستوجب تشـكيل  . تتضمن معلومات مالية موحدة وذات مصداقية، ومنه ميكن مقارنة مردودية خمتلف الشركات التابعة

ابط معلوماتية بني شركات امع والسعي لتطويرها، حيث يتجلى هذا يف جو من التشاور مما يعطي للشركات يف امع انتمائهـا  رو
الفعلي للمجمع، وبالتايل يصبح من املمكن تشخيص وضعية كل شركة يف امع وهذا ما جيعل عملية تسيري شركات امع ومراقبتها 

  .بشكل فعال أمرا سهال
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27SCF 
I.  النظام احملاسيب املايل)SCF :(مفهومه، أهدافه، جمال تطبيقه  
I.1 .مفهومه النظام احملاسيب املايل:  

  : ، فإن احملاسبة املالية07/11من القانون  03وفقا للمادة 
الية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية، وتصنيفها، وتقييمها، وتسجيلها وعرض كشـوف تعكـس   نظام لتنظيم املعلومة امل

 .صورة صادقة عن الوضعية املالية وممتلكات الكيان وجناعته، ووضعية خزينته يف اية السنة املالية
 12:على ضوء هذا التعريف ميكن معرفة خصائص احملاسبة املالية على النحو التايل

 ؛)يرتكز على املفهوم املايل أكثر من املفهوم احملاسيب(لومات نظام مع 
  ؛)نشاط ومعامالت الكيان= امليزانية (كشوف تعكس بصدق املركز املايل للكيان 
  تتكون من معطيات عددية قابلة للقياس النقدي؛). رقميا(معلومات ميكن قياسها عدديا 
  ؛)عايري الدوليةوفق امل(تصنيف، وتقييم، وتسجيل املعلومات املالية 
  ؛)من خالل قائمة حسابات النتائج(قياس أداء وجناعة الكيان 
  قدرة الكيان على توليد النقدية وما مياثلها؛) من خالل قائمة التدفق النقدي(قياس وضعية اخلزينة 
  اية السنة(يتم إعداد القوائم املالية يف ( اية الفترة احملاسبية أي)؛)مبدأ الدورية 
I.2 .هداف النظام احملاسيب املايلأ: 

  13:ميكن إبراز أهم األهداف املنتظرة من تطبيق النظام احملاسيب املايل كما يلي
 توفري معلومات مالية مفهومة وموثوق ا دوليا؛ -
 إعطاء صورة صادقة حقيقية للوضعية املالية، األداء والتغريات يف الوضعية املالية للمؤسسات؛ -
للمؤسسات قابلة للمقارنة للمؤسسة نفسها عرب الزمن، أو بني عدة مؤسسات متارس نفس النشاط أو يف نفس جعل القوائم املالية  -

 القطاع داخل الوطن وخارجه، أي يف الدول اليت تطبق املعايري الدولية للمحاسبة؛
سمح هلم مبتابعة أمواهلم يف نشر معلومات وافية، موثوق ا وتتمتع بشفافية أكرب، تؤدي إىل زيادة ثقة املستثمرين فيها وت -

 .املؤسسات، وتساعد يف فهم أفضل للمعلومات املالية اليت تشكل أساس الختاذ القرارات من طرف املستخدمني
I.3 .جمال تطبيق النظام احملاسيب املايل: 

اسبة مالية، ويسـتثىن  يطبق النظام احملاسيب املايل على كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم مبوجب نص قانوين أو تنظيمي مبسك حم
  14.من جمال تطبيق هذا القانون األشخاص املعنويني اخلاضعون لقواعد احملاسبة العمومية

  15:ومنه يلتزم مبسك حماسبة مالية كل من
 الشركات اخلاضعة ألحكام القانون التجاري؛ -
 التعاونيات؛ -
غري التجارية، إذا كانوا ميارسون نشاطات اقتصادية مبنية أو املعنويني املنتجون للسلع واخلدمات التجارية و األشخاص الطبيعيني -

 على عمليات متكررة؛
 .أو املعنويني اخلاضعون لذلك مبوجب نص قانوين أو تنظيمي كل األشخاص الطبيعيني -

 .مبسطةالصغرية اليت ال يتعدى رقم أعماهلا وعدد مستخدميها ونشاطها احلد املعني أن متسك حماسبة مالية  للكياناتكما ميكن 
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II.  27توافق النظام احملاسيب املايل مع املعيار احملاسيب الدويل رقم  
السيما  2008جويلية  26التزم النظام احملاسيب املايل باملعيار السابع والعشرون التزاما تاما من خالل ما جاء يف القرار املؤرخ يف 

  . ة بصورة مشتركة أو حلساب الغريفيما خيص الكيفيات اخلاصة بالتقييم واحملاسبة عن العمليات املنجز
  16 :2008جويلية  26وفيما يلي أهم ما جاء يف القرار 

دف احلسابات املدجمة إىل تقدمي املمتلكات والوضعية املالية والنتيجة اخلاصة مبجموعة الكيانات كما لو تعلق األمر بكيـان   -
  .وحيد

ين ويراقب كيان أو عدة كيانات، يعد وينشر كل سنة القـوائم املاليـة   له مقره أو نشاطه الرئيسي يف اإلقليم الوط كيانكل  -
  .املوحدة للمجموع املتألف من مجيع تلك الكيانات

ونشر البيانات املوحدة على عاتق أجهزة إدارة الكيان املهيمن على اموع املدمج الذي يعرف بالكيان املـدمج   إعداديكون  -
  .يئة اليت تتوىل قيادته ومراقبتهأو على عاتق اهل). أو الشركة األم(

يعفى كل كيان مهيمن من إعداد قوائم مالية موحدة إذا كان حيوزها بصورة شبه كلية كيان آخر، إذا حصل علـى موافقـة    -
  .من حقوق التصويت %90واحليازة شبه الكلية تعين أن الشركة املهيمنة حتوز على األقل . أصحاب املصاحل ذوي األقلية

قادر على مراقبة كيان أخر من خالل توجيه السياسات املالية العملياتية له بغية احلصول على منافع من أنشـطته،   كيانكل  -
  :ويفترض وجود املراقبة يف احلاالت التالية

 االمتالك املباشر أو غري املباشر من طرف وسيط الفروع ألغلبية حقوق التصويت يف كيان آخر؛ 
  حقوق التصويت حمصل عليها يف إطار اتفاق مع الشركاء اآلخرين أو املسامهني؛من  %50السلطة على أكثر من 
 سلطة تعيني أو عزل أغلبية مسريي كيان آخر؛ 
 سلطة حتديد السياسات املالية العملياتية للكيان مبوجب القانون األساسي أو مبوجب عقد؛ 
 سلطة مجع أغلبية حقوق التصويت يف اجتماعات هيئات تسيري الكيان. 

  بقى خارج جمال تطبيق عملية الدمج، الكيانات اليت تواجه قيود صارمة ودائمة تفرض إعادة النظر بصورة جوهرية يف املراقبـة ت
وكذا األمر بالنسبة للكيانات اليت متلك األسهم أو احلصص للغرض الوحيد املتمثـل يف  . أو النفوذ الذي ميارسها عليها الكيان املدمج

  . مستقبل قريبالتنازل عنها الحقا يف
 

 
، وكـذا تسـليطنا   27إعداد وعرض القوائم املالية املوحدة وفقا ملتطبات املعيار احملاسيب الدويل رقم من خالل دراستنا يف حبثنا 

  :، توصلنا لبعض النتائج نذكر منها)scf(الضوء على مدى تطبيق هذا املعيار ضمن 
ة من الشركات لكل منهم شخصية معنوية تربط بينهم عالقة اقتصادية ذات ارتباط مايل، عبارة عن جمموع) أو اموعة(امع  -

  .لكنها ختضع لوحدة قرار اقتصادية
ما هي إال تقنية حماسبية ذات وجهة نظر مالية تقوم بتقدمي الوضعية املالية ونتائج أعمال ) أو جتميع احلسابات(توحيد احلسابات  -

 .كة األم والشركات التابعة هلاجممع الشركات املشكل من الشر
إن االكتفاء بإعداد التقارير املالية للشركة القابضة يتجاهل العالقة بينها وبني الشركة التابعة هلا، ويف احلقيقة جيب النظر أيضا  -

لإلفصاح  إىل هذه الشركات كمجموعة اقتصادية واحدة حتتاج إىل االعتراف ذه احلقيقة من خالل إعداد قوائم مالية موحدة
 .عن نتيجة أعمال اموعة كوحدة واحدة وعن مركزها املايل إلرضاء الكثريين من ذوي املصاحل



IAS-IFRS-IPSAS 
–– 24252014  

 

 
 
- 605 - 

الستمرار كل ًا إن إعداد القوائم املالية املوحدة ال يعين انعدام احلاجة إىل القوائم املالية لكل شركة تابعة على حدى، وذلك نظر -
  . ني آخرين يف رأمساهلا خبالف الشركة القابضةمنها يف نشاطها املعتاد وإمكان وجود مسامه

للجزائر على ًا من منطلق أن معايري احملاسبة الدولية تطبق على الشركات القابضة املسعرة يف البورصة فإن هذا كان حتما حتفيز -
  . تبنيها من خالل تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد

قتصادية واضحة للبيانات املالية املوحدة،كونه نظام يستند على تبين مرجعية دولية ساهم النظام احملاسيب املايل يف إعطاء صورة ا -
 .من شأنه أن يفي متطلبات الشفافية واإلفصاح الواجبة توافرها يف البيانات املالية املوحدة

غري مسعر يف  شركات لغرض حتقيق منافع اقتصادية، فأغلبهاالظاهرة جتميع احلسابات يف اجلزائر تتشكل من جمموعة من  -
مما يستوجب ضرورة تفعيل البورصة اجلزائرية . البورصة، مبعىن أا تبتعد نوعا ما عن البعد االقتصادي للشركة القابضة

  .باعتبارها العنصر الفعال لتنشيط ظاهرة امعات
يزانيات والقوائم اخلاصة بكل شـركة  موجه هلذا النوع من القوائم يف كوا قوائم فرعية ال ميكن اعتبارها بديال عن امل وكانتقاد

. من شركات اموعة، حيث تعترب تلك القوائم األكثر فائدة لكثري من األطراف سواء للمسامهني أو الـدائنني أو أقليـة املسـامهني   
مـة، وقـد يسـاء    باإلضافة إىل أن حمتويات هذه القوائم املالية املوحدة والقواعد اليت تتبع يف إعدادها قد تكون معقدة وغـري مفهو 

  .استخدامها، أو تؤدي إىل استنتاجات مضللة
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International Financial Reporting Standards to account consolidation 
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 معيـار التقريـر المـالي     -الحسابات  لتوحيد ير المالية الدولةالتقارهدف هذه الدراسة إلى عرض معايير ت
والمعيار التقريـر المـالي   ) الترتيبات المشتركة( 11، معيار التقرير المالي الدولي)القوائم المالية الموحدة( 10الدولي 
ـ    2011ماي 12، التي تم نشرها في - )االفصاح عن الحصص في الشركات األخرى(12الدولي  س مـن قبـل مجل

  .المعايير المحاسبة الدولية
   

  12 – 11 - 10معايير التقارير المالية الدولية. 
Abstract : The objective of this study is to display the International Financial Reporting 
Standards to account consolidation , IFRS 10 — Consolidated Financial Statements, IFRS 11 — 
Joint Arrangements and IFRS 12 — Disclosure of Interests in Other Entities, which was 
published on 12 May 2011 by the international Accounting standards Board. 
 
Keywords : International Financial Reporting Standards 10 - 11 – 12. 

 
 

وتشابك املصاحل بني األطراف باختالف أنواعهم، أدى هذا إىل اكتشاف سلبيات  انتشار امعات حول العامل بدرجة كبرية مع
عدم تلبية احتياجـات ذوي  ، واليت كانت نتائجها )IAS 27, IAS 28, IAS 31(معايري احملاسبة الدولية املتعلقة بتوحيد احلسابات 

، وجملس االستقرار الدويل وأطراف أخرى لس احملاسبة الدولية بشـأن  20من خالل تكاثف طلبات جمموعة  ، ويظهر ذلكاملصاحل
 IAS(وإلغـاء يف  ) IAS 27, IAS 28(يف  بالقيام بتعديل2011ماي 12دى هذا مبجلس املعايري احملاسبية الدولية يفأ ،تلك املعايري

بتداءا مـن الفـاتح مـن    وألزمت بتطبيقها إ ،)IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12( جديدة تقارير مالية دولية ونشر معايري ،)31
وروبية مما جيعل الزاميـة تطبيقهـا يف   ملدة عام للشركات األ إضافيةفترة  دةومع ذلك قام االحتاد األورويب بزيا أو بعد، 2013جانفي

 .2014جانفي 1الفترة السنوية اليت تبدأ بعد
  :الية الدولية اخلاصة بتوحيد احلسابات، سنحاول اإلجابة على التساؤالت التالية وللتعرف على معايري التقارير امل

 ما هي أسباب ظهور معايري التقارير املالية اجلديدة اخلاصة بتوحيد احلسابات ؟ .1
 ما هو اجلديد الذي جاءت به معايري التقارير املالية اجلديدة اخلاصة بتوحيد احلسابات ؟ .2
  ري التقارير املالية اجلديدة اخلاصة بتوحيد احلسابات ؟ما هي العالقة بني معاي .3

  :سنركز يف هذه الورقة على جمموعة من النقاط تتمثل يف  ولإلجابة على التساؤالت السابقة،
  أهم التعديالت اجلديد اخلاصة مبعايري توحيد احلسابات؛ :أوال 
  ت؛اخلاصة بتوحيد احلسابا التقارير املالية الدولية معايري: ثانيا
  .IFRS 10 ،IFRS 11 ،IFRS 12املعاجلة املعيارية لـ  :ثالثا 

 
 

____________________________________________________________ 
eMail :   (*) : chennouf.hamza@univ-ouargla.dz  &  (**): tayebmadani@yahoo.fr  & (***): adnmek@yahoo.com 
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اخلاصة بتوحيد احلسابات، ) IAS / IFRS(يركز هذا اجلزء بعرض التغريات احلاصلة يف املعايري احملاسبة والتقارير املالية الدولية 

 -  :مت إعدادها من أجل تفادي املشاكل احلاصلة يف املعايري اخلاصة بتوحيد احلسابات السابقة واليت مت إجيازها فيما يليواليت 
  ؛املالية املنفصلة البياناتالبيانات املالية املوحدة واملنفصلة ب )IAS 27(املعيار الدويل  تسمية استبدال
ستثمارات يف الشركات الزميلة باالستثمارات يف الشركات الزميلة واملشـاريع  اال )IAS 28(املعيار الدويل تسمية استبدال  -

  ؛املشتركة
  ؛احلصص يف املشاريع املشتركة ) IAS 31(املعيار الدويل  الغي -
  : متثلت يف خاصة مبعايري التقارير املالية الدولية جديدة ظهور ثالث معايري -

 IFRS 10  :القوائم املالية املوحدة؛  
 IFRS 11  :الترتيبات املشتركة؛  
  IFRS 12: اإلفصاح عن احلصص يف الشركات األخرى.  

 :من خالل ما سبق مت تلخيص أهم التغريات احلاصلة يف املعايري احملاسبية والتقارير املالية الدولية يف املخطط التايل و
  12/5/2011ية لتوحيد احلسابات يف التغريات احلاصلة يف املعايري احملاسبية والتقارير املالية الدول): 1(الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  .iasplus.com/enhttp://www: من إعداد الباحث على موقع : املصدر 
  

 

 
 2011مـاي  12عايري التقارير املالية الدولية اليت مت نشرها من قبل جملس املعايري احملاسبية الدولية يف يف هذا اجلزء عرض امل وسيتم

 .)IFRS 10 , IFRS 11, IFRS 12(واملتعلقة بـ 

IFRS 10  :الية املوحدةالقوائم امل.  
IAS 27  : املنفصلةالبيانات املالية.  

  

IAS 28 :  االستثمارات يف
  .الزميلة واملشاريع املشتركة. الشركات

 

IFRS 11  :الترتيبات املشتركة.  
 

IAS 31  : احلصص يف املشاريع
  .املشتركة

 

IAS 28  : االستثمارات يف
  .الشركات الزميلة

SIC-13  : خاصة للرقابة كيانات
مسامهات غري نقدية  -املشتركة 

  بواسطة املخاطرون

IAS 27 :  البيانات املالية املوحدة
  .واملنفصلة

SIC-12  : توحيد كيانات للغرض
  اخلاص

  
  
  
  
  

IFRS 12  :  االفصاح
عن  احلصص يف الشركات 

  .األخرى
 

لــــقب دــــبع   
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 ):IFRS10(قوائم املالية املوحدة  .1
اهلدف من هـذا املعيـار،   و، 10 وسيتم يف هذا اجلزء عرض كل من تعريف القوائم املالية، وأسباب ظهور معيار التقرير الدويل

  .، وارشادات تطبيقه باإلضافة إىل حاالت خسارة الرقابة يف الكيانونطاق تطبيقه
 ،واألمـوال اخلاصـة   ،واخلصـوم  األصـول،  فيها تعرض مجموعةلل املالية القوائم هي :تعريف القوائم املالية املوحدة  .2.1
 1. واحدة اقتصادية وحدة أم على هلا التابعةوالشركات  األمة للشرك النقدية والتدفقات واملصروفات، والدخل،

 ):IFRS10(قوائم املالية املوحدة أسباب ظهور معيار ال .3.1
  :2من خالل النقاط التاليةIFRS10سيتم عرض أهم النقاط اليت أدت إىل ظهور 

يانات يف تطبيق مفهوم السيطرة يف ظروف الل اختالف الكوذلك من خ SIC-12وIAS 27 اختالف املمارسة العملية يف تطبيق  -
 .كيان يسيطر على كيان آخر ولديه أقلية من حقوق تصويت للكيان

يعرفها القدرة 27أدى إىل تطبيق غري مناسب ملفهوم السيطرة فاملعيار احملاسيب الدويل SIC-12 و IAS27 الصراع يف التأكيد بني  -
تفسـر تعريـف   SIC-12 شركات التابعة وذلك للحصول على املنافع من أنشطتها وعلى التحكم يف السياسات املالية والتشغيلية لل

 .يف سياق الكيانات ذات الغرض اخلاص، وذلك بالتركيز بشكل أكرب على املخاطر واملكافآت27املعيار احملاسيب الدويل 
 .شأن املخاطر اليت تعرض هلا املستثمرين، واليت سلطت الضوء على انعدام الشفافية ب2007 األزمة املالية العاملية اليت بدأت يف -

 :)IFRS10(هدف معيار القوائم املالية املوحدة  .4.1
 التـاريخ  من فيهاحسابات املستثمر  توحيد يبدأ أن جيبالقوائم املالية املوحدة، والذي 10إن تطبيق معيار تقارير املالية الدولية 

 علـى  السـيطرة  املستثمرة الشركة تفقد عندما ويتوقف ،فيها املُستثمر عمالعلى األ السيطرة املستثمرة لشركةا فيها تكتسب الذي
 الشركات من أكثر أو واحدة علىشركة  تسيطر عندما املوحدة املالية القوائم وإعداد لعرض مبادئ وضعهدفه .فيها املُستثمر األعمال
 :4ولتحقيق هذا اهلدف للمعيار التقرير املايل الدويل جيب  .3األخرى

 ماليـة  قـوائم  تعـرض  ،أن)تابعةشركات ( األخرى الشركات من أكثر أو واحدة على تسيطر اليت ،)األم( الشركة من بيتطل -
 موحدة؛

- ا على السيطرة وحيدد السيطرة، مبدأ عرفيللتوحيد؛ األساس أ 
 عليها جيب عليهء وبنا فيها رمستثم أعمال على تسيطر املستثمرة الشركة كانت إذا ما حتديد عند السيطرة مبدأ يطبق كيف ددحي -

 فيها؛ املُستثمر األعمال توحد أن
 املوحدة؛ املالية القوائم إلعداد احملاسبية املتطلبات حيدد -
 .االستثماريةللشركة  معينة تابعةشركات  توحيد من استثناء وحيدد االستثمارية الشركة يعرف -

 لـدى  يكـون  وفقط، عندما فيها املُستثمر األعمال على تثمرةاملس الشركةة سيطروهي IFRS 10 يف  السيطرةويقصد مبفهوم 
  :5يلي ما مجيع املستثمرة الشركة
 تكون لديها سلطة على األعمال املُستثمر فيها؛  
 ض لـ أو لديها حقوق يف عوائد متقلبة من ارتباطها باألعمال املُستثمر فيها؛تعر 
 ها للتأثري على مبلغ عوائد الشركة املستثمرةالقدرة على استخدام سلطتها على األعمال املُستثمر في. 
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  : )IFRS10(تطبيق معيار القوائم املالية املوحدة نطاق. 5.1
 الشركات مجيع على املايل للتقرير الدويل املعيار هذا وينطبق .موحدة مالية قوائم تعرض أن أُمشركة  تعد اليت الشركة على جيب

 :6يلي ما باستثناء
 فـيهم  مبـن  اآلخرين، مالكها مجيع وأن أخرىلشركة  جزئي بشكل مملوكة تابعةشركة  أو كامل بشكل لوكةمم تابعةشركة  أا -

 ذلك؛ على يعترضوا ومل موحدة، مالية قوائم تعرض ال ماأل الشركة بأن إخطارهم مت التصويت هلم حيق ال الذينأولئك 
 يف مبـا  املقصورة، خارج وسوقوطنيا، وأجنبيا  مالية أوراق سوق( معا سوق يفأمواهلا اخلاصة  أدوات أو دينها أدوات يف يتاجر ال -

 ؛)واإلقليمية احمللية األسواق ذلك
 مـن  فئـة  أي إصـدار  لغرض أخرى تنظيمية هيئة أو املالية لألوراق هيئة لدى املالية قوائمها إيداع، سياق يف وليست تودع، مل -

 .عام سوق يف األدوات
 الدوليـة  باملعايري وتلتزم العام لالستخدام متاحة تكون موحدة مالية قوائم هلا، وسيطة أمشركة  أي أو هلا، النهائية األم الشركة تعد -

 .املايل للتقرير
  :7 و يستثىن أيضا

  يف حالة املسامهة غري مهمة؛ االستبعادميكن  -
  التأخري يف إعداد القوائم املالية و التكلفة املفرطة إلعدادها؛ -
  متنع و حتد بشكل كبري من قدرة الكيان على حتويل األموال للشركة األم؛قيود صارمة وطويلة األمد  -
  ؛االستثماريةالكيانات احملازة من طرف الوكاالت  -
 .الرقابة املؤقتة  -

  ):IFRS10(نطاق تطبيق معيار القوائم املالية املوحدة ارشادات. 6.1
كان املستثمر يسيطر على الكيان ويقدم العديد مـن   لتحديد ما إذا اختاذهاالواجب  اخلطواتحيدد   IFRS 10 من  Bامللحق

  : 8 األمثلة
 احلق يف تعيني أو إزالة أو تغيري املسريين والذين هلم السلطة على توجيه األنشطة اهلامة؛ -
 عندما يتعلق حق التصويت باملهام اإلدارية فقط يف حني أن األنشطة املهمة ختضع للترتيبات تعاقدية أخرى، فإن حق التصويت -

 ليس عامال حامسا لتحديد الرقابة ومن الضروري النظر يف العوامل األخرى و التركيب بينها؛
ميكن أن تنشأ السيطرة حىت مع أقل من نصف حقوق التصويت من خالل ترتيب تعاقدي مع مستثمرين آخرين وميكن أن تنشأ  -

 .أيضا من خالل تشتت حقوق تصويت املستثمرين اآلخرين
 :ة يف الكيان خسارة الرقاب. 7.1

  :9 األم اليت فقدت السيطرة على الكيان التابع أن املؤسسةجيب على 
 إلغاء األصول واخلصوم للكيانات السابقة من القوائم املالية املدجمة؛ -
مة العادلة يف املناسب وتعترب القي IFRSالتسجيل احملاسيب للمسامهات املتبقية يف الكيانات السابقة و املقيدة بالقيمة العادلة وفقا ل  -

 أو ميكن إعتبارها كذلك تكلفة املسامهة للشركة التابعة أو احلليفة؛ IFRS 9هذه احلالة كقيمة عادلة ابتدائية حبسب 
  .التسجيل احملاسيب للربح أو اخلسارة املرتبط بفقدان السيطرة على الكيان السابق -
وميكن إعتبار فقدان السيطرة يف عدة  حملاسيب لفقدان السيطرة،من هذا املعيار عملية التسجيل ا B99إىل  B97حتدد الفقرات من  -

 . B97عمليات على أنه عملية واحدة وذلك وفق الشروط املذكورة يف الفقرة 
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 ):IFRS11(الترتيبات املشتركة  .2
هذا املعيار، اهلدف من و،11، وأسباب ظهور معيار التقرير الدويل الترتيبات املشتركةوسيتم يف هذا اجلزء عرض كل من تعريف 

  .ونطاق تطبيقه وأخريا عرض أنواع الترتيبات املشتركة
  : تعريف الترتيبات املشتركة .1.2

 بشـكل  – عليه متفق تقاسمونعين بالسيطرة املشتركة . 10مشتركة سيطرة فيه أكثر أو لطرفني يكون ترتيبوتعرف على أا 
فالرقابة املشتركة ال ميكن لطرف وحيد ،  IFRS10  11مثل املعيار طرةالسي IFRS11ويعرف املعيار  ترتيب على للسيطرة – تعاقدي

 مـن  باإلمجـاع  املوافقة الصلة ذات األنشطة بشأن القرارات تتطلب عندما– فقط - توجد واليت .أن يتحكم يف الترتيب التعاقدي له
  :12باخلصائص التالية  التعاقدي الترتيبويتميز  .السيطرة متقامسة األطراف

 ؛) B2-B4(األطراف بالترتيب التعاقدي كما هو حمدد يف الفقرة  تلتزم . أ
يعطي الترتيب التعاقدي لطرفني أو أكثر السيطرة املشتركة ضمن هذا الترتيب ويتمثل الترتيب التعاقدي يف العمليات  . ب

 .املشاركة أو كيان مشارك 
  :كما حيدد الترتيب التعاقدي النقاط التالية  -

  شاركة؛هدف النشاط ومدة امل. أ
  تعيني أعضاء اإلدارة؛. ب

  قرار من الطرفني ،و مستوى التوافق حول هذه املواضيع؛ اختاذالقرار واملسائل اليت تتطلب  اختاذإجراءات . جـ 
  رأس املال و املسامهات األخرى املطلوبة؛. د

  .رتيب التعاقديكيفية تقسيم األصول واخلصوم و اإليرادات واملصاريف واألرباح واخلسائر حبسب الت. هـ
 ) :IFRS11( الترتيبات املشتركةأسباب ظهور معيار  .2.2
 :13من خالل النقاط التالية IFRS11عرض أهم النقاط اليت أدت إىل ظهور  سيتم

املعاجلة احملاسبية لترتيبات مشتركة تعتمد يف املقـام األول علـى اهليكـل أو     كانت 31 ومبوجب املعيار احملاسيب الدويل رقم -
كانت مفتوحـة   31معاملة الترتيبات املشتركة مبوجب معيار احملاسبة الدويل وهلذا. شكل القانوين للترتيب، بدال من جوهر الترتيباتال

 النتهاكات حمتملة من خالل ترتيبات اهليكلة؛
ختيار بني اثـنني مـن   مت إعطاء املستثمرين يف الشركات حتت السيطرة املشتركة اال 31ومبوجب املعيار احملاسيب الدويل رقم -

 :  املعاجلات احملاسبية التالية
 حقوق امللكية؛ 
 التوحيد النسيب . 

  .وهذا يعين أن البيانات املالية للكيانات املماثلة اقتصاديا ميكن أن تكون خمتلفة بشكل كبري
  : IFRS 11إىل  IAS 31واجلدول التايل يوضح أهم التعديالت من 
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   IFRS11إىلIAS31 الت احلاصلة من أهم التعدي) : 1( اجلدول
  11املعيار احملاسيب الدويل إلعداد التقارير املالية   31الدويل  احملاسيب املعيار

 للسيطرة اخلاضعة الشركات ملعاجلة طريقتني باستخدام حاسمال
 مللكية حقوق – النسيب التوحيد:  املشتركة

 للسيطرة اضعةاخل واألصول، املشتركة للعمليات احملاسبية املعاجلة
التسجيل  املشاركة األطراف من يتطلبIAS31  يف املشتركة

  :يف 
  االلتزامات واملصاريف املتكبدة-األصول اخلاضعة لسيطرم

  .حصصهم من اإليرادات

أساسا  11يعتمد تصنيف املعيار احملاسيب الدويل إلعداد التقارير املايل 
  .على حقوق والتزامات أطراف االتفاقية املشتركة

كذلك إن املعيار اجلديد قد ألغى استخدام أسلوب التوحيد النسيب 
للمشاريع املشتركة لتحل حملها طريقة حقوق امللكية، فالشركات 

مطالبة بتسجيل حصتهم يف القوائم املالية املوحدة  كما هو مطبق يف 
IAS31 لألصول، املطلوبات، اإليرادات واملصاريف يف هذه ،

  .اليت ينطبق عليها تصنيف املشاريع املشتركةاالتفاقيات املشتركة و

Source : http://www.aljaziracapital.com.sa/report_file/ess/SPE-96.pdf 
  :حقوق املكية  بطريقةونعين 

 حيـث  املـايل،  املركز قائمة يف جديد حساب ؛”املشترك شروعامل يف لالستثمار “ الدفترية القيمة احتساب 
 .املعين املشترك املشروع يف املشاركة األطراف حصص على القيمة تعتمد

 يف واخلسـارة  ربح من احلصة مع املشترك املشروع يف لالستثمار ) االفتتاحي الرصيد(  الدفترية القيمة تعديل 
 .املشترك املشروع

 املشتركة املشاريع هذه من أرباح توزيعات مع االفتتاحية الدفترية القيمة ختفيض.  
 :)IFRS11(هدف معيار الترتيبات املشتركة  .3.2

 متتلك اليتالشركات  قبل من املايل للتقرير مبادئ وضع هوالترتيبات املشتركة 11إن اهلدف من تطبيق معيار تقارير املالية الدولية 
 ترتيـب  يف طرف تكون اليت الشركة من يتطلبويتحقق هذا اهلدف عندما  مشترك بشكل – لسيطرة ختضع اليت الترتيبات يف حصة

 وااللتزامات احلقوق تلك عن حتاسب وأن والتزاماا حقوقها تقومي خالل من فيه تشارك الذي املشترك الترتيب نوع حتدد أن مشترك
  .15املشترك الترتيب ذلك لنوع وفقا

  ) :IFRS11(املشتركة  نطاق تطبيق معيار الترتيبات .4.2

  .16بدون استثناء مشترك ترتيب يف طرفا تكون اليت الشركات مجيع قبل من املايل للتقرير الدويل املعيار هذا يطبق أن جيب
  :الترتيبات املشتركة أنواع  .5.2

  :تايل حتت الترتيبات املشتركة نوعني من ترتيبات إما عمليات مشتركة أو مشاريع مشتركة ومها كال ويندرج
 :17لكي نقول أا عملية مشتركة جيب على املشارك أن يثبت حصته يف العملية املشتركة: املشتركة العمليات . أ
 بشكل مشترك؛ - أصوله، مبا يف ذلك نصيبه من أي أصول محتفظ ا -
 بشكل مشترك؛ - خصومه، مبا يف ذلك نصيبه من أي خصوم مت حتملها -
 الناشئة عن العملية املشتركة؛إيراده من بيع نصيبه من املخرجات  -
 .بشكل مشترك – مصروفاته، مبا يف ذلك نصيبه من أي مصروفات مت حتملها -

 وجيب ،استثمار أا على املشترك املشروع يف حصته يثبت أن مشترك مشروع يف املشارك على جيب :املشروعات املشتركة  . ب
 الشـركات  يف االستثمارات" 28 الدويل احملاسبة ملعيار وفقا لكيةامل حقوق طريقة باستخدام االستثمار ذلك عن حياسب أن عليه

 .18من تطبيق طريقة حقوق امللكية كما هو محدد يف ذلك املعيار  معفاة الشركة تكن مل ما "املشتركة واملشروعات الزميلة
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 ):IFRS12(اإلفصاح عن احلصص يف الشركات األخرى  .3
علومة والشفافية يف تقييم املخطر والنتائج وقيمة املسامهة للكيانات املدجمة وكذا على غياب امل 2007األزمة املالية لسنة  أظهرت

مستوى الكيانات الغري مدجمة اليت هلا عالقة خاصة مع الشركة األم و من جهة أخرى فإن املعايري املتعلقة بالتجميع تتطلب معلومـات  
اإلفصاح  12يف الشركات األخرى، واهلدف من املعيار التقرير الدويل  وسيتم يف هذا اجلزء تعريف احلصص.متداخلة يف عدة ميادين 

  .عن احلصص يف الشركات األخرى ، ونطاق تطبيقه
  : احلصص يف الشركات األخرىتعريف  .1.3

 الشركة أداء من العوائد يف لتقلبالشركة  يعرض الذي التعاقدي وغري التعاقدي االرتباط إىل أخرىشركة  يفوتعرف احلصص 
 أشكال إىل إضافة دين أوأموال خاصة  بأدوات االحتفاظ على يقتصر ال ولكن، أخرىشركة  يف حصة على يدلل أن ميكنو. خرىاأل

 لـدى  يكـون  خالهلا من اليت الوسائل تشمل هيو.  والضمانات االئتمان وتعزيز السيولة، ودعم التمويل، تقدمي مثل لالرتباطأخر 
 فقط – أخرىشركة  يف حصةشركة  متتلك أن بالضرورة وليس. أخرىشركة  مهم،على تأثري مشتركة،أو سيطرة أو سيطرةشركة 

  .19ومورد عميل بني عادية عالقة بسبب –

  ) :IFRS12(معيار اإلفصاح عن احلصص يف الشركات األخرى  هدف. 2.3

 مـن  املالية قوائمها مستخدمي متكن اليت املعلومات عن تفصح بأن الشركة يطالب أن هو املايل للتقرير الدويل املعيار هذا هدف
 :20تقومي

 ،األخرى؛ الشركات يف حصص من هلا مبا املرتبطة واملخاطر طبيعة  
 ا املايل وأدائها املايل، مركزها على احلصص تلك آثارالنقدية وتدفقا. 

 :  21عن تفصح أن الشركة على جيبولتحقيق أهدافها   
 :حتديد عند متهااستخد اليت املهمة واالفتراضات األحكام -أ 

 آخر؛ اتفاق أوشركة  يف حصتها طبيعة -
 ؛حصة فيه هلا الذي املشترك الترتيب نوع -
 .منطبقا يكون عندما استثمارية،شركة  تعريف تستويف أا -

  :اإلستثمارات يف شركات تابعة  -ب 
  :22 اليت تسمح ملستعملي القوائم املالية امعة ب املعلومات

  مع : الفهممع وتدفق اخلزينة كيفية تكوين اواملسامهة يف حقوق األقلية اهلامة ضمن أنشطة ا.  
  التقييم :  
  األصول و اخلصوم للمجمع؛ استعمالطبيعة و أمهية القيود اهلامة ضمن قدرة  -
  ؛ طبيعة املخاطر املرتبطة باملسامهة ضمن الكيانات الداخلة يف التجميع -
 11-9الفقرات (  السيطرة ونتيجة خسارة السيطرة يف كيان خالل الدورة نتيجة متغري املسامهة يف كيان بدون اخلسارة يف -

 . )تفصل يف النقاط السابقة  12 من املعيار
  :23 املسامهة يف الترتيبات املشاركة والشركات التابعة -ج 

  :املقدمة ملتسخدمي القوائم املالية بتقييم  املعلوماتتسمح 
  ؛  طبيعة وأمهية األثر املايل للمسامهة -
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  .  عة املخاطر املرتبطة باملسامهةطبي -
  :24 املسامهة يف كيان مهيكل ال يدخل ضمن نطاق التجميع. د

  : الكيان معلومات تسمح ملستخدمي القوائم املالية ب يقدم
  فهم طبيعة وأمهية املسامهات يف الكيانات املهيكلة اليت ال تدخل ضمن نطاق التجميع؛ -
  .ة الكياناتتقييم طبيعة املخاطر املرتبطة باملسامه -
  :25معلومات إضافية حول طبيعة املخطر لكيان مهيكل ال يدخل ضمن التجميع . و
 احملددات الترتيبية واليت حتتاج إىل دعم مايل للكيان املنظم؛ -
 اخلسائر املتكبدة أثناء الدورة احملاسبية واملتعلق بالكيانات؛ -
 أنواع املداخيل أثناء الدورة احملاسبية للكيانات؛ -
 زام بسد العجز للكيان وذلك للحد األقصى؛اإللت -
  معلومات حول السيولة املستلمة واإللتزامات األخرى؛ -

 ) :IFRS 12(نطاق تطبيق معيار االفصاح عن احلصص يف الشركات األخرى . 3.3
 :26 يلي فيما حصة هلا اليت الشركة قبل من املايل للتقرير الدويل املعيار هذا يطبق أن جيب

 ؛تابعةشركات  . أ
 ؛)مشتركة مشروعات أو مشتركة عمليات أي ( مشتركة ترتيبات . ب
 ؛زميلةشركات  . ت
 .املُوحدة غري مهيكلةشركات  . ث
 

IFRS 10IFRS 11IFRS 12 

ملختلفة سالفة الـذكر،  وهو عبارة عن رسم بياين يف ملحق املعايري احملاسبية والتقارير املالية اجلديدة، يوضح الروابط بني املعايري ا
  :ويفسر الشكل ما يلي . )2(رقم وهذا كما يوضحه الشكل 

يف البداية إذا كان صاحب املشروع يتحكم وحده يف السيطرة على الكيان، يف هذه احلالة جيب استعمال التوحيد القـوائم املاليـة    -
  ؛IFRS 12وتوفري املعلومات وفقا IFRS 10 وفقاـ

طرف الذي يشارك يف مشروع مشترك، هـل لديـه   الأن يسأل لصاحب املشروع أطراف مشاركة عليه  يف احلالة الثانية إن كان -
  ؛سيطرة مشتركة أو له تأثري ملموس وفقط

  :يف احلالة الثالثة إن كان هناك ترتيب مشترك فعلى صاحب املشروع أن حيدد نوع الترتيب فإن كان  -
 م، واإليرادات واملصروفات ومن مث توفري املعلومات  فمن الضروري حساب األصول، واخلصو : عمليات مشتركة

  ؛IFRS 12وفقاً

 يف هذه احلالة تنطبق عليها نفس مراحل ملا يكون هناك تأثري جوهري للسيطرة املشـتركة،   : مشروعات مشتركة
  .IFRS 12ومن مث توفري املعلومات وفقاً  IAS 28ويقوم صاحب املشروع حبساب االستثمار وفق

 . IFRS 9اًيكن هناك أي تأثري جوهري للسيطرة املشتركة فإنه تعد القوائم وفقن مل إ وأخريا -

  



IAS-IFRS-IPSAS 
–– 24252014  

 

 
 
- 615 - 

 .IFRS 10 ،IFRS 11 ،IFRS 12املعاجلة املعيارية لـ ): 2(الشكل 
 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

Source : Tort Eric et Escaffre Lionel, Améliorer l'information financière en IFRS : politique comptable et 
communication financière, Édition Dunod, Paris, 2012, p 27. 

  

 
  :وببلوغنا هذه املرحلة من البحث نستطيع أن حندد أهم النقاط اليت جتيب على التساؤالت املطروحة، وهي كما يلي 

 تالف املمارسة العملية يف تطبيـق  أن من أسباب ظهور معايري التقارير املالية الدولية اخلاصة بتوحيد احلسابات هو اخIAS 27 

الل اختالف الكيانات يف تطبيق مفهوم السيطرة يف ظروف كيان يسيطر على كيان آخر ولديه أقليـة  وذلك من خ SIC-12و
بإعطـاء   31مساح املعيار احملاسيب الـدويل رقـم   ؛ وكذا  2007من حقوق تصويت للكيان؛ األزمة املالية العاملية اليت بدأت يف 

 . طريقة حقوق امللكية و طريقة التوحيد النسيب املستثمرين للشركات حتت السيطرة املشتركة االختيار بني
   أما اجلديد الذي جاءت به معايري التقارير املالية الدولية اخلاصة بتوحيد احلسابات،الفصل بني البيانات املالية املوحدة واملنفصـلة

على التوايل وهذا ما قد خيفف الضغط على املهتمني للتجاوب مع املعيـار   IAS 27و IFRS 10وهذا من خالل تقسيمها بني 
سابقا ؛ وكذا حتديد مفهوم وحيد وحمدد للسيطرة مـن خـالل    IAS 27وعدم الوقوع يف تناقضات مثل ما حصل مع املعيار 

والـذي يسـتغل     SIC-12و IAS 27عكس التضارب الذي كان حاصل فيما قبل ملفهوم السيطرة بنيIFRS      10املعيار 
للتالعبات احملاسبيني يف استعمال هذا املعيار ؛ إضافة إىل حتديد طريقة حقوق امللكية يف املعاجلـة احملاسـبية للشـركات حتـت     
السيطرة، وذلك لالبتعاد على التناقضات اليت قد حتدث لشركتني متماثلتني عند استعمال إحدامها طريقة حقوق امللكية والثانيـة  

 . حيد النسيبالتو
  إعطاء صورة واضحة ومترابطة بني املعايري اجلديدةبأما العالقة بني معايري التقارير املالية الدولية اخلاصة بتوحيد احلسابات، تتمثل، 

 .يف حالة عدم تناسب وضعية الشركة مع معيار حمدد فاملخطط املقدم يشرح بدقة كبرية كيفية التنقل من معيار إىل آخر،

 السيطرة فقط

 IFRS10التوحيد وفقا

 IFRS12االفصاح وفقا 

 السيطرة املشتركة ؟

 IFRSلـ  حتديد نوع الترتيب املشترك  ؟ تأثري جوهري

  حساب األصول، واخلصوم، واإليرادات واملصروفات

 IFRS12االفصاح وفقا 

 IAS 28حساب االستثمار وفقا

 IFRS12وفقا  اإلفصاح

IFRS 9 

 نعم ال

 ال نعم
 

املشتركة  العمليات  

 نعم ال

املشتركة  املشروعات  
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Tax problems that resulting from the application of international accounting standards 

(IFRS/IAS) in Algeria 
 


)*(&)**( &)***( 

&& 
  

 

 المعايير المحاسـبية الدوليـة  إلى التعرف على اإلشكاليات الضريبية الناتجة عن تطبيق  تهدف هذه الدراسة 
، من خـالل تنـاول التـأثير    د المبذولة  في هذا السياقو كذا الجهووموقف المشرع الجبائي الجزائري  .في الجزائر

تكييـف القواعـد   ن أويظهر من خالل دراسة هذا الموضـوع   .بين القواعد الجبائية والنظام المحاسبي الماليالمتبادل 
اي بشكل ينصف المكلفين بالضريبة و ال يشـكل   الجبائية حاليا يعتبر من اهتمامات الدولة نظرا ألهمية هذه األخيرة،

  .مشكل لموارد خزينة الدولة
   

    إفصاح محاسبي، قياس محاسبي، معايير محاسبية دولية، نظام محاسبي مالي جزائـري، نظـام
 .ضريبي جزائري

Abstract : This study aims to identify the tax problems that resulting from the application of 
international accounting standards (IFRS/IAS)in Algeria, and the position of the Algerian legislator 
from that too  and the efforts made in this context. By recognizing the mutual influence between 
the tax laws and financial accounting system. Shows through the study of this subject that 
adapt .tax rules currently considered one of the concerns of the state. 
 
Keywords : Accounting disclosure, accounting measurement, International accounting standards, 
Algerian financial accounting system, Algerian tax system. 

 
 

إن اجلزائر و كغريها من دول العامل مل تكن يف منأى عن التغريات و التحوالت االقتصادية ، وهذا ما أتـاح الفرصـة لعمليـة    
امللـزم   1975افريـل   29املـؤرخ يف   75-35اإلصالح يف اإلطار احملاسيب  املتمثل يف املخطط احملاسيب الوطين املرفق باألمر رقم 

وبعد دراسة معمقة هلذا املخطط تقرر إصالح كلي هلذا النظام مبا يتناسب و املعايري احملاسـبية   1976جانفي  01التطبيق ابتداء من 
 25بتـاريخ   11-07الدولية بعد ما سطرت بعض النقائص املفامهية و التقنية على مستواه ، وكانت نتيجة ذلك إصدار القانون رقم 

املايل ، القاضي بإلغاء العمل باملخطط احملاسيب الوطين و دخول النظام احملاسيب املـايل حيـز   ، املتعلق بالنظام احملاسيب  2007نوفمرب 
نظرا لوجود بعض الغموض و عدم الوضوح لكيفية التطبيق علـى الواقـع    2010الذي اجل إىل بداية    2009التطبيق يف جانفي 

  بالنسبة للمؤسسات اجلزائرية   
كان له أثار جبائية على خمتلف ااالت اليت تستعمل يف تطبيقاا بعض اجلوانب  2010يل منذ سنة النظام احملاسيب املا تطبيقإن  

يبة احملاسبية أو اليت ترتكز يف األساس على النتائج احملاسبية كما هو احلال بالنسبة للتطبيقات على النتيجة اجلبائية من اجل حتديد الضر
  : ذلك تربز اإلشكالية التالية ومن خاللعلى أرباح الشركات ، و من    

  يف اجلزائر وموقف املشرع اجلبائي اجلزائري منها؟ املعايري احملاسبية الدولةما هي اإلشكاليات الضريبية الناجتة عن تطبيق 
 

 
_____________________________________________________ 
eMail :   (*) : m.boualeg@luedld.net  &  (**): nbailiche@gmail.com  & (***): tmsd2002@yahoo.fr 
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  :ما يلي ولدراسة هذه اإلشكالية سنتناول يف هذه الورقة البحثية
 ؛عالقة احملاسبة باجلباية يف النظام اجلزائري  .1
   ؛البيئة احملاسبية اجلزائريةاإلشكاليات اجلبائية الناجتة عن تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف  .2
 ؛ موقف املشرع اجلزائري و اجلهود املبذولة لدراسة وتعديل القوانني اجلبائية .3
  ؛ بعض احللول املقترحة للتقليل من اثر تطبيق النظام احملاسيب املايل على القواعد اجلبائية .4
 

 
قة اليت تربط بني احملاسبة واجلباية هي قانونية حبتة، ما جيعلها خاصة بكل بلد ، ويف هذه احلالة سيتم الرجـوع إىل  إن طبيعة العال

احملاسيب اجلزائري سابقا ،و النظام احملاسيب املايل احلايل و القواعد اجلبائية اجلزائرية لتوضيح العالقة الـيت تـربط    النظامقواعد و قوانني 
ية  وتتلخص على وجه العموم هذه العالقة يف آلية حساب النتيجة احملاسبية  لالنتقال إىل النتيجة اجلبائية لفهـم أكثـر   احملاسبة باجلبا

  .االختالف املوجود بني النتيجة املعروضة يف القوائم املالية و الربح اخلاضع للضريبة 
  :سبية حسب النظام احملاسيب املايل على النحو التايلتقدم النتيجة احملا :املايلالنتيجة احملاسبية حسب النظام احملاسيب  -1

تغريات الديون و قروض االسـتغالل   -+/نفقات على التكاليف النشاط  –) املستغل أموالبعد سحب (النشاط  على إيرادات
 -+/لثابتـة  ا باألصـول اخلاصـة   التصـحيحات  -+/الدورة  إغالقتغريات بني خمزون االفتتاح للدورة و خمزون عند  -+/اجلارية 

  1نتيجة الدورة = التصحيحات اخلاصة بالقروض 
تعريف النتيجة اجلبائية و لكن حسب قانون الضرائب املباشرة ميكن اسـتنتاج   إىل صراحة املشرعمل يشري : النتيجة اجلبائية  -2

سبية و اخلاصة  بالنسبة املالية و الثـاين متعلـق   متعلق بالوضعية املالية و اليت ترتبط مباشرة بامليزانية احملا األولتعريفني للنتيجة اجلبائية 
  .حبسابات التسيري و االستغالل 

  .تعريف النتيجة اجلبائية من حيث حسابات امليزانية  2-1
افية لدى صال األصولتشكيل الربح الصايف من الفرق يف القيم " أنعلى  2من قانون الضرائب املباشرة الفقرة  140تنص املادة 

اح الدورة اليت جيب استخدام النتائج احملقق فيها كقاعدة ضريبية و تضاف هلا االقتطاعات الـيت يقـوم ـا صـاحب     اختتام و افتت
من بني مجلة اخلصوم املتكونة من الغـري و   األصولالصافية ، الفائض يف قيم  باألصولو يقصد  "الشركاء خالل الدورة أواالستغالل 

  : أن أيقية  املتب األرصدةاالستهالكات املالية و 
  يف اية السنة األصولقيم  –يف بداية السنة  األصولقيم = النتيجة اجلبائية 
  املؤونات –االهتالكات  – األصول=الصافية  باألصولاملقصود 

  .النتيجة اجلبائية من خالل حسابات جدول حسابات االستغالل 2-2
الربح اخلاضع للضريبة هـو  "على انه  173و  172اعاة املادتني مع مر 1من قانون الضرائب املباشرة الفقرة  140تنص املادة 

مبـا يف ذلـك علـى    .. .مسـتثمرة  آوطبيعة كانت و اليت تنجزها وحدة  أيالربح الصايف احملدد حسب نتيجة خمتلف العمليات من 
  ".يف ايته آواالستغالل  أثناء األصولاخلصوص التنازالت عن عنصر من عناصر 

 األعبـاء  –النتائج احملققة من طـرف املؤسسـة   : الربح الصايف الناتج بني "اخلاضع للضريبة  األساسبائي اجل املشرعكما حدد 
  ...)"تكاليف عامة ، تكاليف مالية ،اهتالكات، مؤونات ،ضرائب ورسوم(ممارسة النشاط  إطاراحملتملة يف 

  .وفق ما ينص عليه املشرع يف القوانني السارية نتيجة حماسبية معدلة  إال النتيجة اجلبائية ماهي  أنمما سبق يستنتج 
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  2حتديد النتيجة اجلبائية  2-3
يلزم القانون كل املؤسسات مسك  دفاتر حماسبية و تسجيل  خمتلف العمليات و التحويالت اليت يقوم ا أو تطرأ عليها و ذلك 

أن املؤسسة تعمل كل ما يف وسعها من اجل ختفـيض الـربح    اجلبائية من حتصيل اجلباية املفروضة عليها مع العلم اإلدارةحىت تتمكن 
اخلاضع للضريبة بالطرق الشرعية و غري الشرعية وعليه ،فان اهلدف الرئيسي من حساب النتيجة اجلبائية هو تعديل النتيجة احملاسـبية  

  .مع النتيجة اجلبائية  قوفق ما ينص عليه القانون حىت تتواف
اضعة للضريبة القيام بالتصريح بأرباحها سنويا لدى مفتشية الضـرائب يف مكـان تواجـدها     على املؤسسات اخل يفرضو هلذا 

  :وذلك يف اآلجال احملددة قانونا و اليت يتم من خالهلا معرفة النتيجة اجلبائية  وفق العالقة التالية
   املرحل العجز املايل–التخفيضات  –األعباء املدجمة + النتيجة احملاسبية = النتيجة اجلبائية 

أين كانـت   احملاسبة يف اجلزائر واجلباية  املتبادل بني  تأثريال يف إطار عرض العالقة بني احملاسبة املالية و اجلبائية يالحظ االمتداد و
 )IAS/IFRS(احملاسبة املالية و الزالت ختدم أغراضا جبائية حبتة متمثلة يف حتديد العبء اجلبائي لكن ظهور املعايري احملاسبية الدوليـة  

أعطى للمفاهيم و املبادئ احملاسبية نفسا جديدا و أهداف أوسع و امشل كتحقيق معايري الشفافية و املصداقية للمعلومة املالية املقدمـة  
للمستثمر على اخلصوص و خمتلف األطراف املستعملني هلا على العموم ، وهذا مايطرح السؤال عن إمكانية احلفاظ على طبيعة العالقة 

  .ليت تربط اجلباية باحملاسبة من عدمها يف ظل التطورات اليت مست هذه األخرية على األقل على املستوى احمللي ا
مث إن النظام اجلبائي القائم حاليا هو نتيجة تطور مستمر للظروف االقتصادية و السياسية و االجتماعية اليت ميـر ـا اتمـع    

تايل فاعتبار النظام احملاسيب املايل تطورا هاما مس اجلانب احملاسيب سيؤدي بالضرورة إىل رد فعـل  العدالة و بال حتقيقاجلزائري يف سبيل 
من اجلانب اجلبائي يف إطار إصالحات و تعديالت أخرى متس القوانني و املواد الضريبية املنصوص عليها يف القانون اجلبائية اجلزائري 

  .د العامليبغية مواكبة هذا التوجه اجلديد حتو االقتصا
 

            
 
اجلزائرية مبختلف هيئاا املالية  ملدة طويلة على إبقاء العالقة قائمة بني احملاسبة واجلباية ،فالتنظيم احملاسيب للمخطط  الدولةعملت 
  .يب يستجيب و بصفة طلقة الحتياجات اإلدارة اجلبائية الوطين احملاس

تواجد املؤسسة اجلزائرية يف حميط اقتصادي مفتوح يفرض عليها التكيف و بصفة مستمرة مع تطورات هذا األخري مـن اجـل   
تنظيميـة جتعـل    التمكن من أدائها للدور املنوط ا،  وهنا أيضا يظهر دور السلطات احمللية من خالل إصدارها نصوص و قواعـد 

حتظى بإطار قانون  مدعم مبا فيه الكفاية ما مبكنها من تدعيم حسن سري العالقة بني احملاسبة و اجلباية وباملوازاة مـع   اجلزائريةاملؤسسة 
كل هذه اجلهود، حظي القانون اجلبائي هو األخر جبملة معتربة من التغريات و اإلصالحات دف الوصول إىل نقطـة اتصـال بـني    

  . حلاجيات احملاسبية و اجلبائية ا
يف إطار حماولة ربط املؤسسة مبختلف الـتغريات االقتصـادية   ) IAS/IFRS(يدخل تبين اجلزائر تطبيق املعايري احملاسبية الدولية 

، ما يفرض علـى  الدولية ، فقانون احملاسبة املالية ينأى و بصفة واضحة يف مضمونه عن بعض قوانني و قواعد النظام اجلبائي اجلزائري 
الدولة اجلزائرية ضرورة تكثيف جهودها من اجل دراسة و حل خمتلف اإلشكاالت اليت قد يطرحها هذا التباعـد ، وذلـك بعـرض    
حلوال موضوعية و وسطية ليس من شأا تغليب طرف على طرف سنتناول يف هذا اجلانب أهم اإلشكاليات و نقاط االختالف بـني  

  . و النظام اجلبائي اجلزائري النظام احملاسيب املايل 
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سيؤدي مبدأ أولوية احلقيقة االقتصادية على الشكل القانوين ـ إىل إحداث اختالفات هامة بني قواعد النظام احملاسـيب املـايل    
ة و اجلبائية على والنظام اجلبائي اجلزائري ، هذه االختالفات ميكن إرجاعها أيضا إىل العالقة الوطيدة اليت كانت تربط التقنيات احملاسبي

عمل على السواء وفقا لقواعد املخطط احملاسيب الوطين الذي ختدم املعلومة املالية فيه الغايات اجلبائية  يف حني أن النظام احملاسيب املايل ي
  :االستجابة الحتياجات املستثمر منها بدرجة أوىل ، وفيما يلي يتم عرض 

 يب املايل و النظام اجلبائي اجلزائريأسباب االختالف القائم بني النظام احملاس - أ
 .نقاط االختالف بني النظام اجلبائي اجلزائري والنظام احملاسيب  - ب

 

 أسباب االختالف القائم بني النظام احملاسيب املايل و النظام اجلبائي اجلزائري - أ
  :اليت ميكن توضيحها يف مايليهلذا االختالف القائم بني القواعد اجلبائية واملفاهيم احملاسبية و  رئيسينيهناك سببني 

   ختتلف القوانني اجلبائية احملددة للقواعد اجلبائية اجلزائرية عن مفاهيم و قواعد النظام احملاسيب املايل املتبين  :اختالف األهداف
اإليرادات اجلبائية للمعايري احملاسبية و التقارير املالية من حيث األهداف ، حيث يوجد بعض القواعد اجلبائية اليت تسعى لتعظيم 
حتفيز االستثمار ، (كما أا تتدخل يف احلياة االقتصادية و االجتماعية فهي تعترب وسيلة لالقتصاد السياسي و االجتماعي للدولة 

ن ما جيعل القواعد اجلبائية تتجه حنو حتقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية للدولة ، يف حني ا..) حتسني الشروط االجتماعية للعمال
 النظام احملاسيب املايل اجلديد يسعى اىل تعزيز الشفافية و املصداقية يف عرض القوائم املالية مع اتباع حيادية تامة ، فمهما كان نوع

  .و طبيعة املصاحل اخلاصة لألطراف املستعملة فهي ال تعمل على تغذيتها على األقل نظريا 
 سواء كانت جبائية أو حماسبية غري موضوعية إذا كانت تعطي  القاعدة تكون :عدم موضوعية القواعد اجلبائية واحملاسبية

  .األولوية خلدمة مصاحل طرف معني أو هي متأثرة ذه املصاحل
باجلانب اجلبائي أو احملاسيب فان كالمها ال يتبعان طرق علمية دقيقة يف حتديد آلية سري القواعد الصادرة عنـهما ،   تعلقفسواء ما 
  . ين عن إعطاء صورة تعرب عن احلقيقة بكل موضوعيةما جيعلهما بعيد

  ).املتعلقة باملؤونات(اجلبائي هناك بعض القواعد و القوانني اجلبائية املتضمنة يف قانون الضرائب املباشرة مثل  اجلانبفمن 
ا غالبا ما ختدم أهداف اخلزينة تعمل على الرفع من إيرادات الدولة بطريقة ميكن القول عنها اا غري عادلة أل القواعدفمثل هذه 

لنظـام  العامة أو أهداف وطنية باعتبارها وسيلة لالقتصاد السياسي ، اما من الناحية احملاسبية فالقواعد و املفاهيم احملاسبية املتضمنة يف ا
وحيدا أو طرقا تؤدي إىل نفـس   احملاسيب املايل تطرح جمموعة من اخليارات جتعلها تبتعد نوعا ما عن املوضوعية العلمية اليت تطرح حال

 احلل على األكثر ، كما أن هذه املعايري تنبع عن هيئة دولية تتميز بتبعيتها هليئة أمريكية ختدم يف حقيقتها مصاحل املؤسسـات العامليـة  
  .  الكربى 
 .نقاط االختالف بني النظام اجلبائي اجلزائري والنظام احملاسيب  - ب

شكاليات املتعلقة بتطبيق النظام احملاسيب املايل اجلزائري يف اجلانب اجلبائي، فتطبيق هذا األخري من أهم اإل  االختالفتعترب نقاط 
سيؤثر بشكل مباشر يف العناصر املتعلقة بتحديد الضريبة على أرباح الشركات، خاصة و أن هذا النظام جيـرب   2010ابتداء من سنة 

بط يف امللحق معلومات ختص املقاربة بني العبء الضرييب املوضح يف جدول حساب املؤسسات على اإلشارة يف قوائمها املالية و بالض
ا ما النتائج و العبء الضرييب الناتج عن تطبيق املعدل الفعلي ، أي إعداد جدول االنتقال من النتيجة احملاسبية إىل النتيجة اجلبائية ، هذ

العناصر يف النظام احملاسيب املايل عن النظام اجلبائي اجلزائـري،و  للمؤسسات حتديا وضاحا بسبب االختالف يف تقييم بعض  سيشكل
  .فيما يلي سيتم عرض هذه العناصر
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 3:االهتالكات .1
  .تتعلق االهتالكات بقواعد وتقنيات االهتالك و كذا مدة االهتالك 

  قواعد و تقنيات االهتالك -
كما يعتمد علة نفس التعريف املوضـح  ) خطي، متناقص، متزايد(يعتمد النظام اجلبائي احلايل على التقنيات املألوفة لالهتالكات 

يف املخطط احملاسيب الوطين الذي يعترب االهتالك تدين يف قيمة األصول،اهلدف منه استرجاع تكلفة األصل غري أن تعريف االهتالك يف 
تالك لألصول الثابتة املادية و املعنوية علـى مـدة   النظام احملاسيب املايل خيتلف متام عنه فهو عبارة عن توزيع منتظم للمبلغ القابل لاله

ك منفعتها املتوقعة حسب خمطط لالهتالك ، مع األخذ بعني االعتبار القيمة املتبقية احملتملة هلا حبيث يصبح االهتالك ميثل إثبات استهال
سسات عند تطبيقها للنظام احملاسيب املايل ، ان تعيد حتديد وبالتايل فعلى املؤ  4املنافع االقتصادية املنتظرة لألصول الثابتة املادية و املعنوية

مدة وطريقة اهتالك األصول القابلة لالهتالك ، وبالتايل التأثري على أقساط االهتالك ، وعلى الوعاء اخلاضع للضريبة باعتبار أن هـذه  
  .األقساط تكون حمتواة ضمن هذا الوعاء

  مدة اهتالك األصل حسب النظام احملاسيب املايل على مدة االنتفاع به اي  يعتمد احتساب :بالنسبة لألصول غري  مركبة
املدة املقدرة لالستعمال من طرف املؤسسة املالكة له واليت تعكس بواقعية استهالك املنافع االقتصادية املتعلقة باالصل ، خالفا 

صول املادية و املعنوية واليت تكون عادة قضرية و اقل للقواعد اجلبائية اليت حتدد مدة اهتالك وفقا لتصنيف معني لكل فئة من األ
  .من املدة احلقيقية له 

   ا جتزئة أصل معني إىل عدة عناصر أخرى  :بالنسبة لألصول املركبةيسمح النظام احملاسيب املايل للمؤسسات اليت بإمكا
اسبيا على حدى وله مدة استعمال خمتلفة و يف قابلة للتحديد ، حبيث ميكن اعتبار كل عنصر منها كأصل منفرد بعينه يسجل حم

هذه احلالة ، على املؤسسة إعداد خمطط اهتالك منفصل لكل عنصر بداللة مدة استعماله احلقيقية ، والعنصر اجلديد كذلك يف 
ليت تؤخذ بعني االعتبار عند القيمة املتبقية احملتملة لألصل القابل لالهتالك يف تاريخ اية مدة منفعته اليت تتمثل يف سعر التنازل، وا

حساب االهتالك بطرحها من القيمة األولية لالستثمار ، وهي غري موجودة بعني االعتبار يف القواعد اجلبائية و احملاسبية احلالية و 
  .بالتايل عنصر أخر مؤثر على حساب أقساط االهتالك

 :القيمة الضائعة لألصل .2
ؤسسة أن يفقد جزء  من قيمته عند اية الدورة ، و هو ما يعرف باختبارات نقصان ميكن لألصل املسجل حماسبيا ضمن دفاتر امل

القيمة ، لذا فعلى املؤسسة ان تقوم بالبحث عن املؤشرات اليت توحي بان األصل سيفقد جزء من قيمته علـى إثرهـا كـتغريات يف    
القيمة احملاسبية لألصل اىل قيمته القابلة للتحصـيل و   تسجل القيمة الضائعة لألصل ضمن األعباء من اجل إرجاع.. معطيات احمليط 

بالتايل ، سيؤثر على القاعدة اجلبائية لألصل املتناقص ألا تؤدي اىل تغريات متكررة يف خمططات االهتالك ،باعتبـار أن اخلسـارة يف   
كاا أن تتغري أو تعاد الحقا ، حمولة من جديد القيمة تؤثر على املبلغ القابل لالهتالك و ختفض من قاعدة االهتالك األصل ، واليت بإم
  .  حساب خمصصات االهتالكات اذ يعترب هذا العنصر جديدا على القواعد اجلبائية احلالية 

  :التسجيل احملاسيب للقرض االجياري .3
نافع و األخطـار ، بينمـا   وفق النظام احملاسيب املايل عند تسجيل املؤسسة لألصل يف تاريخ حتويل كل امل احملاسبيةتركز القواعد  

القواعد اجلبائية تركز على حتقق و حتويل األصل ، اي ملكية املؤسسة له ، ويدخل يف هذا اإلطار األصول املؤجرة ، وخاصة القابلـة  
ات و لالهتالك منها فبالنسبة لتسجيل االستثمارات لدى املؤسسة ، تسمح قواعد النظام احملاسيب املايل بتسجيل عناصـر االسـتثمار  

أقساط اهتالكها إذا كانت للمؤسسة رقابة عليها و حتصل على املنافع االقتصادية املستقبلية هلا ، وهذا ما ينطبق على االسـتثمارات  
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احملصل عليها بواسطة القرض االجياري أو املؤجرة من طرف املؤسسة ، وهي أصول تكون مراقبة من طرف املؤسسة املستأجرة هلـا ،  
اسبيا لديها رفقة أقساط اهتالكها ، وهو مايؤثر على الوعاء اخلاضع للضريبة بالنقصان، على العكس مـن القواعـد   واليت تسجلها حم

 .اجلبائية  اليت تفرض ان تكون املؤسسة مالكة لألصل أو االستثمار حىت تسجله لديها برفقة االهتالك اخلاص به 
 :التقييم بالقيمة العادلة .4

يف النظام احملاسيب املايل لتقييم األصول وخصوم املؤسسة عنصرا جديدا و مهما باملقارنة مع القواعـد   العادلة القيمةيعترب مفهوم 
  .اجلبائية احلالية اليت تعتمد على مبدأ التكلفة التارخيية

 قييمه الثابت حسب القواعد احملاسبية اجلديدة بتكلفته ، كما ميكن  إعادة ت األصليسجل : إعادة التقييم لألصول الثابتة
حسب صنفه ومبجرد إعادة تقييم عنصر من عناصر األصول الثابتة ،فان كل األجزاء املشكلة له يتم إعادة تقييمها و يتم 
احتساب االهتالك انطالقا من القيمة املعاد تقديرها ، فتقييم بعض العناصر بالقيمة العادلة اليت ترتبط بالقيمة السوقية أو القيمة 

اء انطالقا من توقعات قد يزيد من صعوبات إدارة الضرائب يف التأكد من صحة التقييم ،الن القواعد احملددة من طرف اخلرب
  .اجلبائية تعتمد على التكلفة التارخيية يف االهتالكات او عند احملاسبة عن فوائض اخلاصة بالتنازل عن االستثمارات 

 و ميكن يف هذا . ساس تكلفتها من اجل التقييمات الالحقةعمليا يتم تسجيل مباين التوظيف على أ :حالة مباين التوظيف
اإلطار أن ختتار املؤسسة تقييم كل مباين التوظيف على أساس القيمة العادلة اليت من الصعب حتديدها بدقة وعليه ،فان ربح او 

ى أساس منوذج التكلفة فيمكن ان خسارة ناتج عن تغري القيمة العادلة جيب ان يدرج يف نتيجة النشاط ،اما اذا اختارت التقييم عل
يكون هذا النموذج أكثر دقة إذا أخذت القيمة العادلة منها، ومن هنا تايت املعاجلة اجلبائية للتغريات املسجلة بالزيادة او النقصان 

  .يف القيمة العادلة
توظيف فيما يتعلـق بقواعـد   بعض  الصعوبات املتعلقة بالتصنيف احلايل  لبعض األصول و اخلصوم كسندات ال هناككما  ان 

  .تقييمها عند كل اقفال و املعاجلة الضريبية هلا
 :مصاريف البحث و التطوير .5

البحث حسب النظام احملاسيب املايل عند حتملها ضمن األعباء ، بينما تسجل مصاريف التطوير ضمن األصول  مصاريفتسجل 
صادية و حتسني أداء األصل  ، وميكن حتديد قيمتها بشكل موثوق بـه و بالتـايل   الثابتة املعنوية باعتبارها تؤدي إىل زيادة املنافع االقت

تسجيلها ال يتم إال بتحقق الشروط سابقة الذكر ما من شانه التأثري على الوعاء الضرييب، فمصاريف البحث ختصم من الوعاء اخلاضع 
ت و اخلسائر يف القيمة السنوية ،و ميكـن ان تواجـه   للضريبة ، ومصاريف التطوير تؤثر على الوعاء من خالل خمصصات االهتالكا

  .  املؤسسة صعوبة يف التمييز بني مصاريف األحباث و مصاريف التطوير و نفس الشيء كذلك بالنسبة لإلدارة اجلبائية 
 :التغريات يف الطرق احملاسبية و تصحيح األخطاء .6

بقة املعلق عليها يف املالحق ضـمن رؤوس األمـوال اخلاصـة    يتم حتميل التغريات وتصحيح األخطاء الناجتة عن الدورات السا
بائية للميزانية االفتتاحية دون تسجيل ذلك ضمن األعباء و النواتج وبالتايل إبعاده عن النتيجة احملاسبية اليت هي منطلق حتديد النتيجة اجل

  .، وهذا األمر سيكون له اثر واضح على مقدار الضريبة احلقيقي بالنقصان
 :ل احملاسيب الضرييب لبعض العناصر التسجي .7

  :هناك بعض العناصر يف النظام احملاسيب املايل تواجه إشكاال يف التسجيل احملاسيب الضرييب و من بينها
  ميكن ان حيدث عمليا اختالال زمنيا بني تاريخ اخذ عبء ضرييب بعني االعتبار حماسبيا و تاريخ اخذ  :الضرائب املؤجلة

د النتيجة اجلبائية ،كما هو احلال بالنسبة للضرائب املؤجلة و اليت ينتج عنها تسجيل األصول و اخلصوم نفس العبء يف حتدي
الضريبية املؤجلة الداخلة يف حتديد النتيجة الصافية للنشاط و الضريبة املستحقة هي مبلغ الضريبة املدفوعة او املسترجعة ، اما 
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املبلغ واجب الدفع او املسترجع عن النشاط املستقبلي و بالتايل فالتسجيل احملاسيب خصوم و اصول الضريبة املؤجلة فهي متعلقة ب
  .ألصل يف ميزانية الضرائب املؤجلة يبقى بدون اثر على النتيجة 

  خيتلف التعريف احلايل للمؤونات عن التعريف السابق املأخوذ به يف النظام اجلبائي ، اذ يستبعد التعريف احلايل  :املؤونات
نات اخلسائر املستقبلية و التصليحات الكربى ، حبيث يبقى فقط على املؤونات اليت تشكل التزامات حالية للمؤسسة يف اية مؤو

الدورة ، مايؤدي إىل تقليص تشكيل املؤونات، وبالتايل عدم التأثري على الوعاء اخلاضع للضريبة ، وكذلك احلال بالنسبة ملؤونات 
تكون تكلفتها اكرب من قيمة اجنازها الصافية ، على عكس ماكان معتمد عليه سابقا ،حبيث تسجل املخزون فهي تسجل عندما  

  .اخلسارة يف حالة ما اذا كانت قيمة املخزونات يف اية الدورة على أساس تكلفتها اقل من التكلفة احلقيقية للشراء أو اإلنتاج
  توليد منافع اقتصادية مستقبلية للمؤسسة ، وميكن تقييمها  اذا كانت تكاليف االقتراض تؤدي إىل :تكاليف االقتراض

بطريقة موثوق ا ،فيمكن إضافتها لقيمة األصل و إال فيتم تسجيلها ضمن األعباء املالية للدورة اليت ترتبط ا ، يف حني ان 
ة ختفض من الوعاء اخلاضع القانون اجلبائي ال يأخذها بعني االعتبار يف حتدي تكلفة األصل ، ويعتربها  كمصاريف مالي

  .للضريبة 
 : 5حتويل احلقوق و الديون بالعملة األجنبية .8

يتم تسجيل الربح و اخلسارة الناتج عن حتويل احلقوق و الديون بالعملة األجنبية يف اية الدورة ضمن األعباء والنواتج حسـب  
   103على التحويل فقط  النظام احملاسيب املايل، بينما النظام اجلبائي يسمح بإظهار اخلسائر

 

 
على بـذل جهـود    2010يسعى املشرع اجلزائري و منذ صدور القرار الرمسي ببداية العمل بالنظام احملاسيب املايل منذ جانفي 

وذلك بالعمل على دراسة خمتلف اآلثار الناجتة عن تطبيقه على مجيع املستويات .  ضرورية من اجل ضمان انتقال سليم وواضح املعامل
،و قد أكدت وزارة املالية أن من أهم هذه اآلثار ما تعلق باجلانب اجلبائي ،و يف هذا الشأن تعترب املديرية العامة للضرائب طرف مهما 

شكيل جلنة تعمل باملوازاة مع الس الوطين للمحاسبة ـدف املتابعـة   يف متابعة تطبيق هذا النظام ، من خالل إعداد موظفيها ، وت
خاصة وان املفاهيم اليت تضمنها هذا النظام احملاسـيب و املتعلقـة باالهتالكـات و    (لآلثار اجلبائية الناجتة عن تطبيق املرجعية احملاسبية 

وقد بدأت اجلهود املبذولة من ) ابق بالضرورة مع القواعد اجلبائية احلاليةاملؤونات هلا اثر مباشر  على النتيجة احملاسبية و اجلبائية ال تتط
و مذا التعليمة الصادرة عن الس الوطين  للمحاسبة ، وهـذا   2010و قانون املالية لسنة  2009خالل قانون املالية التكميل لسنة 

النظام ما سيسمح للهيئات املعنية باحلصول على قاعدة بيانـات   فقط فيما يتعلق بالتطبيق األويل أين ستظهر اآلثار الفعلية لتطبيق هذا
  .عن اخليارات املطبقة يف املؤسسات فيما يتعلق خاصة باملؤونات و االهتالكات 

I.  اجلهود املبذولة من طرف وزارة املالية 
تعمـل علـى دراسـة     سعت اجلزائر من اجل ضمان سريورة هذا النظام وضع خمتلف التدابري الالزمة كتشكيل جلان متخصصة

 القوانني من اجل تعديلها أو إصدار قوانني جديد ، كما هو احلال بالنسبة لوزارة املالية اليت تناول قانون املالية التكميلـي الصـادر يف  
مجة عن تـبين  جانبا هاما من القوانني املعدلة واجلديد و اليت دف إىل تقليل من اآلثار النا 2010و قانون املالية لسنة  2009جويلية 

  :املعايري احملاسبية الدولية و النظام احملاسيب املايل  و فيما يلي عرض جلملة من هذه القوانني
 2009قانون املالية التكميلي لسنة  .1

يتضمن عدة مواد قانونية ذات الصلة باجلهود املبذولة يف إطار تكييف القواعد القانونية باملفاهيم و القواعـد اخلاصـة بالنظـام    
  :اسيب املايل و متمثلة فيما يلي احمل
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إن الربح اخلاضع للضريبة بالنسبة للعقود طويلة املدة املتعلقة اجناز "منه  4حيث تنص للمادة  :متابعة العقود الطويلة األجل 1.1
سنوات مالية و املقتنـاة  املواد أو تأدية اخلدمات أو جمموع من املواد و اخلدمات ، واليت ميتد تنفيذها على األقل مبرحلتني حماسبيتني او 

بصورة حصرية تبعا لطريقة احملاسبة بالتسبيق املستقلة الطريقة املعتمدة من طرف املؤسسة يف هذا اال ، وذلك بغض النظر عن العقود 
  "سواء كانت جزافية او ميسرة 

ية مبقتضى هذا النص القانوين ، فان تسجيل العقود الطويل األجل واليت ميتد تطبيقها لدورات مالية خمتلفة و املتعلقة باجناز مواد أو تأد
و يأيت .  خدمات يتم بطريقة التسبيق اليت تسمح بتسجيل األعباء و النواتج للعمليات املتعلقة ا دف حتديد الربح اخلاضع للضريبة

لنص يف إطار  التنسيق و التوافق مع النظام احملاسيب املايل الذي نص على ان هذا النوع من العقود جيب ان يتابع وفق طريقة هذا ا
التسبيق إال إذا مل تكن هناك إمكانية تقنية قادرة على ذلك وبالتايل فاإلدارة اجلبائية ستقبل ذه الطريقة ألنه حىت  وان لك تكن 

تطبيق هذه الطريقة نظرا ملا تطلبه من تنظيم و متابعة للملفات ، كما أا متطلبة من ناحية املعلومات التسيريية املؤسسة قادرة على 
  . املشار إليها يف نص املادة ، فمن شان هذا القانون تشجيع الشركات خصوصا تلك اليت تعمل يف جمال البناء 

ميكن تقييد العناصر ذات القيمة "يتعلق باالهتالكات احلقيقة على انه فيما  5تنص املادة  :خصم االهتالكات و املؤونات  2.1
دج خارج الرسوم كأعباء قابلة للخصم من السنة املالية املتصلة ا ، وتسجل املواد املقتناة  300000املنخفضة اليت يتجاوز مبلغها 

األرصدة املشكلة لغرض مواجهة "ات تنص نفس املادة على ان و فيما يتعلق باملؤون "بصورة جمانية يف األصول بالنسبة  لقيمتها النقدية
تكاليف او خسائر القيم يف حساب املخزونات أو غري املبنية بوضوح و اليت يتوقع حدوثها بفعل األحداث اجلارية ، شريطة تقييدها 

  "يف حسابات السنة املالية و تبياا يف كشف األرصدة
  :من قانون الضرائب املباشرة و اليت تشري اىل  141ئات املعتمدة يف املادة يتعلق هذا النص باالهتالكات و التهي

 إحالة النص التنظيمي املتعلق بتعرف طرق االهتالك -
دج املطبق على السيارات السياحية مع إمكانية ضم األعباء للدورة اليت تنتمي  800.000إلغاء سقف االهتالكات احملدد بقيمة  -

 دج  300.000تة املهتلكة بقية منخفضة أين قيمة املبلغ دون احتساب الضريبة اقل من إليها عناصر األصول الثاب
اما فيما يتعلق باملؤونات ،فان نص املادة حيمل رهانا كبريا الن تشكيل املؤونات حلد اآلن علـى املخزونـات و احلقـوق يف    

غري متعارضة مع النصوص اجلبائية ، وبالنسبة للنظـام   املؤسسات يعترب قليل جدا ، وهذا بسبب عدم تأطريها بواسطة نصوص حماسبية
احملاسيب املايل فهو حيتوي إطار أكثر صرامة إذ يعترب أن خسارة القيمة املتوقعة للمخزونات أو احلقوق تؤدي إىل ضرورة تشكل مؤونة 

شار إليه يف النظام احملاسي ، خاصـة و أن  هل ستقبل اإلدارة اجلبائية ذا اإلطار  املمهمة ، ويف هذا الصدد فان السؤال املطروح ، 
  هذه األخرية تقلل من الوعاء الضرييب؟

  .شرط تربيرها على أا حمددة ومتوقعة احلدوث  نعماإلجابة 
جيب على املؤسسات احترام التعاريف املنصوص عليها يف النظام احملاسيب املايل مع " :إىل  6تشري املادة : اإلطار العام 3.1

  "تعارضها مع القواعد اجلبائية املطبقة بالنسبة لوعاء الضريبة مراعاة عدم
جتيب نص املادة وبصورة صرحية عما إذا كانت اإلدارة اجلبائية ستقوم باعتماد مجيع قواعد  ومفاهيم الناظم احملاسيب املـايل أم ال  

سبة للنظام احملاسيب املايل يف حالة ما مل تكـن معارضـة   ، إذ يشري إىل إن على اإلدارة اجلبائية معنية بقبول مجيع مقترحات ونتائج احملا
  .للنصوص اجلبائية املوجودة  ويف حالة تعارض القاعدتني فأولوية التطبيق للقاعدة اجلبائية 

  :على  10تنص املادة : إعادة تقييم األصول 4.1
لنظام احملاسيب املايل يف النتيجة اجلبائية يف اجل أقصاه تقييد فائض القيمة املتأيت من إعادة تقييم التثبيتات عند تارخ بداية سريان ا"

  "تقييد فائض خمصصات االهتالكات املتأيت من عمليات إعادة التقييم يف نتيجة السنة"كما تشري كذلك اىل  "مخس سنوات
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  :من قانون الضرائب املباشرة و بتحليل نص املادة فان 186و  185يعترب هذا النص تعديال حملتوى املادة 
حتديد مدة مخس سنوات لضم القيم الناجتة عن إعادة تقييم االستثمارات للنتيجة اجلبائية ، هذا ما يعترب متديدا للضريبة على فوائض  -

 .القيمة دف تفادي العبء اجلبائي الثقيل عند بداية سريان النظام احملاسيب املايل
 .هتالك الناجتة عن إعادة التقييم لنتيجة السنة املتعلقة ا و من جهة اخرى تنص املادة صراحة على ضم فائض خمصصات اال -

هذه القواعد جاءت لتتماشى مع النظام احملاسيب املايل الذي يطرح عدة وضعيات إلعادة تقييم األصول ولكن هذه الوضعيات جيب 
  .معرفة أثارها اجلبائية 

وعة من املواد القانونية املتعلقة بالتكيف مـع مضـمون   جمم 2010يتضمن قانون املالية لسنة  : 2010قانون املالية لسنة  .2
  :النظام احملاسيب املايل ومن بينها

فيما يتعلق االهـتالك املتعلـق    8يتناول يف نص املادة  :االهتالك املتعلق بالقرض االجياري  ومؤونات املؤسسات املالية  1.2
  :بالقرض االجياري و مؤونات املؤسسات املالية مايلي

  "العقد االجياري ،يتم حساب االهتالك على اساس مرحلة تساوي مدة عقد القرض االجياري  يف اطار"
ال جتمع األرصدة املوجهة اة األخطار اخلاصة املتصلة بعمليات القرض املتوسطة او الطويلة املدة مع " كما تنص كذلك على 

  ."األشكال األخرى من األرصدة
من قانون الضرائب املباشرة يف اطار تكييف القواعد اجلبائية مع مفـاهيم   141دثة على املادة تدخل مجلة التغريات السابقة احمل

  :النظام احملاسيب املايل اذ
يسمح و يف اطار عمليات االجيار للمستأجر حق تسجيل العنصر املستأجر يف مكان املالك لألصل ،اما فيما يتعلق بطريقة  -

عقد القرض االجياري حسب حمتوى املادة ، كما ميكن تطبيق االهتالك حسب مدة احلياة  اهتالكها ،فإا تلك على اساس مدة
االقتصادية الصل املستاجر املسموح ا يف النظام احملاسيب املايل و هذا األمر ميكن ان تنتج عنه فروقات تؤدي اىل تشكيل ضرائب 

 .مؤجلة 
املتعلقة بعمليات القرض املتوسطة او طويلة املدة مع اإلشكال االخرى من منع جتميع املؤونات املوجهة ملواجهة االخطار اخلاصة  -

 .املؤونات
فيما يتعلق بتحديد سقف االهتالكـات لسـيارات    2009كما تناول نص املادة تعديال ملا جاء به قانون امالية التكميلي لسنة 

  دج  100.000دج اىل 800.000السياحية من 
  :يف ما يتعلق مبعاجلة اإلعانات على مايلي 9ادة تنص امل: معاجلة اإلعانات  2.2

  "تدخل إعانات االستغالل و املوازنة احملصلة ضمن النتيجة الصافية للسنة املالية لتحصيلها"
بالنسبة إلعانات التجهيز ليس هناك أي مشكل ألنه مل يدخل عليها أي تغيري فهي تسترجع بنفس وتـرية اهـتالك االسـتثمار    

ما يتعلق بإعانات االستغالل فهناك بعض التعارض مع النظام احملاسيب املايل ،حيث انه ،يشري إىل توجيه اإلعانة للسنة األصلي ، اما يف 
املعنية بتدعيمها مث يواصل لريبط تسجيل اإلعانة بتاريخ حتصيلها حىت تؤخذ بعني االعتبار يف املخطط اجلبائي، كما حيدد نص املـادة  

  .حتصيلها ما ميكن آن تؤدي إىل حدوث اختالالت خدها بتاريالسابقة حيدد تاريخ اعتما
يف حالة تسجيل عجز يف سنة مالية مـا، فـان   " :على انه 2010تنص املادة العاشرة من قانون املالية لسنة  :العجز املايل 3.2

وقد مت ختفيض املدة من مخس  "سنة تسجيل العجزالعجز الزائد ينقل بالترتيب إىل السنوات املالية املوالية إىل غاية السنة الرابعة املوالية ل
  سنوات إىل أربع 
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ختصـم  :"يف ما يتعلق خبصم املصاريف األولية 2010تنص املادة العاشرة من قانون املالية لسنة  :خصم املصاريف األولية 4.2
  "..ئي السنوي املوافقاملصاريف األولية تبعا ملخطط االمتصاص األويل، تتم عملية االمتصاص من خالل التصريح اجلبا

 extra(، حيث ستعاجل املصاريف األولية  مبعاجلة شبه حماسبية  2009هذا النص يؤكد ما جاء يف قانون املالية التكميلي لسنة 
comptable(   لكي ال تتحمل السنة املالية األوىل كل األعباء  

II.  لس الوطين للمحاسبةاجلهود املبذولة من طرف ا:  
أكتـوبر   29طين للمحاسبة بإصدار تعليمة يف إطار توضيح الرؤية على آلية تطبيق االنتقال احملاسـيب يف تـاريخ   قام الس الو

  و تضمنت عرضا ملختلف الطرق و اإلجراءات  2009
هذه التعليمة يف جمملها ال تتضمن سوى أربع صفحات لكنها حمددة بدقة حيث تسمح حبل العديد مـن   :حمتوى التعليمات -1

ت اليت كانت مطروحة ، كما أا مرفقة جبدول انتقال منوذجي من املخطط احملاسيب القدمي اىل النظام احملاسـيب املـايل ، ومت   اإلشكاال
املـؤرخ   11-07املتعلقة بالقـانون  )   40و 39.38.29(إعدادها عمال مبجموعة من املواد القانونية والتنظيمية  املتمثلة يف املواد 

و اليت مت اإلشارة إليها يف جزء يتعلق بالقواعد العامـة كمـا    26/05/2008املؤرخ يف  02-08قم و األمر ر  25/11/2007
  :تتضمن

  إجراءات بداية التطبيق  -
 القواعد احملاسبية -

تعاين هذه التعليمات من بعض : عن الس الوطين للمحاسبة 2009أكتوبر  29ما مل تتضمنه التعليمة الصادرة يف   -2
   :النقائص من بينها 

حيث كان من األفضل فتح اال ألربعة أو مخسة أعداد تسمح بتسيري أفضل للحسابات الفرعية من :مدونة احلسابات حمدودة -
 .طرف املؤسسات كحسابات الرسم على القيمة املضافة

 

 
وختتلـف  . العالقة بني احملاسبة و اجلباية، ومسامهة هذه األخرية يف تطور احملاسبة أمر متعارف عليه على املستوى الدويل تواصل

درجة قوة هذه العالقة من بلد إىل أخر و بالنسبة للجزائر فاقل ما يقال عن العالقة بني احملاسبة و اجلباية أا وطيدة حبكـم ارتبـاط   
بالرغم من قوة هذه العالقة ،اال انه هناك بعض الفوارق املفاهيمية .لقواعد و املفاهيم احملاسبية لتحديد الربح الضرييب القواعد اجلبائية با

و التقنية سواء يف احملاسبة او يف اجلباية ، لكن عملهما على إنصاف املكلف بالضريبة من خالل حماولة جبايته بطريقة منطقية  وواقعية 
شانه احلث على العمل الستيعاب هذه الفوارق و وضع حد للتعارض املفاهيمي بينهما ، وهذا لن يكون اال عمل ، تعترب مشتركا من 

الفاعلني على مستوى احملاسبة واجلباية على السواء على وضع املصاحل و األهداف الذاتية من جهة وحماولة ارضاء املكلف مـن جهـة   
تطوير املعايري احملاسبية بالغاء مجلة اخليارات املتاحة او حصرها و تطوير االحبـاث يف  أخرى بإتباع طرق أكثر موضوعية قد تؤدي اىل 

اجتاه اكثر موضوعي و علمي يف طرح احللول احملاسبية ، لكن هذا الطرح يبقى مثايل حبيث جيـب ان يسـعى مجيـع الفـاعلني و     
القصري و مبالحظة الوضعيات اليت تشل نقاط االختالف بـني  املتخصصني على حتقيقه على االقل يف املدى الطويل اما بالنسبة للمدى 

  :القواعد اجلبائية احلالية والنظام احملاسيب املايل هناك على االقل ثالث حلول ممكنة
 تكييف القواعد اجلبائية مع حمتوى النظام احملاسيب املايل   -
 ا بطرقة تسمح بتحييد اثرها على اخلصائص النوعية للحساباتاحملافظة على القواعد اجلبائية مع تغيري املعاجلة احملاسبية اخلاصة  -
  .السماح للمؤسسات مبسك حماسبة على حسب قواعد النظام احملاسيب املايل و حماسبة على حسب القواعد اجلبائية  -
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 6تكييف القواعد اجلبائية مع حمتوى النظام احملاسيب املايل . 1
 تعديلـها،  أو للقاعدة كلي إلغاء إىل املايل، احملاسيب للنظام اجلديدة والقواعد املفاهيم مع اجلبائية القواعد تكييف يؤدي أن ميكن

 املالية وزارة طرف من املبذولة اجلهود من العديد فيوجد .الضرييب الوعاء من يقلل ال أن جيب جبائيا مقبوال التكييف هذا يكون وحىت
 ضرورة على تنص اليت 2009 لسنة التكميلي املالية قانون من السادسة كاملادة اإلطار، هذا يف تدخل اليت للمحاسبة الوطين والس
 لوعاء بالنسبة املطبقة اجلبائية القواعد مع تعارضها عدم مراعاة مع املايل احملاسيب النظام يف عليها املنصوص للتعاريف املؤسسات احترام

 احملاسـبية  القواعـد  تعديل وكذا اجلديد املايل احملاسيب النظام قواعد مع تتوافق حىت اجلبائية النصوص تعديل ضرورة يعين ما .الضريبة
  :اليت وجب إعادة النظر فيها من اجل تكييفها مع حمتوى النظام احملاسيب املايل جند القواننيو من مجلة . جبائي إطار يف املستعملة

 بيعينياملتعلقة بالربح او الدخل الضرييب على األشخاص الط: املادة العاشرة  -
 فروع الشركات: مكرر  138املادة  -
 ارباح الشركات:  140و  139املادة  -
 املصاريف القابلة للخصم :  141املادة  -
 فوائض القيمة الناجتة عن الضم ااين لألسهم او احلصص االجتماعية : 143املادة  -
 اجلمعيات العمومية إعانات التجهيز  اليت حتثل عليها املؤسسات من طرف الدولة او :  144املادة  -
 املصاريف القابلة للخضم :  169املادة  -
 مضاريف البحث العلمي: 170املادة  -
 فوائض القيمة الناجتة عن التنازل عن االستثمارات: 172املادة  -
 نظام االهتالكات : 174املادة  -
 إعادة تقييم االستثمارات املادية :185املادة  -
 إعادة تقييم االستثمارات فوائض القيمة الناجتة عن : 186املادة  -

بالنظر للجهود املبذولة يف إطار تكييف القواعد اجلبائية مع حمتوى النظام احملاسيب املايل ، يالحظ أن اغلب هذه ملواد مت الرجوع 
يمة الناجتة عن إليها و تعديلها خاصة ما تعلق بأرباح الشركات ، املصاريف القابلة للخضم ،املصاريف األولية ، اإلعانات ، فوائض الق

  :اخل إال انه تبقى هناك بعض القواعد اجلبائية واجبة التعديل و التوضيح أكثر أو طرح قواعد جديد باألساس ومنها ..إعادة التقييم 
حبيث جيب ان يتوقع هنا السماح للمؤسسـات بتطبيـق االهتالكـات    : قواعد تسجيل األعباء املقبولة جبائيا وخصمها -

عن كون مدة االستعمال االقتصادية لألصل اقصر من مدة استعماله يف املؤسسة ، أو السماح للمؤسسات باختيـار   االستثنائية الناجتة
  .مدة االستعمال اليت تسمح باهتالك سريع الصوهلا 

لشـبه  هناك بعض األعباء املقبولة جبائيا  وغري مسجلة حماسبيا يف النتيجة احملاسبية حبيث يتم خصمها باستعمال التسـجيالت ا 
احملاسبية كمصاريف إعادة التجديد ، اإلصالح و املراجعة و مصاريف البحث ، هذه االعباء وجب وضعها يف جـدول ووضـعها يف   

  .الرزمة اجلبائية من اجل السماح لإلدارة اجلبائية مبتابعة معاجلتها 
بعض األعباء و النواتج اليت تـدخل   جيب أن يتوقع هنا السماح للمؤسسات بدمج :قواعد تسجيل األعباء املقبولة حماسبيا -

ضمن النتيجة احملاسبية ، لكن من الناحية اجلبائية ميكن أن ال تؤخذ بعني االعتبار ، كاألعباء اليت تعترب غري مربرة مـن طـرف اإلدارة   
  مؤسسات مشتركة  اجلبائية ، نواتج الفروع من توزيعات أرباح األسهم املقبوضة ، األعباء و النواتج اليت تتم من الفروع او



 اإلشكاليات اجلبائية الناجتة عن تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف البيئة احملاسبية اجلزائرية 
 

 
 - 628 - 

تسجل االستثمارات حسب النظام احملاسيب املايل على أساس إمكانية مراقبتها ، يف حني تعتمد  :قاعدة تسجيل االستثمارات -
القاعدة اجلبائية على انتقال ملكية األصل ألخذه بعني االعتبار ، يفترض يف هذا اإلطار اخذ بعني االعتبار هلذا الشرط مـن الناحيـة   

ألنه ميكن أن حيدث تأخر يف حساب االهتالكات يف حالة تسجيل فارق بني تاريخ انتقال امللكية و تاريخ إمكانية مراقبتـها   اجلبائية
  ولكن يبقى جمموع االهتالكات كما هو اي ليس له اثر على موراد اخلزينة اجلبائية 

لة جبائيا ألا ال تؤثر على النتيجة اجلبائية مثل، قواعـد  تعترب بعض القواعد احملاسبية مقبو :القواعد احملاسبية املقبولة جبائيا  -
تسجيل العقود طويلة األجل،إلغاء بعض الطرق لتقييم املخزونات ألا ليس هلا اثر على النتيجة اجلبائية ، التسجيل على أساس التكلفة 

  . التارخيية
بطريقة خاصة تسمح بتحييد أثرها على اخلصائص النوعية  احملافظة على القواعد اجلبائية مع تغيري املعاجلة احملاسبية هلا. 2

  للحسابات 
ميكن تطبيق هذا احلل من طرف املؤسسات الراغبة يف عرض حسابات واقعية وصادقة، باعتباره مربر قانونيا من خالل نص املادة 

حيث تنص و حتث هذه املواد بصـفة  .و املتضمن النظام احملاسيب املايل  2007نوفمرب  25املؤرخ يف  11-07من القانون  26و  3
واضحة املؤسسات على انتهاج الطرق احملاسبية الكفيلة بتحقيق الصورة الصادقة املعربة عن الوضعية املالية للمؤسسة ، ويسمح هـذا  

شكليا و املصـاريف  احلل بترمجة القواعد اجلبائية بطريقة حماسبية معدلة جتعل أثارها على احلسابات حيادية ، كحالة األعباء املسجلة 
اليت تعترب حماسبيا استثمارات  و جبائيا كاعباء ، وستتم معاجلة هذه احلاالت بتسجيل االعباء وفقا للقانون اجلبائي مث حماولـة تسـوية   

و حسابات تعترب متاحة يف مدونة حسـابات النظـام   ) اعباء مسجلة مسبقا( 48الفروقات باستعمال حسابات تسوية مثل حساب 
الذي ميكن ان يستعمل  كحساب لتحويل االعباء ، وتطبيقيا ميكن عرض هذا احلل لـبعض احلـاالت    79 املايل  كحساب احملاسيب
  :كمايلي
عاجل جملس احملاسيب الوطين تقريبا كل ما يتعلق باالهتالكات و القيمـة الضـائعة    :االهتالكات و القيمة الضائعة لألصل  -

ق األويل للنظام ، حيث يفترض يف هذا اإلطار باملؤسسات تطبيق قاعدة االهتالك و اخلسـارة يف  لألصل يف التعليمات املتعلقة بالتطبي
القيمة بأثر رجعي ، و الذي سينتج عنه بالضرورة تغريات يف األصول تعاجل يف  األموال اخلاصة ، كما ميكن للمؤسسة ان تلجـأ اىل  

، إذا كانت هذه العملية تشكل عرقلة معتربة لنشاط املؤسسة و ال تستطيع  الطرق  اليت تراها كفيلة بإعطاء صورة عادلة عن وضعيتها
قعية على القيام ا ، و ذلك دون اإلخالل بالقواعد و القوانني احملاسبية من خاال إعادة املنح القيم احملاسبية مثال ، واليت تعترب  طريقة تو

ل ، أي على اخلصائص النوعية للحسابات ، حبيث تتم إعادة تقيـيم  مستوى حساب االهتالكات ، ليس هلا اي اثر على رؤرس االموا
القيم الضافية بداللة نسبة تكلفة كل عنصر مع القيمة اإلمجالية و بالتايل ،فهي عكس الطريقة االوىل اليت تتطلـب جبائيـا ارجـاع    

  .املؤونات املوجهة لإلصالحات الكبرية املتعلقة بتعويض االستثمار 
كن أن تواجه املؤسسات حاالت خمتلفة تتعلق باالختالف بني املدة استعمال األصل يف املؤسسـة و مـدة   مي :مدة االهتالك -

حياته االقتصادية ما يؤدي إىل وجود فروقات جيب أن تضاف جبائيا للنتيجة ، أو تدفع باملؤسسات إىل تشكيل اهتالكات اسـتثنائية  
و  79تسجيل فرق يف االهتالك يف حسابات حيادية التأثري و جبائية كحسـاب   مربرة بطريقة جبائية و ميكن تسوية هذه الوضعية ، ب

   14و  48
هذا النوع من املصاريف يضم حماسبيا إىل االستثمارات املتعلقة به عنـد   :مصاريف إعادة التجديد و اإلصالح و املراجعة -

م احملاسيب املايل ، أما جبائيا فلم يتم الرجوع إليهـا  و املتضمن النظا 11-07توفر جمموعة من الشروط املنصوص عليها يف األمر رقم 
وبالتايل ،يبقى اخليار مطروحا للمؤسسات ، إما بتخصيص هلا مؤونات اإلصالحات الكربى  ويف هذه احلالـة سـتخفض العـبء    

احلالة على املؤسسة إعداد الضرييب ،أو تضيفها لالستثمار باستعمال طريقة املكونات مع التسجيل احملاسيب ملكونات األصل ، ويف هذه 
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خمطط اهتالك خاص بكل مكون من مكونات األصل ، إىل حد اآلن ليس هناك أي إشكال من الناحية اجلبائية و لكن يف حالـة مـا   
صنفت هذه األخرية كأعباء من اجلانب اجلبائي هنا ميكن أن يقع إشكال يصحح على النحو األيت ـ تسجيل النفقة مبدئيا يف األعباء  

إىل حساب االستثمار املعين ، وبالتايل تكون هذه النفقة قد عدلت بواسطة حسـاب يـدخل يف النتيجـة     79حتول من حساب مث 
احملاسبية وال يؤثر على اخلصائص النوعية للحسابات ، وبعد ضمه لالستثمارات حيسب االهتالك بصفة عادية و ال ختفض جبائيا ألا 

 أخذت كنفقة سابقا 
ميكن أن حيدث فارق زمين بني تاريخ انتقال امللكية  الذي يعترب جبائيا كشـرط   :ملكلية و مراقبة األصول تاريخ انتقال ا -

لتسجيل األصول و بني تاريخ إمكانية مراقبتها الذي يعترب بدوره أيضا قاعدة جديدة لتسجيل األصول حسب النظام احملاسيب املـايل ،  
ا تاريخ مراقبتها من طرف املؤسسة ، سيؤدي هذا اآلمر حتما إىل حدوث اختالفات علـى  ففي حالة ما إذا سبق تاريخ انتقال ملكتيه

تسجيل األصل جبائيا يف حساب االستثمارات اخلاص باألصول اجلبائية ، كما يسجل عليه اهتالكات لكن ال تؤخـذ  : النحو التايل 
حماسبية من النتيجة اجلبائية ، أما رصيد حسـابات  وختصم بطريقة غري  48إىل حساب  79حماسبيا حبيث جيب أن حتول من حساب 

  .دائن  48مدين و حساب  68التسوية فيجب أن يسترجع عند اية النشاط لالستثمار املعين بوضع 
 السماح للمؤسسات مبسك حماسبة على حسب قواعد النظام احملاسيب املايل و أخرى على حسب القواعد اجلبائية . 3

ت مكنت املؤسسات من تسريع و تسهيل متابعة التسجيالت احملاسبية ،هذا العنصر من شـانه أن يلعـب   التكنولوجيا و املعلوما
دورا كبريا يف مساعدة املؤسسات على مسك حماسبة حسب قواعد النظام احملاسيب املايل و على حسب القواعد اجلبائية احلالية ،خاصة 

سبية و اجلبائية على السواء، ميكن هذا املسك املزدوج للعمليات مـن تفـادي   يف ظل وجود تعارض يف بعض املفاهيم و التقنيات احملا
 إعادة معاجلة النتيجة احملاسبية باستعمال طرق جبائية لتحديد الوعاء الضرييب ، كما هو احلال مثال بالنسبة لالهتالكات االسـتثنائية يف 

ألا ال تتعلق بنقصان (بائي خاص حتت عنوان خمصصات جبائية حالة قبوهلا من طرف اإلدارة اجلبائية ، فيمكن  وضعها يف حساب ج
يقابلها بذلك حساب اهتالكات جبائية وهذه احلسابات تؤخذ فقط يف النتيجة اجلبائية و بالتـايل ،يف  ) قيمة حقيقي وهلا هدف جبائي

حملاسبية بالسماح هلا بتسجيل العنصـر وفـق   حالة تسجيل اختالف بني القواعد احملاسبية و اجلبائية يكفي فقط تعديل برامج املعاجلة ا
  .طريقتني األوىل حماسبية و الثانية جبائية

 

 
العمومية اجلزائرية من جهود الزمة فيما يتعلق بتوضيح الرؤى أزال بعض  الغموض يف الكثري من العمليات  السلطاتإن ما بذلته 

جمموعة من النصوص القانونية اليت تـدخل يف إطـار    2010ون املالية لسنة و قان 2009و كما تضمن قانون املالية التكميلي لسنة 
اخل  وان دلـت هـذه   ....تكييف النظام اجلبائي اجلزائري مع النظام احملاسيب املايل خاصة فيما تعلق بالقرض االجياري ، اإلعانـات  

ومما سبق ارتأينـا أن  ملايل مع القواعد اجلبائية احلالية النصوص التنظيمية عن شيء فهي تدل عن رغبة الدولة لتكييف النظام احملاسيب ا
  :يلي نقدم بعض التوصيات تتمثل فيما

 ؛ةيباجلبا املرتبطة يرياملعا متطلبات ةيتلب ة  من أجليو اجلبائ ةياحملاسب احلاجات نيب سهل االتصالي نظام االعتبار نيبع ذاألخ ضرورة -
 للمحاسبة السابق، الوطين املخطط وقواعد مبادئ على تعتمد كانت اليت املمارسات لىع رياملعايري احملاسبية، تأث قينتج عن تطبي -

 ة وياحملاسب ئةيق بني البيبتوف سمحي مبا أةيمه لتكون فهاييتك نبغيي واليت احملاسبة، ومهنة املؤسسات، اجلزائري، اجلبائي ما النظاميالس
 ؛اجلزائر يف اجلبائية

وال يشمل هنا فقط اجلانب  ،طار القانوين مع املستجدات اليت جاء ا النظام احملاسيب املايلعلى الدولة اجلزائرية تكييف اإل -
 .احملاسيب، بل حىت اجلوانب األخرى كالقانون التجاري مثال 
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تلك اليت  ضرورة االستفادة من جتارب الدول يف تطبيق املعايري احملاسبية الدولية و كيفية تالقيها ملختلف أثارها اجلبائية ، خاصة -
ترتبط احملاسبة باجلباية فيها بنفس درجة ارتباطهما يف اجلزائر مثل فرنسا ، حيث ال خيفى أن النظام احملاسيب املايل هو صورة عن 
املخطط العام الفرنسي كما أن خمتلف قواعد و أساسيات النظام اجلبائي شبيهة بنظريتها الفرنسية ، ما يدفع بالسلطات املعنية إىل 

 ة االستفادة من كل هذه املعطيات حماول
كما أن . إعادة النظر و تنقيح القانون اجلبائي و الذي سيكون له أثر واضح على سري عمل املؤسسات وتنظيم األنشطة اخلاصة ا -

ت متعلقة العمل على التماشي مع متطلبات اإلفصاح حسب النظام احملاسيب املايل يستوجب على املؤسسات أن تقدم يف امللحق معلوما
 بالتقارب بني النتيجة احملاسبية و األعباء اجلبائية الواردة يف جدول حساب النتيجة، وهذا يتطلب حتديد املعاجلات الالزمة عند املرور

ية و القواعد يف التقييم لتحديد النتيجة بني املعايري احملاسب االختالفوالعناصر اليت تؤدي إىل . من النتيجة احملاسبية إىل النتيجة اجلبائية
 :  اجلبائية واليت متيل عموما إىل التركيز على النقاط التالية

 ؛تقنيات االهتالك وتدهور األصول أو معاينة االخنفاض يف القيمة، باعتبار أن النظام اجلديد ينتهج مدخال اقتصاديا و ماليا 
 ؛ى أساس القيمة العادلة يف تاريخ احليازةالتسجيل احملاسيب لعقد اإلجيار التمويلي، تقييم بعض األصول و اخلصوم عل 
  ذه األعباء اجلبائية على املعاجلة احملاسبية للضرائب والسيما الضرائب املؤجلة، حيث ميكن وجود احنراف بني تاريخ األخذ

 ؛ مستوى احملاسبة، و تاريخ األخذ ذه األعباء لتحديد النتيجة اخلاضعة للضريبة
 يل و الناتج من التنازل على أصول أو أي عمليات استثنائية كتعويض نزع امللكية، اإليرادات أو فائض القيمة يف األجل الطو

، و أي نفقات و أعباء غري مربرة من طرف إدارة االعتباراألعباء احملسوبة يف النتيجة احملاسبية لكن ال يأخذها النظام احملاسيب بعني 
 ؛الضرائب

 اسبية لكن تؤخذ يف احلسبان عند حتديد الوعاء الضرييب اخلاضع للضريبةالعمليات غري املسجلة يف النتيجة احمل  .  
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The Financial accountancy system and the Algerian fiscal laws : state of the art and 

perspectives 
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 نقـائص و   ةإن تطبيق النظام المحاسبي المالي في الواقع من طرف مستخدمي القوائم المالية قد أبان عن عد
  :قد ترتب عن هذه النقائص تحديات مرتبطة بشروط ومستلزمات التطبيق الجيد لهذا النظام و عليه 

ريـة، وخاصـة الجبائيـة لجعلهـا     ينبغي إجراء إصالحات دقيقة و معمقة و فورية على المنظومة التشريعية التجا
متالئمة مع االختيار االقتصادي للجزائر و جعلها متالئمة أيضا مع مغزى و فلسفة النظام المحاسبي المـالي التـي ال   

   .تخرج عن منطق اقتصاد السوق
لمـالي و  على تطبيق النظام المحاسبي ا 2010و قانون المالية لسنة  2009و قد نص قانون المالية التكميلي لسنة  

 .استقالل القانون الجبائي رغم أن العالقة بينهما يجب أن تكون متماسكة
   

  جعلها متالئمة(النظام المحاسبي المالي، النظام الجبائي، النقائص والتحديات، التكييف.( 
Abstract : The implementation of the financial accountancy system revealed many problems to 
different users. This brought out many challenges related to the required conditions for a good 
application of such a system. 

Thus, it is necessary to bring reform to the commercial legislative system as to harmonize it 
with the Algerian economic choices and adapt it with the philosophy of the financial accountancy 
system which is adopting the logic of the market economy. 

The complementary financial law of 2009 and the financial law of 2010 were set up to apply the 
financial accountancy system and enhance its independence from the fiscal law, although they 
actually should be tied together. 
 
Keywords : The financial accountancy system, fiscal system, challenges, adaptation. 

 
 

م للظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتشريعية، األمـر  متارس املؤسسة االقتصادية نشاطها يف بيئة تتميز بالتغري الدائ  
يف ظل هذه البيئة اجلديدة سـعت   . ستفادة منها على أحسن وجهه التغريات ومتابعة تطوراا واالالذي يتطلب منها التكيف مع هذ

دها على قواعد املخطط احملاسـيب الـوطين   اجلزائر منذ االستقالل إىل صياغة نظام حماسيب خاص ا، وحتقق هلا ذلك من خالل استنا
يف إطار  1976 ستعماله إجباريا بداية من جانفيا ، الذي مت1957، املنبثق من املخطط احملاسيب الفرنسي العام لسنة 1975نسخة 

ـ  مبادئ االقتصاد املوجه، حيث روعي عند تصميمه االستجابة الحتياجات احملاسبة الوطنية، التخطيط الـوطين و  ة التحصـيل  مراقب
   ".الضريبة  دلتحدي"  نظام مؤسس لتحقيق أغراض ضريبية اجلبائي، لذا مت وصفه بأنه

أكثـر تـداخال يف   أصبح العامل ، والظروف االقتصادية الدولية اقتصاد السوق ونظرا للتحوالت االقتصادية اهلائلة، اليت فرضها
ية ومن مث ازدهار التجارة الدولية بأكثر مما عرفته يف أي وقت مضى، حيـث  عالقاته االقتصادية مما ساعد على التوسع يف األسواق املال

أضحى املخطط احملاسيب الوطين ال يتماشى والظروف االقتصادية الراهنة، كما أن التوجه االقتصادي العاملي حنو االنـدماج وجتـاوز   
  اع رقعة البلدان املطبقة ملعايري احملاسبة الدولية وهذا االتساع احلدود اإلقليمية، إضافة إىل قرارات منظمة التجارة العاملية، ساهم يف اتس

________________________________________ 
eMail :   (*) : salahmerazka@gmail.com  &  (**): ferhat_abdelkarim@live.fr   
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  " .دعه يعمل دعه مير" إمنا هو امتثاال لعوملة عالقات اإلنتاج الرأمسالية  
ظهرت احلاجة إىل ضرورة مراجعة وإصالح املنظومة احملاسبية اجلزائرية، وإجياد نظام حماسـيب أخـر يسـتجيب ألهـداف      لقد

 ومتطلعات البالد ويتوافق مع توجهاا االقتصادية اجلديدة، من خالل تبين معايري احملاسبة الدولية و جتسد ذلك بصدور النظام احملاسيب
  .2010، الذي أصبح ساري املفعول ابتداءا من الفاتح جانفي 2007نوفمرب  25املؤرخ يف  11-07املايل مبوجب القانون 

نقائص وثغرات خمتلفة أدت إىل مواجهـة   ةأفرز عد إن تطبيق النظام احملاسيب املايل يف الواقع من طرف مستخدمي القوائم املالية،
وإصالحات سريعة ودقيقـة   ب هذا األخري ضرورة إجراء تعديالتذ يتطلإ ،عدة حتديات تتعلق بشروط ومستلزمات التطبيق اجليد له

القانون التجاري، باإلضافة إىل قوانني املالية وبعـض النصـوص    متس قوانني البلد وخاصة قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة،
مسرية اإلصالحات وذلك من أجـل الوصـول إىل   التنظيمية جبعلها تتالءم مع اإليديولوجية االقتصادية اليت تبنتها اجلزائر، من خالل 

  .التطبيق اجليد هلذا النظام وتثمينه
إن مبتغى وهدف القوائم املالية املعدة وفق هذا التوجه الدويل، هو التركيز على إعطاء صورة صـادقة عـن الوضـعية املاليـة     

ختدم أهداف املؤسسة من خالل النشـاط ضـمن    اللمؤسسة، وكذا خدمة احتياجات املقرضني واملستثمرين بالدرجة األوىل، أي أ
حلاجيات احملاسبة الوطنيـة، أي أـا    بعدما كانت وفق املخطط احملاسيب الوطين موجهة خلدمة مصلحة الضرائب وتلبية ،اقتصاد حر

بائيـة عليـه وذلـك    كانت تسعى أساسا إىل حتقيق أهداف النظام اجلبائي، من خالل هيمنة النظرة القانونية واحتياجات اإلدارة اجل
  .للمحافظة على حق الدولة يف مجيع املداخيل

 

  مشكلة الدراسة:  
انطالقا من هذا، تعد مشكلة الضرائب من املشاكل الكبرية واملؤثرة على سريان وجناح النظام احملاسيب املايل، خاصة يف الوقـت  

و بلوغ هـذه األهـداف    ،د عليها يف حتقيق أهدافها املختلفةتعترب الضريبة موردا أساسيا من إيرادات الدولة اليت تعتم احلاضر، حيث
حيث أن املكلف بالضريبة ).نظرية الوكالة(يتوجب التنسيق فيما بينها من جهة و التوفيق بني مصلحة األفراد و الدولة من جهة أخرى 

 .ضرائب على كل املداخيليسعى إىل تعظيم مصلحته يف حني تسعى إدارة الضرائب إىل تعظيم منفعتها من خالل حتصيل ال
 

إضافة إىل أن النظام احملاسيب املايل الذي وضع بداعي االنفتاح االقتصادي كان متأثرا تأثرا عميقا بالتجربة األوروبية بصورة عامة 
احملاسبية  ريواألملانية والفرنسية على وجه اخلصوص، حيث قامت هذه األخرية بدراسة بعض قوانينها الضريبية دف تكييفها مع املعاي

هذا ما أجرب السلطات املعنية على إعادة النظر يف النظام اجلبائي اجلزائري وتعديله وفقا ألحكام النظـام احملاسـيب املـايل و     الدولية،
  . فلسفته

  

ائية املتضمنة يف إطار حماولة ربط املؤسسة اجلزائرية مبختلف التغريات االقتصادية الدولية، أكدت اجلزائر من خالل اإلجراءات اجلب
، على إجبارية تطبيق النظام احملاسيب املـايل  2010وكذا  قانون املالية السنوي لسنة   2009يف كل من قانون املالية التكميلي لسنة 

تعتـرب   طبيعة العالقة اليت تربط احملاسبة باجلبايـة يف اجلزائـر   وكذا استقاللية القانون اجلبائي عن القانون احملاسيب، على الرغم من أن
فإن عملية اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر متت دون األخذ بعني االعتبـار   ، كوما مهنتان مرتبطتان ومتكاملتان ، إضافة إىل هذاوطيدة

و بالتايل خصوصية النظام اجلبائي ، ألنه اليكفي استراد ) االنتقال من اقتصاد موجه إىل اقتصاد السوق(خصوصيات النظام االقتصادي 
  .جاهزة، برهنت على جناحها يف البيئة اليت أوجدا أنظمة

هذا ما يستلزم ضرورة إجراء إصالحات على النظام اجلبائي اجلزائري جلعله يتالءم مع النظام احملاسيب املايل واختاذ التدابري الالزمة 
  .لالستجابة ملتطلبات التغيري

  :و هذا ما يقودنا إىل طرح اإلشكالية الرئيسية التالية
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أن النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر منسجم منطقيا مع النظام اجلبائي حبيث مينع التضارب و حيقق التجانس مابني البنية  هل
  القانونية للنظام اجلبائي، واألساس االقتصادي للنظام احملاسيب ؟

 أمهية الدراسة: 
ـ لتطبيقات احملاسبية على الصعيد الدويل، إيستمد هذا البحث أمهيته من االجتاه املتزايد حنو انسجام و توافق ا  افة إىل كونـه  ض

بتعرض ألحد أهم املواضيع االقتصادية املطروحة اليوم على الساحة العاملية، و املتداولة بني املهنيني و البـاحثني األكـادمييني و كـذا    
الراهن الذي يتسم بتحوالت اقتصادية عميقة، كـان  املفكرين االقتصاديني يف خمتلف البلدان املتقدمة أو النامية منها، خاصة يف الوقت 

  .هلا أثر على مكانة اجلباية كأداة ضبط و توجيه و مراقبة
نـه  عرقلة االقتصاد الوطين، خاصة و أ كما تكمن أمهية البحث يف إبراز الدور الذي يلعبه التوافق احملاسيب اجلبائي يف تنشيط أو

قتصادية و االجتماعية لكل البلدان، و بالتايل استنتاج العالقة بني النظام اجلبائي و النظـام  أصبح ميثل حجر زاوية يف عملية التنمية اال
لتوافق احملاسيب املايل حىت تستطيع الدولة احملافظة على حقها يف مجيع املداخيل، و اليت بدورها تساهم يف ترقية إيراداا، كما يعترب هذا ا

ختالفات بني النظام اجلبائي و القواعد و املعـايري الـواردة يف النظـام    نسجام و تقليص االفعال لتحقيق االضرورة حتمية و أسلوب 
  .احملاسيب املايل

  خالل هذه املداخلة تكمن فيما يليإن أهداف البحث اليت نسعى إىل حتقيقها من  :أهداف الدراسة:  
  ؛و أهم اجلهود املبذولة لتسهيل عملية االنتقالالوقوف على أهم االختالفات بني القواعد احملاسبية و القواعد اجلبائية 

 

 ة إىل حتديد اآلثار املترتبة عنهحماولة فتح اجتاهات البحث يف موضوع و جمال التوافق و االنسجام احملاسيب اجلبائي، باإلضاف 
 ليت تواجهه؛ات و العوائق ابغية االستفادة من االجيابيات و املنافع الناجتة عنه، و كذا الوقوف على أهم التحدي

 

 ا أن تسهل عملية أقلمة أو تكييف القواعد اجلبائية مع املفاهيم اجلديدة اليتا النظام  اقتراح بعض احللول اليت من شأ أتى
   احملاسيب املايل؛

  

  حاولت هذه املداخلة اإلجابة عن التساؤل الرئيسي من خالل النقاط التالية :خطة الدراسة:  
     بني النظام احملاسيب املايل والقواعد اجلبائية االختالف: أوال        
       اإلجراءات والقواعد اجلبائية املرافقة للنظام احملاسيب املـايل:ثانيا         
  التدابري املقترحة إلحداث االنسجام بني النظامني: ثالثا        

 

 
ض القواعد احملاسبية واجلبائية املطبقة يف إطار املخطط يف اجلزائر إىل عدة تغيريات يف بعأدى و يؤدي تطبيق النظام احملاسيب املايل  

الوطين للمحاسبة، ومتس هذه التغيريات بشكل مباشر عناصر حتديد الضريبة على أرباح الشركات، ومبا أن حتديد النتيجـة اجلبائيـة   
ن أي تغيري يف قواعد احملاسبة يترتب عنه بالضرورة تعديالت يف النتيجة اجلبائية، هذا ما يفـرض  لى النتيجة احملاسبية فإز أساسا عيرتك

  .على اإلدارة اجلبائية حصر هذه االختالفات الناجتة عن التغيريات املستحدثة يف النظام احملاسيب املايل
  :1ومن أهم هذه االختالفات نذكر

 ني االعتبار إطفاء املصاريف اإلعدادية، ويتم احملاسيب املايل ال يتم األخذ بع حسب النظام :إلعداديةإطفاء املصاريف ا
على خالف اإلدارة اجلبائية اليت حتدد ). ال يعتربها تثبيتات بل أعباء قابلة للخصم.(تسجيلها ضمن األعباء، ما عدا مصاريف التطوير
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كحد أقصى، باإلضافة إىل تسجيلها يف حسابات الصنف السادس حسب طبيعتها سنوات  5مدة إطفاء املصاريف اإلعدادية بـ
  .مما يؤدي إىل ختفيض الوعاء اخلاضع للضريبة) عبء مضاعف(

 ترتكز القواعد اجلبائية على حتقق وحتويل األصل، أي ملكية املؤسسة له، ويدخل يف هذا  :تاريخ إدخال األصل يف الضريبة
. أما من املنظور احملاسيب تسجل األصول عند تاريخ حتويل املنافع واألخطار. ة القابلة لإلهتالك منهااإلطار األصول املؤجرة وخاص

  ).حتت سيطرة ورقابة املؤسسة(
 يسمح النظام احملاسيب املايل بتسجيل التثبيتات وفق عقود اإلجيار كأصل، باإلضافة إىل تسجل  :2عقود إجيار التمويل

ني ال تعترف اإلدارة اجلبائية إال مبلكية األصل، وهذا سوف يكون له أثر واضح على الوعاء اخلاضع يف ح. اإلهتالكات اخلاصة به
  .للضريبة
 نفقات البحث والتنمية:  
 ن نفقات التنمية تصنف ضمن التثبيتات املعنوية باعتبارها تؤدي إىل زيادة حسب النظام احملاسيب املايل فإ :نفقات التنمية

يف حني تعتربها اإلدارة اجلبائية . ليه ميكن توزيعها على عدة سنوات حسب قسط اإلهتالك السنوياملنافع االقتصادية وع
  .نفقات قابلة للخصم وليست تثبيتات معنوية، وعليه فإا ختصم مرة واحدة وهذا ما يؤثر على الوعاء اخلاضع للضريبة

 لنفقات النامجة عن طور البحث ملشروع داخلي أعباء تدرج يف النظام احملاسيب املطبق حاليا يف اجلزائر يعترب ا  :نفقات البحث
يف حني تعترب نفقات البحث من الناحية اجلبائية أعباء قابلة للخصم . احلسابات عندما تتحملها املؤسسة وال ميكن تثبيتها

  .مبجرد حتملها
نفقات ختصم فوريا أو تعترب تثبيتـات معنويـة   وعليه على اإلدارة اجلبائية إعادة النظر يف بعض النفقات والفصل فيها إذا كانت 

  ).سواء بالنسبة للمؤسسة أو اإلدارة اجلبائية(تلك على عدة سنوات 
 ا تثبيتات اسيب املايل اخليار للمؤسسة يف ايترك النظام احمل :ذات القيمة املنخفضة العناصرعتبار بعض القيم املنخفضة على أ

يف حني مل تتخذ اإلدارة اجلبائية التدابري . و اعتبارها عبء ويتم خصمه فورا مبجرد حتملهويتم إهتالكها وفق خمطط اإلهتالك أ
  .الالزمة لتحديد قيمة العناصر ذات القيم املنخفضة

      . وعليه على اإلدارة اجلبائية اختاذ اإلجراءات الضرورية خبصوص حتديد القيمة اليت ميكن اعتبارها قيمة منخفضة

 اية الدورة املالية فإ: دلة كطريقة للتقييمإدراج القيمة العا ن املؤسسة تقيم بعض األصول واخلصوم بالقيمة العادلة، وإذا يف
كان هناك فرق بني هذه القيمة والقيمة الدفترية يتم تسجيله حماسبيا كإيراد أو عبء، رغم عدم حتققه وهذا ما يؤثر على الوعاء 

اجلبائية على طريقة وحيدة متمثلة يف طريقة التكلفة التارخيية وهذا ما يزيد من صعوبات يف حني تعتمد اإلدارة . اخلاضع للضريبة
  .اإلدارة اجلبائية يف التأكد من صحة التقييم

 حسب النظام احملاسيب املايل يتم حتميل تكلفة اقتناء أو إنتاج تثبيت ما تكاليف مستقبلية مل  :تقدير تكلفة اقتناء التثبيتات
يف حني يعترب إدماج تقدير مسبق . ة فعال ويتم إهتالكها فعال ضمن مبلغ التثبيت قبل أن يتم إنفاقها بعد عدة سنواتتتحملها املؤسس

  .لتكاليف التفكيك أو التجديد مفهوم جديد مت اعتماده حماسبيا ولكنه غري وارد يف القواعد اجلبائية
  . املفاهيم اجلديدة أو إلغائها وعليه على اإلدارة اجلبائية مراجعة نصوصها إما باعتماد هذه

 املدة  حسب النظام احملاسيب املايل ميكن إهتالك كل عنصر بصفة منفصلة وحسب :املعاجلة احملاسبية للعناصر املكونة للتثبيت
خدمها اإلدارة ن املؤسسات هي اليت تقدر ما مدى قابلية فصل التثبيت إىل عدة مكونات، وعليه املدد اليت تستأما جبائيا فإ. النفعية له

  .اجلبائية تتعارض مع مدد االستخدام املعتمدة حماسبيا
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 ن طرق اإلهتالك تعكس تطور استهالك الكيان للمنافع االقتصادية حسب النظام احملاسيب املايل فإ:طرق احتساب اإلهتالك
يف حني أن القواعد اجلبائية تعتمد . نتاجالطريقة اخلطية، الطريقة التناقصية وطريقة وحدات اإل: اليت يدرها ذلك األصل وتتمثل يف

  .على الطريقة اخلطية والتناقصية واملتصاعدة، أما طريقة اإلهتالك حسب وحدات اإلنتاج فهي غري معتمدة جبائيا
مدة جبائيا املعت) املتزايد(وعليه على اإلدارة اجلبائية إعادة النظر يف الطرق احملتملة حلساب اإلهتالك ألن طريقة اإلهتالك املتصاعد

  .مت إلغائها حماسبيا
  

 قاعدة حساب اإلهتالك للتثبيتات غري املركبة:  
 يشري النظام احملاسيب املايل إىل أن املبلغ القابل لإلهتالك هو املبلغ اإلمجايل القتناء األصل مطروحا منه القيمة  :القيمة املتبقية

إلهتالك حسب القواعد اجلبائية هو تكلفة اقتناء األصل دون األخذ بينما ال يزال أساس حساب ا. املتبقية احملتملة هلذا األصل
  .بعني االعتبار القيمة املتبقية

  

 ن قاعدة حساب اإلهتالك جيب أن تأخذ بعني االعتبار حسب النظام احملاسيب املايل فإ :خسارة القيمة املتعلقة بالتثبيتات
ن قاعدة حساب أما من املنظور اجلبائي فإ. هتالكاملبلغ القابل لإل خسارة القيمة اليت مت تسجيلها حماسبيا وبالتايل اخنفاض

  . اإلهتالك هي التكلفة اإلمجالية القتناء األصل واليت ال تسمح بتخفيض خسارة القيمة
أو  وعليه على اإلدارة اجلبائية أن تتخذ موقفا خبصوص اعتماد هذه املفاهيم اجلديدة وبالتايل االنسجام مـع القواعـد احملاسـبية   

  .استبعادها، وبالتايل إجراء معاجلات على الربح اخلاضع للضريبة
 بينما القواعـد اجلبائيـة ال تسـمح    . حسب النظام احملاسيب املايل ميكن مراجعة خمطط اإلهتالك :3مراجعة خمطط اإلهتالك
  .مبراجعته

  

 مدة إهتالك التثبيتات: 
 مدة إهتالك التثبيتات غري املركبة: ا النظام احملاسيب املايل هي املدة الفعلية النفعية لألصل وليس املدة العادية املدة اليت يؤخذ

يف حني أن املدة املعتمدة حلساب اإلهتالك وفقا للقواعد اجلبائية هي املدة العادية لالستخدام . لالستخدام املتعارف عليها
  .سنة20واليت حتددها اإلدارة اجلبائية حسب نوعية التثبيتات، مثال املباين 

 تلك يف الواقع حسب املدة املتوقعة الستخدامها إىل :مدة إهتالك التثبيتات املركبة العناصر املنفصلة املكونة للتثبيت الواحد
العادية غاية استبداهلا بعنصر بديل، غري أنه عندما تكون املدة الفعلية الستخدام أحد العناصر املكونة للتثبيت أطول من املدة 

هذا املفهوم اجلديد مت اعتماده حماسبيا . 4ن العناصر اجلزئية تلك حسب مدة استخدام اهليكلالتثبيت فإ الستخدام هيكل
اخل ...ولكنه غري وارد يف القواعد اجلبائية اجلزائرية، وبالتايل كل ما هو متعلق به من مدد استخدام واملبالغ القابلة لإلهتالك

  .ئيايتطلب إعادة النظر فيه إذا ما اعتمد جبا
  

 ملا جاء به النظام احملاسيب املايل فإن الفوائد احملتملة مبناسبة احلصول على قرض من أجل اقتناء أو إنشاء  وفقا:لفة االقتراضتك
أما جبائيا فال يتم أخذها بعني االعتبار يف حتديد تكلفة األصل وتعترب مصاريف مالية . 5أو إنتاج أصل تدمج يف تكلفة هذا األصل

  .وعاء اخلاضع للضريبةختفض من ال
وعليه فهذا االختالف ينتج عنه فرق على مستوى حساب اإلهتالك حيث أن جزء من قسط اإلهتالك احملاسيب يعـاد دجمـه يف   

  .الربح اخلاضع للضريبة وبالتايل على اإلدارة اجلبائية اختاذ موقف اجتاه هذا االستحداث
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 يتم معاجلة فوائض القيمة الناجتة عن إعادة تقييم بعض التثبيتات مباشرة يف حسب النظام احملاسيب املايل  :فرق إعادة التقدير
خبالف اإلدارة اجلبائية اليت كانت تفرض عملية إعادة التقييم يف فترات حمددة وليس . رؤوس األموال اخلاصة يف اية كل سنة مالية

  .بصفة حرة كما هو معتمد حسابيا
جلبائية موقفا من اعتماد إعادة التقييم للتثبيتات بصفة حرة، تعترب كل اإلهتالكات اإلضافية وعليه ويف انتظار أن تتخذ اإلدارة ا

  .الناجتة عن إعادة التقييم احلر، غري قابلة للخصم جبائيا ويعاد دجمها يف الربح اخلاضع للضريبة
 تصادية فإن النظام احملاسيب املايل يسمح يف إطار الشفافية املالية و االق :تقييم عناصر النقدية احملررة بالعمالت األجنبية

بتسجيل اآلثار الناجتة عن تقييم عناصر النقدية مبختلف أشكاهلا واحملررة بعملة أجنبية يف اية كل سنة مالية ضمن جانبني، أعباء 
ية اليت تقيم عناصر النقدية خبالف اإلدارة اجلبائ. 6ونواتج، ويتم تقييمها على أساس سعر الصرف األخري املعمول به يف ذلك التاريخ

و بالتايل فإا تسمح للمؤسسات بتسجيل ) حسب التكلفة التارخيية(حسب سعر الصرف املعمول به عند تسجيلها يف امليزانية 
  .األعباء فقط يف اية كل دورة مالية

املرتبطـة  ) النـواتج ( تعاجل الفروق املوجبة وعليه على اإلدارة اجلبائية تعديل نصوصها لتتماشى مع النظام احملاسيب املايل ألا مل 
وبالتايل فمـن الضـروري   ) يسمح خبسارة جزء من مواردها(بتغيريات سعر الصرف، وهذا سيؤثر بدوره على الربح اخلاضع للضريبة 

  .اختاذ إجراءات جبائية مماثلة للقواعد احملاسبية
 يب املايل فإن كل التغيريات والتصحيحات الناجتة عن حسب النظام احملاس :تغيري الطرق احملاسبية وتصحيح األخطاء

الترحيل من جديد، ( 7الدورات السابقة واليت علق عليها يف املالحق، تدرج مباشرة على مستوى األموال اخلاصة للميزانية االفتتاحية
ري وارد يف القواعد اجلبائية اجلزائرية هذا املفهوم اجلديد مت اعتماده حماسبيا ولكنه غ.، دون أن تسجل يف حساب النتائج)االحتياطات

  .وبالتايل فإن كل ما هو متعلق به يتطلب إعادة النظر فيه إذا ما اعتمد جبائيا
  

وعليه فإن إبعاد هذه التصحيحات عن النتيجة احملاسبية سيؤثر بالنقصان يف الوعاء الضرييب، باعتبار النتيجة احملاسبية منطلـق    
  .بالتايل على اإلدارة اجلبائية حتديد االستراتيجيات املتبعة العتماد هذه القواعد اجلديدة من عدمهاحساب النتيجة اجلبائية، و

  

 مبلغ الضريبة على األرباح القابل للدفع أو القابل للتحصيل خالل سنوات مالية " يقصد بالضريبة املؤجلة  :الضرائب املؤجلة
  .ل و ضرائب مؤجلة على اخلصومضرائب مؤجلة على األصو: 8، وهناك نوعني"مستقبلية

  

  الضرائب املؤجلة وفقا للنظام احملاسيب املايل و القواعد اجلبائية)  : 1(رقم  دولاجل
  
  

 النظام احملاسيب املايل القواعد اجلبائية
متتاز بالتحقيق الفعلي للتكاليف، لكي تدمج يف النتيجة اخلاضعة 

 .9على الوعاء الضرييب للضريبة وبالتايل ليس للضرائب املؤجلة أي أثر
يستند إىل مفهوم التكاليف املفترضة اليت تكون إىل حد كبري مندجمة يف 

 .النتيجة احملاسبية
  .18، ص 26/07/2008، املتضمنة القرار املؤرخ يف 25/03/2009، الصادرة يف 19اجلريدة الرمسية رقم  :من إعداد الباحثني باالعتماد على : املصدر

 

 النظام احلاسيب املايل ال ميكن تشكيل مؤونة لتكاليف مستقبلية منتظرة، كأعمال اإلصالح والصيانة حسب  :املؤونات
أما جبائيا فيسمح بتكوين مؤونات ألعمال اإلصالح والصيانة . 10الكربى ألا ال تعكس الوضعية املالية للمؤسسة يف اية الدورة

  .الكربى
  

 حسب النظام احلاسيب املايل ميكن للمؤسسة يف كل عملية إقفال  :املماثلة املؤونات املخصصة للمعاشات وااللتزامات
حلسابات السنة املالية تشكيل مؤونات خمصصة ملواجهة التزامات الكيان خبصوص املعاش و تكميالت التقاعد، التعويضات املقدمة 

ركائها ووكالئها، وحتدد هذه املخصصات على أساس بسبب اإلحالة على التقاعد أو املنافع املماثلة املمنوحة ملستخدمي املؤسسة وش
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يف حني ال تسمح القواعد اجلبائية بتشكيل مؤونات اللتزامات التقاعد ومنافع ما بعد انتهاء . القيمة احملينة موع االلتزامات السابقة
  .اخلدمة ألا ختفض من الوعاء الضرييب

 نه يتم إثبات خسارة القيمة عن طريق إدراجها كعبء يف احلسابات، على النظام احلاسيب املايل فإ حسب :خسائر القيمة
مل ) خسائر القيمة(هذا العنصر اجلديد .شرط أن تكون القيمة القابلة للتحصيل ألي عنصر من أصول امليزانية أقل من قيمته احملاسبية

لإلهتالك وبالتايل على حساب أقساط اإلهتالك سواء تتطرق إليه القواعد اجلبائية ونصوصها كونه يؤثر جبائيا على املبلغ القابل 
  .بالزيادة أو بالنقصان

  

 احلاسيب املايل اخليار للمؤسسات يف اعتماد طريقة التقدم يف  النظاميترك  :اخلدمات املقدمة يف إطار العقود طويلة األجل
أما القواعد اجلبائية فلم . ء منها يف سنوات مالية خمتلفةاألشغال أو طريقة اإلمتام بالنسبة للعقود اليت تقع تواريخ انطالقها واالنتها

، وهذا ما يثري صعوبات لإلدارة اجلبائية ألن حتديد النتيجة وفق الطريقة )استحداث جديد(تتوقع أي شيء فيها خيص هذه العقود 
  .األوىل خيتلف عن حتديد النتيجة وفق الطريقة الثانية

يار الطريقة األمثل واألقل انعكاسا على الوعاء الضرييب لتحديد النتيجة املتعلقة بالعقود طويلة وعليه جيب على اإلدارة اجلبائية اخت
  .األجل
 الضريبة على األرباح: 

  الضريبة على األرباح وفقا للنظام احملاسيب املايل و القواعد اجلبائية): 2(رقم  دولاجل
  

 النظام احملاسيب املايل القواعد اجلبائية
ثابة توزيع على األرباح، أي اعتبار الدولة كشريك له تعتربها مب -

احلق، وهذا ما يربر تسجيلها يف حسابات النتائج وعدم تسجيلها يف 
  .حسابات األعباء

نتيجة االستغالل (حتسب مقدار الضريبة على أساس النتيجة اإلمجالية  -
 ).ونتيجة خارج االستغالل

ل حسب طبيعتها وتسج ة على األرباح على أا عبءتعاجل الضريب -
  .يف حسابات األعباء

، مث )تستبعد النتيجة االستثنائية(حتسب على أساس النتيجة العادية  -
 .بعد طرح مبلغ الضريبة تضاف النتيجة االستثنائية إىل النتيجة الصافية

    

  .MEROUANI Samir, op.Cit. p 9 :من إعداد الباحثني باالعتماد على :  املصدر
  

  

، مع العلم أن الضريبة علـى  )باعتبارها أعباء(ى اإلدارة اجلبائية تأويل هذه التكلفة من حيث قابلية خصمها أو عدمها وعليه عل
  .11األرباح غري قابلة للخصم جبائيا

ري بعدما تطرقنا إىل أهم الفروقات واالختالفات بني النظام احملاسيب املايل والقواعد اجلبائية سنحاول أن نقتـرح بعـض التـداب   
  .إلحداث االنسجام بينهما

 

 
واليت متثـل جـزءا    2010، وقانون املالية لسنة 2009ة يلي لسنل من قانون املالية التكملقد جاءت أهم هذه اإلجراءات يف ك

  .تايل مساعدة املؤسسات يف تطبيق اإلجراءات اجلديدةال وباليعاب عملية تطبيق النظام بشكل فعمكمال الست
I. ا قانون املالية التكميلي لسنة 200912 أهم التعديالت اليت أتى:  
I .1 .ا لتحديـد  ": فإن 2009من قانون املالية التكميلي لسنة  04حسب نص املادة: العقود طويلة األجل الطريقة املسموح

ة األجل املتعلقة باجناز املواد أو اخلدمات، واليت ميتد تنفيذها على األقل لفترتني حماسـبيتني هـي   الربح اخلاضع للضريبة للعقود طويل
  ".طريقة التقدم يف األشغال وذلك بغض النظر عن صنف العقود سواء كانت عقود جزافية أو عقود مسرية
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خبالف النظام احملاسيب املايل ) تحديد الوعاء الضرييبأكثر مالئمة ل(وعليه فإن التشريع اجلبائي تبىن فقط طريق التقدم يف األشغال 
  .الذي يعترف بطريقتني ومها طريقة التقدم يف األشغال و طريقة اإلمتام

  

I .2 .اإلهتالكات واملؤونات وخسائر القيم:  
ملنخفضة الـيت ال  العناصر ذات القيمة ا" : ، فإن 2009من قانون املالية التكميلي لسنة  05حسب نص املادة  :اإلهتالكات/ أ

، خبـالف النظـام   " دج خارج الرسم ميكن تقييدها مباشرة كأعباء قابلة للخصم من السنة املالية املتصلة ا30.000يتجاوز مبلغها 
  .احملاسيب املايل الذي مل حيدد القيمة املنخفضة للتثبيت

مت قبول مبدأ تكوين األرصـدة  :" 2009لسنة نون املالية التكميلي من قا 05حسب نص املادة :املؤونات وخسائر القيمة/ب
زونات أو الغري، املبينة بوضوح واليت يتوقع حدوثها بفعـل األحـداث   خاملشكلة لغرض مواجهة تكاليف أو خسائر القيم املتعلقة بامل

  " .عرضها يف اجلدول اخلاص بكشف املؤوناتشريطة تسجيلها حماسبيا يف السنة املالية و اجلارية 
I .3 .انون املاليـة التكميلـي لسـنة    من ق 06حسب نص املادة: يد على االرتباط بني النظام اجلبائي والنظام احملاسيبالتأك

جيب على املؤسسات احترام التعاريف الواردة يف النظام احملاسيب املايل مع مراعاة عدم تعارضها مع القواعد اجلبائيـة  :" ، فإنه 2009
  ".املطبقة فيما خيص وعاء الضريبة

I.4 .ختصـم املصـاريف   ": 03، الفقـرة  2009ة التكميلي لسنة من قانون املالي 08حسب نص املادة: املصاريف التمهيدية
  ".األولية املسجلة يف احملاسبة قبل بداية سريان النظام احملاسيب املايل من النتيجة اجلبائية تبعا ملخطط اإلطفاء األصلي

I .5 .مصاريف البحـث  " : ، فإن 2009من قانون املالية التكميلي لسنة  09ادةحسب نص امل: مصاريف البحث والتطوير
مائـة مليـون   من مبلغ هذا الربح، يف حدود سقف يسـاوي   10%والتطوير يف املؤسسة ختصم من الربح اخلاضع للضريبة إىل غاية 

  ."، شريطة إعادة استثمار املبلغ املرخص خبصمه يف إطار هذا البحثدينار
I .6 .يتم دمج فـائض القيمـة   : "، فإنه  2009من قانون املالية التكميلي لسنة  10حسب نص املادة :ييم التثبيتاتإعادة تق

سنوات من تاريخ دخول النظام احملاسيب املايل حيز التطبيق، كما  05املتأيت من إعادة تقييم التثبيتات يف النتيجة اجلبائية يف أجل أقصاه 
  ."أيت من عملية إعادة التقييم يف نتيجة السنةيقيد فائض خمصصات اإلهتالك املت

II.  ا قانون املالية السنوي لسنـة 201013أهم التعديالت اليت أتى: 
II .1 .اإلهتالكات واملؤونات :  
  :نهفإ 2010من قانون املالية السنوي  08حسب نص املادة 
  جراء تنظيمي مل ميس مضمون الفقرة؛إمت إعادة صياغة الفقرة املتعلقة بالقيمة املنخفضة للتثبيتات حيث يعترب  
  يف أصول املؤسسة بقيمتها السوقية؛األمالك املتحصل عليها بصورة جمانية تسجل  
  دج للوحدة، 1.000.000قاعدة حساب القسط السنوي لإلهتالك القابل للخصم جبائيا بالنسبة للسيارات السياحية هو

  هذه السيارات نشاطها األساسي؛ سات اليت تشكلكما أن هذا السقف ال يطبق على املؤس
 م .ق.قاعدة حساب اإلهتالك للتثبيتات اخلاضعة لـ ر)TVA( م.ق.ر االقتناء أو سعر التكلفة دون الـ هو سعر )HT ( ،

 ؛)TTC(م هو سعر االقتناء بكل الرسوم .ق.أما قاعدة حساب اإلهتالك بالنسبة للتثبيتات غري اخلاضعة لـ ر
 املتزايد أساس طريقة اإلهتالك اخلطي، غري أنه ميكن للمؤسسات أن تطبق اإلهتالك املتناقص أو  إهتالك التثبيتات يتم على

  حسب الشروط املنصوص عليها جبائيا؛
 مدة مساوية ملدة العقد اإلجياري، يف إطار عقد القرض اإلجياري يتم حساب اإلهتالك على أساس  
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  ة مع األشكال اخلاصة املتعلقة بعمليات القرض املتوسطة أو طويلة املدال ميكن أن جتمع املؤونات املوجهة ملواجهة األخطار
 األخرى من املؤونات؛

II .2 .ـ  09حسب نص املادة: املعاجلة اجلبائية إلعانات االستغالل تـدخل إعانـات   "  :2010من قانون املالية السنوي لـ
  ."صيلهااالستغالل واملوازنة احملصلة ضمن النتيجة الصافية للسنة املالية لتح

II .3 .لة تسجيل عجز يف سنة مالية مـا،  يف حا:" نهفإ 2010ن قانون املالية السنوي لـم 10حسب نص املادة :العجز املايل
وقد مت ختفيض املدة من مخس ". ل بالترتيب، إىل السنوات املوالية إىل غاية السنة الرابعة املوالية لسنة تسجيل العجزنقن العجز الزائد يفإ

  .ىل أربعسنوات إ
II .4 .قابلية خصم بعض األعباء :  
  :األعباء املتعلقة باإلشهار املايل و الرعاية اخلاصة باألنشطة الرياضية و الثقافية / أ 

ميكن خصم املبالغ املخصصة لإلشهار املايل والكفالة والرعايـة  : "فانه 2010نون املالية السنوي لـمن قا 11حسب نص املادة
رياضية وترقية مبادرات الشباب وكذا النشاطات ذات الطابع الثقايف اليت دف إىل تنظيم املهرجانات الثقافيـة أو  اخلاصة باألنشطة ال

من رقم أعمـال السـنة املاليـة بالنسـبة      10%ترقية املوروث الثقايف ونشر الثقافة وترقية اللغتني الوطنيتني شريطة إثباا يف حدود 
  ."دج 30.000.000رط أن ال تتجاوز حد أقصاه ثالثون مليون دينار لألشخاص املعنويني والطبيعيني ش

  :املصاريف التمهيدية/ ب 
 2009مت سن نفس النص السابق يف قانون املالية التكميلي لسـنة  "  :2010من قانون املالية السنوي لـ 11حسب نص املادة

  ". عبارة تتم عملية االمتصاص من خالل التصريح السنوي املوافقمع إضافة 
II .5 .فائض القيمة أو ناقص القيمـة  " : نفإ 2010ن قانون املالية السنوي لـم 13حسب نص املادة: إعادة تقييم األصول

فائض القيمة يدمج، وناقص القيمة (". الناتج عن إعادة التقييم احلر للتثبيتات الواردة يف أصول امليزانية له انعكاس على النتيجة اجلبائية 
  ).قابل للخصم

ورغم كل هذه التعديالت واإلجراءات املرافقة لتطبيق النظام احملاسيب املايل، فإا تبقى غري كافية إلحداث االنسجام بني النظامني 
  .لذلك سنحاول اقتراح بعض التدابري اليت من شأا تقليص الفروقات بني النتيجة احملاسبية و النتيجة اجلبائية

 

 
يف إطار االهتمام بإحداث االنسجام بني النظام اجلبائي والنظام احملاسيب املايل، يالحظ أن أغلب املواد املعنية بالتعديل مت التطرق 

  :تراحات التاليةاالقإليها وتعديلها، إال أنه تبقى هناك بعض املواد اجلبائية اليت تتطلب االنسجام واليت ميكن تبيينها من خالل 
I. التمييز بني التثبيتات واألعباء: 
I .1 .يف إطار اعتماد مفهوم تغليب اجلوهر االقتصادي على املظهر القانوين جيب على اإلدارة اجلبائية إعطـاء  : مفهوم األصل

، حيث تعترب هذه األخرية تعريف واضح ودقيق لألصل لرفع اللبس والغموض الواقع بالنسبة لعقود التقاول من الباطن و عقود التأجري
  .أصوال حسب املفهوم اجلديد لتوفرها على اخلصائص الواردة يف تعريف األصل

  

مـن   06بصفة صرحية، و ال ميكن االستدالل بنص املادة  S.C.Fويف هذا اإلطار على اإلدارة اجلبائية اعتماد التعريف الوارد يف 
ما مل تتعارض مع القواعد اجلبائية، ألن  S.C.Fترام التعاريف الواردة يف اليت تفرض على املؤسسات وجوب اح 2009ت لسنة.م.ق

  .أغلب هذه املفاهيم تتعارض معها كوا مستوحاة من املرجعية الدولية
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I .2 .يف غياب تعريف جبائي دقيق للتثبيتات املعنوية وكذا صعوبة التمييز بني نفقات البحث ونفقات  :نفقات البحث والتنمية
فإننا نقترح اعتماد نفس املعاجلة احملاسبية، ففي حالة عدم إمكانية التمييز بني مرحلة البحث ومرحلة التنمية ألي مشروع فإنه  التنمية،

يتم معاجلة هذه النفقات كأا أٌنفقَت كلها يف مرحلة البحث، وبالتايل تسجل كأعباء، أما نفقات التنمية ألي مشـروع إذا تـوفرت   
  .14ة بالتثبيت املعنوي فإن تكلفتها تدرج ضمن التثبيتات املعنوية ويتم إهتالكها حسب خمطط اإلهتالكفيها الشروط املتعلق

II.  إدراج القيمة العادلة كطريقة للتقييم: 
يف ظل غياب سوق حر مؤهل لتقدير القيمة احلقيقية لألصول باختالف أنواعها، ويف غياب مثمنني مؤهلني للقيام ذه العمليـة،  

ات االقتصادية اجلزائرية حاليا ليست مهيأة الستخدام هذه الطريقة وما ينجر عنها من تكاليف وعليه التـدابري اجلبائيـة   فإن املؤسس
ارة املقترحة هي استبعاد هذه الطريقة من الطرق املعتمدة جبائيا، مبعىن اإلبقاء على طريقة التكلفة التارخيية، ويف فترات معينة تتدخل وز

  .ة التقييم لألصول بصفة منتظمة بدالً من إعادة التقييم احلراملالية لفرض إعاد
III.  تقدير تكلفة التثبيتات: 

، باستثناء األتعاب املهنية اخلاصـة   S.C.Fن تكلفة اقتناء التثبيت من املنظور اجلبائي مماثلة لتكلفة التثبيت حسب إعلى العموم ف
ائية أن تعتمدها كأساس حلساب تكلفة األصل لتتطابق مـع قواعـد التقيـيم    باملهندسني و املعماريني، واليت نقترح على اإلدارة اجلب

، أما فيما خيص تكاليف التفكيك والتجديد فإذا كانت تشكل إلزاما للمؤسسة فإنه يتم إضافتها إىل تكلفة االقتناء  S.C.Fاملعتمدة يف 
  .صل، مبعىن اعتبارها كأعباء ختصم فوريا حني يتم إنفاقهاأو اإلنتاج، وعليه نقترح على اإلدارة اجلبائية أن تستبعدها من تكلفة األ

IV. طرق حساب اإلهتالك : 
ن طرق حساب اإلهتالك املعتمدة تتمثل يف الطريقة اخلطية، طريقة اإلهتالك املتنـاقص و طريقـة اإلهـتالك    إف S.C.Fحسب 

ملتصاعد، إذن االختالف بني التشريعني قائم حول حسب وحدات اإلنتاج، يف حني النظام اجلبائي يعتمد اإلهتالك اخلطي، املتناقص وا
اإلهتالك حسب وحدات اإلنتاج ، وعليه فإننا نقترح على اإلدارة اجلبائية اعتماد هذه الطريقة مع إرفاق طلب كتايب مـع التصـريح   

  .السنوي خبيار هذه الطريقة، ويعترب خيارا ال رجعة فيه بالنسبة للمؤسسات اليت طلبت االستفادة منه
  

V. اعتماد األصول املركبة: 
مصطلح األصول املركبة من املنظور اجلبائي يعترب مفهوم جديد، وعلى اإلدارة اجلبائية أن تعتمده حىت تساير التغريات احلاصلة يف 

العتبـار   وهلذا نقترح على اإلدارة إصدار تعليمات ختصص لتعريف األصول املركبة وحتديد املعايري واألسس املعتمـدة . اال احملاسيب
  .عنصر ما كأصل منفصل على األصل الرئيسي

V .1 .من املنظور احملاسيب فإن هذه النفقات تضاف إىل القيمة األصـل   :املصاريف الالحقة املتعلقة بصيانة األصول املركبة
ذه النفقـات كأعبـاء   وتلك حسب مدة إهتالك ختتلف عن مدة إهتالك األصل الرئيسي، أما من املنظور اجلبائي فنقترح أن تأخذ ه

  .تسجل يف جانب التكاليف وال تدمج يف تكلفة األصل وال يتم إهتالكها، مبعىن أا ختصم مباشرة عند إنفاقها
V .2 .ا املؤسسة مـن  امن  :مدة إهتالك األصول املركبة ملنظور حملاسيب فإن مدة االستخدام هي املدة احلقيقية اليت انتفعت

اجلبائية اليت تعتمد املدة العادية لالستخدام، وعليه نقترح على اإلدارة اجلبائية أن تتبىن املدة احلقيقية لالستخدام التثبيت، خبالف اإلدارة 
أو أن تبقى مستخدمة للمدد العادية املتعارف عليها مع إلزام املؤسسات بإجراء معاجلات بالنسبة لالهتالكات اإلضافية ألنه غالبا مـا  

  .ستخدمة جبائيا أقل من املدة احلقيقية لالستخدام املستعملة حماسبيا تكون املدة العادية امل
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VI. قاعدة حساب اإلهتالك للتثبيتات غري املركبة: 
VI .1 .حسب اإلهتالك احملاسيب على أساس قيمة التثبيت مع ختفيض القيمة املتبقية احملتملة هلذا األصل خبالف  :القيمة املتبقيةي

، ونقتـرح يف هـذا   15سب على أساس قيمة األصل دون األخذ بعني االعتبار القيمة املتبقية عند التنازل عنهاإلهتالك اجلبائي الذي حي
كتوفري خمتصني لتقييم األصل املراد التنـازل   :ولكن بشروطوتعتمد القيمة املتبقية  S.C.Fاإلطار على اإلدارة اجلبائية أن تتكيف مع 

  .ابقة مع استبعاد القيمة املتبقية ويتم معاجلتها من خالل تطبيق إهتالك إضايفعنه مسبقا أو اإلبقاء على الطريقة الس
VI .2 .يتم (ن أساس حساب اإلهتالك جيب أن يأخذ بعني االعتبار خسارة القيمة حماسبيا فإ :خسارة القيمة املتعلقة بالتثبيت

ونقترح على اإلدارة اجلبائية يف هـذا  . 16ة القيمة، أما جبائيا فان أساس حساب اإلهتالك هو قيمة األصل دون طرح خسار)طرحها
  .اال أال تعترف خبسارة القيمة املتعلقة بالتثبيتات القابلة لإلهتالك وإمنا تعترف ا بالنسبة للتثبيتات غري القابلة لإلهتالك

 

 

 
ت على كل األطراف الناشطة و الفاعلة يف الوسط عن تطبيق النظام احملاسيب املايل انعكاسات اجيابية و سلبية يف نفس الوق يترتب

فبالرغم من كل ما حيققه هذا النظام من اجيابيات على املـدى الطويـل   . االقتصادي، و اليت ال ميكن قياسها و حصرها بصورة دقيقة
ختاذ القرارات الرشـيدة، إال أنـه   كتوفري إطار عام ينظم املمارسة احملاسبية و يقدم معلومة مالية مقروءة و قابلة للمقارنة تساعد على ا

هناك بعض املشاكل و الصعوبات اليت تعترض الوصول إليها و املتعلقة بالبيئة اجلزائرية يف حد ذاا و خصوصا تلك املتعلقة بالتقييم و 
  .القواعد اجلبائية
  نتائــج الدراسـة: 

  

  :أسفرت هذه الدراسة على مجلة من النتائج نوجزها فيما يلي 
  

  ا أن تؤثر هناكالعديد من نقاط التعارض أو االختالف بني قواعد النظام احملاسيب املايل و القواعد اجلبائية، و اليت من شأ
  سلبا على تطبيق النظام احملاسيب املايل؛

 مع تغري الثقافة  يتضمن النظام اجلبائي اجلزائري مجلة من القواعد و القوانني تبقي العالقة بني احملاسبة و اجلباية متواصلة، حىت
 احملاسبية وفقا للمعايري الدولية، ما يؤدي إىل تسجيل فروقات مفامهية ونوعية بني النظامني؛

  ال ميكن أن تتوافق القواعد اجلبائية مع القواعد احملاسبية إال يف نطاق ضيق ملا يترتب من انعكاسات عن اإليرادات العامة
جلبائية أن تساير هذه التغريات من خالل إصدار بعض النصوص اجلبائية املرافقة للدولة، و عليه كان لزاما على اإلدارة ا

 لتطبيق النظام احملاسيب املايل؛
 ا اإلدارة يف قوانني املالية السنوية و التكميلية لسنيت  رغما مل تتمكن من إرساء 2010و  2009التدابري اليت اختذإال أ ،

 تغريات احلاصلة يف البيئة احملاسبية؛نظام جبائي متجانس مع التحوالت و ال
  إن سيناريو فصل القواعد احملاسبية عن اجلبائية صعب حدوثه خاصة يف األحداث الراهنة، كون أن القوانني اجلبائية اليت مت

  إصدارها إىل حد اآلن ال ختدم و لو جبزء صغري عملية الفصل،
 توصيــات الدراسـة: 

  

  :ا أعاله ميكن استخالص التوصيات التالية انطالقا من النتائج املتوصل إليه
  

  التطرق إىل إمكانية فصل احملاسبة عن اجلباية كما هو احلال يف األنظمة ) وزارة املالية ( جيب على اإلدارة الوصية
  االجنلوسكسونية، و ذلك من خالل تطبيق مبدأ تغليب الواقع االقتصادي على املظهر القانوين؛
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 دف تكييفها مع املعايري احملاسبية الدولية، و خاصة تلك االستفادة من جتارب الب لدان اليت قامت بدراسة قوانينها الضريبية
 اليت ترتبط احملاسبة باجلباية فيها بنفس درجة ارتباطهما يف اجلزائر مثل فرنسا؛

 بية، األمر الذي يشجع بدرجة كبرية إعادة صياغة التشريعات و القواعد اجلبائية مبا يفك االرتباط بينها و بني املمارسة احملاس
 املوسسات على االلتزام مبفاهيم الشفافية و اإلفصاح احملاسيب، 

 

  

و أخريا ميكن القول بان النظام اجلبائي احلايل ملزم على مسايرة النظام احملاسيب املايل حبكم ارتباطهما و ـدف تكييفـه مـع    
اسبة الدولية، و عليه جيب على اإلدارة اجلبائية و إدراكا منها بأمهية هذا اجلانب اختـاذ  التغريات و املستجدات املستوحاة من معايري احمل

 .    التدابري و اإلجراءات الالزمة مستقبال يف إطار املوازنة بني استقرار القوانني و احملافظة على حصيلة اإليرادات الضريبية
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The impact of the deferred taxes application on the quality of financial statements under the 
Algerian Financial Accounting System - Case Study  -  
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 معرفة اثر تطبيق الضرائب المؤجلة على جودة القـوائم الماليـة حسـب النظـام      تهدف هذه الدراسة إلى
الضرائب المؤجلـة،   2012سسة خدمية بوالية ورقلة طبقت سنة المحاسبي المالي، و ذلك من خالل دراسة حالة لمؤ

وقد خلصت الدراسة إلى وجود تأثير للضرائب المؤجلة على جودة القوائم المالية من خالل تحسن مستوى المحتـوى  
  .المعلوماتي للقوائم المالية للمؤسسة محل الدراسة

  

 محاسبي المالي، المحتوى المعلوماتيضرائب مؤجلة، قوائم مالية، النظام ال. 
Abstract : This study aimed to know the effect of the application of deferred taxes on the quality 
of financial lists according to financial accounting system, through a case study of a service 
institution in the state of Ouargla applied the 2012 tax-deferred, the study concluded that the effect 
of the taxes deferred on the quality of financial lists through improved the informational content of 
the financial statements of the institution under study. 
 
Keywords : Deferred taxes, financial lists, financial accounting system, the informational content. 

 
 
اجلزائر على غرار العديد من الدول يف عملية إصالح نظامها احملاسيب، دف تقريب املمارسات احملاسبية يف اجلزائـر   باشرتلقد 

 اسـتخدام  وتعمـيم  الدول بني احملاسبية األنظمة يف الفروق واالختالفات على القضاء إىل تسعى اليت املمارسات الدوليةوتقريبها من 
 يف التطبيـق  حيز دخل الذي(SCF) املايل احملاسيب النظام خالل من الدولية احملاسبة معايري بتبين الدويل املستوى على حملاسبيةا املعايري
نـه يأخـذ يف   أ، ذلـك  (IAS/IFRS)والذي يتكيف يف ظاهره مع متطلبات املعايري احملاسبية الدولية  2010 سنة من جانفي شهر

ولية فيما خيص التعاريف، اإلطار املفاهيمي، القواعد العامة يف التقييم والتسجيل احملاسيب وعرض القـوائم  االعتبار متطلبات املعايري الد
  .املالية

الصـادر عـن اللجنـة الدوليـة ملعـايري       1979يف عـام  ) 12(و كان من بني أهم هذه املعايري احملاسبية املعيار الدويل رقم 
  .م1996و إدخاالت رئيسية يف عام و الذي شهد عدة تعديالت )  IASC(احملاسبة

حيث عمل هذا املعيار على حل املشاكل الضريبية من خالل كيفية و طرق املعاجلة احملاسبية هلا و ذلك  بتحديد املقدار اخلاضع 
رف عليها، و عادة للضريبة طبقا للتشريعات و القواعد الضريبة احملددة، يف حني أن الدخل احملاسيب حيسب طبقا للمبادئ احملاسبية املتعا

ما خيتلف الدخل اخلاضع للضريبة عن الدخل احملاسيب، و لقد تناولت املعايري كيفية معاجلة هذه االختالفات، و الضريبة املسـتحقة و  
  .املؤجلة،و اإلفصاح عنها يف القوائم املالية

  :ساؤل التايلوعلى هذا األساس تظهر معامل اإلشكالية اليت نسعى إىل دراستها واملتمثلة يف الت
  ما مدى تأثري تطبيق الضرائب املؤجلة على جودة القوائم املالية يف ظل النظام احملاسيب املايل ؟

___________________________________________________________ 
eMail :   (*) : zergounemed@gmail.com  &  (**): cherifa2010@gmail.com  & (***):teberzeghoud@gmail.com 
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  :قمنا بوضع الفرضيات التالية  على هذه اإلشكاليةبغية اإلجابة و
 كيفية املعاجلة احملاسبية للضرائب املؤجلة؛) الضرائب عن الدخل(12رقم  يبني املعيار احملاسيب .أ 
إىل طريقة معاجلتها مدونة احلسابات؛ إضافة  من خالل إضافتها إىليهتم النظام املايل احملاسيب اجلزائري بالضرائب املؤجلة  .ب 

 حماسبيا و جبائيا؛
 ؛12تتوافق املعاجلة احملاسبية للضرائب املؤجلة وفق النظام املايل احملاسيب اجلزائري مع املعيار الدويل رقم  .ج 
 .تأثر الضرائب املؤجلة على القوائم املالية من خالل التأثري على النتيجة احملاسبية .د 

  :ل هذه الدراسة حتقيق ما يليبناءا على ما تقدم فإننا دف من خال
  حتليل قواعد احملاسبة عن الضرائب املؤجلة وفقا للمعايري احملاسبية الدولية ؛ 
 معرفة أهم أسباب اختالف الربح احملاسيب عن الربح الضرييب؛  
  ؛أثر تطبيق الضرائب املؤجلة على احملتوى املعلومايت للقوائم املالية وفق للنظام احملاسيب املايلمعرفة 
  املعاجلة احملاسبية للضرائب املؤجلة حسب النظام احملاسيب املايل ؛إبراز 

الضرائب املؤجلة و األثر املتوقع لتطبيقها على احملتوى املعلومايت للقوائم املاليـة  وهلذا قد جاءت هذه الدراسة إللقاء الضوء على 
، مت اخذ معطياـا مـن   2012ة طبقت الضرائب املؤجلة سنة ملؤسسة خدمي ميدانية، من خالل دراسة حسب النظام احملاسيب املايل

 . مكتب حماسب خارجي بوالية ورقلة
 

  
  :تعريف الضريبة املؤجلة. 1- 1 

قاق الضرائب املتعلقة باختالف توقيت االستح "أا  على ميكن لنا تعريف الضريبة املؤجلة ااملتعارف عليه احملاسبيةطبقا للمبادئ 
االختالف يف التوقيت نتيجة لالختالف بني االعتراف باألرباح لألغراض الضـريبية، و األربـاح لإلغـراض     كو ينشأ ذل الضرييب،

أربـاح فتـرة     احملاسبية املالية،فيحصل أن حتمل فترة مالية حماسبية ببنود صرف ال ختص تلك الفترة كما هو الوضع حني يضاف إىل
 .1"ت ال ترتبط بأنشطة الفترة نفسهاحماسبية ما بنود إيرادا

  :2ينشأ االختالف بني الربح احملاسيب و الربح الضرييب لعدة أسباب أمهها
استناد األنظمة احملاسبية إىل املبادئ احملاسبية املتعارف عليها عند إعداد القوائم املالية و اليت كثريا ما ختتلف عن املبادئ و  -1

 .ريبيةالقواعد اليت تستخدم لألغراض الض
وجود اختالفات جوهرية بني األسس اليت حتكم قياس الربح الضرييب و األسس اليت حتكم الربح احملاسيب ، و يؤدي هذا إىل  -2

اشتمال القوائم املالية إما على بعض املفردات اليت ال تدخل يف قياس الربح الضرييب أو عدم اشتماهلا على بعض املفردات اليت 
 . تدخل يف قياسه

 .ياس الربح الضرييب مبادئ يرمي املشرع الضرييب من خالهلا إىل حتقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية و سياسية متغريةحيكم ق -3
:تصنيف االختالفات بني قياس الدخل احملاسيب و الدخل الضرييب. 1-2  

سه وفقـا للمبـادئ احملاسـبية    إن االختالفات بني الدخل الضرييب كما حتدده أنظمة الضرائب و الدخل احملاسيب و كما يتم قيا
  :3املتعارف عليها ميكن تصنيفها إىل جمموعتني رئيستني مها

 (APB)الصادر عن )11(و املعيار األمريكي رقم   IAS)12(عرف كل من املعيار احملاسيب الدويل رقم  :اختالفات دائمة )1
ختالفات اليت تنشأ يف فترة معينة، و ال تنعكس آثارها يف االختالفات الدائمة بني الدخل احملاسيب و الدخل اخلاضع للضريبة بأا اال
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فترة أو فترات تالية، و تنشأ هذه االختالفات نتيجة ألن بعض بنود املصروفات و اإليرادات تؤخذ يف االعتبار عند قياس أحد نوعي 
هناك العديد من العناصر اليت تؤدي إىل  الدخل احملاسيب، أو الضرييب،  و ال تؤخذ يف االعتبار عند قياس النوع اآلخر من الدخل و

  :حدوث االختالفات الدائمة و هي
 :بنود يعترف ا ألغراض التقرير املايل، و ال يعترف ا لألغراض الضريبية و منها -أ 

 ؛متحصالت التأمني على حياة بعض العاملني بالشركة -
 ؛الغرامات و املصروفات النامجة عن خمالفة القانون -
 .ى اليت تتحملها الشركة لالستفادة من إعفاءات ضريبيةاملصروفات األخر -

 :بنود يعترف ا لألغراض الضريبية و ال يعترف ا ألغراض التقرير املايل و منها -ب 
 ؛احتساب نفاذ للموارد الطبيعية يزيد عن تكلفتها -
 .استقطاع التوزيعات اليت حتصل عليها الشركة من استثماراا يف شركات أخرى -

تتميز االختالفات الدائمة بأن تأثريها ينحصر فقط يف فترة مالية واحدة، هي الفتـرة الـيت تنشـأ فيهـا هـذه       و بصفة عامة
االختالفات، و ال متتد آثارها إىل فترات مالية تالية، و من مث ال تنشأ عنها أثار ضريبية يف فتـرات مسـتقبلية، و ان كانـت هـذه     

 .رييب الذي تتحمله الشركة خالل الفترة املالية اليت تنشأ فيها هذه االختالفاتاالختالفات تؤثر يف حتديد مقدار العبء الض
يف تعريف  IAS)12(و املعيار الدويل  (APB)الصادر عن ) 11(اتفق كل من املعيار رقم  :االختالفات املؤقتة أو الزمنية )2

تالفات اليت حتدث نتيجة أن بعض الصفقات املالية ال االخ: االختالفات الزمنية بني الدخل احملاسيب و الدخل اخلاضع للضريبة بأا
بسبب أن بعض بنود املصروفات أو اإليرادات : تظهر ضمن الدخل احملاسيب و الدخل اخلاضع للضريبة يف الفترة املالية نفسها، أي 

  .بنود يف اإلقرار الضرييب للشركةتدرج يف القوائم املالية لألغراض احملاسبية يف فترات خمتلفة عن الفترات اليت تدرج فيها نفس ال
  : 4و يف هذا الصدد يورد البعض العديد من االختالفات املؤقتة تتمثل يف اآليت

حيث ميكن االعتراف بأصل عن هذه اإليرادات أو  :إيرادات أو مكاسب ختضع للضريبة بعد أن يعترف ا يف الدخل املايل .1
 :يف الفترات املستقبلية عند تغطية هذا األصل و منها املكاسب اليت سينتج عنها مقادير خاضعة للضريبة

  البيع بالتقسيط الذي تتم احملاسبة عنه على أساس االستحقاق ألغراض التقدير املايل، و على األساس النقدي لألغراض
 ؛الضريبية

 ؛قد الكلي لألغراض الضريبيةالعقود اليت تتم احملاسبة عنها على أساس نسبة اإلمتام ألغراض التقرير املايل و على أساس الع 
 االستثمارات اليت تتم احملاسبة عنها على أساس طريق حق امللكية ألغراض التقرير املايل و طريقة التكلفة لألغراض الضريبية. 
حيث ميكن االعتراف بالتزام أو أصل عن املصروفات أو  :مصروفات و خسائر تستقطع بعد االعتراف ا يف الدخل املايل .2

 :اليت سينتج عنها مقادير مستقطعة يف السنوات التالية عند تسوية هذا االلتزام و منها اخلسائر
 ؛التزامات ضمان املنتج 
 ؛االلتزامات املقدرة املتعلقة بالعمليات غري املستمرة أو إعادة تنظيم املنشأة 
 التعويضات املقدرة عن دعاوى قضائية. 
حيث ميكن االعتراف بالتزام عن التحصيل املقدم  :ا يف الدخل املايل إيرادات أو مكاسب ختضع للضرائب قبل االعتراف .3

ملقابل السلع أو اخلدمات اليت سوف تقدم يف السنوات املستقبلية، فلألغراض الضريبية تدخل املتحصالت املقدمة ضمن 
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او ( ل بتقدمي السلع أو اخلدمات الدخل اخلاضع للضريبة عند استالم النقدية، و سوف ينتج عن تسوية هذا االلتزام يف املستقب
 :استقطاعات ضريبية، و منها) رد األموال عند إلغاء أوامر الشراء

 االشتراكات احملصلة مقدما. 
 متحصالت اإلجيار املقدمة. 

حيث أن تكلفة أصل معني قد يتم استقطاعها لألغراض : مصروفات أو خسائر تستقطع قبل االعتراف ا يف الدخل املايل .4
ألغراض التقرير املايل، و بذلك فإن املقادير اليت ستحصل عليها الشركة عند تغطية  ابصورة أسرع من استنفاذه الضريبية

مقدار األصل يف املستقبل ألغراض التقرير املايل سوف تزيد على األساس الضرييب املتبقي لألصل، و من مث سينتج عنها 
 :هامقادير خاضعة للضرائب يف الفترات املستقبلية، من

 ؛األصول القابلة لإلهتالك، و املوارد القابلة للنفاذ، و األصول غري امللموسة 
 ؛متويل خطط املعاشات الذي يزيد على مصروف املعاش و ميكن استقطاعه 
 املصروفات املسددة مقدما اليت تستقطع يف اإلقرار الضرييب عند سدادها. 

ائب واجبة السداد خالل الفترة املالية اليت تظهر فيها هذه االختالفات، بل و هذا و تؤثر االختالفات املؤقتة يف حتديد قيمة الضر
تؤثر أيضا يف قيمة الضرائب واجبة السداد يف فترة مالية تالية، و فضال عن ذلك تؤثر يف حتديد قيمة مصروف ضريبة الدخل الواجـب  

فات، حيث تشري كافة املعايري احملاسبية الصادرة بشأن احملاسبة عـن  حتمليه على القوائم املالية خالل الفترة اليت تظهر فيها هذه االختال
ضرائب الدخل يف القوائم املالية إىل ضرورة قياس اآلثار الضريبية هلذه االختالفات، و إظهارها بقائمة املركز املايل يف شكل أصول، و 

مها يف تعديل قيمة الضرائب واجبـة السـداد   التزامات ضرائب مؤجلة و يف شكل مصروفات و مكاسب ضرائب مؤجلة يتم استخدا
خالل الفترة، دف الوصول إىل قيمة مصروفات الضريبة الواجب حتميله على قائمة الدخل أو حساب األرباح و اخلسائر املعد عـن  

  .تلك الفترة املالية
 

  12 SCF  
 12املعيار احملاسيب الدويل رقم  الضرائب املؤجلة حسب. 2-1

إن املعيار احملاسيب الدويل املعاد صياغته يلغى املعيار األصلي الذي كان قد صودق عليه من قبل جملس معايري احملاسبة الدوليـة يف  
ا تغيري بعض املصطلحات من أجل توفري االتساق بينه م، و مل تنجز تعديالت جوهرية يف صيغته األصلية، فيما عد 1979)مارس(اذار 

م، و أعيـدت صـياغته يف عـام      1981وبني معايري احملاسبة الدولية األخرى املطبقة حاليا، و ظل يعمل ذا املعيار املعد من عـام  
) 12(ر احملاسـيب الـدويل  املعدل حمل املعيا) 12(م اجري تعديل املعيار األصلي حيث حل املعيار رقم  1996م، و يف علم 1994
ينـاير   1املعدل نافذ املفعول على الفترات اليت تبدأ يف ) 12(و يعترب  املعيار احملاسيب الدويل " احملاسبة عن ضرائب الدخل " األصلي 
  .م أو بعد ذلك التاريخ 1998
  املعدل ) 12(التعديالت اليت أدخلت على املعيار الدويل -2-1-1

املعدل و تتمثل هـذه  ) 12(األصلي و اليت أدخلت على املعيار الدويل رقم) 12(ذا املعيار احملاسيب الدويلالتغريات الرئيسية يف ه
 :5التغريات يف

األصلي من املنشآت احملاسبة عن الضريبة املؤجلة باستخدام طريقـة التأجيـل أو االلتـزام    ) 12(يتطلب املعيار احملاسيب الدويل 
املعدل طريقة التأجيل، و يتطلب طريقة التزام أخرى تعرف ) 12(لاللتزام، و مينع املعيار احملاسيب الدويل املعروفة أحيانا بطريقة الدخل 

ـ   ة أحيانا باسم طريقة امليزانية لاللتزام ، و تركز طريقة قائمة الدخل لاللتزام على فروق التوقيت، بينما تركز طريقة امليزانيـة العمومي
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اليت تنشأ يف فترة واحدة و تـنعكس    ان الفروق التوقيت هي فروق بني الربح الضرييب و الريح احملاسيبلاللتزام على الفروق املؤقتة، و
  .يف أكثر من فترة الحقة

أما الفروق املؤقتة فهي فروق بني القاعدة الضريبية ألصل أو التزام وقيمة ذلك األصل أو االلتزام املسجلة يف امليزانية العموميـة و  
  .لألغراض الضريبية مألصل أو التزام هي املبلغ الذي يعزي لذلك األصل أو االلتزا القاعدة الضريبة

إن مجيع فروق التوقيت فروق مؤقتة، كما تنشا الفروق املؤقتة من الظروف اليت تؤدي إىل فروق توقيت مع  أن معيار احملاسـبة  
  :يت تؤدي إىل فروق توقيت يف التايلاألصلي قد عاجلها بالطريقة نفسها، كما عاجل العمليات ال) 12(الدويل 
 .عدم قيام املنشاة التابعة و الزميلة و املشروعات املشتركة بتوزيع كامل أرباحها إىل املنشأة األم أو املستثمر .1
 .إعادة تقييم األصول دون إجراء  تسوية معادلة لألغراض الصربية  .2
لتزامات احملددة بالرجوع إىل قيمتها العادلة دون إجراء تسوية ألصول و االلختصيص كلفة اندماج األعمال اليت تعترب متليكا  .3

 .معادلة لألغراض الضريبية
  :كما أن بعض الفروق املؤقتة اليت ليست فروق توقيت، مثال ذلك تلك الفروق املؤقتة اليت تنشا عندما

ملنشاة معدة التقرير مبعـدالت الصـرف   غري النقدية لنشاط أجنيب يعترب جزءا مكمال لعمليات ا تتترجم األصول و االلتزاما.1
  .التارخيية
التقريـر املـايل يف االقتصـاديات ذات     29يتم إعادة بيان األصول و االلتزامات غري النقدية مبوجب املعيار احملاسيب الدويل .2

  .التضخم املرتفع
  .بهخيتلف املبلغ املسجل لألصل أو االلتزام عن قاعدته الضريبية عند االعتراف األويل .3
  املعاجلة احملاسبية للضرائب املؤجلة  2-1-2
  :قياس النفقة الضريبية - أ

أي مبلـغ  (تتكون نفقة ضريبية الدخل من نفقة ضريبة جارية، ونفقة ضريبية مؤجلة، و أي من هاتني ميكن أن يكـون منفعـة   
ة للضريبة عن الفترة، و النفقـة الضـريبة   تبعا ملا إذا كان هناك ربح آو خسارة خاضع) مبلغ مدين(، و ليس نفقة أو مصروفا ) دائن 

 اجلارية تفهم بسهولة على أا التأثري الضرييب للدخل أو خسارة املنشاة املثبتة اخلاضعة لضريبة عن الفترة، حسب ما تقرر ذلك القواعد
تبعا لنظريـة  : ى فهي أكثر تعقيدا وثيقة الصلة ملختلف السلطات الضريبية اليت ختضع هلا ، أما النفقة الضريبية املؤجلة من ناحية أخر

اجلاري تطبقها، فقد تكون مبنية على فرق الفترة  اجلارية بني الدخل اخلاضع للضريبة و دخل القوائم املالية، آو قد تكون مبنية علـى  
 .6تصور للتغريات احلادثة يف التداعيات املستقبلية للفروق بني مبالغ ضرائب و قوائم مالية معينة

 :توجد طريقتان لقياس نفقة الضريبة املؤجلة مها:  فقة الضريبة املؤجلةطرق قياس ن - ب
األصلي نفقة الضريبة بالرجوع إىل الفرق بني  )IAS12(حتتسب طريقة التأجيل املسموح ا وفق للمعيار :  طريقة التأجيل )1

ن الفترة بناءا على الدخل احملاسيب، على الدخل اخلاضع للضريبة و الدخل احملاسيب، و بطريقة التأجيل حتدد نفقة ضريبة الدخل ع
اجلاري الفعلي و نفقة ضريبة الدخل، أما  ماجلاري مبين على الدخل اخلاضع للضريبية، و يعامل الفرق بني االلتزا محني أن االلتزا

توقيت تنشأ أثناء على انه نفقة مؤجلة أو مبلغ دائن يستهلك بشكل قابل للتكليف الضرييب مع انعكاس فرق التوقيت، و فروق ال
املدة يشار هلا باسم فروق ناشئة على حني أن انعكاس اآلثار الضريبية الناشئة من فروق نشأت قي فترات سابقة يشار إليها باسم 

، و بذلك فان طريقة التأجيل كانت موجهة حنو قائمة الدخل غري أن هذه الطريقة مل يعترف ا املعيار الدويل 7فروق معكوسة
 .األصلي) 12(دل، إذ كان يعمل ا سابقا يف ضل املعيار رقم املع) 12(
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وفقا لطريقة االلتزام، ال ميكن احتساب النفقة الكلية لضريبة الدخل للفترة اجلارية بشكل مباشر، بل جيب أن :طريقة االلتزام )2
بوجه  –اموع لن يساوي نفقة الضريبة اجلارية و نفقة الضريبة املؤجلة، وهذا : حتتسب باعتباره حاصل مجع مكونني 

الربح احملاسيب، و السبب هو أن نفقة الضريبة املؤجلة معروفة بأا التغيري يف حسابات األصول  Xنسبة الضريبة اجلارية -عام
الفروق املؤقتة  Xو اخلصوم الضريبية املؤجلة يف الفترة اجلارية، و هذا التغري قد يشمل أكثر من نسبة الضريبة اجلارية 

فية احلادثة يف الفترة احملاسبية احلالية، و أن طريقة االلتزامات موجهة حنو امليزانية العمومية على عكس طريقة التأجيل الصا
املوجهة حنو قائمة الدخل ، و أن اهلدف األساسي من طريقة االلتزامات هو تقدمي الضرائب التقديرية الفعلية اليت ستكون 

 .8باعتبارها التزام ضريبة الدخل يف امليزانية العموميةمستحقة الدفع من فترات مستقبلية 
  : بااللتزامات و األصول الضريبية اجلارية و املؤجلة االعتراف 2-1-3
  االعتراف بااللتزامات و األصول الضريبية اجلارية - أ

  :بااللتزامات و األصول الضريبية اجلارية كأصل يف احلاالت التالية االعتراف يتم
لضريبة اجلارية غري املدفوعة عن الفترة احلالية و الفترات السابقة كااللتزام عند زيادة املبلغ املدفوع يف الفترة يتم االعتراف با -1

  .اجلارية و الفترات السابقة عن املبلغ املستحق، و يعترف ذه الزيادة كأصل
ة مبلغ ضريبة لفترة سابقة يتم االعتراف عندما تسمح بعض القوانني الضريبية بترحيل اخلسائر الضريبية إىل اخللف و استعاد -2

 .باملنفعة كأصل
عند سداد الضريبة اجلارية من اخلسارة الضريبية املستعادة لفترة سابقة تعترف املنشأة ذه املنفعة كأصل يف الفترة اليت حدثت  -3

 .فيها اخلسائر الضريبية
  :االعتراف بااللتزامات و األصول الضريبية املؤجلة - ب

بااللتزامات و األصول الضريبية املؤجلة، ال بد من معرفة طبيعة االختالفات املؤقتة، ألن االلتزامات و األصـول  االعتراف  قبل
  .املؤجلة ناجتة عن االختالفات املؤقتة بني الربح احملاسيب و الربح الضرييب

  : و يوجد نوعان من االختالفات املؤقتة مها
بعض االختالفات املؤقتة عندما يدخل املصروف أو الـدخل يف احتسـاب    تنشأ :بةاالختالفات املؤقتة اخلاضعة للضري –أوال 

الربح احملاسيب يف فترة، و لكن يدخل يف احتساب الربح الضرييب يف فترة خمتلفة، هذه االختالفات ينـتج عنـها التزامـات ضـريبية     
  :9مؤجلة
بعض دوائر االختصاص ميكن أن يدخل يف الربح  دخل الفائدة يدخل يف الربح احملاسيب على أساس الزمن، غري أنه لدى -1

 .الضرييب عندما يتم حتصيل النقدية، و أن اإليرادات ال تؤثر يف الربح الضرييب إال بعد حتصيل النقدية
االهتالك املستخدم لتحديد الربح الضرييب أو اخلسارة الضريبية ميكن أن خيتلف عن ذلك املستخدم لتحديد الربح احملاسيب، و  -2

أما إذا كان االهتالك الضرييب أبطأ من ( ينشأ التزام ضرييب مؤجل عندما حيسب االهتالك لغايات الضريبة بطريقة معجلةهنا 
 )االهتالك احملاسيب، فينشأ اختالف مؤقت قابل لالقتطاع مما ينجم عنه أصل ضرييب مؤجل

احملاسيب، يف حني ميكن أن تقتطع يف الفترة اليت مت  تكاليف التطوير ميكن أن ترمسل و تطفأ خالل فترة قادمة عند حتديد الربح -3
 .تكبدها لغايات حتديد الربح الضرييب

اختالف املبلغ املسجل لالستثمارات يف املنشآت التابعة أو الفروع أو املنشآت الزميلة أو احلصص يف املشاريع املشتركة عن  -4
 .القاعدة الضريبية لالستثمار أو احلصة
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يتم االعتراف بأصل ضرييب مؤجل مقابل كافة االختالفات املؤقتة القابلة لالقتطاع  :ملؤقتة القابلة لالقتطاعاالختالفات ا  –ثانيا
  .االختالفات املؤقتة منه لطرحإىل احلد الذي يكون فيه الربح الضرييب حمتمل توفره 

  :10لةاالختالفات املؤقتة القابلة لالقتطاع اليت تنتج عنها أصول ضريبية مؤج أمثلةو من 
تكاليف منافع التقاعد ميكن أن تقتطع يف حتديد الربح احملاسيب عند تقدمي املوظف للخدمة، و لكن تقتطع يف حتديد الربح  - أ

الضرييب عند دفع املنشأة للمسامهات إىل صندوق التقاعد، و هنا يوجد اختالف مؤقت بني مبلغ االلتزام املسجل و قاعدته 
 الضريبية

ر يعترف ا كمصروف عند حتديد الربح احملاسيب و لكن قد ال يسمح ا كتخفيض يف حتديد الربح تكاليف البحث و التطوي - ب
الضرييب حىت فترة الحقة و يكون الفرق بني القاعدة الضريبية لتكاليف البحث كمبلغ تسمح السلطات الضريبية باقتطاعه يف 

 .ل لالقتطاع ينتج عنه أصل ضرييب مؤجل فترات مستقبلية، و املبلغ املسجل و هو ال شيء ، فرق مؤقت قاب
يف حالة اندماج أعمال عن طريق التملك يتم توزيع تكاليف التملك على األصول و االلتزامات بالرجوع إىل قيمتها العادلة  - ت

 .بتاريخ التبادل
ضريبية ، و هنا ينشأ هناك أصول حمددة ميكن أن تظهر بالقيمة العادلة أو تتم إعادة تقييمها دون تعديل مماثل لألغراض ال - ث

 . اختالف مؤقت قابل لالقتطاع إذا كانت القاعدة الضريبية لألصل تزيد عن مبلغه املسجل
 : القياس -2-1-4

من السلطات الضريبية ) استرداده(جيب قياس االلتزامات و األصول الضريبية اجلارية للفترات اجلارية و املاضية باملبلغ املتوقع دفعه
  .السارية أو السارية فعال بتاريخ امليزانية العمومية) وقوانني الضريبة(ت الضريبةباستخدام املعدال

اليت مت سـنها، و لكـن   ) وقوانني الضريبة( ةالضريبية املؤجلة عادة باستخدام معدالت الضريبي تويتم قياس األصول و االلتزاما
نفس تأثري القانون الفعلي الذي ميكن أن يتبع اإلعالن بعد عدة هلا ) وقوانني ضريبية(بعض األحيان تعلن احلكومة عن معدالت ضريبية 

  .11املعلن) وقوانني ضريبية(باستخدام معدل الضريبة  تأشهر، و يف هذه الظروف يتم قياس األصول و االلتزاما
ليت يتحقـق فيهـا   الضريبية املؤجلة مبوجب معدالت الضرائب املتوقع ان تطبق يف الفترة ا توجيب أن تقاس األصول و االلتزاما

  .العمومية ةالسارية أو السارية فعال بتاريخ امليزاني) وقوانني ضريبية(األصل أو يسدد االلتزام بناءا على معدالت الضريبة
الضريبة املؤجلة تقاس باستخدام  تعندما تطبق معدالت ضريبية خمتلفة عن مستويات دخل ضرييب خمتلف فان األصول وااللتزاما

للفترات اليت من  املتوقع أن تنعكس فيها االختالفـات  ) اخلسارة الضريبية(الذي يتوقع أن يطبق على الربح الضرييب متوسط املعدالت
  .املؤقتة 

املسجل  غويف األخري جيب إعادة النظر يف املبلغ املسجل لألصل الضرييب املؤجل بتاريخ كل ميزانية عمومية، و جيب ختفيض املبل
الذي ال يعود حمتمال توفر ربح ضرييب يسمح باستخدام جزء من األصل الضرييب املؤجل أو كامله، و جيـب  لألصل الضرييب إىل احلد 

  .12عكس أي ختفيض من هذا القبيل إىل احلد الذي يصبح معه من احملتمل توفر ربح ضرييب كامل
  SCFالضرائب املؤجلة حسب النظام احملاسيب املايل   - 2-2

احملاسبية الدولية  سوف ونقوم مبعرفة نظرة النظام املايل احملاسيب اجلزائري للضرائب  ملؤجلة يف املعايريبعدما تعرفنا على الضرائب ا
 1430ربيع األول عام  28املؤرخ يف  19املؤجلة، حيث تعرض النظام املايل احملاسيب للضرائب املؤجلة يف اجلريدة الرمسية العدد رقم 

  .ل الثالث القسم الرابع م يف الفص 2009مارس  25ه املوافق ل 
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  الضرائب املؤجلة وفق النظام املايل احملاسيب اجلزائري 2-2-1
ضـريبة مؤجلـة   ( عرف النظام احملاسيب اجلزائري الضرائب املؤجلة على أا هي عبارة عن مبلغ ضريبة عن األرباح قابل للدفع

 بتسجل يف امليزانية و يف حساب النتائج الضـرائ . مستقبليةخالل سنوات مالية ) ضريبة مؤجلة أصلية(أو قابل للتحصيل ) خصمية 
  :املؤجلة النامجة عن

  اختالل زمين بني اإلثبات احملاسيب ملنتوج ما أو عبئ ما و أخذه يف احلسبان النتيجة اجلبائية للسنة مالية الحقة يف مستقبل
 ؛متوقع

  أرباح جبائية أو ضرائب مستقبلية حمتملة يف مستقبل عجز جبائي أو قروض ضريبية قابلة للتأجيل إذا كانت نسبتها إىل
 ؛منظور

 مدجمة ةترتيبات، و إقصاء ، و إعادة معاجلة متت يف إطار إعداد كشوف مالي. 
وعند إقفال سنة مالية، يدرج أصل أو خصم للضريبة املؤجلة يف احلسابات بالنسبة إىل كل الفوارق الزمنيـة إذا كانـت هـذه    

  .أن يترتب عليها الحقا عبئ أو منتوج ضرييب الفوارق الزمنية حيتمل
ويف مستوى تقدمي احلسابات، متيز الضرائب املؤجلة لألصول عن احلسابات الدائنة الضريبية اجلارية، و مييز ما بـني الضـرائب   

  .اخلصمية املؤجلة عن ديون الضريبة اجلارية 
أساس التنظيم اجلبائي املعمول به يف تاريخ اإلقفال أو املنتظرة مـن  حتدد الضرائب املؤجلة أو تراجع عند إقفال السنة املالية على 

 .السنة املالية اليت ينجز األصل خالهلا، أو يسوى اخلصم اجلبائي دون حساب التحيني
يف  ، املبلغ، تاريخ انقضاء األجل، طريقة احلساب، و اإلدراج ةاملنشأ( هناك معلومات ختص هذه الضرائب املؤجلة تظهر يف امللحق

  ).احلسابات
  :املعاجلة احملاسبية للضرائب املؤجلة وفق النظام املايل احملاسيب -2-2-2

و ضـرائب   133يف احلسـاب   القد قسم النظام املايل احملاسيب اجلزائري الضرائب املؤجلة إىل ضرائب مؤجلة أصول وإدراجه
  : وسوف نتعرف على املعاجلة احملاسيب لكل من احلسابني 134مؤجلة خصوم 

  :13ضرائب مؤجلة أصول: أوال
اإلقفال، دون حسـاب   ختسجل الضرائب املؤجلة أصول يف اية الدورة وفق قاعدة التشريع اجلبائي املتعارف عليها عند تواري

  :التحيني حيث تسجل وفق
 .بية الفوارق اليت بني تسجيل النواتج أو املصروف يف احملاسبة و أخذها بعني االعتبار يف القاعدة الضري -
 .اخلسائر الضريبية أو الديون الضريبية املؤجلة حيث يتم تسجيلها يف األرباح الضريبية أو الضريبة املستقبلية املمكنة -
 .يف إطار إعداد الكشوف املالية امعة ةعند اإلقصاءات أو التسويات املنجز -

  .هو يف نفس الوقت حساب جتميع وتسجيل 133إن احلساب  :مالحظة
  .املنشأة لتسجيل املبالغ احملسوبة للضرائب املؤجلة كما هو مبني أعاله"  الضرائب املؤجلة " بات إن حسا

اآلتية أو كل قسم من اخلسائر الضريبية أو الديون الضـرائب الغـري مسـجلة     تالضرائب املؤجلة تتعلق بكل من قسم الفروقا
  .تسجل عل حدى) مستعملة(

  :از امليزانية و حسابات النتائج إال يف حالةأن عملية املقاصة ممكنة حني اجن -
  .املدينني و الدائنني خيضعون لنفس اإلدارة الضريبية و بنفس املؤسسة اخلاضعة  -1
  .يوجد قانون جبائي تنفيذي خيول املقاصة حسب الطريقة أو أصل الضريبة املتعلقة -2
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  :تتم عملية التسجيل على النحو التايل
  املبالغ  التعني  احلساب

  دائن  مدين    دائن  مدين
133    

692  
  الضرائب املؤجلة عن األصول

  فرض الضريبة املؤجلة عن األصول                                  
........    

..........  

  :عند اقفال الدورة
 :يف حالة االرتفاع -1

  املبالغ  التعني  احلساب
  دائن  مدين    دائن  مدين
133    

692  
  ولالضرائب املؤجلة عن األص

  فرض الضريبة املؤجلة عن األصول                                     
........    

..........  

 :يف حالة االخنفاض -2
  املبالغ  التعني  احلساب

  دائن  مدين    دائن  مدين
692    

133  
فرض الضريبة املؤجلة عن األصول                                                               

  الضرائب املؤجلة عن األصول                                             
........    

..........  
  

  :14ثانيا ضرائب مؤجلة خصوم
مثلما الحظنا فيما يتعلق بتسجيل الضرائب املؤجلة أصول فان الضرائب املؤجلة خصوم  كذلك تسجل يف اية كل سنة وفـق  

  :عند إقفال احلسابات بدون حتيني و يتم ذلك يب) الضرييب(ي قاعدة التشريع اجلبائ
 ؛بفارق زمين بني تسجيل املنتوج أو املصروف يف احملاسبة و حساا يف القاعدة  الضريبية -
 ؛خسائر وديون ضريبية مؤجلة حيث يتم تسجيله على أرباح أو الديون الضريبية ممكنة ذلك -
 .اد القوائم املالية امعةاقصاءات أو تسويات املنجزة يف إطار إعد -

  .هو يف نفس الوقت حساب جتميع وتسجيل 134إن احلساب  :مالحظة
  :إن حساب الضرائب املؤجلة هي منشاة لتلقي املبالغ احملسوبة يف الضرائب املؤجلةكما هو معرف أعاله 

يبية أو الديون الضريبية الغري الضرائب املؤجلة املرتبطة بكل قسم من الفوارق اآلتية أو لكل قسم من اخلسائر الضر - أ
 .تسجل على حدى) مستعملة(مسجلة

 :إمكانية  عملية املقاصة خالل إعداد امليزانية و جدول حسابات النتائج إال يف حالة  - ب
 ؛املدينون و الدائنون خيضعان إلدارة ضريبية واحدة و لنفس املؤسسة اخلاضعة 
 اضرييب تنفيذي لعملية املقاصة حس عيوجد هناك تشري ب طبيعة و أصل الضريبة املتعلقة.  

  :تتم عملية التسجيل على النحو التايل
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  املبالغ  التعني  احلساب
  دائن  مدين    دائن  مدين
693    

134  
فرض الضريبة املؤجلة عن اخلصوم                                                                      

  الضرائب املؤجلة عن اخلصوم                                       
........    

..........  

  :عند اقفال الدورة
 :يف حالة االرتفاع -1

  املبالغ  التعني  احلساب
  دائن  مدين    دائن  مدين
693    

134  
  فرض الضريبة املؤجلة عن اخلصوم 

  الضرائب املؤجلة عن اخلصوم                                        
........    

..........  

 :يف حالة االخنفاض -2
  املبالغ  التعني  احلساب

  دائن  مدين    دائن  مدين
134    

693  
  الضرائب املؤجلة عن اخلصوم

        فرض الضريبة املؤجلة عن اخلصوم                                   
........    

..........  
  

 
ل هذا املبحث سوف ندرس مدى تأثري الضرائب املؤجلة على القوائم املالية من خالل جزأين أوال سوف نـدرس اثـر   من خال

  :الضرائب املؤجلة من خالل العرض يف القوائم املالية مث مدى إفصاح الضرائب املؤجلة على القوائم املالية
الضريبية يف القوائم املاليـة حيـث يـنص املعيـار      تماسوف نتناول يف هذا اجلزء عرض األصول و االلتزا :العرض  -3-1

ال يتم أبـدا إدراج  )فصل األصول و االلتزامات املتداولة عن غري املتداولة(املعدل على انه عندما تعد منشاة ما ميزانيتها مصنفة )12(
األساس املنطقي هلذا احلظر ولعل السبب يكمن يف  ،و ال يعلل املعيار)املتداولة( الضريبية املؤجلة يف الفئة اجلارية  تاألصول و االلتزاما

اشتراط قيام املنشئات بتقدير مبلغ و أمناط انعكاس الفروق املؤقتة ثبت انه أمر صعب، و احلقيقة أن مدى أو نطـاق هـذه اجلدولـة    
عة ستحدث قبل أم بعد سيكون حمددا بعض الشيء حيث أن الشغل الشاغل الوحيد سيكون يف تقدير ما إذا كانت االنعكاسات املتوق

الضريبية اجلارية فقط، إذا كانت املنشأة صاحبة حق قابـل   تكما جيب املقاصة بني األصول الضريبية اجلارية و االلتزاما. هذه السنة
 الوقـت  لتطبق إلجراء املقاصة للمبالغ املعترف ا ، وتنوي إما السداد على أساس الصايف ، أو حتقيق األصل و تسديد االلتزام معا يف

ا و تقاس بشكل منفصل إال انه يتم إجراء املقاصة بينها يف امليزانية  فنفسه، على الرغم أن األصول وااللتزامات الضريبة اجلارية يعتر
رييب بناءا على معايري مشاة لتلك املعايري املوضوعة لألدوات املالية، يكون عادة للمنشأة حق مشروع يف إجراء املقاصة بني األصل الض

اجلاري مع االلتزام الضرييب اجلاري، عندما يعود لضرائب دخل فرضت من قبل السلطة الضريبية نفسها ، وتسمح السلطة الضـريبية  
بدفع أو استالم مبلغ واحد، ومن ناحية أخرى يف القوائم املالية املوحدة ، ميكن إجراء مقاصة ألصل ضرييب جاري إلحدى املنشـئات  

ار للمنشأة أخرى يف اموعة إذا كان للمنشأة حق مشروع لدفع أو استالم مبلغ صاف و تنوي املنشأة أن تدفع ضد التزام لضرييب ج
   .15آو تستلم هذا املبالغ الصايف وتسترد األصل و تسدد االلتزام معا يف الوقت نفسه

  :املؤجلة إذا  املؤجلة وااللتزامات الضريبية ةكما جيب أن جتري املنشأة مقاصة بني األصول الضريبي
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 .16الضريبة اجلارية تكان ملنشأة حق مشروع إلجراء مقاصة لألصول الضريبية اجلارية مع االلتزاما - أ
الضريبية املؤجلة تعود للضرائب دخل مفروضة من سلطات الضرائب نفسها  تكانت األصول الضريبية املؤجلة و االلتزاما - ب

  :إما على
 ؛نفس املنشأة اخلاضعة للضريبة -1
تلفة خاضعة للضريبة تنوي إما سداد االلتزامات الضريبة اجلارية و األصول الضريبية املؤجلة على أساس الصايف ، منشئات خم -2

أو حتقيق األصول و سداد االلتزامات معا يف الوقت نفسه، يف كل فترة مستقبلية من املتوقع أن جيري سداد أو استرداد مبالغ 
 .املؤجلةمهمة من األصول و االلتزامات الضريبية 

 .17اإلفصاحات بشكل منفصل عن مكونات مصروف الضريبة عن كل عام )IAS12( لقد أوضح املعيار: اإلفصاح -3-2
  :، ميكن أن تضم مصروفات الدخل مايلي يتم تقدمي قائمة دخل عنه، وهذه االفصاحات بقائمة الدخل    

 .مصروف دخل الضريبة اجلارية -أ 
 .ن ضريبة جارية من فترات سابقةأي تعديالت معترف ا يف الفترة ع -ب 
 .املؤقتة تالضريبة املؤجل الذي يعود إىل نشوء و انعكاس االختالفا) دخل(مبلغ مصروف - ج 
 .الضريبة املؤجل الذي يعود إىل تغريات يف معدالت الضريبة املؤجلة أو فرض ضرائب جديدة) دخل(مبلغ مصروف -د 
سابقا، أو خصومات ضريبية، أو اختالفات لفترات سابقة مستخدمة مبلغ املنفعة الناشئ عن خسائر ضريبة غري معترف ا  -ه 

 .لتخفيض مصروف الضريبة اجلاري
مبلغ املنفعة من خسائر غري معترف ا سلفا، أو خصومات ضريبية، أو اختالفات لفترات سابقة مستخدمة لتخفيض الضريبة  -و 

 .اجلارية
 .ض ألصل ضرييب مؤجلمصروف الضريبة املؤجلة الناشئ عن ختفيض أو انعكاس ختفي - ز 
الضريبة الذي يعود إىل تلك التغريات يف السياسات احملاسبية و األخطاء األساسية املشمولة يف حتديد ) دخل(مبلغ مصروف  - ح 

  . صايف الربح أو اخلسارة للفترة
  18:كما جيب أيضا اإلفصاح يف القوائم املالية بشكل منفصل عما يلي

  اليت تعود لبنود محلت أو أضيفت حلساب حقوق املالكنيإمجايل الضريبة اجلارية أو املؤجلة. 
  ا خالل الفترة) دخل( مصروف الضريبة يعود للبنود غري العادية املعترف. 
 الضريبة و الربح احملاسيب يف احد الشكلني التالني أو كليمها) دخل(شرح العالقة بني مصروف: 
الضريبة املطبق، مفصحا ) معدالت(الربح احملاسيب مبعدل  الضريبة، و ناتج ضرب) دخل(مطابقات رقمية بني مصروف  -1

 .الضريبة) معدالت(كذلك عن أساس احتساب معدل 
مطبقات رقمية بني متوسط معدل والضريبة الفعلي و معدل الضريبة املطبق مفصحا كذلك عن أساس احتساب معدل  -2

 .الضريبة املطبق
  باملقارنة مع الفترة احملاسبية السابقة الضريبة املطبقة) معدالت(شرح للتغريات يف معدالت. 
  لالختالفات املؤقتة القابلة لالقتطاع و اخلسائر الضريبية غري املستخدمة، اخلصومات الضريبية ) إن وجد ءوتاريخ االنتها(مبلغ

 .غري املستخدمة و اليت يعترف بأصل ضرييب مؤجل عنها يف امليزانية
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 يف املنشآت التابعة و الفروع التابعة و املنشآت الزميلة، و احلصص يف  تملتعلقة باالستثمارااملبلغ اإلمجايل لالختالفات املؤقتة ا
 .املشاريع املشتركة اليت مل يعترف بالتزامات ضريبية مؤجلة عنها

 خبصوص كل اختالف مؤقتة وكل نوع اخلسائر الضريبية غري املستخدمة و اخلصومات الضريبية غري املستخدمة: 
 .الضريبية املؤجلة املعترف ا يف امليزانية لكل فترة معروضة تآو االلتزامامبلغ األصول  .1
مبلغ الدخل أو املصروف الضرييب املؤجل املعترف ا يف قائمة الدخل إذا مل يكن هذا واضحا من املتغريات يف املبالغ  .2

 .املعترف ا يف امليزانية
 عود إىلخبصوص العمليات غري املستمرة مصروف الضريبة الذي ي: 

 .مكسب أو خسارة عدم االستمرار .1
 .الربح أو اخلسارة من النشاطات العادية للعملية غري املستمرة للفترة من املبالغ املقابلة لكل فترة ماضية معروضة .2
ك عندما كما ننونه إىل انه جيب على املؤسسة أن تفصح عن املبلغ الضرييب املؤجل و عن طبيعة األدلة املدعمة لالعتراف بذل     

  :يكون
استخدام األصل الضرييب املؤجل معتمدا على األرباح الضريبية املستقبلية الزائدة عن أرباح الناشئة عن املوجودة من  -أ 

 .اختالفات مؤقتة
املنشأة قد عانت خسائر إما يف الفترة اجلارية أو يف الفترة السابقة لدى السلطة الضريبية الين ميت إليها األصل الضرييب  -ب 

 .جلاملؤ
 

 
تأثري الضرائب املؤجلة على جودة القوائم املالية من خالل دراسة حالـة ملؤسسـة خدميـة     الدراسة إىل معرفة مدى  هذه دف

  .، و قد مت أخذ قوائمها املالية من مكتب حماسبة معتمد 2012املؤجلة للسنة املالية  الضرائبطبقت 
 :ائب املؤجلةدواعي تطبيق الضر 4-1

من خالل دراسة املؤسسة و التعرف على احملاسبة فيها، وجدنا أن املؤسسة تعتمد يف إعداد ميزانيتها على مكتب حماسبة معتمـد  
خارجي ، حيث يقوم املكتب بعدة مهام أمهها إعداد امليزانية من خالل الوثائق اليت تقدمها املؤسسة، ويف إطـار إعـدادنا للدراسـة    

املؤجلة، و يعود السبب يف ذلك هو ان املؤسسة ال تتحصل عن الفـواتري يف السـنة املاليـة     بعي جلوء املؤسسة للضرائتعرضنا لدوا
و اليت ميكن للمؤسسـة   2011اخلاصة ا وذلك أن احملاسب و اثنا إعداده للميزانية وجد جمموعة من فواتري األعباء اليت تتعلق بدورة 

عليها ضرائب مؤجلة لكي يصبح حق للمؤسسة على مصلحة الضرائب يف االسـترجاع مـن    و تفرض 2012أن تسجلها يف دورة 
ومن خالل ذلك مت اللجوء إىل استعمال الضرائب املؤجلة حيث تعترب املؤسسة من بني املؤسسـات   2012قيمة الربح احملاسيب لسنة 

  .)حسب رأي مكتب احملاسبة(األوىل اليت تعمل ذه الطريقة يف والية ورقلة 
 :طريقة املعاجلة 4-2
 :ضرائب مؤجلة أصول  4-2-1

قلنا أن احملاسب و اثنا قيامه بإعداد امليزانية وجد جمموعة من الفواتري و اليت تتعلق جمموعة من األعباء اخلاصة بالدورة  سلففيما 
  :و اليت سجلها على النحو التايل 2011املالية 

 عن تسجيل فاتورة واحدة مثالهذا 
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  رداد النواتج للسنوات السابقةتسجيل است
  املبالغ  التعني  احلساب

  دائن  مدين    دائن  مدين
11000  
44560  

  
  

40100  

  2011مرحل خاص بسنوات سابقة
  )شراء(الرسم على القيمة املضافة

  مورودي اخلدمات                                        

310.209.14  
52.735.55  

  
  

362.944.69.  
 

مرحل خـاص   11000جمموعة من الفواتري على النحو التايل حىت حتصل يف اية الدورة على رصيد احلساب  و احملاسب سجل
وذلـك طبقـا    25/03/2009بتـاريخ   19دج و حسب اجلريدة الرمسية رقم  80.564.379 يقدر ب 2011بسنوات سابقة 

قام احملاسب باسترجاع مـا قيمتـه   % IBS( 25(شركات لااحملاسيب، و باعتبار أن املؤسسة ختض للضريبة على أرباح  املايلللنظام 
وهي اليت تعترب ضرائب مؤجلة أصـول و الـيت     دج 20.141.094.75:من قيمة هذه األعباء للمؤسسة و اليت قدرت بـ% 25

 :سجلها  يف اية الدورة على النحو التايل
  تسجيل الضرائب املؤجلة أصول

  املبالغ  التعني  احلساب
  دائن  ينمد    دائن  مدين
13300    

69200  
  ضرائب مؤجلة أصول

  فرض الضريبة املؤجلة عن األصول                    
20.141.094.75    

20.141.094.75  

مبينـة يف  هـي  ومن خالل ذلك أصبح للمؤسسة ضرائب مؤجلة أصول و اليت تظهر يف جانب األصول للمؤسسة و اليت هـي  
  .)01(امللحق رقم 

 :صوم ضرائب مؤجلة خ  4-2-2
حدث فيما يتعلق بالضرائب املؤجلة أصول وجد بعض األخطاء فيما خيص تسديد بعض العمالء لتسديد الديون املستحقة  وكما

و اليت جيب إرجاعها إىل أصلها ممـا   2011للمؤسسة و اليت ينشأ عليها رقم أعمال للمؤسسة و اليت سجلت خطأ يف السنة السابقة 
  :فيما خيص الضرائب املؤجلة و بالتحديد الضريبة على أرباح الشركات و اليت عاجلها على النحو التايلجيعل احملاسب يقوم بالتعديل 

  تسجيل إسترداد النواتج للسنوات السابقة
  املبالغ  التعني  احلساب

  دائن  مدين    دائن  مدين
40100    

11001  
  مورودي اخلدمات     

                  2011نوات سابقةمرحل خاص بس                                   
3.191.00    

3.191.00  
  

مرحل خـاص   11001و احملاسب سجل جمموعة من الفواتري على النحو التايل حىت حتصل يف اية الدورة على رصيد احلساب 
لنظـام  وذلك طبقا ل 25/03/2009بتاريخ  19دج و حسب اجلريدة الرمسية رقم  3.191.00 يقدر بـ 2011بسنوات سابقة 

% 25قام احملاسب باسترجاع ما قيمتـه  % IBS( 25(املايل احملاسيب، و باعتبار أن املؤسسة ختضع للضريبة على أرباح الشركات 
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وهي اليت تعترب ضرائب مؤجلة خصوم و اليت سـجلها  يف ايـة     دج 797.95:من قيمة هذه النتائج للمؤسسة و اليت قدرت بـ
  :الدورة على النحو التايل

  يل الضرائب املؤجلة أصولتسج
  املبالغ  التعني  احلساب

  دائن  مدين    دائن  مدين
693    

134000  
  أعباء ضرائبب مؤجلة خصوم

  ضرائب مؤجلة خصوم                            
797.95    

797.95  
 

سسـة يف اجلانـب   أصبح على املؤسسة ضرائب مؤجلة خصوم  و اليت تظهر يف جانب اخلصوم للمؤ وبعد تسجيل هذه العملية
  .)02(مبينة يف امللحق رقم غري جارية و اليت هي  خصومالعلوي 

علـى   نصل اىل مدى تأثري الضرائب املؤجلة على القوائم املالية يظهر لنا ذلك يف جدول حسابات النتائج من خالل التأثري وحىت
من قيمتها احلقيقية هلذه السنة املالية و هنا تظهر لنا % 25من  نتيجة السنة املالية اليت لوال الضرائب املؤجلة ال اخنفضت النتيجة بأكثر

  :فعالية الضرائب املؤجلة على القوائم املالية و فيما يلي جدول حسابات النتائج للمؤسسة 
 بدون استرداد الضرائب املؤجلة: أوال

  .املؤجلة حسابات النتائج دون استرداد قيمة الضرائبجدول الذذي يوضح ) 03( رقم امللحقأنظر 
 :بعد استرداد الضرائب املؤجلة: ثانيا

دج و بعد استرداد املؤسسة  لقيمة الضرائب املؤجلة ارتفعـت   81.807.176.54أن النتيجة الصافية للدورة كانت  نالحظ
  .)04(و كما هو مبني يف امللحق رقم  271,29 948 101النتيجة الصافية للدورة إىل 

  

ا كيفية املعاجلة احملاسبية للضرائب املؤجلة ومدى تأثريها على القوائم املالية من التأثري على النتيجة خالل هذا املثال يتضح لن ومن
  .الصافية للمؤسسة

 احملتوى اإلعالمي للقوائم املالية  4-3
توى اإلعالمي وهي معدلة رياضية تقيس لنا احمل Theilللمؤسسة سوف نستخدم معادلة لقوائم املالية ل احملتوى اإلعالمي لقياسو 

  :19للقوائم وهذا من خالل ربط احملاسبة بنظرية املعلومات وهذه املعادلة كالتايل

 
  :حيث

H :قيمة معلومات التقرير أو احملتوى اإلعالمي؛  
Xi : معني يف تاريخ معني، وترمز للقيمة املالية لبنود التقرير حدثقيمة.  

 

 و بعد استرداد الضرائب املؤجلةاحملتوى اإلعالمي مليزانية املؤسسة قبل   3-1- 4
    .، واملشار إليها سابقاTheilمليزانية املؤسسة جمال الدراسة سوف نستخدم معادلة  احملتوى اإلعالمي لقياسو 
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  2012امليزانية املختصرة لسنة  (05)اجلدول 

 االصول 2012  قبل االسترداد 2012بعد االسترداد  اخلصوم 2012قبل االسترداد  2012بعد االسترداد 

 األصول غري اجلارية 959,41 260 201 054,16 402 221 رؤوس األموال اخلاصة  927,51 050 449 022,26 192 469

 األصول اجلارية  859,59 237 289 1 859,59 237 289 1 اخلصوم غري اجلارية 393,09 591 77 393,09 591 77

  جلاريةاخلصوم ا 498,40 856 963 498,40 856 963

  من إعداد الباحثان اعتمادا على القوائم املالية للمؤسسة :املصدر
  

  قبل و بعد استرداد الضرائب املؤجلةاحملتوى اإلعالمي ألصول املؤسسة قياس : أوال
  قبل استرداد الضرائب املؤجلة  2012األصول سنة: 

H(Actif  2012 avant)= 201 260 959,41log(201 260 959,41) 
 +1 289 237 859,59log(1 289 237 859,59) 
                        =13 416 608 893,59 

  بعد استرداد الضرائب املؤجلة  2012األصول سنة: 
H(Actif  2012 après) =221 402 054,16log(221 402 054,16) 
 +1 289 237 859,59log(1 289 237 859,59) 
                                   = 13593026640,88 

  .النتائج املتوصل إليها جند أن قيمة احملتوى اإلعالمي لعناصر أصول املؤسسة قد تزايد بعد استرجاع الضرائب املؤجلة خاللمن 
  

  قبل و بعد استرداد الضرائب املؤجلةاحملتوى اإلعالمي خلصوم املؤسسة قياس : ثانيا
  قبل استرداد الضرائب املؤجلة  2012اخلصوم سنة: 

H(Passif  2012 avant) = 449 050 927,51log(449 050 927,51) 
 +77 591 393,09log(77 591 393,09) 
 +963 856 498,40log(963 856 498,40) 
                                     = 13 156 801 701,72 

  بعد استرداد الضرائب املؤجلة  2012اخلصوم سنة: 
H(Passif 2012 après) = 469 192 022,26log(469 192 022,26) 
 +77 591 393,09log(77 591 393,09) 
 +963 856 498,40log(963 856 498,40) 
                                   =13 340 008 871,17 

  .الضرائب املؤجلةمن خالل النتائج املتوصل إليها جند أن قيمة احملتوى اإلعالمي لعناصر أصول املؤسسة قد تزايد بعد استرجاع 
  

 احملتوى اإلعالمي جلدول حسابات نتائج  املؤسسة قبل و بعد استرداد الضرائب املؤجلة 3-2- 4
استرداد الضرائب املؤجلة سوف نقوم بدراسة عند املؤسسة  جلدول حسابات نتائجمدى تأثر احملتوى اإلعالمي  معرفةبغية و

  . للمؤسسة جمال الدراسة قبل االسترداد و بعد االسترداد  سابات النتائجاحملتوى اإلعالمي لكل ااميع الكلية جلدول ح
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  2012جدول حسابات النتائج املختصر للمؤسسة قبل و بعد استرداد الضرائب املؤجلة لسنة  )01(اجلدول

 البيان 2012قبل االسترداد    2012بعد االسترداد 

 السنة املالية إنتاج -1 598,96 127 532 1 598,96 127 532 1

 استهالك السنة املالية -2 229,86 223 219 229,86 223 219

 )2-1(القيمة املضافة لالستغالل  -3 369,10 904 312 1 369,10 904 312 1

 الفائض اإلمجايل عن االستغالل  -4 146,95 042 140 146,95 042 140

 النتيجة العملياتية -5 330,92 558 183 330,92 558 183

 النتيجة املالية  -6 139,63 133 41 139,63 133 41

 النتيجة العادية قبل الضرائب -7 191,29 425 142 191,29 425 142

 النتيجة الصافية لالنشطة العادية  -8 81.807.974.29 271,29 948 101
 النتيجة غري العادية  -9    

 للسنة املالية  النتيجة الصافية -10 81.807.974.29 271,29 948 101

  من إعداد الباحثان اعتمادا على القوائم املالية للمؤسسة :املصدر
  

  .، واملشار إليها سابقاTheilجلدول حسابات النتائج للمؤسسة جمال الدراسة سوف نستخدم معادلة  و لقياس احملتوى اإلعالمي
  قبل استرداد الضرائب املؤجلة  2012جدول حسابات النتائج سنة: 

H(Résultat 2012 avant)= 1 312 904 369,10log(1 312 904 369,10) 
                                         +140 042 146,95log(140 042 146,95) 
                                         +183 558 330,92log(183 558 330,92)  
                                         +41 133 139,63log(41 133 139,63)  
                                         +142 425 191,29log(142 425 191,29) 

)81.807.974.29log( 81.807.974.29+                                          
                                        = 16 750 873 774,77                

 بعد استرداد الضرائب املؤجلة  2012دول حسابات النتائج سنة ج: 

H(Résultat 2012 après)= 1 312 904 369,10log(1 312 904 369,10) 
                                         +140 042 146,95log(140 042 146,95) 
                                         +183 558 330,92log(183 558 330,92)  
                                         +41 133 139,63log(41 133 139,63)  
                                         +142 425 191,29log(142 425 191,29) 

 101 948 271,29log(101 948 271,29)+                                          
                                        = 16 919 984 475,75                     

من خالل النتائج املتوصل إليها جند أن قيمة احملتوى اإلعالمي جلدول حسابات النتائج للمؤسسة قد تزايد بعد استرجاع الضرائب 
  .املؤجلة

 

 
طروحة واملتمثلة يف ما مدى تأثري الضرائب املؤجلة على جودة القوائم من خالل هذه الدراسة حاولنا اإلجابة على اإلشكالية امل

مت اخذ معطياا من مكتب حماسبة  2012املالية و ذلك من خالل دراسة حالة ملؤسسية خدمية طبقت الضرائب املؤجلة سنة 
  :يلي أهم النتائج املتوصل إليهاوفيما . خارجي بوالية ورقلة، حيث أظهرت نتائج الدراسة أنه مت قبول مجيع فرضيات الدراسة
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  ينشأ االختالف بني الربح احملاسيب و الربح الضرييب بسب وجود اختالفات جوهرية بني األسس اليت حتكم قياس الربح الضرييب
  ؛و األسس اليت حتكم الربح احملاسيب 

 ا النظام احملاسيب املايل ؛تعترب الضرائب املؤجلة من بني أهم اإلضافات اليت جاء 
 يساهم تطبيق الضرائب املؤجلة يف حتسني مستوى جودة القوائم املالية من خالل حتسني احملتوى املعلومايت هلا؛  
  و النظام احملاسيب املايل ؛ 12هناك توافق بني املعاجلة احملاسبية للضرائب املؤجلة حسب املعيار الدويل  
 فرذي ارتفاع مستوى النتيجة الصافية هلا، و كذلك تزايد  2012ة ساهم تطبيق الضرائب املؤجلة للمؤسسة عينة الدراسة يف سن

  ؛.احملتوى املعلومايت لقوائمها املالية
  

  :على ضوء ما توصلت إلية الدراسة من نتائج، فإننا نقترح التوصيات التالية
 االهتمام أكثر مبعايري احملاسبة الدولية خاصة تلك املتعلقة منها بضرائب الدخل. 
 ييف التشريعات اجلبائية مع النظام احملاسيب املايل حىت تتقلص درجة التباعد والتعارضالعمل على تك.  
 ئية الوضع احملاسيب اجلزائري ملسايرة التطور احملاسيب العاملي . 
 الزيادة من تكثيف الدورات التكوينية و العلمية وتكون ذو فاعلية وجودة مهنية مما يتطلبه التطور الدويل؛ 
 

 

01 
 األصل مالحظة N إمجايل N رصيد إهتالك N صايف N -1 صايف

 أصول غري جارية        

        

املنتوج االجيايب  -فارق بني االقتناء
 أو السليب 

 تثبيتات معنوية        
 تثبيتات عينية         

 أراض  000,00 650 10      000,00 650 10             000,00 650 10       
 مبان  5.250.000.00 895,58 294 2    104,42 955 2               104,42 060 3         
 ىتثبيتات عينية أخر  549,13 614 275 890,73 291 102    658,40 322 173            079,74 232 45       

 تثبيتات ممنوح امتيزها          -                            
 تثبيتات جيرى اجنازها  727,60 940 4      727,60 940 4               727,60 940 4         

 تثبيتات مالية           -                            
 وضوعة موضع معادلة سندات م          -                            

                            -          

مسامهات أخرى وحسابات دائنة 
 ملحقة ا 

 سندات أخرى مثبتة          -                            

         4 033 499,99               9 392 468,99      9 392 468,99  

قروض و أصول مالية أخرى غري 
 جارية 

 ضرائب مؤجلة على األصل   094,75 141 20      094,75 141 20               -                        
 جمموع األصل غري اجلاري  840,47 988 325 890,73 291 102 054,16 402 221 411,75 916 67

 القوائم املالية للمؤسسة :املصدر
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02 

 2013/12/31ميزانية اخلصوم للسنة املالية املقفلة يف 
 اخلصوم مالحظة 1ن 1-ن

           
 رؤوس األموال اخلاصة      

 رأس مال مت  اصداره   000,00 622 39 000,00 622 39

 رأس مال غري مستعان به      

 )1(مدجمة  احتياطات -عالوات و احتياطات       

 فوارق اعادة التقيم      

 )1(فارق املعادلة       

 ) )1(نتيجة صافية حصة امع/(نتيجة صافية   271,29 948 101 022,29 462 149

 ترحيل من جديد/رؤوس أموال خاصة أخرى    750,97 621 327 107,65 724 258

 )1(حصة الشركة املدجمة       

 )1(ة حصة ذوي األقلي      

 1اموع    022,26 192 469 129,94 808 447

 اخلصوم غري جارية       

 قروض و ديون مالية   595,34 590 77 0,00

 )مؤجلة و مرصود هلا(ضرائب    797,75 0,00

 ديون أخرى غري جارية      

 مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقا      

 )2(ارية جمموع اخلصوم غرياجل   393,09 591 77 0,00

 القوائم املالية للمؤسسة :املصدر
 

03 

 حساب النتائج حسب الطبيعة
N - 1 N مالحظة  
 رقم األعمال   598,96 127 532 1 044,29 961 915 1
 نتاج السنة املاليةإ    598,96 127 532 1 044,29 961 915 1

 املشتريات املستهلكة    368,17 708 115- 594,95 222 184-

 األخرى االستهالكاخلدمات اخلارجية و    861,69 514 103- 069,19 215 163-

 استهالك السنة املالية    229,86 223 219- 664,14 437 347-
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 )2-1(ضافة لالستغاللالقيمة امل         369,10 904 312 1 380,15 523 568 1

 عباء املستخدمني أ   629,99 345 139 1- 655,49 044 324 1-

 الضرائب و الرسوم و املدفوعات املشاة   592,16 516 33- 481,12 448 34-

 الفائض اإلمجايل عن االستغالل      146,95 042 140 243,54 030 210

 ية األخرىاملنتجات العمليلت   654,63 867 308,22 647

 األعباء العملياتية األخرى   644,65 455- 573,71 125 1-

 املخصصات لالهتالكات و الؤونات   933,73 379 29- 922,72 131 8-

 استئناف عن خسائر القيمة و املؤونات    107,72 484 72 412,00 55

 النتيجة العملياتية   330,92 558 183 467,33 475 201

 املنتوجات املالية    483,64 521 2 0,00

 األعباء املالية   623,27 654 43- 770,95 192 2-

 النتيجة املالية    139,63 133 41- 770,95 192 2-

 )5+6(النتيجة العادية قبل الضرائب   191,29 425 142 696,38 282 199

 عاديةالضرائب الواجب دفعها عن النتائج ال   217,00 617 60- 674,09 820 49-

 حول النتائج العادية)تغريات(الضرائب املؤجلة     0,00

 جمموع منتجات األنشطة العادية    844,95 000 608 1 764,51 663 916 1
 جمموع أعباء األنشطة العادية   573,66 052 506 1- 742,22 201 767 1-

  النتيجة الصافية لالنشطة العادية   81.807.974.29 022,29 462 149

 النتيجة الصافية للسنة املالية    81.807.974.29 022,29 462 149
 القوائم املالية للمؤسسة :املصدر

 

04 
 حساب النتائج حسب الطبيعة

N - 1 N ةمالحظ  
 رقم األعمال   598,96 127 532 1 044,29 961 915 1
 إنتاج السنة املالية    598,96 127 532 1 044,29 961 915 1

 املشتريات املستهلكة    368,17 708 115- 594,95 222 184-

 اخلدمات اخلارجية و االستهالكات األخرى   861,69 514 103- 069,19 215 163-

 استهالك السنة املالية    229,86 223 219- 664,14 437 347-

 )2-1(القيمة املضافة لالستغالل         369,10 904 312 1 380,15 523 568 1

 عباء املستخدمني أ   629,99 345 139 1- 655,49 044 324 1-

 الضرائب و الرسوم و املدفوعات املشاة   592,16 516 33- 481,12 448 34-
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 االستغالل الفائض اإلمجايل عن      146,95 042 140 243,54 030 210

 املنتجات العمليلتية األخرى   654,63 867 308,22 647

 األعباء العملياتية األخرى   644,65 455- 573,71 125 1-

 املخصصات لالهتالكات و الؤونات   933,73 379 29- 922,72 131 8-

 استئناف عن خسائر القيمة و املؤونات    107,72 484 72 412,00 55

 النتيجة العملياتية   330,92 558 183 467,33 475 201

 املنتوجات املالية    483,64 521 2 0,00

 األعباء املالية   623,27 654 43- 770,95 192 2-

 النتيجة املالية    139,63 133 41- 770,95 192 2-
 )5+6(النتيجة العادية قبل الضرائب   191,29 425 142 696,38 282 199
 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية   217,00 617 60- 674,09 820 49-

 حول النتائج العادية)تغريات(الضرائب املؤجلة    297,00 140 20 0,00

 جمموع منتجات األنشطة العادية    844,95 000 608 1 764,51 663 916 1
 يةجمموع أعباء األنشطة العاد   573,66 052 506 1- 742,22 201 767 1-

 النتيجة الصافية لالنشطة العادية    271,29 948 101 022,29 462 149
 النتيجة الصافية للسنة املالية    271,29 948 101 022,29 462 149

 القوائم املالية للمؤسسة :املصدر
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The Importance of Cash Flow Information Disclosure to enhance the Predictive of 

Accounting Information in the Financial Failure 
 


)*(& )**( 
 

  
 

  معلومات التدفق النقدي ضـمن المحتـوى    إدراجهمية أقوة و إبراز إلىنهدف من خالل هذه الورقة البحثية
قدرتها التنبؤية التـي   إثباتالمعلوماتي لمخرجات النظام المحاسبي المالي في التحسين من جودة المعلومة عن طريق 

التي مكنتنا من الحصول على نموذجين للتنبؤ  اإلحصائيةخاصية المالءمة، وقد استعملنا في ذلك الطرق  ترتكز عليها
التـدفق   معلومـات بالفشل المالي لعينة من المؤسسات الجزائرية بحيث يحتوي احد النموذجين على نسب مبنية على 

 ينن النمـوذج أ إلـى  األخيردي، توصلنا في خر يتضمن نسب من معلومات ذات طابع غير نقما النموذج اآلأالنقدي، 
لهما فعالية كبيرة في التنبؤ بالفشل المالي ، ذلك لقدرتهما على التنبؤ بالفشل المالي قبل أربع سنوات من حدوثه وعليه 

  .فإن معلومات التدفق النقدي عززت من القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية في مجال التنبؤ بالفشل المالي 
  

 الفشل المالي، معلومات التدفق النقدي، جودة المعلومة المحاسبية. 
Abstract : This study aims to show the importance of disclosing cash flow information to 
improve the quality of accounting information in the financial accounting system .We attempt to 
determine the prediction ability of information in the financial failure field , using the statistic 
methods we constructed two models to predict financial failure: 
1)model based on cash flow information. 
2)model without cash flow information. 

After a comparison between the two models we see that the first model is able to predict a 
company failure before four years; so it is the same predictive abilty of the second model. 
 
Keywords : The Quality of Accounting Information, Cash Flow Information, Financial Failure. 

 
 

البيئة من معلومات تفيدهم يف اختاذ خمتلف القرارات املتعلقة هذه تلبية حاجات املستثمرين يف  احملاسيب املايل النظامإن من أهداف 
ول ولعل أهم تعديل مت على مستوى العرض  واإلفصاح هو اسـتحداث جـد  اجلزائري،  املناخلمؤسسة اليت تنشط يف األداء املايل لب

تدفقات اخلزينة، وبغرض متكني املستخدم من تقييم األداء املايل للمؤسسة فإنه من الضروري وجود مؤشرات لقياس األداء املايل تـبىن  
د أساسا من املعلومات احملاسبية املفصح عنها ضمن القوائم املالية هلذه املؤسسات ، و سنعتمد يف دراستنا على التنبؤ بالفشل املايل كأح

  :قياس األداء بناًء على اإلشكالية التالية أوجه 
  ما مدى أمهية معلومات التدفق النقدي يف تعزيز القدرة التنبؤية يف جمال الفشل املايل ؟

ملستثمرين ، كما يستمد أمهيته من كونـه  ا يؤثر على قراراتالذي  الفشل املايليف كونه مرتبط مبوضوع  هذا الطرحجتلى أمهية 
  .احملاسبية اجلزائرية، وعالقتها باإلفصاح وفق النظام احملاسيب املايل كذلك مرتبط البيئة

اختبار قدرة اإلفصاح احلايل على توقع خطر اإلفالس من خالل اعـداد  دف من خالل اإلجابة على إشكالية هذا املوضوع اىل 
  .تنبؤية للمعلومةتقييم جودة االفصاح من خالل احد جوانب التقييم وهو القدرة ال وبالتايلالنموذج ، 

 
____________________________________ 
eMail :   (*) : khiro.fs@gmail.com  &  (**): sa.korichi@gmail.com   
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  :ةمت تقسيم الدراسة إىل احملاور التالي الغرض وهلذا
 أمهية جدول تدفقات اخلزينة: أوال  
 التنبؤ بالفشل املايل مدخل لقياس األداء: ثانيا  
 فعالية معلومات التدفق النقدي يف التنبؤ بالفشل املايل: ثالثا  

 

 
  : 1التالية على األغراض (AICPA)القانونني  للمحاسبني األمريكي املعهد عن الصادر الرأي يف جاء ملا وفقا القائمة حتتوي

 األنشطة تلخص كما احملاسبية، الفترة خالل التشغيلية أنشطتها من توفريها من الشركة متكنت اليت املالية املوارد قيمة توضح -
 .الفترة نفس خالل الشركة هذه متارسها اليت النقدية واالستثمارية التمويلية
 مبجـاالت  يتعلـق  فيما احملاسبية، الفترة خالل املايل املركز يف احلادثة التغريات عن حلإلفصا مكملة معلومات القائمة توفر  -
 .وامليزانية الدخل قائميت يف توفريها يتيسر مل اليت النقدية اجلوانب عن اإلفصاح
 وإمكانيـة  التقديريـة،  املوازنـة  إعداد يف تساعد اليت املستقبلية النقدية التدفقات توليد على املشروع بقدرة التنبؤ إمكانية  -
 .املتوقعة النقدية لتدفقات تبعا املطلوبة والتجديدات التوسعة ألعمال التخطيط
 مـن  مزيـد  إىل اللجـوء  دون ذاتية موارد من الديون وفوائد االلتزامات تسديد على املشروع قدرة على التعرف إمكانية  -
 .اإلقراض
  .األسهم حلملة األرباح زيعاتتو دفع على املشروع قدرة من التحقق إمكانية  -
 عـن  الناجتـة  التشغيلية النقدية التدفقات وصايف االستحقاق، أساس على احملتسب الدخل صايف بني الفروق أسباب توضيح  -

 .النقدي األساس إتباع
  .والتمويلية االستثمارية العمليات يف املستخدمة النقدية مقدار معرفة  -
 اليت املعلومات من مصداقية أكثر النقدية التدفقات قائمة تعكسها اليت املعلومات أن بصفة األرباح وجود املؤسسة رحبية تقييم  -
 .الدخل قائمة تعكسها
 أو الطارئـة  للظروف وفقا النقدية تدفقاا أمناط تغيري على الشركة قدرة ومدى السيولة، ودرجة املالية املرونة من كل تقيم  -

 .املستقبل يف تواجهها أن ميكن اليت املتوقعة غري
 رؤيـا  ضـمن  احملددة األساسية االحتياجات لتلبية الكافية النقدية التدفقات توليد على القدرة قياس إىل عام بشكل دف  -

  .الشركة وإستراتيجية
 

 
وصل من خالهلا اىل صياغة منوذج احـادي املـتغريات   ت 2-1966الول مرة بوضع دراسة لالداء املايل سنة  Beaverبيفر  قام

 للتنبؤ بالفشل املايل، وكان من نتيجة هذا النموذج انه ميكن احلكم على وضعية املؤسسة انطالقا من القيمة اليت يغطيها النموذج املبين
 علـى  النمـوذج  هذا يعتمد حيث ات،املتغريمتعدد  منوذج 1968سنة  3Althmanعلى نسب مالية، ليأيت بعد ذلك قدم التمان 

 وقـوع بتعثـر   امكانية مبدى التنبؤ على قادرا يكون املايل للتعثر واحد ملؤشر للوصول مالية وحماسبية ومؤشرات نسب عدة استخدام
  .نموذجالن لبناء التمايز حتليل دراسته يف ألتمان استخدم وقد الشركات

اىل ابراز فعالية معلومات التدفقات النقدية والنسب املالية  سعى الباحثان  Boujelben & Hassouna4ويف دراسة للباحثني 
  .الكالسيكية يف التوقع بتعثر الشركات، وقد اختذت معيار التوقف عن الدفع كمعيار للداللة على افالس الشركة وتعثرها ماليا
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  : انطلقت من الفرضيات التالية
 التعثر املايل للشركات التونسية؛ النسب املالية التقليدية ذات فعالية يف توقع 
 النسب املستمدة من قائمة التدفقات النقدية ذات فعالية يف توقع التعثر املايل للشركات التونسية ؛ 
 النسب املستمدة من قائمة التدفقات النقدية اكثر فعالية من النسب الكالسيكية يف توقع التعثر املايل للشركات التونسية. 
  

من خالل االسـتعانة بالنمـاذج السـابقة    " حزمة متكاملة" اىل بناء جمموعة من النسب املالية  5والكسارجالل األمحد  سعى
ـ  ايل والغرض من هذه احلزمة الوصول اىل تقومي االداء املايل والتنبؤ بالفشل املايل للشركات، ومت الربط بني قيمة االداء املايل والفشل امل

كات والنسب املختارة، وقد توصل الباحث اىل امكانية ذلك بالنظر اىل جتـانس النتـائج بـني    من خالل الرسم البياين لوضعية الشر
  .الشركات املعنية واالسلوب املطبق

اىل ابراز امهية النسب املشتقة من قائمة التدفقات النقدية يف حتسني منـاذج   ان من خالهلاهدفيدراسة  6عبيداتمطر و قدم  وقد
  .ات املسامهة العامة االردنية التنبؤ بالفشل املايل لشرك

 األعمـال  رجال متكن اليت الوسيلة مبثابة املنشورة املالية للقوائم املايل ان التحليل خالهلا طلق مناندراسة  7اجلربوعيف حني قدم 
 أنشطة حول إليها نيسعو اليت املعلومات على للحصول واستنتاجام دراسام عمل من وغريهم املاليون واحملللون املالية واملؤسسات

 .املقارنة وجمال وطبيعة اجتاه حسب تتعدد وهي املقارنة اسلوب على صورته كانت أية املايل التحليل ويقوم املؤسسة،
 يف وأرصدة بنود بني عالقة عن عبارة املالية النسب أن منها انتقادات عدة املايل التحليل إىل وجهت قد بأنه يرى الباحث أن إال

 تكون ما غالبا وهي إمجاليات تعاجل املالية النسب بعض أن كما السنة، مرور على التغريات تظهر ال وبالتايل ،العمومية نيةامليزا تاريخ
 قـائميت  علـى  بناء التحليل مت إذا أنه كما للصناعة، مرجعية بنسب مقارنتها يتم مل ما فائدة ذات تكون ال املالية النسب إن مضللة،
ومن النتائج اليت حتصل ، التضخم مشكلة يغفل ما عادة املالية بالنسب التحليل كما ان قاصرا، يكون التحليل فإن املايل واملركز الدخل

  املالية النسب طريق عن املايل التحليل من الكثري الستنباط أساسا تشكل املالية القوائم نأ عليها الباحث
 

 
I- بناء مناذج للتنبؤ بالفشل املايل  

االقتصادية اجلزائرية ، حيث سنعتمد يف ذلـك كطريقـة    يف هذا احملور بناء منوذجني للتنبؤ بالفشل املايل للمؤسسات سنحاول
علومـات  أسلوب خطوة خبطوة ، وخدمة ألهداف الدراسة سنعتمد يف بناء النموذج األول على م AFDالتحليل العاملي التمييزي 

 . التدفق النقدي أما النموذج الثاين فبدون االعتماد على معلومات التدفق النقدي إلبراز القدرة التنبؤية ملعلومات التدفق النقدي 
I -1   باالعتماد على معلومات التدفق النقدي: النموذج األول  

، 2010-2003سليمة للفتـرة   05فاشلة و  04مؤسسة اقتصادية جزائرية منها  09اعتمدنا يف دراستنا على عينة مكونة من 
نسبة ترتكز على ادخال معلومات التـدفق   16ولبناء النموذج املقترح متّ بناء جمموعة من النسب املالية كمتغريات للدراسة تقدر بـ 

  .النقدي ضمن متغريات الدراسة 
بعد تطبيق طريقة التحليل العاملي التمييزي على العينة املستهدفة وبعد اجراء االختبارات الضرورية مت استخالص النسب املاليـة  

  .  )01أنظر امللحق رقم (اليت هلا قدرة تنبؤية بالفشل املايل 
  :وعلى ضوء ما سبق مت بناء النموذج التايل الذي يتضمن نسب مبنية على التدفق النقدي 

Z1 = 1,455* X  1  -0,411* X  2 +0,013* X  3 +5,637* X  4 -0,316 X  5 +0,294* X  6 - 2,279 
  :حيث تعرف متغريات النموذج بـــ 
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X1 امجايل االصول /التدفق النقدي التشغيلي  
X2 الديون قصرية االجل  /التدفق النقدي التشغيلي  
X3 التدفق النقدي التشغيلي /امجايل الديون  
X4 ايل االصولامج/الديون  
X5 الديون طويلة االجل/االصول اجلارية  
X6 االصول اجلارية/رأس املال العامل  

  .  % 91,7متيز النموذج جبودة تصنيف بلغتإجراء اختبار جودة التصنيف  وبعد
I -1-  أ القيم التمييزية  

لسليمة وذلك بعد اسقاط خصائص مؤسسة أدناه من التعرف على القيم التمييزية للمؤسسات الفاشلة وا 01ميكننا اجلدول رقم 
  ما على النموذج املقترح 

  يبني القيم التمييزية للنموذج األول 01اجلدول رقم 
 N Mean Minimum Maximum السليمة 

Discriminant Scores from 
Function 1 for Analysis 1 16 -3.1609496 -3.87998 -2.30123 

 N Mean Minimum Maximum الفاشلة

Discriminant Scores from 
Function 1 for Analysis 1 20 2.5287597 -0.05251 5.16200 

 SPSS 20.0خمرجات برنامج : املصدر
  

I -2  من دون االعتماد على معلومات التدفق النقدي: النموذج الثاين  
-2005سليمة للفترة  08فاشلة و  05ها مؤسسة اقتصادية جزائرية من 13مت بناء النموذج الثاين اعتمادا على عينة مكونة من 

  .نسبة مالية  23، حيث اعتمدنا كمتغريات للدراسة على  2012
على العينة سالفة الذكر وبعد القيام باالختبارات الضرورية مت استخالص النسب اليت هلا  AFDحتصلنا من خالل تطبيق طريقة 

  . )02أنظر امللحق رقم (قدرة تنبؤية بالفشل املايل 
  :يه مت احلصول على منوذج ال يتضمن نسب مبنية على التدفق النقدي صيغته كالتايل وعل

Z2=1,650*X7 +  7,199* X4 - 5,141* X8- 2,497 
  :حيث تعرف متغرياته بــ 

X7  إمجايل األصول/ رأس املال العامل  
4 X  إمجايل األصول/ إمجايل الديون  

X8  إمجايل األصول/ الديون قصرية األجل  
  .% 83،3متيز النموذج جبودة تصنيف بلغتاختبار جودة التصنيف  إجراءعد بو

على القيم التمييزية للمؤسسات الفاشلة والسليمة يف هذا النموذج مـن خـالل تطبيـق خصـائص      وللتعرف
  :املؤسسات عليه من خالل اجلدول التايل 
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  يبني القيم التمييزية للنموذج الثاين 02جدول رقم 
 N Mean Minimum Maximum السليمة 

Discriminant Scores from 
Function 1 for Analysis 1 16 -1,1479754 -1,65447 -,58552 

 N Mean Minimum Maximum  الفاشلة

Discriminant Scores from 
Function 1 for Analysis 1 20 ,9183804 -,95328 3,06026 

  SPSS 20.0خمرجات برنامج : املصدر
II-بني النموذجني املفاضلة 

سنقوم يف هذا احملور باختبار قدرة النموذجني على التنبؤ املبكر بظاهرة الفشل املايل ومن مثَّ املفاضلة بينهما ملعرفة مـدى أمهيـة   
  .معلومات التدفق النقدي يف تعزيز تنبؤية املعلومة احملاسبية يف جمال الفشل املايل 

كسنة مقارنة  2007مع أخذ سنة  2010-2003ات املالية ملؤسسة اقتصادية للفترة اعتمادا على النموذجني املقترحني ومعطي
  .باعتبارها سنة بداية فشل املؤسسة 

أدناه نتائج دالة التمييز بعد اسقاط خصائص املؤسسة حمل الدراسة على النموذجني يف كل سـنة خـالل    03ميثل اجلدول رقم 
 01أنظر اجلداول (وذلك من خالل مقارنة قيم النموذج مع القيم التمييزية للنموذجني الفترة املذكورة للتأكد من جودة التصنيف ، 

  )  .02و
 يبني نتائج دالة التمييز :  03جدول رقم 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Z1 Z2 
  ]5.16200،-0.05251[  [3,06026،-,95328] 

2003 0.254 0.248 0.199 1.277 3.515 -0.259 -0.231 1.023 3.999 1.055 
2004 0.169 0.177 0.148 1.137 4.945 -0.060 -0.090 0.875 2.726 1.045 
2005 0.236 0.270 0.233 1.014 6.329 -0.102 0.009 0.869 1.640 0.349 
2006 0.153 0.176 0.154 0.990 7.424 0.010 -0.061 0.517 1.111 1.872 
2007 -0.130 -0.252 -0.218 0.598 5.644 -0.135 -0.038 0.574   

 من إعداد الباحثني: املصدر 
  

أربع سنوات مـن الفشـل ،    4من خالل ما سبق يتبني أن النموذجني هلما القدرة على التنبؤ بالفشل للمؤسسة املدروسة قبل 
  .ية للنموذجني ، وهذا ما يؤكد جودة التصنيف العال2003حيث أكدت النتائج قدرة النموذجني يف التنبؤ ابتداًء من سنة 

نستنتج أن معلومات التدفق النقدي هلا أمهية بالغة يف تعزيز تنبؤية املعلومة احملاسبية يف جمال الفشـل املـايل اضـافة     فإنناوعليه 
  .واليت تكتسي هي األخرى أمهية ال تقل عن نظريا املتعلقة بالتدفق النقدي  -غري املتعلقة بالتدفق النقدي–للمعلومات األخرى 
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حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية معرفة مدى أمهية معلومات التدفق النقدي اليت جاء ا النظام احملاسيب املايل يف تعزيز تنبؤية 

  .املعلومة احملاسبية يف جمال الفشل املايل 
  :انت نتائج البحث كالتايلإجراء الدراسة التجريبية على عينة من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية فك بعدمتكنا 
  نسب مبنية على معلومات التدفق النقدي من أصل ست ) 03(بناء منوذجني للتنبؤ بالفشل املايل ، حيث يتكون من ثالث

هلا قدرة تنبؤية وذا أثبتنا أمهية معلومات التدفق النقدي يف تعزيز القدرة التنبؤية للمعلومة احملاسبية يف جمال الفشل ) 06(
نسب مبنية على معلومات حماسبية ال تتعلق أساساً مبعلومات التدفق ) 03(، يف حني يتكون النموذج الثاين من ثالث  املايل

  . النقدي 
   04(بعد اختبار مفاضلة بني النموذجني استخلصنا من خالله أن للنموذجني القدرة على التنبؤ بالفشل املايل قبل أربع (

  .ة تصنيفهما العالية سنوات من حدوثه وهو ما يؤكد جود
  تقودنا هذه النتيجة إىل أن النظام احملاسيب املايل ومن خالل معلومات التدفق النقدي عزز من تنبؤية املعلومة احملاسبية يف جمال

   .   النقدي هلا قدرة تنبؤية يف هذا اال هي األخرى  الفشل املايل مع العلم أن املعلومة احملاسبية غري املبنية على التدفق
  :وعلى ضوء النتائج السابقة نوصي مبا يلي

ضرورة تعزيز الشفافية واالفصاح يف خمرجات النظام احملاسيب لدى املؤسسات وتسهيل عملية التوصيل الفعال  )1
  .للمعلومة ملستخدميها

  .ضرورة االهتمام بقائمة التدفقات النقدية خاصة يف جمال التنبؤ باملخاطر املالية )2
ي املعلومة املالية خاصة املستثمرين يف البيئة اجلزائرية اعتماد مناذج التنبؤ بالفشل املايل، جتنبا ينبغي على مستخدم )3

  .األزماتحلدوث 

 

  )  :  يبين المتغيرات المستخلصة للنموذج الثاني02الملحق رقم ( 
Variables Entered/Removeda,b,c,d 

Step Entered 

Wilks' Lambda 

Statistic df1 df2 df3 
Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 
1 L1 ,854 1 1 34,000 5,792 1 34,000 ,022 
2 E1 ,572 2 1 34,000 12,364 2 33,000 ,000 
3 S2 ,473 3 1 34,000 11,907 3 32,000 ,000 

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' Lambda is entered. 
a. Maximum number of steps is 46. 

b. Minimum partial F to enter is 3.84. 
c. Maximum partial F to remove is 2.71. 

d. F level, tolerance, or VIN insufficient for further computation. 

 SPSS 20.0                       المصدر:  مخرجات برنامج 

) :  يبين المتغيرات المستخلصة للنموذج األول 01الملحق رقم :  ( 
Variables Entered/Removeda,b,c,d 

Step Entered Removed 

Wilks' Lambda 

Statistic df1 df2 df3 
Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 
1 X8  .691 1 1 34,000 15.214 1 34,000 ,000 
2 X11  .322 2 1 34,000 34.682 2 33,000 ,000 
3 X12  .191 3 1 34,000 45.117 3 32,000 ,000 
4 X6  .153 4 1 34,000 42.764 4 31,000 ,000 
5 X7  .133 5 1 34,000 39.215 5 30,000 ,000 
6 X5  .115 6 1 34,000 37.033 6 29,000 ,000 
7 X2  .101 7 1 34,000 35.410 7 28,000 ,000 
8  X7 .106 6 1 34,000 40.907 6 29,000 ,000 

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' Lambda is entered. 
a. Maximum number of steps is 32. 

b. Minimum partial F to enter is 3.84. 
c. Maximum partial F to remove is 2.71. 

d. F level, tolerance, or VIN insufficient for further computation. 

  SPSS 20,0المصدر : مخرجات برنامج 
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The impact of accounting information system on financial performance in light of 

international accounting standards 
 


)*(& )**( 

 
  

 

      تهدف هاته الدراسة  إلبراز أثر نظام المعلومات المحاسبي الذي يعتبـر الركيـزة األساسـية بالمؤسسـة
باعتباره يزود مختلف األطراف بنتائج المؤسسات مترجمة على شكل قوائم وتقارير مالية تتصف بخصائص تجعلهـا  

،  على األداء المالي للمؤسسة حيث تكون مخرجات و خارجيةذات أهمية لمستخدميها أيا كانت هذه األطراف داخلية أ
نظام المعلومات المحاسبي معدة وفق معايير المحاسبة الدولية، األمر الذي يؤكد مصداقيتها ويساعد في تقيـيم نشـاط   

  .بشكل خاص الماليو أدائها خاصة في الجانب المالي الذي يعتبر مرآة ألدائها العام المؤسسة 
  

 معايير المحاسبة الدولية، األداء المالي، نظام المعلومات المحاسبي. 
Abstract : Designed this study to highlight the impact of accounting information system, which is 
the basic foundation institution as providing various parties the results of the institutions translated 
in the form of lists and financial reports characterized the characteristics make the mrelevant to its 
users, whatever these parties, internal or external, on the financial performance of the institution 
where the outputs of accounting information system designed according to international accounting 
standards, which confirms the credibility and helps to assess the activity of the organization, 
especially in the financial aspect, which is a mirror of the overall performance and its financial 
performance in particular. 
 
Keywords : Accounting information system, financial performance, the International Accounting 
Standards, 

 
 

لى طلب لقد حدثت تطورات هامة خالل السنوات األخرية يف كل من الوظيفة احملاسبية والبيئة احمليطة ا وذلك نتيجة التزايد ع
املعلومات سواء من حيث الكم أو الكيف مبا يتماشى مع منو املؤسسات، واستجابت هلذه التطورات وتفاعلت معها على أسـاس أن  

يعترب من أهم املصادر للحصول على املعلومات الكمية اليت تساعد على معرفة نتائج النشاط للمؤسسة خالل  احملاسيبنظام املعلومات 
  .املركز املايل يف تاريخ معني وتساعد اإلدارة يف ترشيد عملية  اختاذ القراراتفترة معينة وتوضح 

وزادت أمهية نظام املعلومات احملاسيب باعتباره أهم مكونات نظام املعلومات اإلداري فهو يـزود خمتلـف األطـراف بنتـائج     
ملستخدميها أيا كانت هذه األطراف داخليـة أو  املؤسسات مترمجة يف شكل قوائم وتقارير مالية تتصف خبصائص جتعلها ذات أمهية 

جـة  خارجية، ونظام املعلومات احملاسيب تأثر بالتغريات اليت عرفتها احملاسبة خاصة املعايري احملاسبية الدولية، هذا التأثر انعكس على در
احمليط الستغالل هذه املعلومات يف االستفادة من خمرجاته من طرف مستخدميها، وتسعى إدارة املؤسسة يف ظل املنافسة اليت يشهدها 

املايل الذي يعترب مرآة ألدائها العام وإن  تقييم نشاطها ومعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف وهذا بتحقيق نتائج اجيابية خاصة يف اجلانب
  .تعددت أبعاده، وتقييم األداء املايل يستند أساسا على القوائم املالية من خالل جمموعة من املؤشرات

  :فإن اإلشكالية الرئيسية اليت يعاجلها هذا البحث هي سبقخالل ما من 
  كيف يؤثر نظام املعلومات احملاسيب على األداء املايل للمؤسسات يف ظل املعايري احملاسبية الدولية ؟

__________________________________________________ 
eMail :   (*) : mohcene.aouatef@univ-ouargla.dz  &  (**): bezgrari.hayet@univ- ouargla.dz   
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  :  وسنحاول معاجلة هذه اإلشكالية من خالل احملاور اآلتية    
  املايل واألداءنظام املعلومات احملاسيب  -
  نظام املعلومات احملاسيب يف ظل املعايري احملاسبية الدولية -
  يل يف ظل املعايري احملاسبية الدوليةمسامهة نظام املعلومات احملاسيب يف حتسني األداء املا -

 

  
-I يعترب نظام املعلومات احملاسيب اجلهة املسؤولة عن توفري املعلومات املالية والكمية جلميـع اإلدارات   :نظام املعلومات احملاسيب

خيتص بتجميع ومعاجلة وحتليل وتوصيل املعلومات املالية إىل األطـراف   أحد مكونات تنظيم إداري" واألطراف األخرى، ويعرف أنه 
  .1"املعنية الختاذ القرارات االقتصادية

نظام للمعلومات داخل املؤسسة يتكون من جمموعة من املقومات البشرية واملادية اليت تعمـل  " اإلسالمي أنه  الفكرويعرف يف 
حماسيب إسالمي، يستمد قواعده ومبادئه من الفقه اإلسالمي احلنيف وذلك دف مساعدة مجيعها يف إطار حماسيب متكامل وفقا ملنهج 

  . 2"اإلدارة يف مزاولة وظائفها املختلفة وكذا مساعدة األطراف اخلارجية على حسن اختاذ القرارات املتعلقة بتعاملها مع املؤسسة
لومات اإلدارية الذي يقوم بتوفري املعلومات الـيت تـؤثر علـى    نالحظ أن نظام املعلومات احملاسيب جزء ال يتجزأ من نظام املع

نشاطات املؤسسة ككل، ومجيع نظم املعلومات دف إىل توفري املعلومات املالئمة من أجل اختاذ قرارات صحيحة تساعد على حتقيق 
  .األهداف

  :احملاسيب شأنه شأن أي نظام يقوم على ثالثة مكونات رئيسية هي املعلوماتونظام 
وتتمثل يف العمليات املالية اليت يتم تسجيلها يف السجالت ، هذه البيانات ناجتة من خمتلف تعامالت املؤسسـة    :املدخالت - 1

أو أحـداث ماليـة   ...) احلوافز، األجور(مع الغري سواء عالقتها بدائنيها أو عمالئها أو أحداث داخل املؤسسة كعالقتها مع العمال 
صرف مواد من املخازن إىل ورشات اإلنتاج، حتويل اإلنتاج النـهائي علـى   (الداخلية لتفاعل عوامل اإلنتاج  وكمية ناجتة عن احلركة

  ...).املخازن
وإعدادها لالسـتخدام مبـا   ) البيانات(اليت تبذل من أجل جتميع املدخالت  النشاطات جمموعوهي ): التشغيل(العمليات  - 2

ل يف تبويب وتسجيل البيانات يف شكل قيود لليوميـة وتلخـيص ذلـك يف مـوازين     وتتمث يتناسب واحتياجات متخذي القرارات
  3.املراجعة
 .يف خمتلف التقارير املالية املوجهة ملستخدميها وتتمثل: املخرجات - 3

  .مبلحق األشكال واجلداول) 1-1(رقم  وهو املعرب عنه يف الشكل
I -1 -سيبالشروط الواجب توافرها يف نظام املعلومات احملا:  

احملاسيب جمموعة من املبادئ واألساليب اليت ميكن عن طريقها جتميع البيانات واملعلومات داخل املؤسسـة   املعلوماتيشكل نظام 
بصورة متكن من حتقيق األهداف، ويتيح النظام التنسيق والرقابة وسهولة العمليات داخل املؤسسة ولكي يكون أكثر فعالية جيـب أن  

 4:يكون
هليكل التنظيمي للمؤسسة حىت يوفر املعلومات الالزمة لتحقيق أهداف اإلدارة حيث تظهر املعلومات احملاسبية عالقة مرتبطا با -

  .األنشطة اإلدارية بعضها ببعض يف شكل جمموعة من التقارير الدورية اليت تفيد يف حتقيق األهداف
اخلطط عن طريق مقارنة النتائج الفعلية باخلطط املعـدة سـابقا   مصدرا لتزويد اإلدارة العليا مبعلومات كافية عن نتائج تنفيذ  -

  .وعرضها يف تقارير واضحة
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  .فيه تكامل املعلومات وخصوصا املعلومات اخلارجية املفيدة مثل الظروف االقتصادية السائدة يف السوق -  
نظام املعلومات والبيئة احمليطة حىت يـتم   يوفر قنوات اتصال لتدفق املعلومات إىل داخل وخارج املؤسسة وإجراء مواءمة بني -  

  .توفري املعلومات وفقا لظروف مستخدمي املعلومات
يستجيب نظام املعلومات احملاسيب لطلب املعلومات بصفة مستمرة من خالل توليد املعلومات وقت احلاجة هلا، هذا نتيجـة   -  

 .  لوجود البيانات احملفوظة إىل حني احلاجة إليها
   I  -2-ظائف نظام املعلومات احملاسيبو:  

  5:يتضمن نظام املعلومات احملاسيب يف املؤسسة على العديد من الوظائف تتمثل يف
مجع وختزين البيانات املتعلقة بأنشطة وعمليات املؤسسة بكل كفاءة وفعالية اليت تشمل إدخال البيانـات للحصـول علـى    * 

حتها والتأكد من مشولية املستندات األساسية النامجة عن أمر البيع مثل أمر البيـع  املعلومات وتسجيلها يف املستندات والتحقق من ص
  .والفواتري
وتصنيف املستندات وإجراء جمموعة من العمليات احملاسبية على البيانات، يف بعض املؤسسات يـتم   الفرزمعاجلة البيانات عرب * 

ليومية، ولتسهيل العمليات يتم إعطاء أرقام مستقلة لكل حساب من حسابات جتميع العمليات املتشاة يف مستند واحد لترحيلها إىل ا
  .دفتر األستاذ العام وأرقام فرعية حلسابات دفاتر األستاذ املساعد

والبيانات لتحقيق رقابة داخلية متكاملة تعطي ثقة أكرب باملعلومات، ودف الرقابة إىل التأكد من  األصولالتأمني والرقابة على * 
  .ة األصول من املخاطر والتأكد من صحة البياناتمحاي

إن نظام املعلومات احملاسيب يقدم أنواع خمتلفة من املعلومات غالبا ما : املفيدة لإلدارة الختاذ القرارات واملعلوماتتوفري البيانات * 
هداف وتعظيم الثروة داخل املؤسسة كمية وعلى شكل قيم مالية ما يساعد متخذي القرارات لصنع قرارام لتحقيق األ بصورةتكون 

  6:ومن هذه املعلومات
  .معلومات عن املشاريع االستثمارية حيث يتم حتديد تكلفة وعائد املشاريع البديلة واملفاضلة بينها -
  .نظام تتضمن تكلفة مجع البيانات وتكلفة تشغيل النظام اجلديد أيتكلفة تشغيل  -
ا يف اختاذ القرارات لكن جيب أن تكون اإليرادات املتوقعة من استخدامها أكـرب مـن   تكلفة استنتاج املعلومات واستخدامه -
  .تكلفتها
 3-I -مفهوم املعلومات احملاسبية:  

كل املعلومـات الكمـية وغري الكمـية اليت ختـص األحـداث االقتصاديـة، اليت تتم معاجلــتها  " املعلومات احملاسبية هي
املعلومـات احملاسبـي يف القوائم املالـية املقدمـــة للجـهات اخلارجــية، ويف خــطط   والتقـرير عنها بواسطـة نظـم 

  .7"املستخدمة داخلـياً والتقاريرالتشغـيل 
معطيات عددية مرتبطة بظاهرة اقتصادية حدثت يف املاضي، احلاضر أو املستقبل " للمحاسبة أا  األمريكيةولقد عرفتها اجلمعية 

  . 8"الحظة معينة وفقا لقواعد معينةلكيان ما من خالل م
البيانات اليت متت معاجلتها للحصول على مؤشرات ذات معىن تستخدم كأساس يف عمليـة اختـاذ   " واملعلومات احملاسبية هي  

ت القرارات، ويتعني التوازن يف إعداد هذه املعلومات من حيث احلاجة إىل التفصيل فيها من جهة ومدى اختصارها على شكل دالال
  .9"رقمية مركزة من جهة أخرى لتكون ذات منفعة ملتخذي القرار
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وتنشأ احلاجة إىل املعلومات احملاسبية من نقص املعرفة وحالة عدم التأكد، لذا اهلدف منها هو ختفيف حالة عدم التأكـد لـدى   
ملسبقة وذلك عندما تسـتخدم كنسـب   ألن وفرة املعلومات الالزمة تؤدي إىل زيادة املعرفة ا) خاصة متخذي القرارات(مستخدميها 

احتمالية لالختيار بني البدائل املتاحة، لذا ليس من الضروري أن تتحول البيانات إىل معلومات بعد إجراء العمليات عليها بل يـرتبط  
  10:عند استخدامها من قبل متخذي القرارات ومها شرطنيذلك بتحقيق 

  .  عدم التأكد لدى متخذ القرار وهذا من خالل تقليل عدد البدائل املتاحةأن املعلومات الناجتة جيب أن تقلل من درجة  - 
جيب أن تزيد من معرفة متخذ القرار وذلك يف حالة عدم حتقيق الشرط األول، حيث ميكن االستفادة من املعرفة املضـافة يف   - 

  .اختاذ قرارات مستقبلية
  .إمنا بيانات مرتبة ميكن استخدامها كمدخالتذلك فال ميكن اعتبارها معلومات  حتققأما يف حالة عدم 

II -األداء املايل:  
مدى قدرة املؤسسة على االستغالل األمثل ملواردها يف االستخدامات ذات األجـل الطويـل وذات   "  بـيعرف األداء املايل   

  .11"األجل القصري من أجل تشكيل الثروة
تاب واملدراء سواء أكان ضمن الدراسات التطبيقية والنظرية يف عمليات تقييم املايل القاسم املشترك بني الك األداءويعد استخدام 

يل األداء أو ضمن الواقع العملي يف خمتلف املؤسسات، ويبقى األداء املايل اال احملدد ملدى جناح املؤسسات وإن عدم حتقيق األداء املا
إن تفوق املؤسسة على غريها يف ميدان األداء املايل يضمن هلـا  ، و12باملستوى األساسي املطلوب يعرض وجودها واستمرارها للخطر

ـ  ة مركزا تنافسيا ويفتح هلا آفاق حنو تعزيز ذلك املركز وتطويره، إذ أن حتقيق األداء املتفوق واملركز املايل املتفوق يعدان وجهان لعمل
  .األدلة حول أداء املؤسسة استراتيجيا هو أدائها املايل أفضلواحدة وأن 

  13:أيضا من خالل العوامل التالية املايلرف األداء ويع
 .    العوامل املؤثرة يف املردودية املالية  -
 .أثر السياسات املالية املتبناة من طرف املسريين على مردودية األموال اخلاصة  -
 .مدى مسامهة معدل منو املؤسسة يف إجناح السياسة املالية وحتقيق فوائض وأرباح  -
 .النشاط للمصاريف العامة  مدى تغطية مستوى -

II –1- مصادر املعلومات املعتمدة يف تقييم األداء املايل:  
املعلومات اليت يعتمد عليها يف تقيم األداء املايل باختالف املقاصد واألهداف املراد الوصول إليها، وتنقسـم هـذه    مصادرتتعدد 

احملاسبية للمؤسسة، ومصادر خارجية تتمثل يف املؤشرات واملعطيـات   املصادر إىل مصادر داخلية تتمثل أساسا يف البيانات والكشوف
  . املستخلصة من حميط املؤسسة االقتصادي واملايل

وتتمثل يف البيانات واملعلومات اليت تتعلق بالبيئة احمليطة باملؤسسة وتكون مصادرها عادة من أسواق املال : املصادر اخلارجية -1
املاليني والنشرات الدورية من املؤسسات املتخصصة سواء احلكومية أو اخلاصة ومراكز األحبـاث   اءالوسطوهيئات البورصة ومكاتب 

وشركات االستثمار وكمثال على هذه املعلومات معدالت التضخم وقيمة الفرصة البديلة والوصول إىل الكلفة األفضل من بني البدائل 
تدفقات النقدية وواقع األصول احلقيقية واجتاهاا املستقبلية والقيود على سياسات املتاحة، وتقييم املركز التنافسي للمؤسسة ومقدار ال

املطبق وطبيعة املشاريع املنافسة ودرجة االستقرار االقتصادي والسياسي وطبيعة األحداث االقتصـادية   الضرييبتوزيع األرباح والنظام 
 . 14اهلامة املؤثرة واملتوقع حصوهلا بعد إعداد امليزانية

  .املعلومات اليت تقدمها مصلحة احملاسبة وتتمثل يف التقارير املالية عموماوهي : املصادر الداخلية -2
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 -2-II مؤشرات تقييم األداء املايل:  
املالية ألغراض قياس وتقييم أداء املؤسسة قد أصبح من األمور واسعة االنتشار إىل درجة ميكـن   واملؤشراتإن استخدام النسب 

قد ال يتصور أن يتم حتليل أي بيانات عن أداء املؤسسات ومراكزها املالية بدون استخدام النسب واملؤشرات املالية بصورة القول بأنه 
  15. أو بأخرى

  :مؤشرات تقييم األداء املايل يف النقاط الثالثة التالية حتديدوميكن 
 .تقييم األداء باستخدام التوازنات املالية -
 .سب املاليةتقييم األداء باستخدام الن -
 .االجتاهات احلديثة يف تقييم األداء املايل -

 

 
تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف حتسني نوعية املعلومات احملاسبية املقدمة ملختلف فئات املستخدمني، وذلك مـن خـالل    يساهم

وقابلة للفهم وذات موثوقية عالية، كما أا تساهم يف جعل املعلومات احملاسبية قابلة للمقارنة مع املعلومـات  تقدمي معلومات مالئمة 
للمؤسسات األخرى وبني القوائم املالية للمؤسسة نفسها لفترات زمنية متعددة، ولقد حدد اإلطار املفاهيمي للمعايري احملاسبية الدولية 

 .ة جتعلها أكثر موائمة الستخدامهاعدة خصائص للمعلومات احملاسبي
I - خصائص املعلومات احملاسبية: 

إن مقدار ونوع املعلومات اليت تقدم لألطراف الداخلية واخلارجية لتمكنهم من اختاذ القرارات الصـحيحة يتطلـب أن تتميـز    
ذات منفعة حبيث تكون شاملة وتغطي خبصائص نوعية تسهل ذلك مما جيعلها سلعة مرغوبة لديهم، فاملعلومات جيب أن تكون مفيدة و
ونظرا للتأثري املباشـر للمعلومـات   . مجيع جوانب موضوع القرار إضافة إىل ميزات أخرى كاإلجياز واحلداثة لكي تكون أكثر أمهية

يف سـنة  ) 2(فاهيم رقم احملاسبية على القرارات والوظائف اإلدارية املختلفة قام جملس معايري احملاسبة املالية األمريكي بإصدار قائمة امل
بعنوان اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية أوضح من خالهلا جمموعة من اخلصائص الرئيسية والفرعية للمعلومات احملاسبية  1980

كـي  إضافة إىل القيود أو احملددات على إنتاج املعلومات احملاسبية، ومبا أن مستخدمي املعلومات هم يف الغالب متخذي القـرارات ول 
  :يكون احلكم عادال عليها لذا هناك بعض الصفات اليت جيب أن متيز متخذ القرار منها

  .فهم حمتوى املعلومات علىالقدرة * 
  .االستخدام الصحيح للمعلومات يف القرارات املناسبة واملالئمة اليت أعدت من أجلها تلك املعلومات علىالقدرة * 
  .التعامل مع أنواع املعلومات احملاسبية خالل فترة زمنية سابقةوالزمنية املتعلقة ب النوعيةاخلربة * 
احلكم على املعلومات يرتبط مبستخدميها فمن غري املعقول أن تستخدم من طرف شخص ال يفهم احلـد األدىن ممـا    فإنوعليه  
  .احملاسبية مث يتم احلكم عليها أا غري جيدة أو غري مفيدة املعلوماتحتتويه 

  16:ددان إمكانية إنتاج املعلومات احملاسبية مهاحي قيدانوهناك 
  .اجلدوى االقتصادية اليت تتحدد من خالل قدرة املعلومات احملاسبية على حتقيق عائد أكرب من تكلفة إنتاجها -
ذ بعـني  األمهية النسبية للمعلومات املنتجة ومدى قدرا على التأثري على اختاذ القرار من قبل شخص معني دون آخر مع األخ -

  .االعتبار بعني االعتبار اختالف ذلك التأثري من شخص إىل آخر
  :اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية إىل تصنيفوميكن 
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I -1 - خصائص رئيسية:  
ا عالقة وثيقة بني املعلومات احملاسبية واألغراض اليت تعد من أجلها، وميكن وصفها باملالئمـة إذ  وجود ويقصد ا: املالئمة -1

كان القرار املتخذ على أساسها خمتلف عن القرار املتخذ بدوا، كما تساعد متخذ القرار على تقييم حمصلة إحدى البدائل اليت يتعلـق  
   . 17ا القرار شرط توافر اخلصائص األخرى اليت تتسم ا املعلومات املفيدة

  :خلصائص التاليةو حىت تعترب املعلومات احملاسبية مالئمة البد أن تتوفر فيها ا 
حيصل مستخدمي املعلومات احملاسبية عليها عند حاجته إليها ويف الوقت املناسب أي أن تكـون   أنوهو : توقيت املعلومات -

متاحة عند الطلب قبل أن تفقد قيمتها وتبقى مفيدة ومالئمة الختاذ القرارات وهو ما يطلق عليه مبدأ زمنية املعلومات فمـثال نشـر   
  .تعلقة باملؤسسة بعد مدة من انتهاء السنة املالية يفقد املعلومات القدرة على التأثري يف القرارالتقارير امل

وهي القدرة على تقومي وتصحيح التوقعات السابقة، مبعىن أن تكون املعلومات صاحلة لالستخدام يف خمتلف : التغذية العكسية -
  .ييم األعمال املاضية وتصحيح التوقعاتالظروف ويف مجيع احلاالت حبيث ميكن استخدامها يف تق

للمعلومات املستخدمة قدرة تنبؤية باملستقبل أي أن تكون صاحلة عنـد اسـتخدامها يف    تكونمبعىن أن : القدرة على التنبؤ -
  .تصميم مناذج التنبؤ باألحداث االقتصادية قصرية األجل

يها وخلق حالة من االطمئنان لديهم لالعتماد عليها يف اختـاذ  أي إمكانية الوثوق باملعلومات من طرف مستخدم: املوثوقية -2
  .القرارات، هذه الثقة تتجسد إذا كانت خالية من األخطاء اجلوهرية وغري متحيزة يف عرض احلقائق

  :       إذا توافرت فيها ثالثة خصائص باملعلوماتوميكن الوثوق 
اسبية معربة عن األحداث اخلاصة ا بصورة سليمة وخاليـة مـن أي   أي أن تكون املعلومات احمل: صدق التعبري عن النشاط -

  .تالعب متعمد
  .التأثري على عملية احلصول على املعلومات لتخدم طرف على حساب آخر عدمأي ): احلياد(عدم التحيز  -
م نفـس الطـرق   يقصد بذلك أن النتائج املتوصل إليها من طرف أي شخص هي نفسها إذا ما مت اسـتخدا : قابلية التحقق -

  .واألساليب يف قياس املعلومات احملاسبية
- 2- Iإىل اخلاصيتني الرئيسيتني هناك خصائص ثانوية ال تقل أمهية عنها ميكن أن تزيد من جـودة   إضافة :اخلصائص الثانوية

  :أمههااملعلومات احملاسبية 
 قياس وعرض املعلومات احملاسبية مـن فتـرة إىل   ويعين الثبات على استخدام نفس الطرق واألساليب املعتمدة يف: الثبات -1

  .أخرى وإذا ما مت أي تغيري فيجب اإلشارة إىل ذلك لكي يؤخذ بعني االعتبار من طرف مستخدمي املعلومات
للمعلومات احملاسبية القدرة على إجراء املقارنات بني فترة وأخـرى لـنفس املؤسسـة أو     يكونأن  أي: القابلية للمقارنة -2

نة بينها وبني مؤسسات أخرى، وتؤدي هذه اخلاصية إىل متكني مستخدمي املعلومات من التعرف على أوجه التشابه واالختالف املقار
  .بني أداء املؤسسة وأداء املؤسسات األخرى خالل فترة زمنية معينة أو مقارنة أداء املؤسسة ذاا يف فترات زمنية خمتلفة

  18:ة جيب أن تتوفر فيها الشروط التاليةللمقارن قابلةولكي تكون املعلومات 
سهولة العرض واستخدام أسلوب واحد يف القياس وااللتزام بذلك من فترة مالية إىل أخرى يزيد مـن الثقـة يف املعلومـات    - 

  .وبالتايل يتحقق اهلدف منها
الية وإلعطاء ثقة أكثر ـا جيـب   املعلومات من فثرة زمنية إىل أخرى حىت تتم املقارنة بكفاءة وفع وعرضالثبات يف قياس  - 

  .االلتزام بسياسة حماسبية ثابتة وال يعين الثبات يف الطريقة املتبعة فقط إمنا أيضا الثبات يف تفسري الطريقة املتبعة
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ت من املعلومات إذا كانت غري قابلة للفهم ملستخدميها ويتوقف ذلك على طبيعة البيانـا  االستفادةال ميكن : القابلية للفهم -3
اليت حتتويها القوائم املالية وكيفية عرضها كما تتوقف على إمكانيات مستخدميها هذا ما يفرض على من يضع معايري احملاسـبة ومـن   
يقوم بإعداد القوائم املالية أن يكونوا على معرفة بقدرات مستخدميها، ولفهم أحسن للمعلومات احملاسبية جيب إتبـاع اإلجـراءات   

   19:التالية
  .البيانات يف جمموعات ذات مغزى ملستخدمي القوائم املالية وليس فقط احملاسبنيتصنيف  -
  .واضحة املعىن سهلة الفهم  بعناويناالستعانة  -
  .مقابل بعضها البعض املترابطةوضع البيانات  -
  .على املؤشرات اليت يرغب من يستخدم هذه القوائم يف معرفتها الدالةتقدمي األرقام  -

-II ـر املاليــةالتقاريـ:  
يقوم نظام املعلومات احملاسيب يف اية كل فترة زمنية معينة بإعداد جمموعة من التقارير موجهة خلدمة العديد من املستخدمني من 
أجل اختاذ القرارات املناسبة، حيث تعترب وسيلة االتصال بني معدي هذه التقارير ومستخدميها وتعترب جمموعة من العقود بني األطراف 

  ). املالك، الدائنني، اإلدارة والعاملني(اليت تقدم عوامل اإلنتاج 
نظام املعلومات احملاسيب وجيب أن حتتوي على معلومات صحيحة ودقيقة ومالئمة ملسـتخدميها لغـرض    نتاجالتقارير املالية هي 

لقد تطورت التقارير املالية يف ملتعارف عليها، واختاذ القرار، هذه املعلومات جيب أن تعد وفق الفروض والسياسات واملبادئ احملاسبية ا
من حيث كمية املعلومات اليت حتتويها ونوعيتها وطرق عرض البيانات ودرجة اإلفصاح املناسـبة وتوقيـت نشـر     األخريةالسنوات 

  .التقارير املالية
III -أنواع التقارير املالية :   

  20:ل تقارير ملختلف مستخدميها، وأهم التقارير املالية اليت يوفرهابعرض املعلومات يف شك احملاسيبيقوم نظام املعلومات 
هي اجلزء احملوري للتقارير املالية فهي وسيلة لتوصيل املعلومات على األطراف اخلارجية خاصة، كمـا أـا   : القوائم املالية -1

تاحة هلا، وتلخص القوائم املالية عمليات املؤسسة ذات فائدة إلدارة املؤسسة فهي توضح مدى جناحها أو فشلها يف استغالل املوارد امل
  .املركز املايل وتظهرعن فترة زمنية حمددة عادة سنة 
يف تقييم نواحي القوة املالية وحتديد الرحبية والتوقعات املستقبلية يف جمال املركز املايل والرحبية،  املساعدةودف القوائم املالية إىل 

  .اس جمموعة من القواعد واالفتراضات يطلق عليها املبادئ احملاسبية املقبولةوتعد القوائم املالية على أس
باإلضافة إىل القوائم املالية يوفر نظام املعلومات احملاسبية تقارير يفرضها القانون الضرييب فمثال القانون  :اإلقرارات الضريبية -2

عن امليزانية احملاسبية من حيث تقدمي احلسابات وحتديد النتيجة الضريبية  الضرييب اجلزائري يلزم املؤسسات بتقدمي ميزانية ضريبية ختتلف
  .اليت ختتلف عن الربح احملاسيب بإجراء بعض التغيريات لتحديد الوعاء الضرييب

العمليات  إضافة إىل القوائم املالية إىل معلومات حماسبية تفصيلية تساعدها يف ختطيط ورقابة اإلدارةحتتاج  :التقارير اإلدارية -3
لشراء اليومية، ويوفر نظام املعلومات ثالثة أنواع من املعلومات، النوع األول هو املعلومات الالزمة الختاذ القرارات الروتينية مثل قرار ا

و املعلومـات  والبيع، النوع الثاين هو املعلومات الالزمة لتخطيط العمليات غري الروتينية مثل قرار إضافة منتج آخر، أما النوع الثالث ه
  .املشاكلالالزمة حلل 
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بـد  احملاسبية الدولية يف توحيد لغة احملاسبة يف العامل كان هلا األثر على تقييم األداء املايل فسابقا كان ال املعايريباإلضافة إىل دور 

يري اجلديدة من إجراء التغيريات على املعلومات لتصبح معلومات مالية وهذا باالنتقال من امليزانية احملاسبية إىل امليزانية املالية أما مع املعا
افة أصبحت الكشوف احملاسبية مقبولة دون إجراء التعديالت، إضافة إىل أنه حتتوي على معلومات أكثر مما يسهل عملية التقييم باإلض

   21:إىل األسباب التالية
 .املؤسسة عليها تعتمد اليت عن االستدانة أدق و أوضح صورة ستكون -
حيث يتم تقييم األصول مرة واحدة يف السنة مما خيفض من التقييم الزائد  لألصول االعتبار بعین األخذ كيفية يف حتسنا هناك -
 األحيـان  غالب يف األعباء تكون ألن ممكنا الوسيطة احلسابات بواسطة التحليل يصبح لن النتائج حسابات جلدول بالنسبة. لألصول

 .الوظائف حسب جممعة
 حسـاب  أثنـاء  حذفها يتم مقابل نقدي بدون تكون اليت واألعباء فالنتائج اخلزينة، تدفقات جدول إىل إلزاميا انتقاال هناك -
 .السيولة تقييم يسهل مما الذايت للتمويل اخلام اهلامش
 .عن النشاط الناتج اخلزينة لتدفق شامل حتليل إىل للهوامش مفصل حتليل من االنتقال -
I - أثر املعايري احملاسبية الدولية على األداء املايل: 

على القوائم املالية اليت تعد وفق املبادئ احملاسبية املتعارف عليها فتوفر معلومـات ذات جـودة    أساسايعتمد تقييم األداء املايل 
اعد يف حتليل وضعية املؤسسة والتنبؤ بالوضعية املستقبلية والتقييم االرتدادي للتنبؤات السابقة وهذا ما جيعلـها ذات أمهيـة فهـي    تس

خاصة املالية سواء كانت تشغيلية، متويلية أو استثمارية ما يؤثر على رفـع األداء وزيـادة القيمـة     القراراتتساعد اإلدارة يف اختاذ 
  .مث تعظيم ثروة املسامهني وبالتايل االستمرار يف السوقالتنافسية ومن 

I- 1- معلومات بشكل رئيسي حول املركز املايل هذا األخري يتأثر باملوارد االقتصـادية الـيت تسـيطر     توفرامليزانية  :امليزانية
فاملعلومات حول اهليكل املايل مفيـدة يف  . يهاعليها، اهليكل املايل، السيولة والقدرة على السداد واالستجابة لتغريات البيئة اليت تعمل ف

بالقروض املستقبلية كما تساعد يف التنبؤ بالتدفقات النقدية املستقبلية، أما املعلومات حول السيولة والقدرة على السداد فتـبني   التنبؤ
  . قدرة املؤسسة على مواجهة االلتزامات املالية

I-2- ملرتبطة بتقييم األداء، و هو وثيقة تلخيصية لنواتج و أعباء الدورة ال يأخذ يف يتضمن العناصر ا :جدول حسابات النتائج
استنادا إىل مبدأ حماسبة االلتزام، و يسمح بإظهار النتيجة الصافية للدورة، باإلضافة إىل إظهـاره   التسديداالعتبار تاريخ التحصيل أو 
 لالستغالل، النتيجة العملياتية، النتيجة املالية، النتيجة العادية قبل الضريبة، القيمة املضافة، الفائض اإلمجايل(لعدة مستويات من النتائج 

و كل هذه املستويات كان  يتم حساا عـن  ) النتيجة الصافية للنشاطات العادية، نتيجة العمليات االستثنائية، النتيجة الصافية للدورة
  .طريق ما يسمى باألرصدة الوسيطة للتسيري

أيضا معلومات عن الرحبية بشكل خاص من أجل تقييم التغيريات احملتملة يف املوارد االقتصـادية   يعطيلنتائج جدول حسابات او
  . 22كما تساعد يف تقييم األنشطة التشغيلية، االستثمارية والتمويلية

I-3- الذي ) تدفقات اخلزينة جدول(باإلضافة إىل القائمتني السابقتني هناك قائمة التدفقات النقدية  : جدول تدفقات اخلزينة
وتقييم قدرة املؤسسة على توليد النقدية أو ما يعادهلا  وكذلك تقييم توقيت احلصول  النقديةأصبح يعطي صورة أوضح عن التدفقات 

سـداد  على تلك النقدية ودرجة التأكد املرتبطة ا، وحتدد تلك املقدرة يف النهاية إمكانية قيام املؤسسة بدفع الرواتب للمـوظفني و 
  . مستحقات املوردين وسداد الفوائد وتسديد القروض ودفع أرباح األسهم إىل املسامهني
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I-4- جدول تغري رؤوس األموال اخلاصة حتليال للحركات اليت أثرت يف كل فصل من  وميثل: جدول تغريات األموال اخلاصة
، و بواسطته ميكن معرفة عمليات توزيع احلصـص و  23اليةالفصول اليت تتكون منها رؤوس األموال اخلاصة للمؤسسة خالل السنة امل

األعباء و النواتج املسجلة مباشرة يف رأس املال و التغريات يف الطرق احملاسبية و خمتلف التصحيحات لألخطاء اليت كان هلا أثر علـى  
  .رأس املال

قائمة واحدة مبفردها بل يتم اسـتخدامها  قائمة تعطي معلومات حول شيء معني إال أنه ال ميكن استخدام  كلبالرغم من أن و
  .باالشتراك مع القوائم األخرى إلعطاء صورة كاملة عن األداء

II- أثر نظام املعلومات احملاسيب على األداء املايل مبؤسسة املطاحن الكربى للجنوب بسكرة:  
الدولية قمنا بأخذ عينة من املؤسسات اجلزائرية وهـذا   احملاسيب على األداء املايل يف ظل املعايري احملاسيب املعلوماتملعرفة أثر نظام 

  .، وقد مت اختيار مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب كعينة لذلكاحملاسيبمن خالل حتليل قوائمها املالية املعدة وفق النظام املايل 
II -1 -تعريف مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب:  

ط يف جمال الصناعات الغذائية، وهي مؤسسة ذات أسهم برأمسال قدره مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب هي مؤسسة خاصة تنش
ببلدية أوماش التابعة لدائرة أورالل بوالية بسكرة، حيث تشتهر هذه البلدية بالنشاطات الصناعية  اجلغرايفموقعها دج،  300000000

ها خط السكة احلديدية، وباحملاذاة من مؤسسـة  الواصل بني مشال اجلزائر وجنوا، وكذلك يقطع 03كما يقطعها الطريق الوطين رقم 
  ".اللني والصلب"القمح بنوعيه : اليت تزودها باملواد األولية )CCLS(املطاحن الكربى للجنوب توجد تعاونية اخلضر واحلبوب اجلافة 

  :تتضمن مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب وحدتني مها
  .الوحدة الرئيسية وهيوحدة الدقيق والفرينة  -
  .الكسكسحدة و -

  .للمؤسسة إنتاج الدقيق والفرينة بأنواعه والكسكس والنخالة الرئيسيويتمثل النشاط 
II-2 -دراسة القوائم املالية ملؤسسة املطاحن الكربى للجنوب: 

أنظـر   – ليلـها وهذا لتح املعدة وفق النظام املايل واحملاسيب لوحدة الدقيق والفرينة 2011لقد قمنا باختيار القوائم املالية لسنة 
  .-ملحق األشكال واجلداول

  :سنقوم حبساب بعض مؤشرات األداء املايل للوحدة )01(امللحق رقم من خالل املعلومات املتوفرة لدينا يف امليزانية 
  دج: الوحدة               2011-2010مؤشرات التوازن املايل لسنيت ): 3- 1( جدول رقم

  2-1ني اعتمادا على اجلدولني رقم تمن إعداد الباحث :املصدر  
  

من خالل املؤشرات املتحصل عليها نالحظ أن كل املؤشرات موجبة فاملؤسسة حققت رأس مال عامل موجب هـذا يعـين أن   
لتثبيتات بالقروض قصـرية األجـل ، أمـا بالنسـبة     املؤسسة متول أصوهلا الثابتة باألموال الدائمة ما جيعلها يف أمان من خطر متويل ا

فاملؤسسة لديها احتياجات مالية لتمويل دورة االستغالل لذا عليها أن تبحث عـن مصـادر مثـل      العامللالحتياجات يف رأس املال 

 2010 2011 العالقة الرياضية املؤشر 
األصول الثابتة -األموال الدائمة رأس املال العامل   موجب 188,78 933 49  موجب 849,35 776 90 

الديون ق األجل –األصول املتداولة  االحتياجات يف رأس املال العامل   موجب 783,91 593 8  موجب  47, 373 711 67 
سلفات مصرفية –القيم اجلاهزة  اخلزينة موجب   وجبم   88, 475 065 23 41 339 404 ,87 
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منأى عن خطر تسـديد  حتصيل حقوقها من الزبائن أو الذمم األخرى أو تصريف خمزوا ، بالنسبة للخزينة فهي موجبة ما جيعلها يف 
  .القروض قصرية األجل هذا لعدم وجود سلفات مصرفية

  2011-2010مؤشرات التوازن املايل لسنيت ): 3-2(جدول رقم

 العالقة الرياضية النسبة 
 السنوات

2011 2010 
لالديون قصرية األج/األصول املتداولة نسبة السيولة العامة  1,59 1,24 

الديون قصرية األجل/املخزونات-صول املتداولةاأل نسبة السيولة املختصرة  1,30 0,95 
لالديون قصرية األج/ قيم جاهزة نسبة السيولة الفورية  0,20 0,15 

  2-1من إعداد الباحثتني اعتمادا على اجلدولني  :املصدر
فأصوهلا املتداولة تغطي املؤسسة لن تواجه خطر عدم تسديد القروض قصرية األجل  أنمن خالل النسب املتحصل عليها نالحظ 

 %30و   %20القروض حىت السيولة اجلاهزة ميكنها أن تغطي القروض ق األجل فالنسبة املتحصل عليها قريبة من النسب املعيارية 
  .السيولة يف املؤسسة يف األجل القصري جيدة وليس هناك خطر لعدم التسديد وضعيةهذا يعين أن 

حسب النظام املايل واحملاسيب قد سهل عمليـة تقيـيم األداء املـايل     - )02و 01(لحق رقم امل -و املالحظ أن شكل امليزانية 
للمؤسسة فعناصر األصول مصنفة حسب املدة والسيولة كذلك عناصر اخلصوم مصنفة حسب تاريخ االستحقاق هكـذا ال يوجـد   

  .احملاسيبداعي لتحويلها إىل ميزانية مالية كما كان معمول به سابقا يف املخطط الوطين 
يعطي معلومات أكثر ملستخدمي التقارير املالية فهـو يـبني    - )03(امللحق رقم  -جلدول حسابات النتائج  اجلديدإن الشكل 

مكونات النتيجة فنالحظ أن نتيجة االستغالل تشكل اجلزء األكرب وهي النشاط العادي للمؤسسة إنتاج وبيع الدقيق والفرينة والـيت  
يف حني أن النتيجة املالية كانت سـالبة  دج  612,15 060 33دج و  566,44 937 27على التوايل  2011و 2010بلغت سنيت 

فنالحظ أن املبلغ اخنفض يف سـنة  ومتثل غالبا فوائد القروض دج   233,73 107 7-و  2011دج يف سـنة   972,88 864 4-بقيمة 
  .لتسديد جزء منها  وهذا يفسر باخنفاض القروض املصرفية نتيجة 2010مقارنة ب  2011

يوضح وضعية اخلزينـة وخمتلـف التـدفقات     - )04(امللحق رقم  -جدول التدفقات النقدية  السابقتنيباإلضافة إىل القائمتني 
النقدية وشبه نقدية فنالحظ أن املصدر الرئيسي للخزينة هو التحصيالت من العمالء والقروض املتحصل عليها والتحصـيالت مـن   

ستثمارات ومايالحظ أن قيمة التثبيتات مل تنخفض أي ال يوجد تنازل عنها لذا فاملبالغ املشار إليها يف اجلدول ال تعطي التنازل على اال
صورة صادقة عن وضعية اخلزينة، كما أن املدفوعات فتتمثل أساسا يف التسديد للموردين وتسديد أقساط القروض والفوائد املترتبـة  

  .عنها
 

 
 هذا البحث إىل نظام املعلومات احملاسيب يف املؤسسة وكيف يقوم بتزويد خمتلف األطراف باملعلومات املفيـدة يف  لقد تطرقنا يف

ري اختاذ القرار خاصة إدارة املؤسسة اليت تسعى إىل حتسني أدائها املايل من خالل املعلومات احملاسبية املتوفرة واليت أصبحت ختضع ملعـاي 
فمن خالل دراسة الوضعية املالية لوحدة الدقيق والفرينة رأينا كيف ساعدت القوائم املالية يف   ة ملستخدميها،جتعلها أكثر فعالية وفائد

  :وخلصنا يف هذه الدراسة إىل التعرف على الوضعية املالية للوحدة هذا دون اللجوء إىل إجراء أي تغيري 
 اختاذ القرارات املناسبة فمعظم املؤسسات تقوم بإعدادها لغرض حتديد ضرورة إعطاء أمهية أكرب للتقارير املالية واالستفادة منها يف -

 .النتيجة سواء احملاسبية أو اجلبائية
 .االلتزام مبعايري احملاسبة الدولية جيعل املعلومة احملاسبية أكثر جودة وفائدة ملستخدميها -
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اسيب وفق املعايري احملاسبية الدولية سيجعل املؤسسة تستفيد منها إن إعداد التقارير املالية اليت تعترب أهم خمرجات نظام املعلومات احمل -
 .أكثر الختاذ القرارات اليت تفيد يف حتسني أدائها املايل

أن مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب تقوم بإعداد القوائم املالية وفق املعايري احملاسبية الدولية حىت وإن كان هناك عدم حتكم أكثر  -
النسبة جلدول تدفقات اخلزينة إال أن املؤسسة تسعى إلعداد قوائم ذات جودة وأمهية بالنسبة لكل يف ذلك كما رأينا ب

  .مستخدميها
 

 

 11 
  مؤثرات سياسية              البيئة احمليطة باملؤسسة                                                                  

  

   

  

  

  

        
 

  مستخدمي البيانات احملاسبية خارج املشروع          مؤثرات اجتماعية                                           
  .23، ص 2005 كمال الدين مصطفى الدهراوي، مدخل معاصر يف نظم املعلومات احملاسبية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،: املصدر

 

01–31122011 

حظة األصول
مال

 

 N-1صايف  Nصايف  اهتالك ومؤونات إمجايل 
           أصول غري جارية

(goodwill)) فارق بني االقتناء           
           تثبيتات معنوية
           تثبيتات عينية

 74.715.080 74.715.080 0 74.715.080   األراضي  
 328.084.132,8 316.853.496 110.613.764,7 427.467.260,7   املباين  
 172.721.780,5 97.336.125,56 609.112.435,9 706.448.561,5   تثبيتات عينية أخرى  
           تثبيتات ممنوح امتيازها  

 9.455.449,95 9.565.529,93 0 9.565.529,93   تثبيتات جيرى اجنازها
           تثبيتات مالية

           سندات موضوعة موضع معادلة

نظام املعلومات احملاسيب                           مستخدمي البيانات              لوحدة االقتصادية   ا
          احملاسبية

      املخرجات                                                                                 املدخالت     
 

)                    بيانات تتعلق باملشروع(  
                                                   

معلومات عن املشروع                                                                          

 التشغـيـــل
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مسامهات أخرى وحسابات دائنة ملحقة 
 ا

          

           سندات أخرى مثبتة
 85.545.739,01 113.909.802,3 0 113.909.802,3   إقراض و أصول مالية أخرى غري جارية

 853.047,9 .9 9.853.047,9 0 9.853.047,9   ألصلضرائب مؤجلة على ا
 754.149.368 622.233.081,7 719.726.200,6 1.341.959.282   جمموع األصول غري اجلارية

           أصول جارية
 59.749.405,41 44.051.799,84 0 44.051.799,84   خمزونات ومنتجات قيد التنفيذ

           حسابات دائنة واستخدامات مماثلة
 69.278.509,74 92.207.917,66 9.975.756,8 102.183.674,5     الزبائن

 84.096.090,87 85.556.801,35 0 85.556.801,35   مدينون آخرون
           الضرائب و ما شاها

           حسابات دائنة أخرى واستخدامات مماثلة
           املوجودات و ما شاها

           ل املوظفة وأصول مالية جارية أخرىاألموا
 41.339.404,87 23.065.475,88 0 23.065.475,88   اخلزينة

 254.463.410,9 244.881.994,7 9.975.756,8 254.857.751,5   جمموع األصول اجلارية
 1.008.612.779 867.115.076,4 729.701.957,4 1.596.817.034   اموع العام لألصول

  من إعداد الباحثتني اعتمادا على التقارير املالية للمؤسسة :املصدر
  

02–31122011 
 N N-1 مالحظة اخلصوم

       رؤوس األموال اخلاصة

   رأس املال مت إصداره
    300 000 000,00  

  
           300 000 000,00  

  
       ن بهرأس مال غري مستعا
       عالوات واحتياطات
1( فوارق املعادلة  )        

     النتيجة الصافية
      24 613 233,20  

  
              23 325 408,71 

   
الترحيل من  -رؤوس أموال خاصة أخرى

   جديد
    149 782 021,20  

  
           126 456 612,41  

  

   احلسابات بني الوحدات 
    211 793 566,42  

  
           292 159 651,81  

  
1( حصة الشركة املدجمة )        
1( حصة ذوي األقلية  )        

    672,93 941 741           820,82 188 686     1اموع 
       اخلصوم غري اجلارية

   القروض و الديون املالية
      26 821 110,23  

  
              62 140 883,83 
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       )املؤجلة و املرصود هلا( الضرائب 
       ديون أخرى غري جارية

       مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقا
    883,83 140 62             110,23 821 26      2جمموع اخلصوم غري اجلارية 

       اخلصوم اجلارية

   املوردون و احلسابات امللحقة
    144 869 895,73  

  
           195 298 601,93  

  

     الضرائب
         5 987 463,92  

  
                1 520 050,85 

   

     ديون أخرى
         3 247 785,73  

  
                7 711 569,33 

   
         خزينة اخلصوم

    222,11 530 204           145,38 105 154     3جمموع اخلصوم اجلارية 
    778,87 612 008 1        076,43 115 867     اموع العام للخصوم

من إعداد الباحثني اعتمادا على التقارير املالية للمؤسسة :املصدر 

0331122011 
 2010 2011 مالحظة العناصر

 433,23 157 935 665,69 882 194 1       رقم األعمال
 619,29 392 98 990,90 111 102   تغريات خمزون املنتجات التامة و القيد التنفيذ

 اإلنتاج املثبت
         

 إعانات االستغالل
         

 052,52 550 033 1 656,59 994 296 1     إنتاج السنة الصافية -1
 490,44 195 865- 639,33 327 104 1-     املشتريات املستهلكة

 222,68 945 13- 312,76 222 17-   اخلدمات اخلارجية و االستهالكات األخرى

 549 121 1-     استهالك السنة املالية -2
952,09 -879 140 713,12 

 339,40 409 154 704,50 444 175     )2- 1(القيمة املضافة لالستغالل   -3
 أعباء املستخدمني

 
    -57 301 541,08 -48 483 718,94 

 725,22 372- 847,78 773 2-     الضرائب و الرسوم، و املدفوعات املشاة
 895,24 552 105 315,64 369 115     الفائض اإلمجايل عن االستغالل -4

 999,38 680 6 917,23 778 4   )فائض قيمة التنازل(املنتجات العملياتية األخرى 
 858,92 467 5- 328,58 521 7-     األعباء العملياتية األخرى

 916,78 473 80- 975,34 870 81-     خمصصات االهتالكات واملؤونات
 447,52 645 1 683,20 304 2     استئناف عن خسائر القيمة و املؤونات

 566,44 937 27 612,15 060 33     النتيجة التشغيلية -5
 املنتوجات املالية

     1 368 844,20 16 086,75 
 األعباء املالية

     -6 233 817,08 -7 123 320,48 
 233,73 107 7- 972,88 864 4-      النتيجة املالية -6
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 332,71 830 20 639,27 195 28   )6+  5( النتيجة العادية قبل الضريبة  -7
 000,00 4- 406,07 582 3-     الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

       حول النتائج العادية) التغريات(ئب املؤجلةالضرا
 586,17 892 041 1 101,22 447 305 1     جمموع منتجات األنشطة العادية

 833 280 1-     جمموع أعباء األنشطة العادية
868,02 -1 018 567 177,46 

 408,71 325 23 233,20 613 24     النتيجة الصافية لألنشطة العادية -8
         )للتوضيح) ( نواتج(ناصر غري عادية الع

         )للتوضيح) ( أعباء(العناصر غري عادية 
         النتيجة غري العادية -9

 408,71 325 23 233,20 613 24     النتيجة الصافية للفترة -10
حصة للشركات املوضوعة موضع للمعادلة يف النتيجة 

       )1( الصافية

       )1( ة الصافية للمجموع املدمج النتيج -11
1( منها حصة ذوي األقلية )          

           حصة امع (1)

  من إعداد الباحثتني اعتمادا على التقارير املالية للمؤسسة :املصدر
  

0431122011 

 
 N N-1 مالحظة

       خلزينة املتأتية من األنشطة العملياتيةتدفقات أموال ا

 779,24 945 489 1 218,75 795 208 1     التحصيالت املقبوضة من عند الزبائن

 224,53 189 728- 878,58 134 211 1-     املبالغ املدفوعة للموردين و املستخدمني

 996,39 929 3- 564,79 856 1-   الفوائد و املصروفات املالية األخرى املدفوعة

 537,98 431 2 318,58 433 2     الضرائب عن النتائج املدفوعة

 967,60 309 967,61 309     عمليات يف انتظار التصنيف

 063,90 568 760 938,43 452 1-   تدفقات أموال اخلزينة قبل العناصر غري عادية

 192,05 708 21 770,83 182 20   تدفقات أموال اخلزينة املرتبطة بالعناصر غري عادية

(A) 255,95 276 782 832,40 729 18   من األنشطة العملياتية صايف تدفقات أموال اخلزينة املتأتية 

       تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة االستثمار

 686,00 233 8- 735,41 965 2-   املسحوبات عن اقتناء التثبيتات املادية أو املعنوية

 997,90 543 302 557,88 617 124   لتحصيالت عن عمليات التنازل عن للتثبيتات املادية أو املعنويةا

 886,82 554 74- 179,07 810 85-     املسحوبات عن اقتناء التثبيتات املالية

 969,22 429 49 550,56 832 28     حتصيالت على التنازل للتثبيتات املالية

 108,44 20 054,87 258-   يلها عن توظيفات ماليةالفوائد اليت مت حتص

       احلصص و األقساط املقبوضة عن النتائج املستلمة

(B) 502,74 205 269 139,09 416 64   عن أنشطة االستثمار صايف تدفقات أموال اخلزينة املتأتية 



IAS-IFRS-IPSAS 
–– 24252014  

 

 
 
- 685 - 

       تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة التمويل

         أعقاب إصدار األسهمالتحصيالت يف 

       احلصص و غريها من التوزيعات اليت مت القيام ا

 700,39 033 344 202,22 579 320     التحصيالت املتأتية من القروض

 531,16 666 403- 259,58 154 404-   تسديدات القروض أو الديون األخرى املماثلة

ةصايف تدفقات أموال اخلزينة املتأتي ©  830,77 632 59- 057,36 575 83-   من أنشطة التمويل 

       تأثريات تغريات سعر الصرف على السيوالت و شبه السيوالت

(A+B+C) 927,92 848 991 085,87 429-     تغريات أموال اخلزينة للفتر 

 462,40 804 22 256,09 674 51   أموال اخلزينة و معادالا عند افتتاح السنة املالية

 404,87 339 41 475,88 065 23   أموال اخلزينة و معادالا عند إقفال السنة املالية

 942,47 534 18 780,21 608 28-     تغري أموال اخلزينة خالل الفترة

 466,24 790 4- 013,41 222 53-     املقاربة مع النتيجة احملاسبية

 985,45 313 973 694,34 179 28     الفرق بني اموعة اخلامسة وما يقابلها
  من إعداد الباحثني اعتمادا على التقارير املالية للمؤسسة :املصدر
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Problematic measurement and disclosure of environmental performance in the financial 
accounting system  

– Case Study: the National enterprise for  Public Works materials in Constantine – 
 


)*(& )**( 

 
  

 

    هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على إشكالية ومعوقات القياس واإلفصاح عن األداء البيئي فـي المؤسسـة
العمومية بقسنطينة، حيث هناك العديد من المعوقات التي تعـد عـائق علـى عمليـة القيـاس       الوطنية لعتاد األشغال

واإلفصاح البيئي والذي أصبح من األمور المهمة في المؤسسة نظرا للتلوث البيئي الكبير، ولتحقيق أهـداف الدراسـة   
على األفـراد العـاملين فـي     واإلجابة على تساؤالتها صممت استمارة لجمع المعلومات،حيث وزعت هذا االستمارة

  .SPSSدوائر ومصالح المالية والمحاسبة بالمؤسسة، وتم معالجتها باستخدام البرنامج اإلحصائي 
  

 ،المؤسسة الوطنية  النظام المحاسبي المالي، القياس عن األداء البيئي، اإلفصاح عن األداء البيئي
 .لعتاد األشغال العمومية بقسنطينة

Abstract : This study aimed at identify the problematic and constraints measurement and 
disclosure of environmental performance at the National enterprise for public Works materials in 
Constantine, where there are many obstacles to the process of measurement and environmental 
disclosure that became one of the important things in the enterprise due to the great environmental 
pollution, to achieve the objectives of the study and answer its questions a Questionnaire was 
designed to collect information, and its was distributed to working individuals in departments and 
the interests of the financial and accounting enterprise, and were processed using the statistical 
program SPSS. 
 
Keywords : environmental performance measurement, disclosure of environmental performance, 
the financial accounting system, the National enterprise for  Public Works materials in 
Constantine. 

 
 

يف ظل التزايد املستمر العتبارات ومتطلبات محاية البيئة، أصبح القياس واإلفصاح البيئي من األمور احليوية نتيجة القضايا الناجتة 
وأمرا ضروريا يف اختاذ القرارات، حيث أن قياس وإفصاح مثل هذه التكاليف سوف يساهم يف إظهار أن املؤسسـة   عن التلوث البيئي

  .وليتها االجتماعية يف صورة أحسن من اليت ال تقوم ا وسوف تسهل عملية قابلية هذه املعلومات للمقارنةتقوم مبسؤ
إذ ميثل القياس احملاسيب عنصرا أساسيا من عناصر التطبيق احملاسيب الذي لقي املزيد من االهتمام وقد استجاب القيـاس احملاسـيب   

  . ذلك جبعل القياس احملاسيب يتضمن أبعادا متعددة ليخدم أغراض خمتلفةلآلثار اليت تركتها العوامل البيئية فيه و
أما اهلدف الرئيسي لإلفصاح احملاسيب هو توفر املعلومات اليت تفيد خمتلف الطوائف عند اختاذ القرارات ولكي تواكب احملاسـبة  

شاط االقتصادي للمؤسسة بل ميتد ليشـمل اآلثـار   التطور يف كافة فروع املعرفة جيب أن ال يقتصر دورها على اإلفصاح التقليدي للن
صورة واضحة عنها حبيث ميكن تقييم تلك اآلثار للمؤسسة جتاه اتمـع إىل جانـب    وإعطاءاملترتبة على نشاط املؤسسة على اتمع 

  نشطة البيئية واملؤثرة علىتقيم األداء االقتصادي هلا، ولقد دلت األحباث على ازدياد اإلفصاح عن بيانات التكلفة الناشئة عن األ
________________________________________ 
eMail :   (*) : djemamm@hotmail.fr  &  (**): amiradebbache@hotmail.fr   
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اتمع واليت تقوم ا املؤسسة يف السنوات األخرية وكان اهلدف الرئيسي ملعظم هذه األحباث هو الوقوف على مدى التـزام هـذه   
  .لوحدات مبسؤولياا جتاه اتمعا

ويلعب هنا دور القياس واإلفصاح البيئي كإحدى أداة من أدوات املؤسسة للوفاء بواجباا اجتاه اتمع والبيئة، حيث أن قيـاس  
ساعدهم يف اختـاذ  ملن هلم مصلحة يف املؤسسة لت والتقارير املاليةوإفصاح عن األداء البيئي يستطيع توصيل معلومات عن طريق القوائم 

  .خمتلف القرارات
 ملا سبق فإن مشكلة الدراسة تظهر من خالل طرح السؤال الرئيسي التايل وتأسيسا  :مشكلة الدراسة:  

  النظام احملاسيب املايلفيما تتمثل إشكالية القياس واإلفصاح عن األداء البيئي يف 
  الوطنية لعتاد األشغال العمومية بقسنطينة؟باملؤسسة  

  :تقسيمها إىل  وميكن
  يف القياس واإلفصاح عن األداء البيئي يف املؤسسة  حصول إشكالية هل أن عدم وجود نظام حماسيب مايل فعال يؤدي إىل

 الوطنية لعتاد األشغال العمومية بقسنطينة؟
  يئي يف املؤسسة يف القياس واإلفصاح عن األداء الب حصول إشكاليةهل أن عدم وجود قوانني وتشريعات إلزامية تؤدي إىل

 الوطنية لعتاد األشغال العمومية بقسنطينة؟
  يف القياس واإلفصاح عن األداء البيئي يف املؤسسة الوطنية   حصول إشكاليةهل أن ضعف الوعي الثقايف البيئي يؤدي إىل

 لعتاد األشغال العمومية بقسنطينة؟
  يف القياس واإلفصاح عن األداء البيئي يف املؤسسة   إشكاليةهل أن النقص يف كفاءة املوارد البشرية يؤدي إىل حصول

 الوطنية لعتاد األشغال العمومية بقسنطينة؟
 أمهية الدراسة :  

، وحتديد املعوقات اليت حتد النظام احملاسيب املايلهذه الدراسة يف أا توضح أمهية القياس واإلفصاح عن األداء البيئي يف  أمهيةتتبع 
، وتكمن أيضا أمهية الدراسة يف أمهية البعـد البيئـي   الوطنية لعتاد األشغال العمومية بقسنطينةيف املؤسسة من هذا القياس واإلفصاح 

للمؤسسة وما حيققه من أهداف للتنمية املستدامة وباإلضافة إىل املسامهة العلمية يف الكشف عن املعوقات الـيت حتـد مـن القيـاس     
  . اجلزائر للنظام احملاسيب املايل وذلك نتيجة تبين واإلفصاح عن األداء البيئي

 دف هذه الدراسة إىل حتقيق ما يلي :أهداف الدراسة:  
 التعرف عن الطرق واملداخل املستخدمة للقياس البيئي؛  
 إلقاء الضوء على اإلفصاح البيئي وأمهيته والنماذج املعتمدة عليها؛ 
  ؛امعرفة الصعوبات اليت تواجهو البيئيمدى التزام املؤسسة حمل الدراسة بالقياس واإلفصاح عن األداء 
 التوصل إىل نتائج واقتراح توصيات لتحسني تطبيق القياس واإلفصاح عن األداء البيئي. 
 ملتطلبات أهداف الدراسة ، قمنا بصياغة الفرضية الرئيسية التالية استجابة :فرضيات الدراسة: 
 سسة الوطنية لعتاد األشغال العمومية بقسنطينة يف عدم وجود تتمثل إشكالية القياس واإلفصاح عن األداء البيئي يف املؤ

  .نظام حماسيب مايل فعال وعدم وجود قوانني وتشريعات إلزامية وضعف الوعي الثقايف ونقص كفاءة املوارد البشرية
 :وسوف يتم جتزئتها إىل الفرضيات الفرعية التالية

 سيب مايل فعال والقياس واإلفصاح عن األداء البيئي يف املؤسسة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني عدم وجود نظام حما
  ؛0,05الوطنية لعتاد األشغال العمومية بقسنطينة عند مستوى داللة 
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  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني عدم وجود قوانني وتشريعات إلزامية والقياس واإلفصاح عن األداء البيئي يف املؤسسة
 ؛  0,05عمومية بقسنطينة عند مستوى داللة الوطنية لعتاد األشغال ال

  الوطنية توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني ضعف الوعي الثقايف البيئي والقياس واإلفصاح عن األداء البيئي يف املؤسسة
 ؛0,05لعتاد األشغال العمومية بقسنطينة عند مستوى داللة 

  ارد البشرية والقياس واإلفصاح عن األداء البيئي يف املؤسسة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نقص يف كفاءة املو
  .0,05الوطنية لعتاد األشغال العمومية بقسنطينة عند مستوى داللة 

 غرض الدراسة والوصول إىل األهداف احملددة ، مت تصميم منوذج الدراسة التايل لتحقيق :منوذج الدراسة:  
  ميثل منوذج الدراسة: 1شكل رقم 

  املتغري التابع                                        ملستقلةاملتغريات ا
  
  

                            
  
  

 الدراسات السابقة:   
 من أجل دراسة هذه اإلشكالية واختبار الفرضيات سوف يتم االستعانة ببعض الدراسات السابقة، حيث سنرى ما توصلت إليه

  :تصبوا إليها دراستنا، ومن أهم الدراسات اليت نراها مناسبة ما يليالدراسات ومن مث اإلضافة اليت  هذه
  :بعنوان التحديات اليت تواجه قياس التكاليف البيئية منوذج مقترح)2011خليل إبراهيم رجب احلمداين، (دراسة
عرب عن التكاليف البيئية ممـا  الدراسة إىل دراسة السبل املتاحة لقياس التكاليف البيئية وإمكانية إعداد معلومات حماسبية ت هدفت

ومـن أهـم   . يوفر كم من املعلومات اإلضافية خلدمة مجيع األطراف ذات العالقة واقتراح إطار للقياس واحملاسبة عن التكاليف البيئية
ح على الوحـدة  النتائج اليت وصلت إليها الدراسة أن الربح مل يعد املعيار الوحيد للحكم على كفاءة أداء الوحدة االقتصادية بل أصب

التزامات أخرى فباإلضافة إىل تقدمي السلع أو اخلدمات ذات القيمة للمجتمع العمل على محاية البيئية من التلـوث ومحايـة مصـادر    
الطاقة،حيث أن االجتاه املقترح لقياس التكاليف البيئية حيقق أكرب قدر ممكن من املعلومات ولكافة األطراف مما جيعل املقارنـة فعالـة   

  .مكانية تقييم أداء الوحدات بيئيا بشكل موضوعي وعمليوإ
  :بعنوان احملاسبة عن األداء البيئي اآلفاق واملعوقات ،)2011نوال بن عمارة،(دراسة 

وهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على حماسبة األداء البيئي، وذلك من خالل حتديد مفهومها وطبيعتها وجماالا وقياسها وطرق 
ومن أهم النتائج وما أوصت به الدراسة أن احملاسبة جيب أال تقتصر  .، وكذلك اآلفاق والصعوبات اليت تعترض تطبيقهااإلفصاح عنها

على البيانات املالية، بل جيب أن تم بالبعد االجتماعي والبيئي، مما أدى إىل احلاجة لوجود نظام حماسـيب ينـتج معلومـات تتعلـق     
، والقيام باإلفصاح الكامل عن املعلومات املتعلقة باألنشطة البيئية وما يترتب عليها من تكاليف بيئيـة   باملسؤولية االجتماعية والبيئية

  .تكون مسجلة ومبوبة بشكل واضح ودقيق
  :بعنوان أمهية القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية يف القوائم املالية)2012مجال خنشور، لعبيدي مهاوات، (دراسة

أن عملية قياس التكاليف البيئية عملية هامة وضرورية لكفاءة اختاذ القرارات االقتصـادية، ولكنـها ليسـت     ومن أهم النتائج 
وحدها كافية الختاذ مثل هذه القرارات، وأن غالبية األنشطة البيئية والعمليات املرتبطة باألداء البيئي للشـركة هلـا جوانـب ماليـة     

 عدم وجود نظام حماسيب مايل فعال -
  عدم وجود قوانني وتشريعات إلزامية -

  البيئيضعف الوعي الثقايف  -
 نقص يف كفاءة املوارد البشرية -

 
 القياس واإلفصاح عن األداء البيئي
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ات اإلفصاح الشامل وهو األداة اليت من خالهلا تستطيع املؤسسة إعالن كـل األطـراف   وحماسبية، ويعد اإلفصاح البيئي أحد مكون
  . املختلفة أنشطتهااملهتمة عن 

  : موقع هذه الدراسة من الدراسات السابقة
ة وما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف كوا ركزت على دراسة احلالة خاصة أا كانت يف مؤسسة اقتصادية جزائري

تقوم بإجراء دراسة ميدانية واكتفت  مل وهذا ما سيساهم يف تقدمي إضافة أكادميية للمؤسسات اجلزائرية، عكس الدراسات السابقة اليت
  .بدراسة نظرية
 منهج الدراسة :  

الدراسـة   بناء على طبيعة الدراسة واألهداف اليت تسعى لتحقيقها مت االعتماد على املنهج الوصفي لتغطية اجلانب النظري مـن 
  .الدراسة امليدانية خاللواملنهج التحليلي من 

 مت  تقسيم الدراسة إىل ما يلي  :تقسيمات الدراسة:  
 ؛وفق النظام احملاسيب املايل القياس عن األداء البيئي: أوال  
 ؛وفق النظام احملاسيب املايل اإلفصاح عن األداء البيئي: ثانيا 
 اء البيئي؛معوقات القياس واإلفصاح عن األد: ثالثا 
 دراسة حالة املؤسسة الوطنية لعتاد األشغال العمومية بقسنطينة: رابعا.  

  

 
I- ا : تعريف احملاسبة البيئيةإدمـاج هـذه    ومـن مث  حتديد وقياس وختصيص التكاليف البيئية، "تعرف احملاسبة البيئية على أ

وتعترب التكاليف البيئية على أا تكاليف محايـة   1".ة صحاب املصلحألعلومات وبالتايل توفري مالقرارات الالحقة،  البيئية يف ليفالتكا
البيئة من األضرار أو ختفيف هذا الضرر املتسبب من املؤسسة وتشمل تكاليف املنع والوقاية للضرر وتكاليف معاجلة ذلـك الضـرر   

  2.البيئي
II- لقد تعددت تعاريف القياس عن األداء البيئي نظرا لتعدد الزوايا اليت ينظر مـن خالهلـا   : لقياس عن األداء البيئيتعريف ا

حتديد قيم عناصر التكاليف املتولدة عن التزام املؤسسة مبسؤوليات اجتماعية وبيئية معينـة،  : "ومن التعاريف املذكورة يعرف على أنه
عملية مبقتضاها تسـتطيع املؤسسـة أن   " ويعرف أيضا على أنه 3".يارها أو قصرا مبوجب القانونسواء كان هذا االلتزام مبحض اخت

  4".تتعرف على أثر األحداث االقتصادية واألنشطة اإلنتاجية اليت متت خالل الفترة السابقة على مركز املؤسسة وحقوق مالكها
كل التضحيات والتكاليف اليت تتحملها املؤسسة نتيجـة   "أنه  من التعاريف السابقة ميكن تعريف القياس عن األداء البيئي على

  ". ممارستها ألنشطتها البيئية، دف توفري معلومات لألطراف املستفيدة منها
III- 5:للقياس عن األداء البيئي عدة أهداف ومن بينها جند ما يلي: أهداف القياس عن األداء البيئي  
 ة اليت تتحملها املؤسسة يف سبيل حمافظتها على البيئة والعمل على دجمها ضمن تكاليفها؛إمكانية قياس وتقييم التكاليف البيئي 
 تعترض املؤسسة عدة خماطر بيئية وميكن القياس عن األداء البيئي من قياس ذلك؛ 
 ا تأخذ بعني االعتبار االعتبارات البيئية ومن مثة العم ألمل على إنشاء مساعدة متخذي القرارات من ترشيد اختاذ قرارا

 .تسهل عملية احملافظة على البيئة أننظم اإلدارة البيئية اليت تعمل على توفري كافة املعلومات اليت من شاا 
IV- ـ    :مداخل القياس احملاسيب لألداء البيئي دي توجد عدة مداخل للقياس عن األداء البيئي حيث جند مـدخل قيـاس نق

 .يبني مداخل القياس احملاسيب )1( لحق رقمومدخل قياس متعدد األبعاد وامل
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I- وجد عدة تعاريف مقدمة لتعريف اإلفصاح عن األداء البيئي ومنهاي: تعريف اإلفصاح عن األداء البيئي:  

زامات البيئية والناجتة عن ممارسة املؤسسـة ألنشـطتها   العملية اليت مبقتضاها يتم عرض املعلومات اخلاصة بااللت "يعرف على أنه 
اليومية، وبيان مدى استجابة املؤسسة هلذه االلتزامات حىت يتمكن أصحاب املصاحل املختلفة من احلصول علـى املعلومـات لالزمـة    

سسات من خالهلا إعالم اتمـع  ذلك األسلوب أو تلك الطريقة اليت تستطيع املؤ"ويعرف أيضا هو 6".للتخطيط والرقابة وتقييم األداء
  .7"بأطرافه املختلفة عن نشاطاا املختلفة ذات املضمون البيئي، وتعد القوائم املالية أو التقارير امللحقة ا أداة مناسبة لتحقيق ذلك

فيدة عند اختاذ خمتلف على أنه تزويد كل الفئات باملعلومات البيئية اليت تعترب م" ويف ضوء ما سبق ميكن تعريف اإلفصاح البيئي 
  ".القرارات الرشيدة، واليت تتميز مبالئمتها وأا غري مضللة

II- 8:ميكن االستفادة من اإلفصاح البيئي يف األغراض التالية :أمهية اإلفصاح البيئي  
 العمل على تعزيز إدارة القضايا البيئية من قبل إدارة املؤسسة؛  
 ضمن املشكالت اإلستراتيجية ومن مثة العمل اجلاد حللها؛ تستطيع املؤسسة من دمج القضايا البيئية 
  إن اإلفصاح عن األداء البيئي ميكن املؤسسة من مقارنة قوائمها املالية وبسهولة وبشكل مستمر مع مؤسسات أخرى تعمل

 يف نفس النشاط الصناعي؛
  كل املؤثرات املؤثرة على قرارات املسامهنيمعرفة  إىلمعرفة كل األخطار البيئية اليت تعترض املؤسسة ومن مثة فانه يؤدي. 

III- يتحدد اإلفصاح عن إجراءات محاية البيئة يف ثالث حماور: املعلومات البيئية الواجب اإلفصاح عنها: 
 اإلفصاح عن السياسات واألنشطة البيئية؛  
 اإلفصاح عن السياسات احملاسبية املتعلقة بقضايا البيئة؛ 
 لوبات البيئيةاإلفصاح عن التكاليف واملط. 

 

 
عد معوقات القياس واإلفصاح عن األداء البيئي من األسباب والعراقيل اليت تعطل وتعرقل هذه العمليات حيث جند عدة عوامل ت

  .تؤثر عليها من بينها طبيعة ونوع املعلومة احملاسبية وحمتواها وعرضها
I- 9:من بينها جند: يت تواجه القياس احملاسيب البيئياألسباب والصعوبات ال  
  التنوع والتباين الكبري يف مصادر التلوث والذي نتج عنه صعوبة يف حصر هذه املصادر ألنه ناتج من عدة مواد وعناصر

عوبات يف كيميائية، إذ جند أن البعض يعرب عنها يف صورة وحدات عينية والبعض اآلخر يف صورة كمية مما يؤدي إىل حصول ص
 عمليات احلصر والتحليل والقياس؛

  نظرا حلدوث آثار التلوث على مدى فترات زمنية متباعدة وكذلك حدوثه بدرجات متفاوتة التأثري فقد يكون التأثري فوري
 األشعة  فوق مثل تعرض اإلنسان لتلوث اهلواء فانه يسبب مباشرة امحرار العني كما قد يكون التأثري بعد مرور فترة من الزمن كتأثري

 البنفسجية املنبعثة من الشركات الصناعية، وهذا ما يشكل حتديا كبريا لعملية القياس؛
  ا متيز بالندرة ألنه يصعب حتديد موقعها وهذا ما ينتج عنهعدم دقة البيانات املطلوبة لدراسة تلوث معني وآثاره كما أ

 .التلوث وحجم املسؤولية عن كل عملية إنتاجية وكل عنصر تلوث على حدى صعوبة يف عملية التقييم املايل وصعوبة يف قياس أعباء
II-  مشكالت قد  عملية القياس واإلفصاح البيئي عدة تعاين: أهم مشكالت القياس واإلفصاح عن األنشطة البيئية فيما يلي

  10:تكون عائقا عليها حيث من بينها جند ما يلي
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 إذطة البيئية األمر الذي أدى إىل عدم االهتمام بتوقعات األطراف املختلفة للمجتمع التقدير الشخصي املعتمد يف حتديد األنش 
  كان ال بد من حتديد أنشطة معينة للوفاء مبسؤوليات املؤسسة؛

  صعوبة القياس النقدي للمنافع البيئية؛وعدم وجود حصر لتكاليف األنشطة البيئية 
 وهذا أمر ال يتماشى مع مفهوم املسؤولية االجتماعية  اإلجباريةشطة البيئية االقتصار على األنشطة االختيارية واستبعاد األن
 البيئية؛
 صعوبة القياس الكمي املباشر لبعض التكاليف البيئية مما أدى إىل صعوبة ترمجتها إىل قيم نقدية. 

III- هناك عدة عوامل تؤثر عليها من أمهها: العوامل املؤثرة على القياس واإلفصاح البيئي: 
  .مثل الثقافة السائدة داخل املؤسسة والنظام احملاسيب الذي تتبعه املؤسسة وكفاءة عناصرها البشرية  :وامل داخليةع

  . ناجتة عن البيئة والظروف اليت تعمل من خالهلا املؤسسة مثل التشريعات والقوانني املتعلقة بالبيئة :عوامل خارجية
 

 
I- الوطنية لعتاد األشغال العمومية شركة مسامهة عمومية اقتصـادية ذات طـابع صـناعي     املؤسسةتعترب  :التعريف باملؤسسة

يف الصـناعات   مؤسسةعامل، فهي تعترب أكرب  8000، يقدر عدد عماهلا بـ 83ــــ  06جتاري، وهذا مبوجب املرسوم رقم 
ث تضم جمموعة من الوحدات تنتشر هذه الوحدات عرب التراب الوطين، كما يتكون امع من ستة فروع إنتاج، أربعة امليكانيكية، حي

  :واحد باجلزائر واآلخر  ببجاية، والتوزيع كما يلي بقسنطينة فروع بعني السمارة،
SOFAME):ةامليكانيكي صناعةال( ،SOMATEL:)عتاد الترسنة والرفع( ،SOMATE LIEBHERR:  شـراكة  هـي 

 SOG) عتـاد اإلمسنـت  ( :SOMABE) صناعة احململ االرتدادي( :LIEBHERR ، SOFAREمع جمموعة  جزائرية أملانية

ECO: )رافعات للعمارات وأجهزة الرص(.  
II- ع ثالثة فـرو ، حيث تألفت عينة الدراسة من املؤسسة الوطنية لألشغال العمومية مت اختيار عينة الدراسة من :عينة الدراسة

األفراد العـاملني يف   على استمارة 38 مت توزيعوقد   SOMATEL ،SOMATEL LIEBHERR،SOFAMEبامع وهي 
  .استمارة 32مت استرجاع  وباملؤسسة،  املالية واحملاسبة ومصاحلدوائر 

  .وقد مت استخدام مقياس ليكرت لقياس استجابات املبحوثني لفقرات االستبيان
III - برنامج  استخداممت :ينأدوات البحث امليدا)spss(  ،استخدام األسـاليب اإلحصـائية  والستخراج النتائج اإلحصائية 
   :لتفسريها
 معامل ألفا كرونباخ لقياس مدى ثبات االستمارة؛  
   اختبارklomogrov- smirnov) ks(  التوزيع الطبيعي؛ إتباع البياناتللتأكد من 
 م بغرض وصف خصائص التكرارات والنسب املئوية لوصف مفردات الدراالعينة؛سة وحتديد نسب إجابا 
 ؛لترتيب إجابات مفردات الدراسة لعبارات االستبيان حسب درجة املوافقة واالحنراف املعياري املتوسط احلسايب 
  حتليل التباين األحادي)Anova( ملعرفة الفروقات اإلحصائية الجتاه أفراد العينة حسبة املتغريات الشخصية. 
  ؛االحندار البسيط لتحديد شكل واجتاه العالقةرتباط بريسون لبيان عالقة االرتباط متغريات الدراسة و معامل اال 

 .وقد مت استخدام مقياس ليكرت لقياس استجابات املبحوثني لفقرات االستبيان
IV- وايل يبني ذلكلتحقق من ثبات أداة الدراسة مت استخدام وحساب ألفا كرونباخ واجلدول امل: ثبات أداة الدراسة:  
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  مدى ثبات حماور الدراسة:  1 جدول رقم
  قيمة ألفا كرونباخ  العنوان  الرقم
  0.513  معوقات القياس واإلفصاح عن األداء البيئي: احملور األول  1
 0.638  عدم وجود نظام حماسيب مايل فعال: اال األول  2
 0.645  صة باألداء البيئيخا إلزامية وتشريعات وجود قوانني عدم: اال الثاين  3
 0.632  ضعف الوعي الثقايف البيئي: اال الثالث  4
  0.576  نقص يف كفاءة املوارد البشرية: اال الرابع  5
  0.757  القياس واإلفصاح عن األداء البيئي: احملور الثاين   6
  0.689  االستمارة ككل  7

  .SPSSخمرجات : املصدر
ويعد مقبول ألغراض الدراسة  وهذا ما يدل على ثبات حماور  %68.90نسبة  امل الثبات بلغمن اجلدول السابق تبني أن مع

  .الدراسة
V- سوف نستخدم اختبار  :مدى مالئمة البيانات للتحليل اإلحصائيKolmogorov – Smirnov   

  )Kolmogorov – Smirnov اختبار( مدى مالئمة البيانات للتحليل اإلحصائي  : 2جدول رقم
  مستوى املعنوية  Kolmogorov – Smirnov  العنوان  الرقم
 0,70  0.216  عدم وجود نظام حماسيب مايل فعال: اال األول  1
 0,110 0.198  خاصة باألداء البيئي إلزامية وتشريعات وجود قوانني عدم: اال الثاين  2
 0,131 0.176  ضعف الوعي الثقايف البيئي: اال الثالث  3
 0,350 0.161  نقص يف كفاءة املوارد البشرية: بعاال الرا  4
 0.200  0.109  معوقات القياس واإلفصاح عن األداء البيئي: احملور األول  5
 0.129 0.138  القياس واإلفصاح عن األداء البيئي: احملور الثاين   6
 0.100 0.212  االستمارة ككل  7

  .SPSSخمرجات  :املصدر
  

إتباع البيانات إىل التوزيع الطبيعي ومن مثة إمكانيـة إجـراء    أي  0,05حظ أن كلها أكرب من من خالل مستوى املعنوية نال
  .االختبارات املعلمية املتمثلة يف معامل ارتباط بريسون وحتليل االحندار

VI- ات أفراد العينة البيانات أو املعلومات الشخصية املكونة لالستبيان واملتحصل عليها من إجاب حتليلسنحاول : حتليل النتائج
  .إضافة إىل حتليل نتائج أسئلة احملورين واختبار الفرضيات

VI-1 ميكن استنتاج ما يليحيث ، خصائص عينة الدراسةيبني ) 2(إذ جند أن امللحق رقم  :حتليل خصائص عينة الدراسة:  
 تواجد عمال ذكور أكثرطبيعة عمل املؤسسة إذ تقتضي ليتضح أن نسبة الذكور أكرب من اإلناث ويرجع ذلك :اجلنس . 
 ساعدها على التطبيق اجليد ألهدافها وهذا ما ي ذات السن الكبريتشري النتائج السابقة أن املؤسسة لديها فئة كبرية  :السن

   .وخاصة احملاسبية منها
 ما فوق أي لديهم متوسط املستوى التعليمي ألفراد العينة تقريبا مستوى جيد ف أن النتائج هذه من يالحظ :املستوى الدراسي

 .التأهيل العلمي املناسب
 اخلربات الكبرية ذوي مننستنتج من اجلدول السابق أن عينة الدراسة  :سنوات اخلربة.  
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VI-2 سنحاول عرض إجابات أفراد عينة الدراسة وحتليلـها باعتمـاد   : حتليل اجتاهات أفراد العينة اجتاه متغريات الدراسة
  :ت املعيارية من خالل اجلداول التاليةاملتوسطات احلسابية واالحنرافا

VI-2-1 مبا أن احملور األول قسم إىل : اإلفصاح عن التكاليف البيئيةمعوقات القياس و حتليل إجابات أفراد العينة حنو حمور
  :كما يلي االتوعليه كانت اجتاهات أفراد العينة حسب هذه ا أربعة جماالت

  فعالوجود نظام حماسيب مايل  عدم جمالحتليل إجابات أفراد العينة حنو:  
، تـبني  وجود نظام حماسيب مايل فعال عدم الاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية يبني الذي ) 3(خالل امللحق رقم من 

أفـراد العينـة   مما يـدل أن   3.87مبتوسط حسايب  "ال توجد معايري حماسبية خاصة باألداء البيئي"فقرة لل جاءت املرتبة األوىل أن  
ال توجد طرق حماسبية واضـحة  "، فيما حصلت الفقرةأنه ال توجد معايري حماسبية دولية  تتعلق باألداء البيئي وختتص فيهموافقون على 

وهو يدل على أن أفراد العينة مـوافقني علـى   ، 3.81على املرتبة الثانية مبتوسط حسايب "وسهلة الفهم حول القياس واإلفصاح البيئي
ال يوفر النظام احملاسيب املـايل املعلومـات   "وحصلت فقرة  وجود طرق واضحة وغري مبهمة يف عملية القياس واإلفصاح البيئي،عدم 

ال يقوم النظـام  "جاءت فقرة أي ينتمي إىل نفس الدرجة السابقة،و 3.78على املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب" الكافية عن األداء البيئي
موافقني على  أي أن أفراد العينة 3.59يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب" اح عن السياسات احملاسبية املتعلقة بالبيئةاحملاسيب املايل باإلفص

على املرتبة اخلامسـة  " يوجد باملؤسسة صعوبة يف قياس التكاليف البيئية"وحصلت فقرة أن النظام احملاسيب ال يقوم باإلفصاح الكامل، 
أن أفراد العينة موافقون على أن املؤسسة تواجه عراقيل حتد من قيامها بقياس خمتلف التكاليف البيئيـة   ، ويعين3.59مبتوسط حسايب 

بنفس املتوسـط  " ال حيتوي النظام احملاسيب املايل على متطلبات القياس واإلفصاح عن األداء البيئي"أما املرتبة السادسة فجاءت للفقرة 
ال يسمح النظام احملاسيب املايل للمؤسسة بالقياس واإلفصاح  "لسابقة، ويف األخري جاءت الفقرة احلسايب السابق وتنتمي لنفس الدرجة ا

أن النظـام   حمايد أو بدرجة متوسطة، أي أن أفراد العينـة يـرون   درجة وهي تشري إىل، 3.38مبتوسط حسايب " عن األنشطة البيئية
  .صاح البيئيللقيام بالقياس واإلف لمؤسسة غري كايفاحملاسيب املايل ل

 خاصة باألداء البيئي إلزامية وتشريعات وجود قوانني عدمجمال  حتليل إجابات أفراد العينة حنو:  
قوانني وتشـريعات إلزاميـة   وجود  عدم الاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية يبني الذي ) 4(خالل امللحق رقم من 

ال يوجد فهم من طرف العمال للقوانني اخلاصة بالقيـاس واإلفصـاح   " جاءت ا الفقرة يتبني أن املرتبة األوىل خاصة باألداء البيئي
هناك صعوبة يف الفهم ووجود غموض يف القوانني اخلاصـة   العينة موافقون على أفراد، ويدل ذلك أن 3.69مبتوسط حسايب  "البيئي

عقوبات ردعية على املؤسسة اليت ال تقيس وتفصح عـن أداءهـا   ال توجد  "، وجاءت يف املرتبة الثانية فقرةبالقياس واإلفصاح البيئي
ه توجد عقوبات للمؤسسة يف حالة عدم قياسها واإلفصاح عـن  ، حيث أن أفراد العينة حمايدين على أن2.84مبتوسط حسايب " البيئي

على  "بضرورة االهتمام باألداء البيئي ال تم املؤسسة بوضع تشريعات داخلية  تلزم ا العمال" ، فيما حصلت الفقرةالتكاليف البيئية
ال توجد باملؤسسة أجهزة رقابية "، أما املرتبة الرابعة فحصلت عليها الفقرة 2.84 املرتبة الثالثة بنفس الدرجة السابقة مبتوسط حسايب

إن التشريعات املوجودة ال "وهي نفس النتيجة السابقة تبقى غري كافية، فيما حصلت الفقرة  2.72مبتوسط حسايب " عن األداء البيئي
وهذا يعين أن أفراد العينة غري موافقني على  2.56مبتوسط حسايب  املرتبة اخلامسة "تتماشى ومتطلبات تطبيق القياس واإلفصاح البيئي

بتطبيـق  ال تقوم الدولة بإصدار قوانني تلزم  "، وجاءت فقرةعدم وجود تشريعات تكون عائق على متطلبات القياس واإلفصاح البيئي
وهذا يدل أم غري موافقني على أن الدولة ال تقوم بإصدار قوانني خاصة بالقيـاس   2.47مبتوسط حسايب  " القياس واإلفصاح البيئي

ـ  "واإلفصاح البيئي بل العائق يف التطبيق واإللزام، أما الفقرة األخرية فكانت  ة ال تقوم املؤسسة بتقييم أدائها البيئي وفقا للقوانني البيئي
  .وهي تنتمي نفس الدرجة السابقة 2.41مبتوسط حسايب " املعمول ا
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 البيئي الثقايفضعف الوعي جمال  حتليل إجابات أفراد العينة حنو:  
أن  ضعف الوعي الثقايف البيئي، حيـث  الاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية يبني  الذي) 5(خالل امللحق رقم من    

، 4.20مبتوسـط حسـايب    "ال تقدم اإلدارة العليا الدعم الكايف لنشر ثقافة القياس واإلفصاح البيئي "جاءت ا الفقرة املرتبة األوىل 
، اإلدارة العليا ال تقوم بتوفري كل الدعم من أجل نشر ثقافة الـوعي البيئـي  على أن  بشدة ويدل ذلك الفقرة أن أفراد العينة موافقون

، حيث أن أفـراد  3.78مبتوسط حسايب " ال تقدم اإلدارة بالتحفيز الالزم لتحقيق األداء البيئي املطلوب"قرةوجاءت يف املرتبة الثانية ف
ال حتتوي املؤسسـة علـى بـرامج    " ، فيما حصلت الفقرةعدم منح اإلدارة كل التحفيز ألجل نشر الوعي البيئي على موافقني العينة 

أمـا املرتبـة الرابعـة     ،3.59على املرتبة الثالثة بنفس الدرجة السابقة مبتوسط حسايب"تعليمية ثقافية حول القياس واإلفصاح البيئي
 3.43مبتوسط حسـايب  " هناك نقص يف اإلعالم والتوعية لدى املؤسسة يف نشر ثقافة القياس واإلفصاح البيئي"فحصلت عليها الفقرة 

علـى   ، فيما حصلت الفقـرة  هناك نقص كبري يف اإلعالم باملؤسسةويعين أن أفراد العينة موافقني على أن وهي نفس النتيجة السابقة 
وهي تنتمي إىل  ،3.28مبتوسط حسايب " هناك تفاوت بني الثقافات يف املؤسسة فيما يتعلق بالقياس واإلفصاح البيئي" املرتبة اخلامسة
، وهي نفس الدرجة السابقة، 3.06حسايب  مبتوسط "ال يوجد اهتمام شديد لدى املؤسسة باألداء البيئي "وجاءت فقرة درجة حمايد 

أي تنتمـي   2.31مبتوسـط حسـايب   " هناك ضعف باملؤسسة على دعم وتشجيع  األحباث اليت ختدم البيئة"ويف األخري جاءت فقرة 
وذلك نتيجة تقدميها ملنتجات ذات جـودة عاليـة ومنتجـات     ISOلدرجة غري موافق حيث أن املؤسسة سوف حتصل على عالمة 

  للبيئة صديقة 
 املوارد البشريةنقص يف كفاءة جمال  حتليل إجابات أفراد العينة حنو:  

يتـبني أن  و نقص يف كفاءة املوارد البشريةال   املعياريةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات الذي يبني ) 6(خالل امللحق رقم من 
، ويدل ذلـك  4.00مبتوسط حسايب  "احملاسبة البيئية باملؤسسةهناك نقص شديد للمختصني يف جمال "املرتبة األوىل جاءت ا الفقرة 
ال تم املؤسسة بتطوير " ، وجاءت يف املرتبة الثانية فقرةيف املوارد البشرية املتخصصة يف هذا اال النقصأن أفراد العينة موافقون على 

أن على  وافقني، حيث أن أفراد العينة م3.81ط حسايب مبتوس" مواردها البشرية لتتماشى مع متطلبات تطبيق اإلفصاح والقياس البيئي
وجد نقص يف املوارد البشـرية املؤهلـة   ي"، فيما حصلت الفقرةاملؤسسة ال تقوم بدورات تدريبية ألجل عماهلا يف جمال احملاسبة البيئية

أي  3.78لدرجة السابقة مبتوسـط حسـايب  على املرتبة الثالثة بنفس ا" والقادرة على تطبيق معايري القياس واإلفصاح البيئي باملؤسسة
" ال تقوم املؤسسة بتكوين مواردها البشـرية يف جمـال األداء البيئـي   "، أما املرتبة الرابعة فحصلت عليها الفقرة نفس الدرجة السابقة

جمـال القيـاس   هناك ضعف يف اخلربة للموارد البشرية يف  "وهي نفس النتيجة السابقة، فيما حصلت الفقرة  3.75مبتوسط حسايب 
ال تقوم املؤسسة باستقطاب وتوظيف املوارد البشـرية  "وهي نفس السابقة، وجاءت فقرة 3.65مبتوسط حسايب "  واإلفصاح البيئي

   .بدرجة حمايد 3.16مبتوسط حسايب " املختصة يف اال البيئي
VI-2-2 اء البيئيالقياس واإلفصاح عن األد حتليل إجابات أفراد العينة حنو احملور الثاين:  
حملور القياس واإلفصاح عن األداء  املعياريةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات والذي كان حتت عنوان ) 7(خالل امللحق رقم من 

مبتوسط حسـايب  "  تقوم املؤسسة باإلفصاح عن أدائها البيئي يف القوائم والتقارير املالية "الفقرة  األوىلجاءت يف املرتبة  حيث البيئي
املؤسسة تقوم باإلفصاح عن األداء البيئي لكن بطريقة نقديـة أي بـدون   وتعين هذه النتيجة أن  أفراد العينة موافقني على أن  3.59

يساهم القياس واإلفصاح عن األداء البيئي يف املؤسسة يف حتقيـق املزيـد مـن    "، فيما حصلت على املرتبة الثانية الفقرةشرح وتفسري
وهذا ما يـدل أن أفـراد    3.44مبتوسط حسايب " ى القوائم املالية وهذا ما يعكس الصورة احلقيقية للمؤسسةاملصداقية والشفافية عل

تقـوم املؤسسـة    "، وجاءت يف املرتبة الثالثـة الفقـرة  على أن القياس واإلفصاح البيئي يزيد من الثقة يف القوائم املاليةالعينة موافقني 
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املؤسسة تفصح عـن التكـاليف    وتنتمي إىل حمايد وهو ما يعين أن 3.38مبتوسط حسايب" ئيةباإلفصاح عن التكاليف واملطلوبات البي
يساهم القياس واإلفصاح عن "، فيما حصلت الفقرة البيئية لكن إفصاح غري كامل أي بطريقة نقدية دون تفسري وإيضاح املبالغ النقدية

على املرتبـة الرابعـة مبتوسـط    " يئية ودجمها ضمن املشكالت اإلستراتيجيةاألداء البيئي يف تعزيز قدرة املؤسسة على إدارة القضايا الب
تقوم املؤسسة بالقياس عن األداء البيئي بطريقة األسلوب الوصـفي أو   "وتنتمي نفس الدرجة السابقة، وحصلت فقرة 2.94حسايب 
، ؤسسة تقوم بعملية القياس عن األداء البيئـي على أن امل غري موافقني أي أن أفراد 2.59على املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب" الكمي

حيـث أن أفـراد   ،2.53مبتوسط حسايب  "تقوم املؤسسة بتصنيف التكاليف البيئية على أساس مباشرة وغري مباشرة"وحصلت فقرة 
  . تقوم حبساب التكاليف البيئية بطرقتني املباشرة والغري مباشرةالعينة غري موافقني على أن املؤسسة 

إلجابات السابقة ألفراد العينة ومن خالل الوسط احلسايب تبني أن إجابام كانت أغلبيتها موافقة وهذا ما يبني أن من خالل ا
ة للنظام احملاسيب املايل عائق كبري على تطبيق القياس واإلفصاح عن األداء البيئي، حيث مل يويل اهتمام به ومل تكن هناك معايري حماسبي

أما الدولة فهي تقوم بإصدار تشريعات وقوانني بيئية لكن هناك ضعف يف التطبيق واإللزام وهذا ما يؤدي إىل خاصة تلزم على تطبيقه، 
للموارد البشرية وعدم اهتمام املؤسسة بتدريب وتكوين عماهلا يف هذا اال   ةوهناك نقص يف الكفاءصعوبة يف القياس واإلفصاح، 

  .وذلك بسبب الوعي الثقايف املنعدم
VI- 3   األحادي حتليل التباين)Anova( غرافيةوحملاور الدراسة حسب املتغريات الدمي:  
  حملاور الدراسة حسب متغري اجلنس األحاديحتليل التباين: 

  حملاور الدراسة حسب متغري اجلنس األحاديحتليل التباين  ):3(جدول رقم
  مستوى الداللة Fقيمة   متوسط املربعات  درجة احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين

  :احملور األول
  بني اموعات -
  داخل اموعات -
  التباين الكلي -

  
0.051  
5.193  
5.244  

  
1  

30  
31  

  
0.051  
0.173  

  
0.296  

  
0.590  

  :احملور الثاين
  بني اموعات -
  داخل اموعات -
  التباين الكلي -

  
0.169  
9.161  
9.330  

  
1  

30  
31  

  
0.169  
0.305  

  
0.553  

  
0.463  

 spssخمرجات برنامج  :ملصدرا
  :اجلدول خيترب الفرضيتني

 .متغري اجلنس إىل تعزى الدراسة حماور حول األفراد الجتاه إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال: الفرضية الصفرية  -
 .متغري اجلنس إىل تعزى الدراسة حماور حول األفراد الجتاه إحصائیة داللة ذات فروق توجد:الفرضية البديلة  -
قبول الفرضية  إىلمما يدعونا  0.05كرب من أومها  0,463، 5900,مستوى املعنوية لكال احملورين على التوايل  أنالحظ ون

  .متغري اجلنس إىلتعزى  األفرادالجتاه  إحصائية ةتوجد فروق ذات دالل الي أالصفرية 
  السنحملاور الدراسة حسب متغري  األحاديحتليل التباين: 
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  السنحملاور الدراسة حسب متغري  األحاديحتليل التباين  ):4(جدول رقم
  مستوى الداللة Fقيمة   متوسط املربعات  درجة احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين

  :احملور األول
  بني اموعات -
  داخل اموعات -
  التباين الكلي -

  
0.795  
4.449  
5.244  

  
3  

28  
31  

  
0.265  
0.159  

  
1.668  

  
0.197  

  :لثايناحملور ا
  بني اموعات -
  داخل اموعات -
  التباين الكلي -

  
3.050  
6.280  
9.330  

  
3  

28  
31  

  
1.017  
0.224  

  
4.534  

  
0.110  

  spssخمرجات برنامج  :املصدر
 .سنمتغري ال إىل تعزى الدراسة حماور حول األفراد الجتاه إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال: الفرضية الصفرية  -
 .سنمتغري ال إىل تعزى الدراسة حماور حول األفراد الجتاه إحصائیة داللة ذات فروق توجد:ة الفرضية البديل -

قبول الفرضـية   إىلمما يدعونا  0.05كرب من أومها  0.110، 0.197مستوى املعنوية لكال احملورين على التوايل  أنونالحظ 
   .سنمتغري ال إىل تعزى األفرادالجتاه  إحصائية ةتوجد فروق ذات دالل الي أالصفرية 

 :املستوى الدراسيحسب حملاور الدراسة حسب متغري  األحاديحتليل التباين 
  ملستوى الدراسيحسب احملاور الدراسة حسب متغري  األحاديحتليل التباين   ):5(جدول رقم

  مستوى الداللة Fقيمة   متوسط املربعات  درجة احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين
  :احملور األول

  بني اموعات -
  داخل اموعات -
  التباين الكلي -

  
0.636  
4.608  
5.244  

  
2  

29  
31  

  
0.318  
0.159  

  
2.001  

  
0.153  

  :احملور الثاين
  بني اموعات -
  داخل اموعات -
  التباين الكلي -

  
0.623  
8.707  
9.330  

  
2  

29  
31  

  
0.311  
0.300  

  
1.037  

  
0.367  

 spssخمرجات برنامج  :املصدر
قبول الفرضية  إىلمما يدعونا  0.05كرب من أومها  0.367، 0.153مستوى املعنوية لكال احملورين على التوايل  أنحظ نال -

  .املستوى الدراسيمتغري  إىلتعزى  األفرادالجتاه  إحصائية ةتوجد فروق ذات دالل ال
 .ستوى الدراسيمتغري امل ىلإ تعزى األفراد الجتاه إحصائیة داللة ذات فروق توجدورفض الفرضية البديلة  -
  سنوات اخلربةحملاور الدراسة حسب متغري  األحاديحتليل التباين: 
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  سنوات اخلربةحملاور الدراسة حسب متغري  األحاديحتليل التباين  ):6(جدول رقم 
  مستوى الداللة Fقيمة   متوسط املربعات  درجة احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين
  :احملور األول

  بني اموعات -
  داخل اموعات -

  التباين الكلي -

  
0.255  
4.989  
5.244  

  
3  

28  
31  

  
0.085  
0.178  

  
0.478  

  
0.700  

  :احملور الثاين
  بني اموعات -
  داخل اموعات -

  التباين الكلي -

  
1.640  
7.690  
9.330  

  
3  

28  
31  

  
0.547  
0.275  

  
1.990  

  
0.138  

 spssخمرجات برنامج  :املصدر
قبـول الفرضـية    إىلمما يدعونا  0.05كرب من أومها  0.138، 0.700مستوى املعنوية لكال احملورين على التوايل  أنظ نالح
 فروق دووجورفض الفرضية البديلة اليت تقول ب ربةمتغري اخل إىلتعزى  األفرادالجتاه  إحصائية ةداللتوجد فروق ذات  الي أالصفرية 

  .اخلربةمتغري  إىل تعزى الدراسة حماور حول اداألفر الجتاه إحصائیة داللة ذات
VII- الدراسة، من خالل استخدام معامل االحنـدار البسـيط، معامـل     فرضياتسنحاول اختبار :اختبار فرضيات الدراسة

  .االرتباط ومعامل التحديد، حيث من خالله يتم رفض أو قبول فرضيات الدراسة
  :كما هو يف اجلدول التايل 0.05عند مستوى داللة أقل من  إحصائيةاللة ويكون األثر ذو د :الفرضية الفرعية األوىل

  الفرضية الفرعية األوىل نتائج اختبار: )7(جدول رقم

  معامل االرتباط  البيان
R  

  معامل التحديد
R2  

 معامل االحندار
B  

  الثابت
  

 درجة احلرية
DF  

مستوى 
  Sig  الداللة

عدم وجود نظام 
  حماسيب مايل فعال

0.390  0.152  0.344  4.358  
1  

0.027  30  
31 

  SPSSخمرجات :املصدر
والقياس واإلفصـاح   عدم وجود نظام حماسيب مايل فعال ذي داللة إحصائية بني عالقةأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود 

وجود عالقة ارتبـاط ضـعيفة   وهذا ما يدل على  %15.20 ، ومعامل التحديد%39بلغ معامل االرتباط حيث ، عن األداء البيئي
نالحظ والبقية ترجع ألسباب أخرى و  %15.20يفسر التغري احلاصل يف املتغري التابع ب املستقلوموجبة بني املتغريين، أي أن املتغري 

  .ومنه نتأكد من صحة الفرضية الفرعية األوىل 0,05قل من أأن مستوى الداللة 
  :يوضح ذلك الفرضية اجلدول التايل ههذالختبار صحة  :الفرضية الفرعية الثانية

 الفرضية الفرعية الثانية نتائج اختبار): 8(جدول رقم

  معامل االرتباط  البيان
R  

  معامل التحديد
R2  

 معامل االحندار
B  

  الثابت
  

 درجة احلرية
DF  

  مستوى الداللة
Sig  

عدم وجود قوانني وتشريعات 
  عن األداء البيئي إلزامية

  
0.450  
  

  
0.203  
  

  
0.299  
  

  
3.928  
  

1   
0,010  
  

30  
31 

  .SPSSخمرجات :املصدر



IAS-IFRS-IPSAS 
–– 24252014  

 

 
 
- 699 - 

عدم وجود قوانني وتشريعات إلزامية  بني ذي داللة إحصائية عالقةأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود من اجلدول السابق 
وهذا ما يدل على  %20.30 امل التحديد، ومع %45معامل االرتباط ، إذ بلغ عن األداء البيئي والقياس واإلفصاح عن األداء البيئي

والبقيـة    %20.30وجود عالقة ارتباط متوسطة وموجبة بني املتغريين، أي أن املتغري املستقل يفسر التغري احلاصل يف املتغري التابع ب
  .لثانيةرعية اأي عالقة معنوية ومنه نتأكد من صحة الفرضية الف 0,05قل من أنالحظ أن مستوى الداللة ترجع ألسباب أخرى و

  :يوضح ذلك الختبار صحة هذه الفرضية اجلدول التايل :الفرضية الفرعية الثالثة
  الفرضية الفرعية الثالثةنتائج اختبار  ):9(جدول رقم

  معامل االرتباط  البيان
R  

  معامل التحديد
R2  

 معامل االحندار
B  

  الثابت
  

 درجة احلرية
DF  

مستوى 
  Sig  الداللة

ضعف الوعي 
  البيئيالثقايف 

  
0.233  
  

  
0.054  
  

  
0.297  
  

 
4.087  
  

1    
0.012  
  

30  
31 

  .SPSSخمرجات  :املصدر
والقيـاس   ضعف الوعي الثقايف البيئي بني ذي داللة إحصائية عالقةأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود من اجلدول السابق 

وهذا ما يدل على وجـود عالقـة ارتبـاط     %05.40 عامل التحديد، وم %23.30االرتباط ، إذ بلغ واإلفصاح عن األداء البيئي
والبقية ترجع ألسباب أخـرى   %05.40ضعيفة وموجبة بني املتغريين، أي أن املتغري املستقل يفسر التغري احلاصل يف املتغري التابع ب

  .لثةلثاعية اأي عالقة معنوية ومنه نتأكد من صحة الفرضية الفر 0,05قل من أنالحظ أن مستوى الداللة و
  :يوضح ذلك هذه الفرضية اجلدول التايل صحةالختبار  :رابعةالفرضية الفرعية ال

  الفرضية الفرعية الرابعة نتائج اختبار):10(جدول رقم 

  معامل االرتباط  البيان
R  

  معامل التحديد
R2  

 معامل االحندار
B  

  الثابت
  

 درجة احلرية
DF  

  مستوى الداللة
Sig  

رد نقص يف كفاءة املوا
  البشرية

  
0.461  
  

  
0.212  
  

  
0.619  
  

  
5.371  
  

1    
0.008  
  

30  
31 

  .SPSS خمرجات :املصدر
نقص كفاءة املوارد البشرية والقيـاس   بني ذي داللة إحصائية عالقةأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود من اجلدول السابق 

وهذا ما يدل علـى وجـود    %21.20 ، ومعامل التحديد%46.10الرتباط بلغ معامل ا حيث، إذ بلغ واإلفصاح عن األداء البيئي
والبقية ترجـع   %21.20عالقة ارتباط متوسطة وموجبة بني املتغريين، أي أن املتغري املستقل يفسر التغري احلاصل يف املتغري التابع ب

  .رابعةلمن صحة الفرضية الفرعية اأي عالقة معنوية ومنه نتأكد  0,05قل من أنالحظ أن مستوى الداللة ألسباب أخرى و
  الفرضية الرئيسية نتائج اختبار ):11(جدول رقم

  معامل االرتباط  البيان
R  

  معامل التحديد
R2  

 معامل االحندار
B  

  الثابت
  

 درجة احلرية
DF  

  مستوى الداللة
Sig  

معوقات القياس واإلفصاح 
  عن األداء البيئي

0.552  
  

0.305  
  

0.736  
  

5.566  
  

1  
0.001  
  30  

31 
 spssخمرجات  :املصدر
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معوقات القياس واإلفصاح البيئي والقياس واإلفصاح عن  بني ذي داللة إحصائية عالقةوجود  اإلحصائيأظهرت نتائج التحليل 
ة وهذا ما يدل على وجود عالقـة ارتبـاط متوسـط    %30.50 ، ومعامل التحديد%55.20معامل االرتباط ، إذ بلغ األداء البيئي

والبقية ترجع ألسباب أخرى وهذا ما  %30.50وموجبة بني املتغريين، أي أن املتغري املستقل يفسر التغري احلاصل يف املتغري التابع ب
  .الرئيسيةومنه نتأكد من صحة الفرضية  0,05قل من األ يؤكده مستوى الداللة

 

 
ة تساهم يف عدم قيام املؤسسة بعملية القياس واإلفصاح عـن األداء  من خالل هذه الدراسة اتضح أن األسباب واملعوقات السابق

  :ميكن التوصل إىل النتائج التاليةحيث  البيئي،
  ،عدم وجود اهتمام باحملاسبة البيئية وعدم وجود معيار حماسيب دويل خاص بالقياس واإلفصاح عن األداء البيئي 
 إلعالم والتوعية ونشر هذه الثقافة؛هناك ضعف يف ثقافة الوعي البيئي، حيث جيد نقص يف ا 
 وجود قوانني وتشريعات حول األداء البيئي لكن هناك نقص يف التطبيق واإللزام؛ 
 عدم تالئم وتكيف النظام احملاسيب املايل مع احملاسبة البيئية؛ 
 ات هذه املواردنقص كبري يف كفاءة املوارد البشرية خبصوص احملاسبية البيئية وانعدام الدعم الكايف لتطوير خرب. 

 :كن صياغة بعض االقتراحات التاليةويف األخري مي
  ضرورة احتواء القوائم والتقارير املالية على األنشطة البيئية هذا ما يساهم يف زيادة الثقة يف املعلومات احملاسبية وبالتايل تلبية

 .خمتلف احتياجات مستخدمي هذه املعلومات
 مات اليت توجب الوحدات االقتصادية بالتزام املعايري الدولية ذات العالقة حبماية البيئة إصدار القوانني واألنظمة والتعلي

 .واتمع من التلوث
 ضرورة إصدار قوانني تلزم بتطبيق القياس واإلفصاح البيئي للمزيد من الشفافية واملصداقية يف القوائم املالية؛ 
 وبرامج تدريبية ةيئي من خالل تنظيم دورات تكوينيزيادة الوعي بأمهية القياس واإلفصاح عن األداء الب. 

 

 

1 

 مداخل القياس احملاسيب
 مدخل القياس املتعدد األبعاد مدخل القياس النقدي

رائد هذا التوجه الذي اقترح قائمة العمليات االقتصادية  Linowesيعترب  -
شكل دوري مع القوائم املالية ويتكون هذا النموذج من ب إلعدادهاواالجتماعية 

جمال املوارد البشرية وجمال البيئية وجمال املنتج أو اخلدمة : ثالثة أقسام تتمثل يف
  .حبيث يرتبط كل قسم بأحد جماالت التكلفة البيئية للمؤسسة

  :ااالت السابقة هلا تتضمن النوعني التاليني من التكاليف -
اختياريا  إنفاقهافق من قبل املؤسسة لتحقيق منفعة اتمع ويكون تكاليف تن /1

 ال حتميا
التكاليف اليت مت جتنبها منم طرف املؤسسة لعدم حتقيقها للمسؤولية  /2

  االجتماعية 
  :وميكن تقسيم التكاليف البيئية إىل قسمني

اليف مثل تكاليف األضرار اليت تسببها املؤسسة أو تك :تكاليف بيئية مباشرة -

املؤسسة بعدة مقاييس نتيجة لصعوبة  أنشطة أنالبيئية الناجتة  التأثرياتتقاس  -
كثر واقعية ملتخذ القرار القياس النقدي لبعض العناصر لتوفر بالتايل معلومات أ

  :تعكس تباين وأبعاد هذه األنشطة وتتمثل هذه األساليب يف
هو أسلوب شائع االستخدام ومن مزاياه انه بسيط : أسلوب القياس الوصفي -

يف االستخدام وتكاليفه قليلة، إذ انه يعتمد باألساس على عملية وصف الظاهرة 
ستخدامه يف احلاالت اليت يصعب فيها دون االعتماد على قواعد حمددة كما ميكن ا

   .الكمي أواستخدام القياس النقدي 
يعتمد هذا األسلوب على تعيني أعداد لكل :  أسلوب القياس الكمي -

األحداث أو األنشطة أو الظاهرة اليت سوف تقاس وهذا وفقا للقواعد 
اليت  تالتأثريامعلومات كمية عن خمتلف  األسلوبواإلجراءات احملددة ويفر هذا 

نظرا لتباين  متباينةوحدة القياس  أننقدا وما مييز هذا النوع  إالال ميكن قياسها 
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  .التخلص من النفايات الصناعية الضارة بالبيئية
مثل تكاليف البحث والتطوير املرتبطة بتقليل  :تكاليف بيئية غري مباشرة -

 .نسب التلوث

وهذا ما يستدعي حتديد النظام املناسب ووحدات القياس املناسبة  األنشطةطبيعة 
 املستخدمة يف عملية القياس

بيئية منوذج مقترح، امللتقى الدويل الثاين حول األداء املتميز خليل إبراهيم رجب احلمداين، التحديات اليت تواجه قياس التكاليف ال: املصدر
  . 213 -211،ص 2011نوفمرب  22/23للمنظمات واحلكومات، جامعة ورقلة،  

  

2 

 %النسبة  التكرار  اخلاصية

  حسب اجلنس
 62.50  20  ذكر
  37.50  12  أنثى

  حسب السن

  06.25 2 25أقل من 
30-25  8 25.00 
30-45 10 31.25 

  37.50 12 45أكثر من

حسب املستوى 
  الدراسي

 /  /  متوسط
 21.87  7  ثانوي
 71.87  23  ليسانس
 6.36  2  ماجستري
  /  /  دكتوراه

  حسب سنوات اخلربة

 18.80 6 سنوات 5أقل من 
 31.30 10 سنوات 5-10

 21.80 7 سنة 10-15
 28.10  9 سنة 15أكثر من

 18.80 6 سنوات 5ل من أق
  .SPSSمن إعداد الباحثني باالعتماد على إجابات أفراد العينة وخمرجات  :املصدر

  

3 

  الفقرة  الرقم
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  الترتيب  املعياري

  7 0.98 3.38  نظام احملاسيب املايل للمؤسسة بالقياس واإلفصاح عن األنشطة البيئيةال يسمح ال  1
 6 0.79 3.59  ال حيتوي النظام احملاسيب املايل على متطلبات القياس واإلفصاح عن األداء البيئي  2
 3 0.75 3.78  ال يوفر النظام احملاسيب املايل املعلومات الكافية عن األداء البيئي  3
 4 0.66 3.59  يقوم النظام احملاسيب املايل باإلفصاح عن السياسات احملاسبية املتعلقة بالبيئةال   4
 2 0.69 3.81  ال توجد طرق حماسبية واضحة وسهلة الفهم حول القياس واإلفصاح البيئي  5
 5 1.24 3.59  يوجد باملؤسسة صعوبة يف قياس التكاليف البيئية  6
 1 0.87 3.87  صة باألداء البيئيال توجد معايري حماسبية خا  7

 0.62 3.54  .املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام
  .SPSSخمرجات  :املصدر
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4
 

املتوسط   الفقرة  الرقم
  احلسايب

 االحنراف
  املعياري

  الترتيب

 6 1.19 2.47  ال تقوم الدولة بإصدار قوانني تلزم بتطبيق القياس واإلفصاح البيئي  1
 5 1.04 2.56  إن التشريعات املوجودة ال تتماشى ومتطلبات تطبيق القياس واإلفصاح البيئي  2
 1 0.82 3.69  ال يوجد فهم من طرف العمال للقوانني اخلاصة بالقياس واإلفصاح البيئي  3
  2 1.11 2.84  ال توجد عقوبات ردعية على املؤسسة اليت ال تقيس وتفصح عن أداءها البيئي  4
  3 1.32 2.84  ال تم املؤسسة بوضع تشريعات داخلية تلزم ا العمال بضرورة االهتمام باألداء البيئي  5
  4 1.02 2.72  ال توجد باملؤسسة أجهزة رقابية عن األداء البيئي  6
  7 1.21 2.41  تقوم املؤسسة بتقييم أدائها البيئي وفقا للقوانني البيئية املعمول ا ال  7

 0.82 2.79  .املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام
  .SPSSخمرجات  :املصدر

  

5 

املتوسط   الفقرة  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  الترتيب  املعياري

 6 0.98 3.06  ال يوجد اهتمام شديد لدى املؤسسة باألداء البيئي  1
 4 1.09 3.34  هناك نقص يف اإلعالم والتوعية لدى املؤسسة يف نشر ثقافة القياس واإلفصاح البيئي  2
 1 0.95 4.20  فصاح البيئيال تقدم اإلدارة العليا الدعم الكايف لنشر ثقافة القياس واإل  3
  2 0.60 3.78  ال تقدم اإلدارة بالتحفيز الالزم لتحقيق األداء البيئي املطلوب  4
  3 0.97 3.59  ال حتتوي املؤسسة على برامج تعليمية ثقافية حول القياس واإلفصاح البيئي  5
  7 1.12 2.31  هناك ضعف باملؤسسة على دعم وتشجيع  األحباث اليت ختدم البيئة  6
  5 0.77 3.28  هناك تفاوت بني الثقافات يف املؤسسة فيما يتعلق بالقياس واإلفصاح البيئي  7

 0.43 3.36  .املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام
  .SPSS خمرجات :املصدر

  

6 

املتوسط   الفقرة  قمالر
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الترتيب

 6 0.80 3.16  ال تقوم املؤسسة باستقطاب وتوظيف املوارد البشرية املختصة يف اال البيئي  1
 5 0.75 3.56  هناك ضعف يف اخلربة للموارد البشرية يف جمال القياس واإلفصاح البيئي  2
 3 0.60 3.78  ؤهلة والقادرة على تطبيق معايري القياس واإلفصاح البيئي باملؤسسةيوجد نقص يف املوارد البشرية امل   3
  1 1.07 4.00  هناك نقص شديد للمختصني يف جمال احملاسبة البيئية باملؤسسة  4
  4 1.19 3.75  ال تقوم املؤسسة بتكوين مواردها البشرية يف جمال األداء البيئي  5
  2 0.78 3.81  البشرية لتتماشى مع متطلبات تطبيق اإلفصاح والقياس البيئي ال تم املؤسسة بتطوير مواردها  6

 0.41 3.67  .املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام
  .SPSSخمرجات  :املصدر
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7 

وسط املت  الفقرة  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  الترتيب  املعياري

 3 0.94 3.38  تقوم املؤسسة باإلفصاح عن التكاليف واملطلوبات البيئية   1
 5 1.09 2.59  تقوم املؤسسة بالقياس عن األداء البيئي بطريقة األسلوب الوصفي أو الكمي   2
  6 0.62 2.53  شرةتقوم املؤسسة بتصنيف التكاليف البيئية على أساس مباشرة وغري مبا  3
 1 0.61 3.59  تقوم املؤسسة باإلفصاح عن أدائها البيئي يف القوائم والتقارير املالية  4
يساهم القياس واإلفصاح عن األداء البيئي يف املؤسسة يف حتقيق املزيد من املصداقية والشفافية على   5

  القوائم املالية وهذا ما يعكس الصورة احلقيقية للمؤسسة
3.44 1.04 2 

يساهم القياس واإلفصاح عن األداء البيئي يف تعزيز قدرة املؤسسة على إدارة القضايا البيئية ودجمها   6
 4 0.98 2.94  ضمن املشكالت اإلستراتيجية

 0.54 3.07  .املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام
  .SPSSخمرجات  :املصدر
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Links and creative accounting and financial accounting system under the International 

Accounting Standards  – visions and dimensions – 
 

 )*(& )**( & )***( 
& 

  
 

  فـي ظـل    يهدف هذا البحث إلى دراسة ارتباطات اإلبداع المحاسبي بالنظام المحاسبي المالي الجزائـري
ماهو اثر تطبيق النظام المحاسبي المـالي الجزائـري علـى    ، من خالل معالجة االشكالية   معايير المحاسبة الدولية

اإلبداع المحاسبي ؟وهل النظام المحاسبي المالي الجديد إبداع وبديل للمخطط المحاسبي القديم؟ ،ومن أجـل الوصـول   
تطبيقـه   إلى هذا الهدف،حاولنا ابراز المفاهيم المحاسبية والنظريات المحاسبية ، وكذلك اهمية النظام المحاسبي ومجال

وكيفية انتقاله من مخطط محاسبي  الى نظام محاسبي ، وتطرقنا الى ماهية اإلبداع المحاسبي والعالقـة بـين النظـام    
المحاسبي المالي واإلبداع المحاسبي ومدى االرتباط بينهما من خالل الدراسة الميدانية واستقصـاء اراء المحاسـبين   

  .نجاحه في المؤسسات االقتصادية  الجزائرية حول اإلبداع المحاسبي ومدى  واالكاديميين
  

      المحاسبة، اإلبداع المحاسبي، النظام المحاسبي المالي، المعـايير المحاسـبية الدوليـة، عولمـة
 .المحاسبة

Abstract : This research aims to study the links creative accounting Algerian financial accounting 
system - a case study institution NAFTAL  -GHARDAIA-، by addressing the problem of research 
on :  What is the impact of the application of financial accounting system Algerian creative 
accounting? Will the new financial accounting system creativity and alternative or extension of the 
old accounting scheme? ، In order to reach this goal، we have tried to display  the accounting 
concepts and theories of accounting، as well as the importance of the accounting system and the 
field of application and how to move from scheme accounting to the accounting system، and dealt 
with the nature of creative accounting and the relationship between the financial accounting system 
and creative accounting extent of the  link between  them through a field study The survey of the 
views of accountants and workers in the institution NAFTAL about creative accounting and the 
extent of his success in the Algerian economic institutions. 
 
Keywords : Accounting, creative accounting, financial accounting system, international 
accounting standards, the globalization of accounting. 

 
 

لتحسني النظام احملاسيب اجلزائري  (CNC)النظام احملاسيب املايل اجلديد أفضل خيار حسب جملس احملاسبة الوطين  مشروعيعترب 
  .والذي يندرج يف إطار حتديث اآلليات اليت تصاحب اإلصالح االقتصادي

 :يب املايلتعريف النظام احملاس -1
تطبيق احكـام   2008مايو سنة26املوافق  1429مجادى األوىل عام  20مؤرخ يف  156-08 رقميتضمن املرسوم التنفيذي 

واملتضمن النظام احملاسيب املايل، و يهدف هذا  2007نوفمرب  25املوافق  1428ذي القعدة عام 15املؤرخ يف 11-07القانون رقم 
  1 .40و 36و 30و 25و 22و 9و  8و 7و  5يق املواد املرسوم إىل حتديد كيفيات تطب

 

____________________________________________________ 
eMail :   (*) : adjila_78@yahoo.fr  &  (**): hafes99@yahoo.fr  & (***): m_bennaoui@yahoo.fr 
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، و ذلك من طرف عدة خرباء فرنسيني و بالتعاون مع  2001احملاسيب الوطين يف شهر أفريل سنة إصالح املخطط  عمليةبدأت 
، و  2007نـوفمرب   25املؤرخ يف  11-07و قد صدر النظام احملاسيب املايل مبوجب القانون رقم . CNCالس الوطين للمحاسبة 

ومة املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عدديـة وتصـنيفها و تقييمهـا و    احملاسبة املالية نظام لتنظيم املعل( فإن  طبقا هلذا القانون
تسجيلها ، و عرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية و ممتلكات الكيان و جناعته و وضعية خزينته يف ايـة السـنة   

  .2املالية
  :كما يعرف من الناحية القانونية

من االجراءات والنصوص التنظيمية اليت تنظم االعمال املالية واحملاسبية للمؤسسات اربة  نظام احملاسبة املالية اجلديد هو جمموعة
 .3على تطبيقه وفقا ألحكام القانون ووفقا للمعايري احملاسبية الدولية املتفق عليها

  :النظام املايل اجلديد إىل حتقيق أهداف رئيسية نذكر منها مشروعيرمي و
  ليات مل يعاجلها املخطط احملاسيب الوطين؛حماسبية لعم حلولإجياد  -
املعـايري والتقنيـات احملاسبية قصد تقريب ممارساتنا احملاسبية من املمارسات الدولية املصادق عليها من قبـل   تطـورتبنـي  -

  أغلبية الدول؛
  احملاسبية؛ تسـهل القواعداالقتصادية من تقديـم معلومات مـالية ذات نوعية، كـاملة، أكثر شفافية،  املؤسساتمتكني  -
  . 4أفضل للحسابات بالنسبة للمستثمرين األجانب يف إطار عملية الشراكة مقروئيةضمان  -
  :جمال التطبيق  -2

اجلديد املايل على كل شخص طبيعي او معنوي ملزم مبوجب نص قانوين او تنظيمي مبسك احملاسبة املالية مع مراعاة  النظاميطبق 
 واملعنيون مبسك احملاسبة وهم5ا األحكام اخلاصة،:  

 .الشركات اخلاضعة ألحكام القانون التجاري -
أو تنظيمي، وميكن للكيانات الصغرية اليت ال يتعدى  كل االشخاص الطبيعيني او املعنويني اخلاضعني لذلك مبوجب نص قانوين -

 .سطةرقم اعماهلا وعدد مستخدميها ونشاطها  احلد املعني أن متسك حماسبة مالية مب
االشخاص الطبيعيون أو املعنويون  املنتجون للسلع أو اخلدمات التجارية وغري التجارية ،إذا كانوا ميارسون نشاطات مبنية على  -

 .6عمليات متكررة
خيضع للترتيبات اليت جاء ا النظام احملاسيب اجلديد كل شخص طبيعي و معنوي خيضع للقانون التجاري واملتمثلني يف املؤسسات  -

 : عمومية و شبه العمومية أو االقتصاد املختلط ، أما مستعملو املعلومة املالية حسب النظام احملاسيب اجلديد همال
  ؛املستثمرون -
  ، هيئات إدارية ؛ مسريون -
  شركاء آخرون، أجراء ؛  -
    أعضاء اإلدارة و اهلياكل الداخلية للمؤسسة؛  -
   ؛...)مسامهني، بنوك(أصحاب رؤوس األموال  -
  التأمني و اجلمهور -
  اإلدارة الـضريبية؛ -
 ؛7موردين، زبـائن و عمال -
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من خالل هذا فان النظام احملاسيب املايل يطبق على املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم اليت حدد رقم أعماهلا وعدد مستخدميها 
  . 8القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة

كمـا   .9ستثىن من جمال تطبيق النظام احملاسيب املايل األشخاص املعنويون اخلاضعون لقواعد احملاسبة العموميةي: انه  نالحظكما 
  .10ميكن للكيانات الصغرية جدا اليت ال يتعدى رقم أعماهلا و عدد مستخدميها احلد القانوين، أن متسك حماسبة مالية مبسطة

  :رة لتطبيق النظام احملاسيب واملايلوالشكل التايل يوضح املنظومة املتكاملة الصاد
  املنظومة املتكاملة الصادرة لتطبيق النظام احملاسيب واملايل : 01الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  

ايل اجلديد سيب املسعد بوراوي، مداخلة بعنوان األسس واملبادئ احملاسبية يف النظام احملاسيب واملايل اجلزائري ،امللتقى الدويل األول حول النظام احملا :املصدر 
  .2010يف ظل معايري احلاسبة الدولية ،جتارب تطبيقات وآفاق ، جامعة الوادي،

  :النظام احملاسيب املايل أمهية -3
احملاسيب الدويل الذي يقرب املمارسة احملاسبية يف اجلزائر باملمارسة الدولية مما يسهل على احملاسبة العمـل ملواكبـة    االختيار ميثل

االقتصادية احلديثة وإعطاء معلومات مفصلة تعكس الصورة الصادقة للحالة املاليـة للمؤسسـة، وضـوح املبـادئ      املفاهيم واملبادئ
والقواعد املتبعة يف تسجيل احملاسيب للعمليات وتقييمها ووضع البيانات املالية وهذا ما يضع حدا ملشاكل التالعـب العمديـة وغـري    

احلسابات، حتمل النظام احملاسيب املايل اجلديد احتياجات املستثمرين احلاليني واملسـتقبلني   العمدية يف القواعد ويسهل أيضا التحقق من
حيث يضع بني أيديهم املعلومات املالية عن املؤسسة هذه املعلومات واضحة تسمح باختاذ القرارات ، خصص للمؤسسات الصـغرية  

  .11جدا إمكانية تطبيق حماسبة بسيطة
  :اسيب املايل  فيما يلي و تكمن أمهية النظام احمل

يساهم يف حتسني تسيري املؤسسة من خالل فهم أفضل للمعلومات اليت تشكل أساس الختاذ القرار ، و حتسني اتصـاهلا مـع    -
  . خمتلف األطراف املهتمة باملعلومة املالية 

ابات ، و تكريس الثقـة يف الوضـعية املاليـة    يضمن تطبيق املعايري احملاسبية الدولية املتعامل ا دوليا ، مما يدعم شفافية احلس -
  .للمؤسسة 

  .إنسجام النظام احملاسيب املايل املطبق يف اجلزائر مع األنظمة احملاسبية العاملية  -
يسمح مبقارنة القوائم املالية للمؤسسة مع مؤسسة أخرى لنفس القطاع ، سواء داخل الوطن أو خارجه أي مع الـدول الـيت    -

  .حملاسبية الدولية تطبق املعايري ا
  :12يتضح مما سبق مدى أمهية النظام احملاسيب املايل، إال أننا نضع املالحظات التالية

املؤرخ  07/11القانون رقم 
25/11/2007يف   

 08/156املرسوم التنفيدي 
 26/05/2008املؤرخ يف 

يف  26/07/2008القرار املؤرخ يف 
 25/03/2009بتاريخ  19عدد 

-09املرسوم التنفيذي 
 07/04/2009الصادر يف 110

   املايلالنظام احملاسيب
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تترجم املعايري احملاسبية الدولية قوة اقتصاديات الدول املتقدمة و احتياجات شركات متعددة اجلنسيات ، لذلك جيب مراعـاة   -
من املؤسسات الصغرية و املتوسطة ، و عليـه فتـبين    % 95الصناعي من حوايل خصوصية اإلقتصاد اجلزائري الذي يتشكل نسيجه 

  .املعايري احملاسبية الدولية كليا قد ال خيدم عملية التوحيد مثلما لو مت تبين استراتيجية تكييف هذه املعايري 
لية أكثر شفافية ، وكـذا اسـتقاللية   يعمل النظام احملاسيب املايل على تلبية حاجيات املستثمرين من خالل توفري معلومات ما -

  .القانون اجلبائي ، خبالف املخطط احملاسيب الوطين الذي يعمل على خدمة اإلدارة اجلبائية
  .13يتطلب من املهنيني احملاسبني بذل جمهودات ضخمة قصد استيعاب النظام اجلديد ،خاصة يف جمال االفصاح والقياس -
  :ايل اجلديدهيكل ومكونات النظام احملاسيب امل -4
 هيكل النظام احملاسيب امللي اجلديد:  

  :مما يلي 11-07من القانون رقم  06كما ورد يف املادة  اجلديديتكون النظام احملاسيب املايل 
 .اإلطار التصوري للمحاسبة املالية  -1
 .املعايري احملاسبية  -2
 .مدونة احلسابات  -3

  :التايلوميكن تصوير هيكل النظام احملاسيب املايل يف الشكل 
  هيكل النظام احملاسيب املايل :02 الشكل رقم

  
  
  
  
  

  .06مرجع سبق ذكره، ص  سعد بوراوي،:املصدر 
 مكونات النظام احملاسيب املايل اجلديد:  

  مكونات النظام احملاسيب املايل اجلديد: 03الشكل رقم 
  

    
  
  
  
  
  
  
  

تطبيقه يف اقتصاد غري مؤهل ،ملتقى دويل حول النظام احملاسيب املايل اجلديد ، املركز اجلامعي خمتار مسامح النظام احملاسيب املايل اجلديد وإشكالية  :املصدر
  .06/05/2013-05الوادي ،

 النظام احملاسيب املايل اجلديد

 املعايري احملاسبية مدونة احلسابات اإلطار التصوري للمحاسبة الدولية

اسيب املايل النظام احمل  

 التعريف وجمال التطبيق  تنظيم  احملاسبة

املبادئ واملعايري,اإلطار التصوري  

)القوائم املالية(الكشوفات املالية  احلسابات ,احلسابات امعة 
  جمةاملد

 التقديرات والطرق احملاسبية
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  :أهم املزايا الرئيسية للنظام احملاسيب املايل اجلديد -5
تـدفقات   ة، جدولاحلصيـلة، حسـاب النتيج: الوضعيـات املـالية اليت ينبغي أن تقدمـها املؤسسة  وصف حملتوى كل -

  .اخلزينة املالية وتقدميه وفق املعايري الدولية
ظـاهرة شـائعة بـدون     العصرية املتعلقة بتنظيم احملاسبة والسيما مسك احملاسبة عن طريق اإلعـالم اآليل وهي القواعدتبين  -

  .تنظيم
  .14ار التجار واحلرفينيباملؤسسات املصغرة وصغ تأسيس نظام حماسبة مبسط يرتكز على حماسبة اخلزينة خاص -
حسابات املؤسسات ألا تستند على مفاهيم وقواعد حمددة بوضوح ،ويزيد مـن الشـفافية حـول وضـعية      مراقبةيسهل  -

  .املؤسسات ، مما يساهم يف اختاذ قرارات صحيحة من األطراف املتعاملة معها وخصوصا املستثمرون 
لتسجيل احملاسيب للعمليات غري املعاجلة مبوجب املخطط احملاسيب الوطين ، ويسـمح   احملاسيب املايل حلوال تقنية ل النظاميقترح  -

تقـوم  باالنتقال من حماسبة الذمة إىل احملاسبة املالية، وذلك بتغليبه للحقيقة االقتصادية على املظهر القانوين عند تسجيل املعامالت اليت 
  .ا املؤسسة

عن موارد مالية جديدة وخاصة املؤسسات اليت هلا اسـتراتيجية لالسـتثمار خـارج    اجلزائرية اليت تبحث  املؤسساتيساعد  -
  .15يةاجلزائر، وذلك بتقدميها للمعلومات املالية املطلوبة وامتثاهلا إىل املعايري احملاسبية الدولية اليت تشترطها االسواق املالية الدول

 

 
شهد اإلبداع احملاسيب اهتماما كبريا من قبل الباحثني والدارسني املهتمني مبيادين وجماالت النظريـة احملاسـبية واملعرفـة املاليـة     

أدت إىل إفالس  واحملاسبية وباألخص املهنيني احملاسبني املدققني، وقد أزداد االهتمام نتيجة التطورات الراهنة لألزمة املالية العاملية واليت
وايار شركات ومنظمات كانت رائدة ومبدعة يف جمال عملها نتيجة لعدم االعتماد على معايري املساءلة واملتابعة ونقـص الشـفافية   

ت، ومن والدقة والصدق والسالمة يف املعلومات والبيانات احملاسبية املتعلقة بالتدفقات املالية واالقتصادية واحملاسبية والتالعب باحلسابا
التسجيل والتقييد والترحيل والتقييم واإلفصاح والقياس احملاسيب، وضبط مهنـة  :هنا التفكري اجلاد يف أهم قواعد وميكانيزمات احملاسبة 

 .احملاسبة يف ظل حتديات املنظمة العاملية للتجارة أو ما يعرف بالعوملة احملاسبية من خالل ثنائية التوفيق والتوحيد احملاسيب
عترب اإلبداع احملاسيب أو احملاسبة اإلبداعية مصطلح نظري تطبيقي أي قدمي وجديد يف أجبديات احملاسبة خاصة التطـورات  إذن ي

  .16احلالية الراهنة فيما يعرف باملعايري احملاسبية الدولية ومعايري التقارير املالية الدولية
وىل أنه نوع جديد من أنواع احملاسبة، إال أنه ظهر بشكل أساسي إن املعىن الظاهري ملصطلح حماسبة اإلبداع يبدو من الوهلة األ

ن من قبل املهنيني واحملللني املاليني يف األسواق املالية ليشري إىل أن احملاسبة تتضمن إبداعا يف التحايل والتالعـب وتضـليل املسـتثمري   
ر تأصيل وتنظري علمي هلذا النوع من احملاسبة، ألنه ظهر أساسا ومستعملي املعلومات احملاسبية واملالية، وبالتايل ال يوجد يف حقيقة األم

  .من خارج الوسط األكادميي للمحاسبة
ملا فاعترب العديد من املهنيني واملمارسني واحملللني املاليني أن السوق و املستثمر خمدوعان باألرقام احملاسبية، إذ تتعرض هذه األرقام 

 .17ر احملاسبية تليب رغبات أطراف معينة بالدرجة األوىلللدفات) Cooking(يشبه بعملية الطهي 
اإلبداع احملاسيب أو احملاسبة اإلبداعية مصطلح نظري تطبيقي أي قدمي وجديد يف أجبديات احملاسبة خاصة التطورات احلالية  يعترب

  .الراهنة فيما يعرف باملعايري احملاسبية الدولية ومعايري التقارير املالية الدولية
  :اإلبداع احملاسيب على أنه  ويعرف
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هو استشعار املشكالت املالية واحملاسبية والنقائص والتغريات يف املعرفة والعناصر املفتقدة وعدم التناسق،  حتديـد الصـعوبة    -
لفرضـيات  مع اختبـار ا . عن احللول املالية واحملاسبية وإجراء ختمينات أو اإلفتراضات عن النقائص والعيوب  البحثوتبني طبيعتها،

  .18صياغة النتائج ونقلها –وإعادة اختبارها 
اإلبداعية من وجهة نظر أكادميية بأا هي  عبارة عن  حتويل أرقام احملاسبة املالية عما هي عليه فعالً إىل ما يرغب فيه  احملاسبة  -

 .19أو مجيعها /أو جتاهل بعضها و / املعدون من خالل استغالل أو االستفادة من القوانني املوجودة و
يعرف اإلبداع احملاسيب على أنه استخدام أساليب أو طرق أو إجراءات أو مفاهيم أو معايري أو نظريات جديدة غري مألوفـة   -

  .20ميكن استخدامها لتفسري أو حتليل أو حل مشكلة حماسبية تواجه اإلدارة، حيث يتمتع احملاسب املبدع بقدرات مميزة
يف التجديد والتطوير يف طرق توفري املعلومات الختاذ القرارات، كما يتمثل يف العناصر اليت يشـملها   يتمثل اإلبداع احملاسيب  -

عن طريق اختيارها وتدريبها ورفع كفاءا، كما يتضمن اإلبداع احملاسيب جانب املـوارد  ) احملاسبني(النظام احملاسيب كاملوارد البشرية 
 21.الية واحملاسبية الالزمة لألداء احملاسيب املتطوراملادية كالتجهيزات اآللية والربجمة امل

يتمثل اإلبداع احملاسيب يف تقدمي املعلومات احملاسبية يف شكل معلومات ذات جودة عالية، ميكن للمسـتفيدين مـن حسـن     -
  .22ملعلوماتاستخدامها وجيعل املستفيدين يبحثون دائما عنها ويرغبون يف احلصول عليها مما يضفي عل زيادة قيمة هذه ا

اإلبداعية بكوا عبارة عن  وصف شامل وعام لعملية التالعب باملبالغ أو العرض املايل لدوافع داخلية  وهي كذلك  احملاسبة  -
  عبارة اإلجراءات أو اخلطوات اليت تستخدم للتالعب باألرقام املالية   باستخدام خيارات وممارسات

 .23خطوة باجتاه إدارة األرباح أو متهيد الدخلاملبادئ احملاسبية ، أو أي  إجراء أو  
األوىل إجيابية وتتمثل يف إجياد : التعاريف السابقة ميكننا القول أن مفهوم احملاسبة اإلبداعية ميكن النظر إليه من زاويتني خاللمن 

اسبية ذات جودة عاليـة مفيـدة   حلول وإجراءات حماسبية غري مألوفة تساعد على اختاذ القرارات، كما ميكنها أن توفر معلومات حم
أما الثانية فهي سلبية وتتمثـل يف إتبـاع احليـل    . وجمدية ملستعمليها، وتعمل على التجديد والتطوير يف الطرق واإلجراءات احملاسبية

  .وأساليب التغليط والتالعب باألرقام من أجل إظهار وضعية معينة ختدم مصاحل أطراف معينة أو إخفاء حقائق معينة
الكثري من الباحثني ظهور احملاسبة اإلبداعية مبواجهة الشركات صعوبات خالل األزمات اليت عرفتها فترة الثمانينات مـن   طويرب

القرن املاضي، فنتج هنالك ضغط كبري على احملاسبني واملاليني واملدققني لتضخيم األرباح وتوضيح الوضعية املالية للمؤسسة بصـورة  
  .أفضل

اسبة اإلبداعية على اا عملية أو ممارسة يستطيع احملاسبون استخدام معرفتهم بالقواعد واإلجراءات احملاسبية ومنه ميكن تعريف احمل
  .األرقام املسجلة يف حسابات املؤسسة أو التالعب ا قصد حتقيق أهداف معينة ملعاجلة

حلوال أو منتجات أو خدمات أو طرق أو أسـاليب  أما اإلبداع احملاسيب هو القدرة على إجياد أشياء جديدة قد تكون أفكارا أو 
عمل مفيدة من خالل استخدام احملاسب ملهاراته وخربته الشخصية اإلبداعية يف استنباط أساليب حماسبية جديدة أو توصله إىل حلول 

  .24حماسبية تواجه التنظيم احملاسيب باالعتماد على التحليل املنهجي املنطقي اهلادف
  :25احملاسيب باخلصائص التالية اإلبداعيتسم : حملاسيب خصائص اإلبداع ا -1
 .العقلية احملاسبية واملالية املتسائلة واخلالقة  -
 .التحليل والتجميع  علىقدرة احملاسب  -
 .قدرة احملاسب على التخيل واحلدس -
 .بالشجاعة والثقة بالنفس احملاسبأن يتمتع  -
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لى احلقائق العلمية وليس التعليمات املستمدة مـن املراكـز اإلداريـة ،الـرتوع إىل     على التعليمات املبنية ع احملاسباعتماد  -
  .التجريب
فاحملاسب املبدع هو الذي يستطيع تطوير ذاته من حيث النقد والتهذيب والتقومي لألفكار واملعلومات ووسـائل   ،الذايتالنقد  -

  .التحليل اليت يستخدمها
  :جماالت اإلبداع احملاسيب  -2

بشكل عام جماالت عدة، فقد يكون إبداعا إداريا، جذريا، خمططا، جوهريا، تنظيميا، فرديا، مجاعيا، داخليـا أو   اإلبداعيأخذ 
   :خارجيا، غري أن جماالت اإلبداع احملاسيب ميكن ذكرها على سبيل املثال يف ااالت اآلتية

  .احملاسيب املعلوماتنظام  -
  .سس والقواعد واملعايري املختلفة للمحاسبة، الفروض، األالتعاريفاملفاهيم،  -
  ).التقييم(القياس احملاسيب  -
  .أساليب التسجيل أو التقييد وعرض البيانات احملاسبية والقوائم املالية -
  .أو حتميل املصاريف املختلفة توزيعطرق  -
  .أساليب إعداد وعرض التقارير -
  .أساليب التحليل املايل -
  .ة احملاسبيةتطوير الربامج اآللي -
  اإلبداع احملاسيب واملايل عرب مراحل أو خطوات نوجزها عمليةمتر    :خطوات اإلبداع احملاسيب و املايل -3
   26:يليفيما  
  .املالية واحملاسبية والنقائص والتغريات يف املعرفة والعناصر املفتقدة وعدم التناسق املشكالتاستشعار  -
  .وإبراز طبيعتها الصعوباتديد حت -
  .املالية واحملاسبية وإجراء التخمينات أو االفتراضات عن النقائص والعيوب احللولالبحث عن  -
  .وإعادة اختبارها الفرضياتاختبار  -
  :27من أهم العوامل املساعدة على حتقيق اإلبداع يف اال احملاسيب ما يلي: عوامل حتقيق اإلبداع احملاسيب -4
، وإكمال األفكار وإعطاء التماثل )الطالقة الفكرية(وتتضمن نسبة توليد كمية من األفكار : رابطيةعوامل الطالقة الفكرية والت -

  ).الطالقة الترابطية أو التكاملية(أو التناقض 
  .أي املرونة يف تفكري األفراد بكل عفوية وتلقائية ومدى قدرة الفرد على إحداث التغيريات املناسبة: عوامل املرونة -
  .حيث تقيس قدرات الفرد على التوسع يف املوضوع وبنائه: توسيععوامل ال -
  .أي قدرة الفرد على إنتاج عدد من األفكار اجليدة ذات النوعية أو ما يعرف بالعصف الذهين: عوامل الكم والكيف -
  .استعمال الطريقتني معا لتحقيق اإلبداع: عوامل التفكري اجلماعي والفردي -
احملاسب املبدع هو ذلك الذي يتمتع بالقدرة على اكتشاف وإدراك و متييـز املعلومـات   : والذاكرة) اكاإلدر(عوامل التمييز  -

 . وأشكاهلا املختلفة وكذلك القدرة على تثبيت املعلومات وحفظها
ـ   وميكن :معوقات اإلبداع احملاسيب  -5 ات تقسيم هذه املعوقات إىل، معوقات فردية ومعوقات على مستوى املنظمـة ،املعوق

الفردية املتمثلة يف اخلوف من الفشل والتمسك بالعادات والتقاليد املألوفة والبلد الذهين والتخصص الضيق أو احملدود وعدم الرغبـة يف  
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ي ممارسة التأثري على اآلخرين والتعامل مع األمور واملبالغة يف مكافأة النجاح والناحية اإلنفعالية واإلدراك الشخصي والعامل االجتماع
اإللتزام بنمط معني حلل املشكالت وغياب القدرة على التصور التخوف من التحدي ومواجهة اهول وغياب جو احلرية وغيـاب  و

  .واخلوف من الظهور ومواجهة اآلخرين حبلول جديدة لإلبداعالدوافع الداخلية 
ت أو ممتلكات املنظمة املادية والبشرية، واملعوقـات  أما املعوقات على مستوى املنظمة املتمثلة يف املعوقات املادية وتتعلق بإمكانا

 التنظيمية وتتمثل يف بناء عمليات املنظمة، واملعوقات الثقافية وتشري إىل القيم املوجودة داخل املنظمة املتعلقـة بالتشـجيع، أو إعاقـة   
كم السريع على األفكار اإلبداعيـة ورفضـها   اإلبداع مثل التحفيز والعدالة وقبول التغيري وبالتايل قبول احلل الظاهري للمشاكل واحل

واإلعتقاد بوجود حل واحد فقط للمشكلة وميكن إمجال معوقات اإلبداع يف أي منظمة بعدة عوامل هي األفراد والبنـاء التنظيمـي   
  .املنظمة ومصادرها وإستراتيجية املنظمة واملناخ التنظيمي وبيئة املنظمة واإلدارة وحجم

  : 28ميكننا سرد أهم املعوقات اليت حتد من اإلبداع اإلداري واحملاسيب كما يليإضافة إىل ما سبق 
 .ضعف التشجيع والتحفيز -
 .ضعف السمات الشخصية النفسية -
 .القيادات اإلدارية غري الفعالة -
  .عدم املرونة اإلدارية -
 .عدم توفر العدد الكايف من احملاسبني واإلداريني لتنفيذ األعمال -
 .فكار اإلبداعية احملاسبية املكلفة مادياالتأخر يف تقدمي األ -
 .تعقد القوانني واألنظمة التشريعات وعدم قابليتها للتغيري -
 .تعرض احملاسب املبدع لسخرية وانتقاد اآلخرين -
قلة املعلومات املتوفرة على األوضاع الداخلية واخلارجية للمؤسسات و املكاتب وعدم االستفادة من أنظمة املعلومات  -

 .نظم املعلومات احملاسبيةوباألخص 
غياب الربامج التدريبية والتكوينية اليت دف إىل تزويد احملاسبني باملهارات اليت متكنهم من تطبيق األفكار واألساليب  -

  .اإلبداعية 
  : 29حمفزات اإلبداع احملاسيب  -6
 .تشجيع احملاسب على السؤال -
 .ضرورة الربط بني التعليم النظري والعملي -
تنظيمي يشجع على حرية التفكري ودميقراطية العمل وتنمية روح التعاون واملشاركة والنقد البناء وتشجيع وضع هيكل  -

 .التفكري اإلستراتيجي مبا يؤدي إىل خلق مناخ تنظيمي صحيح
 .االعتراف بالفروقات الفردية  -
 .وجود قيادة إدارية متفهمة وواعية   -
 .مر الذي يؤدي إىل مشولية التفكري وتوسيع الرؤيا يف تكامل اتمع ووحدتهزيادة التوعية حنو بيئة األعمال الشاملة األ -

 

 
لتحقيق أهداف البحث قمنا بتصميم استمارة استبيان تتضمن أربعة حماور  ملعرفة واقع اإلبداع احملاسيب يف اجلزائر ولتشـخيص  

من خالل االقتصار على بعض اجلوانب اليت نراهـا   اتذة املختصني يف هذا االاحملاسيب،كما أخذنا آراء بعض األس واحمليطاالقتصاد 
 .مهمة يف الدراسة
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مل يتم حتديد العينة بشكل مسبق نظرا لعدم جتاوب العديد من ذوي االختصاص مع الدراسة سواء بالرفض : عينة الدراسة )1
ول إىل نسبة مقبولة تعكس املستوى املعني تمع الدراسة، كما أو التماطل، فحاولنا التماشي مع االستمارات املسترجعة بغرض الوص

من جهة واملهنيني من جهة أخرى، و مت االعتماد يف توصيل استمارات االستبيان إىل عينة  األكادميينيمت  التوفيق بني حجم عينة 
  .اتب احملاسبةالدراسة التسليم املباشر، الربيد االلكتروين، بواسطة زمالء أو بوضعها على مستوى مك

لتحصيل اكرب نسبة متثيل ممكنة، متاشيا مع املشاكل اليت واجهتنا أثناء مرحلة حتصـيل االسـتمارات، و    استمارة68مت توزيع   
  :ميكن توضيح ذلك يف اجلدول التايل

  املتعلقة باستمارات االستبيان اإلحصائياتيوضح ): 01(جدول رقم 
 
 
  
  

  
  
  

  .spssمن إعداد الباحثني بناء على نتائج  :املصدر
  :هيكل االستبيان )2

  :مت تقسيم االستبانة إىل جزأين   
 ،)اجلنس، العمر، املؤهل العلمي، الوظيفة، اخلربة املهنية ( مشل هذا اجلزء املعلومات الشخصية للعينة حتت الدراسة  :ولاجلزء األ .أ 
 سؤاال،22مت تقسيم هذا اجلزء متاشيا مع طبيعة املوضوع إىل اربعة حماور تشكل يف جمملها  :اجلزء الثاين  .ب 

 أسئلة حول اإلبداع احملاسيب5ضم : احملور األول. 
 أسئلة حول احملاسب املبدع6ضم : احملور الثاين. 
 ميكانيزمات واليات النظام احملاسيب املايل اجلزائريأسئلة حول  6ضم : احملور الثالث. 
 أسئلة حول ارتباطات اإلبداع احملاسيب بالنظام احملاسيب املايل اجلزائري 5ضم : احملور الرابع. 

 

  النتائج املتعلقة خبصائص عينة الدراسة )3
 جلنسا: 

  توزيع أفراد العينة حسب اجلنس ):02( جدول رقم
 اجلنس التكرار النسبة
 ذكور 35 %70
 إناث 15 %30

 اموع 50 %100
  .spssمن إعداد الباحثني بناء على نتائج  :املصدر

  

دراسة تفوق نسـبة  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اجلنس، فنالحظ أن نسبة الذكور يف عينة ال) 02(يوضح لنا اجلدول رقم 
  .أنثي 15أي % 30    ذكرا بينما بلغت نسبة اإلناث   35و هوما يعاد    %70اإلناث، حيث تبلغ نسبة الذكور 

 البيان العدد النسبة
 ستمارات املوزعةعدد اإل 68 100%
 عدد اإلستمارات الواردة 53 78%
 عدد اإلستمارات امللغات 3 4%

 عدد اإلستمارات غري مسترجعة 15 22%
 عدد اإلستمارات الصاحلة 50 74%
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 الوظيفة: 
 توزيع األفراد العينة حسب الوظيفة): 03(جدول رقم 

 الوظيفة التكرار النسبة
 خبري حماسب 8 %16
 حمافظ حسابات 9 %18
 حماسب معتمد 6 %12
 أستاذ حماسب 11 %22
 مساعد حماسب 9 %18
 حماسب لدى مؤسسة 7 %14

 اموع 50 %100
  .spssمن إعداد الباحثني بناء على نتائج  :املصدر

 سنوات اخلربة  
 توزيع أفراد العينة حسب سنوات اخلربة): 04(جدول رقم

 املدة التكرار النسبة
 سنوات 5اقل من  16 %32
 سنوات 10-6من  15 %30
 سنة 15-11من  3 %6

 سنة 16اكثر من  16 %32
 اموع 50 %100

  .spssمن إعداد الباحثني بناء على نتائج  :املصدر
  :توزيع أفراد عينة الدراسة وفق فئات زمنية مت تقسيمها وفق اخلربات املهنية املتوافرة لديهم جند أن) 04(يوضح لنا اجلدول رقم 

 م املا تتضمن فئة مساعدين %32سنوات ميثلون  5هنية عن نسبة االفراد الذين تقل خربو هي تشكل أكرب نسبة كو ،
 احملاسب؛

 30% سنة، وهم ميثلون يف جمملهم  15إىل 11، بني %6سنوات؛ و  10إىل  6، بالنسبة ألفراد العينة ذوي اخلربة ما بني
 حمافظي احلسابات؛ 

  و هي تتضمن خرباء احملاسبة ،%32سنة هي  16نسبة االفراد من العينة ذوي خربة تفوق. 
 

  النتائج املتعلقة باجتاه آراء املستجوبني اجتاه حماور االستبيان )4
بناء على احلاجة  spssبغرض حتليل النتائج املستخلصة من االستبيان، مت االعتماد على بعض الطرق اإلحصائية املنتقاة من برنامج 

ئوية، املتوسط احلسايب و كذا االحنراف املعياري واملقابلة لكل عبارة يف االستبيان، كما إىل دالئلها، و املتمثلة يف التكرارات، النسب امل
ي مت تشكيل العبارات يف احملاور فرعية على االجتاه العام الجابات أفراد العينة، و مت االستعانة باملتوسط احلسايب و االحنـراف املعيـار  

 .لتحليل كل حمور من هذه احملاور
 اإلبداع احملاسيب :احملور االول  

 :كانت إجابات أفراد العينة على األسلئة اليت ختص اإلبداع احملاسيب  كما هو مبني يف اجلدول التايل
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  .نتائج االستبيان املتعلقة باإلبداع احملاسيب): 05(اجلدول رقم 

املتوسط   البيان  الرقم
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

  0,485  4,360  ملعلومات احملاسبية يف شكل معلومات ذات جودة عاليةيتمثل اإلبداع احملاسيب يف تقدمي ا  1

  0,639  4,200  يتمثل اإلبداع احملاسيب يف التحديد والتطوير يف طرق توفري املعلومات إلختاذ القرارات  2

3  
يتمثل اإلبداع احملاسيب يف إستخدام أساليب أو طرق أو إجراءات أو معايري أو نظريات جديدة غري 

  ميكن إستخدامها لتفسري أو حتليل أو حل مشكلة حماسبية تواجه اإلدارة مألوفة
4,180  0,850  

  0,678  3,700  يتضمن اإلبداع احملاسيب جانب املوارد املادية الالزم والربجمة املالية واحملاسبية لألداء احملاسيب املتطور  4

  1,021  3,760  اتمن معوقات اإلبداع سوء املناخ التنظيمي، سوء إنسياب املعلوم  5

  0,379  4,040  املتوسط العام

  .spssمن إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج االستبيان و برنامج : املصدر
  

، نالحظ أن التجاه العام لعينة الدراسة يتمركز حول املوافقة على كل العبارات اليت تصـب يف خانـة   ) 05( من اجلدول رقم
 4,1إىل  3,40من و الذي يندرج ضمن الفئة الرابعة من مقياس ليكارت اخلماسي4.040احلسايب  اإلبداع احملاسيب ، فكان املتوسط

، و هي قيمة صغرية ترجع لتجانس و توافق اإلجابات مـا  0.379، باالضافة إىل احنراف املعياري موافقو اليت تشري إىل درجة إجابة 
  .يدل على رضا غالبية أفراد العينة

 ب املبدعاحملاس: احملور الثاين 
  :كانت إجابات أفراد عينة الدراسة على أسئلة اليت ختص احملاسب املبدع كما هو مبني يف اجلدول التايل

  .نتائج االستبيان املتعلقة باحملاسب املبدع ): 06(اجلدول رقم 

املتوسط   البيان  الرقم
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

1  
على احلقائق العلمية وليس التعليمات املستمدة من  يعتمد احملاسب املبدع على التعليمات املبنية

 0,916 3,760  املراكز اإلدارية

 0,579  4,540 يتميز احملاسب املبدع بالقدرة على التجميع والتحليل واإلستنتاج  2

 0,667  4,380 يتميز احملاسب املبدع بالشجاعة والثقة يف النفس  3

 0,767 4,060 يتمتع احملاسب املبدع بقدرات مميزة  4

 0,723 4,260 احملاسب املبدع هو الذي يستطيع تطوير أفكاره واملعلومة و وسائل التحليل اليت يستخدمها  5

6  
ضرورة اإلهتمام بتوفري و إيصال اخلربات التكنولوجية واإلستثمارات احلديثة من خالل التدريب 

 0,913 4,060 والتكوين للمستثمر املبدع

 0,504 4,177  املتوسط العام
  .spssمن إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج االستبيان و برنامج : املصدر

  

، نالحظ أن التجاه العام لعينة الدراسة يتمركز حول املوافقة على كل العبارات اليت تصـب يف خانـة   ) 06( من اجلدول رقم
إىل  3,40من ابعة من مقيـاس ليكـارت اخلماسـي   و الذي يندرج ضمن الفئة الر4.177احملاسب املبدع  ، فكان املتوسط احلسايب 

  .يدل على التوافق النسيب بني آراء افراد العينة0.504، باالضافة إىل احنراف املعياري موافقو اليت تشري إىل درجة إجابة  4,19
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 ميكانيزمات واليات النظام احملاسيب املايل اجلزائري :احملور الثالث  
ميكانيزمات واليات النظام احملاسيب املايل اجلزائري كما هـو مـبني يف   لى أسئلة اليت ختص كانت إجابات أفراد عينة الدراسة ع

  :اجلدول التايل
  .ميكانيزمات واليات النظام احملاسيب املايل اجلزائرينتائج االستبيان املتعلقة ): 07(اجلدول رقم 

  البيان  الرقم
املتوسط 
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

 0,513 4,320  اسيب املايل خطوة هامة لتطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف اجلزائريعد النظام احمل  1

2  
النظام احملاسيب املايل اجلزائري قلل من املشاكل اليت كانت يف املخطط احملاسيب الوطين يف التقييم 

 0,969  3,860 واإلفصاح والشفافية

3  
ايب على األداء وذلك يف عملية التقييم وإختاذ انعكس النظام احملاسيب املايل اجلزائري بشكل إجي

 0,859  3,580 القرارات

 0,488 4,080 يهدف النظام احملاسيب املايل إىل تقدمي معلومات ذات نوعية كاملة وأكثر شفافية  4

 0,799 3,880 يهدف النظام احملاسيب املايل تسهيل العمل احملاسيب على املستثمر األجنيب  5

 0,495 4,200 لنظام احملاسيب اجلزائري ليتوافق مع األنظمة احملاسبية الدوليةضرورة ترقية ا  6
 0,350 3,987  املتوسط العام

  .spssمن إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج االستبيان و برنامج : املصدر
  

ل العبارات اليت تصـب يف خانـة   ، نالحظ أن االجتاه العام لعينة الدراسة يتمركز حول املوافقة على ك) 07( من اجلدول رقم
و الذي يندرج ضمن الفئة الرابعة مـن مقيـاس   3.987، فكان املتوسط احلسايب ميكانيزمات واليات النظام احملاسيب املايل اجلزائري 

 ، و هـي قيمـة  0.35و اليت تشري إىل درجة إجابة موافق، باالضافة إىل احنراف املعيـاري   4.19إىل  3,40من  ليكارت اخلماسي
  .صغرية ترجع لتجانس و توافق اإلجابات ما يدل على رضا غالبية أفراد العينة

 ارتباطات اإلبداع احملاسيب بالنظام احملاسيب املايل اجلزائري  :احملور الرابع.  
كما هو مبني  كانت إجابات أفراد عينة الدراسة على أسئلة اليت ختص ارتباطات اإلبداع احملاسيب بالنظام احملاسيب املايل اجلزائري

  :يف اجلدول التايل 
  .نتائج االستبيان املتعلقة ارتباطات اإلبداع احملاسيب بالنظام احملاسيب املايل اجلزائري): 08( اجلدول رقم 

املتوسط   البيان  الرقم
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

 0,485 4,360  جودة عاليةيتمثل اإلبداع احملاسيب يف تقدمي املعلومات احملاسبية يف شكل معلومات ذات   1

 0,639  4,200 يتمثل اإلبداع احملاسيب يف التحديد والتطوير يف طرق توفري املعلومات إلختاذ القرارات  2

3  
يتمثل اإلبداع احملاسيب يف إستخدام أساليب أو طرق أو إجراءات أو معايري أو نظريات جديدة غري 

 0,850  4,180 مشكلة حماسبية تواجه اإلدارةمألوفة ميكن إستخدامها لتفسري أو حتليل أو حل 

 0,678 3,700 يتضمن اإلبداع احملاسيب جانب املوارد املادية الالزم والربجمة املالية واحملاسبية لألداء احملاسيب املتطور  4

 1,021 3,760 من معوقات اإلبداع سوء املناخ التنظيمي، سوء إنسياب املعلومات  5
 0,379 4,040  املتوسط العام

  .spssمن إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج االستبيان و برنامج : املصدر
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، نالحظ أن االجتاه العام لعينة الدراسة يتمركز حول املوافقة على كل العبارات الـيت تصـب يف خانـة    ) 08(من اجلدول رقم
و الذي يندرج ضمن الفئة الرابعـة مـن   3.720وسط احلسايب ارتباطات اإلبداع احملاسيب بالنظام احملاسيب املايل اجلزائري ، فكان املت

يدل على 0.490، باالضافة إىل احنراف املعياري موافقو اليت تشري إىل درجة إجابة )4,19إىل  3,40(من مقياس ليكارت اخلماسي
  .التوافق النسيب بني آراء افراد العينة

االستبيان مشلت عينة من اتمع من أكادمييني و مهنيني من ذوي ختصص  املالحظ مما سبق أن الدراسة التطبيقية ممثلة يف استمارة
  :واليتني على اختالف يف أعمارهم و مؤهالم و خربام، و خلصت الدراسة إىل يفاحملاسبة 
 حلول للمشاكل  اتفق افراد عينة الدراسة على أن ألمهية اإلبداع احملاسيب ودوره يف تطور املعلومات احملاسبية ومساعدته يف اجياد

الواقع يف احملاسبة، وذلك من خالل تطبيق األفكار اإلبداعية، ومعرفة االختالف بني اإلبداع احملاسيب وأفكار احملاسبة اإلبداعية، 
  .وإدراك أهم أبعاد اإلبداع واملتمثلة يف خصائص احملاسب املبدع ومعوقات وحمفزات اإلبداع احملاسيب

  على ان النظام احملاسيب ا ملايل هدف إىل تقدمي معلومات ذات نوعية كاملة وأكثر شفافية أي  اتفق افراد عينة الدراسةكما
 .يعطي صورة صادقة عن الوضعية املالية و االداء املؤسسة

 أن اإلبداع احملاسيب يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام احملاسيب إذ  كما خلصت الدراسة إىل إمجاع من قبل أفراد عينة الدراسة على
 .يعتمد بشكل كبري على النظام احملاسيب يف إجياد احللول واإلجراءات للمشاكل اليت من شأا أن حتول دون اإلبداع احملاسيب

 
لنجاح نظام احملاسـبة اإلبداعيـة    التاليةاالقتراحات والتوصيات  من خالل النتائج املتوصل إليها من الدراسة امليدانية ميكن تقدمي

  :داف املرجوة من إقامتها، فهيلتحقيق األه
كأداة و وسيلة للحد من املشاكل و تشجيعهم على التعاون  ضرورة توعية أفراد املؤسسة، بضرورة احملاسبة اإلبداعية -1

 .نسيق اجلهود من خالل دورات توعية و تكوين، حتسينا لرصيدهم الفكري  يف هذا اال و جتسيده يف امليدانتو
الدين يتالعبون باحلسابات  استثناء ، بدون املؤسسة أفراد جتاه املسؤوليات هذا حتمل على قائم داخلي قانون سن  -2

 أن شانه من ما كل اردة من العامة املنفعة إىل املؤسسة تصل حىت مستويام، و درجام باختالف والعمليات املالية 
  .أهدافها لتحقيق الصحيح مسارها يعرقل

 . وكذلك التدريب عن طريق توثيق العالقة بني اجلانبني األكادميي والتطبيقيحتسني نوعية التعليم العايل -3
 .وعلميا من اجل ممارسة احملاسبة وفق املعايري احملاسبة الدولية تكوين وتأهيل اإلطارات عمليا -4
م وأخذها على جممل االهتمام باحملاسبني اإلداريني اجلدد وتعزيز روح اإلبداع والتجديد والتغيري فيهم باالهتمام بأفكاره -5

 .اجلد ودعمها
 ضرورة وحتمية اإلصالح النظام احملاسيب واملايل وهذا ملتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر وباألخص -6

 .رهانات وحتديات العوملة
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23 
– – 

The reality of the application of IAS 23 Borrowing costs in Algerian economic institutions 
– Case Study: the construction enterprise for the South and South Grand Ouargla – 

 
 )*(& )**( & )***( 

 
  

 

  م تكاليف االقتراض ومن ث 23نحاول ضمن هذه الورقة البحثية التعرف على المعيار المحاسبي الدولي رقم
في شـركة البنـاء للجنـوب     23ما مدى تطبيق المعيار المحاسبي الدولي : اإلجابة على السؤال الرئيسي المتمثل في

  .والجنوب الكبير
بنسبة ضعيفة وهذا راجع لضـعف التكـوين    23وبعد الدراسة التطبيقية تبين لنا بأن الشركة تطبق المعيار الدولي  

وقلة الدورات التكوينية حول المعايير المحاسبية الدولية وأيضـا تنـوع تكـاليف    في مجال المعايير المحاسبية الدولية 
  .االقتراض وكثرتها يشكل صعوبة للشركة في أن توفق في توجيها إلى الجهة الصحيحة

  

 االقتراض تكاليف االقتراض، أهداف المعيار، مجال تطبيق المعيار، المعالجة المحاسبية لتكاليف. 
Abstract : Within this paper, we try to identify on IAS 23, borrowing costs and then answer the 
question in the main objective: The reality of the application of IAS 23 Borrowing costs in 
Algerian economic institutions - case study of the construction company for the South and South 
Grand Ouargla. 
     After the applied study performed show us that the company applies IAS 23 by weak due to 
poor training in the field of international accounting standards, the lack of training courses on 
international accounting standards and also the diversity and quantity of borrowing costs makes 
difficult for the company to guide it in the right direction. 
 
Keywords : Borrowing costs, the objectives of the standard, standard application field, 
accounting treatment of borrowing costs. 

 
 

إن صدور املعايري احملاسبية الدولية ليس بالضرورة أنه مت تطبيقها من طرف مجيع الشركات ؛ مث أن اجلزائر وغريها مـن الـدول   
تبحـث  حديثة االعتماد للمعايري احملاسبية الدولية وأيضا األحباث اليت تقام حول املعايري احملاسبية الدولية توحي بأن دول العامل ما تزال 

  .هذا اال يف
فموضوع تكاليف االقتراض املتعلقة باألصول املؤهلة ذاتياً وهي تلك اليت تستوجب فترة زمنية طويلة حـىت تصـبح جـاهزة    
لالستخدام املقصود أو البيع، وتكاليف االقتراض هذه من املوضوعات اليت أثارت اجلدل يف كيفية معاجلتها،لذلك صدر املعيار احملاسيب 

والعشرون تكاليف االقتراض للوصول إىل حلول مناسبة لتكاليف االقتراض حيث هذا املعيار وصف املعاجلة احملاسـبية   الدويل الثالث
 .لتكاليف االقتراض

يف شـركة البنـاء    االقتـراض تكاليف  23تطبيق املعيار احملاسيب الدويل مدى ما :ومن هذا املنطلق ميكن طرح اإلشكال التايل 
  ؟للجنوب واجلنوب الكبري

 
_______________________________________________________ 
eMail :   (*) : bbekkari@yahoo.fr  &  (**): rachidgrira39@gmail.com  & (***): difyassine@yahoo.com 
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 ولإلجابة على هذا اإلشكال ميكن صياغة الفرضية التالية :فرضيات الدراسة :  
  نوب الكبري تطبق املعيار بنسبة كبرية إن شركة البناء للجنوب واجل -
 تكمن أمهية هذه الدراسة فيما يلي  :أمهية الدراسة:  
  .اليت ال نظيفهاتلك القدرة على التفريق بني تكاليف االقتراض اليت نظيفها إىل األصل املؤهل و -
  .صحيحةالطريقة الالقدرة على معاجلة تكاليف االقتراض ب -
 دف من خال :أهداف الدراسة ل هذه الدراسة إىل إبراز:  
  .تكاليف االقتراض 23إبراز مدى تطبيق شركة البناء للجنوب واجلنوب الكبري للمعيار احملاسيب الدويل  -
 املقابلة مـع   وأجريه -اجلزائر –أجريت الدراسة على شركة البناء للجنوب واجلنوب الكبري بوالية ورقلة  :دراسةحدود ال

  . 2014 سنةان ذلك يف وك اإلدارة واملاليةمدير 
 من أجل حتقيق هدف الدراسة مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي الذي يتوافق مع أسلوب دراسـة   :منهج الدراسة

احلالة اليت استعملنا فيها أداة من أدوات القياس أال وهي املقابلة لتصف لنا ما نود الوصول إليه واليت كانت عبـارة عـن   
  .مصاغة بطريقة علمية حول املوضوع ونعمل على حتليل تلك اإلجابات للوصول إىل النتيجةجمموعة من األسئلة 

 سؤال كـل   11يف الشركة مت تصميم مقابلة مكونة من  23ملعرفة مدى تطبيق املعيار الدويل ):املقابلة(تصميم أداة القياس
يف شـركة   23تطبيق املعيار احملاسيب الدويل سؤال من هذه األسئلة يقيس جزء من موضوع اإلشكالية املتمثلة يف ما مدى 

  .البناء للجنوب واجلنوب الكبري
 األداة صادقة يف القياس حيث مت صياغة إحدى عشر سؤال حيث كل سؤال من هذه األسئلة يقيس جزء من  :صدق األداة

  .  حلكم على املؤسسةاإلشكالية وبالتايل نستطيع من خالل هذه األسئلة وبعد حتليل النتائج املتوصل إليها إىل ا
 6 ة واملقابلـة بني املقابل(قابلتني مع إطارين يف الشركة ويف وقت خمتلفخالل إجرائناملاألداة ثابتة وذلك من  :ثبات األداة 

  .األداة ثباتوكانت اإلجابات متشاة إىل حد كبري وهذا ما يبني لنا ) أيام
 الثاين خيص دراسـة احلالـة    القسمخيص اجلانب النظري و قسم أساسيني قسمنيمت تقسيم هذه الدراسة إىل  :خطة الدراسة

  .فسنحاول اإلملام مبوضوع تكاليف االقتراض ومن مث االنتقال إىل اجلانب التطبيقي 
  تكاليف االقتراض 23ماهية املعيار احملاسيب الدويل : القسم األول  -1
  .دراسة احلالة : القسم الثاين -2

 

23 

I. 1هدف املعيار 
إنشاء أو تصنيع أصـل  , يهدف هذا املعيار إىل وصف املعاجلة احملاسبية لتكاليف االقتراض و اليت ميكن أن تنسب مباشرة المتالك

  .ليف األخرى كأعباءهذه الرمسلة و اليت تعرف حماسبيا مبفهوم ربط األعباء باإليرادات ويتم االعتراف بالتكا، مؤهل للرمسلة 
II. جمال تطبيق املعيار 

  .جيب تطبيق هذا املعيار للمحاسبة عن تكاليف االقتراض -
ال يتناول هذا املعيار التكاليف الفعليـة أو الضـمنية   و 2"يتناول املعيار تكاليف االقتراض املتعلقة بعملية االقتراض اخلارجي" -
  .متازة غري املبوبة كخصوماملسامهني ويشمل ذلك أسهم رأس املال امل  حلقوق 
  :نشاء أو إنتاجإ, ليس مطلوبا من املؤسسة تطبيق املعيار على تكاليف االقتراض املنسوبة مباشرة إىل امتالك -
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  .األصل املؤهل الذي مت قياسه بالقيم العادلة مثل األصل البيولوجي -
  .أساس متكرراملخزون الذي مت تصنيعه أو خالفا لذلك إنتاجه بكميات كبرية على  -
III. مفاهيم ومصطلحات أساسية 

  :املصطلحات التالية استخدمت يف املعيار باملعاين احملددة
Ш-1 تكاليف االقتراض  

  .3" هي مصاريف الفوائد والتكاليف األخرى املتكبدة من قبل املنشأة نتيجة اقتراض األموال من الغري"
  : ميكن إن تشمل تكاليف االقتراض. فيما يتعلق باقتراض األموالهي الفائدة و غريها من التكاليف اليت تتحملها املؤسسة 

  .الفوائد على السحب على املكشوف و على االقتراض القصري و الطويل األجل -
  .إطفاء اخلصم والعالوات املتعلقة باالقتراض  -
  .إطفاء أو ختفيض التكاليف اإلضافية املتعلقة بترتيبات االقتراض -
  ) عقود اإلجيار( 17تصلة بالتأجري التمويلي و املتعرف به حسب املعيار احملاسيب نفقات التمويل امل -
  .فروق العملة الناشئة من اقتراض العملة األجنبية يف احلدود اليت تعترب تعديالت لنفقات الفائدة -

Ш- 2 أصل مؤهل  
    4فترة زمنية طويلةهو األصل الذي يستغرق إنشاءه و إعداده لالستخدام للغاية اليت أنشأ من أجلها 

  :ومن أمثلة األصول املؤهلة, هو أصل يتطلب بالضرورة فترة طويلة إلعداد لالستخدام املقصود منه أو لبيعه
  .العقارات االستثمارية -
  . املنشات الصناعية و مرافق توليد الطاقة -
  .تكاليف التطوير القابلة للتثبت -
  .ليصبح جاهزا للبيع  املخزن الذي يتطلب فترة طويلة من الوقت -

أما األصول األخرى و املخزونات اليت يتم تصنيعها بشكل روتيين أو إنتاجها بكميات كبرية بصورة متكررة يف الفترة القصـرية  
  .فليست أصوال مؤهلة و كذلك األمر األصول اجلاهزة لالستخدام املقصود أو البيع عند امتالكها ال تعترب أصوال مؤهلة

IV. عيار حيز التنفيذتاريخ دخول امل  
 رمسلة" بعنوان ( 23 ) رقم املعيار الدولية احملاسبة معايري جلنة أصدرت م 1984 سنةيف 

 تعـديل  مت م 1993 عـام  ويف .أخرى إىل فترة من السياسة اتباع يف للشركات احلرية احملاسيب املعيار وترك ،"االقتراض تكلفة
 أن علـى  إيرادياً، مصروفاً الفوائد العتبار األولوية التعديل هذا أعطى وقد االقتراض ةتكلف عنوانه ليصبح ( 23 ) رقم الدويل املعيار
 املالية القوائم على التعديل هذا ويسري األصلي، املعيار من تشدداً أكثر شروط ظل يف البديلة املعاجلة هي االقتراض تكلفة رمسلة تعترب
  .م 1995 جانفي أول بعد املعدة

  2007.5مارس  01اليت تبدأ من أو بعد  املفتوحةعيار كان يف الفترة وتاريخ دخول هذا امل
V. املعاجلة احملاسبية لتكاليف االقتراض 

  :حدد املعيار لغرض االعتراف بتكاليف االقتراض ضمن تكلفة األصل املؤهل  توفر الشروط الثالث التالية جمتمعة حيث
مبعىن أا متثل تلك األعباء اليت كان باإلمكان جتنبها ,تصنيع األصل املؤهلإنشاء أو ,مباشرة المتالك  االقتراضارتباط تكاليف  -

  .أو مل تتم النفقات الرأمسالية على هذا األصل
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  .مستقبلية من هذا اإلنفاق منافعهناك احتمال أن حتقق املؤسسة -
  .موثوق به بشكلوان تكلفة هذا االقتراض ميكن قياسها  -

  .باستثناء تلك اليت ميكن رمسلتها, األخرى كنفقات يف الفترة اليت حدثت فيهابينما تعترب تكاليف االقتراض 
VI. تكاليف االقتراض اليت ميكن رمسلتها 

  :حدد املعيار اخلطوات األساسية التالية, اليت ميكن رمسلتها من ضمن تكلفة األصل املؤهل  االقتراضلغرض حتديد تكاليف 
  :القروضحتديد نوع  -
  .إنشاء أو تصنيع أصل مؤهل, متالكالقرض مؤهل مباشرة  -
  .إنشاء أو تصنيع أصل مؤهل, المتالك  مباشرةعدة قروض غري مؤهلة  -
  .حتديد مدة احتساب تكلفة االقتراض  -

IV – 1 إنشاء أو تصنيع أصل مؤهل,قرض مؤهل مباشرة المتالك  
ومنه فان تكـاليف االقتـراض   ,ا هلاته العملية م املؤسسة باقتراض أموال خصيصوقد تق, إنشاء أو تصنيع أصل مؤهل , المتالك

  .املتعلقة مباشرة بذلك األصل املؤهل ميكن حتديدها بسهولة
مؤهل تقاس تكاليف االقتراض املؤهلة للرمسلة على ذلك األصل خـالل   أصل خصيصا لغرض احلصول على أموالعند اقتراض 

  .بح على االستثمار املؤقت لتلك األموال املقترضةالفترة بالتكاليف الفعلية لذلك االقتراض مطروحا منها أي ر
IV- 2  المتالك، إنشاء أو تصنيع  أصل مؤهلعدة قروض غري مؤهلة مباشرة  

دث حتبني اقتراض معني وأصل مؤهل و حتديد االقتراض الذي كان باإلمكان جتنبه وقد يكون من الصعب حتديد عالقة مباشرة 
تظهر أيضا الصعوبات يف هذا الصدد حينما تستخدم جمموعـة  , عملية التمويل للمؤسسة مركزياهذه الصعوبة مثاال حينما يتم تنسيق 

وتقوم باقتراض هذه األموال على عدة أسس ملؤسسات أخـرى  ,من املؤسسات أدوات اقتراض أموال متعددة مبعدالت فائدة متفاوتة 
روض متصلة بعمالت أجنبية عندما تعمـل اموعـة يف   يضاف إىل ذلك تعقيدات أخرى تظهر من خالل استخدام  ق, يف اموعة

االقتراض الـيت   فليكاونتيجة لذلك فأنه قد يصعب حتديد قيمة ت,وكذلك من تقلبات معدالت التحويل , اقتصاديات عالية التضخيم
  .ؤهل وتتطلب ممارسة االجتهادصل ممباشرة المتالك أ تنسبميكن إن 

ن تكاليف االقتراض املؤهلة للرمسلة جيب حتديدها عـن  إها للحصول على أصل مؤهل فعند اقتراض أموال بشكل عام واستخدام
توسط املرجح لتكـاليف االقتـراض   طريق تطبيق معدل الرمسلة على النفقات الرأمسالية على ذلك األصل ويكون معدل الرمسلة هو امل

  .على أصل مؤهل للحصولاملخصص مباشرة 
اليت يتم رمسلتها خالل الفترة عن تكاليف االقتراض الفعلية اليت حتملتها املؤسسة خالل تلك تزيد تكاليف االقتراض  الن أوجيب 

  .الفترة
يف بعض األحيان يكون من املناسب إدراج مجيع األموال اليت اقترضتها الشركة القابضة و الشركات التابعـة عنـد احتسـاب    

صل قروض كل شركة تابعة لكي تستعمل متوسط مـرجح لتكـاليف   و يف أحيان أخرى ميكن ف االقتراضاملتوسط املرجح لتكاليف 
  .االقتراض يطبق على األموال اليت اقترضتها

VII.  تكاليف االقتراض ضمن تكلفة األصل املؤهل) إدماج(حتديد فترات رمسلة  
IIV-1  تكاليف االقتراض  ضمن تكلفة األصل )  إدماج(بداية فترة رمسلة  

  :كجزء من تكلفة األصل املؤهل عندما) التكاليف املالية( تبدأ فترة رمسلة تكاليف االقتراض 
  ).تكون األعباء املالية على األصل جاري حدوثها (املتعلقة باألصل  األعباءتقع  -
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  .االقتراض جاري حتملها تكاليفتكون  -
  ).قيد التنفيذ ( أن تكون األنشطة الضرورية إلعداد األصل لالستخدام أو البيع جارية  -

على األصل املؤهل فقط النفقات اليت جنم عنها دفعات نقدية أو حتويل أصول أخرى أو اقتراض خصوم حتمـل   لنفقاتاتتضمن 
  . فائدة ، جيري ختفيض النفقات بأية دفعات إجناز وهبات مستلمة فيما يتعلق باألصل

ة سابقا متثل عادة تقريرا معقوال للنفقات اليت إن متوسط القيمة احملاسبية لألصل خالل الفترة مبا يف ذلك تكاليف االقتراض املرمسل
  . عليها معدل الرمسلة يف تلك الفترة يطبق

IIV- 2   تكاليف االقتراض ضمن تكلفة األصل ) إدماج(إقاف رمسلة  
  :رمسلة تكاليف االقتراض ضمن تكلفة األصل املؤهل إيقافيتعني 

  .خالل فترة انقطاع األشغال -
  .ري من كافة األنشطة الضرورية إلعداد األصل املؤهل لالستعمال املرجو أو للبيع عندما االنتهاء بشكل جوه -
يكون األصل عادة جاهزا لالستعمال املرجو أو للبيع إذا أُستكمل إنشاؤه على الرغم من أن العمل اإلداري الروتيين مـازال   -
فات املشتري أو املستخدم فهذا يشري إىل أن كافة األنشطة قـد  ، وإذا بقيت تعديالت ثانوية مثل ديكور املبىن ليناسب مواص مستمرا

  .استكملت بشكل جوهري
إنشاء أجزاء من األصل املؤهل ، ويكون كل جزء قابل لالستعمال أثناء اسـتمرار اإلنشـاء علـى األجـزاء      استكمالعند  -

  .نشطة الضرورية إلعداد ذلك اجلزء املرجو أو للبيعاألخرى، فإنه يتعني إيقاف رمسلة تكاليف االقتراض عندما يتم استكمال مجيع األ
كمثال على أصل مؤهل مكون من عدة أجزاء قابلة لالستعمال منفردة كما هو يف حالة جممع جتاري مكون من عدة مباين قابلة 

تخدام أي جزء يف حالـة  منفردة بينما يستمر اإلنشاء لباقي املباين ، وكمثال ألصل مؤهل يستلزم استكماله قبل إمكان اس لالستعمال
  .املصنع الذي يتطلب عدة عمليات تنفذ بشكل متسلسل يف عدة أجزاء من املصنع يف نفس املوقع

IIV -3   تكاليف  االقتراض ضمن تكلفة األصل ) إدماج( تعليق رمسلة  
  .تكاليف االقتراض خالل الفترات املمتدة من توقف نشاط التطوير) تعليق( جيب إيقاف 

تكلف االقتراض خالل فترة ممتدة واليت تتوقف فيها األنشطة الضرورية إلعداد األصل لالستعمال املرجو أو للبيع ، ميكن حدوث 
  .وتكون هذه التكاليف هي تكلفة امتالك أصل مستكمل جزئيا ولذا ال تأهل للرمسلة

ا قدر كبري من األعمال الفنية واإلدارية ، كما ال تعلق ولكن رمسلة تكاليف االقتراض ال تعلق عادة خالل الفترة اليت جيري خالهل
  .االقتراض حينما يكون التأخري املؤقت جزءا ضروريا من عملية إعداد األصل لالستعمال املرجو أو للبيع  تكاليفرمسلة 

اع منسوب املياه يف املنطقة تستمر الرمسلة خالل الفترة املمتدة واملطلوبة لنضج املخزون أو خالل الفترة املمتدة من ارتف: أمثلة
  .اجلغرافية املعنية

VIII. 6املعلومات الواجب اإلفصاح عنها:      
  :الكشوف املالية عن تفصحجيب أن 

  املطبقة لتكاليف االقتراض  احملاسبيةالسياسة  -
  االقتراض املرمسلة خالل الفترة  تكاليفقيمة  -
 املؤهلة للرمسلة  املستخدم لتحديد مقدار تكاليف االقتراض الرمسلةمعدل  -
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IX.  وجهة نظر النظام احملاسيب املايل من تكاليف االقتراض  
  :7ما يلي على بتكاليف االقتراض ةنصت اجلريدة الرمسية املتعلق

 للنقطة  طبقا  كلفة أصل  يف  أدجمت  إذا  إال  فيها  املالية املترتبة  للسنة  كأعباء مالية  احلسابات  يف القروض  تكاليف  تدرج
  :آلتيةا 

 :ا ملرخص ا  األخرى  احملاسبية  عاجلةامل  
 من  أكثر  ( من التحضري  طويلة  مدة  يتطلب  أصل  إنتاج  أو  بناء  أو  إىل اقتناء  مباشرة  املنسوبة االقتراض  كلف  تدمج

  .األصل  هذا  كلفة  يباع يف  أو  يستعمل  أن  قبل )  شهرا 12  
  الضـرورية   عمليا األنشطة  تنتهي  عندما  ويتوقف  اإلنتاج  نشاط  حالة انقطاع  يف  تراضاالق  تكاليف  إدماج  ويوقف

 . استعماله أو بيعه  قبل  األصل  لتحضري
  املتعلق  حيصل اإلنفاق مل لو  تفاديها  ملمكن ا  من  كان  اليت  تكاليف االقتراض  يناسب  أصل  تكلفة  يف  املدمج  واملبلغ

  .املعين باألصل
 :وبالتايل ميكننا القول أنه

  :8للحصول أو إجناز أصل فهناك معاجلتني حسب النظام احملاسيب املايل االقتراضإذا مت 
 .تقوم هذه املعاجلة على اعتبار تكاليف االقتراض كمصروف عند حتميلها : األساسية  املعاجلة -
فائدة ، التكاليف األخرى املتعلقـة بـاقتراض   ( اليف االقتراض تسمح هذه املعاجلة بضم تك): املسموح ا( املعاجلة البديلة  -
 :اليت تتحملها املؤسسة إىل تكلفة األصل إىل غاية إمتام اإلجناز أو البدء يف استغالل األصل ، إذا توفرت الشروط التالية) األموال 
  .عنها منافع اقتصادية مستقبلية التكاليف مباشرة باحلصول أو إجناز األصل ملدة طويلة وأن ينتج  هذهأن ترتبط   -
  .بشكل موثوق قياسهاإمكانية   -

  .حتملها بعد الشروع يف استغالل األصل فال تدخل ضمن تكلفة األصل وتسجل ضمن مصاريف السنة يتمأما التكاليف اليت 
 

 
I. دراسةنتائج ال:  

 شركة البناء للجنوب واجلنوب الكبري أن الشركة تطبق املعيار الدويل رقم يف مع مدير اإلدارة و املالية أجريت اليتبينت املقابلة 
  .سنحاول تتبع كل إجابات املقابلة من أجل إيضاح النتيجة املتوصل إليهاحيث تكاليف االقتراض بنسبة ضعيفة ، 23

لتعليق على كل إجابة ومدى توافقهـا  األسئلة املقابلة بالتدرج مع إيضاح إجابة مدير اإلدارة و املالية وا وذلك من خالل عرضن
  .تكاليف االقتراض 23مع املعيار الدويل 

  :إىل ثالث حماور رئيسية وهي األسئلةوسنحاول تقسيم 
 الكشف على تكاليف االقتراض اليت تضاف إىل األصل حولأسئلة   :احملور األول.  
 احملاسبية شروط االعتراف بتكاليف االقتراض واملعاجلة حولأسئلة  :احملورالثاين  .  
 رمسلة تكاليف االقتراض حولأسئلة  :احملور الثالث.  
 مدى االلتزام باإلفصاح يف القوائم املالية حولأسئلة  :احملور الرابع.  
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  أسئلة حول الكشف على تكاليف االقتراض اليت تضاف إىل األصل: أوال
  :التايلوستبىن وفقا للجدول 

  . اف إىل األصلضض اليت تتكاليف االقترا يبني :)01(رقم  دولاجل
  البيان  تعليق  جواب  سؤال  الرقم

1  

ماهي التكاليف اليت تتحملها الشركة عند حصوهلا على قرض القتناء أصل يتطلب حيازته أو إنتاجه فترة زمنية طويلة   السؤال
  واليت ميكن إضافتها لألصل؟

  .ستثىن منها الفوائد السنويةذكر مدير اإلدارة واملالية التكاليف املتعلقة بالقرض وا  اجلواب

  التعليق
يف هذه احلالة نالحظ أن مدير اإلدارة واملالية أضاف التكاليف املتعلقة بالقرض ولكن استثىن منها الفوائد السنوية وهذا 

  .تاجتكاليف االقتراض والذي ينص على حتميل اجلزء املوافق لفترة احليازة أو اإلن 23ما ال يتوافق مع املعيار الدويل 

2  

  .ما هي الشروط الواجب توفرها يف تكاليف االقتراض حىت نستطيع إضافة هذه التكاليف إىل قيمة األصل  السؤال
  .ذكر مدير اإلدارة واملالية أن تكون التكاليف اخلاصة بالقرض مرتبطة باالستثمار  اجلواب

  التعليق

راض ضمن األصل هي القدرة على احتساب هذه إن الشروط الواجب توافرها من أجل االعتراف بتكاليف االقت
التكاليف بشكل موثوق وأيضا هنالك احتمال أن حتقق املؤسسة منافع اقتصادية وكذلك أن تكون مرتبطة مباشر 
بامتالك، إنشاء أو تصنيع األصل املؤهل، وبالتايل مل يستطع مدير اإلدارة واملالية حصر الشروط الالزمة من أجل 

  .تكاليف االقتراض 23ال يتوافق مع متطلبات املعيار الدويل إضافتها وهذا ما 
  .من إعداد الباحثني :املصدر

  .  أسئلة حول شروط االعتراف بتكاليف االقتراض واملعاجلة احملاسبية: ثانيا
  :للجدول التايل وفقاوستبىن 

  . ة احملاسبيةمدى االلتزام بشروط االعتراف بتكاليف االقتراض واملعاجل يبني :)02(رقم  دولاجل
  البيان  تعليق  جواب  سؤال  الرقم

1  

  هل األصول اليت تحملوا تكاليف االقتراض ضمن األصل تكون جاهزة ؟  السؤال
  .األصول اليت حنملها تكاليف االقتراض قد تكون جاهزة لالستخدام وقد تكون تتطلب فترة زمنية طويلة لالستخدام  اجلواب

تكاليف االقتراض حيث أن املعيار اعترب األصول اجلاهزة لالستخدام هي  23توافق مع املعيار الدويل هنا الشركة ال ت  التعليق
  .أصول غري مؤهلة يف حني الشركة تعتربها أصول مؤهلة وتعاملها معاملة األصول املؤهلة

2  

  ؟كم تدوم الفترة اليت يتم فيها احلصول على األصل الذي حتملونه تكاليف االقتراض  السؤال
  .هناك من يتم احلصول عليه مباشرة وهناك من تطول مدته إىل أكثر من سنة  اجلواب

هنا الشركة ال تأخذ باملعيار يف خصوص الفترة الزمنية حيث أن املعيار يعترب األصل مؤهل حني يستغرق احلصول عليه   التعليق
  .لالستخدام فترة زمنية طويلة

3  

  قتراض حماسبيا؟كيف يتم تسجيل تكاليف اال  السؤال

نسجل تكاليف االقتراض يف حساب موردو التثبيتات مع حساب البنك ويف آخر السنة يتم حتويلها ضمن األصل   اجلواب
  . املعين

تكاليف االقتراض حيث تسجل التكاليف ضمن األصل واليت ختص  23يف هذه احلالة الشركة تتوافق مع املعيار الدويل   التعليق
  .يها احلصول على األصلاملدة اليت مت ف

  .من إعداد الباحثني :املصدر
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  أسئلة حول رمسلة تكاليف االقتراض: ثالثا
  :التايل للجدولوستبىن وفقا 

  . مدى رمسلة تكاليف االقتراض يبني :)03(رقم  دولاجل
  البيان  تعليق  جواب  سؤال  الرقم

1  
وذلك لغرض حيازة أو إنتاج BEAاين من و الث BDLيف حال أن شركتكم حصلت على قرضني أحدمها من   السؤال

  أصلمؤهل كيف يتم احتساب الفوائد يف ظل وجود قرضني ؟
  .كل قرض يعامل على حدى  اجلواب
  .تكاليف االقتراض ويف حال وجود قرضني يتم احتساب معدل الرمسلة 23ضمن املعيار الدويل   التعليق

2  
  .لفائدة للقرضنيهل يتم حساب معدل متوسط مرجح بني معدل ا  السؤال
  بال  اجلواب

  .تكاليف االقتراض يتم حساب معدل الرمسلة وهو معدل متوسط مرجح لتكاليف االقتراض 23ضمن املعيار الدويل   التعليق

3  

  هل يتم إيقاف إضافة تكاليف االقتراض لألصل إذا كانت الفترة طويلة ؟   السؤال
  .هاءال بل تستمر اإلضافة إىل غاية االنت  اجلواب

تكاليف االقتراض يوجد وقت بداية اإلضافة هلذه التكاليف ووقت تعليق هذه التكاليف  23ضمن املعيار الدويل   التعليق
  .ووقت التوقف عن إضافة هذه التكاليف

  .من إعداد الباحثني :املصدر

  .أسئلة حول مدى االلتزام باإلفصاح يف القوائم املالية: رابعا
  :لتايلوستبىن وفقا للجدول ا

  . مدى االلتزام باإلفصاح يف القوائم املالية يبني :)04(رقم  دولاجل
  البيان  تعليق  جواب  سؤال  الرقم

1  

  هل يتم الكشف عن السياسة احملاسبية املطبقة لتكاليف االقتراض؟  السؤال
  .ال يتم الكشف عن السياسة احملاسبية املطبقة لتكاليف االقتراض  اجلواب

تكاليف االقتراض يلزم الكشف أو اإلفصاح عن السياسة احملاسبية املطبقة لتكاليف االقتراض  23عيار الدويلضمن امل  التعليق
  .والذي ال يتوافق مع هذه الشركة

2  

  هل يتم الكشف عن قيمة تكاليف االقتراض يف القوائم املالية ؟  السؤال
  بال  اجلواب

ض تلزم املؤسسة بالكشف عنمبلغ تكاليف االقتراض وهذا ما ال يتوافق مع تكاليف االقترا 23ضمن املعيار الدويل  التعليق
  .الشركة

3  

  هل يتم الكشف عن معدل الرمسلة ؟  السؤال
  .بال، حىت وإن وجد فهو غري مهم بالنسبة إلينا  اجلواب

عمل وهذا ما ال يتوافق مع تكاليف االقتراض تلزم املؤسسة بالكشف عن معدل الرمسلة املست 23ضمن املعيار الدويل  التعليق
  .الشركة

  .من إعداد الباحثني :املصدر
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تكاليف االقتراض من خالل األسئلة املطروحة سابقا وهـي   23يلخص ما مدى تطبيق املؤسسة للمعيار الدويل  التايلواجلدول 
  :كما يلي

  . إظهار نتائج التطبيق وعدم التطبيق :)05(رقم  دولاجل

  األسئلة  الرقم
  ق مع املعيار الدويل تكاليف االقتراضمدى التواف

  ال يطبق املعيار  يطبق املعيار

1  
ما هي التكاليف اليت تتحملها الشركة عند حصوهلا على قرض القتناء أصل يتطلب 

  حيازته أو إنتاجه فترة زمنية طويلة واليت ميكن إضافتها لألصل ؟
0  1  

حىت نستطيع إضافة هذه  ما هي الشروط الواجب توفرها يف تكاليف االقتراض  2
  .التكاليف إىل قيمة األصل

0  1  

  0  1  كيف يتم تسجيل تكاليف االقتراض حماسبيا ؟   3
  1  0  هل األصول اليت تحملوا تكاليف االقتراض ضمن األصل تكون جاهزة ؟  4
  1  0  كم تدوم الفترة اليت يتم فيها احلصول على األصل الذي حتملونه تكاليف االقتراض؟  5

6  
و الثاين من  BDLيف حال أن شركتكم حصلت على قرضني أحدمها من 

BEA وذلك لغرض حيازة أو إنتاج أصل مؤهل كيف يتم احتساب الفوائد يف ظل
  وجود قرضني ؟

0  1  

  1  0  .هل يتم حساب معدل متوسط مرجح بني معدل الفائدة للقرضني  7
  1  0  الفترة طويلة ؟ هل يتم إيقاف إضافة تكاليف االقتراض لألصل إذا كانت  8
  1  0  هل يتم الكشف عن السياسة احملاسبية املطبقة لتكاليف االقتراض؟  9

  1  0  هل يتم الكشف عن قيمة تكاليف االقتراض يف القوائم املالية ؟  10
  1  0  هل يتم الكشف عن معدل الرمسلة ؟  11

  10  1  امــــــوع
  .من إعداد الباحثني :املصدر

  :ج اجلدولالتعليق على نتائ
تتوافق مع املعيار وهي نسـبة ضـعيفة يف   %  9.09تظهر النتائج أن إجابة واحدة من جمموع إحدى عشرة إجابة أي بنسبة  -

  .وهي نسبة كبرية 23ال تتوافق مع املعيار الدويل %  90.91حني أن عشرة من جمموع إحدى عشرة إجابة أي بنسبة 
  :ونعرب عليها بالدائرة النسبية كما يلي

  . تكاليف اإلقتراض باملؤسسة جمال الدراسة 23مدى تطبيق املعيار الدويل رقم  :)01(الشكل رقم 

90.91%

9.09%

نسبة عدم التطبیق

نسبة التطبیق
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  :االستنتاج 
  .تكاليف االقتراض بنسبة ضعيفة 23ومن هنا ميكننا القول بأن شركة البناء للجنوب واجلنوب الكبري تطبق املعيار الدويل 

 

 
املعايري احملاسبية الدولية قد سهل الكثري من األعمال اليت كانت متثل أمرا يؤرق الكثري من املؤسسات حيث جاءت هذه  إن وجود

الكثري من املشاكل وأيضا لتكون القوائم املالية أكثر مصداقية حيث كانت دراستنا املتمثلة يف قياس مدى تطبيق املعيـار   لتحلاملعايري 
تراض يف شركة البناء للجنوب واجلنوب الكبري وبعد الدراسة اليت أجريناها تبني لنا أن هذه الشـركة تطبـق   تكاليف االق 23الدويل 
ضعيفة هذا ما يوحي أيضا يف أن املؤسسة ال تعطي القيمة احلقيقية لألصل وأيضا فيما خيص املعاجلة احملاسـبية لألصـل    بنسبةاملعيار 

  .وعالقتها بتكاليف االقتراض
  .تكاليف االقتراض 23لنا أن اإلطارات اليت مت إجراء املقابلة معها ليس هلا دراية كافية حول املعيار الدويل وعليه تبني 

 التوصيات  
االهتمام باملعايري احملاسبية الدولية حىت تتمكن من احلصول على قوائم مالية هلا أكثر مصداقية سواء على املستوى  الشركةعلى  -

  .الوطين أو املستوى الدويل
  .إجراء دورات تكوينية إلطاراا حول املعايري احملاسبية الدولية -
  .إمكانية تعديل املعايري مبا يتناسب مع متطلبات الشركة -
  . يف عدم الثقة يف إطارات احملاسبة ألنه يولد الركود ويكبح من النهوض بالشركة اإلفراطعدم  -
  .عريف باملعايري احملاسبية الدوليةأن يكون هلا الدور البارز يف الت اجلامعاتعلى  -
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Construction Contracts in accordance with the Financial Accounting System 

 (Legal and tax aspects ) 
 

)*   (  

3 
  

 

 جاء به النظام المحاسبي المالي الجزائري مقارنـة   التيالمفاهيم المجددة  أهمل من تعتبر العقود طويلة األج
تطبيقاته بفعل المشـاريع العموميـة الضـخمة والتـي      إلىمن أهمية المفهوم تزايد الحاجة  بالمخطط السابق، و زاد

لناحية القانونية والجبائيـة،  إذا ولغرض فهم وشرح هذه العقود من ا، ؤطرها بالضرورة عقود انجاز متعددة السنواتتُ
االقتراب من مدى تغطية النصوص الجبائية والقانونية المتوفرة حاليا لمتطلبات هذه  ،لمقامن خالل هذا الحاول  و سن

  .المخطط المحاسبي الماليه حدثأالعقود و مدى مسايرتها للتجديد الذي 
  

 والقانونية المالية النصوص الية،الم المحاسبة نظام األجل، طويلة العقود. 
Abstract : Long-term contracts is one of the most important new concepts that came by Algerian 
financial accounting system. And increased the importance of this concept by the growing need for 
its applications by large public projects  and regulated by necessarily contracts for the completion 
of a multi-year, in order to understand and explain these contracts legally and tax, and we will try 
through this article,  illustrate the extent of coverage of texts fiscal and legal currently available to 
the requirements of these contracts and over kept up with the financial accounting system. 
 
Keywords : Long-term contracts,  financial accounting system, texts fiscal and legal. 

 
 

بد لنا أن من أهم املفاهيم اجلديرة بالدراسة واليت جاء ا النظام احملاسيب املايل طرق معاجلة العقود طويلة األجل حيث انه غطـا  
كان موجودا يف املخطط القدمي إال أنه يف الوقت نفسه نشأ عن هذا املفهوم عدة إشكاالت قانونية وجبائية وحماسـبية ارتأينـا    افراغ
 .ورقة البحثيةال هراب منها من  خالل هذاإلقت

I  

  :عموميات العقود طويلة األجل  -1
، عقود أعمال املؤسسات، ختتلف هذه األمساء وفق املراجع واملعـايري  )البناء(عقود اإلنشاء  طويلة األجل، العقود اآلجلة،  العقود 

  . األقل لفترات حمسابية إثنني على  ولكن املعىن يبقى نفسه هو العقد الذي ميتد تنفيذه
، العقود طويلة األجل كعقود رئيسية يف حتقيق األصـل، خدمـة أو جمموعـة    )CGNC(عرف القانون العام للمعايري احملاسبية  

 اسـتبعد يف هـذا التعريـف   ) CGNC(القانون العام للمعايري احملاسبية . أو خدمات اليت يتم إجنازها على مدى عدة سوات أصول، 
    1.اخلدمات املقدمة واليت مل يتم فوترا بعد

تعرض بدوره عن تقدمي اخلدمات اليت يتجاوز أدائها سنة مالية باستثناء عقود  IAS11) عقود اإلنشاء(املعيار احملاسيب الدويل رقم 
زء املهم اليت حيتله هذا النوع من رمبا يرجع ذلك اجل). IAS11( 11اإلنشاء اليت عوجلت خصيصا من قبل املعيار احملاسيب الدويل رقم 

  2.العقود بالنسبة للعقود طويلة األجل
_________________ 
eMail :   (*) : tihbek@yahoo.fr   
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عقد ) IAS11(كما عرف " املقاوالتعقود "، تناول عقود اإلنشاء أو ما يطلق عليها أحيانا )IAS11( 11املعيار احملاسيب رقم  
بأنه عقد يتم بني طرفني املقاول والعميل بشروط حمددة إلنشاء أصل أو جمموعة من األصول املترابطة اليت تعتمد على بعضها "اإلنشاء 

ل واحد، كمـا قـد   اخل يف حالة أص...، مثال عن ذلك بناية ملعب، سد 3من حيث التصميم والتقنية والوظيفة أو الغاية النهائية منها
  4.يكون يف إجناز جمموعة أصول اليت ترتبط ارتباطا وثيقا كاملصفاة على سيبل املثال

    5:من بني عقود اإلنشاء) IAS11(يأخذ املعيار 
 عقود تقدمي اخلدمات املرتبطة مباشرة بإنشاء األصل مثل عقود خدمات مدراء املشاريع واملهندسني املعماريني. 
 األصول وترميم البيئة بعد إزالة األصول القدمية عقود هدم أو ترميم .  

أن العقود طويلة األجل يتضمن عقد من العقود طويلة األجل إجنـاز سـلعة،   "   6كما تعرف يف النظام احملاسيب املايل اجلزائري 
  : يتعلق األمر مبا يليخدمة، جمموعة سلع أو خدمات تقع تواريخ انطالقها واالنتهاء منها يف سنوات مالية خمتلفة وميكن أن 

 عقود البناء. 
 عقود إصالح حالة األصول آو بيئة . 
 عقود تقدم اخلدمات.  

تدرج يف احلسابات األعباء واملنتوجات اليت ختص عملية متت يف إطار عقد طويل األجل حسب وترية تقدم العملية عن طريـق   
  »التقدم يف احلسابات حسب طريقة راج  إد(حترير نتيجة حماسبية بالتتابع ومبقياس إجناز العملية 

  : خصائص العقود طويلة األجل  -2
  7:لعقود طويلة اآلجل، نوضح خصائص مهمة اليت تعطينا خصوصياا ونذكر منها أخذا بعني اإلعتبار طبيعة ا

  الهلا تنفيذ والتكاليف لفترات حماسبية توزع من خ) اإليراد(أمهية العقود طويلة األجل، الذي يطرح صعوبة حتويل املنتوج
 .العقود

 خصوصية كل عقد، الذي يتغري حسب رغبات كل زبون. 
  األخطار املتأتية ملختلف العناصر اليت ذكرناها من جهة، ومن جهة أخرى التقدير قبل إمضاء العقد كل من مبلغ التكاليف

األخطار املتعلقة بالعقود طويلة األجل ترتبط . عقدوإمكانية حتيني بطريقة دقيقة مع تقدم أشغال املشروع موضوع ال) األخطار(املرتبطان به 
 .قليال ما تأخذ بعني االعتبار بعوامل خارجيةعموما بالطبيعة، املوقع اجلغرايف للمشروع أو درجة التعقيد، أو هذه األخطار ترتبط 

  :أئواع العقود طويلة األجل  -3
األخري، عادتا يأخذ بعني االعتبار طول مدة التنفيذ واالتفاقيـات  عموما سعر العقد يتم االتفاق عليه بني األطراف بعد اية هذا  

هلذا ميكن العقود طويلة األجل ترتيبـها  . اليت تنجم عنها، ويقبل يف بعض األحيان أن املبلغ حيدد خالل التقدم يف األشغال أو اخلدمات
  :يف صنفني
  ذو سعر حمدد(العقود اجلزافية.( 
  النسبة التكلفة زائدة( العقود املسرية.( 
  ذو السعر احملدد(العقد اجلزايف:(  

حيدد أن هذه العقود هو عقد الذي يقبل فيه املقاول مبلغ ثابت للعقد أو نسبة ثابتة مقابل وحدة إنتـاج، ويف  ) IAS11(املعيار  
 يف تقديرات سعر املواد األولية بعض األحيان خيضع املقاول التفاقية إعادة مراجعة األسعار، وتأخذ هذه االتفاقيات بعني االعتبار التغري

  8.املستعملة أو تكلفة اليد العاملة
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كما أن يكـون عادتـا    هلذا فإن السعر ميكن أن يكون ثابتا أي أن املقاول قدر العوامل االقتصادية حبساب تأثرياا على السعر،  
  : والعناصر اليت جيب أن يتضمنها. ابتة عموماقيمة اقتصادية ث إلعطائهمقدر، مبعىن أن هذا السعر سرياجع ويعدل حسب عناصره 

 عنصر ثابت مرتبط خباصية املقاول.  
 عنصر ممثل تغري قيمة املواد األولية. 
 9 .عنصر آخر ممثل تغري األجور والتكاليف امللحقة  

قد اجلـزايف يـبني   كقاعدة عامة، الع. إن صيغة مراجعة األسعار ترتبط باتفاقيات بني األطراف وطبيعة األشغال اليت سوف تنفذ 
  10:اخلصوصيات التالية

ال جيب على الزبون أن يعري إهتمامه مبراقبة املصاريف، ألن هذه املراقبة تضمنها الشركة اليت سوف تقـوم بتنفيـذ املشـروع     
ر اخلـاطئ  ، التقـدي )ألن السعر حمدد عند إمضاء العقد ( ، ال يتحمل الزبون أخطار تفاوت التكاليف )املنجز للعقد(موضوع العقد 

  . للتكاليف ممكن أن يترتب عليه خسائر ضخمة للشركة املنجزة للعقد، الزبون ملزم مبراقبة التقدم املادي يف املشروع وجودة األشغال
  عقد التكلفة زائد النسبة(عقود امليسرة :(  

العقد من خالل جمموع  د سعر هو عقد يتم فيه االتفاق بني املقاول والعميل على حتدي 11هذا النوع من العقد) IAS11(عرف  
  ). هامش(املتكبدة  التكاليف الفعلية املنفقة على العقود، إما رقم ثابت أو نسبة حمددة من التكاليف الفعلية 

  . املادية والبشرية وهذا جد مستعمل يف جمال اهلندسة املدنية، تقدمي اخلدمات، أي أن اإلضافة تشمل يف تقدمي للزبون الوسائل  
   12:حتتوي على اخلصوصيات التالية) عقد بالتكلفة زائدة النسبة (عامة، عقود اإلضافة  كقاعدة 

 ،سريع نسبيا يف التحضر بالنسبة إىل العقد اجلزايف 
  ا ستعرض على أساسالنفقات املدفوعة، املؤسسة املنجزة للمشروع موضوع العقد ليس هلا هدف لتحفيظ النوعية أل 
  غري املناسب(عن التقدير غري اجليد ال تتحمل األخطار الناجتة .(  

  : إن طبيعة العقود طويلة األجل تطرح إشكاال عند معاجلتها من طرف املؤسسة
 عدة عقود خلصت هلا املؤسسة من أجل حتقيق هدف أو خدمة واحدة أو حتقيق أهداف أو خدمات مترابطة . 

تتقدم إلجناز عدة عقود طويلة أو إلجناز  لنفس املؤسسة أن تباشر أو عقد واحد من أجل حتقيق أهداف أو خدمات غري مترابطة كما ميكن 
أو  ويف هذه احلاالت هناك إشكالية يف معاجلة العقود، هل تكون املعاجلة منفردة . عقد واحد معقد يتعلق بإجناز أو حتقيق خدمات مترابطة

  .؟)العقود( متجمعة للعقد 
  :جتميع وتقسيم العقود طويلة األجل  -4

مع زبون واحد، ويتضمن هذا العقد إنشاء أكثر ) أو عقود(يتم يف بعض احلاالت توقيع املقاول عقد ) IAS11(عيار ب املسح 
  . من أصل

والقاعدة العامة ملتطلبات املعيار تقوم على معاجلة كل أصل يف العقد على حدة، إال أن يف بعض احلاالت يتوجب تطبيق املعيـار   
  13.أو العقود معا من أجل إظهار اجلوهر االقتصادي للعقد أو جمموع العقودعلى جمموعة األصول يف العقد 

  : جتميع العقود طويلة األجل 4-1
يتم اعتبار جمموعة العقود سواء كانت مع زبون واحد أو مع عدة زبائن خمتلفني كأا كعقـد واحـد   ) IAS11(وفقا ملعيار  

   14:إذا
 قة واحدة،مت التفاوض على جمموعة العقود باعتبارها صف 
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 ،إذا كانت العقود مترابطة بعضها ببعض بشكل كبري ميكن اعتبارها عقد واحد 
  اء مرحلة سابقة يتم اجناز العقود بشكل متزامن أو متوازي أو بتسلسل مستمر ومتتابع أي ال يتم اجناز مرحلة معينة إالبعد إ. 
  : تقسيم العقود طويلة األجل  4-2

  : أي من الشروط التالية األصول فإن إجناز كل أصل جيب أن يعامل كعقد منفصل وذلك عند توفر عندما يغطى العقد عددا من  
 ،يتم تقدمي عروض منفصلة لكل أصل لوحده مبعزل عن األصول األخرى 
  على حده(إنفرادي  خيضع كل أصل من األصول لعملية تفاوضية منفصلة، وميكن للعميل قبول أو رفض كل أصل بشكل(، 
  15.حتديد إيرادات وتكاليف كل أصل على حدةإمكانية   

 حالة إجناز أصل إضايف :  
يف العقد ميكن أن يكون نص أو شرط يعطي للزبون خيار إما إنشاء أصل إضايف أو يسمح له بتعديل العقد املتفق عليه ليشـمل   

  16:يرد يف العقد األصلي، وجيب إعتباره عقد منفصل عندما) أصال إضايف
 يف بدرجة كبرية التصميم أو الوظيفة أو التكنولوجيا عن األصل أو األصول اليت يغطيها العقدخيتلف األصل اإلضا . 
  عن سعر العقد األصلي) خالف(يتم التفاوض على سعر العقد اإلضايف مبعزل. 

 القانون اجلزائري للعقود طويلة األجل:  
آخرين مبنح أو فعل، أو عدم  مبوجبه شخص أو عدة أشخاص  العقد اتفاق يلتزم" من القانون املدين اجلزائري أن  54تنص املادة 

  ".فعل شيء ما
  . العقد املسمى والعقد غري املسمى: تقسم العقود يف تشريع اجلزائر إل قسمني

 عقد البيع أو اإلجيار، أو عقد الشركة: مثال( هو الذي نظمه املشرع  :العقد املسمى.( 
 شرع يف نصوص خاصة وإمنا حتكمه القواعد العامةهو الذي مل يتناوله امل :العقد غري املسمى .  

هلذا فإن العقد طويل األجل هو عقد غري مسمى، وككل العقود فالعقد طويل األجل يسري من خالل قواعـد القـانون املـدين     
  . اجلزائري بشكل قانون االلتزامات والعقود

) متقابلـة (أطراف التعاقد الذي يولد إلتزامات من جهتني ويكون الوصول إىل العقد طويل األجل عن طريق تبادل فقط إراديت  
  .حيملها الطرفني املتعاقدين

فإن التزامات البائع " املدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به"من القانون املدين اجلزائري توضح االلتزامات للطرفني املتعاقدين  160املادة  
  . ي يكون يف املقابل دفع املبلغ املوافق الستالم ذلكهو تقدمي الشيء املباع وضمانه يف حني التزامات املشتر

  : العناصر املكونة للعقود طويلة األجل  -5
 .املوضوع والسعر: باستثناء األطراف يف العقد، العناصر املكونة للعقود طويلة األجل هي 

 17:السعر  
من الالئق واألوجب أن حيدد  اليت حتدث،  باعتبار املدة طويلة عموما، وتعقيدات األصل أو اخلدمات اليت سوف تنجز والعواقب 

  .السعر عند حتضري العقد أو حتدد متاشيا مع تقدم األشغال
 ). السعر(السعر ومراجعة شروطه ) حتديد(وبالتايل إن األطراف حرة لتثبيت  

 18 :موضوع العقد  
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ويتمثل يف العمـل الـذي   . حل آخرمن طرف لصا) تنفيذ النشاط(العقد جيب أن يكون موضوعه هو إجناز أصل أو تقدمي خدمة  
  .طبق شروط العقد واستعماالت مهنية) البائع(سوف ينجز من طرف املورد 

كما ميكن أن يكون عمـل  . ، حتويل أو صيانة شيء ما)البناء( اإلنشاءإن موضوع العقد ميكن أن يكون شيء مادي كالتصنيع، 
 .اخل ....ارة أو دراسةمثل تقدمي خدمة مبنية على نصيحة، استش) غري مادي(معنوي 
  :حتويل امللكية  -6

، وأم متوافقني على )طرف يبيع واآلخر يشتري(إن عملية البيع تكون مالية بني األطراف عندما يتحقق رضا األطراف املتعاقدة 
  .الشيء موضوع العقد والسعر، والشروط األخرى للعقد

يلتزم البائع بكل ما هو : "من القانون املدين 361بعا لذلك نصت املادة وأول التزام جيب على عاتق البائع مبجرد إبرام العقد، وت 
  ".احلق مستحيال أو عسريا ضروري لنقل حق املبيع إل املشتري، وأن ميتنع عن كل عمل من شأنه أن جيعل نقل 

وجد اندفاع أو عرف يقتضي بغري يدفع مثن البيع يف مكان تسليم املبيع ما مل ي: "من القانون املدين 387ويف املقابل نصت املادة  
فإن مل يكن مثن املبيع مستحقا وقت تسليم املبيع وجب الوفاء به يف املكان الذي يوجد فيه موطن للمشتري وقت إسـتحقاته  . ذلك
  ".الثمن
ف يقضـي  يكون مثن املبيع مستحقا يف الوقت الذي يقع فيه تسليم املبيع ما مل يوجد اتفاق أو عـر : "أيضا 388ونصت املادة  

  ".خبالف ذلك
فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إىل حق سابق أو آل من البائع، أو إذا خيفا على املبيع أن يرتع من يد املشتري جاز له أنه مل 

ومع ذلك جيوز للبائع أن يطالب باستيفاء الثمن إذا ظهـر  . مينعه شرط يف العقد أن ميسك الثمن إىل أن يتقطع التعرض أو يزول اخلطر
  ".للمشتري عيب الشيء املبيع

من التزامات البائع مـن   361كنتيجة حسب املشرع أن حتويل امللكية يتحقق عند تبادل القبول لألفراد كما هو مبني يف املادة  
من قانون التزامات املشتري عند دفع كل مثن الشيء الذي يكون موضـوع العقـد مقابـل     380و  387نقل امللكية ويف املادتني 

  ).البائع واملشتري(مه من طرف البائع بدون معوقات من اجلهتني استال
 كما أنه من الضروري أن منيز بني بيع أصل أو خدمة :  
 .هنا مؤشر حمدد لنقل امللكية) األصل موضوع العقد(يف حالة بيع أصل يكون تسليم األصل  -
ة احترام مقدم اخلدمة اللتزامه، وهذا االلتزام ميكن وعندما يكون البيع يقوم على خدمة، فتحديد وقت التسليم هنا تكون بدالل -

  .أن يكون نتيجة أو وسيلة
فين حالة التزام الوسائل املقدم للخدمة غري ملزم أن يصل للنتيجة حينها يوظف كل وسائله للوصول إل اهلدف، ويف املقابـل يف  
حالة االلتزام بالنتيجة، املقدم للخدمة ملتزم للوصول إىل اهلدف املعني يكون دقيق وحمدد حنو أن التسليم ال يكون حمقق حـق اجنـاز   

  ).هلدفالوصول إىل ا(اخلدمة 
  .املشرع اجلزائري أخذ بعني االعتبار عقد املقاولة والذي هو ضمن عقود طويلة األجل 

املقاولة عقد يتعهد مبقتضاه أحد املتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عمال بـال أجـر   : "من القانون املدين نصت 549املادة 
  ".يتعهد به املتعاقد اآلخر
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عدما يتم املقاول العمل ويضعه حتـت تصـرف رب   : "من نفس القانون 558نصت عليه املادة ويكون حتويل امللكية وفقا ملا  
العمل وجب على هذا األخري أن يبادر تسلمه يف أقرب وقت ممكن حبسب ما هو جار يف املعامالت، فإذا امتنع دون سبب مشـروع  

  . "عن التسلم رغم دعوته إىل ذلك بإنذار رمسي اعترب أن العمل قد سلم إليه
  ".ذا اقتضى العرف أو االتفاق خالف ذلك’تدفع األجرة عند تسلم العمل إالّ : "أيضا  559املادة  ونصت

) إنشاء األصـل (يف هذا النوع من العقود طويلة األجل يكون حتويل امللكية تلقائيا أي أن نقل امللكية يكون فورا بعد إمتام العمل 
  ".الم العملحىت وان مل يكن هناك اتفاق حول تاريخ است

أي يف هذه احلالة يكون فيه إمتام العمل هو املؤشر لنقل امللكية وهذا خالف العقود األخرى من العقود طويلة اآلجل، فحسـب   
  .املشرع أن حتويل امللكية حيقق عندما تبادل القبول لألطراف والذي يكون مستقل عن الشيء املباع

هذين آخرين يقومان غالبـا علـى    لآلنبطريقة مهمة على معاجلتها جبائيا وحماسبيا،  اإلطار القانوين للعقود طويلة األجل يؤثر 
  .احلقيقة القانونية من أجل إعطاء صورة حقيقية

 

II 
شرح يف هذا املبحـث  الصعوبات يف معاجلتها من الناحية اجلبائية، وسوف ن احلسبانإن تعقيدات العقود طويلة األجل تأخذ يف 

والرسم على القيمـة املضـافة   ) IBS(معاجلة العقود طويلة األجل من الناحية اجلبائية، من خالل التطرق إىل ضريبة أرباح الشركات 
)TVA .( 

  ): IBS(الضريبة على أرباح الشركات    -1
ن سنة واحدة، فاملشكل الذي يطرح للعقود م بأخذ بعني االعتبار خصوصيات العقود طويلة األجل، مبا يف ذلك امتدادها ألكثر  

  .طويلة األجل هو من حيث الضريبة على أرباح الشركات الذي يتمثل يف ارتباطها بتاريخ حتقيق اإليرادات
من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، عرفا رقم األعمال بأنه مبلغ اإليرادات احملقق على مجيع عمليات البيع  217املادة 

و اخلدمات أو غريها اليت تدخل يف إطار نشاط خيضع أرباحه للضريبة على الدخل اإلمجايل حىت األرباح الصناعية والتجارية، الضريبة أ
  . على أرباح الشركات، وبصفة عامة يكون رقم األعمال من مبلغ املقبوضات للسنة املالية

التسليم يقابله عـادة   يكون من خالله تسليم السلعة، وحماسبيا يكون والنشاط هنا يكون مولدا للديون، واملقصود بالنشاط الذي  
  .الفوترة عند البيع

وعندما تكون البضاعة أو السلعة املوردة اليت يتم فوترا يتم إضافة الديون إىل موارد االستغالل للنشـاط باسـتعمال حسـاب     
  .التسوية
م تسليمه، فاإليراد يف هذه احلالة يسجل مقدما ويتم إلغائه حبساب وسـيط  د متعلق مبنتوج مل يت إليرا وعلى العكس عندما يكون ا 

تستحق الضريبة سنويا علـى األربـاح   "من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة على أنه  139نصت املادة . أو حساب تسوية
تائج احملققة فيها إلعداد آخر حصـيلة عنـدما ال   شهرا اليت استعملت الن) 12(احملققة خالل السنة املنصرمة أو على مدة اثين عشرة 

  .تتزامن هذه املدة مع السنة املدنية
  شهرا تدفع الضريبة املستحقة ) 12(امتدت السنة املالية املنصرمة إىل أكثر من اثين عشرة  إذا  
  .حسب النتائج احملققة يف تلك السنة املالية 
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األرباح احملقة "غ املفوتر واحملقق خالل السنة املالية وهذا من خالل حتليل العبارة إن إدارة الضرائب ختضع الضريبة على أساس املبل
  ".خالل السنة املنصرمة

واليت تدخل ضمن العقود طويلـة األجـل،    وفيما خيص الربح املتعلق بالعمليات اليت متتد أكثر من مرحلة حماسبية أو سنة مالية
، ويف هذا النطاق "بالتقدم"بالعقود طويلة اآلجل استعمال فقط طريقة املعاجلة احملاسبية فإدارة الضرائب مسحت للشركات اليت تتعامل 

إن الربح اخلاضع للضريبة بالنسبة للعقود طويلـة  "من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة  140من نص املادة  3نصت الفقرة 
حماسبيتني أو سنوات مالية ) 2(اخلدمات واليت ميتد تنفيذها على األقل مبرحلتني املدة بإجناز املواد أو اخلدمات أو جمموعة من املواد أو 

واملقتناة بصورة حصرية تبعا لطريقة احملاسبة يف هذا اال، وذلك بغض النظر عن صنف العقود سواء كانت عقود جزافية أو عقـود  
  .مسرية
رقابة الداخلية اليت تسمح باألخذ بالنسـبة املؤويـة لتسـبيق    ويقبل ذه الصفة وجود أدوات تسيري ونظام حساب التكلفة وال 

ومبراجعة تقديرات األعباء واحلواصل والنتائج متاشيا مع التسبيق ويتم حساب ربح مؤسسات الترقية العقارية تبعـا لطريقـة حماسـبة    
  "".األعباء وحواصل عمليات التسبيق

على أساس نسبة التقدم يف ( املثايل، من النسبة املؤوية الفعلية لالجناز ) بحالر(كنتيجة إن إدارة ضرائب تفرض الضريبة على املبلغ 
، كما تفرض أيضا على الشركة على وجود أدوات التسيري ونظام حساب التكلفة والرقابة الداخلية اليت تسـمح باألخـذ   )األشغال 

  .لنواتج واليت تكون متاشيا مع التسبيقبالنسبة املؤوية للتس،كما تسمح أيضا مبراجعة تقديرات األعباء واحلواصل وا
فرض الضريبة على أساص طريقة نسبة التقدم، راجع هذا على إدارة ضرائب عندما ختضع على أساس املبلغ املفوتر، وأخذ إدارة  

ـ  ة عنـد مراجعـة   الضرائب بعني االعتبار املعطيات احملاسبية املناسبة لتحصيل الضريبة، لوحظ أنه من خالل املراقبة اجلنائية، وخاص
الشركات املتحصلة على املشاريع طويلة األجل مع املؤسسات العمومية، يقوم املفتشون عادتا بتسوية رقم أعمال الشـركات املعنيـة   

وجند أن هذه احلسابات غري معاجلة حماسبيا وال معترف ا مـن  ) املؤسسات العمومية ( على أساس حسابات قامت ا إدارة الزبون 
  ).املنجزة للمشروع (عنية الشركة امل

  :ي يف بعض احلاالت إىل وضعيات ال تتطابق مع حقيقة النتائج احملققة فعليا وهذا يعود لألسباب التالية فهذه املقارنة تؤد
 ،بعض احلسابات املقدمة تكون بدون موافقة املؤسسة املتعاقدة 
 التواريخ الفعلية إلجناز هذه األشغال توزيع اجناز األشغال املأخوذة على احلسابات، ممكن أن ال توافق. 

حساب ذلك الربح، فمن خـالل   إن إدارة الضرائب عاجلت العقود طويلة األجل بتحديد الربح اخلاضع للضريبة، وإجياد كيفية 
ريخ اجلرد أو بفعـل  عندما ما يبدو حمتمال يف تا: "19املايل اجلزائري من القانون املتعلق بالنظام احملاسيب  133من املادة  4نص الفقرة 

) خسائر متوقعة بعد اإلمتـام  ( أن جمموع تكاليف العقد سيفوق جمموع منتوجات العقد . التاريخ حوادث طارئة أو معروفة يف ذلك 
  ".يعمد إىل تكوين رصيد مبا يفوق اخلسارة اإلمجالية للعقد الغري موضحة بعد بالتسجيالت احملاسبية 

جيب تكوين مؤونات للخسائر احملتملة، وهذا ما مل يعاجلـه اجلانـب الضـرييب باإلضـافة إىل     من خالل نص املادة نالحظ أنه  
كما أن النظام احملاسيب املايل ال ميسح بتكوين مؤونات . املؤونات األخرى املكونة من طرف الشركات اليت تنجز العقود طويلة األجل

ل من حيث طول املدة، جيب على إدارة الضرائب النظر يف كل ما خيـص  بتكاليف منتظرة مستقبال، إال أن خاصية العقود طويلة األج
  .العقود طويلة اآلجل
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واليت تعترب جـزء مـن   . عموما، سوف نتعرض على القواعد والشروط اليت نص عليها التشريع اجلبائي اليت ختضع هلا املؤونات 
صل من األصول غري قابلة لالهتالك أو خسارة أو أعباء مؤقتة، أرباح الشركة اليت ختصص لتعطية أعباء أو تدهورات حمتملة وفجائية أل

  20 :وحيكم هذه املؤونات مجلة من الشروط والقواعد اجلبائية نذكر منها
 أن تكون املؤونة حمددة بدقة :  

ـ     ة جيب أن حيدد وحيسب مبلغ للعبء واخلسائر احملتملة الوقوع بدقة متناهية انطالقا من عناصـر ومعطيـات حقيقيـة وبطريق
  . موضوعية
 الطابع االحتمايل للعبء أو اخلسارة :  

فإذا كانت التكلفة أو اخلسارة أكيدة يف مبدئها فيجب تسجيلها حماسبيا، إذ ال جيوز استعمال حساب خصومات املؤونـات إال   
  .إذا توفرت صفة عدم التأكد يف مبدأ أو مبلغ العبء احملتمل

 قابلية التكلفة احملتملة للخصم :  
  كل تكلفة يقابلها دخول عنصر ضمن أصول الشركة ال ميكنها أن تكون حممل تكوين  مبعىن أن

  . مؤونة بل جيب أن تتعلق املؤونة خبسارة أو تكلفة فعلية قابلة للخصم 
 التسجيل احملاسيب للمؤونات :  

ة ا، ويتعني على املكلفـني أن  مبعىن عدم تسجيل املؤونات حماسبيا ينجم عنها فقدان إمكانية خصمها من نتائج الدورات املتعلق
  .يقدموا بناءا على طلب اإلدارة اجلبائية كل الوثائق احملاسبية الالزمة إلثبات املؤونات

باإلضافة إىل هذه القواعد هناك قاعدة أساسية هي أن تنشأ التكاليف أو اخلسارة خالل الدورة اجلارية، مبعىن أن كـل مؤونـة    
طية أعباء ناجتة عن حادث نشأ بعد تاريخ إقفاهلا، تعترب مرفوضة من الناحية اجلبائية، هذا ما ال ينطبق على مكونة خالل السنة املالية لتغ

 .العقود طويلة اآلجل نظرا لطول مدة العقود واليت تتحاوز دورة حماسبية واحدة على األقل
  : الرسم على القيمة املضافة   -2

) 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1(ئر تستجيب للقواعد والشروط املنصوص عنها يف املواد إذ أغب العقود طويلة األجل املنجزة يف اجلزا 
من قانون الرسوم على رقم األعمال املتعلقة بالرسم على القيمة املضافة، واملعاجلة تكون يف جمال التطبيـق واألشـخاص والعمليـات    

  ).األخذ بعني االعتبار منطقة النشاط ( اخلاضعة للرسم على القيمة املضافة، وأيضا إقليمية الضريبة وكذلك اجلهة
إن بعض العقود طويلة األجل، و باألخص يف حال اخلدمات اليت تتم يف الداخل واملتصلة بقطاع احملروقـات وحتقيـق بعـض    

ـ     8األغراض ذات الطابع االجتماعي كما هو منصوص يف املادة  م املتعلقة بالرسم على القيمة املضافة من قانون الرسـوم علـى رق
  .األعمال

كما أنه يوجد بعض األشغال العقارية واخلدمات املتعلقة باالتصاالت السلكية والالسلكية املنجزة يف إطار عقود طويلة األجـل  
  . القيمة املضافة سم على رمن القانون السابق الذكر غري خاضعة لل 8من املادة  13املذكورة يف الفقرة 

 افة ومعدالتهاحلدث املنشئ للرسم على القيمة املض: 
 احلدث املنشئ للرسم على القيمة املضافة :  

ود طويلة األجل أي عنـد الفـوترة   قإن عدة مواد متعلقة بالرسم على القيمة املضافة هي اليت حتكم العمليات املنجزة يف إطار ع
ت األجنبية وبالنسبة ملبلغ الرسم يعد من قبض الثمن كليا أو جزئيا فيما خيص األشغال العقارية، من طرف املؤسسا لإلشغال العقارية، 
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الرسم املدفوع عند كل حتصيل يتكون احلدث املنشئ من االستالم النهائي للشركة املنجزة كما هو منصـوص عليـه يف الفتـرة ب    
  :من نفس القانون السابق الذكر 148مناملادة 

حلدث املنشـئ   صنوعة ومن األشغال العقارية يكون ابالنسبة للتسليمات للذات من املنقوالت امل 14ونصت الفقرة ج من املادة  
  .من التسليم
 معدل الرسم على القيمة املضافة:  

وهـو  %" 17"ة بالرسم على القيمة املضافة جند املعدل بنسـبة  قمن قانون الرسوم على رقم األعمال واملتعل 21حسب املادة  
ويفرض معدل اخلاص بنسبة  على كـل عمليـات   . العقود طويلة األجلاملعدل العادي واملنظمة للعمليات الشركات املنجزة يف إطار 

من نفس القانون والعمليات غري مذكورة يف هذه املادة وهي بالتايل ختضـع   23الشركة واألشغال العقارية املنصوص عنها يف املادة 
  . املتعلق بالرسم على القيمة املضافة 21املنصوص عليه يف املادة %" 17"ملعدل 

 

 
واملعاير ) CGNC(يتضح مما تقدم أن العقود طويلة اآلجل حظيت باهتمام كبري من خالل تعرض القانون العام للمعايري احملاسبية 

شاريع الكربى نظرا لتعقد وخطورة تلك املشـاريع الـيت تعـود علـى     ملا احملاسبية الدولية نظرا ألهداف هذه العقود يف قطاعات ذو
  .دة التنفيذ اليت تتميز ا تلك املشاريعإىل م باإلضافةاملؤسسات 

إال أن الواقع معاكس متاما يف اجلزائر ألنه رغم خاصية تلك العقود فنالحظ أنه هناك غياب تام للجانب القانوين للعقود ولـيس   
  .هناك قواعد ونصوص تشريعية حتكمها

عقود طويلة األجل ونفس الشـيء بالنسـبة    تعقدذا رغم العقود ختضع للقواعد العامة اليت حتكم مجيع العقود، وه رأينا أن هذه 
  . للجانب اجلبائي
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The long-term contracts "construction" between local trends and international accounting 

standards 
 


)*(& )**( 

 
  

 

     تتميز شركات المقاوالت بطبيعة خاصة السيما من ناحية طول فترة إنجاز المشاريع، حيـث تمتـد الفتـرة
لفترتين محاسبيتين مختلفتين، لذا خصصت لها لجنة معايير المحاسبة الدولية معيار خاص وهو المعيار الـدولي رقـم   

نصر الرئيسي للمحاسبة عن تلك العقود هـو توقيـت   المعالجة المحاسبية لعقود اإلنشاء طويلة األجل، ويعتبر الع 11
حيث تبرز المشكلة المحاسبية لمعالجة عقود اإلنشاء في دفـاتر المقـاول، ألن هـذا     .)األرباح(باإليرادات  االعتراف

النوع من العقود يستغرق مدة زمنية طويلة أي أكثر من فترة محاسبية واحدة، مما يتطلب أسـلوب محاسـبي مالئـم    
الجزائر كغيرها من الدول الناميـة تسـعى لتطبيـق     .يراد العقد وتكاليفه عبر الفترات المحاسبية لتنفيذ العقدلتوزيع إ

معايير المحاسبة الدولية وذلك لتحقيق أكبر قدر من التوافق الدولي والشفافية في القوائم المالية من خالل تبنـي نظـام   
 .محاسبي مالي جديد

الخاص بعقود المقـاوالت   11حثية هاته معرفة مدى تطبيق المعيار المحاسبي الدولي لذا فضلنا من خالل ورقتنا الب
  .ومدى تضمنه للمعيار الدولي 2013في النظام الجديد و أيضا مع قراءة في قانون الصفقات الصادر مؤخرا في سنة 

  

 لضمانعقود اإلنشاء، نسبة اإلنجاز، المقاولة المنتهية،  التسبيقات، ا. 
Abstract : The entrepreneurial firms have special characteristics, notably as regards the duration 
of project implementation that spans two different accounting years, why the International 
Accounting Standards Committee has earmarked a specific standard represented by the 
International Accounting Standards 11 “accounting for construction contracts in the long term”, 
based on the timing of recognition of income (profits) which represents the essential element in 
accounting for these contracts, which appears the problem of accounting for treatment of 
construction contracts in the books of the contractor, because such contracts extending over a long 
period of time that exceeds one financial year, which requires an appropriate method of accounting 
for the distribution of products contract and its costs between the periods for the implementation of 
the contract. Algeria, like other developing countries seeking to apply international accounting 
standards so as to achieve the greatest degree of international consensus and transparency in the 
financial statements due to the adoption of a new accounting system financial.  

This research aims to show the extent of the application of IAS 11 for construction contracts in 
the new system, while a reading of the procurement code recently issued in 2013 and its capacity of 
international standard . 
 
Keywords : Construction contracts, percentage of completion, contract ended, advances, 
guaranteed 

 
 

از املشاريع حيث متتد الفترة لفتـرتني حماسـبيتني   ا أن شركات املقاوالت ذات طبيعة خاصة السيما من ناحية طول فترة إجنـمب
املعاجلة احملاسبية لعقود اإلنشاء طويلـة   11خمتلفتني، لذا خصصت هلا جلنة معايري احملاسبة الدولية معيار خاص وهو املعيار الدويل رقم 
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عرب عن حقيقة األنشـطة  حىت انتهاء العقد اإلنشائي لإلعتراف باإليرادات النامجة عنه ال ت االنتظارطويلة األجل لعقود اإلنشاء جتعل 
) أساس اإلستحقاق احملاسيب ومبـدأ املقابلـة  (لذا جند أن  نسبة اإلجناز . والعمليات املنفذة من قبل املنشأة أو املقاول خالل فترة معينة

  .على العكس من طريقة املقاولة املنتهية اليت ال تعترف باإليرادات إال عند اإلنتهاء من العقد اإلنشائي
اسبية ملعاجلة عقود اإلنشاء تربز يف دفاتر املقاول، ألن هذا النوع من العقود يستغرق مدة زمنية طويلة أي أكثر مـن  املشكلة احمل

  .فترة حماسبية واحدة، مما يتطلب أسلوب حماسيب مالئم لتوزيع إيراد العقد وتكاليفه عرب الفترات احملاسبية لتنفيذ العقد
سعى لتطبيق معايري احملاسبة الدولية وذلك  لتحقيق أكرب قدر من التوافق الدويل والشـفافية يف  اجلزائر كغريها من الدول النامية ت

  .نظام حماسيب مايل جديد  خالل تبين من  القوائم املالية
اخلاص بعقـود املقـاوالت يف النظـام     11لذا فضلنا من خالل ورقتنا البحثية هاته  معرفة مدى تطبيق املعيار احملاسيب الدويل 

  .ومدى تضمنه للمعيار الدويل 2013و أيضا مع قراءة يف قانون الصفقات الصادر مؤخرا يف سنة  حملاسيبا
  :يف إشكالية حبثنا الرئيسيةوبناءا عليه تتمحور 

 ما مدى توافق اإلجتاهات احمللية اخلاصة بعقود اإلنشاء مع معايري احملاسبة الدولية؟
 أهداف البحث:  

  .احملاسيب لشركات املقاوالتمعرفة النظام  -        
  . معرفة املعاجلة احملاسبية لنشاط املقاوالت وفق معايري احملاسبة الدولية -        
  . معرفة املعاجلة احملاسبية لنشاط املقاوالت وفق النظام احملاسيب املايل -        
  .ليت جاء اقراءة يف قانون الصفقات العمومية ملعرفة اجلوانب احملاسبية ا -        

 

 
بإنشاء أصـل  * املقاول* بني طرفني يقوم مبوجبه الطرف األول  اتفاق" عقود املقاوالت"عقود اإلنشاء أو ما يطلق عليها أحيانا 

  )...بناء اجلسور واملباين وشق الطرق(بسعر يف الغالب يكون حمدد وثابت عند توقيع العقد * املستفيد*لصاحل الطرف الثاين 
 -I1:يلي يهدف النظام احملاسيب يف شركات املقاوالت إىل حتقيق ما :أهداف النظام احملاسيب يف شركات املقاوالت  

 إجراء تقديرات صحيحة للعروض اليت ستتقدم ا الشركة للحصول على العطاء، -
 لتنفيذه رحبا أو خسارة،استقالل كل عقد بتكاليفه ومعرفة النتيجة النهائية  -
 حصر إيرادات الشركة ومصروفاا، وأصوهلا والتزاماا بصورة حقيقية، -
 ال الشركة مما يساعد اإلدارة على معرفة تكلفة كلـحتديد تكلفة األجور واملواد والتكاليف املباشرة وغري املباشرة، ومجيع أعم -

الت حتت التنفيذ، وكذلك أرباح املشاريع اليت متت واملشاريع اليت مازالت مقاولة وتكلفة األعمال املنجزة من املشاريع اليت ماز
 التنفيذ، حتت

الل فترة معينة، وهذا يساعد الشركة على التعرف على وضعها النقدي، وميكنها ـإعداد تقارير عن حركة النقد يف الشركة خ -
 .من سداد ديوا والتزاماا عند استحقاقها

اسوب اليت تساعد يف احلصول على البيانات احملاسبية ـية والسجالت واملستندات واستخدام برامج احلاتر احملاسبـتصميم الدف -
 . واملالية بشكل دوري، واليت تساعد اإلدارة يف اختاذ القرارات ورسم السياسات املالية واإلدارية

 سهولة إعداد القوائم املالية بطريقة متفقة مع أصول مهنة احملاسبة، -
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ركة من التعرف على وضعها التمويلي وعالقتها مع البنوك املختلفة اليت تتعامل معها من أجل اختاذ أنسب القرارات متكني الش -
 اخلاصة بعملية التمويل،

ة ـالقرارات املالئمة إلمكانية حتصيل الذمم املدين الختاذالتعرف على الذمم املدينة والذمم الدائنة أوال بأول ودراستها وحتليلها  -
 يف الوقت املالئم، االلتزامات وسداد

بيان عالقة الشركة املالية مع املقاولني من الباطن وضبط هذه العالقة حيث تتم املدفوعات هلم بشكل يتناسب مع األعمال اليت  -
 قاموا بتنفيذها،

 .متكني الشركة من حتديد أرباحها الفعلية اخلاضعة للضريبة -
-II2:تواجه شركات املقاوالت جمموعة من املشاكل احملاسبية نذكر منها: ملقاوالتاملشاكل احملاسبية اليت تواجه شركات ا    

 :مشكلة تقييم األعمال التامة يف اية السنة املالية والفصل بني -
فيذ، قيمة العمل التام طبقا لشهادة املهندس، تكلفة األعمال التامة اليت مت مقابلتها بقيمة هذه األعمال لقياس األرباح وخسائر التن( -

  ).تكلفة األعمال غري املعتمدة، وهي األجزاء اليت رفض املهندس املشرف اعتمادها
 .مشكلة قياس األرباح للمشاريع حتت التنفيذ -
مشكلة ختصيص وتوزيع التكاليف، وتكمن املشكلة يف إجياد أساس عادل لتوزيع التكاليف غري املباشرة على املشاريع، مثل  -

 ....عية للمركز الرئيسيالتكاليف اإلدارية واإلجتما
 

11 
جانفي  1، وبدأ يف تطبيقه الفعلي يف 1993ديسمرب من قبل جلنة معايري احملاسبة الدولية يف  11مت إصدار املعيار احملاسيب الدويل 

إىل حتديد معايري حماسبة اإليرادات والتكاليف فيما يتعلق بعقـود  " عقود اإلنشاء"  11 احملاسبة الدويل معيارحيث يهدف  ،1995
، وبسبب طبيعة هذه العقود ، حيث يكون هناك عادة فترة فاصلة بني تواريخ بدئها وإمتامها، وغالبا ما متر بنـهايات الفتـرة   3اإلنشاء

  .على تلك الفترات احملاسبية اليت يتم فيها تنفيذ عقود اإلنشاء يركز املعيار على توزيع اإليرادات والتكاليف. احملاسبية 
أي يهدف إىل توصيف املعاجلة احملاسبية املناسبة إليرادات وتكاليف عقود املقاوالت، ونظرا لطبيعة أعمال املقاوالت، فإن تاريخ 

نقطة األساسية يف احملاسبة على عقود املقاوالت تتمثل بدء تنفيذ العقد وتاريخ إمتامه يقعان عادة يف سنوات مالية خمتلفة، ولذا كانت ال
يف كيفية توزيع إيرادات وتكاليف العقد على السنوات اليت مت خالهلا إجناز العقد، ويستخدم هذا املعيار أسس حتقق اإليرادات كمـا  

ت العقد بقائمة الدخل، كمـا يقـدم   جاء باإلطار اخلاص بإعداد وعرض البيانات املالية لتحديد توقيت اإلعتراف بإيرادات ومصروفا
  .املعيار إرشادات عملية توضح كيفية تطبيق تلك األسس

جيب تطبيق هذا املعيار يف احملاسبة عن عقود اإلنشاء يف القوائم املالية للمقاولني، كما تشمل عقود تقـدمي اخلـدمات املرتبطـة    
املعماريني، وعقود هدم أو ترميم األصول وترميم البيئة بعد إزالة  مباشرة بإنشاء أصل مثل عقود خدمات مديري املشاريع واملهندسني

  .األصول القدمية
I- عقد يتم التفاوض بشأنه بشكل حمدد إلنشاء أصل أو جمموعة من األصول املترابطة على حنو وثيق أو املعتمدة  :عقد اإلنشاء

    4.النهائي ستخداماالوالتقنية والوظيفة أو الغرض أو  التصميمعلى بعضها البعض من حيث 
  5:اإلنشاء عقوديفرق املعيار بني نوعني من 

I-1- عن عقد مقاولة يقبل املقاول مبوجبه تنفيذ العقد مقابل سعر حمدد أو معدل ثابـت لكـل    عبارةوهو  :عقد حمدد السعر
 . وحدة منتج، ويف بعض األحيان قد يتضمن العقد شرط التعديل يف ضوء التكلفة الفعلية
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I-2- عبارة عن عقد مقاولة يستعيد مبقتضاه املقاول التكاليف املسموح هلا أو احملددة :د التكلفة مضافا إليه نسبة أو عمولةعق
  ).عمولة ثابتة(باإلضافة إىل نسبة من تلك التكاليف أو رمسا ثابتا

II- ل ولكن مـن الضـروري يف   هذا املعيار على عقود اإلنشاء بشكل منفص أحكامتنطبق عادة  :دمج وجتزئة عقود اإلنشاء
بعض األحيان أن يفصل املعيار أجزاء من العقد الواحد أو اعتبار جمموعة عقود على أا عقد واحد، واهلدف من ذلك هـو عكـس   

  .جوهر املعاملة بدال من شكلها القانوين بشكل صحيح
-1-II 6:ل أصل هو عقد منفصل عندماإنشاء عدد من األصول، يعترب عقد إنشاء ك العقدعندما يغطي : جتزئة العقود   
 يتم تقدير عروض منفصلة لكل أصل. 
 ضات منفصلة، ويكون كال من العميل واملقاول قادرين على قبول أو رفض ذلك اجلزء من العقد وخيضع كل أصل ملفا

 .املتعلق بكل أصل
 تكون التكاليف واإليرادات بكل أصل قابلة للتحديد بشكل منفصل. 

2-II -ـا   جمموعة معاملةم يت: دمج العقودالعقود اليت يشتمل كل منها على عميل واحد أو جمموعة خمتلفة من العمالء على أ
 7:عندما عقد واحد 
 ا عقد واحديتم التفاوض على جمموعة العقود على أ. 
  امش ربح إمج) أي يف جوهرها( تكون العقود مترابطة على حنو وثيق حبيث تكون فعليا ايل واحدجزء من مشروع واحد. 
 يتم تأدية العقود بشكل متزامن أو يف تسلسل مستمر. 
 ل أو ميكن تعديله ليشمل إنشاء أصل ـيف بعض احلاالت ميكن أن ينص العقد على إنشاء أصل إضايف بناءا على اختيار العمي

املشمولة ) صولاأل(إضايف، يف مثل هذه الظروف يعامل األصل اإلضايف كعقد منفصل عندما خيتلف بشكل كبري عن األصل
 .يف العقد األصلي أو عند مناقشة السعر دون األخذ بعني اإلعتبار سعر العقد األصلي

III- 8:تكاليف وإيرادات العقد    
III--1 التكاليف :  

 التكاليف املتعلقة مباشرة بالعقد احملدد: 
 تكاليف العمالة يف املوقع مبا يف ذلك اإلشراف عليها، -
 ،)تكلفة املواد اخلام( يف اإلنشاء تكاليف املواد املستخدمة -
 اهتالك اآلالت واملعدات املستخدمة يف العقد، -
 تكلفة نقل املعدات واملواد من وإىل موقع العقد، -
 تكاليف استئجار اآلالت واملعدات، -
 )مقاولني من الباطن(املطالبات من قبل أطراف أخرى -

اد العقد مثل الدخل الناتج من بيع املواد الزائدة والتخلص من ميكن ختفيض هذه التكاليف بأي دخل عرضي ليس مشموال يف إير
  .اآلالت واملعدات يف اية العقد

  التامني، تكاليف التصميم واملساعدات الفنية اليت ال : التكاليف املتعلقة بنشاط املقاوالت بصفة عامة، وميكن ختصيصها للعقد
 .االقتراضترتبط مباشرة بعقد حمدد، تكاليف 

 ف األخرى اليت ميكن حتميلها بشكل حمدد إىل العميل حتت شروط العقدالتكالي. 
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  عندما يتم اإلعتراف بالتكاليف اليت مت تكبدها لتأمني احلصول على العقد كمصروف يف فترة التكبد فال جيوز مشوهلا يف تكاليف
إذا كان خالل السنة اليت تسبق سنة احلصول مثال تكاليف التصميم للمشروع ( العقد عندما يتم احلصول على العقد يف فترة الحقة

 ).على العقد
 يتم استثناء األمور التالية من تكاليف العقد: 

 تكاليف العقد اليت تعود لنشاط العقد املستقبلي -
  .املبالغ املدفوعة مقدما إىل مقاويل الباطن عن العمل املقرر إجنازه مبوجب عقد من الباطن -

III-2  العقد السعر األويل املتفق عليه يف العقد إىل جانب اإلختالفات واملطالبات واحلـوافز إىل   تشمل إيرادات: اإليرادات
  .قياسها بشكل موثوق وميكناحلد الذي من احملتمل أن ينتج عنها إيرادات 

V - ادات تطبيق أسلوب نسبة اإلجناز إذا متكنت املؤسسة من تقدير كل من إير 11يوجب املعيار : طرق حتديد نتيجة العقد
وتكاليف العقد بصورة موثوقة، أما إذا مل تتمكن املؤسسة من ذلك فإن عليها تسجيل إيرادات السنة مكافئة للتكاليف اليت حتملتـها  

  .خالل الدورة، وهذا ما يعرف بأسلوب اإلمتام
  :طريقة نسبة اإلجناز -

على أا طريقة نسبة اإلجناز، وأسلوب هذه الطريقة بالرجوع إىل مراحل إجناز العقد  واملصاريفيشار  إىل اإلعتراف باإليرادات 
  .بسيط

بأي إيرادات أو أرباح للعقد إىل أن يتم إجنـاز العقـد أو    االعترافيتم مبوجبها  يسمح املعيار بطريقة املقاولة املنتهية اليت ال ال
  .يكون منجزا بشكل كبري

  طبيعة العقد، قد تستخدم املنشأة الطريقة اليت تقيس العمل املنجز ميكن تقدير مرحلة إجناز لعقد ما بطرق متعددة، واعتمادا على
 :مبوثوقية، وتشمل هذه الطرق ما يلي

 النسبة اليت تتكبدها التكاليف يف تاريخ امليزانية العمومية واليت تضاف إىل إمجايل التكاليف املتوقعة املطلوبة إلجناز العقد. 
 سحية حولهاملصادقة على العمل املنجز أو الدراسات امل. 
 إجناز اجلزء املادي من العمل اخلاص بالعقد. 

إجناز عقد ما يف أي تاريخ للميزانية العمومية على أساس تراكمي، لذلك يتم حماسبة الـتغريات يف التقـديرات    نسبةيتم تقدير 
السياسات احملاسـبية   – 8احملاسبة الدويل  بشكل تلقائي يف الفترة اليت حيدث فيها التغيري ويف الفترات املستقبلية اليت تتوافق مع معيار

  9.-والتغريات يف التقديرات احملاسبية واألخطاء
 10:فيما خيص العقد بسعر ثابت، ميكن تقدير النتيجة بشكل موثوق عندما     

 يكون من املمكن قياس إمجايل إيرادات العقد مبوثوقية. 
 إىل املنشأة يكون من املرجح تدفق املنافع اإلقتصادية اخلاصة بالعقد. 
 يكون من املمكن تقدير تكاليف إجناز العقد ومرحلة اإلجناز مبوثوقية. 
 يكون من املمكن حتديد وقياس التكاليف املنسوبة إىل العقد بشكل واضح. 

 11:فيما خيص عقد بالتكلفة زائد هامش ربح، ميكن تقدير النتيجة بشكل موثوق عندما   
 ادية اخلاصة بالعقد إىل املنشأةيكون من املرجح تدفق املنافع اإلقتص. 
 يكون من املمكن حتديد وقياس التكاليف املنسوبة إىل العقد بشكل واضح، سواء كانت قابلة للسداد بشكل حمدد أم ال. 
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 الب كنوع من احليطة واحلذر، وما مل يكن العقد متقدما جدا مبا فيه الكفاية، اإلعتراف باإليرادات فقط مبقدار ـيتم يف الغ
، ويف مجيع احلاالت البد من توخ احلذر يف تقدير النسبة املنجزة من أجل )أي ال يتم اإلعتراف بأي ربح( اليف املتكبدة التك

ويتم اإلعتراف ذه التكاليف على أا أصل، شريطة أن ) مثل املواد املسلمة للموقع(استثناء التكاليف املتعلقة بالنشاط املستقبلي
املباشر يف املوقع املخزنة فيه وبالتايل تكاليف  االستهالك، ألن اهلدف منها ليس )أعمال قيد التنفيذ(ها يكون من احملتمل استرداد

أعمال =العمومية على أا  امليزانيةرمبا يكون هناك حاجة لتقديرها من أجل اإلبالغ عنها يف (هذه املواد هي تكاليف مستقبلية 
 =عقد قيد التنفيذ

إذا كان ال ميكن حتديد أو تقدير النتيجة النهائية للعقد بصورة صادقة أي ال ميكن حتديد : ولة املنتهيةطريقة اإلمتام أو املقا -
   12.التكاليف املتكبدة مبصداقية ميكن أن يسجل كمنتوجات إال مببلغ يعادل مبلغ األعباء املثبتة اليت يكون حتصيلها حمتمال

IV -  اإلفصاحات : 
  13:عما يلي اإلفصاحينبغي على املنشأة 

 .مبلغ إيرادات العقد املعترف ا كإيرادات يف الفترة -
 .الطرق املستخدمة لتحديد إيرادات العقد املعترف ا يف الفترة -
 .الطرق املستخدمة لتحديد مرحلة إجناز العقود قيد التنفيذ يف تاريخ امليزانية العمومية -
 :يةبالنسبة للعقود قيد التنفيذ يف تاريخ امليزانية العموم -

  .املبلغ اإلمجايل للتكاليف املتكبدة واألرباح املعترف ا، مطروحا منها اخلسائر املعترف ا حىت تارخيه  –أ 
  .الدفعات املقدمة املقبوضة –ب 
  .احلجوزات  - ج 

 .املبلغ اإلمجايل املستحق من العمالء مقابل أعمال العقد كأصل -
 .كالتزامالعقد  املبلغ اإلمجايل املستحق للعمالء مقابل أعمال -

واليت تتضمن السياسات احملاسبية اليت تعرضها املنشآت وقد ال تتقيد ا بعض املنشآت، ومـن   1من املعيار  97حسب الفقرة 
  .العقود اإلنشائية: السياسات  هذهاألمثلة على 

املؤونات، األصـول  *  37الدويل  جيب على املؤسسة أن تفصح عن أية خصوم أو أصول حمتملة طبقا ملا جاء يف املعيار احملاسيب
  *واخلصوم احملتملة

 

 
حيث مسي يف صـلب هـذا    03يف املادة   scfالنظام احملاسيب املايل  25/11/2007الصادر بتاريخ  07/11عرف القانون 

احملاسبة املالية نظام لتنظيم املعلومات املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة وتصنيفها وتقييمها :" ما يليالنص باحملاسبة املالية ك
وتسجيلها ، عرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية وممتلكات الكيان و جناعته، ووضعية خزينتـه يف ايـة السـنة    

 على كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم مبوجب نص قانوين أو تنظيمي بإقامة حماسبة ماليـة،  حيث يطبق النظام احملاسيب املايل". املالية
  . وتستثىن يف هذا اال األشخاص املعنويون اخلاضعون لقواعد احملاسبة العمومية

  : يلتزم مبسك حماسبة مالية كل من
 .الشركات اخلاضعة ألحكام القانون التجاري -
 .التعاونيات -
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ن أو املعنويون املنتجون للسلع واخلدمات التجارية وغري التجارية، إذا كانوا ميارسون نشاطات اقتصادية مبنية األشخاص الطبيعيو -
 .على عمليات متكررة

 .كل األشخاص الطبيعيون أو املعنويون اخلاضعون لذلك مبوجب نص قانوين أو تنظيمي -
 14.يها ونشاطها احلد املعني أن متسك حماسبة مالية مبسطةميكن للكيانات الصغرية اليت ال تتعدى رقم أعماهلا وعدد مستخدم -

  :الشكل املوايل يبني لنا مكونات النظام احملاسيب املايل اجلديد

  
 

 يتضمن عقد من العقود طويلة األجل اجناز: كالتايل العقود طويلة األجلمن النظام احملاسيب املايل  1-133ادة ــعرفت امل ،
سلعة، خدمة، جمموعة من السلع أو جمموعة من اخلدمات تقع تواريخ انطالقها واالنتهاء منها يف سنوات مالية خمتلفة، وميكن أن 

  .عقود البناء، عقود إصالح حالة أصول أو بيئة، عقود تقدمي خدمات: يلي يتعلق األمر مبا
  اتبع النظامscf  شأنه شأن املعيار احملاسيب الدويل ازــنسبة اإلجن طريقةكل سنة ) راداتـإي(يف حتديده لنواتج ،ias11  الذي

  .أقر بطريقة نسبة اإلجناز بدل املقاولة املنتهية

:تعريف اإلطار املفاهيمي  
جمال التطبيق، مستخدمو 
القوائم املالية، القواعد 

 واملبادئ األساسية للمحاسبة

القواعد العامة واخلاصة بالتقييم 
  :والتسجيل احملاسيب

املبادئ العامة واخلاصة بالتسجيل 
 .والتقييم احملاسيب

  :عرض القوائم املالية
األصول واخلصوم، حسابات 

النتيجة، جدول تدفقات اخلزينة، 
جدول تغريات رؤوس األموال 

 .اخلاصة، املالحق

  النظام احملـاسيب املالـي
SCF 

  :ةتنظيم احملاسب
التنظيم واملراقبة، عدم املساس 
بالتسجيالت احملاسبية، الدفاتر 

احملاسبية، إثبات وحفظ 

  :مدونة سري احلسابات
مبادئ، خمطط احلسابات، 

 إطار سري احلسابات

، حول  39، 32ايل للنظام احملاسيب املايل حسب املعيار عبد الغين دادان وعبد الوهاب دادان، املنظور امل: املصدر
الصنف األول واخلامس، امللتقى العلمي الدويل حول اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم 

 .2011نوفمرب  29/30مالية املؤسسة، ورقلة،/التسيري، خمرب التمويل
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 من  2 -133ادة ـاملscf  تنص على أن أعباء ونواتج عمليات العقود طويلة األجل، تسجل حسب أسلوب نسبة التقدم إذا
من قانون  3الفقرة  140كما نصت املادة . ل سنة تبعا لنسبة اجناز املشروعأمكن ذلك، وهذا األسلوب ميكن من حتديد نتيجة ك

 . الضرائب املباشرة  على استخدام أسلوب نسبة التقدم لتحديد األرباح اخلاضعة للضريبة
  .التكاليف الكلية للمشروع/ التكاليف الفعلية املتكبدة=  اإلجنازنسبة 

  )قيمة املشروع(سعر اإلجناز× نسبة اإلجناز = نواتج السنة
  .التكاليف املتكبدة –ت داإيرا= السنةنتيجة 

 

    15:ة كاآليتاحملاسبي عاجلةاملتكون 
  مواد/ ح  31 وحالبنك  / ح 512إىل       ءأعبا/ ح 6 من :مصاريف العقدتسجيل 

                                                                                                    حمصلة                          تسبيقات –العمالء / ح 4191إىل  البنك /ح512من  :حتصيل التسبيق 
  املوالية لغاية انتهاء املشروع تكرر نفس القيود يف السنواتحيث 

 إىل ححسابات دائنة عـن أشـغال جـاري إجنازهـا      / ح417  :أشغال قيد اإلجناز وفق نسبة التقدم تسجيل  31/12يف 
  )رصيد مدين خسارة  رصيد دائن ربح(مبيعات أشغال /ح704

  اليت ختصم من فواتري اإلجناز، وال يدفعها العميل إال بعد حتقق الشروط احملددة يف العقد، ويف الغالب كفاالت الضمان فيما خيص
من قيمة العقد أو من قيمة كل فاتورة، %  5نسبتها ) فترة جتربة للمشروع(ترجع إىل املقاول بعد سنة من تاريخ انتهاء املشروع

  :يكون التسجيل لكفاالت الضمان كاآليت
  البنك/ح 512حكفاالت الضمان  إلى/ ح 275من  

 عند تسليم املشروع يكون التسجيل كاآليت:  
  .حسابات دائنة عن أشغال قيد التنفيذ أو اإلجناز/ح 417إىل ح  البنك/ ح 512و ح  تسبيقات حمصلة -عمالء/ح 4191

 ايل ال نتمكن من تقسيم أداء املؤسسة على فيما خيص طريقة اإلمتام ال تظهر نتيجة املشروع إال يف السنة األخرية لإلجناز، وبالت
 .أساس سنوي، كما ال تتوافق هذه الطريقة وقانون الضرائب املباشرة

أشغال قيد  335/تعتمد على تسجيل النواتج مساوية للتكاليف املتحملة إلجناز املشروع، وعليه فإننا ويف اية كل سنة جنعل ح
  :ة للمشروع، يكون التسجيل كاآليتاإلجناز دائنا مببلغ مساوي لألعباء السنوي

  مواد/  ح 31و ح البنك/ ح512 إىل ح مستهلكة –مواد أولية /ح 601و  األعباء/ ح6من ح: مصاريف العقدتسجيل  -
  تسبيقات حمصلة -العمالء/ح4191إىل ح   البنك/ح512من ح : حتصيل التسبيق -

تغـري خمـزون   / ح723  إىل ح أشغال قيد اإلجناز/ ح335من ح  :ن يكون التسجيل احملاسيب كاآليت/31/12يف اية السنة 
  أشغال قيد اإلجناز

  :مع بعض كاآليت 723/وح 335نقوم بترصيد احلسابني  1+يف بداية السنة املوالية ن -
   335/إىل ح  723/ من ح           

 عند تسليم املشروع يف آخر سنة لإلجناز، تظهر نتيجة املشروع وفق هذه الطريقة:  
  مبيعات أشغال/ ح704 ح إىل بائنز/ ح411من

 تسبيقات حمصـلة –عمالء / ح4191من ح  :ض قيمة املشروع أو العقدبقيكون تسجيل  عند استالم قيمة املشروع 
  الزبائن/ ح411 ح إىل البنك/ ح 512و ح 
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 ت املشروع، أما إذا رات موثوق منها تتبع طريقة نسبة اإلجناز الحتساب إيراداـا تتوفر العناصر الالزمة إلعداد تقديـعندم
كانت التقديرات غري دقيقة أو هناك أمور معلقة أو متغريات هامة أجريت على املشروع أو على األعمال قيد التنفيذ وينتظر البث 

 .املشروع إيراداتاستخدام طريقة املقاولة املنتهية يف احتساب  أو إتباعفيها الحقا من األفضل يف هاته احلالة 
 ة يف طبيعتها وهلا نفس  إتباعه ميكن للمقاول نفسالطريقتني ملشروعني خمتلفني يف نفس الفترة الزمنية، أما املشاريع املتشا

 .اخلصائص نتبع أسلوب واحد
 

2013 
 :طريقة نسبة اإلجناز، ومن النقاط األساسية اليت جاء ا أقر 

 يف مفهوم التشريع املعمول به، تربم وفق الشروط املنصوص عليها يف هذا املرسوم، قصد إجناز الصفقات العمومية عقود مكتوبة  -
  )04املادة .( األشغال واقتناء اللوازم واخلدمات والدراسات حلساب املصلحة املتعاقدة

زم، اجناز الدراسات، تقدمي اجناز أشغال، اقتناء اللوا ) :13املادة (تشمل الصفقات العمومية إحدى العمليات اآلتية أو أكثر  -
  .اخلدمات

دف صفقة األشغال إىل قيام املقاول ببناء أو صيانة أو تأهيل أو ترميم أو هدم، منشاة أو جزء منها، مبا يف ذلـك التجهيـزات   
على تقدمي خدمات يف  إذا مت النص.املشتركة الضرورية الستغالهلا، يف ظل احترام البنود اليت حتددها املصلحة املتعاقدة صاحبة املشروع

  .الصفقة ومل تتجاوز مبالغها قيمة األشغال، فان الصفقة تكون صفقة أشغال
  .دف صفقة اللوازم إىل اقتناء املصلحة املتعاقدة أو إجيار عتاد أو مواد موجهة لتلبية احلاجات املتصلة بنشاطها لدى مورد

ال تتجاوز مبالغها قيمة هذه اللوازم، فان الصفقة تكون صـفقة  إذا كانت أشغال وضع وتنصيب اللوازم مدرجة ضمن الصفقة و
  .لوازم

دف صفقة الدراسات إىل القيام بدراسات نضج، واحتماال تنفيذ مشاريع أو برامج جتهيزات عمومية لضمان أحسن شـروط  
  .أو  استغالهلا/اجنازها و

ية أو اجليو تقنية واإلشراف على األشغال واملساعدة التقنية تشمل صفقة الدراسات، عند إبرام صفقة أشغال، مهمات املراقبة التقن
  .لفائدة صاحب املشروع

  .صفقة تقدمي اخلدمات هي كل صفقة ختتلف عن صفقات األشغال أو اللوازم أو الدراسات
برام املقررة      ال ميكن أن ختصص املصلحة املتعاقدة الصفقة إال ملؤسسة يعتقد أا قادرة على تنفيذها، كيفما كانت كيفية اإل -

  ).36املادة (، يتعني على املصلحة املتعاقدة أن تتأكد من قدرات املتعامل املتعاقد التقنية واملالية والتجارية )35املادة (
   تستعلم املصلحة املتعاقدة، أثناء تقييم العروض التقنية، عند االقتضاء، عن قدرات املتعهدين ومواصفام املرجعية، حىت يكون     -

اختيارها هلم اختيار سديدا، مستعملة يف ذلك كل وسيلة قانونية والسيما لدى مصاحل متعاقدة أخرى، وإدارات وهيئات مكلفة  
  ).38املادة ( مبهمة املرفق العمومي، ولدى البنوك و املمثليات اجلزائرية يف اخلارج

 عنه خلدمات األشغال أو اللوازم وأربعة ماليني دج أو يقل  8000000كل عقد أو طلب يساوي مبلغه مثانية ماليني دج  -
  .دج خلدمات الدراسات أو اخلدمات، ال يقتضي وجوبا إبرام صفقة يف مفهوم هذا املرسوم 4000000دينار       

لإلجـراءات  إذا فاقت قيمة هذه اخلدمات املبالغ املذكورة يف الفقرة أعاله، فانه ال ميكن االلتزام بأي نفقة مماثلة دون اللجوء    
  .حتسب املبالغ باحتساب كل الرسوم، وميكن حتيينها بصفة دورية، وفق معدل التضخم املسجل رمسيا)  06املادة (الشكلية 
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ميكن أن تلجأ املصلحة املتعاقدة إىل صفقات تشتمل على قسط ثابت وقسط أو أكثر اشتراطي، عندما تربر شروط اقتصادية   -
  ).14املادة ( القسط الثابت وكل قسط اشتراطي مشروعا وظيفياأو مالية ذلك، وجيب أن يكون /و

ميكن تلبية احلاجات يف شكل حصة وحيدة أو يف شكل حصص منفصلة، وختصص احلصة الوحيدة لشريك متعاقد واحد،   -
كما ميكن . وختصص احلصص املنفصلة إىل متعامل متعاقد أو أكثر، ويف هذه احلالة جيب تقييم العروض حسب كل حصة

  )15املادة ( ملصلحة املتعاقدة، عندما يكون ذلك مربرا، حتديد عدد احلصص املمكن منحها ملتعهد واحدا
  .حتدد االتفاقية طبيعة اخلدمات الواجب تأديتها وأمهيتها، واملوقع ومبلغ عقد الربنامج و رزنامة اجنازه -
ية للمتعامل املتعاقد، يف حدود االلتزام احملاسيب ا، مع مراعاة يتم االلتزام القانوين بعقد الربنامج عن طريق تبليغ الصفقات التطبيق -

  ).17املادة (سنوات 5ال ميكن أن تتجاوز مدة الربنامج .سنوية امليزانية، عند االقتضاء
رة عندما تقتضي أسباب ذات طابع تقين ضرو" دراسة نضج واجناز"ميكن املصلحة املتعاقدة  بصفة استثنائية، أن تلجأ إىل إجراء  -

املادة (و يف هذه احلالة ال تدرج مرحلة دراسة اجلدوى ضمن دراسة النضج . إشراك املقاول يف الدراسات اخلاصة باملشروع
18.(  

ويوقع األعضاء اتفاقية تشكيل  جمموعات الطلبات .كل مصلحة متعاقدة مسؤولة عن حسن تنفيذ اجلزء من الصفقة الذي يعنيها -
  ).19دة املا(اليت حتدد كيفيات سريها 

  .تشتمل صفقة الطلبات على اجناز أشغال أو اقتناء اللوازم أو تقدمي اخلدمات ذات النمط العادي والطابع املتكرر -
ال ميكن أن تتجاوز صفقة الطلبات مخس  تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد، وميكن أن ال توافق السنة املالية،

  .سنوات وميكن جتديدها 5
أو اخلدمات الـيت هـي موضـوع    /أو قيمة احلدود الدنيا والقصوى لألشغال، اللوازم و/تبني صفقة الطلبات كمية و  جيب أن

  .حتدد صفقة الطلبات إما السعر، وإما آلياته وإما كيفيات حتديده املطبق على عمليات التسليم املتعاقبة. الصفقة
  .زئية اليت حتدد كيفيات التسليمويشرع يف تنفيذ صفقة الطلبات مبجرد تبليغ الطلبات اجل

  .ميكن منح صفقات الطلبات لعدد من املتعاملني االقتصاديني. أو املالية ذلك/عندما تتطلب الشروط االقتصادية و
صـلحة  تلزم احلدود الدنيا لصفقة الطلبات املصلحة املتعاقدة اجتاه املتعامل املتعاقد، وتلزم احلدود القصوى املتعامل املتعاقد جتاه امل

 ).20املادة ( املتعاقدة 
ميكن املتعامل املتعاقد أن يكون شخصا أو عدة أشخاص طبيعيني أو معنويني يلتزمون مبقتضى الصفقة إما فرادى وإما يف إطار   -

  )21املادة . (جتمع مؤسسات
حة لكل مؤسسة مصغرة يف ال ميكن أن تتجاوز بأي حال من األحوال املبالغ السنوية القصوى مع احتساب كل الرسوم املمنو  -

  ):55املادة (هذا اإلطار، املبالغ اآلتية 
 12000000 هندسة مدنية وطرقات(دج خلدمات األشغال(  
 7000000 أشغال البناء التقنية وأشغال البناء الثانوية( دج خلدمات األشغال(  
 2000000 خلدمات اللوازم 7000000. دج للخدمات 4000000. دج خلدمات الدراسات. 

ني على املصاحل املتعاقدة إبالغ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطين للتامني على البطالة بكل املعلومـات  يتع
  .اليت ختص منح اخلدمات

قات بناءا على قائمة سعر الوحدة، بناءا على النف - بالسعر اإلمجايل واجلزايف، : يدفع أجر املتعامل املتعاقد وفق الكيفيات اآلتية  -
 .املراقبة، بسعر خمتلط
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املادة (ميكن املصلحة املتعاقدة مراعاة الحترام األسعار، تفضيل دفع مستحقات الصفقة وفق صيغة السعر اإلمجايل واجلزايف  -
63.(  

ميكن أن يكون السعر ثابتا أو قابال للمراجعة، يف احلالة األخرية جيب أن حتدد الصفقة صيغة أو صيغ مراجعتها، وكذلك  -
  ).64املادة (يات تطبيق هذه الصيغة أو الصيغ اخلاصة و باملراجعة كيف

ميكن حتديد مبلغ التحيني إما بطريقة إمجالية وجزافية وباتفاق مشترك، وإما بتطبيق صيغة مراجعة األسعار إذا نصت الصفقة على  -
أجل لصالحية العرض وتاريخ األمر  كما ال ميكن تطبيق حتيني األسعار إال على الفترة اليت تتراوح بني تاريخ آخر. ذلك

  .بالشروع يف اخلدمات التعاقدية
  ).66املادة(الصفقات اليت ال ميكن أن تتضمن صيغا ملراجعة األسعار هي الصفقات املربمة بأسعار ثابتة وغري قابلة للمراجعة 

- ا ختصم بعد تطبيق مراجعة عندما تسدد حصة من تسبيق على التموين من دفع على حساب أو تسوية على رصيد حساب، فإ
  .األسعار، من مبلغ الدفع على احلساب أو التسوية على رصيد احلساب

عندما تسدد حصة من تسبيق جزايف من دفع على حساب أو تسوية على رصيد حساب، فإا ختصم قبل تطبيق مراجعة 
  )70املادة .( مبلغ الدفع على احلساب أو التسوية على رصيد احلسابمن   األسعار

ال يترتب ) 73املادة . (أو الدفع على احلساب، وبالتسويات على رصيد احلساب/تتم التسوية املالية للصفقة بدفع التسبيقات و  -
أو دفع على احلساب أي اثر من شأنه أن خيفف مسؤولية املتعامل املتعاقد من حيث التنفيذ /على دفع ما حيتمل من تسبيقات و

  .دمات املتعاقد عليهاالكامل واملطابق والويف للخ
  .وذه الصفة، فان هذه الدفعات ال متثل تسديدا ائيا للمبلغ

 :كل من  74عرفت املادة  -
  هو كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ اخلدمات موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفيذ املادي للخدمة: التسبيق.  
 نفيذ جزئي ملوضوع الصفقةهو كل دفع تقوم به املصلحة املتعاقدة مقابل ت: الدفع على احلساب.  
 هي الدفع املؤقت او النهائي للسعر املنصوص عليه يف الصفقة بعد التنفيذ الكامل : التسوية على رصيد احلساب

  .واملرضي ملوضوعها
 ال تدفع التسبيقات إال إذا قدم املتعامل املتعاقد مسبقا كفالة بقيمة معادلة إلرجاع  تسبيقات يصدرها بذلك خاضع للقانون -

وحترر كفالة إرجاع التسبيقات حسب منوذج حيدد مبوجب قرار من الوزير . اجلزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومية
  ) .75املادة ( املكلف باملالية 

  ) . 76املادة( تسمى التسبيقات، حسب احلالة، جزافية أو على التموين   -
  ) .77املادة (يل للصفقة من السعر األو % 15حيدد التسبيق اجلزايف بنسبة أقصاها   -
  ) .79املادة (ميكن أن يدفع التسبيق اجلزايف مرة واحدة، كما ميكن أن يدفع يف عدة أقساط تنص الصفقة على تعاقبها الزمين   -
ميكن أصحاب صفقات األشغال والتزويد باللوازم أن يقبضوا باإلضافة إىل التسبيق اجلزايف، تسبيقا على التموين إذا أثبتوا   -

  .زم عقودا أو طلبات مؤكدة للمواد أو املنتوجات الضرورية لتنفيذ الصفقةحيا
ميكن املصلحة املتعاقدة أن تطلب من املتعامل املتعاقد معها التزاما صرحيا بإيداع املواد واملنتوجات املعنية يف الورشة أو يف مكان 

  ).80املادة( سبيق التسليم خالل اجل يالئم الرزنامة التعاقدية حتت طائلة إرجاع الت
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من املبلغ   % 50ال ميكن أن يتجاوز املبلغ اجلامع بني التسبيق اجلزايف و التسبيقات على التموين بأي حال من األحوال نسبة   -
  ) .82املادة(اإلمجايل للصفقة 

يف شكل دفع على احلساب  تتم استعادة التسبيقات اجلزافية و التسبيقات على التموين عن طريق اقتطاعات من املبالغ املدفوعة  -
وتتم استعادة التسبيقات حسب وترية حتدد تعاقديا خبصم من املبالغ . أو تسوية على رصيد احلساب، تقوم به املصلحة املتعاقدة

ومهما يكن من أمر، فانه جيب أن تنتهي تسديد التسبيقات إذا .ابتداء من دفع أول كشف أو فاتورة.اليت يستحقها حائز الصفقة
  )83املادة. (من مبلغ الصفقة % 80موع املبالغ املدفوعة نسبةبلغ جم

  ) .85املادة (يكون الدفع على احلساب شهريا، غري انه ميكن أن تنص الصفقة على فترة أطول تتالئم مع طبيعة اخلدمات   -
ل املتعاقد عند االقتضاء يترتب على تسوية حساب الرصيد النهائي رد اقتطاعات الضمان، وشطب الكفاالت اليت كوا املتعام  -

  ) .        87املادة (
يوما  30يتعني على املصلحة املتعاقدة أن تقوم بصرف الدفعات على احلساب أو التسوية النهائية، يف اجل ال ميكن أن يتجاوز   -

من وزير املكلف ابتداء من استالم الكشف أو الفاتورة، غري انه ميكن حتديد اجل أطول لتسوية بعض أنواع الصفقات بقرار 
  ) .89املادة (وال ميكن أن يتجاوز هذا اآلجل شهرين . باملالية

زيادة على كفالة رد التسبيقات املنصوص عليها يتعني على املتعامل املتعاقد أن يقدم حسب نفس الشروط كفالة حسن التنفيذ   -
  ) .97املادة (الصفقة 

املادة ( مبلغ الصفقة حسب طبيعة وأمهية اخلدمات الواجب تنفيذهامن  % 10و %5حيدد مبلغ الكفالة بنسبة تتراوح بني   -
100.( 

  

  ).امللحق(نص  على شكل وضعية األشغال وهي املعمول ا على مستوى شركات املقاوالتقانون الصفقات  أننشري إىل 
  
   :اخلالصة

فقات اجلزائري  يف اجلزء اخلاص بالعقود طويلة من خالل هذا العرض البسيط وقرائتنا لكل من  النظام احملاسيب املايل وقانون الص
 األجل وجدنا أنه وألمهية نشاط املقاوالت ومتيزه عن بقية األنشطة األخرى خصصا له كل من النظام احملاسيب املايل واملعايري احملاسبية

  :حماسبية ملعاجلة العمليات اخلاصة ا قواعدالدولية 
 .حلرية للمؤسسة يف اختيار األسلوب األنسب هلا لتحديد نسبة اإلجنازترك ا 11احملاسيب الدويل  املعيارأن  -
خاصة فيما خيص  11متاشىا يف الكثري من اجلوانب النظام احملاسيب املايل وقانون الصفقات اجلزائري  مع املعيار احملاسيب الدويل  -

  . متكنت املؤسسة من ذلكطريقة نسبة اإلجناز لتحديد النتيجة السنوية للعقود طويلة األجل، وذلك كلما 
يف ظل طريقة نسبة االجناز يتم االعتراف بإيراد العقد بقائمة حساب النتيجة يف الفترات احملاسبية اليت سامهت يف اجناز األعمال،   -

مال واليت االعتراف بتكاليف العقد كأعباء بقائمة حساب النتيجة وذلك يف الفترات احملاسبية اليت مت خالهلا اجناز األع عادةويتم 
   . تسببت يف حدوث تلك التكاليف

أقر بضرورة توزيع إيرادات وتكاليف املشاريع بني فترات اإلجناز، مبعىن  11أي النظام احملاسيب املايل واملعيار احملاسيب  منهماكال  -
  . كل فترة حماسبية تتحمل تكاليفها و تستفيد من إيراداا وذلك حسب نسبة اإلجناز
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القراءة املستمرة لكل من النظام احملاسيب وقانون الصفقات فيما خيص هذا النشاط  والذي يتميز كثريا حبالة عدم  وبناءا عليه جيب
التأكد سواء فيما خيص اإليرادات أو التكاليف املستقبلية، وقد أخذ املعيار احملاسيب الدويل طبيعة هذه العقود عكس ما كان معمول به 

  .يعمل باملقاولة املنتهية فقط سابقا يف اجلزائر والذي كان 
 

 

01 
  ):.............................................................تسمية وعنوان( املقاولة

  :......................................الرقم اجلـبـائـي
  .............................املؤرخ يف ......:....................رقم السجل التجاري
  ...............عنوانه......... البنك  اسم:...........................احلساب البنكي رقم

  :مـوضوع الصـفـقة 
  .......................املصادق عليها بتاريخ:........................رقـم الصفـقـة رقم

    دج):..........................امباألرق(مبلغ الصفقة 
  املبلغ ب د ج  ...........................الوضعية بتاريخ 

  TTCمبلغ األشغال املتراكم 
  التسبيقات اجلزافية
  تسبيقات التموين

  ).......... 1(اموع

  

  HTمبلغ األشغال املتراكم 
TVA  )17 (%  

  التسبيقات اجلزافية
  تسبيقات على التموين

2(موع ا............(  

  

    )2( –) 1) = (3(املبلغ اخلام  لوضعية األشغال 
  تسبيق اجلزايف الواجب الدفع
  تسبيق التموين الواجب الدفع

  ............)4(اموع 

  

  )TTC )5) = (3 (– )4مبلغ األشغال 
  % 5الضمانات 

  املبلغ الصايف لوضعية األشغال

  

 ه يف هذه الوضعية بكل الرسومحيدد املبلغ الصايف والواجب دفع

.......................................................................................................................................... :ـب

............................................................................................................................................... 



 تطبيق معايري احملاسبة الدولية العقود طويلة األجل بني االجتاهات احمللية و 
 

 
 - 754 - 

 
 

 
 :من  1

 ). 25، 24(، ص2000راق للنشر والتوزيع، عمان، تكاليف عقود املقاوالت يف ضوء املعايري احملاسبية الدولية، مؤسسة الو حماسبةحسن زكي،  -
  ).10، 09(، ص2004، 1سليمان حسن عطية، احملاسبة يف شركات املقاوالت، دار وائل للنشر والتوزيع، ط -

  .12، ص2000، 1هاشم عطية و حممد عبد ربه، احملاسبة عن تكاليف العقود، الدار اجلامعية، مصر، ط 2
3 http :www.iasplus.com/en/standards/ias11 

  .250، ص 2008حسني قاضي و مأمون محدان، احملاسبة الدولية ومعايريها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  4
  )309 ،308(، ص2012خلضر عالوي، معايري احملاسبة الدولية،األوراق الزرقاء، اجلزائر،  5
  ).184- 182(، ص 2009ايل الدولية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، حممد أبو نصار ومجعة محيدات، معايري احملاسبة واإلبالغ امل 6
  .310خلضر عالوي، معايري احملاسبة الدولية، ص 7
 :من  8

  . 251حسني قاضي و مأمون محدان، مرجع سابق، ص  -
  ).188،189(حممد أبو نصار ومجعة محيدات، مرجع سابق،  ص -
  .127، ص 2011زرقاء، اجلزائر، خلضر عالوي، نظام احملاسبة املالية، األوراق ال -

  .323خلضر عالوي، معايري احملاسبة الدولية، مرجع سابق، ص 9
  .316خلضر عالوي، معايري احملاسبة الدولية، مرجع سابق، ص 10
  .252حسني قاضي و مأمون محدان ، مرجع سابق، ص  11
  .128ص  ، 2010خلضر عالوي، نظام احملاسبة املالية، األوراق الزرقاء، اجلزائر،  12
 :من 13

 . 11من املعيار  احملاسيب الدويل  39فقرة  -
  .196حممد أبو نصار ومجعة محيدات، مرجع سابق، ص  -

  . 25/11/2007الصادرة بتاريخ  74املتضمن النظام ، اجلريدة الرمسية رقم  07/11، القانون 5إىل  2املواد  14
 :من 15

،  ias/ifrsار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل اجلديد وآليات تطبيقه يف ظل املعايري احملاسبية بورنان ابراهيم وخملوف الطاهر، ملتقى دويل حول اإلط -
 .2009أكتوبر  13/14اجلزائر، 

ماي  28الصادر يف  27ماي، اجلريدة الرمسية العدد  26، املؤرخ يف 156-08املرسوم التنفيذي رقم ) 18، 17، 16، 15، 07، 06( املواد -
2008.  

 .186، ص 2011، 1، طscfالرمحن، حماسبة معمقة وفق  عطية عبد -
-Tazdait  ali , Maitrise du systeme comptable financier, edition acg , 2009.  

 . 2013قانون الصفقات اجلزائري،  -
  



IAS-IFRS-IPSAS 
–– 24252014  

 

 
 
- 755 - 

(IPSAS) 
The role of international accounting standards of governmental sector (IPSAS) in the 

creation of international accounting systems compatibility  
 


)*(& )**( 

 
  

 

     شكل تطور و زيادة تعقيد حجم النشاطات الحكومية ، في الكثير من بلدان العالم عقبـة أمـام مسـتخدمي
سـتخدم  مخرجات هذه األنظمة في تفسير البيانات المالية و استخدامها في عملية المقارنة و اتخاذ القرارات ،لكونهـا ت 

مما أدى إلى عولمة المحاسبة و ظهور عدة جمعيات و منظمات إقليميـة  . طرق و مبادئ مختلفة إلنتاج هذه البيانات 
و فـي هـذا   .و دولية متخصصة في مجال المحاسبة ،تشجع على إيجاد قاعدة للتوافق بين مختلف األنظمة المحاسبية 

العام و التي تلعب دورا مهما في توحيـد الممارسـات المحاسـبية    اإلطار تم إصدار معايير المحاسبة الدولية للقطاع 
  .للوحدات الحكومية على المستوى الدولي

  

 ،المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام األنظمة المحاسبية الحكومية، التوافق الدولي. 
Abstract : Shape  the  evolution  and  increasing  complexity  of  the  size of  government 
activities, in many countries of the world obstacle to the users of the outputs of these systems in the 
interpretation of financial statements and used in the comparison process and decision-making, 
because they used different methods and principles to produce this data. Which led to the 
globalization of accounting and the emergence of several regional  associations and international 
organizations specializing in the field of accounting, encouraged to find a base for compatibility 
between different accounting systems. and in this context has been the issued of international 
accounting standards for the public sector, which plays an important role in unifying the accounting 
practices of the units government at the international level . 
 
Keywords : The international harmonization , Accounting governmental systems, IPSAS. 

 
 

يعد القطاع احلكومي من القطاعات اهلامة نظرا ملا تقوم به الوحدات احلكومية من دور كبري يف التنمية االقتصادية و االجتماعية 
حيـث  .لدرجة أنه ميكن الربط بني مستوى أداء الوحدات احلكومية و مستوى معدالت التنمية االقتصادية و الرفاهيـة االجتماعيـة   

احلكومية يف خمتلف دول العامل وظائف جديدة و إدارة عدد من األنشطة و الربامج اليت تساير متطلبات االقتصادية مارست الوحدات 
و تعتمد الوحدات احلكومية يف ذلك على نظـام املعلومـات   .و االجتماعية بعد أن كان دورها قاصرا على أداء الوظائف التقليدية 

ة الفعالة و الشفافية يف عرض املعلومات احملاسبية اليت تساهم يف التطوير و االبتكار تعتمد علـى  اجليد و الرقاب التخطيطاحملاسبية ،ألن 
  .نظام املعلومات احملاسبية القادر على توفري بيانات و معلومات موثوقة و يعول عليها من قبل الوحدات احلكومية 

اسبية و قد أجرت معظم دول العامل حماوالت لتطـوير نظـم   الوحدات احملاسبية يبدأ من إصالح نظام املعلومات احمل إصالحإن 
 املعلومات يف الوحدات احلكومية لرفع كفاءة اجلهاز اإلداري و احلصول على املنح و القروض الدولية مبحاولة اعتماد املعايري احملاسبية

اعتبارها متغري حديث يف النظم احملاسبية احلكوميـة و  الدولية للقطاع العام اليت أصدرها جملس معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام ب
  .ميكنها تعزيز التوافق الدويل و القضاء على خمتلف أشكال االختالفات و التباينات احملاسبية

 
_______________________________________ 
eMail :   (*) : gboularbah@yahoo.co.uk  &  (**): hidoubleila@hotmail.fr   
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 تعترب معايري احملاسبة احلكومية الدولية أكثر العوامل اليت تعمل يف سياق توافق احملاسبة الدولية للكيانات  :ة البحثمشكل
و يسهل عمل املعايري .العامة حيث أن غريها من العوامل التقليدية مل تستطع الوصول لتعزيز اتساق البيانات املالية يف القطاع العام

  . أنظمتها و نظم املعلومات اخلاصة ا مهمة احلكومات يف حتسني
  :و ميكن تلخيص إشكالية الدراسة من خالل حماولة توفري إجابة للسؤال التايل 

على رفع مستوى التوافق احملاسيب الدويل؟و هل (IPSAS) إىل أي مدى ميكن أن تؤثر معايري احملاسبة احلكومية الدولية
  ومية ؟تساعد حقا لتقريب األنظمة احملاسبية العم

 إن األخذ بعني االعتبار ملتطلبات املعايري احملاسبية احلكومية، يستند البحث على فرضية أساسية مفادها :فرضية البحث 
ما  يؤدي إىل تطوير األنظمة احملاسبية على السياق الدويل  و بالتايل رفع كفاءا و فاعليتها يف الرقابة و تقومي أداء الوحدات احلكومية

  .ول للتوافق احملاسيب الدويليسمح بالوص
 لدراستنا هدفان أساسيان  :أهداف البحث :  

تسليط الضوء على اعتماد احملاسبة من قبل احلكومات املركزية و احمللية مع أخذ معايري احملاسبة احلكومية الدولية كمرجع ،و حتليل  -
  .التقارب بني خمتلف البلدان املدروسة 

معايري احملاسبة املستخدمة حاليا يف إعداد البيانات املالية و املرتبطة كذلك بعرض و نشر املعلومات دراسة االختالفات يف تطبيق  -
 .املالية 
 تظهر أمهية البحث من خالل إبراز الدور الذي ميكن أن تلعبه املعايري احملاسبية احلكومية الدولية يف رفع درجة  :أمهية البحث

  .دولية ما يسمح بتحليل و مقارنة أداء األنظمة احلكومية املختلفةالتوافق بني املمارسات احملاسبية ال
 لغرض حتقيق هدف البحث و اختبار فرضيته ، فقد مت االعتماد على املنهج الوصفي ،من خالل اإلطالع  :منهجية البحث

  .احلالةبينما اعتمدنا على املنهج التجرييب يف دراسة . على ما يتعلق مبوضوع البحث يف املراجع املناسبة
 نتناول ما يليسحيث  نيرئيسي ورينفإن موضوع املداخلة قسم إىل حم األساسهذا  وعلى :هيكل الدراسة: 

  مفهوم احملاسبة احلكومية و تطور احلاجة إليها كنظام معلومات  :أوال  
  حلكوميةالتوافق الدويل بني األنظمة احملاسبية ا علىاملعايري احملاسبية الدولية احلكومية  أثر: ثانيا  

 

 
I. مفهوم احملاسبة احلكومية:  

احلكومية ، حيث إن احملاسبة  إن مفهوم احملاسبة احلكوميةٌ ما هو إال انعكاس للتصورات املرتبطة بتفسري وظيفٌة وأهداف احملاسبة
املفهوم العام على أساس إن احملاسبة احلكوميةٌ تعد احد فروع احملاسبة اليت ختدم متطلبـات   احلكومية ال ختتلف عن احملاسبة من حيثٌ

  .         العمل يف الوحدات احلكومية 
وقد تطور مفهوم احملاسبة احلكومية نتيجة لتطور النشاط احلكومي الذي شهد ازدياد يف تنوعه وحجمه بعد إن كان ينحصر يف   

دية حيثٌ صاحبه باملقابل تطور يف احملاسبة احلكوميةٌ وأصبحت أداة لتقومي أداء احلكومة ومصدرا مهما للبيانـات  أداء الوظائف السيا
و تعرف احملاسبة احلكومية بأا عمليةٌ قياٌس وتسـجيلٌ وتفسـري العمليـاٌت املاليـةٌ      الالزمة ألغراض التخطيطٌ االقتصادي و املايل 
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دام املوارد املاليةٌ العامة بوحدات اجلهاز اإلداري احلكومي وإنتاج وتوصيلٌ املعلومات الالزمة الختـاذ  واستخ واألحداث املتعلقة جبمع
  . القرارات 

املاليةٌ يف وحدات اجلهـاز   وكما عرفت احملاسبة احلكوميةٌ بأا اال املتخصص بعمليةٌ تقدير وقياٌس وتسجيلٌ وتبويب العملياٌت
لومات اليت تفيد يف اختاذ القرارات وتوصيلٌها إىل اجلهات ذات العالقة وفق التشـريعات الرمسيـةٌ واملبـادئ    احلكومي ، مث إنتاج املع
  . والقواعد اخلاصة بذلك

إن تعريف احملاسبة احلكوميةٌ ميكن حتديده على أنه جمموعة األسس النظريةٌ واألساليب العمليةٌ اليت تشكل نظاما حماسبياٌ يعكـس  
  .دات نقديةٌ معينة نتائج موازنة الدولة طبقاً لوح

أما التعريف الثاين فقد أكد علـى أن احملاسـبة   . أكد التعريف األول على وظائف احملاسبة احلكوميةٌ: وعلى ضوء ما تقدم فقد 
ي بذلك متثل نظاما للمعلومات احلكوميةٌ تقوم بإنتاج املعلومات املفيدة الختاذ القرارات وفقا للتشريعات الرمسيةٌ واملبادئ والقواعد وه

  تند إىل جمموعة من األسس النظريةٌ واألسـاليبوهذا ما أكده التعريف الثالث بان احملاسبة احلكوميةٌ هي نظام حماسيب للمعلومات يس
  1. العمليةٌ

II.  مفهوم النظام احملاسيب احلكومي  
للمعلومات االقتصادية ملا تتمتع به هذه املعلومات مـن أمهيـة يف    يعترب النظام احملاسيب من أقدم النظم احملاسبية واملصدر الرئيسي

  .اختاذ القرارات، ألن عدم توفر القدر الكايف واملناسب والصحيح منها يعترب من أهم أسباب فشل الكثري من القرارات 
ومي وتناط مهمة اإلشراف عليه بأعلى والنظام احملاسيب احلكومي يعترب أحد النظم احملاسبية اخلاصة اليت تتوىل متابعة النشاط احلك

مستوى إداري ممكن يف اإلدارة املالية العامة لضمان تنظيم وتوحيد أسلوب العمل احملاسيب يف الوحدات احلكومية بصورة مركزية 
 .ال احلكومة ومشولية كونه األسلوب األمثل لتجميع كافة التقارير اليت تعدها الوحدات احلكومية يف وثيقة واحدة تعرض نتائج أعم

II.1 . تعريف النظام احملاسيب:  
اليونانية اليت تعين الكل املركب من عدد من األجزاء وعنـد  "  Systema" مصطلح مشتق أساسا من كلمة ) System(النظام 

ات املختلفـة  البحث يف تعريف النظام جند صعوبة االتفاق التام بني الكتاب حول تعريف دقيق وموجز له، بسبب التفسريات والتطبيق
له، ومما يزيد املسألة تعقيداً هو حقيقة وجود عدد كبري من األنظمة اليت تضم يف داخلها أنظمة أخرى أصغر أو تعد جزءاً من أنظمـة  

  أخرى أكرب 
 جمموعة من املكونات املرتبطة واليت تعمل معاً حنو حتقيق هدف واحد عن طريـق " ومفهوم النظام من منظور نظم املعلومات هو 

  2) " .معلومات(من البيئة وإجراء عمليات حتويلية عليها لتحوهلا إىل خمرجات ) بيانات(قبول مدخالت 
أحد مكونات تنظيم إداري خيتص جبمع و توصيل و حتليل و معاجلة و تبويب املعلومـات  "و عليه ميكن تعريف النظام احملاسيب 

ية و اخلارجية و لذلك جند أن نظم املعلومات احملاسبية تعترب جزء ال يتجزأ مـن  املادية و الكمية الختاذ القرارات إىل األطراف الداخل
  ".التنظيم اإلداري املعروف بنظم املعلومات اإلدارية 

و بالتايل ميكن القول أن النظام احملاسيب هو سلسلة من املهمات و القيود احملاسبية ملنشأة ما تعاجل معامالـا بواسـطة مسـك    
  3".ية مثل هذه األنظمة حتدد و جتمع و حتسب و تصنف و تسجل و تلخص و تبلغ املعامالت و األحداث األخرى السجالت احملاسب

II .2. تعريف النظام احملاسيب احلكومي:  
يالحظ من خالل التعريفات السابقة أن اهلدف األساسي من النظام احملاسيب هو إنتاج تقارير ختدم متخذي القرار ،وحيـث أن  

اسيب احلكومي يتوىل متابعة النشاط احلكومي الذي يتميز خبصائص متيزه عن النشاط التجاري ، فـإن املفـاهيم والقواعـد    النظام احمل



 ةتوافق النظم احملاسبية الدولي خلقيف  (IPSAS) دور املعايري احملاسبية الدولية للقطاع احلكومي 
 

 
 - 758 - 

واألسس احملاسبية اليت يعتمد عليها تستند إىل جمموعة من القوانني واألنظمة والتعليمات ،ولتوضيح ذلك ميكن عرض جمموعـة مـن   
                                                                                           :يب احلكومي على النحو التايلالتعريفات املتعلقة بالنظام احملاس

  جمموعة من الطرق واإلجراءات والتعليمات احملاسبية اليت تستخدم جمموعة من " يعرف النظام احملاسيب احلكومي بأنه
ف محاية موجودات احلكومة وتقدمي البيانات املالية الدقيقة ضمن تقارير وقوائم مالية املستندات والسجالت احملاسبية د

 " .تعكس نتائج النشاط احلكومي 
  كما يعرف أيضا بأنه النظام الذي يقوم بوظائف احملاسبة يف الوحدات احلكومية غري اهلادفة لتحقيق الربح وهو يعمل مبوجب

 .دف من وضعها السيطرة على املوارد املالية وتنظيم نفقاا وفقاً للموازنة العامة إطار من املبادئ واألسس والقواعد اهل
  ويعرف أيضا بأنه جمموعة من الطرق واإلجراءات والتعليمات احملاسبية املقننة تستخدم جمموعة من املستندات والسجالت اليت

نظمة املتعلقة بعمليات اجلباية واإلنفاق وتسهيل أعمال تساعد يف تقييم أداء الوحدات احلكومية ومدى تقيدها بالقوانني واأل
  .الرقابة الداخلية واخلارجية 

وبتحليل التعريفات املذكورة يتضح أن النظام احملاسيب يستند إىل جمموعة من القواعد واإلجراءات البعض وصفها بأـا مقننـة   
  :تني رئيستني مها والبعض اآلخر أغفل عنها هذا الوصف وهذه القواعد نصنفها يف جمموع

وهي جمموعة املبادئ العلمية للمحاسبة وأسس القياس احملاسيب املستخدمة يف تتبع وحتليـل ودراسـة    -:قواعد علمية ومهنية -
  .املعامالت املالية وقياس نتائجها 

ات وأنواعها وهي متثل ويقصد ا جمموعة املستندات والسجالت والتعليمات والطرق واإلجراءات لبيان احلساب -:قواعد فنية -
  4 .عناصر النظام احملاسيب 

III.  أهداف النظام احملاسيب احلكومي  
  :يسعى نظام احملاسبة احلكومية إىل حتقيق عدد من األهداف اليت ترتكز يف 

 .تبويب البيانات يف شكل تقارير مالية خلدمة األطراف الداخلية و اخلارجية  - أ
 .سم السياسات عن الفترة املقبلة توفري املعلومات الالزمة لوضع اخلطط و ر - ب
  5.فرض الرقابة الالزمة على سري العمليات املالية للتأكد من مطابقتها للتعليمات الصادرة بشأا - ت

  :و ميكن عرض أهداف النظام احملاسيب بشكل تفصيلي أكثر كما يلي 
مال الوحدة احلكومية إىل السلطات التشـريعية  ويقصد باملساءلة تقدمي تفسريات عن أع : املعلومات الالزمة للمساءلةريتوف. 1

  :املساءلة يف اآليت  هدافأو أي جهة هلا احلق يف طلب ذلك،وميكن حصر أ
السجالت وسالمة التقارير املالية وصدقها  من خالل بيان مدى االلتزام بالتشريعات والضوابط املالية وانتظام: املساءلة املالية . أ

  .احلكومية يف التعبري عن أداء الوحدة
بكفاءة ودون إسـراف وان الوحـدة    وذلك من خالل بيان أن املوارد املخصصة للوحدة قد استخدمت: املساءلة اإلدارية. ب

  .احلكومية تراعي االقتصادية يف عملها
  .ميةاخلاصة بالوحدة احلكو وذلك من خالل بيان مدى كفاءة وفاعلية تنفيذ الربامج واألنشطة: املساءلة عن األداء . ج
  :عن طريق:ة خالل السنة ي معلومات لتقویم نتائج نشاط الوحدة احلكومريتوف. 2
  .املقارنة بني النتائج الفعلية واملخططة يف املوازنة املعتمدة تشريعاً. أ

  .بيان األداء املايل ونتائج العمليات. ب
 :من خالل وذلك ،املعلومات الالزمة الختاذ القرارات ورسم السیاسات العامة ريتوف. 3
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  .توفري معلومات ملقارنة نتائج نشاط العام احلايل مع األعوام السابقة.أ
  .احلكومية بيان العالقة بني املدخالت واملخرجات يف العمليات واألنشطة اليت تقوم ا الوحدة. ب
  .حمتملة أخرىر إظهار أي قيود قانونية أو تعاقدية على موارد الوحدة االقتصادية احلكومية وأي خماط. ج
أو أي مستخدم آخر يهتم بتقييم اخلدمات الـيت تقـدمها    املوارد احلالیین واملرتقبین هزي املعلومات املفیدة ريتوف. 4

  .اخلدمات  ذهالوحدة احلكومية وحتديد مدى قدرا مستقبالً على تقدمي ه
اخلدمات املقدمة ومقارنتها بأسعار تقدميها  من خالل بيان كلفة  معلومات تفید يف تقییم أداء الوحدة احلكومیةريتوف. 5

  .وكذلك من خالل بيان قدرة الوحدة احلكومية على ختفيض الكلف واالستغالل األمثل للمواد املخصصة هلا
  6.اليت قدمتها الوحدة احلكومية يف ظل القوانني والتعليمات السائدة مات االجتماعیةھ معلومات عن املساريتوف. 6

 

IPSAS
 

I.  مفهوم التوافق الدويل:  
إن النمو الكبیر وامللحوظ يف التجارة الدولیة واالنتشار الواسع والسریع للشركات متعددة اجلنسیات، وشركات احملاسـبة  

تلف البورصات العاملیة وما ترتب على ذلك من توسیع لقاعدة املستخدمین للمعلومـات  الدولیة، وحركة رؤوس األموال يف خم
احملاسبیة وتنوع جنسیام، أظهرت أمهية وجود قوائم مالیة حتتوي على معلومات قادرة على ختطي حدود الدول، وتكون مقروءة 

ممكن من االتساق بین أسس إعداد القوائم املالیـة،  و مفهومة هلؤالء املستخدمین، ولتحقیق ذلك كان البد من وجود أكرب قدر 
ومن هنا جاءت فكرة التوافق الدويل للمحاسبة دف زیادة االنسجام بین املعاییر واملمارسات احملاسبیة الوطنیة، لتسـهیل  

  .عملیة حتلیل ومقارنة للقوائم املالیة املعدة من طرف املؤسسات املتواجدة مبختلف الدول
مفهوما مالزما  للمحاسبة الدولية، يفيد احلد من الفروق أو التباين بني األنظمـة احملاسـبية   ) Harmonisation(يعترب التوافق

للقواعد احملاسبية، مبعىن توحيدها بشكل شـامل  ) Normalisation(ويتميز عن التوحيد الذي يفترض أساسا توحيد كلي . الوطنية
يال وحىت غري نافع ، مادامت احملاسبة جزء مكمل للمحيط الثقايف الذي تتميز به كـل  وهو ما يعترب أمرا مستح. على املستوى الدويل

  .دولة
على العكس من . اكما أعترب التوافق احملاسيب على أنه مسار موجه لتعظيم انسجام التطبيقات احملاسبية باحلد  من مستوى تغريا

  .من القواعد التقييس الذي يعد مبثابة مسار تفرض من خالله جمموعة صارمة
أعترب التوافق احملاسيب على أنه مسار حتمي، بالنسبة للشركات املتعددة اجلنسيات، اليت يفترض أن تتمكن مبوجبه من رفع أهـم  

ىل احلواجز اليت تعيق املقارنات الدولية، حىت وإن كانت املقارنة الكاملة مستحيلة ألنه حىت وإن كانت القوائم املالية معدة باالسـتناد إ 
  ).ثقافية -قانونية (ا ستعكس حتما اخلصوصيات الوطنية معايري دولية إال أ

وأعترب التوافق احملاسيب أيضا على أنه تلك احملاولة الرامية لبوتقة عدة أنظمة حماسبية يف مسار قادر على املزاوجة والتوفيـق بـني   
توافق و التقييس مها خطوتني من جمموعة خطوات ملسار واحد تطبيقات حماسبية؛ خمتلفة يف هيكل منتظم، ولقد استنتج بأن كل من ال

  :وتتمثل باقي اخلطوات يف . قابل للتوقف يف أي حلظة
  دف حتديد الفروق ؛مقارنة خمتلف األنظمة احملاسبية • 
  التوافق ؛ -بذل جمهودات للقضاء على الفروق • 
  التوحيد ؛-تشكيل جمموعة مترابطة من املعايري احملاسبية • 
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  7.بلوغ حالة التوحد• 
II. معايري احملاسبة احلكومية الدولية:  

1.II. تعريف معايري احملاسبة الدولية و أمهيتها:  
 ا عبارة عن جمموعة من املقاي احملاسبيريتعرف املعاستند إليها احملاسب يس واإلرشادات املرجعیة الوضعیة واحملددة، يية بأ

  .ة للمشروعياملعلومات حول األحداث االقتصاد اس وإثبات وإفصاح عنييف إجناز عمله من ق
 ا مناذج أو إرشادات عامة تؤدي إىل توجيه وترشق أو مراجعة احلساباتية يف احملاسبة والتدقيد املمارسة العمليكما أ .  
 د يحدمة لتيقة السليد أساس الطرياس أو منوذج أو مبدأ أساسي يهدف إىل حتديكن تعریف املعیار احملاسيب بأنه مقميو

ات واألحداث والظروف على املركز املايل للمنشأة ونتائج ي العملرية وتأثياس وعرض واإلفصاح عن عناصر القوائم املاليوق
  . أعماهلا

  ا كل القواعد املتعلقة باحملاسبة مهما كانت طبي احملاسبيريكن اعتبار املعاميبالتايلا يارية أو اختيعتها إلزامية على أة، أي أ
ات، صادرة عن سلطات ية أو توصيمية أو تنظيعيال أو مرجعا سواء كانت نصوص تشريكل ما من شأنه أن یشكل دل

ة كذلك كل ما مت استحداثه من قبل املؤسسات من ي حماسبيريدان احملاسيب، باإلضافة إىل أا تعد معايم امليمؤهلة لتنظ
  .جة تكرار استعماهلايتة اليت القت إنتشار نياملمارسات احملاسب

قهـا  يكن حتقمياس اليت تتطلبها احملاسبة ال ية القيث أن موضوعية، حية املخرجات احملاسبيعزز موضوعية ي احملاسبيريإن وجود املعا
  8. قية التطبيكم عملحيإال بوجود إطار نظري متكامل 

.II 2. املعايري احملاسبية احلكومية الدولية )IPSASs:(   
 1996لقطاع العام معايري احملاسبة احلكومية من خالل مرحلتني،حيث أنتجت املرحلة األوىل اليت امتدت من سنة وضعت جلنة ا

ركـزت   2002ذات الصلة ، و منذ  IFRSعددا من املعايري من خالل تعديل املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  2002إىل سنة 
  .قطاع العام املرحلة الثانية على قضايا معينة يف ال

معيار على أساس االستحقاق باستثناء معيار واحد على ) 31(حيث مت وضع معايري احملاسبة احلكومية الدولية و اليت بلغ عددها 
األساس النقدي ميكن إتباعه من قبل بعض الدول مثل العديد من البلدان النامية و اليت تكون غري مستعدة العتماد أساس االسـتحقاق  

  .احملاسيب
متطلبات االعتراف و القياس و العرض و اإلفصاح اليت تتناول العمليـات و   IPSASsو توضح معايري احملاسبة احلكومية الدولية 
و يشمل القطاع العام مجيع الوحدات اخلاضعة للحكومة بشكل مباشر أو غري مباشـر  .األحداث يف البيانات املالية ذات الغرض العام 

كذلك تتضمن منشآت القطاع العام احلكومات الوطنية .قطاع احلكومة العامة و مجيع الشركات العامة أي أنه يشمل مجيع وحدات 
مثل الدوائر و الوكـاالت و  (و املنشآت املكونة هلا ) مثل املدينة( و احلكومات احمللية ) مثل الوالية و اإلقليم (و احلكومات اإلقليمية 

  ).االس و اهليئات
  :تمثل باملعايري اآلتية ي IPSASsو إن هيكل 

  :و هي أربعة معايري املعايري العامة للقياس و االعتراف احملاسيب  -أ
 .أثار التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية : 4املعيار رقم  -
 .اإليراد من املعامالت التبادلية :9املعيار رقم  -
 ).ب و التحويالتالضرائ(اإليراد من املعامالت غري التبادلية : 23املعيار رقم  -
 .األدوات املالية ،االعتراف و القياس :29املعيار رقم  -
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  :و تتضمن هذه اموعة ثالثة عشر معيارا و هي املعايري العامة إلعداد التقارير  -ب
 .عرض البيانات املالية : 1املعيار رقم  -
 .بيانات التدفق النقدي :2املعيار رقم  -
 . ، التغريات يف التقديرات احملاسبية و االخطاءالسياسات احملاسبية: 3املعيار رقم  -
 .البيانات املالية املوحدة :6املعيار رقم  -
 .احلصص يف املشاريع املشاركة : 8املعيار رقم   -
 .التقرير املايل يف اقتصاديات التضخم املرتفع :10املعيار رقم  -
 .األحداث بعد تاريخ إعداد التقرير : 14املعيار رقم  -
 .تقدمي التقارير حول القطاعات :18املعيار رقم  -
 .اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة : 20املعيار رقم  -
 .اإلفصاح  عن املعلومات املالية حول القطاع احلكومي :22املعيار رقم  -
 .عرض معلومات املوازنة يف البيانات املالية : 24املعيار رقم  -
 .األدوات املالية ،العرض :28املعيار رقم  -
 .األدوات املالية ،اإلفصاح :30قم املعيار ر -

  :و تتضمن هذه اموعة أربعة عشر معيارا و هي معايري لعناصر حمددة من الكشوف املالية  -ج
 .تكاليف االقتراض : 5املعيار رقم  -
 .احملاسبة عن االستثمارات الزميلة :7املعيار رقم  -
 . عقود اإلنشاء: 11املعيار رقم  -
 .املخزون :12املعيار رقم  -
 .عقود اإلجيار : 13املعيار رقم   -
 .األدوات املالية اإلفصاح و العرض :15املعيار رقم  -
 .العقارات االستثمارية : 16املعيار رقم  -
 .املمتلكات ،املصانع و املعدات :17املعيار رقم  -
 .املخصصات،االلتزامات و األصول احملتملة : 19املعيار رقم  -
 .املولدة للنقد اخنفاض األصول غري : 21املعيار رقم  -
 .منافع املوظفني : 25املعيار رقم  -
 .اخنفاض األصول املولدة للنقد :26املعيار رقم  -
 .الزراعة :27املعيار رقم  -
 9املوجودات غري امللموسة :28املعيار رقم  -

III. دور املعايري احملاسبية احلكومية الدولية يف دعم التوافق الدويل 
1.III . دراسة "Bernardino Benito "ول تأثري تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام على التوافق الـدويل  ح

  :لألنظمة احملاسبية 
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املعايري احملاسبية احلكوميـة الدوليـة يف األجهـزة     اعتمادتعترب هذه الدراسة من بني الدراسات امليدانية اليت حاولت قياس مدى 
بلدا يف اموع معظمهم من أعضاء منظمة التعاون و  30ا حيث مت إرسال االستبيان إىلاحلكومية ،و تأثري ذلك على النظم احملاسبية هل

األشخاص األفضل إدراكا ( التنمية اإلقتصادية و باألخص إىل جمموعة من األكادمييني و املهنيني يف جمال احملاسبة احلكومية يف كل بلد 
  ). للنظام احملاسيب لكيانات القطاع العام يف   بلدهم

   :عد حتليل نتائج هذا االستبيان مت التوصل إىل ما يلي ب
  تشري نتائج الدراسة إىل أن احملاسبة على أساس االستحقاق ميكن العثور على مكان هلا يف أمناط اإلدارة احلكومية املختلفة سواءا

حلكومية ملعظم الدول اليت مشلها االستطالع فنظم احملاسبة ا. يف الدميقراطيات الغربية، أويف البلدان ذات مستويات التنمية املختلفة
 .هلا مستوى معقول من التوافق مع املعايري احملاسبية احلكومية الدولية 

  رغم عدم وجود ضغط من أجل خلق توافق املعلومات املالية العامة كما هو قائم يف القطاع اخلاص،  نعتقد أنه سيكون مفيدا إذا
فمن بني األسباب والفوائد ملواءمة احملاسبة الدولية يف القطاعات العامة . ية قابلة للمقارنةكان لدى خمتلف احلكومات نظم حماسب

االستعانة مبصادر خارجية لتمويل النشاط املايل لإلدارات العامة، وتسهيل عمل املنظمات الدولية اليت تستخدم املعلومات : ما يلي
  .اق ملختلف األنظمة احملاسبية يف البلدان األقل منوامن خمتلف البلدان، وعموما، وتيسري حتديث واسع النط

  يف الوقت احلاضر، العامل األكثر أمهية لنجاح التوافق بني احملاسبات يف القطاع العام هو حماولة تقريب النظم احملاسبية املختلفة يف
يف إدارة القطاع العام يعترفون بأنه ينبغي أن يف الواقع معظم األشخاص الذين شاركوا . القطاع العام مع املعايري احملاسبية الدولية

 . تكون احملاسبة احلكومية أقرب إىل املعايري الدولية
 هناك أيضا . الفرق األكثر أمهية يرجع إىل عدم االمتثال يف طرق القياس والطرق احملاسبية، و هذا ما يؤدي إىل وجود اختالفات

علومات، فضال عن احملاسبة عن عمليات التأجري و التغريات يف أسعار الصرف اختالفات كبرية يف معاجلة كل من رأس املال وامل
واالمتثال أكرب يف أساليب التقييم يف املعلومات املقدمة، . األجنبية، و أيضا يف عرض البيانات املالية، وخاصة يف البيانات املوحدة

امللموسة بالتكلفة التارخيية   التثبيتاتخالل تقدمي فرصة لتقييم  واليت ميكن تفسريها من خالل مرونة املعايري احملاسبية الدولية، من
  10 .أو القيمة العادلة 

.III 2.  إجيابيات تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العمومي على الصعيد الدويل:  
  :لى حتقيق الفوائد  التالية مت وضع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ،ألا ميكن أن تساهم من خالل تطبيقها ع

 .احلاجة إليها عند االستعانة مبصادر خارجية لتدعيم األنشطة املالية للحكومة -
 .تسهيل املقارنة بني حسابات االقتصاد الكلي  -
 .تسهيل عمل املنظمات الدولية اليت تستخدم معلومات من دول خمتلفة  -
  .دان األقل منوااحملاسبية يف البل عام تسهيل تطوير األنظمة  و بشكل -

و ميكننا على سبيل املثال دراسة حالة االحتاد األورويب حيث تظهر فوائد و أسباب احلاجة للمعايري احملاسبية احلكومية الدوليـة  
  :فيما يلي 

 .إجراء مقارنات بني الدول األعضاء حيث حتسن املعايري من املقارنة بني النظم احملاسبية  -
مما يسمح باحلصول على حملة ( لدان األعضاء للحصول على نظرة عامة حول الوضع املايل للمجموعة توحيد البيانات املالية للب -

 ).حول الوضعية املالية لتسهيل عملية اختاذ القرار على املستوى األورويب
املقدمة من االحتاد األورويب  املساواة يف معاجلة املنح و التربعات يف األنظمة احملاسبية الوطنية لزيادة الشفافية يف استخدام األموال -

 ).و اليت جيب أن تكون مناسبة وفعالة ( و إجبار احلكومات الوطنية على تقدمي احلسابات اخلاصة بنفقاا 
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متكني املستثمرين احملتملني من مقارنة نتائج خمتلف البلدان بتوفري معلومات قابلة للمقارنة حول الوضعية املالية يف الدول  -
 .األعضاء

 .ق احملاسبة العمومية يضمن األداء السليم للسوق املشتركتواف -
 11.توفري نقطة مرجعية مشتركة للمهنيني األوروبيني ملراقبة احلسابات العامة  -

 :و ميكن إبراز أهم اجيابيات تطبيق املعايري الدولية للمحاسبة كأساس إلعداد وعرض القوائم املالية على الصعيد الدويل كاآليت
قة املتعاملني يف األسواق املالية الدولية جتاه القوائم املالية، األمر الذي يشجع التبادالت واالستثمارات بني هذه األسواق، تزيد من ث -

  .وإرضاء املستثمرين وخباصة الدوليني منهم، كما تؤدي هذه الثقة إىل ختفيض تكلفة رأس املال وزيادة تداول األسهم
مؤسسات، على اعتبار أن تطبيق كل املؤسسات يف األسواق املالية الدولية ملعايري حماسبية موحدة  تسمح بإجراء املقارنات بني عدة -

يف من خالل املعايري الدولية للمحاسبة واملعلومة املالية، جيعل من القوائم املالية هلذه املؤسسات متجانسة وقابلة للمقارنة، مما يزيد 
  .بورصاتتنافسية املؤسسات أمام املستثمرين يف ال

تسمح بتقدمي الواقع االقتصادي عن تعامالت املؤسسة، وإعطاء صورة دقيقة عن املؤسسة يف حلظة تقدمي املعلومة عنها وفق نظرة  -
  .اقتصادية ومالية، وليس وفق نظرة قانونية

  .تؤدي إىل حتسني جودة املعلومات اليت ينتجها النظام احملاسيب -
لقى قبوال عاما على املستوى الدويل يؤدي إىل تأهيل حماسبني قادرين على العمل قي األسواق تأسيس معايري حماسبية دولية ت -

  .الدولية
توفر معايري حماسبية دولية موحدة يسمح بإعداد قوائم مالية جممعة للشركات املتعددة اجلنسيات اليت هلا فروع يف دول خمتلفة  -

  .م نظم متكاملة للمعلومات تسمح بالربط بني أنشطتها وأنشطة فروعهاا يف تصميوبتطبيقات حماسبية متباينة، ومساعد
تسهيل مهمة مصاحل الضرائب يف خمتلف الدول، بالنظر إىل التنسيق يف تطبيق أساليب االعتراف باإليرادات والتكاليف، ومنه تقليل  -

  11.الفروقات يف طرق قياس أرباح فروع املؤسسات املنتشرة دوليا
س، تستمد هذه املعايري أمهيتها من مدى االعتراف الدويل ا، وتشجيع اهليآت واملنظمات العاملية علـى تـبين   وعلى هذا األسا

متطلبات هذه املعايري اليت ال تكتسي الصفة اإلجبارية يف تطبيقها، بل تعتمد على مستوى القبول الدويل هلا، ألن تطبيق معايري معترف 
ة حكومية ذات مصداقية وجودة عالية، عن طريق تطوير جمموعة شاملة من معايري احملاسبة الدولية يف ا دوليا يضمن توفري بيانات مالي

وبالتايل، فإن تطبيق متطلبات معايري احملاسـبة  . القطاع العام اليت متثل عن أفضل املمارسات الدولية يف إعداد التقارير املالية احلكومية
  12.رتقاء جبودة وقابلية مقارنة املعلومات املالية اليت تعدها وحدات القطاع العام يف العاملالدولية يف القطاع العام يساهم يف اال

 

 
هي حمور الثورة العاملية للمحاسبة احلكومية وقد جـاءت اسـتجابة إىل نـداءات     IPSASsإن معايري احملاسبة احلكومية الدولية 

ة أصبحت إصالحات القطاع العام على املستويات الوطنية وكذلك على مسـتوى  احلكومات املتزايدة ،حيث أنه يف السنوات األخري
و املنظمات الدولية تشجع لتطوير احملاسبة احلكومية و حتويلها إىل احملاسبة على أساس االستحقاق الكامل لتحسني املساءلة، و املوثوقية 

الدول املتقدمة يف الوقت الراهن، معظـم اجلوانـب األساسـية    وقد اعتمدت أغلب . الشفافية يف التقارير املالية من قبل احلكومات
  .للمحاسبة على أساس االستحقاق يف ميزانياا ويف إعداد التقارير املالية ملا توفره من ميزات هلا

  :النتائج
  :إمجال أهم النتائج اليت توصل إليها  كما يلي  فيمكنالبحث  هذانطالقا من الدراسة اليت اعتمدت يف إ



 ةتوافق النظم احملاسبية الدولي خلقيف  (IPSAS) دور املعايري احملاسبية الدولية للقطاع احلكومي 
 

 
 - 764 - 

 الربح عامل غياب ظل يف خدماا، كلفة وقياس احلكومية الوحدات أداء وتقومي رقابة يف ،دور فعال  احملاسبية ملعلوماتا لنظام -
 ؛ احلكومية الوحدات أداء لتقييم املهمة املؤشرات كأحد

ق العملي ،إال أن جملس املعايري إن املعايري احملاسبية هي املكون العملي و األخري لإلطار املفاهيمي و هي متثل إحدى أدوات التطبي -
يقوم جبهود متواصلة لوضع إطار مفاهيمي للمعايري احملاسبية يف القطاع العام جتعل من ) IPSASs( احملاسبية يف القطاع العام

علومات احملاسبة احلكومية نظاما متخصصا للمعلومات احملاسبية يعاجل البيانات احلكومية و يوفر املعلومات ملختلف مستخدمي امل
  ملساعدم يف ترشيد قرارام و إدارة املوارد اإلقتصادية للدولة بكفاية و فعالية ؛

وفر لغة حماسبية مشتركة تلقى قبوال وطنيا ودوليا، لتوحيد املعاجلات احملاسبية واستبعاد التناقضات تطبيق معايري احملاسبة الدولية ي -
 ؛ ة بني دول العاملالقائمة يف نطاق احملاسب

احملاسبة وسيلة إخبارية تساعد يف توفري معلومات حماسبية متسقة ومفهومة وذات داللة وقابلة ، ا جتعل املعايري احملاسبية الدوليةكم -
يف هذه املعلومات واالعتماد عليها من جانب فئات عديدة من ة إىل أخرى، ومن مث ميكن الوثوق للمقارنة والتداول من دول

  ؛االقتصادية الدولية يف الوحدات  أصحاب املصاحل
  :التوصيات

عايري احملاسبية احلكومية الدولية يف خلق املسامهة يف تفعيل دور امل و من خالل هذه النتائج ندرج التوصيات اآلتية، واليت من شأا
  :، إذ البد من الدوليةالتوافق بني النظم احملاسبية 

) IPSASs( سيب ، و ذلك باعتماد املعايري احملاسبية احلكومية الدولية ضرورة اتساق احملاسبة احلكومية مع تطورات الفكر احملا -
ويل ملا أثبتته من جناعة يف زيادة املوثوقية و املصداقية يف خمرجات األنظمة احملاسبية احلكومية اليت اعتمدا و تعزيز ثقة اتمع الد

 .بالبيانات املالية  
ىل أساس االستحقاق لتطوير النظم احملاسبية احلكومية و تقريب خمرجاا على ضرورة االنتقال من األساس النقدي املعدل إ -

 .الصعيد الدويل و بالتايل حتقيق متطلبات التوافق الدويل 
تأهيل املوارد البشرية لالرتقاء باملستوى املهين للعاملني يف مهنة احملاسبة يف القطاع العام ملا يعرفونه من ضعف مقارنة بالقطاع  -

 .ذلك عن طريق إعداد دورات تكوينية و تدريبية حول املعايري احملاسبية الدولية و طرق تطبيقها اخلاص و
أما فيما خيص اجلزائر فال بد من إعداد جلنة من املختصني تضم أكادمييني و مهنيني  يف جمال احملاسبة لدراسة املعايري احملاسبية  -

  .احلكومي  مبا يتماشى و يتالءم مع البيئة اجلزائرية احلكومية الدولية و تكييفها مع النظام احملاسيب 
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The system of public accounting in Algeria: overview and mechanisms of development: 
analytical and critical study of various projects accounting reform 

 
)*( 

1 
 

  
 

    لقد عرف نظام المحاسبة العمومية في الجزائر غياب إطار قانوني متكامل إلى غاية صدور القـانون رقـم
لكن هذا الفراغ ال ينفي وجـود جملـة مـن النصـوص     . قيةالمتعلق بالمحاسبة العمومية و نصوصه التطبي 90/21

، و المتضـمنة مدونـة   1968التنظيمية التي كانت تسير العمليات المالية للدولة و السيما التعليمة العامة الصادرة سنة 
انـب  لقد عرف نظام المحاسبة العمومية، السـيما الج . حسابات الخزينة حيث شكلت اإلطار التقني للمحاسبة العمومية

وعليه تـم  . نظرا للنقائص المسجلة على مستوى مدونة حسابات الخزينة  1995التقني منه ، عدة إصالحات منذ سنة 
إعداد مخطط محاسبي للدولة وفق النموذج الفرنسي، لكن سرعان ما تم التخلي عليـه لعـدم تماشـيه مـع المعـايير      

  .، ما يزال في طور التصور و االختبار2006سنة  ليتم إعداد مخطط محاسبي جديد   IPSASالمحاسبية الدولية 
  

     ،عصرنة وإصالح مالية الدولة، المعايير المحاسبية،  المحاسبة العموميـة، حسـابات الخزينـة
 . مدونة، المخطط المحاسبي للدولة

Abstract : Public accounting in Algeria experienced a lack of a legal framework to the enactment 
of the Act and the statutory 90/21 applications. However the accounting operations of the state 
were managed by the General Instruction 1968 on the nomenclature of treasury accounts. The latter 
has undergone several changes through reform projects insiders by the Ministry of Finance .The 
reform of government accounting has been considered since 1995, according to the French model, 
which was replaced in 2006 by a new accounting unexpected international IPSAS, which is 
essentially the transition from cash to accounting patrimonial. This reform has struggled because of 
the lack of political will and complexity of the activities of the State. 
 
Keywords : Modernization and reform of state finances, public accounting, treasury accounts, 
nomenclature. 

 
 

خمتلف األصعدة يف جمال تسيري نشـاطات الدولـة و   لقد عرفت اجلزائر منذ  مطلع التسعينات مجلة من اإلصالحات اليت مست 
حماولة إصالح النظام امليزاين و  و قد تبلور هذا التوجه يف .أصبحت ختضع لفكرة الترشيد يف استعمال األموال العمومية، حيث أمواهلا 

  .1"امليزانيتية األنظمةعصرنة "من خالل ما يعرف مبشروع  احملاسيب للدولة
لقد جاء هذا املشروع من أجل مواكبة املتطلبات اجلديدة اليت فرضتها اهليئات و املنظمات الدولية و على رأسها صندوق النقـد  

 .  لك وفقا  للمعايري الدولية املعتمدةالدويل يف جمال عرض و حتليل الوضعيات املالية و احملاسبية سواء للقطاع العام أو اخلاص  و ذ
إىل جانب هذه احلتمية، فان املالحظ على أرض الواقع هو عجز اإلطار احملاسيب احلايل على إعطاء الوصف الشامل السـتعمال  

  حكم و التحليل ، فاملعلومات املقدمة من طرف احملاسبة العامة للخزينة ال متكن من تبين فكرة احملاسبة التحليلية بالتالعاماملال 
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eMail :   (*) : hadjaballah@gmail.com   
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الدقيق لكل املوارد والتكاليف الواقعة على عاتق الدولة، هذا من جهة، و من جهة أخرى فان اإلطار احملاسيب احلايل ال يساير مبادئ 
  .حيد من فعاليته كأداة للمقارنة من طرف خمتلف اهليئات الوطنية و الدوليةاملعايري احملاسبة الدولية يف القطاع العمومي، األمر الذي 

و عليه فقد مت الشروع يف وضع خمطط حماسيب جديد منذ منتصف التسعينات لكنه عرف تعثرا بسبب  العديد من املعوقـات و  
يد من التساؤالت حول واقع و مسـتقبل احملاسـبة   املتطلبات اليت فرضتها املستجدات اجلديدة يف جمال احملاسبة ، وعليه تثار هنا العد

  :العمومية، و اليت ميكن بلورا يف اإلشكالية التالية 
ما هو واقع نظام احملاسبة العمومية يف اجلزائر و أفاق تطويره يف ظل املتطلبات اجلديدة للمعايري الدولية السيما يف جمال 

 .احملاسبة و التدقيق احملاسيب؟  
  

يف هذا املوضوع، واليت تتجلى أساسا يف حماولة تسليط الضوء على النظام احملاسيب املعتمـد   أمهية البحثالية تربز اإلشك هذهإن 
  :يف اجلزائر وكذا مشاريع إصالحه باملقارنة مع األنظمة احملاسبية املعتمدة دوليا، كل ذلك من خالل

جيل العمليات املالية للدولة وإبراز خمتلف النقائص تقدمي وصف دقيق للنصوص واإلجراءات املعمول ا حاليا يف تس  -
 املوجودة

عرض خمتلف مشاريع اإلصالح احملاسيب اليت مت الشروع فيها يف إطار االستجابة للمعايري الدولية، مع التطرق ملختلف العوائق  -
 والتحديات اليت واجهت عملية اإلصالح

 .ح حماسبة الدولةحماولة تقدمي حلول وتوصيات من أجل إجناح مشروع إصال -
  . إثراء النقاش املتعلق مبدى مواكبة اإلصالحات احملاسبية للمعايري الدولية املعتمدة يف هذا الشأن -
  

  :ما سبق، ستتم دراسة موضوع واقع نظام احملاسبة العمومية يف اجلزائر وآليات تطويره من خالل احملاور التاليةكل  ضوءعلى 
I- لية الدولة احملاسيب احلايل ملاظام نال:  
  اإلطار القانوين و التقين للمحاسبة العمومية -1
  NCTنقـائص مدونة حسابات اخلزينة  -2

-II وفق النموذج الفرنسي  املخطط احملاسيب للدولة :1995إصالح   
    مشروع إصالح حماسبة الدولة تصور -1
  مشروع املخطط على مستوى املراكز احملاسبية اختبار -2

-IIIوفق املعايري احملاسبية الدوليةإصالح النظام احملاسيب للدولة  :2006 إصالح .     
  2006 اإلطار العام ملشروع اإلصالح -1
 استجابة جدية للمعاير احملاسبية الدولية: املخطط احملاسيب اجلديد للدولة -2
  نظرة أو آراء حول أسباب تأخر تطبيق املخطط احملاسيب اجلديد -3

  

-I 

  :اإلطار القانوين و التقين للمحاسبة العمومية -1
جمموعة القواعد القانونية و التقنية املطبقة على تنفيذ ميزانيات اهليئات العمومية و بيات عملياا املالية « يقصد باحملاسبة العمومية 

من خالل هذا التعريـف  .  »2األمرين بالصرف و احملاسبني العموميني و عرض حساباا و مراقبتها و احملددة لاللتزامات و مسؤوليات
  .القواعد القانونية من جهة ، و القواعد التقنية من جهة أخرى:  ميكن متييز نوعني من القواعد اليت حتكم احملاسبة العمومية وهي
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  :من حيث القواعد القانونية - 1.1
ن اجلزائري بصريورة متيزت باالنتقال من مرحلة غياب نص قانوين مؤطر لكل قواعد و العمومية  يف القانو احملاسبةلقد مر تنظيم 

  . املتعلق باحملاسبة العمومية 90/21مبادئ احملاسبة العمومية إىل مرحلة صياغة إطار قانوين متكامل مع إصدار القانون 
  ق بتحديد قواعد احملاسبة العمومية و تقنينهايشبه الفراغ القانوين فيما يتعلمتيزت هذه املرحلة : 1990إىل  1962مرحلة. 

 3الفترة االستعمارية مبعظم النصوص التشريعية و التنظيمية اليت كانت حتكم نظام احملاسبة العمومية يف فبعد االستقالل مت متديد العمل 
 ال هذا الفراغ القانوين إن  لكن ما جتدر اإلشارة إليه هو . 1962ديسمرب  31املؤرخ يف  157-62القانون رقم و ذلك مبوجب 

وبداية من السنوات األوىل  بل على العكس من ذلك، .يعين عدم وجود أي نص قانوين متعلق باحملاسبة العمومية وذي مصدر جزائري
اسبة لالستقالل، صدرت جمموعة معتربة من النصوص التنظيمية اليت عوضت النصوص الفرنسية املطبقة يف خمتلف اجلوانب من جمال احمل

 :هذه النصوص القانونية  ولعل أهم . العمومية، أو عملت على تكييفها مع الواقع اجلزائري
 واحملدد اللتزامات و مسؤوليات احملاسبني 1965أكتوبر  14املؤرخ يف  259-65ملرسوم رقم ا -
 .1966و املتضمن قانون املالية لسنة  1965ديسمرب  31املؤرخ يف  65/320من األمر  08املادة  -
  .املعدل و املتمم واملتعلق بقوانني املالية، 1984جويلية 07املؤرخ يف  17-84القانون رقم  -

هو عدم وجود نص تشريعي  1990املقصود بالفراغ القانوين املالحظ قبل صدور قانون احملاسبة العمومية لسنة و عليه فان   
  .مع ملبادئها و قواعدها واملرجع األول و األساسي هلاتنظيمي يكون مبثابة اإلطار العام للمحاسبة العمومية، و اجلا أو

  و املتعلق  1990أوت  15املؤرخ يف  21-90القانون رقم  متيزت هذه املرحلة بصدور :إىل يومنا هذا 1990مرحلة من
قواعد القانونية املصدر األساسي للو اليت أصبحت تشكل يف جمموعها  4واملراسيم التنفيذية اخلاصة بتطبيقه باحملاسبة العمومية،

فهذا . code de la comptabilité publique   »احملاسبة العمومية تقنني«بـ  يسمى يف إطار ما  للمحاسبة العمومية يف اجلزائر
ا القانون جاء ليحدد القواعد و املبادئ العامة اليت حتكم احملاسبة العمومية و ذلك من خالل تعريف امليزانية ، العمليات املالية و كذ
: خمتلف املتدخلني يف تطبيقها ، كما أحال هذا القانون على جمموعة من النصوص التنظيمية من أجل تفصيل بعض اجلوانب املتعلقة بـ

تعيني احملاسبني العموميني ، حتديد شروط األخذ مبسؤولية احملاسبني العموميني، إجراءات مسك احملاسبة و غريها من ااالت اليت مل 
 .يف القانون السالف الذكر يتم تفصيلها

وإذا كان التشريع و التنظيم يعدان املصدرين الرئيسيني لقواعد احملاسبة العمومية، فهناك مصادر أخرى هلذه القواعد،تتمثل علـى  
 واملتعلقة برقابة الربملـان علـى اسـتعمال    1996مثل األحكام اليت نص عليها الدستور الصادر يف سنة (وجه اخلصوص يف الدستور

اإلعتمادات املالية اليت يقرها من طرف احلكومة أو تلك اخلاصة بتكليف أجهزة الرقابة بالتحقيق يف ظروف استخدام الوسائل املادية و 
واالجتهاد القضائي الذي ميكنه إعطاء تفسريا لقواعد احملاسبة العمومية عندما تكون غامضة أو حمل انتقاد ) األموال العمومية و تسيريها

  .ل أثناء التطبيق، وكذا سد الفراغ القانوين بشأا يف بعض احلاالتأو جدا
  .مدونة حسابات اخلزينة:  القواعد التقنيةمن حيث  -2.1

املتعلقة مبيزانية عمليات املالية التقييد احملاسيب للكيفيات  توضيحدف القواعد التقنية اخلاصة باحملاسبة العمومية، بصفة عامة، إىل 
حيث تتم عملية التقييد احملاسيب  من خالل مسك احملاسبني العموميني حملاسبة وفق الشروط اليت . احلسابات املتعلقة ا و عرضالدولة 

واحملدد إلجراءات احملاسبة اليت ميسكها اآلمرون بالصـرف   1991سبتمرب  07املؤرخ يف  313-91حددها املرسوم التنفيذي رقم  
  .وحمتواها واحملاسبون العموميني و كيفياا
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من هذا املرسوم ، تتمثل احملاسبة اخلاصة باإلدارات التابعة للدولة و الس الدسـتوري و الـس الشـعيب     02فحسب املادة 
 الوطين، و جملس احملاسبة، و املصاحل املزودة بامليزانيات امللحقة و اجلماعات اإلقليمية و املؤسسات العمومية ذات الطـابع اإلداري يف 

  :حيث تتكون هذه احملاسبة من .عمليات املالية و مراقبتها و اطالع السلطات الرقابة و التسيري عليهاوصف ال
 ،حماسبة إدارية ميسكها اآلمرون بالصرف ، تسمح هلم مبتابعة امليزانيات اخلاصة باهليئات العمومية 
  حماسبات ميسكها احملاسبون العموميون و تشمل: 

 .ة عمليات امليزانية و عمليات اخلزينة و مراقبتها ، إىل جانب حتديد النتائج السنويةمعرف: حماسبة عامة تسمح بـ  -
 .حماسبة خاصة باملواد القيمية و السندات -
 . حماسبة حتليلية متسك يف حينها و تسمح حبساب أسعار الكلفة و التكاليف -

ميني فهي الوسيلة اليت تتم من خالهلا متابعة عملية تسـيري  تعد احملاسبة العامة من بني أهم احملاسبات اليت ميسكها احملاسبني العمو
ملـادة  ا(للحسابني الدائن و املدين  القيد املزدوجيتم تسجيل العمليات احملاسبية للهيئات العمومية وفقا لطريقة األموال العمومية حيث 

05 .(  
أن عملية التقييد احملاسيب تعتمد فقط علـى   أي  Comptabilité De Caisseكما  تتميز هذه احملاسبة كوا حماسبة صندوق 

كما العمليات اخلاصة بتحصيل اإليرادات و دفع النفقات املدرجة ضمن تنفيذ قانون املالية  اليت يقصد ا تسجيل عمليات الصندوق 
يتـوىل  "، 313-91من املرسـوم التنفيـذي رقـم     30حسب ما نصت عليه املادة  نظام التسيريأن عملية التسجيل هذه تتم وفق 

، و تلك املتعلقة باحلسابات اخلاصة للخزينـة و امليزانيـات   احملاسبون التابعون للدولة حماسبة العمليات املالية لالدارات التابعة للدولة 
ـ " و املتعلق بقوانيين املالية املعدل و املـتمم  1984يوليو  07املؤرخ يف  84/17من القانون رقم  07وفقا للمادة امللحقة  ث ، حي

السنة املالية، لإليرادات احملصلة فعال، و كذا النفقات املقبول دفعها بصـفة  تدرج يف ميزانية : " من هذا القانون على 07نصت املادة 
 ." ائية من طرف حماسب عمومي خالل السنة املدنية

يف اغلب األحيان، حمـددة يف   تكون ، اليتالقواعد ختضع احملاسبة العامة  إىل مجلة من  اعتمادا على كل هذه املبادئ األساسية،
 Instructionأهم هذه التعليمات هي التعليمة العامـة  . )املديرية العامة للمحاسبة(  جمموعة من التعليمات الصادرة عن وزارة املالية

générale  ـ   1968أكتوبر  26 الصادرة يف 26رقم ابات  ، و اليت تضمنت مدونة حسابات اخلزينة اليت تشمل علـى كـل احلس
حددت هذه التعليمة هيكلة احلسابات مـن خـالل مثانيـة    حيث .  املستعملة لوصف و تسجيل كيفية استعمال األموال العمومية 

   .وفق ترقيم خطي يشمل عدة أصنافجمموعات 
 احلسابات جمموعة: 

ول لكل حساب اموعة الـيت  حبيث ميثل الرقم األ) 8(إىل ) 1(تتكون مدونة حسابات اخلزينة من مثانية جمموعات مرقمة من 
  :ينتمي إليها، وتتمثل فيما يلي

  موعةالصندوق و احلافظة املالية): 1(ا. 
  موعةعمليات امليزانية): 2(ا. 
  موعةعمليات اخلزينة): 3(ا. 
  موعةلدى اخلزينة تبةودائع اهليئات املكت): 4(ا. 
  موعةعمليات حتت التسوية): 5(ا. 
  موعةالنتائج ):6(ا. 
  موعةالديون املضمونة من الدولة): 7(ا. 
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  موعةاحلقوق): 8(ا. 
  اخل...قسيمة السيارات( تتضمن القيم املعنوية ) 09(جتدر اإلشارة إىل انه توجد جمموعة(. 
 حتتوي مدونة حسابات اخلزينة على أصناف متعددة من احلسابات، و اليت تتنوع بتنوع :  تصنيف حسابات املدونة

  :العمليات املالية، وميكن تصنيفها على النحو اآليت
  " احلسابات املالية -1
 ،حسابات التسديد  -2
   ،احلسابات الوسيطية -3
   ،النهائي التقييدحسابات   -4
  ،حسابات التقييد املؤقتة  -5
  ،حسابات تسوية اإليرادات و النفقات -6
   .حسابات التحويل -7
   حسابات املدونة ترقيم :  
 ن داخل كل جمموعة من جمموعة احلسابات حساب عام، جيمع عمليات ذات طبيعة خاصة خمتلفة لكن يتفرع م: احلساب العام

يتشكل احلساب العام من الرقمني األولني، الرقم األول ميثل جمموعة احلسابات اليت ينتمي إليها . ذات ميزة موحدة عامة
  .91إىل  10من  ي يتفرعاحلساب العام؛ أما الرقم الثاين فيمثل تفرعات احلساب العام و الذ

 الرقمني األولني ميثالن احلساب العام،أما . احلسابات العامة تتجزأ إىل  أقسام خمتلفة يف حساب حيتوي على ثالثة أرقام :القسم
 .إن األقسام جتمع العمليات حسب طبيعتها أو تنظيمها. الرقم الثالث فيمثل تفرعات القسم

احلساب ": 31و أكثر دقة احلساب العام  ،"عمليات اخلزينة": ني انه من اموعة الثالثةيب 312احلساب رقم : املثال سبيل على
  . و يف هذه احلالة مت حتديد حساب اإلثبات الرئيسي". تنفيذ اإليرادات_العام للخزينة

 ملية مالية، حبيث و هي احلسابات الفرعية للحساب العام، و اليت متثل احلسابات املشخصة و الفردية لكل ع: حلساب اخلاصا
ختتلف و تتفرع هذه احلسابات باختالف وتنوع طبيعة العمليات املسجلة، و ميكن يف حالة الضرورة متديد تفرع احلساب 

  .الثانوي إىل ثالث أرقام نظامية من اجل التسجيل الدقيق لكل العمليات 
  :قراءة تركيبة هذا احلساب كما يليإيرادات الضرائب على الدخل اإلمجايل ميكن  201001000حساب رقم :  مثال
  عمليات امليزانية": 2"جمموعة احلسابات. 
  ائي عمليات امليزانية": 20"احلسـاب العام إسناد. 
 إيرادات الضرائب": 201001"احلساب اخلاص. 
   الرواتب(إيرادات الضرائب الناجتة عن اقتطاع الدخل اإلمجايل : تفرع احلساب الثانوي.( 

  NCTونة حسابات اخلزينة نقـائص مد -2
  :يعود التفكري يف إجياد إطار حماسيب جديد للعمليات املالية اليت تقوم ا الدولة إىل عدة أسباب أمهها

   5-مدونة حسابات اخلزينة -حمدودية اإلطار احملاسيب احلايل -1.2
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إىل مدونـة حسـابات اخلزينـة     –وانبه التقنية من حيث ج –خيضع التقييد احملاسيب للعمليات املالية اخلاصة باألموال العمومية 
، اليت خضعت لعدة تعديالت من اجل تكييفها مع التغريات االقتصادية و كـذا  1967الصادرة يف التعليمة العامة لوزارة املالية سنة 

  . املتطلبات اجلديدة للنشاط املايل و احملاسيب للدولة
  : للدولة عاجزا عن تأدية الدور املنوط به، نظرا لعدة نقائص هيلكن و بالرغم من التعديالت بقي اإلطار احملاسيب

حيث تقتصر عملية التقييد احملاسيب يف إطار احملاسبة احلالية  :صور املدونة على إعطاء نظرة شاملة حول ذمة الدولةق -1.1.2
جة ضمن تنفيذ قانون املالية، للدولة على تسجيل عمليات الصندوق أي العمليات اخلاصة بتحصيل اإليرادات و دفع النفقات املدر

فمدونة حسابات اخلزينة ختدم فكرة حماسبة الصندوق مهملة بذلك أهم عناصر ذمة الدولة من أمالك عقارية و منقولة، حقوق الدولة 
تب عنه سوء من طرف خمتلف املصاحل املعنية، األمر الذي يتر comptable - extraو ديوا، اليت تتم متابعتها خارج اإلطار احملاسيب 

و لعل أحسن مثال . التسيري هلذه العناصر من ذمة الدولة نظرا لصعوبة التحكم يف  املعطيات اخلاصة بالقيمة احلقيقية هلا و كذا تطورها
على ذلك هو حقوق الدولة لدى املؤسسات العمومية اليت تتميز بغياب نظرة شاملة على مبالغها و منحىن تطورها نظرا لعدم أخذها 

 .االعتبار ضمن اإلطار احملاسيب احلايل بعني
إن ترقيم حسابات املدونة نظام تنقصه املرونة فاالعتماد على الترقيم اخلطي اثر سلبا على : مجود ترقيم حسابات املدونة -2.1.2

يف النشاطات جتانس ووحدة املدونة، نظرا حملدوديته يف التكيف مع التعديالت املتكررة اليت تفرضها العمليات اجلديدة أو التغري 
بعدم دقتها و عدم تناسبها مع حمتوى  -يف كثري من األحيان  –إىل جانب هذا فان عناوين احلسابات تتميز. املمارسة من طرف الدولة

 .و طبيعة العمليات اليت تكون موضوع التقييد احملاسيب
ا األخري ال يتماشى مع التقنيات فهذ :صعوبة تركيز املعلومات احملاسبية بسبب سوء تنظيم اإلطار احملاسيب احلايل -3.1.2

 احملاسبية اجلديدة ملعاجلة املعلومات، اليت تتطلب وجود نظام لإلعالم اآليل يسهر على تركيز خمتلف املعطيات احملاسبية املتواجدة عرب
سبب تأخرا يف حصر ال تتم يف اآلجال املناسبة، مما ي –يف اغلب األحيان  –كل مراكز التسجيل احملاسيب، بل إن عملية التركيز 

و هو ما يقف حاجزا أمام جتسيد سياسة ترشيد النفقات العمومية و كذا التسيري العصري للمالية . املعلومات و اختاذ القرارات
  .العمومية

ة إن جممل الوثائق احملاسبية املعتمدة يف إطار تطبيق املدونة احلالي6:تعقيد و صعوبة استغالل النتائج و الوثائق احملاسبية -4.1.2
و لعل السبب الرئيسي يف ذلك هو االعتماد على احلسابات العامة اليت تلخص جممل . تتميز بتعقيدها و عدم سهولة استغالهلا

العمليات املنفذة دون التطرق إىل تفاصيلها، أي دون إعطاء معلومات دقيقة على خمتلف تقسيمات هذه العمليات األمر الذي يصعب 
ة إىل جانب متيز هذه الوثائق بطابعها اجلزئي و التقليدي، حيث ال تستجيب إىل املتطلبات احملاسبية اجلديدة من عملية التحليل و املقارن

  .السيما يف جمال معرفة ذمة الدولة
 :   7هذه النقائص، فان النظام احملاسيب احلايل يعرف جانبإىل 

  احملاسبة اخلاصةغياب احلسابات املماثلة حلساب االستغالل و امليزانية املوجودة يف. 
 ازدواجية السلطة السلمية املمارسة على قابض الضرائب. 
  عدم وضوح صالحيات العون احملاسب املركزي للخزينةACCT  . 

 ضرورة االستجابة للمستجدات واملعايري الدولية  -2.2
كيف و مسايرة الـتغريات السـيما   إىل جانب النقائص اليت تشوب اإلطار احملاسيب احلايل، فان هذا األخري اثبت عجزه على الت

  .االقتصادية منها سواء على الساحة الوطنية أو الدولية
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فمع توجه اجلزائر حنو اقتصاد السوق، أصبح على الدولة التعامل كعون اقتصادي يلتزم بكل القواعد و اآلليـات الـيت حتكـم    
فالتكيف مع هذه املتغريات اجلديدة، فـرض  . اخل...تجارياألعوان األخرى، لتخضع بذلك إىل قانون العرض    و الطلب، القانون ال

و هو ما ال توفره مدونة احلسابات احلاليـة  . احملاسيب من اجل توفري جهاز يضمن قياس املرد ودية و الفعالية نظامهاتغيري  على الدولة
  .لقصورها على إعطاء نظرة متكاملة على وضعية ذمة الدولة و تطورها

خول اجلزائر يف اتفاقيات و عالقات مع عدة دول و منظمات دولية، مثل البنك العاملي و صندوق النقـد  إىل جانب ذلك، فان د
اليت تعمل على إجيـاد لغـة    -املعايري الدولية  -أمام حتمية االستجابة إىل املعايري الدولية يف جمال احملاسبة العمومية،  وضعهاالدويل، 

و هو ما ال يسمح به اإلطار احملاسيب احلايل نظرا لصعوبة إدماج حماسـبة الدولـة   . الدولموحدة تسمح بإجراء مقارنات بني خمتلف 
  .ضمن احملاسبة الوطنية اليت تعد أهم وسائل املقارنة الدولية

فأمام كل هذه الضروريات من جهة و كذا الدور احليوي الذي تلعبه احملاسبة العمومية يف توفري نظام إعالمي فعال يكون مصدرا 
ختاذ القرارات يف تسيري األموال العمومية من جهة ثانية، برزت ضرورة إصالح حماسبة الدولة اليت أصبحت احد أولويات برنـامج  ال

وكـذا إعطـاء صـورة    . و عليه فان إصالح اإلطار احملاسيب للدولة يهدف إىل ترشيد و عقلنة تسيري األموال العمومية. وزارة املالية
  :لدولة و ذلك من خاللواضحة و متكاملة لنشاط ا

  توفري املعلومات الدقيقة اليت ميكن االعتماد عليها للتحكم يف جمموع نشاطات الدولة. 
  وضع أداة فعالة ملراقبة كيفية استعمال املال العام. 
 توفري الوثائق و املعلومات و التحاليل يف اآلجال املناسبة ألصحاب القرار. 
 امعرفة ذمة الدولة من خالل كل مركبا. 
 حتديد تكاليف اخلدمات اليت تقدمها الدولة. 
 حتديد النتائج السنوية و تقييم فعالية نشاط اإلدارة. 
 تقدمي املعلومات اليت تسمح بالقيام بعملية املقارنة الوطنية و الدولية . 

إىل إصالح النظام احملاسـيب   حسابات اخلزينة قصور عدة مت التطرق إليها يف هذا املبحث، لذا ارتأت اجلزائر مدونةلقد أظهرت 
  .احلايل و التحضري ملشروع خمطط حماسيب جديد للدولة يستجيب للمستجدات احلاصلة باحمليط الدويل االقتصادي

    

-II1995  

    مشروع إصالح حماسبة الدولةتصور  -1
ر احملاسيب احلايل و كذا عدم مسايرته ملختلف املتغريات على الساحة االقتصادية و املالية، أصـبح  نظرا للنقائص اليت يعرفها اإلطا

  :                8أولويات برنامج النشاط لوزارة املالية،هلذا وضعت خطة عمل مشلت املراحل التالية احملاسبة العمومية أحد إصالح و عصرنة
  جلديداملخطط احملاسيب امعامل مشروع حتديد.  
 الصياغة التقنية لقواعد مشروع املخطط احملاسيب.  

   املخطط احملاسيب اجلديدمعامل مشروع حتديد  -1.1
ومـن  . تشمل هذه املرحلة حتديد معامل مشروع املخطط وفق فكرة أساسية هي االنتقال من حماسبة الصندوق إىل حماسبة الذمة

  :أجل جتسيد ذلك تبىن فريق العمل اخلطوات التالية
 .مجع وإحصاء كل النصوص القانونية و الوثائق التقنية املتعلقة باحملاسبة العمومية .1
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ويف . وضع تقارير تشخيصية لألنظمة احملاسبية املعمول ا حاليا من طرف خمتلف املصاحل اخلاضعة لقواعد احملاسبة العمومية .2
 ،الدولة أي اإلدارات املركزية:   حملاسيب لـ هذا الصدد فقد مت إعداد تقارير أولية ذات طابع قطاعي حول النظام ا

 .اجلماعات احمللية، املرافق أو اهلياكل الصحية،امليزانية امللحقة للربيد واملواصالت،  املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري
 .وبناءا على هذه التقارير مت إعداد وثيقة ملخصة لنظام احملاسبة العمومية حسب القطاعات

لوزارة االقتصاد،  – DGCP -قامت الوزارة باالتصال باملديرية العامة للمحاسبة العمومية : ات وتبادل اخلرباتعقد عالق  .3
حيث شارك فوج عمل تقين . من أجل االستفادة من التجربة الفرنسية يف هذا اال 1995املالية والصناعة  الفرنسية منذ 

  .يف عدة ورشات مع اخلرباء الفرنسيني
فاعتمادا على الوثائق والتقارير التشخيصية و كذا تبادل املعلومات و اإلطالع على خربات : اور مشروع اإلصالح حتديد حم .4

الدول األخرى يف جمال اإلصالحات احملاسبية، السيما الدراسة املقارنة ملدونة حسابات اخلزينة احلالية مع املخطط احملاسيب 
وكذا خمططها العام لسنة  1995و  1970لسنة   PCEيب للدولة الفرنسية ، املخطط احملاس)اجلزائري (  PCN الوطين

مت حتديد اخلطوط الكربى إلصالح حماسبة الدولة، اليت كانت موضوع تقرير رفع لس احلكومة من أجل املناقشة . 1982
 . و اإلثراء

ملشروع اإلصالح شرع فوج العمل يف  بعد وضع اإلطار العام: إعداد تقرير حول مشروع اإلصالح وتقدميه لس احلكومة .5
 : يف حتضري ملف كامل حول مشروع املخطط تناول 1996نوفمرب 
 تذكري مبفهوم احملاسبة العمومية وكذا اإلطار القانوين الذي حيكمها .  
 إبراز نقائص مدونة حسابات النتائج احلالية.  
 و االختيارات التقنية املتعلقة به تقدمي مشروع اإلطار احملاسيب اجلديد من خالل املبادئ احملاسبية .  

واليت على أساسها مت إعـداد  . ليتم بعد ذلك إرسال هذا امللف إىل خمتلف مصاحل و هياكل وزارة املالية إلبداء الرأيو املالحظات
بالشـروع يف  وأوصى  1997أفريل  23هذا األخري الذي صادق على حمتوى املشروع يف . التقرير النهائي الذي قدم لس احلكومة

  .إجنازه ضمن مداوالت جتمع خمتلف األطراف املعنية على املستوى الوطين
عقد مداوالت موسعة و مفتوحة على خمتلف الوزارات واهليئات املعنية حيث مشلت هذه اللقاءات دراسة مشروع املخطط  .6

  : احملاسيب للدولة من خالل اجلوانب التالية
  .إلهتالكات، املخزونات، حقوق الدولة وديواالتقييد احملاسيب لالستثمارات، ا -
  .العالقات احملاسبية الداخلية اخلاصة بالدولة -

جلسات عمل شارك فيها ممثلو خمتلف اهلياكل بآرائهم ومالحظـام حـول    03ولقد كانت هذه املداوالت موضوع لثالث 
  .حمتوى مشروع اإلصالح السيما يف جوانبه التقنية و احملاسبية

  :التقنية لقواعد مشروع املخطط احملاسيب  لصياغةا -2.1
  لقد مسحت املناقشات حول موضوع إصالح حماسبة الدولة مع خمتلف الدوائر الوزارية 

هذه النتيجة أعطت لفوج العمل الضوء األخضر من أجل االنطالق يف املرحلة املوالية من التحضري وهـي الصـياغة التقنيـة     -
  :جمت جمموعة من األعمال اليت كانت كما يلي لذا بر.للقواعد احملاسبية

وذلك بالتركيز على نظام ترقيم احلسابات وطريقة تصنيفها ضمن األصناف   PCE حتضري مشروع املخطط احملاسيب للدولة . 1
  .العشرة ملشروع املخطط جلعلها أكثر تالؤما مع نشاطات الدولة والتغريات احلاصلة عليها
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حيث تضم هذه األخرية بالنسبة لكل حسـاب مـن مدونـة     Tableaux de correspodanceة إعداد اجلداول املرفق. 2
  . احلساب املرافق له PCEحسابات اخلزينة أو مشروع املخطط احملاسيب للدولة 

لطرق والقواعد العامة لعمـل  ا: إعداد مشروع التعليمة اليت تضمن دخول مشروع املخطط حيز التطبيق و الذي يشمل على. 3
 لتسجيل احملاسيب للعمليات على األموال العمومية ، إىل جانب ابات املخططحسا

  :وقد صادف عملية حتضري هذا املشروع، عدة صعوبات على مستوى 
 إن حتضري امليزانية العامة للدولة و متابعة تنفيذها يتم بواسطة مدونة ميزانية تعتمد على تقسيم  :كيفية اختيار مدونة احلسابات

،بينما ترجح املدونة احملاسبية التقسيم حسب طبيعة ) أي استعمال إعتمادات ( املعايري العضوية و الوظيفية  إداري يرجح
  :أمام هذه االزدواجية، كان جيب اختاذ ثالث إجراءات بغرض صياغة إطار حماسيب جديد للمحاسبة العمومية وهي. النفقات
  حماسبة وحيدةالتخلي عن مدونة امليزانية احلالية و تبين مدونة.  
 إدماج املدونة امليزانية ضمن املدونة احملاسبية 
  متابعة تنفيذ امليزانية حسب املدونة امليزانية بواسطة حماسبة موازية ثانية على مستوى اخلزينة مع تبين نظام موافق يعمل على

 .لنفقات املسجلة للحسابات امليزانيةإعادة تصنيف احلسابات من منظور ذمة الدولة و وفقا للمدونة احملاسبية إليرادات و ا
  .و اعتبارا للصعوبات اليت يفرضها يف الواقع تبين اإلجراء األول والثاين، وجد من األفضل تبين اإلجراء الثالث كإجراء احتياطي

 املعاجلة احملاسبية لـ :  
 االستثمارات،  
 اا ال يط: حقوق الدولة ديورح مشكال حماسبيا بقدر ما يتعلق األمر بصعوبة حتديد إن التسجيل احملاسيب حلقوق الدولة ديو

هل عند االلتزام،التصفية،األمر بالدفع أو : الوقت الذي يتم فيه هذا التسجيل، أي مىت تأخذ هذه الديون بعني االعتبار
نفسه حبدة مع  ويطرح هذا املشكل. التأشرية بالنسبة للديون أو عند التثبيت،التصفية أو التحصيل بالنسبة حلقوق الدولة
  . اإلجراءات اجلديدة املدرجة ضمن املخطط احملاسيب للدولة خاصة فكرة احلقوق املثبتة

  .املخطط على مستوى املراكز احملاسبية  مشروعاختبار  -2
حيـز  بعد حتديد الصياغة التقنية حلسابات مشروع املخطط احملاسيب، مت التفكري يف وضع مشروع املخطط وكذا اجلداول املرفقة 

  :  9ليتم ذلك يف مرحلتني . االختبار، من أجل التأكد من صالحية املشروع للتطبيق على أرض الواقع
  .اختبار املخطط على مستوى ستة واليات  -
 .تعميم االختبار على كامل التراب الوطين -

  :على مستوى ستة واليات PCEمشروع  اختبار -1.2
سابات اجلديدة املوافقة حلسابات املدونة احلالية، على مستوى اخلزينة الوالئيـة  يف اختبار احل 2000جويلية  09فقد شرع منذ  
  . بومرداس، تيبازة، تيزي وزو، جباية، غرداية، ميلة: واليات أخذت كعينة لالختبار هي 06لستة 

  : وقد مسح هذا االختبار بـ 
  : حيث مت . اجلداول املرافقة تصحيح الوثائق احملاسبية مبا فيها مشروع املخطط احملاسيب للدولة و -

      فتح حسابات جديدة*     
  . 33/32/910.31تقسيم احلسابات املتعلقة بـ *     
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وكذا امليزان الشهري على مستوى هذه الواليات، ليتم التأكد من صحتها عن طريـق اختبـار عمليـة      TR6إعداد وثيقة  -
  ACCTالتركيز على مستوى 

الل هذه املرحلة مت تسجيل عدم التحكم يف التقييد احملاسيب للحقوق املثبتة للدولة من طرف قبضـات  خ وجتدر اإلشارة هنا، أنه
  .الضرائب، اجلمارك وأمالك الدولة

  :على كامل التراب الوطين االختبارتعميم  -2.2
ر لتشمل كل واليات الوطن االختبا جمالبعد اختبار مشروع املخطط احملاسيب ملدة سنة على مستوى الواليات الستة، مت توسيع 

  :من أجل
  ،اختبار املشروع يف جمال عمليات التحصيل والدفع وكذا تسجيل احلقوق املثبتة للدولة على مستوى اخلزينة الوالئية

  .الوكاالت املالية وكذا العون احملاسيب املركزي للخزينة
  إدراج أنظمة اإلعالم اآليل املكيفة مع قواعدPCE  .  
 ت احملاسبية للوثائق احملاسبية  تكييف املعلوما TR6 وكذا امليزان الشهري مع جديد املخطط احملاسيب للدولة. 

  هذه املرحلة، مت جتنيد جهاز تنظيمي يضمن تسهيل مراقبة و تنسيق عمليات االختبار، يشمل  إجناحومن أجل 
 جلنة مركزية على مستوى املديرية العامة للمحاسبة.  
 ديريات اجلهوية للخزينةجلنة جهوية على مستوى امل.  
 خلية للمتابعة على مستوى كل خزينة والئية.  

إىل جانب ذلـك فقـد أسـفرت     NCT/PCE و جتدر اإلشارة، أن هذه املرحلة متيزت مبسك احملاسبني العموميني حملاسبتني 
من طرف خاليا املتابعة علـى حتقيـق   عمليات معاينة ومتابعة هذه االختبارات من خالل أعمال خمتلف اللجان وكذا التقارير املقدمة 

لكن لوحظ باملقابل وجود مشاكل وصعوبات على . نتائج إجيابية على مستوى اخلزائن الوالئية، إذ جرى االختبار يف أحسن الشروط
  :مستوى الوكاالت املالية والسيما قبضات الضرائب، نظرا لـ 

 قة باحلقوق املثبتة للدولة  صعوبة استيعاب اإلجراءات احملاسبية اجلديدة خاصة املتعل.  
 عدم توفر الوثائق احملاسبية املكيفة مع قواعد املخطط احملاسيب اجلديد، األمر الذي ولد تعقيدا يف مسك احلسابات.  
 انشغال احملاسبني بعمليات التحصيل بدال من اختبار قواعد PCE .  

أمناء اخلزائن الوالئية للحلول حملهم من أجل مسك احملاسـبة   ونظرا هلذه الصعوبات اليت صادفها قابضي الوكاالت املالية، اضطر
  .اخلاصة مبشروع املخطط احملاسيب للدولة

إن املالحظة العامة اليت ميكن الوصول إليها مشروع هذا اإلصـالح أن خمتلـف حمـاوالت االنتقـال إىل حماسـبة النشـاط       
Comptabilité d’excercice  سابات من خالل إدراج احلسابات املتعلقة باحلقوق املثبتة فلـم  اقتصرت فقط على تغيري  مدونة احل

وفق املعايري احملاسبية الدولية اليت تسمح بإعداد خمتلف اجلداول املالية السيما تلك املتعلقـة   للذمةيتعدى هذا اإلصالح إىل تبىن حماسبة 
  .Bilanباملوازنة 

بإعادة تصنيف العمليات وفق حماسبة النشاط من دون أن يتم توفري  مسحت 2002فاحلسابات املدرجة يف املخطط احملاسيب لسنة 
املعلومات الالزمة للتقييد احملاسيب وفق املبادئ اجلديدة السيما فيما خيص برامج اإلعالم اآليل و هو األمر الذي فـرض ازدواجيـة يف   

  .تباين بني حماسبات خمتلف املراكز احملاسبيةعملية رقن املعلومات احملاسبية ، و اليت أصبحت  عائقا و مصدرا للختالف و ال
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السيما بعدما ثبت عدم متاشيه مـع املعـايري    2002إن هذه الوضعية عجلت بعملية التخلي عن مشروع املخطط احملاسيب لسنة 
وع عصرنة  أنظمة ليتم الشروع يف إصالح حماسيب جديد على ضوء مشر. احملاسبية للقطاع العمومي اليت مت تبنيها على املستوى الدويل

  .امليزانية
  

-III2006 

تنفيذ امليزانية العامة للدولة فعملية تنفيذ النفقات العمومية تتم وفق االعتمادات املفتوحـة يف قـانون    أداةتعد احملاسبة العمومية 
عصـرنة   عملية إصالح للمحاسبة العمومية ترتبط بصفة الية مع اجلانب امليزانيايت وهو ما مت اعتماده يف مشروع  و عليه فان أي. املالية

  .أنظمة امليزانية
 اإلطار العام ملشروع اإلصالح -1

  .اإلصالح امليزاين كخطوة سابقة و ضرورية لإلصالح احملاسيب: أنظمة امليزانية   عصرنةمشروع  -1.1
عقدا ) ممثلة يف املديرية العامة للميزانية( أين أبرمت وزارة املالية  2005يف مشروع عصرنة  أنظمة امليزانية يف سنة فقد مت البدء 

إطار  من أجل وضع تصور شامل و متكامل إلصالح املالية العمومية و ذلك يف   CRC SOGEMAمع مكتب استشارات كندي 
لتنتهي األشغال بإعداد جمموعة من التقارير مكنت مـن صـياغة   .  )crédit N° 7047-AL(املي عالقرض املقدم من طرف البنك ال

  :أهم حماور هذا املشروع و اليت برزت يف  حمورين أساسني مها 
يهدف هذا احملور إىل وضع نظام جديد لتسيري النفقات يشمل كل     Budgétisationاملتعلقة بامليزانية  اجلوانب -1.1.1

 :مقومات 04احملاسبة، و الرقابة  على النفقات العمومية، و قد متت صياغة كل ذلك يف من إعداد امليزانية، 
  إعداد امليزانية وفق نظام متعدد السنواتBudgétisation pluriannuelle  
 حتسني عرض ونشر امليزانية العامة للدولة  Amelioration de la présentation et de la diffusion du budget  
 يفة االستشارة لوزارة املاليةتطوير وظ Renforcement de la fonction conseil du ministre des Finances 
 إعادة هيكلة إجراءات تنفيذ النفقات العمومية Restructuration du processus d'exécution de la dépense 

publique  
 إدراج نظام حماسبة الذمة - Implantation d'une comptabilité patrimoniale  

   «Informatique et système d'information»املتعلقة بـاإلعالم اآليل و نظـام املعلومـات    اجلوانب - 2.1.1 
  : يشمل هذا احملور على 

  إعداد خمطط توجيهي لإلعالم اآليل  اخلاص بوزارة املاليةschéma directeur informatique du ministère des 
Finance  

 ير نظام مدمج لعملية التسيري امليزاينإعداد و تطو .système intégré de gestion budgétaire  
 حتسني اهلياكل التكنولوجية من خالل إنشاء مديرية مركزية لإلعالم اآليل .  

كتـب  اليت تعمل عليها هياكل وزارة املاليـة حيـث مت تكليـف م    تاملتعلق باجلوانب امليزانياتية أكرب الورشا األوليعد احملور 
حتسـني  "باجناز كل اجلانب  األول و الثاين من املشروع ، فبالنسبة للجانب املتعلق بـ   CRC SOGEMAاالستشارات الكندي 

حول التسـيري احلكـومي املـدمج    "تطبيق لإلعالم اآليل   2006فقد أعد هذا املكتب يف ماي  "عرض ونشر امليزانية العامة للدولة
   système intégré gouvernemental de budgétisation » SIGBUD»" للميزانية 
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أيـن متـت    2007إىل غايـة   2004إعداد امليزانية وفق نظام متعدد السنوات فقد مت الشروع فيه منذ سنة أما اجلانب املتعلق 
.  2010برنامج سـنة   -العامة للميزانية بالتنسيق مع مخسة وزارات ليقرر بعد ذلك إعداد أو ميزانية بر املديريةجتربته على مستوى 

ويف هذا السياق فقد صرح زير املالية يف حوار له مع . لكن و نظرا لعدة معوقات و نقائص فان هذه امليزانية مل تر النور إىل يومنا هذا 
 . 2015يف سنة    MSBأنه سيتم إعداد أو ميزانية وفق مشروع  10الصحافة املكتوبة

فقد مت تكليف مكتـب استشـارات    »إعادة هيكلة إجراءات تنفيذ النفقات العمومية «يف  املتمثل الرابعأما فيما يتعلق باجلانب 
ليتم الشروع بعد ذلك يف إعداد خمطط حماسيب جديد يتماشـى  . 2006حيث مت إبرام العقد سنة  GIP-ADTETEF  11فرنسي 

  . مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العمومي
 اإلطار العملي إلصالح احملاسبة العمومية :  »ءات تنفيذ النفقات العموميةإعادة هيكلة إجرا «مشروع  -2.1

يعد هذا املشرع جزءا من مشروع عصرنة أنظمة امليزانية املتعلق باجلوانب امليزانياتية  ، حيث يسمح هذا اجلزء بتحسني فعالية و 
اجلوانـب  إن هذا اجلزء مـرتبط ب . ة االلتزام إىل دفع النفقة مرونة النفقة من خالل تقليص اإلجراءات  اإلدارية املتعلقة ا من مرحل

  . املتعلقة باإلعالم اآليل و نظام املعلومات
، حيث  أوكلت مهمة إعداد  الدراسات املتعلقة ـذا اجلـزء إىل جممـع    2007لقد مت الشروع يف اجناز هذا املشروع يف سنة 

تشخيصية وحتليلية للواقع احملاسيب احلايل من خمتلف جوانبه التنظيميـة  الذي قام بدراسة   GIP-ADTETEFالفرنسي  االستشارات
، إىل جانب دراسة أسـباب فشـل   ) مدونة حسابات اخلزينة( وكذا التقنية ..) شبكة احملاسبني العموميني ، هيكلة اخلزينة العمومية( 

للتقييس  وفق املعـايري الدوليـة للمحاسـبة يف      و على هذا األساس متت صياغة إستراتيجية 2006املشروع املخطط احملاسيب لسنة 
  :حيث دف هذه اإلستراتيجية إىل  .  IPSASالقطاع العمومي 

 . « circuit de la dépense »وضع تصور جديد إلجراءات تنفيذ النفقات العمومية  -
 .االنتهاء من صياغة خمطط حماسيب جديد للدولة -
 .لوزارات املنفقةإعادة تنظيم مصاحل وزارة املالية و كذا ا -
 .تكوين إطارات وزارة املالية و كذا الوزارات املنفقة حول اإلجراءات اجلديدة للتنفيذ النفقات العمومية -

 استجابة جدية للمعاير احملاسبية الدولية: املخطط احملاسيب اجلديد للدولة -2
 التصور العام للمخطط احملاسيب اجلديد  -1.2

إىل إعداد جمموعة من التقارير و الدراسات اليت وضـع األسـس    GIP-ADTETEFارات وقد خلصت أعمال جممع االستش
يف   لإلطار احملاسيب اجلديد للدولة اليت مت تصوره على أساس االنتقال من حماسبة الصندوق إىل حماسبة الذمة لتـدرج  التقنيةالتنظيمية و 

ستثمارات و هو ما يسمح بإعطاء صورة شاملة و متكاملة عن ذمة الدولة مفاهيم احلقوق املثبتة بالنسبة إليرادات و النفقات و كذا اال
  :12وقد مشلت هذه التقارير على. يف أي حلظة

 Recueil du schéma d’adaptation des »خمطط توجيهي لتكييف املعايري احملاسبية للدولة مع  الواقع احملاسيب اجلزائري  -

normes comptables de l’Etat » 
 .« Projet d’architecture des comptes de l’Etat »لة حسابات الدولة مشروع هليك -
 .« Recueil du Plan Comptable de l’Etat »مشروع املخطط احملاسيب للدولة  -
 .« Schéma d’écritures comptables »خمطط الكتابات احملاسبية   -
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 مراحل تنفيذ املخطط احملاسيب اجلديد 2.2
هيم و املبادئ اجلديدة املتبناة يف تصور املخطط احملاسيب اجلديد للدولة مت تبين استراتيجية لتنفيذ هذا اإلصالح انطالقا من هذه املفا
 :وذلك من خالل مرحلتني 

تسمح باالنتقال من     application informatiqueمتحورت أساسا حول صياغة تطبيق لإلعالم اآليل : املرحلة انتقالية -
يسمح بوضع  Table de conversionة إىل املخطط احملاسيب اجلديد عن طريق جدول للمرافقات مدونة حسابات اخلزين

 états، و استنادا على هذا اجلدول يتم استخراج خمتلف اجلداول  املالية   NCTمقابل كل حساب   PCEحساب 

financiers   لعمليات إىل جانب جدول تدفقات املوازنة، جدول التكاليف النهائية،  جدول بواقي ا: و اليت تشمل على
تتميز هذه اجلداول باقتصارها على العمليات املتعلقة حماسبة الصندوق أي تلك اليت تسجل النفقات املنفقة و اإليرادات . اخلزينة

 . احملصلة فعليا
باحلقوق املثبتة اليت يتم إرساهلا من  وعليه و يف إطار إثراء هذه اجلداول  املالية ، مت الشروع يف إدراج املعلومات احملاسبية املتعلقة

ية طرف املديرية العامة للضرائب إىل جانب املعلومات املتعلقة باالستثمارات  و اليت يتم إرساهلا من طرف املديرية العامة لألمالك الوطن
  .ا اخلزينة العموميةوذلك من أجل أن تعكس الذمة احلقيقية للدولة اليت ال تقتصر ققط على التدفقات املالية اليت تسجله

 référentiel des normes »" مرجـع املعـايري احملاسـيبة   "ذلك فقد مت تنصيب جلنة خمتلطة من أجل صـياغة   جانبإىل 

comptables »  يتماشى مع النظام احملاسيب اجلزائري و ذلك يف اطار ما يعرف جبزأرة املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العمومي.  

  :ترمي هذه املرحلة إىل وضع مشروع املخطط احملاسيب اجلديد حيز التنفيذ و ذلك بعد استكمال املهام التالية:  ئيةاملرحلة النها

إاء عملية اإلحصاء الكلي لالستثمارات املادية للدولة من طرف املديرية العامة لألمالك الوطنية  من اجل إدراجها ضمن  -
 ".االستثمارات"املتعلق بـ  17رقم   IPSASاملخطط احملاسيب اجلديد وفقا للمعيار 

للحقوق املثبتة املتعلقة باإليرادات و ذلك بالتنسيق   (prise en charge au fil de l’eau)إدراج عملية التقييد احملاسيب اآلين   -
اإليرادات " املتعلق بـ 23رقم   IPSASمع املديرية العامة للضرائب و ذلك وفق ما متليه اإلجراءات الواردة يف معيار 

 ".  السيادية
إمتام الدورات التكوينية املتعلقة مبختلف املتدخلني يف جمال احملاسبة العمومية السيما احملاسبني العموميني بكل أصنافهم إىل جانب  -

 . األمرين بالصرف وكذا املراقبني العموميني ملختلف الوزارات املنفقة
 تندرج ضمن مشروع إصالح أنظمة امليزانية و بالتايل فانه ترتبط ارتباطا وثيقا و كما ذكر سابقا فان عملية اإلصالح احملاسيب

باإلصالح امليزاين وعليه فان دخول املخطط احملاسيب اجلديد حيز التنفيذ يتطلب أوال و قبل كل شيء التنفيذ النهائي ملشروع 
اسيب للحقوق املثبتة املتعلقة بالنفقات يف الوقت احلقيقي الذي يسمح بالتقييد احمل" إعادة هيكلة إجراءات تنفيذ النفقات العمومية"

  .لاللتزام ا ، األمر الذي يدرج اآلمر  بالصرف ضمن الوظيفة احملاسبية
إىل جانب ذلك فان املرحلة النهائية لتنفيذ املخطط احملاسيب اجلديد تتطلب وجود نظام لإلعالم اآليل و هو ما يضـمنه الشـطر   

 système intégré de gestion" النظام املدمج لعمليـة التسـيري امليـزاين   "أنظمة امليزانية  املتعلق بـ  صالحإالثاين من مشروع 

budgétaire SIGB   التنسيق بني اإلطار احملاسيب و امليزاين  يف مشروع اإلصالح كما يسمح بـاالطالع    هذا النظام الذي يضمن
ن انتظار خمتلف اإلجراءات املتعلقة ب وضع امليزانية حيز التنفيذ و كذا تركيز حسـابات  على الوضعية  املالية للدولة يف أي وقت  دو

  . احملاسبني العموميني
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  نظرة حول أسباب تأخر تطبيق املخطط احملاسيب اجلديد  -3
ـ  إعدادلقد قطع  داد خمتلـف  مشروع اإلطار احملاسيب اجلديد شوطا كبري ا على مستوى عملية التصور حيث مت االنتهاء من إع

إىل جانب تطبيق اإلعالم اآليل املتعلـق بإعـداد   .... الوثائق املتعلقة مبدونة احلسابات، خمطط الكتابات احملاسبية، جداول املرافقات 
  :اجلداول املالية ، لكن وضع هذا املخطط حيز التنفيذ الزال يواجه العديد من التحديات أمهها

 لية التنسيق بني وزارة املالية و الوزارات املنفقة اليت تعد احد املتدخلني يف مشروع إصالح غياب اإلرادة السياسية اليت عرقلت عم
 . أنظمة امليزانية فهذا املشروع ميس كل قطاعات الدولة

 غياب التنسيق بني خمتلف مديريات  وزارة املالية يف جمال اإلصالح احملاسيب ولعل األمر يرجع إىل كون أن املصلحة املشرفة على 
مشروع إصالح النظام احملاسيب تابعة للمديرية العامة للمحاسبة و هو األمر الذي جيعل نطاق سلطاا و صالحياا حمدودا بالنظر 
للسلطات اليت يتطلبها هذا املشروع و اليت يتعدى نطاقها جمال اختصاص املديرية العامة للمحاسبة حيث يتعداه إىل كل املديريات 

وعليه فان إجناح هذا اإلصالح يتطلب وضع اهليئة املشرفة . يزانية، الضرائب، األمالك الوطنية و حىت اجلماركالعامة األخرى كامل
عليه حتت الوصاية املباشرة لوزير املالية أو أمينه العام لكي تتمكن من فرض ضرورة املشاركة الفعالة يف عملية اإلصالح على كل 

 .تساهم يف التنسيق مع باقي الوزارات املنفقةاملديريات العامة لوزارة املالية كما 
  :فبالرجوع إىل النموذج الفرنسي فقد وكلت مهمة اإلشراف على عملية اإلصالح احملاسيب إىل عدة هيئات تربز خاصة يف 

واليت تتمثل يف جمموعة من اللجان اليت تتوىل اختاذ القرارات اليت تتعلق    comités de gouvernanceجلان التحكم  -
  .بعملية اإلصالح و اليت تشمل اللجنة اإلستراتيجية، جلنة القيادة، اللجنة التقنية

الذي يتمتع باستقاللية و صالحيات واسعة حمددة فيما يطلق عليه   "chef de projet"" رئيس املشروع"مشرف يدعى  -
نبين عليها كل الصالحيات و اليت تعد وثيقة ترسم جمال تدخل هذا األخري حيث ت « la lettre de mission » :ــب

السلطات املوكلة له، حيث يتم إعداد مشروع هذه الرسالة من طرف رئيس املشروع نفسه ليوقع عليها وزير املالية ، كما 
إىل جانب ذلك يزود هذا .يساعد هذا الرئيس جمموعة من فرق عمل وظيفية متخصصة يف امليزانية ، االستثمارات، الضرائب

لذا فان غياب هذا التنظيم يف الواقع اجلزائري قد . ائل البشرية، املادية و املالية الالزمة إلجناح هذا املشروعاألخري بكل الوس
 .عرقل كثريا من إجناح عملية دخول هذا املشروع حيز التنفيذ

 رجعي الذي يؤسس ملختلف القانوين امل رتأخر املصادقة على مشروع القانون العضوي املتعلق بقوانني املالية و الذي يشكل اإلطا
 .13املبادئ اليت حتكم حماسبة الذمة إىل جانب اعتماد نظام حماسبة الدورة

  و الذي يربز خاصة يف عدم قبول خمتلف املتدخلني يف احملاسبة العمومية إلجراءات وطرق عمل املخطط " مقاومة التغيري"مشكل
 .التقييد احملاسيب لكوا تقترب أكثر من جمال احملاسبة اخلاصة احملاسيب اجلديد السيما و أنه يشكل تغيريا جذريا يف طرق

 

 
بالرغم من بروز حتمية إصالح نظام احملاسبة العمومية يف اجلزائر منذ منتصف التسعينات نظرا للنقائص اليت مت تسـجيلها علـى   

ف العديد من الصعوبات اليت أعاقت دخوله حيز التنفيذ الشروع يف هذا اإلصالح عرحسابات اخلزينة احلالية ، إال أن  مدونةمستوى 
  .بالرغم من اكتمال مرحلة التصور للمخطط احملاسيب اجلديد 

  :خالل التجربة العملية فإن إجناح عملية إصالح نظام احملاسبة العمومية يف اجلزائر يتطلب ومنوعليه، 
عملية اإلصالح احملاسيب حتت إشراف وزارة املالية وذلك لكوا توفر إرادة سياسية تسمح بإشراك كافة اإلدارات العمومية يف  -

 .تندرج ضمن دائرة تنفيذ النفقات العمومية) آمرة بالصرف(إدارات منفقة 
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وضع اهليئة املشرفة على عملية اإلصالح احملاسيب حتت السلطة املباشرة لوزير املالية أوأمينه العام من أجل ضمان كل املديريات  -
يف عملية اختبار وتنفيذ املخطط احملاسيب ) خاصة مديريات األمالك الوطنية، الضرائب، اجلمارك، امليزانية(رة املالية العامة لوزا

 . اجلديد
 :تعتمد على) plateforme(توفري أرضية  -

 ة العامة املتضمنة القانون العضوي املتعلق بقوانني املالية والنصوص التطبيقية اخلاصة به، التعليم: اإلطار القانوين املتكامل
 ...املخطط احملاسيب اجلديد

  هياكل اإلعالم اآليل والتطبيقات املتعلقة به)applications informatiques( 
 تكوين اإلطارات املؤهلة لتنفيذ املخطط احملاسيب اجلديد السيما يف جمال التحكم يف قواعد احملاسبة اخلاصة. 

مرهون بتوفر رغبة حقيقية تسمح بإجياد تكامل بني جهود خمتلف املتدخلني يف جمـال  وعليه فإن إصالح نظام احملاسبة العمومية 
  .حماسبة الدولة انطالقا من اآلمر بالصرف، إىل املراقب املايل إىل احملاسب العمومي

 

 
 

 
  Projet de modernisation des systèmes budgétaires (MSB)و الذي يعرف باللغة الفرنسية بـ  1
  .6، ص 2005اهلدى ، عني مليلة، اجلزائر، الطبعة الثانية،  رحممد مسعى، احملاسبة العمومية، دا 2
  للدولة الفرنسية ، و املتضمن تنظيم احملاسبة العمومية 1962ماي 31اإلمرباطوري املؤرخ يف  املرسوم  -: تشمل هذه النصوص كل من 3

  .واملتعلق بالنظام املايل للجزائر 1950نوفمرب  13املؤرخ يف  1413-50ملرسوم رقم ا -
  .اعتماد احملاسبيني العموميني و املتعلق بتعيني و 1991سبتمرب  07املؤرخ يف  311-91املرسوم التنفيذي رقم  -:ـيتعلق األمر ب 4
واحملدد لشروط األخذ مبسؤولية احملاسبني العموميني، و إجراءات مراجعة باقي  1991سبتمرب  07املؤرخ يف  312-91املرسوم التنفيذي رقم -

  .احلسابات، و كيفيات اكتتاب تامني يغطي مسؤولية احملاسبني العموميني
واحملدد إلجراءات احملاسبة اليت ميسكها اآلمرون بالصرف واحملاسبون العموميني و  1991سبتمرب  07رخ يف املؤ 313-91املرسوم التنفيذي رقم  -

  .كيفياا وحمتواها
  .واملتعلق بإجراء تسخري اآلمرين بالصرف للمحاسبيني العموميني 1991سبتمرب  07املؤرخ يف  314-91املرسوم التنفيذي رقم -

5   DGC, communication portant sur la réforme de la comptabilité de l’état décembre 2002, p2 
 .300: إمساعيل حسني أمحرو، احملاسبة احلكومية من التقليد إىل احلداثة، جامعة الزرقاء الزهرية، ص. 6

7  Mr BENOUCHFOUN : cours de la comptabilité de l’état, ENA 2003 /2004 

8  DGC ,op .cit ,p7 
9DGC, Communication portant sur la réforme de la comptabilité de l’Etat, 2002, P 5.   
10 Voir journal ELWATAN  
11 GIP-ADETEF : Groupement d’Intérêt public d’Assistance au Développement des Echanges en 
Technologies Economiques et Financières. 
12 GIP-ADETEF : Plan comptable de l’Etat : Recueil du Plan Comptable, janvier 2008, p 4. 
13 GIP-ADETEF: Plan comptable de l’Etat :Schéma d’adaptation des normes comptables de l’Etat, 
septembre 2007,p21. 

  
 



IAS-IFRS-IPSAS 
–– 24252014  

 

 
 

 



IAS-IFRS-IPSAS 
–– 24252014  

 

 
 
- 783 - 

  
Strategy to modernize the accounting framework for public accounting system in Algeria 

 
)*( 

 
  

 

 العمومية وفقا للمعايير الدولية ، الحدث الهام ضمن  يعتبر االنتقال نحو تطبيق مبادئ وأسس نظام المحاسبة
تحديث هذا النظام  لدى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وخاصة الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنميـة  

ل تغيير االقتصادية، التي تعتبر في معظمها قد انتقلت بصفة تامة إلى هذا النهج منذ السنوات القليلة الماضية، من خال
تماشيا مع هذا االتجاه، أعلنت الحكومة الجزائرية عن برنامج إلصالح نظامهـا المحاسـبي،   . جل أنظمتها أو تعديلها

وعن مشروع لعصرنة النظام المحاسبي، هدفه األساسي تعزيز قدرات وزارة المالية في تأدية مهامها األساسـية فـي   
 .بغرض المساءلة تالمعلوماالرقابة على المال العام من أجل عرض وإفصاح 

  

 المعايير الدولية، النظام المحاسبي، المحاسبة العمومية، المال العام. 
Abstract : The transition towards applying principles and foundations of the system of public 
accounting is considered according to international standards as the important event within 
updating this system to the developed and developing countries alike, and especially the member 
states of the organization of economic cooperation and development, which are mostly considered 
to have moved in full to this approach since the past few years, by changing the bulk of their 
systems or modified.    In line with this direction, the Algerian government announced a program to 
reform its accounting system, and a project to modernize the accounting system. Its principle aim is 
to strengthening the capacity of the Ministry of Finance in performing its basic functions in the 
control of public money In order to display and disclosure information for the purpose of 
disclosure and accountability. 
 
Keywords : International Standards, The accounting system, Public accounting, Public money. 

 
 

على الدولة التعامل كعون اقتصادي يلتزم بكل القواعد واآلليات اليت حتكم األعـوان   فرض السوق، اقتصادتوجه اجلزائر حنو  إن
فالتكيف مع هذه املتغريات اجلديدة، فرض على الدولة تغيري ... لتخضع بذلك إىل قانون العرض والطلب، القانون التجاري ،األخرى

إعطـاء نظـرة    وعدموهو ماال توفره مدونة احلسابات احلالية  ،من أجل توفري جهاز يضمن قياس املردودية والفعالية نظامها احملاسيب
  :ومنه ميكن طرح اإلشكالية التالية .متكاملة على وضعية ذمة الدولة وتطورها

  تطبيق املعايري احملاسبة الدوليةما هي األسباب وراء إصالح نظام احملاسبة العمومية يف اجلزائر، وهل هناك إستراتيجية ل
  .للقطاع العام

   :وملعاجلة هذه اإلشكالية سيتم التطرق يف هذه الورقة البحثية إىل العناصر التالية
 ضرورة إصالح نظام احملاسبة العمومية  .1
 وفقا للمعايري احملاسبية الدولية  حسابات الدولة .2
 اجلزائرإستراتيجية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف  .3

  
  

___________________ 
eMail :   (*) : nkm.adel@gmail.com   
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يف املؤسسـات   من أجل فهم اجلوانب اليت يعتمد عليها النظام احملاسيب باملفهوم اجلديد املشابه والقريب من احملاسبة املعمول ـا 
  .االقتصادية سنتطرق يف هذا املطلب إىل الدوافع اليت أدت إىل تبين اإلصالح واألهداف اليت يعتمد عليها النظام اجلديد

I .  اإلصالحمتطلبات   
  :إجياد إطار حماسيب جديد للعمليات املالية اليت تقوم ا الدولة إىل عدة أسباب، أمهها من بني األسباب

I  .1 .دخول اجلزائر يف اتفاقيات وعالقات مع عدة دول ومنظمـات دوليـة،    إن، لمستجدات و املعايري الدوليةلابة االستج
املعـايري  -الـيت   مثل البنك العاملي وصندوق النقد الدويل، وضعها أمام حتمية االستجابة إىل املعايري الدولية يف جمال احملاسبة العمومية،

وهو ما ال يسمح به اإلطار احملاسيب احلايل نظـرا  . تسمح بإجراء مقارنات بني خمتلف الدولليات طرق و آتعمل على إجياد  -الدولية
 .لصعوبة إدماج حماسبة الدولة ضمن احملاسبة الوطنية اليت تعد أحد أهم وسائل املقارنة الدولية

I .2 . نة حسابات اخلزينـة الصـادرة يف   بالرغم من خضوع مدو، مدونة حسابات اخلزينة –احلايل  احملاسيبحمدودية اإلطار
، لعدة تعديالت من أجل تكييفها مع املتغريات االقتصادية وكذا املتطلبات اجلديـدة لنشـاط   1967التعليمة العامة لوزارة املالية سنة 

  1:املايل واحملاسيب للدولة، إال أا بقيت عاجزة عن تأدية ومواكبة التطورات اجلديدة نظرا لعدة أسباب منها
عمليـات  ب تتعلـق احملاسيب يف إطار احملاسبة احلالية للدولـة   التسجيلعملية إن ، إعطاء نظرة شاملة حول ذمة الدولة عدم -أ

الصندوق أي العمليات اخلاصة بتحصيل اإليرادات ودفع النفقات املدرجة ضمن تنفيذ قانون املالية، مهملة بذلك أهم عناصـر ذمـة   
. حقوق الدولة وديوا، اليت تتم متابعتها خارج اإلطار احملاسيب من طرف خمتلف املصـاحل املعنيـة  الدولة من أمالك عقارية ومنقولة، 

األمر الذي يترتب عنه سوء التسيري هلذه العناصر من ذمة الدولة نظرا لصعوبة التحكم يف املعطيات اخلاصة بالقيمة احلقيقية هلا وكـذا  
  .تطورها

على الترقيم اخلطي أثر سلبا على جتانس ووحدة املدونة، نظـرا حملدوديتـه يف    االعتماد، سابات املدونةحلترقيم طريقة ال -ب
إىل جانب هذا فـإن  . التكيف مع التعديالت املتكررة اليت تفرضها العمليات اجلديدة أو التغري يف النشاطات املمارسة من طرف الدولة

و عدم تناسبها مع حمتوى وطبيعة العمليات اليت تكون موضوع التقييـد   بعدم دقتها –يف كثري من األحيان  –عناوين احلسابات تتميز 
  .احملاسيب
ال يتماشى مع التقنيات احملاسبية اجلديدة ملعاجلة املعلومات، اليت تتطلب وجـود نظـام   ، صعوبة تركيز املعلومات احملاسبية -ج

يف  –بل إن عمليـة التركيـز   .  كل مراكز التسجيل احملاسيبلإلعالم اآليل يسهر على تركيز خمتلف املعطيات احملاسبية املتواجدة عرب
وهو ما يقف حاجزا أمـام جتسـيد   . ال تتم يف اآلجال املناسبة، مما يسب تأخر يف حصر املعلومات و إختاذ القرارات -غالب األحيان

  .التسيري العصري للمالية العموميةوالنفقات العمومية  ترشيدسياسة 
إن جممل الوثائق احملاسبية املعتمدة يف إطار تطبيق املدونة احلالية تتميـز بتعقيـدها وعـدم سـهولة     ، بيةتعقيد الوثائق احملاس-د

على احلسابات العامة اليت تلخص جممل العمليات املنفـذة دون التطـرق إىل    االعتمادولعل السبب الرئيسي يف ذلك هو . استغالهلا
إىل  .األمر الذي يصعب من عملية التحليل واملقارنة. لف تقسيمات هذه العملياتتفاصيلها، أي دون إعطاء معلومات دقيقة على خمت

جانب متيز هذه الوثائق بطابعها اجلزئي و التقليدي، حيث ال تستجيب إىل املتطلبات احملاسبية اجلديدة السيما يف جمال معرفـة ذمـة   
  .الدولة

II  .أهداف إصالح نظام احملاسبة العمومية:  
م احملاسبة العمومية إىل إنشاء نظام حماسيب فعال من حيث دقة املعلومات املتعلقة بتسجيل ومراقبة العمليات املالية يهدف إصالح نظا

  .للدولة وحتقيق الشفافية والرشادة يف تسيري األموال العمومية
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املالية للدولـة يهـدف    ويسعى إىل وضع إطار حماسيب جديد لتسيري األموال العمومية عن طريق خمطط حماسيب خاص بالعمليات
  2:إىل

  تطبيق مراقبة مستمرة وفعالة تضمن مشروعية وعقلنة العمليات املالية للدولة واالستعمال األمثل للموارد العمومية؛ -
 تقدمي نظام معلومايت فعال ودقيق يسمح بتسجيل أصول وخصوم الدولة؛ -
 الدقيقة عن الوضعية املالية للدولة؛ تكوين نظام حماسيب يسمح بتقدمي املعلومات احملاسبية واإلحصائية -
 معرفة املمتلكات املنقولة والغري املنقولة للدولة؛ -
 حساب تكلفة ومردودية اخلدمة العامة؛ -

 .حساب نتائج تنفيذ املوازنة من أجل تقييم نشاط اإلدارات العمومية
 

 
  3:تتمثل املبادئ األساسيةعلى جمموعة من  الدولةحسابات  ميميف تص ADETEF يعتمد

 ؛)NCT(التسمية احلالية حلسابات اخلزينة  -
 الذي مازال يف مرحلة االختبار؛سابات الدولة اجلزائرية، حل 2002 املخطط احملاسيب الصادر سنة -
  .IPSASالدولية للقطاع العام املعايري احملاسبية  -

يعتمد بشكل كبري على نظام املعلومات اآليل  بات لتنفيذها يف املستقبل يف نظام املعلومات املتكاملخريطة احلساوقد مت تصميم 
  .لتسهيل املعامالت املالية بني خمتلف اإلدارات العمومية

  4: كاآليتويصف هذا العرض ما يلي البنود الرئيسية للتصنيف احلسابات 
I  .حسابات األصول   

  :الدولية للقطاع العام وتشمل الصيغة التالية تأخذ بعني االعتبار معايري
املبادئ احملاسبية املنصوص عليها املادية، اليت حتدد ذمة الدولة؛ هذا الصنف يأخذ بعني االعتبار األصول غري ، االستثمارات .1

 :حيث يقسم إىل .معايري احملاسبة الدولية للقطاع العاميف 
 االقتصادية؛ بغرض إعطاء الصورة الصادقة: املاديةاألصول  -
 ؛العامة اتخدماملؤجرة للاألصول املادية   -
 األصول اجلاري إجنازها؛  -
 مسامهات الدولة للكيانات األخرى؛  -
   .والدول األجنبية...) القروض والسلف املمنوحة للهيئات احمللية،(األصول املالية  ضمانات -
  : ، يتضمن هذا الصنف ما يليحساب املخزونات والتحويالت .2
 زونات يشمل املخزونات من البضائع واملواد واللوازم املستهلكة؛حساب املخ -
واحلسابات الغري املالية بني احملاسبني العموميني ويعترب املرآة اليت  ،حساب التحويالت لوضعية احلسابات اجلارية بني احملاسبني -

ة بصفة ائية، ويسجل هذا احلساب تعكس احلسابات لدى احملاسب الذي يقوم بتسجيل العملية والذي يقوم بتقييد العملي
   . احلسابات اخلارجية 37يف حساب رقم 

   5:يسجل يف هذا احلساب احلقوق والديون القصرية األجل للمعامالت املالية ويضم ما يليحسابات الغري،  .3
  املوردون واحلسابات املرتبطة ا؛ -
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  واحلسابات املرتبطة ا؛العمالء ومقدمي اخلدمات  -
  املرتبطة ا؛تقاعدين واحلسابات وظفني واملامل -
  األخرى واحلسابات املرتبطة ا؛ االجتماعية اهليئاتالضمان االجتماعي وغريها من  -
نة زياخل(وتشمل املعامالت املالية الناشئة عن عالقات الدولة مع خمتلف الكيانات  اخلزينة واحلسابات املرتبطة امراسلون  -

  ؛)اخلاصة احمللية على وجه اخلصوص
يدل على املشغلني احلصول على منح اللتزامات اخلدمات " يف سياق التدخالت السياسية اآلخرينمشغلي الدولة والدائنني " -

   اإلعانات؛العامة، وفئات املستفيدين من 
  املختلفون للعمليات املالية املتعلقة بالسنوات السابقة؛ املدينني والدائنني -
  ؛أن تكون مسجلة مل يتوفر قرار ائي لتسجيلها واليت من املفروض احلسابات االنتقالية واالنتظارية اليت -
  .العمليات املعاينة سلفا واألرصدةتعقب املعامالت نتائج اليت تركز التنظيمية عمليات ال -

حسابات األصول املتعلقة باملخطط احملاسيب للدولة اجلديد حيث يشمل على حسابات جديدة تتوافق  )01(رقم  يوضح اجلدول
واليت مل تكن . ع املعايري احملاسبية الدولية، مثل خسائر القيمة واليت تعرب عن الفرق بني القيمة السوقية والقيمة الصافية للحساب املعينم

  .2002موجودة يف مشروع املخطط احملاسيب للدولة لسنة 
II  .حسابات اخلصوم:   

  : صيغة التاليةتأخذ بعني االعتبار معايري الدولية للقطاع العام وتشمل ال
  :ما يلي يأخذ هذا الصنف بعني االعتبارواملرتبطة ا، على القروض والديون  التكاليفو مؤونة املخاطر، ةصافيالنتيجة ال .1
   للسنوات السابقة؛ تراكميةالنتائج الوالفترة احلالية  نتائج -
ية والديون الداخلية وتتمثل يف األوراق املالية اخلارجية وتشمل الديون املستحقة للمؤسسات املالاملتعلقة بالديون العمليات  -

 الطويلة األجل واملتوسطة والقصرية األجل، القروض والفوائد املستحقة؛ 
  .حسابات الربط بني حسابات اخلزينة وحسابات املوازنة العامة وفروعها -
 :احلسابات املالية .2

حملاسبني العموميني يف احلساب اجلـاري الربيـدي و بـني    املوجودة لدى ا، )الصندوق( املبالغ النقدية يسجل يف هذا احلساب
  ). بنك اجلزائر وغريها من البنوك( املؤسسات املالية

تسجيل احلسابات اجلارية بني خمتلف احلسابات واليت تشمل على حتديد الطبيعـة املاليـة بـني احملاسـبني     باإلضافة إىل توافر 
  .العموميني

، وتسليمها للمستفيدين يف عملية الطلب زينةدى القصري، والشيكات الصادرة عن اخلحسابات الدفع يف امل كما حيتوي على
  .والدفع

أن حسابات اخلصوم هلا تأثري مباشر باألسواق املالية نتيجة تبين حسابات جديدة هلا عالقة مباشرة مع  )02(رقم  اجلدول يوضح
باإلضافة إىل خسائر قيمـة احلسـابات   .  تعمل على زيادة رصيد الدورةهذه األسواق واملتمثلة يف فروقات التقييم وإعادة التقييم اليت

  .املالية الناجتة عن االخنفاض احلاصل لألوراق والسندات احلكومية يف األسواق املالية
III  .حسابات التسيري:   

نة الدولـة وتشـمل هـذه    تشمل حسابات التسيري ايرادات ونفقات الدولة اخلاصة بالعمليات املالية اليت تتم على مستوى خزي
  :احلسابات ما يلي
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التسيري  أعباءاملوظفني،  أعباء، اخلارجية، واخلدمات املستهلكة املشتريات: هذا الصنف يسجل األعباء الوظيفيةالنفقات،  .1
  .السنوات السابقةوأعباء ، ات واملؤوناتتالكهاالخمصصات املالية،  األعباء، واملنح ونفقات التدخل، األخرى

تتفق مع املبالغ اليت دفعتها الدولة لصاحل الكيانـات الـذين    واليت. 65/ حيف  املوضحةعباء األزامات اخلدمات العامة، ولتامنح 
  .هذه النفقات معاملة النفقات التشغيلية واالستثمارية للدولة. يؤدون خدمة عامة مهمة نيابة عن الدولة

تشمل، علـى  و. يل العمليات والكيانات، وعمليات التمويل لتلك الكياناتعبء التدخل تتطابق املبالغ اليت دفعتها الدولة لتمو
  .سبيل املثال، ونقل الدخل لألسر املعيشية، وتقدمي اإلعانات للشركات احمللية

اإليرادات يف هيكل مطابق جلدول لتحديد  املالية لوصف العملياتيأخذ هذا الصنف يف حساباته وخصائصه اإليرادات،  .2
  : ويضم احلسابات التالية. الذي اعتمدته الدولة اجلزائريةلدويل اوفقا للمعيار 

فرض ضرائب على خمتلف األعمال التجارية وغريها ب، واألشخاص املعنويني على األشخاص الطبيعينياإليرادات الضريبية  -
  ؛من الضرائب املختلفة

 ؛القانونتنفيذ لنقدية وخدمات من الغرامات وأحكام اإلدانة اليت صدرت من السلطات االناجتة اإليرادات  -
  ؛عائدات بيع أصول الدولة املتمثلة يف ،الدومني إيرادات  -
 ؛الرواتب وغريها من املصاريف املدفوعة سابقااإليرادات الناجتة من حسابات  -
 ؛املبيعات من املنتجات واخلدمات -
  ؛اليت وردت للحصول على املساعدة املالية وهي تشمل على وجه اخلصوص اإلعانات والتربعات واألموالاإليرادات   -
 . األخرىواملسامهات وأرباح رأس املال  املالية إيرادات الفوائد -

أن حسابات التسيري أصبح هلا طابع مايل أكثر منه حماسيب، أي االعتماد على املعلومة املالية وإعطـاء   )03(رقم  يوضح اجلدول
  .الصورة الصادقة حلسابات الدولة

IV . امليزانية العموميةخارج حسابات :  
  6 :امة نوعني من االلتزامات تتمثل فيما يليالع وازنةتدرج يف حسابات خارج امل

  ؛ومن األمثلة على ذلك الديون املضمونة. عقود قانونية ملزمة للدولة اجلزائريةووثائق يف شكل اللتزامات ا -
  . اليت تعترف ا الدولةوااللتزامات الناشئة عن مسؤولية الدولة  -

 

 
   7:املبينة كما يلياملعايري، تبعا لدرجة التطبيق تعمل اجلزائر على تبين إستراتيجية تطبيق 

  ؛املعايري املعمول ا يف ظل ظروف معينة -
 ؛املعايري املعمول ا دون قيد أو شرط -
 ؛لتنفيذاملعايري اليت ال بد من تأجيل ا -
  .املعايري اليت يتعني استبعادها -

 يف إطار سياسة الدولة اإلستراتيجية العتماد املعايري الدولية للقطاع العام حتاول كخطوة أوىل بالتركيز على املعايري اليت تتوافق مع
  .البيئة الداخلية للدولة وتستطيع تطبيقها حاليا، يف انتظار يئة املناخ لتطبيق املعايري األخرى

نوعيـة   يف احلسـابات الرئيسـة و   عمليات السياديةالاملعايري العامة اليت حتدد التزامات اإلبالغ أو التعامل مع واهتمت اجلزائر ب
  : هذه املعايريوتشمل  .االستحقاق
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I  . املالية القوائم: 01املعيار   
أربعة قوائم مالية وامللحق الذي خيصص لشـرح القواعـد   وفق املفاهيم اليت يستند إليها نظام احملاسبة واإلبالغ هذا املعيار حيدد 

وتتمثل القوائم املالية من أجل إعطـاء الصـورة   ... احملاسبية والطرق اجلديدة املستعملة خالل الدورة، تغيري طريقة حساب االهتالك
    : الصادقة حلسابات الدولة كاآليت

   8:تظهر على بيان املركز املايلجدول األصول واخلصوم،  .1
 .وتشمل على االستثمارات املادية والغري املادية، األصول املالية، املخزونات واحلقوق املثبة: األصول -أ 

وتشمل على الديون املتعلقة بالرسوم والتحويالت، الديون الناجتة عن العمليات املباشرة، املئونات، اخلصوم الغري : اخلصوم -ب
  .اجلارية

  .متثل الفرق بني األصول وخصوم الدولة: افيةاألصول الصافية أو النتيجة الص -ج
األثر التراكمي حلساب التغيريات والتصحيحات، و، للدورةبيان التغريات يف الرصيد الصايف  )04(رقم  يوضح هذا اجلدول

  .ن اخلزينةباإلضافة إىل إدماج حسابات اخلاصة اخلارجة ع. وحىت اية الفترةرصيد الفائض أو العجز املتراكم يف بداية العام 
، املالية خلزينة اإلدارات العمومية وكيفية استخدامهاهدف إىل تقدمي معلومات عن القدرة يجدول التدفقات النقدية،    .2

  .أا متاحة يف مجيع أحناء السنة التدفقات النقديةوكيف أا استخدمت 
العمليات التمويلية، وجمموع هذه التدفقات عبارة أن جمموع تدفقات اخلزينة تشمل النشاط، االستثمار،  )05(رقم  يبني اجلدول

  .عن التغريات السنوية للخزينة واليت متثل الفرق بني الرصيد يف اية الفترة والرصيد يف اية الفترة
يهدف إىل حتديد خمتلف التكاليف املتعلقة بالعمليات املالية، ويعمل على تقسيمها إىل تكاليف : جدول النفقات الصافية .3

يفية، وتكاليف التدخل الصافية، والتكاليف املتعلقة بالتمويل من أجل تقييم األداء يف تنفيذ املوازنة العامة للدولة وفقا الوظ
  .لالعتمادات املخصصة وفقا ملوازنة الربامج

ت التدخل ت العمومية، نفقااأن النفقات تتكون من نفقات وظيفية مثل أجور املستخدمني يف اإلدار )06(رقم  يوضح اجلدول
  .مثل نفقات النظافة العمومية،  نفقات مالية مثل الفوائد، خسائر سعر الصرف الناجتة عن العمليات املالية

واإليرادات تتكون من إيرادات وظيفية مثل إيرادات الناجتة عن اخلدمات املقدمة من املصاحل اإلدارية، إيرادات التدخل مثل 
  .السابقة، ربح سعر الصرف الناجتة عن العمليات املاليةاسترجاع خسارة القيمة ملئونة السنة 

 .ومتثل النفقات الصافية نسبة تنفيذ النفقات مقارنة بنسبة حتصيل اإليرادات ملعرفة مقدار العجز املوازين للموازنة العامة للدولة
لية والنفقات املدفوعة حسب يف حجم اإليرادات احملصلة الناجتة من العمليات املا يتمثل : جدول رصيد عمليات اخلزينة .4

 الربامج الدولة وفق االعتمادات املخصصة لكل برنامج واألهداف اليت تسعى الدولة حتقيقها يف إطار سياستها التدخلية، و
  .إدارة عموميةتعتمد على حتليل العوامل التارخيية وأنظمة كل  اليتإجراء حتليل لطبيعة النفقات أو وظيفة االختيار 

رصيد عمليات اخلزينة   لإليرادات والنفقات باالعتماد على مبدأ االستحقاق وأخذ بعني االعتبار  )07(رقم  دوليوضح هذا اجل
  .احلقوق املثبتة يف إطار القواعد احملاسبية اليت تتوفر عليها املعايري الدولية

لسنة وتبيينها يف امللحق من أجل إعطاء يسجل يف هذا امللحق اإلجراءات اجلديدة اليت قامت ا الدولة خالل دورة ا: امللحق .5
املعلومة املالية مثل تغيري يف طرق االهتالك، تغيري يف املعاجلة احملاسبية يف تقييم أصول الدولة من طريقة التقييم على أساس 

تعقدها الدولة مع باإلضافة إىل االتفاقيات واملعاهدات اجلديدة اليت . القيمة التارخيية اىل االنتقال طريقة القيمة العادلة
 .األطراف املتعاملة معها
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II  . التدفقات النقدية : 02املعيار :  
األحكام اليت تتناول طبيعـة  . التدفق النقدي هو التمييز بني التدفقات النقدية من هذه العمليات واألنشطة االستثمارية والتمويل

  .األجنبيةمن العمليات بالعمالت  وغريهااملتكاملة 
  : الدولية على تطبيق املعيار الثاين املتعلق بالتدفقات النقدية من أجل ةئر يف إطار تطبيق املعايري احملاسبياجلزا تعمل

  توفري املعلومات املالية وسهولة انتقاهلا بني خمتلف اإلدارات العمومية؛ 

  ؛)2(اعتماد النموذج وفقا ملتطلبات املعايري احملاسبية الدولية رقم  

  ؛ 1رقم املعيار مع  2للمعيار رقم  تكامل االحتياجات
  : وهو يبني الطرق اليت ميكن استخدامها

 اليت حتدد التدفقات النقدية عند وقوعها مسبقا وفقا للمعايري اليت حددها اجلدول املباشرة الطريقة -
  .  الطريقة غري املباشرة حلسابات التدفق النقدي -
الية اليت تغطي فترات التدفق النقدي، وفقا ملعـايري احملاسـبة علـى أسـاس     لبيانات املل 2009ابتداءا من سنة  معيار هذا طبقي

  .االستحقاق
III  . اإليراد الناتج عن عمليات غري التبادل:  23املعيار   
   9:تعيني اهلدف لتطبيق مصطلح هذا املعيار من خالل ىاجلزائر عل تعمل

  ؛قاقات مجيع املطالبات الضريبية اليت ختضع إلصدار العائداتيف تنظيم استحاحلقوق املثبتة جلميع احلقوق اجلبائية تبع ت -
   االستفادة من التجارب األجنبية املتبنية ملعايري احملاسبة الدولية للقطاع العام هلذا املعيار  -

  .اجلزائر يفيف كيفية املعاجلة احملاسبية 
  : ويعتمد هذا املعيار على

  الرقابة على خمتلف التحويالت؛ -
 التحويالت احملققة؛ التنبؤ مبختلف -
 .الشفافية يف تقييم التحويالت احملققة -

IV . عرض املعلومات املتعلقة بامليزانية يف اإلبالغ:  24املعيار رقم 
   10:تعيني اهلدف لتطبيق مصطلح هذا املعيار من خالل ىتعمل اجلزائر عل

  املالحظات املتعلقة باحلسابات املالية يف امللحق؛ وتقدمي كلاملالية لقوائم يف ا وعرضها لتنفيذ امليزانية لنتائج نشر موجز -
على البيانات هذا املعيار يطبق  وحتليل االحنرافات امليزانيةب املتعلقةواحملاسبة للحسابات العامة للدولة بني احملاسبة اإلفصاح  -

  .املعيار دف التشجيع على تطبيق هذا 2009فيفري  1تبدأ يف أو بعد  اليت فتراتالاملالية اليت تغطي 
  

 
لقد مر نظام احملاسبة العمومية بعدة مراحل مشلت اجلوانب القانونية لنظام احملاسبة العمومية وجوانب النظام احملاسيب للدولـة، يف  

. ية للقطـاع العـام  اعتماد املخطط احملاسيب حملاولة تقريب احملاسبة العمومية للمحاسبة العامة للقطاع اخلاص ليتوافق مع املعايري احملاسب
حيث قامت السلطات اجلزائرية، بالتوجه حنو عصرنة أنظمتها، بدعم من البنك الدويل، وقد حققت شوطا كبريا يف مشروعها بالرغم 

  .اليت هي يف طريقها إىل التحقيق العناصرمن بعض 
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اسبية، لتنفيذ إصالحاا لتحقيق احملاسبة علـى  تتوجه اجلزائر حنو تطبيق إصالح املخطط احملاسيب للدولة مبا يتوافق مع املعايري احمل
، حتتوي يف مضموا خمتلف العناصر األساسية، واليت تتضمن اإلطار احملاسيب، اإلطار التنظيمي للهياكل احملاسـبية،  االستحقاقأساس 

ار األول والثاين من معايري احملاسبة الدولية االعتماد على نظام املعلومات احملاسيب اآليل حلسابات الدولة، وعرض القوائم املالية وفقا للعي
  . للقطاع العام

  :ما يلي اقتراحمت  كتوصياتو
على الصعيد التنفيذي أما  ،على الصعيد االستراتيجيعلى املدى املتوسط أطر قانونية جديدة لنظام احملاسبة العمومية وضع ينبغي   -
بتوفري النصوص والتشريعات القانونية للحسابات اجلديدة يسمح أن و. ولة لعام للمخطط احملاسيب للدا اإلطارتنسجم مع  أنيجب ف

  .دولة اجلزائرية الرئيسيةال متوافقة مع أهداف وأولويات 
بترسيخ للهياكل اإلدارية العمومية وحتديد املهام األساسية ، ودقيق  جيد البد من وضع حتديد مفهوم ،يف ظل تعديل األدوار -

تسهيل تنفيذ برامج وخمططات ل، وأعوان احملاسبة العمومية من مسريين،  بنظام احملاسبة العمومية املعنيني  املفاهيم اجلديدة لدى
  .إستراتيجية العصرنة

اخلزينة العمومية، اخلزينة املركزية، العون املركزي  احملاسبني العموميني، اآلمرين بالصرف،( التكوين توسيع نشر برنامج ميكن -
  . بالنظام احملاسيب لتسيري حسابات الدولةأي كل من له عالقة ). ...اهليئات اإلدارية  لتركيز احلسابات،

وفق  يف ظل تطبيق املخطط احملاسيب للدولة مبا يتوافق مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ينبغي  حتديد املعايري املمكن تطبيقها -
لة اجلزائرية من أجل تقدمي الصورة الصادقة للمعلومات املسجلة يف  القوائم املالية متطلبات وأولويات واإلمكانيات املتوفرة للدو

  .حلسابات الدولة
من خالل تطوير نظام الرقابة باستخدام معايري الرقابة الدولية ،  نظام احملاسبة العمومية من أجل الرقابة على املال العام يتطلب تطبيق -

ة ، وينبغي حتديد احملاسب صالحيات جملس من خالل توسيعوميكن أن يتم ذلك احلكومية  احلديثة ، للقطاع العام ، ومعايري املراجعة 
  .ضمن املنظور اجلديد نيملاليللمراقبني ااجلديدة  األدوار
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La source : Ministère de finance, Modernisation plan comptable de l'état, direction général de comptabilité, 2008. 
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La source : Ministère de finance, Modernisation plan comptable de l'état,direction général de comptabilité, 2008. 
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04 

Source: Ministère de finance, Schéma d’adaptation des normes comptables de l’Etat,direction général de comptabilité, 2008 
 

05 

  
Source: Ministère de finance, Schéma d’adaptation des normes comptables de l’Etat,direction général de comptabilité, 2008. 
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Source: Ministère de finance, Schéma d’adaptation des normes comptables de l’Etat, direction général de comptabilité, 2008. 
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07 
  2-الدورة ن  1-الدورة ن  الدورة ن  البيان

  النفقات الوظيفية الصافية
  نفقات التدخل الصافية
  النفقات املالية الصافية

      

      
      

        )أ ( النفقات الصافية 

        اإليرادات اجلبائية

        اإليرادات السيادية الصافية

        اإليرادات الغري السيادية

        اإليرادات املالية

        ) ب ( اإليرادات الصافية 

        ب  -أ= رصيد عمليات الدورة 

Source: Ministère de finance,  Schéma d’adaptation des normes comptables de l’Etat, direction général de comptabilité, 2008 
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Algerian public accounting system between reality and requirements of the adoption of the 

international public sector accounting standards 
 


)*(& )**( 

 
  

 

    تهدف ورقة العمل هاته إلى تسليط الضوء على واقع نظام المحاسبة العمومية الجزائري الحـالي، ومـدى
وتحديد متطلبات تبني هذه المعـايير، مـن    IPSASاتجاه هذا النظام نحو تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 

له توصلت الدراسة إلى أن واقع نظام المحاسبة العمومية الجزائري الحالي ال يلبي احتياجات المسـتخدمين، كمـا   خال
توصلنا إلى أن لتطبيق نظام المحاسبة العمومية في الجزائر على أساس االستحقاق من خالل تبني معـايير المحاسـبة   

   .تالئم تبني هذه المعايير. لخإ... الدولية تستلزمه بيئة اقتصادية، سياسة، اجتماعية
  

 المحاسبة العمومية، القطاع العام، معايير المحاسبة الدولية، محاسبة االستحقاق. 
Abstract : This working paper aims to shed light on the reality of current Algerian public 
accounting, and the extent of the direction of this system toward adopting international public 
sector accounting standards And determine the requirements for the adoption of these standards, A 
study found that the reality of current Algerian public accounting system does not meet the needs 
of users, As we determined that the application of the public accounting system in Algeria on an 
accrual basis through the adoption of international accounting standards necessitated by the 
economic, Policy, social environment  .. Etc .Appropriate to adopt these standards. 
 
Keywords: Public accounting, public sector, international accounting standards, accrual accounting 

 
 

يف العقود األخرية تطورات اقتصادية و اجتماعية وسياسية، مما ترتب عليه ايار احلـواجز بـني الـدول و ظهـور      العاملشهد 
هذا أدى بالدول إىل إجراء إصالحات شاملة ملختلف األنظمة والسياسات الفاعلة هلا، وقد جاء إصالح خمتلـف  االتفاقيات الدولية، 

 جوانب املالية العامة يف قلب  مبادرات اإلصالح اليت تبنتها الدول املختلفة نظرا للتطورات الكبرية يف أنشطتها و براجمها األمر الـذي 
من القرن املاضي انطلقت بعض اجلهود لوضع أسس دولية ملهنة احملاسـبة   تالثمانينياويف أوائل  .ةفرض تطوير النظم احملاسبية احلكومي

حتت إشراف  )GASB(حيث أنشئ جملس معايري احملاسبة العمومية  ،ة لتقريبها من احملاسبة املاليةحاولكمعلى مستوى العامل العمومية 
وهـي  ، )(IPSASB جلس املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام مباستبداله  مت 2004، وخالل سنة )FAF(مؤسسة احملاسبة املالية 

خدمة الصاحل العام من خالل وضع  إىل  )(IPSASBحيث يهدف هذا الس، (IFAC)دائمة تابعة لالحتاد الدويل للمحاسبني جلنة 
  .(IAS/IFRS)عايري احملاسبية الدولية معايري عالية اجلودة إلعداد التقارير املالية يف القطاع العام ومقاربتها بامل

 إصـالح  إعداد مشـروع  1995املالية خالل سنة  اجلزائر للتطورات احلاصلة يف جمال احملاسبة العمومية حاولت وزارةوملواكبة 
ساس النقـدي إىل  من األ باالنتقالحماسبة العمومية حيث يسمح  لنظام التقين اإلطار وعصرنة تطوير إىل يهدف العمومية احملاسبة لنظام

خمطط حماسيب للدولة، لذا شروع أن البيئة اجلزائرية تبقى غري جاهزة لتبين املعايري، السيما بعد جتميد م احملاسيب، إال االستحقاقأساس 
ع العـام  يتوجب على الدولة من خالل وزارة املالية توفري جمموعة من املتطلبات لضمان تطبيق ناجح للمعايري احملاسبية الدولية للقطـا 

 .مستقبال
 

________________________________________ 
eMail :   (*) : khodir50@gmail.com  &  (**): m.younes47@gmail.com 
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  :ومن هنا ميكن طرح اإلشكالية الرئيسة التالية
  ؟ )(IPSASا مدى جاهزية املنظومة احلكومية اجلزائرية لتبين املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام م
  :هذا التساؤل قمنا بتقسيم هذه الورقة البحثية إىل ثالثة حماور لإلجابة على

  احملاسبة العمومية يف ظل اجلهود الدولية لتبين معايري احملاسبية للقطاع العام؛ .1
  حملاسبة العمومية يف اجلزائر؛واقع نظام ا .2
 .متطلبات تبين املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف اجلزائر .3

 

 
العمومية، ويف األخري يتم التطرق إىل املعايري التطرق إىل مفهوم احملاسبة العمومية بشكل عام، أهداف احملاسبة  سيتميف هذا احملور 

 .واجلهود الدولية املبذولة ألجل تبين هذه املعايري )IPSAS(احملاسبية الدولية للقطاع العام 
I. مفهوم احملاسبة العمومية:  

  :احملاسبة العمومية وهذا بتعدد املدارس الفكرية ومنها نذكر مايلي تعاريفتعددت 
 متقو اليت األنشطة عن احملاسيب التقريرو التسجيلو التقدير عملياتتم بدراسة املبادئ اليت حتكم هي إحدى فروع احملاسبة  -

 1؛"احلكومات ا
اجلهات  ا متلتز اليت القواعد بأا:"منه 2املتعلق باحملاسبة العمومية، املادة  1981الصادر يف  127تعريف القانون املصري  -

لعامة للدولة، وتأشرياا و تسجيل وتبويب العمليات املالية اليت جتريها وقواعد املالية قبل الصرف اإلدارية يف تنفيذ امليزانية ا
ونظام الضبط الداخلي وإظهار وحتليل النتائج اليت تعرب عنها املراكز املالية واحلسابات املالية هلذه اجلهات حبيث تعطي صورة 

 2؛"حقيقية هلا
تلك األحكام التنفيذية العامة اليت  :"ملتعلق باحملاسبة العمومية، يف مادتيه األوىل على أنها 21.90ثعرف  القانون اجلزائري  -

تطبق على امليزانيات و العمليات املالية اخلاصة بالدولة و الس الدستوري و الس الشعيب الوطين و جملس احملاسبة و 
ا القانون التزامات اآلمرين ذكما حيدد ه.ومية ذات طابع اإلداريامليزانيات امللحقة و اجلماعات اإلقليمية و املؤسسات العم

بالصرف و احملاسبني العموميني كل فيما خيصه و كدا مسؤوليام و تطبق هده األحكام كذالك على تنفيذ و حتقيق 
  3 .حماسبتها اإليرادات و النفقات العمومية و عمليات اخلزينة و كدا نظام

هي إحدى فروع احملاسبة اليت تقوم على جمموعة من القواعد واألسس العلمية اخلاصة بتسجيل  العمومية احملاسبة" تعريف -
وتبويب وتلخيص العمليات املالية املتعلقة بأنشطة دف فرض الرقابة املالية والقانونية على إيرادات الدولة ونفقاا 

 4؛"واملساعدة يف اختاذ القرار
  :نتاج  أهم أهداف احملاسبة العمومية وهي التعاريف السابقة ميكن است خاللمن 

 ؛)اآلمر بالصرف، احملاسب العمومي(التنظيم احملاسيب، من خالل  تبيان  مهام والتزامات أعوان احملاسبة العمومية  -
 تسجيل، تبويب و جتميع العمليات املالية للدولة؛ -
) املراقب املايل، جملس احملاسبة(من طرف اجلهات املعنية  )إيرادات، نفقات(فرض الرقابة القانونية واملالية للعمليات املالية  -

 وهذا من أجل احلفاظ على املال العام و مكافحة الفساد املايل؛
 إظهار املركز املايل الفعلي للمؤسسات العمومية، والسيما مقارنة األداء الفعلي باألداء املخطط؛ -
  .الوقت املناسبتوفري املعلومات الالزمة للتخاذ القرارات الالزمة يف  -
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II. ماهية املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  
حيث سيتم  التطرق إىل نشأة املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وتطورها، مث عرض جمال تطبيق هذه املعايري، مراحل إصـدار  

  .املعيار ألول مرة، ويف األخري أهداف معايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
II.1 .ا وتطورهانشأ:  

،  1984  يفحيث أنشئ ، ) GASB(تعود نشأة املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام من نشأت جملس معايري احملاسبة العمومية 
نشاء هذا لتناول قضايا  التقارير املالية يف احلكومات املركزية واحمللية، ولقد كان الدافع إل )FAF(حتت إشراف مؤسسة احملاسبة املالية 

يف قابلية القوائم املالية اليت تعدها احلكومات للمقاربة مع التقارير املالية اليت تعدها املؤسسات اإلقتصادية، وذلك عندما  التقصيالس 
  .واجهت بعض املدن األمريكية إحتمال اإلفالس

 على هتطبيق احلسابات مراقيبو نياحملاسب يعمجي لىع الواجب الرمسي، وهو املعيار امللزم 1984أين مت إصدار أول معيار يف جويليا 
  5.احلكومية الوحدات
جملس معـايري احملاسـبة    ليحل حمل )IPSASB (جملس املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام مت إنشاء  2004 نوفمرب 10ويف 

عضـو   167م ويشـمل  1977ألخـري يف  حيث تأسس هذا ا. (IFAC)دائمة تابعة لالحتاد الدويل للمحاسبني وهي جلنة  العمومية
  6.دولة 127لــ

خدمة الصاحل العام من خالل وضع معايري عالية اجلـودة   إىل )IPSASB (ويهدف جملس املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 
  7:أهدافه من خالل يف القطاع العام وتسهيل املقاربة بني املعايري الدولية والوطنية،وحيقق الس املاليةإلعداد التقارير 

 إصدار املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام؛ -
 تشجيع قبول هذه املعايري وحتقق التوافق الدويل معها؛ -
 .نشر وثائق أخرى تقدم إرشادات حول مواضيع وخربات إعداد التقارير املالية يف العامل -

 18ويضـم  ، (IFAC)الدويل للمحاسبنيمن قبل اإلحتاد  )IPSASB (يتم تعيني أعضاء جملس املعايري احملاسبية للقطاع العام  
أعضاء من العامة يتم ترشيحهم من قبل أي فـرد أو   3عضو منهم من قبل اهليئات األعضاء يف اإلحتاد الدويل للمحاسبني،  15عضو، 

م فقط التعـبري عـن آرائهـم يف    منظمة، إضافة إىل ذلك يتم تعيني عدد حمدود من املراقبني لكنهم ال يتمتعون حبق التصويت، مهمته
  .الس

، وواصل يف إصـدار معـايري   )GASB(وحتقيقا هلذه الغاية قام الس بتعديل املعايري الصادرة عن جملس معايري احملاسبة العمومية 
  .2014، الذي مت إصداره يف جانفي )املانح(ترتيبات خدمة اإلمتياز): IPSAS32(جديدة، وأخريها 

II.2 .املعايري احملاسبية للقطاع العام جمال تطبيق  
مصممة ليتم تطبيقها على البيانات املالية املتعلقة باملؤسسـات العموميـة،    )IPSAS( إن املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 

لس اجلامعـات،  اـا (واملنشـآت املكونـة هلـا    ...) الوالية، البلدية(القطاع العام احلكومات الوطنية واحمللية  مؤسساتوتتضمن 
  8...).املستشفيات
  9:املتعلق باحملاسبة العمومية، ميكن أن نستنتج منه جمال تطبيق هذه املعايري 21.90نص القانون  خاللومن 

العمومية هي كل القواعد واألحكام القانونية اليت تبني وحتكم كيفية تنفيد ومراقبـة امليزانيـات واحلسـابات     باحملاسبةيقصد " 
اجلماعات احمللية واملؤسسـات  وامليزانيات امللحقة وامليزانيات  بالس الدستوري، والس الشعيب وجملس احملاسبةخلاصة والعمليات ا

  " العمومية ذات الطابع اإلداري
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ارير املاليـة  ونستثين من تطبيق هذه املعايري املؤسسات االقتصادية العمومية، حيث يطبق عليها املعايري احملاسبية الدولية إلعداد التق
)IAS/IFRS.(  

II.3 .إصدار املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام مراحل  
  : اخلطوات التالية )IPSASB (تتضمن عملية اإلصدار الرمسية ملشاريع جملس معايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 

 :دراسة إصدارات كل من -
 جملس معايري احملاسبة الدولية؛ 
 لوضع املعايري والسلطات التنظيمية وغريها من اهليئات الرمسية؛ اهليئات الوطنية 
 هيئات احملاسبة املهنية؛ 
 املؤسسات األخرى املعنية بإعداد التقارير املالية يف القطاع العام. 

 تشكيل جلان توجيهية أو هيئات استشارية للمشاريع أو جلان فرعية لتقدمي مدخالت إىل جملس معايري احملاسبة الدولية -
 للقطاع العام حول مشروع ما؛

نشر مسودة عرض إلبداء مالحظات اجلمهور املتأثرين بإصدارات جملس معايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وعادة تكون  -
 أشهر على األقل؛ 4ملدة 

ء أهداف الس دراسة مجيع املالحظات املستلمة وإجراء التعديالت على املعايري املقترحة، حيثما كان مالئما وعلى ضو -
 ؛)IPSASB (معايري احملاسبية للقطاع العام

  )IPSAS( نشر املعيار احملاسبة الدولية للقطاع العام  -
II.4 .10:أهداف معايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  
 احملاسبة العمومية يف خمتلف دول العامل؛  تطوير -
 ة؛مقاربة احملاسبة العمومية باحملاسبة املالية االقتصادي -
 ظهور منذ اإليرادات املثبتة أو النواتج كل املثبتة باحلقوق ويقصد )حماسبة الذمة املالية(تطبيق مبدأ حماسبة احلقوق املثبتة  -

، حيث تعطي قراءة أوضح العمومي الدائن حق يكرس بالتحصيل ألمر حمال تكون الّيت املستحقّة احلقوق جمموع أي احلق،
 ملالية الدولة؛

 وعية يف عرض التقارير املالية العمومية؛حتقيق الن -
حتقيق الشفافية واملصداقية واملوثوقية على املعلومات املالية العمومية، وجعلها قابلة للمقارنة سواء على املستوي احمللي أو  -

 الدويل؛
 يف تقييدها وإمنا كنفقات، ااستثمارا وكل املنقولة وغري املنقولة أمالكها تسجيل جتاوزتطبيق منطق األداء، إذ على الدولة  -

 القيد مببدأ عمال اخلصوم، جانب يف واملوردين املوظفني مصاريف تسجيل املقابل ويف .الزمن مبرور لكت جانب األصول
  11.املزدوج

III.  تصنيف املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام )IPSAS(  
   12دولية للقطاع العام وفق التصنيف التايلمن خالل هذا العنصر سيتم عرض خمتلف املعايري احملاسبية ال  

III.1.معايري متعلقة بامليزانية العامة للدولة: 
 عقود اإلجيار؛:13املعيار -
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 العقارات االستثمارية؛: 16املعيار -
 املمتلكات واملصانع واملعدات؛: 17املعيار -
 االصول غري ملموسة؛:31املعيار -
 املخزون؛: 12املعيار -
 تكاليف اإلقراض؛:5املعيار -
 .منافع املوظفني: 25املعيار  -

III.2.معايري متعلقة حبسابات التسيري: 
 االيراد الناتج عن عمليات التبادل؛: 9املعيار -
 االيراد الناتج عن عمليات غري التبادلية؛: 23املعيار -
 السياسات احملاسبية والتغريات يف التقديرات احملاسبية واألخطاء؛: 3املعيار -
 .تاريخ إعداد التقارير األحداث بعد: 14املعيار  -

III.3.معة للدولةمعايري متعلقة باحلسابات ا: 
 البيانات املالية املوحدة واملنفصلة؛: 6املعيار -
 احملاسبة عن االستثمارات يف املؤسسات الزميلة؛:7املعيار -
 .احلصص يف املشاريع املشتركة: 8املعيار -

III.4.مثل: معايري أخرى 
 ، اإلفصاح والعرض؛األدوات املالية: 15املعيار -
 التقرير املايل يف االقتصاديات ذات التضخم املرتفع؛: 10املعيار -
 تقدمي التقارير حول القطاعات؛:18املعيار -
 .األدوات املالية، االعتراف والقياس: 29املعيار -

IV. عرض بعض اجلهود الدولية يف تطبيق املعايري 
ملعايري، مث يتم عرض جتربة على أساس تقدم الدول يف تطبيق هذه امن خالل هذا املبحث مت تصنيف الدول إىل ثالث مستويات 

  .فرنسا
IV.1 مستويات تطبيق دول العامل ملعايري القطاع العمومي  
 خـالل التقييـد   من املثبتة احلقوق أو املالية الذمة حماسبة إىل الصندوق حماسبة من انتقاهلا دولة 40 باشرت دولة، 213 بني من
 يف الـدول  تقـدم  مدى تصنيف وميكن .2007املوردين وهذا إىل غاية  وحسابات املخزونات هتالكات،اال ،تلالستثمارا احملاسيب
  13:مستويات أربعة إىل هذه املعايري تطبيق

 نيوزلندا، كندا، : مثل العمومية، احملاسبة يف الدولية املعايري تطبيق يف تقدما األكثر الدول يضم :األول املستوى -
 14؛األمريكية املتحدة الواليات و ابريطاني استراليا،
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 وباشرت ، 2006 سنة منذ وهذا الدولية للمعايري وفقا حماسبيا خمططا أعدت اليت الدول ويضم : الثاين املستوى -
 15؛ايطاليا اليابان، فرنسا،: الدول هذه العمومية،من حماسبتها مستوى به على العمل

احملاسبة  يف احملاسبية الدولية للمعايري وفقا حماسيب خمطط مشروع دإعدا يف شرعت اليت الدول يتضمن :الثالث املستوى -
أذربيجان،  أفغانستان، باكستان، :الدول هذه من القانونية تشريعام مستوى على بتعديالت قاموا كما العمومية،

 ج؛والنروي هولندا منغوليا، لبنان، أندونيسيا،
 العاملي والبنك الدويل النقد صندوق من بتشجيع أو ضغط تحت إما قررت اليت الدول يتضمن : الرابع املستوى -

 ؛واهلند كينيا، ألبانيا اجلزائر،: الدول هاته بني اجلديدة، من الدولية اإلنتقال للمعايري
 بة الذمةحماس إىل املرور ختتر مل فهي العمومية، حماسبتها يف املعايري هاته العتماد األخري املستوى يف الزالت اجلزائر أن الواضح من

  .تبنيها إىل دفعت أو أجربت وإمنا املالية،
IV.2 عرض جتربة فرنسا  

و االنتقال من حماسبة الصندوق إىل حماسبة الذمة املالية للدولـة،   لةوللد احملاسيب نظامها حول إصالح الفرنسية التجربة إطار يف
 يالعضو نالقانو روصد الفكرة ذهه عن نتج حيث ة اإلصالحلتبين عملي 1997وتلتها التعليمة العامة سنة 1994فمنذ صدور التعليمة 

  2001.16أوت  01 يف اليةامل نبقانو تعلقامل
  :، وميتاز هذا االصالح باخلصائص التاليةلةوالد حلسابات الشفافية ريتوف على حاإلصال يشملو 

 تحقاق؛اإلس أساس على تعتمد اليت االقتصادية ؤسساتبامل اخلاصة احملاسبة مبادئ على يعتمد -
 ؛لةوللد الدالية الذمة حلسابات الصادقة الصورة إعطاء أجل من سائلةاملو الشفافية مبدأ على ميقو -
 يون؛العموم ناحملاسبو ميسكها اليت العامة احملاسبةون بالصرف، واآلمر اليت ميسكها اإلدارية احملاسبة نب الفصل مبدأ -
 يالذ الفرنسية العمومية احملاسبة جلنة قامت حيث مالعا للقطاع ليةوالد ريعايامل االعتبار نبع العمومية احملاسبة منظا يأخذ -

معيار يتوافق مع نظام املايل للدولة ابتداءا من سنة  13بتبين يف إطار حماسبتها على  Michel prada م العا ديرامل يرأسها
2006 . 

IV.3 عرض جتربة مؤسسات األمم املتحدة: 
 يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة،والعمل املايل اإلبالغ ممارسات بني للتنسيق عاما 25 مدى على جرت عدت حماوالت بعد 

  17.املتحدة باألمم احملاسبة معايري من معينة جمموعة استخدام خالل للمقارنة، من املالية اتهبيانا قابلية حتسني على
املسـار   هـذا  اختـذت  ما وسرعان. العام للقطاع الدولية ةاحملاسبي املعايري 2006 عام يف لألمم املتحدة العامة اجلمعية اعتمدت

 للمنظمات احملاسبية املعايري أنسب هي للقطاع العام الدولية احملاسبية املعايري بأن اعترفت إذ املتحدة األمم منظومة يف أخرى مؤسسات
بتبين املعايري احملاسبية الدولية للقطـاع العـام يف   وميكن اإلشارة إىل أن مثاين مؤسسات منظومة األمم املتحدة قامت . الدولية احلكومية

 ومنظمـة  لالتصـاالت،  الدويل واالحتاد الدولية، البحرية واملنظمة الدويل، منظمة الطريان املدين(، وهي 2010تقاريرها املالية لسنة 
 العامليـة  واملنظمـة  الصناعية، ملتحدة للتنميةا األمم ومنظمة والثقافة، والعلم للتربية املتحدة األمم ومنظمة األمريكية، للبلدان الصحة
  ).اجلوية لألرصاد العاملية واملنظمة الفكرية، للملكية

IV.4 عرض جتربة بلجيكا: 
  :إصالحا مشل ترسانة من اإلجراءات  القانونية هي 2003باشرت بلجيكا سنة 

 القانون العضوي املتعلق بنظام امليزانية؛ -
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 س احملاسبة؛إلغاء قانون املتعلق بتنظيم جمل -
 .القانون املتعلق بامليزانية واحملاسبة املرتبطة بالبلديات والقطاعات اجلهوية -

  :ويركز هذا اإلصالح بشكل أساسي على
 اإلعتماد على نظرية القيد املزدوج؛ -
 إصالح نظام احملاسبة العمومية وذلك بتحضري النصوص التشريعية املتعلقة باملخطط احملاسيب للدولة؛ -
 .على حماسبة الذمة املالية للدولةاإلعتماد  -

 

 
يف هذا احملور يتم التطرق إىل أهم املراحل اليت مرت ا احملاسبة العمومية يف اجلزائر، ودراسة مدى اجتاه نظام احملاسبة العموميـة  

  .IPSASحنو تبين املعايري احملاسبة الدولية للقطاع العام 
I. مراحل تطور نظام احملاسبة العمومية.  

  18:مر نظام احملاسبة العمومية بعدة مراحل خمتلفة منذ االستعمار إىل غاية وقتنا احلايل ومشلت هذه املراحل مايلي
I.1. 1962إىل غاية  1862(االحتالل  مرحلة :( 
العمل مبعظم النصوص التشريعية والتنظيميـة الـيت    احملاسبة العمومية يف اجلزائر خاضع للنظام الفرنسي حيث استمر نظامكان  

املتضـمن تنظـيم احملاسـبة     1862مايو  31كانت حتكم نظام احملاسبة العمومية يف فرنسا ال سيما املرسوم االمرباطوري املؤرخ يف 
 .ائر املستعمرةاملتعلق بالنظام املايل للجز 1950نوفمرب  13املؤرخ يف  1413-50العمومية باإلضافة إىل املرسوم رقم 

I.2. 1975 إىل غاية 1962(مرحلة بعد االستقالل(: 
يف هذه املرحلة قامت اجلزائر بالعمل على إصدار جمموعة من النصوص الفرنسية املطبقة يف خمتلف اجلوانب من جمـال احملاسـبة    

 259-65هذا السياق هو املرسوم رقـم  عملت على تكييفها مع الواقع اجلزائري ولعل اهم نص تنظيمي ميكن ذكره يف  أوالعمومية، 
واحملدد اللتزامات ومسئوليات احملاسبني املنتمني إىل القطاع العام، مبا فيهم أولئك الذين مل تكن هلم صفة  1965أكتوبر  14املؤرخ يف 

 .عمومي مبفهوم نظام احملاسبة العمومية حماسب
مات، املناشري ومذكرات املصلحة اليت تصدرها املديرية العامة للمحاسـبة يف  إىل القواعد التقنية املتمثلة يف جمموعة التعلي باإلضافة

املؤرخـة يف   16تعرف كل حسابات اخلزينة وحتدد كيفية استعماهلا، التعليمة رقم  1967إطار التنظيم من امهها التعليمة العامة لسنة 
  . واملتعلقة مبجموعة حسابات اخلزينة 12/10/1968

I.3.1990إىل غاية  1975(وانني الفرنسية وإصدار احكام تشريعية مرحلة إلغاء الق:( 
، وفـق  1973جويليـة   05يف هذه املرحلة مت إبطال كل النصوص والقوانني واألنظمة العائدة للحقبة االستعمارية الفرنسية يف  
الصادر يف نفس التاريخ، أضف إىل ذلك صدور أحكام تشريعية متعلقة باحملاسبة العمومية، وال سيما تلـك   29-73رقم  االمرأحكام 

املعدل واملتمم واملتعلق بقوانني املالية، ويف خمتلف قوانني املالية السـنوية   1984جويلية  07املؤرخ يف  17-84الواردة يف القانون رقم 
ى بالفراغ القانوين لنظام احملاسبة العمومية، أي عدم وجود نص تشريعي او تنظيمي يكون مبثابة فقد متيزت هذه املرحلة بوجود ما يسم

 .اإلطار العام للمحاسبة العمومية واجلامع ملبادئها وقواعدها واملرجع األساسي األول هلا
I.4. 1995إىل غاية  1990(مرحلة إصدار قانون نظام احملاسبة العمومية:( 
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مبثابة ظهور اإلطار القانوين الذي حيكم احملاسبة العمومية وينظمها وحيدد جمال ونطاق تطبيقها بإصدار القانون تعد هذه املرحلة  
واملتعلق باحملاسبة العمومية، واملراسيم التنفيذية اخلاصة بتطبيقه املصدر األساسـي للقواعـد    1990أوت  15يف  املؤرخ 21-90رقم 

 : زائر، ولعل أبرز هذه املراسيمالقانونية للمحاسبة العمومية يف اجل
 واملتعلق بتعيني واعتماد احملاسبني العموميني؛ 1991سبتمرب 07املؤرخ يف  311-91املرسوم التنفيذي رقم  -
واحملدد لشروط األخذ مبسئولية احملاسبني العموميني  1991سبتمرب  07املؤرخ يف  312-91املرسوم التنفيذي رقم  -

 ابات وكيفية اكتتاب تأمني يغطي مسئولية احملاسبني العموميني؛وإجراءات مراجعة باقي احلس
واحملدد إلجراءات احملاسبة اليت ميسكها اآلمرون بالصرف  1991سبتمرب  07املؤرخ يف  313-91املرسوم التنفيذي رقم  -

 واحملاسبون العموميون وكيفياا وحمتواها؛
واملتعلق بإجراء تسخري اآلمرين بالصرف للمحاسبني  1991سبتمرب  07املؤرخ يف  314-91املرسوم التنفيذي رقم  -

 .العموميني
من اجـل   1991أوت  17يف  078مسحت بظهور القيد املزدوج للعمليات احملاسبية للدولة بصدور التعليمة رقم  املرحلةفهذه 

وحساب مدين، كما حددت نطاق تسهيل دورة العمليات احملاسبية والرقابة على املال العام، حيث ان كل عملية تضم حساب دائن 
  .احملاسبني العموميني واآلمرين بالصرف ومسئوليام ونطاق عملهم والعقوبات جراء تقصريهم يف أداء عملهم

I.5. 2006إىل غاية  1995(مرحلة إصالح اإلطار احملاسيب:( 
 فوج 1995 سبتمرب منذ للمحاسبة العامة يةاملدير فجندت اجلديد احملاسيب اإلطار ملشروع التحضري يف املختصة السلطات شرعت

 علـى  فقـط  يعتمـد  الّذي - الصندوق حماسبة نظام من باالنتقال يسمح مشروع حماسيب إلعداد املديرية، إطارات من مكون عمل
هـذا   قـام حيـث  .  واملنقولة قّاريةالع الدولة ملوارد احملاسيب بالتقييد أيضا تمالذّمة والّيت  حماسبة إىل -إنفاقه متّ ملا احملاسيب التسجيل
الفرنسية،  التجربة من لإلستفادة الفرنسية امليزانية لوزارة التابعة) DGCP(العمومية العامة للمحاسبة باملديريةّ باالتصال بعدها الفوج 

  1997.19أفريل  23أين مت إجناز املشروع واملصادقة عليه يف 
  :وزارة املالية ببعض اإلجراءات لضمان تطبيق فعال للمخطط احملاسيب للدولةوباملوازاة مع إعداد هذا املشروع قامة 

 ):PCE( تكييف أنظمة اإلعالم اآليل مع القواعد اجلديدة ملشروع املخطط احملاسيب للدولة  .1
األخرية برجمة قواعد املخطط احملاسيب للدولة ضمن شبكة اإلعالم اآليل املوجودة، وبذلك أصبحت هذه  2001 حيث مت يف سنة

  20).نظام مدونة حسابات اخلزينة، واملخطط احملاسيب للدولة(حتتوي على نظامني يف آن واحد 
 :تكوين احملاسبني العموميني .2

  21:وزارة املالية عدة اجراءات لتوعية وإعالم احملاسبني يف إطار  برنامج تكويين اختذتحيث 
بنواب أمناء اخلزينة ورؤساء مكاتب احملاسبة لدى اخلزينة خاص  1990ديسمرب لسنة  01نوفمرب و  30يومان دراسيان يف  -

 الوالئية تضمن تقدمي عرض عام للمخطط احملاسيب اجلديد؛
خاص أمناء اخلزينة الوالئية مت فيها عرض ومناقشة اآلراء حول مشروع املخطط احملاسيب  2000أفريل  25دورة تكوينية يوم  -

 للدولة؛
صت نواب أمناء اخلزينة الوالئية و رؤساء مكاتب احملاسبةلدى اخلزينة الوالئية حول خ 2000جوان  10دورة تكوينية يوم  -

 قواعد سري املخطط احملاسيب للدولة؛
 :دورة تكوينية من أجل شرح آليات التقيد احملاسيب للحقوق املثبتة لفائدة كل من -
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  ؛2000جويلية  09أمناء اخلزينة الوالئية وكذا قابضي الضرائب، وذلك يوم 
 2000جويلية  13ابضي اجلمارك واألمالك الوطنية، وذلك يوم ق .  

  22: مرحلتني عرب أرض الواقع على للتطبيق املشروع صالحية من التأكّد أجل من االختبار حيز املخطّط مشروع وضع بعدهاو
 وهذا ميلة، ، غرداية ، ايةجب ، وزو تيزي ، تيبازة ، بومرداس هي واليات ست مستوى على احملاسيب للدولة املخطّط إختبار -

 ؛2000 جويلية من التاسع بداية
 .2003 سنة من بداية هذا كان و :الوطين التراب كامل على االختبار تعميم -

املطبـق يف املؤسسـات   ) PCN( إىل أن هذا املخطط احملاسيب للدولة مت إستلهامه من املخطط احملاسيب الـوطين   اإلشارةوجتدر 
  .  2007مت جتميده يف  املشروعهذا  لكن .اإلقتصادية

II. نقائص نظام احملاسبة العمومية احلايل:  
  23:نظرا للتطورات احلاصلة يف بيئة األعمال أثبت النظام احلايل للمحاسبة العمومية قصوره يف عدة جوانب نذكر بعض منها

II.1.عدم إعطاء نظرة شاملة حول ذمة الدولة: 
) األساس النقـدي (احملاسبية العمومية تتعلق فقط بتحصيل اإليرادات وتنفيذ النفقات حيث أن عملية التسجيل احملاسيب يف إطار 

وبذلك مت إمهال عناصر أخرى مهمة كاألمالك العقارية واملنقولة، وكذا حقوق الدولة وديوا جتاه الغري، واليت تتم متابعتـها خـارج   
  .اإلطار احملاسيب، وهذا أدى إىل سوء تسيري عناصر الذمة للدولة

II.2. طريقة ترقيم حسابات املدونة: 
 أعـداد  على حتتوي حبيث أصبحت احلسابات، جمموعة توازن أفقد خطي تسلسلي لنظام وفقا اخلزينة حسابات ترقيم جمموعة

، جيلهابتس يقوم اليت املالية العملية نوع يطابق الذي احلساب احملاسب معرفة على يصعب مما متشاة عناوين ذات احلسابات من كبرية
   24.اليت تفرضها العمليات اجلديدة املمارسة من طرف الدولة لتطوراتخاصة مع ا

II.3.صعوبة تركيز وجتميع املعلومات احملاسبية: 
جتميع وتركيز املعلومات احملاسبية ال يتماشى مع التقنيات احملاسبية اجلديدة اليت تتطلب وجود نظام إعالم آيل يسهر على تركيـز  

ت احملاسبية من خمتلف مراكز التسجيل، بل إن عملية التركيز ال تتم يف اآلجال املناسبة مما يسـبب يف تـأخر حصـر    خمتلف املعطيا
  .املعلومات واختاذ القرارات

II.4.تعقيد الوثائق احملاسبية : 
  .الوثائق احملاسبية الواجب توفرها يف إطار املدونة تتميز بتعقيدها وعدم سهولة استغالهلا جمملحيث أن 

II.5.املالية االعتمادات استهالك ملتابعة حماسبية قيود عدم توفر : 
 عنه ينتج مما ،زانيةاملي تبويب وفق آلية بصفة تتم أا رغم الوحيد القيد طريق عن خارج احملاسبة سجالت يف متابعتهاحيث يتم 

العمومية ال  احملاسيب النظام فإن خمرجات التايل،وب .العمليات هذه لقيد خمصصة حسابات غياب يف العمومي احملاسب على عبء إضايف
  25.التكاليف وقياس املتاحة املالية استغالل املوارد يف العام القطاع وحدات أداء تقييم جمال يف مفيدة مالية بيانات يوفر

III.  مدى اجتاه نظام احملاسبة العمومية حنو تبين املعايري احملاسبة الدولية للقطاع العامIPSAS  
العرض املسبق للمراحل اليت مرت ا احملاسبية العمومية يف اجلزائر اتضح لنا أن اجلزائر قامت بعدة إصالحات لنظامها  خاللمن 

األثر الكبري يف تطوير   21-90 احملاسيب جلعله أكثر مالئمة للتطورات احلاصلة يف البيئة الداخلية واخلارجية، حيث كان لصدور القانون
واملتعلق بتعـيني واعتمـاد    311-91 ة اجلزائري، وتبعته ترسانة من القوانني و املتمثلة يف املرسوم التنفيذي رقم نظام احملاسبة العمومي
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واحملدد إلجراءات احملاسبة اليت ميسكها اآلمرون بالصرف واحملاسبون العموميون  313-91 احملاسبني العموميني، املرسوم التنفيذي رقم
اجتاه حنو االسـتفادة مـن   (اليت من خالهلا مت تبين مبدأ القيد املزدوج ألول مرة  078أمهها التعليمة رقم اخل، و....وكيفياا وحمتواها

، وهذا مما سهل من عملية التسجيل احملاسيب والرقابة على املال العام وكذا احلـد مـن   )مبادئ وتقنيات حماسبة املؤسسات االقتصادية
  .الفساد املايل

اسبة العمومية و الذي أثبت قصوره يف خمتلف جوانبه من جهة، واالندماج يف البيئة العاملية من جهـة  وكخطوة لتطوير نظام احمل
بإعداد مشروع خمطط حماسيب للدولة يقوم على أساس االستحقاق يف القيـاس احملاسـيب    1995وزارة املالية ومنذ سنة  قامتأخرى، 

اه حنو املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، حيث أن هذه األخرية تعتمد علـى  للعمليات املالية، وتعد هذه اخلطوة نتيجة حتمية لالجت
  .أساس االستحقاق 

، وخاصة بعد جتميد مشـروع املخطـط   )IPSAS(وجتدر اإلشارة إىل أن البيئة اجلزائرية غري جاهزة وبشكل كبري لتبين املعايري 
تيجية مستقبلية لتكييف البيئة اجلزائرية مبا يتوافق مع البيئة العاملية، كذا توفري جمموعـة  احملاسيب للدولة، لذا على وزارة املالية بناء استرا

  .)IPSAS(من املتطلبات لتسهيل عملية تبين املعايري احملاسبية 
 

 
بات مساعدة على تبين املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، هذا بسـبب  على الدولة اجلزائرية توفري جمموعة من املتطل يتوجب

  :البيئة اجلزائرية الغري مالئمة
I. إصالح نظام احملاسبة العمومية : 

) وزارة املالية( نظرا ملا يعاين منه نظام احملاسيب العمومي اجلزائري من عدة أوجه القصور يف خمتلف جوانبه، لذا جيب على الدولة 
وهذا من خالل إلصدار جمموعة من القـوانني  ) PCE(جديد، خاصة بعد جتميد مشروع املخطط احملاسيب للدولة  حماسيباد نظام إجي

  .تستند إليها مؤسسات القطاع العام
II. تغيري أساس القياس احملاسيب: 

 عن الكامل اإلفصاح على حتقيقعد نظام احملاسبة العمومية احلايل على أساس النقدي، حيث أن هذا األساس ال يسا العتمادنظرا 
 احلكوميـة،  للوحدات املالية الذمة عناصر توزيع تطور أو حول بيانات يوفر احلكومية هذا من جهة، ال الوحدات وحقوق  التزامات

 االسـتحقاق املخزونات من جهة أخرى، لذا يتوجب تعديل أسـاس القيـاس بـالتحول إىل     متابعة واالهتالكات و األصول بتقييم
  26.حملاسيبا

خيصها  ما بكل حتميلها حيث يتم ا، خاصة مالية ذمة هلا معنوية شخصية السنة املالية يعطي األساس إىل أن هذا  اإلشارةوجتدر 
  27.الصرف، إضافة  إىل تقييم األصول العينية ومتابعة إهتالكها أو للتحصيل املتوقع من إيرادات ومصاريف بغض النظرعن املوعد

III.  السلطةختفيف مركزية : 
شهدت مؤسسات الدولة يف العقود السابقة مركزية السلطة، حيث تتوىل احلكومة مجيع شؤون املستويات اإلدارية األخرى مـن  

 الوحـدات  هـذه  من منح أي دون احلكومية الوحدات كل يف احملاسبية املعلومات نظم تنميط الوضع هذا عن ، ونتجورقابةختطيط 
 األداء ووحـدات  واألنشـطة  الربامج تصميم فإن حكومية وأخرى وحدة كل بني اهلدف الختالف النظم، ونظرا هذه تطوير سلطة

  28.منها كل يف سيختلف
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IV. تأهيل و تدريب العاملني يف القطاع العام: 
، اآلمـر  احملاسب العمـومي  -تأهيل أعوان احملاسبة العمومية ...) وزارة املالية، وزارة التعليم العايل(يتوجب على اجلهات املعنية 

علميا و عمليا من أجل ضمان التطبيق اجليد للنظام احملاسيب  -..بالصرف، املراقب املايل، القاضي لدى جملس احملاسبة، الطلبة اجلامعيني
  29:املتوافق مع املعايري، لذا يتوجب ما يلي

 ولية للقطاع العام؛عقد دورات تدريبية مبشاركة األكادميني و املهنيني خاصة بتبين املعايري احملاسبية الد -
 .تطوير املناهج الدراسية يف اجلامعات و مراكز التكوين لكي تتضمن املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام -
V. الدعم واملساندة السياسية من متخذي القرارت: 

ن قبل مجيع األطراف ذات العالقة أن تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف اجلزائر ال يتم إال من خالل دعم ومساندة م
ألن تبين هذه املعايري ضمن نظام احملاسبية العمومية يلزم توفري إعتمـادات ماليـة كـبرية و    ...) السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية( 

  .كفاءات عالية من أجل جناحه
VI. تبين تقنيات و تكنولوجيا حديثة يف املؤسسات العمومية: 

توافق مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يتوجب توفري تكنولوجيا كافية وفعالـة، إلن اسـتخدام   من أجل تسهيل عملية ال
اإللكترونية يزيد من سرعة اإلجناز فيما يتعلق بالعمل احملاسيب و يتيح فرصة احلصول على معلومات حماسبية أكثر دقة مما  احملاسبيةالنظم 

  .املالية يكون له أثر إجيايب على التقارير
 

 
مصممة ليتم تطبيقها على البيانات املالية املتعلقـة   )IPSAS( من خالل ما سبق اتضح أن املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 

يف  احلكومات تقدمها اليت األرقام غموض من التقليل يف وتساهم الدولة، ملالية الصحيحة بالقراءة تسمح باملؤسسات العمومية، حيث
مسـتحقات   حتصـيل  يف التهاون حيث من سواء العام، املال تبديد مواطن حتديد يف تساهم كما .الدولة ميزانية عن حديثها معرض
  . العمومية النفقات يف الغلو أو الدولة

 يف سـبية احملا الدوليـة  للمعايري وفقا حماسيب خمطط مشروع إعداد يف بعض  الدول باشرت تطبيق هذه املعايري  وأخرى شرعت
وسيتم إعداد مشروع  ،2007، لكن مت جتميده يف 2003املخطط احملاسيب  الشروع يف تطبيقاحملاسبة العمومية، من بينها اجلزائر أين مت 

حيث يعد خطوة كبرية لالجتاه لتطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطـاع  .2014خالل  )SCF( جديد يتوافق مع النظام احملاسيب املايل 
ام، إال انه إعداد املشروع ال يتم إال من خالل دراسة واقع نظام احملاسبة العمومية اجلزائري حاليا ودراسة متطلبات تـبين املعـايري   الع

  .احملاسبية الدولية للقطاع العام
  :متوصل إليها من خالل هذه الدراسة هي كالتايل وكاستنتاجات

 قق اإلفصاح الكامل عن البيانات املالية احلكومية؛معايري احملاسبة الدولية وفق أساس االستحقاق حي -
 االعتراف الدويل مبعايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام على أساس االستحقاق يف تزايد مستمر؛ -
الدول املتقدمة هي الدول األكثر إقباال على تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام وفق أساس االستحقاق، وهذا  -

 ب االمتيازات اليت ميتاز ا؛بسب
قيام احلكومة اجلزائرية من خالل وزارة املالية جبهود معتربة إلعداد مشروع حماسيب يسمح باالنتقال من نظام حماسبة  -

 الصندوق إىل حماسبة الذمة املالية؛



  نظام احملاسبة العمومية اجلزائري بني الواقع ومتطلبات تبين املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 
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ىل حماسبة الذمة، قد يكون جتميد مشروع إصالح نظام احملاسبة العمومية الذي يسمح باالنتقال من نظام حماسبة الصندوق إ -
نتيجة إلنتقال اجلزائر من املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام احملاسيب املايل املعد وفق املعايري احملاسبية الدولية، حيث كان 

 املخطط احملاسيب للدولة مستلهم من املخطط احملاسيب الوطين؛
وع إىل نظام حماسبة الصندوق والذي تكتنفه عدة سلبيات يف جتميد مشروع إصالح نظام احملاسبة العمومية أدى إىل الرج -

 ظل التطور يف خمتلف جوانب املالية العامة؛
 .خاصة بعد جتميد مشروع املخطط احملاسيب (IPSAS)عدم جاهزية البيئة اجلزائرية لتبين معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام  -

  :ن خالل هذه الدراسة، فإننا نوصي مبا يليبناء على االستنتاجات السابقة املتوصل إليها م
العمل على تطوير وإصالح نظام احملاسبة العمومية ملواكبة التطورات احملاسبية الدولية، وذلك من خالل تطبيق أساس  -

 االستحقاق احملاسيب يف املؤسسات العمومية اجلزائرية للتوافق مع تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام؛
ونظام احملاسبة على  IPSASعمل على تأهيل وتدريب العاملني يف جمال احملاسبة العمومية لقبول تطبيق املعايري الدولية ال -

 اساس االستحقاق؛
 العمل على التخفيف من مركزية السلطة يف املؤسسات العمومية اجلزائرية خاصة مع تطور وتشعب االنشطة احلكومية؛ -
 عة على املؤسسات العمومية يف اجلزائر؛العمل على تطوير مهنة املراج -
 العمل على تطوير أنظمة احلاسب اآليل يف مجيع العمليات املالية واحملاسبية خاصة يف ظل التطور التكنلوجي؛ -
العمل على إصدار قوانني من شأا أن يئ بيئة مناسبة لتطبيق املعايري احملاسبية للقطاع العام، أضف إىل ذلك سد الثغرات  -

 يعاين منها النظام احلايل للحد من الفساد املايل واالداري يف القطاع العام؛ اليت
  .االستفادة من جتارب الدول األخرى املطبقة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام -

  

 
1 



 
 

 
 .16 ص ، 2004 ،ناألرد ،نعما التوزيع،و للنشر حلامدا دار ، احلكومية احملاسبة يف والعملية العلمية األصول ،حلجاويا علي أبو محسا 1
، مذكرة ماجستري، جامعة ورقلة، كلية العلوم االقتصادية ) IPSAS(ة اجلزائرية يف ظل معايري القطاع العام اجتاه نظام احملاسبة العموميسيا قمو، آ 2

 13، ص2012والتجارية وعلوم التسيري، ختصص حماسبة وجباية،
 .1.2، املادة1990أوت  15، املؤرخ يف ، املتعلق باحملاسبة العمومية90/21قانون ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 3

  ختصاراإل  الداللة باللغة األجنبية  الداللة باللغة العربية
 International public sector Accounting Standards IPSAS  العام للقطاع الدولية احملاسبة معايري

  International public sector Accounting Standards  Board IPSASB  جملس املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

  governmental Accounting Standards Board GASB  جملس معايري احملاسبة العمومية

  International Federation of Accountants IFAC  للمحاسبني الدويل اإلحتاد

  Nomenclature des comptes de trésor NCT  اخلزينة حسابات مدونة

  Plan comptable de l’état PCE  للدولة احملاسيب املخطط



IAS-IFRS-IPSAS 
–– 24252014  

 

 
 
- 807 - 

 

 
4  BISSAAD Ali, DROIT DE LA COMPTABILITE PUPLIQUE , édition HOUMA , 
Alger ,2004 , p 8. 

 147ص، سيا قمو، مرجع سابقآ 5
6 International Federation of Accountants(IFAC),International Public Sector Accounting 
Standards Board,Edition2012,p2.   

 .14-13ص-، ص2010، اجلزء األول، طبعةإصدارات املعايري احملاسبية للقطاع العاماالحتاد الدويل للمحاسبني،  7
  14االحتاد الدويل للمحاسبني، مرجع سبق ذكره، ص 8
 .2.1مرجع سابق، املادة ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 9

 .149آسيا قمو، مرجع سبق ذكره، ص 10
- 29االصالح احملاسيب يف اجلزائر: ، امللتقي الدويل بورقلة حول8200-2003واقع إصالح احملاسبة العمومية يف اجلزائرد عبد السميع روينة،  11

 5، ص2011نوفمرب30
 155، صنفس املرجع السابق 12
 4، مرجع سبق ذكره، صد عبد السميع روينة 13
، جملة معايري احملاسبة احلكومية الدولية وأمهيتها يف تطوير النظام احملاسيب احلكومي العراقي ،صاحل انسلم اهلادي عبد ابراهيم حممد علي اجلزراوي، 14

 11،ص2012، 3، العدد2املثين للعلوم اإلدارية واالقتصادية، الد
 5، مرجع سبق ذكره، صعبد السميع روينة 15

 145مرجع سبق ذكره، ص آسيا قمو، 16 
  3، ص2010، تقرير وحدة التفتيش املشتركة، جنيف سسات منظومة األمم املتحدة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامجاهزية مؤجريارد بريوا،  17
  .11-9ص –، ص 2003دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، سنة احملاسبة العمومية،  مسعي حممد، 18
  8-7، مرجع سبق ذكره، صد عبد السميع روينة 19
جامعة ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ، مذكرة ماستر، )IPSAS(تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  إمكانيةهند محاين،  20

  17ص، 2013التسيري، ختصص دراسات حماسبية وجبائية معمقة، 
 18نفس املرجع السابق، ص 21
 9، مرجع سبق ذكره، صعبد السميع روينة 22
 21سبق ذكره، صمرجع ، هند محاين 23
التجارية  االقتصادية، كلية العلوم هرا، أطروحة دكتوآفاق إصالح نظام احملاسبة العمومية اجلزائري اخلاص بتنفيذ العمليات املالية للدولةشالل زهري،  24

   176، ص2014 وعلوم التسيري، ختصص تسيري املنظمات، جامعة أحممد بوقرة بومرداس،
 .177نفس املرجع السابق، ص 25
  31، مرجع سبق ذكره، صشالل زهري 26
، مذكرة ماجستري غري منشورة، اجلامعة )دراسة ميدانية(اإلطار العام لتقومي وتطوير النظام احملاسيب احلكومي الفلسطيين حممود عبد اهللا حممود وشاح،  27

  .53، ص2008اإلسالمية، غزة، فلسطني، سنة 
، مذكرة ماجستري غري )دراسة ميدانية(احلكومية الفلسطينية بأسلوب موازنة الربامج واالداء  تطوير موازنة الوحداتحسن زكي أمحد عثمان،  28

  .56منشورة، جامعة القاهرة، مصر،ص
  23هند محاين، مرجع سبق ذكره، ص 29



IAS-IFRS-IPSAS 
–– 24252014  

 

 
 

 



Tome II 
Dépôt légal: 30.10.2014                                                               ISSN: 2392 - 5191 

  

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
    

  
 
 
 
  



 

 
 

 



  

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
 
  

 
 
 
  



 

 
 

 



 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Dépôt légal: 30.10.2014 - ISSN : 2392 - 5191 

Laboratoire Performance 
Des Entreprises Et Des  

Economies Dans Le 
Cadre De La 

Mondialisation 
 
 
 

  

  

République Algérienne Démocratique et Populaire   
 

 
-*-*-*-* -*-* -*- 

Ministre de l'Enseignement  Supérieur et de la 
Recherche Scientifique 

-*-*-*-*-*-*-*-  
Université Kasdi Merbah Ouargla   

Faculté des Sciences économiques et commerciales et 
des Sciences de Gestion 

-*-*-*-*-*-*-*- 
 Département Des Sciences 

 Commerciales 
-*-*-*-*-*-*-*- 

En collaboration  avec 
 

Laboratoire Université, 
Entreprise Et 

Développement Local 
Durable  

 

Colloque International Sur 

24 et 25 Novembre 2014 

Le Rôle des Normes Comptables Internationales 

 (IAS/IFRS, IPSAS) dans l'activation de la performance 

 des entreprises et des gouvernements 
- La tendance du système comptable (financier et public) d'après des expériences internationales - 



LLee  RReeccuueeiill  DDeess  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  DDuu  CCoollllooqquuee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSuurr  ::  LLee  RRôôllee  ddeess  NNoorrmmeess  CCoommppttaabblleess  IInntteerrnnaattiioonnaalleess  
((IIAASS//IIFFRRSS,,  IIPPSSAASS))  ddaannss  ll''aaccttiivvaattiioonn  ddee  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeess  eennttrreepprriisseess  eett  ddeess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  --  LLaa  tteennddaannccee  dduu  ssyyssttèèmmee  

ccoommppttaabbllee  ((ffiinnaanncciieerr  eett  ppuubblliicc))  dd''aapprrèèss  ddeess  eexxppéérriieenncceess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess--  oorrggaanniisséé  lleess  2244  eett  2255  NNoovveemmbbrree  22001144 
 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



LLee  RReeccuueeiill  DDeess  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  DDuu  CCoollllooqquuee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSuurr  ::  LLee  RRôôllee  ddeess  NNoorrmmeess  CCoommppttaabblleess  IInntteerrnnaattiioonnaalleess  
((IIAASS//IIFFRRSS,,  IIPPSSAASS))  ddaannss  ll''aaccttiivvaattiioonn  ddee  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeess  eennttrreepprriisseess  eett  ddeess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  --  LLaa  tteennddaannccee  dduu  ssyyssttèèmmee  

ccoommppttaabbllee  ((ffiinnaanncciieerr  eett  ppuubblliicc))  dd''aapprrèèss  ddeess  eexxppéérriieenncceess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess--  oorrggaanniisséé  lleess  2244  eett  2255  NNoovveemmbbrree  22001144 
 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
                                                Colloque International Sur 

Le Rôle des Normes Comptables 

 Internationales (IAS/IFRS/IPSAS) 

 dans l'activation de la performance 

 des entreprises et des gouvernements 



LLee  RReeccuueeiill  DDeess  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  DDuu  CCoollllooqquuee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSuurr  ::  LLee  RRôôllee  ddeess  NNoorrmmeess  CCoommppttaabblleess  IInntteerrnnaattiioonnaalleess  
((IIAASS//IIFFRRSS,,  IIPPSSAASS))  ddaannss  ll''aaccttiivvaattiioonn  ddee  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeess  eennttrreepprriisseess  eett  ddeess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  --  LLaa  tteennddaannccee  dduu  ssyyssttèèmmee  

ccoommppttaabbllee  ((ffiinnaanncciieerr  eett  ppuubblliicc))  dd''aapprrèèss  ddeess  eexxppéérriieenncceess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess--  oorrggaanniisséé  lleess  2244  eett  2255  NNoovveemmbbrree  22001144 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LLee  RReeccuueeiill  DDeess  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  DDuu  CCoollllooqquuee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSuurr  ::  LLee  RRôôllee  ddeess  NNoorrmmeess  CCoommppttaabblleess  IInntteerrnnaattiioonnaalleess  
((IIAASS//IIFFRRSS,,  IIPPSSAASS))  ddaannss  ll''aaccttiivvaattiioonn  ddee  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeess  eennttrreepprriisseess  eett  ddeess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  --  LLaa  tteennddaannccee  dduu  ssyyssttèèmmee  

ccoommppttaabbllee  ((ffiinnaanncciieerr  eett  ppuubblliicc))  dd''aapprrèèss  ddeess  eexxppéérriieenncceess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess--  oorrggaanniisséé  lleess  2244  eett  2255  NNoovveemmbbrree  22001144 
 

   

  

  
 

 

PPrroobblléémmaattiiqquuee::  
 

        La dernière crise financière mondiale a fait naître de nouvelles questions concernant le développement 
de la comptabilité, la transparence et la révélation au niveau des secteurs privés et publics. La première 
étincelle à cette crise était le manque de la transparence, le déficit des normes comptables à traiter et traduire 
les nouveautés des produits financiers en général et structurés en particulier. Certes, ces normes avaient un 
rôle direct et indirect dans l'explosion de la crise et ses conséquences.  D’autre part, cette crise avait le grand 
effet sur les pratiques comptables et les politiques de révélation et de transparence aux gouvernements et au 
secteur public dans de nombreux pays où l'état financier réel de ces pays a été dissimulé et faussement 
déclaré, ce qui a approfondit les troubles et l'instabilité croissante de l'économie mondiale qui a affronté la 
crise de la dette souveraine de la plupart des pays développés, qui limitent l'efficacité des normes comptables 
internationales du secteur public « IPSAS » et ses applications dans le suivi de la crise et de prédire son 
occurrence. 
        Ces événements ont poussé les organisations internationales et les institutions spécialisées à ouvrir le 
débat afin de reconsidérer les normes comptables internationales et les normes internationales de 
l'information financière (IAS / IFRS), dirigée par le Conseil des normes comptables internationales (IASB) et 
les Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) dirigé par le Conseil des normes 
comptables internationales pour le secteur public de la International Federation of Accountants. l'objectif de 
ces normes comptables est de répondre aux besoins des différent participants économistes et les pratiquants 
des affaires ainsi que les administrations gouvernementales et des institutions publiques , y compris l'aide à 
obtenir des informations de qualité couvrant les besoins des utilisateurs et la détection précaire des crises . 
        Avec cet élan dans l'élaboration des normes comptables au niveau international, l'Algérie avait connu 
un changement radical dans son système de comptabilité, qui a vu l'adoption d'un système de comptabilité 
financière (SCF) compatible avec les (IAS/IFRS), en plus de l'orientation adoptée pour réformer les 
méthodes adoptées dans le processus de configuration, la gestion et le contrôle du budget de l'État en vue 
d'accroître la transparence et la reddition de comptes, et ce, selon une stratégie à long terme. 
Ces choix que l’Algérie avait suivi dans la tendance mondiale à ces normes visent à une plus grande 
intégration dans l'économie mondiale et une plus grande efficacité de leurs systèmes au niveau micro pour 
les institutions économiques du secteur privé et public et au niveau macro pour les établissement et les 
entreprises publics et leurs services.  
        Sur cette base, la question fondamentale que nous essayons de répondre à travers ce forum, est formulée 
comme suit : 

Comment les normes comptables internationales peuvent-elles  contribuer à 
l'activation de la performance des entreprises économiques et des institutions  

gouvernementaux ?  
 

        De ce point, nous organisons ce forum international pour mettre en évidence l'importance des normes 
comptables internationales dans la vie économique en vue d'améliorer la qualité de l'information financière et 
de réduire la manipulation de l'argent public et l'orientation des politiques économiques de l'État. 
        Nous allons discuter une série d’axes où nous tentons de parler des éléments importants en rapport 
direct avec le sujet. 
        Ce forum est international, il a pour but de donner des dimensions mondiales pour partager les 
expériences et les points de vue. 

Le Rôle des Normes Comptables Internationales (IAS/IFRS, IPSAS) 
 dans l'activation de la performance des entreprises et des gouvernements.  
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LLeess  aaxxeess  dduu  ccoollllooqquuee::  
 

Axe I: Les fondements théoriques de l’élaboration des normes comptables internationales et 
la sélection des politiques comptables. 

1. Cadre institutionnel pour les normes comptables internationales; 
2. Systèmes comptables et les efforts internationaux de normalisation; 
3. Research Méthodes de recherches pour expliquer le choix de politiques comptables dans l’élaboration des 
normes; 
4. Normes comptables internationales et les normes internationales d'information financière (IAS / IFRS); 
5. Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS); 
6. Normes comptables pour les banques et institutions financières islamiques; 
7. Normes comptables internationales et les effets de la crise financière mondiale. 

Axe II: Le système de comptabilité financière et les exigences de l'application des normes 
comptables internationales. 

1. Cadre conceptuel et juridique du système comptable financier; 
2. Organismes de normalisation comptable en Algérie; 
3. Système de comptabilité financière  et le problème de l'évaluation et de la mesure; 
4. Système de comptabilité financière et l'efficacité de la communication financière; 
5. Système de comptabilité financière et de la performance financière, la gouvernance d'entreprise; 
6. Système de comptabilité financière et de la législation financière et fiscale; 
7. Système de comptabilité financière, la méthodologie d'Audit à la lumière des normes internationales d'audit ISA. 

Axe III: Les normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) et la performance 
comptables des institutions  publics en Algérie. 

1. Rôle des institutions supérieures (Conseils de la comptabilité et des institutions parlementaires) dans la législation 
financière; 
2. Contrôle de responsabilité, la manière de gestion décentralisée dans les organismes gouvernementaux; 
3. Evaluation et la révélation comptable dans les organismes gouvernementaux; 
4. Indicateurs d'évaluation de performance comptable des organismes gouvernementaux; 
5. système d'information comptable public et son rôle dans l'amélioration de la performance administrative des 
institutions gouvernementales; 
6. Rôle des facteurs économiques et environnementaux dans la construction des normes et les politiques comptables 
dans le secteur public; 
7. Réalité du système comptable public en Algérie et les mécanismes de son développement. 

 Axe IV: L’exposition des expériences de certains pays et institutions dans l'application des 
normes comptables internationales. 

1. Rôle des organismes professionnels et non-professionnels pour assurer la compatibilité des normes comptables 
internationales avec l'environnement algérien; 
2. Expérience des pays développés dans l'application des normes comptables internationales; 
3. Expérience des pays en développement dans l'application des normes comptables internationales; 
4. Système de comptabilité international et les efforts de la conformité comptable au niveau international et régional; 
5. Une étude comparative entre les normes comptables islamiques et les normes comptables internationales; 
6. Exposition des cas pratiques des pratiques comptables de certaines institutions économiques et des organismes 
gouvernementaux locaux; 
7. Évaluation des applications de système de comptabilité financière dans les secteurs de l'économie nationale (les 
banques, les institutions financières, la construction et les travaux publics, les entreprises de tourisme .... etc). 

 

Le Rôle des Normes Comptables Internationales (IAS/IFRS, IPSAS) 
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LLeess  oobbjjeeccttiiffss  dduu  ccoollllooqquuee::  
 

1. Enrichir le débat sur l'importance des normes comptables internationales dans l'activation de la 
performance du secteur public et privé en Algérie; 

2. Identifier les tendances du système comptable algérien par rapport à l'expérience internationale; 
3. Souligner le rôle des organismes de normalisation comptable en Algérie, ainsi que la contribution de 

l'université et des programmes d'enseignement supérieur à l'avancement de la réforme comptable et 
fournir ce que le marché du travail a besoin, tel que la main-d'oeuvre qualifiée et spécialisée; 

4. Exposer les mécanismes d'application des normes comptables internationales dans l'environnement 
comptable algérienne et étudier les effets résultant 

5. Soutenir la recherche scientifique dans la conception et la rationalisation des politiques économiques 
de l'État; 

6. Démontrer le rôle de la comptabilité et l'ampleur de sa contribution à la réalisation du 
développement durable à travers la transparence dans l'utilisation et la préservation des fonds publics 
et fournir des informations comptables en conformité avec les normes comptable internationales ; 

7. Impliquer les professionnels et acteurs de la législation financière et comptable pour exprimer leurs 
préoccupations et essayer de les formuler sous une forme scientifique et académique en fournissant 
des renseignements et des moyens scientifiques et pratiques pour améliorer la performance des 
institutions économiques et des organismes gouvernementaux. 
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Etude du processus du passage de PCN vers le SCF 
Au niveau du FONDS NATIONAL D’INVESTISSEMENT (FNI) Algérie 

Study of the transition process the PCN to the SCF 
At the NATIONAL INVESTMENT FUND (FNI) Algeria 

 
Dr. Amine MOKHEFI )*(   & Mr. Taha HANNI )**(                                                                                                               
Université de Mostaganem - Algérie 
Fonds national d’investissement (FNI) - Algérie 

  

 
Résumé : La mise en œuvre du Système Comptable Financier, représente un impératif auquel le 
FONDS NATIONAL D’INVESTISSEMENT (FNI) devait se soumettre en 2010.  

Dans ce cadre et pour assurer le passage du PCN 82 (le plan comptable interne en vigueur 
jusqu’à fin 2009) vers  le nouveau plan comptable financier (plan comptable  sectoriel  des banques 
et établissements financiers adopté aux spécificités du FNI)  dans  les meilleures conditions, la 
Direction du FNI a consacré tous les moyens pour atteindre cet objectif avec l’assistance de deux  
experts indépendants accompagnateurs et des commissaires aux comptes.   

Ce changement significatif dans le traitement de l’information comptable et financière à partir 
de l’année 2010 a entrainé une nouvelle vision dans l’évaluation économique et financière de cette 
Institution.  

L’étude qui suit vise a présenté les différentes étapes qui ont été prévues par la note 
méthodologique de premier passage vers le SCF ainsi que les règles d’application au niveau du 
fonds national d’investissement.  
  
Mots clés : Transition – Méthodologie – PCN – SCF – FNI. 
 
Abstract: Implementation of the Financial Accounting System, which is an imperative the 
NATIONAL INVESTMENT FUND (NIF) was subject in 2010. 

In this context and in order to ensure the passage of the NCP 82 (internal accounting terms in 
effect until the end of 2009) to the new financial accounting system (accounting sector banks and 
financial institutions adopted to the specific FNI) in the best conditions, Directorate FNI spent all 
means to achieve this goal with the assistance of two independent coaches and auditors. 

This significant change in the treatment of financial and accounting information from the year 
2010 resulted in a new vision in the economic and financial evaluation of this institution. 

The following study is presented the steps that have been provided by the methodological note 
first pass to the CFS and the implementing rules at the national investment fund. 
 
Keywords: Transition - Methodology - PCN - SCF - FNI. 
 

 
I- Introduction :  

Le projet de nomenclature des comptes a déjà fait l'objet d'un examen par le Conseil de 
Direction en sa séance du 17 mars 2010 qui a marqué son approbation pour sa soumission au 
Ministère des Finances - Conseil National de Comptabilité - après avoir apporté les compléments 
relatifs aux règles de fonctionnement des comptes conformément au Système Comptable Financier 
et au règlement de la Banque d'Algérie n° 09-08 du 29 décembre 2009, relatif aux règles 
d'évaluation et de comptabilisation des instruments financiers des Banques et Etablissements 
Financiers, publié en février 2010. 

Il faut observer que le projet présenté a tenu compte des observations formulées par l'un des 
Commissaires Aux Comptes dans son rapport...intérimaire – novembre 2010 - relatives au cadre 
comptable proposé par rapport à celui du plan de comptes bancaires (plan de référence). 

Par ailleurs, il faut signaler que les tests effectués sur la base de ce plan, comme plan de 
destination, pour la translation des données du bilan 2009 ont été concluant et validé par l'expert 
accompagnateur chargé de la mise en œuvre du SCF. 
__________________________________________ 
eMail :   (*) : mokhefiamine@yahoo.fr  &  (**) : taha_henni@hotmail.com 
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1- le cadre légal et règlementaire : 
 

Le présent projet s'est inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n°07-11 
du 25 novembre 2007 portant Système Comptable financier à mettre en vigueur à 
compter du 1er janvier 2010. 

Les textes réglementaires pris pour son application sont les suivants : 
 Décret exécutif n°08-156 du 26 mai 2008 portant application des dispositions de la 

dite loi ; 
 Arrêté du 26 juillet 2008 fixant les règles d'évaluation et de comptabilisation des 

actifs, des passifs, des charges et des produits ; 
 Décret exécutif n° 09-110 du 7 avril 2009 fixant les conditions et modalités de tenue 

de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques ; 
Dans ce contexte, la Banque d'Algérie a publié trois (03) règlements : 

 Le règlement n°09-04 du 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaires et 
règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers ; 

 Le règlement n°09-05 du 18 octobre 2009 relatif à l'établissement et à la publication 
des états financiers des banques et des établissements financiers ; 

 Le Règlement Banque d'Algérie n° 09-08 du 29 /12/09, relatif aux règles 
d'évaluation et de comptabilisation des instruments financiers des Banques et 
Etablissements Financiers. 
 

2- l'adoption du plan de comptes sectoriel comme cadre de référence : 
  

Le FNI, n'étant pas agrée par la Banque d'Algérie, non assujettie à la loi sur la monnaie 
et le crédit, l'adoption de ce plan de compte spécifique, nécessite sa légalisation, par son 
adoption par le Ministère des Finances. 
2.1 Les éléments motivant l'adoption du plan comptable sectoriel 

Le 16 décembre 2009, le conseil de Direction a approuvé l'adoption par le FNI-BAD 
du plan comptable sectoriel des banques et établissements financiers comme plan 
comptable de référence. Cette adoption est basée essentiellement sur les éléments suivants : 
Les Statuts  

Les statuts actuels, (et le projet de statuts en cours) indiquent que la 
comptabilité est tenue sous la forme commerciale. Ils ne comportent pas d'obligation à 
adopter tel ou tel plan de référence ; Latitude est laissée au propriétaire de fixer le plan de 
comptes. 
La Nature des Activités 

La nature de ses activités et les opérations traitées est quasiment identique à celle 
des établissements de crédit assujettis, à l'exception de la détention de dépôts de la clientèle 
et la gestion des moyens de paiements. En effet, la définition, le contenu des comptes et les 
règles de fonctionnement concernant les autres opérations sont conformes aux actes et à la 
nature des opérations traitées aujourd'hui ou appelés à être prise en charge à l'avenir par le 
Fonds comme les prises de participations et la gestion des autres instruments financiers. 
Un Référentiel Commun 

Il constitue un référentiel, un outil d'information et un langage commun 
qui facilitera sensiblement les rapports avec les institutions financières, les analystes et 
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réviseurs externes. Il paraît alors naturel et dans l'absolu d'opter pour le plan de 
comptes bancaires comme cadre de référence et d'apporter les adaptations nécessaires 
en tenant compte des spécificités de l’institution. 
2.2 Les Textes applicables au FNI-BAD 

Considérant ce qui précède, le FNI est soumis donc à des textes de droit commun 
complétés par un cadre de référence constitués des textes spécifiques relatifs aux 
règlements 09/04 09/05-09/08 et de la Banque d'Algérie. 
2.2.1 Textes Généraux ou de droit commun  

 Le Code de commerce ; 
 La loi n° 07-11 du 25 novembre 2007 portant système comptable financier ; 
 Ordonnance n°09-01 du 22 juillet 2009, portant loi de finances complémentaire pour 

l'année 2009 (article 143 définissant les éléments de faible valeur) ; 
 Loi n° 09-09 du 30 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010 ; Décret 

exécutif n° 08-156 du 26 mai 2008, portant application des dispositions de la loi n° 
07-11 du 25 novembre 2007 portant système comptable financier ; 

 Décret exécutif n°07-210 du 04 juillet 2007, fixant les conditions de réévaluation des 
immobilisations corporelles amortissables et non amortissables figurant au bilan clos 
au 31 décembre 2006 des organismes régis par le droit commercial ; 

 Décret exécutif n° 09-110 du 7 avril 2009 fixant les conditions et modalités de tenue 
de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques ; 

 Arrêté du 26 juillet 2008 fixant les règles d'évaluation et de comptabilisation ; 
 Instruction n° 02 du 29 octobre 2009, portant première application du nouveau système 

comptable financier en 2010 ; 
 Conseil National de Comptabilité 2010, Note méthodologique de première 

application du SCF du 19 octobre 2010.  
2.2.2 Textes de référence et spécifiques au plan de comptes interne 

 Le règlement de la Banque d'Algérie n°09-04 du 23 juillet 2009 portant plan de  
comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et établissement 
financiers; 

 Le règlement de la Banque d'Algérie n° 09-05 du 18 octobre 2009 relatif à 
l'établissement et à la publication des états financiers des banques et des 
établissements financiers ; 

 Règlement Banque d'Algérie n°09-08 du 29 /12/09, relatif aux règles d'évaluation et 
de comptabilisation des instruments financiers des Banques et Etablissements 
Financiers.  

 

3- le cadre comptable : 
 

3.1 Les spécificités du Fonds 
 Comparativement aux banques et établissements financiers, le FNI n'est pas habilité 

de par ses statuts, à détenir les fonds du public ou à gérer les moyens de paiement. 
Son activité comporte essentiellement des transactions à long terme et peu de 

transactions à court terme. Celles-ci se font pour son propre compte sur ses propres 
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ressources ou pour le compte de l'Etat. Les statuts de fonds prévoient l'élaboration d'un 
bilan propre et d'un bilan pour compte de l'Etat. 

Les éléments d'actif, de passif ou hors bilan libellés en devises du FNI sont 
constitués essentiellement des engagements contractés auprès des institutions financières 
étrangères et rétrocédés à la clientèle à des conditions identiques ou particulières et ce, dans 
le cadre du financement des projets d'investissement ou des contrats d'acquisition des biens 
d'équipement et convertis en DA à l'occasion des remboursements et des recouvrements et 
sur la parité de la Banque d'Algérie. 

Ces opérations ne sont donc assimilées ni à des opérations de couverture dinars 
contre devises ou devises contre devises, ni à un prêt ou un emprunt réalisé sur un marché 
des devises (ou une opération de change à terme associé à un swap). Par ailleurs, le FNI ne 
reçoit ni les fonds en devises, ni ne fournit aux clients des fonds en devises ou en dinars. 

De plus, le FNI n'a pas de correspondants à l'étranger, de sorte que les opérations 
vont se dénouer en dinars par le moyen d'une opération de change au comptant et les cours 
de conversion utilisés sont ceux publiés par la Banque d'Algérie et servent de référence 
pour la réévaluation à l'occasion des opérations d'actualisation et d'arrêté des comptes 
sociaux annuels. 

Ce qui précède motive la non tenue d'une 'comptabilité devises' par le FNI comme 
exigé par les dispositions réglementaires de la Banque d'Algérie régissant les opérations en 
devises. Néanmoins et compte tenu de l'existence d'opérations libellées en devises, le FNI 
peut tenir en extracomptable des fichiers devises. 
 

Le FNI-BAD n'est pas soumis aux règles prudentielles de la Banque d'Algérie 
Toutefois, ses fonds doivent être gérés avec prudence. En effet ses interventions 

peuvent comporter des risques importants liés à l'importance des montants et des durées de 
ses financements. Ces risques doivent être clairement identifiés et classés comptablement 
facilitant leur traitement. Il demeure entendu que le champ d'application de ces règles est 
porté uniquement sur les opérations initiées directement par le Fonds ou sous sa 
responsabilité (risque et responsabilité FNI). 

 L'application de ces règles sera assurée conformément aux dispositions statutaires et 
contrôlée en permanence par le Conseil de Direction, le cas échéant, par le biais de son 
comité d'audit. 
 

Le Fonds est soumis à un dispositif fiscal réduit aux seules taxes de consommation 
directe et les droits d'enregistrement et d'une façon générale aux taxes non récupérables 
fiscalement. Ses revenus ne sont pas imposables. Ses spécificités entrainent un certain 
nombre d'aménagements du plan de compte de référence. 
 

3.2 Les aménagements apportés 
  

Le contenu des classes a été largement reconduit, exception faite des modifications 
rendues inévitables par la création de nouvel intitulé comptable à l'intérieur de la classe 5 : 
Emprunts et Dettes assimilées (CMT et CLT). 

Au-delà, suivant les cas, du troisième ou du quatrième chiffre, le FNI a toute latitude 
pour créer les sous-comptes qu'exige une analyse poussée des valeurs d'actif et du passif 
mais surtout des charges et des produits. Cependant, pour une grande clarté du système ou 
du schéma préconisé, des rectifications mineures ont été apportées aux sous-comptes à 



LLee  RReeccuueeiill  DDeess  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  DDuu  CCoollllooqquuee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSuurr  ::  LLee  RRôôllee  ddeess  NNoorrmmeess  CCoommppttaabblleess  IInntteerrnnaattiioonnaalleess  
((IIAASS//IIFFRRSS,,  IIPPSSAASS))  ddaannss  ll''aaccttiivvaattiioonn  ddee  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeess  eennttrreepprriisseess  eett  ddeess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  --  LLaa  tteennddaannccee  dduu  ssyyssttèèmmee  

ccoommppttaabbllee  ((ffiinnaanncciieerr  eett  ppuubblliicc))  dd''aapprrèèss  ddeess  eexxppéérriieenncceess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess--  oorrggaanniisséé  lleess  2244  eett  2255  NNoovveemmbbrree  22001144 
 

 
 

- 5 - 

l'effet d'assurer une meilleure compréhension du lecteur et ainsi faciliter son assimilation et 
son utilisation par le personnel comptable. 

 

Les aménagements effectués portent sur : 
 

A) La classe II « Comptes d'opérations avec la clientèle »   

Les comptes de la classe II du plan comptable bancaire PCB enregistrent l'ensemble 
des opérations classiques des banques commerciales avec leur clientèle (particuliers, 
entreprises,), comportant, crédits à la clientèle (toutes catégories de crédits confondues), les 
comptes de la clientèle, les valeurs en pensions reçues et données, etc.   

 Cependant, les opérations classiques avec la clientèle, pour le cas FNI, se limitent 
essentiellement à l'octroi des crédits d'investissement ou d'équipement. 

 S'agissant des crédits octroyés à la clientèle, il y a lieu de les enregistrer uniquement 
au compte 20 crédits à la clientèle et le compte 21 disponible au niveau du PCB selon la 
subdivision souhaitée. Autrement dit, les autres comptes principaux (22 à 26) prévus par le 
PCB sont sans utilité apparente aujourd'hui pour le FNI et ne peuvent faire l'objet 
d'utilisation sans autorisation préalable de la Banque d'Algérie. 

 

Selon les besoins de la gestion et de l'information financière, des subdivisions du 
compte 20 crédits à la clientèle sont créés telles que :  
 

201 : Crédits d'investissement (Prêts directs). 
202 : Crédits d'investissement sur ressources du Trésor. 
203 : Crédits consortiaux. 
204:  Crédits extérieurs rétrocédés. 
 

Le compte 21 disponible a été utilisé pour l'enregistrement des créances détenues sur 
l'Etat. Sa subdivision a été étendue aux créances ayant fait l'objet de rachat par le Trésor 
Public et aux opérations avec l'Administration et autres démembrements de l'Etat. 
 

      Tableau comparatif de la Classe II « Comptes d'opérations avec la clientèle » 

 
B) L'intitulé de la classe 5 « Capitaux propres et assimilés » a été modifié en  « capitaux 
» du fait que la classe 5 comporte outre les capitaux propres, les emprunts à long terme. 

En effet, le compte 57 disponible au niveau du plan de comptes bancaires de la 
Banque d'Algérie, a été utilisé pour l'enregistrement des emprunts et de l'endettement à long 
terme. 

 P C Bancaire SCF  PC FNI-BAD SCF 
20 Crédits à la clientèle 20 Crédits à la clientèle 
21 Compte disponible 21 Créances détenues sur l'Etat 
22 Comptes de la clientèle 22 Compte réservé 
23 Prêts et emprunts 23 Compte réservé 
24 Valeurs reçues en pension 24 Compte réservé 
25 Valeurs données en pension 25 Compte réservé 
26  Valeurs non imputées et autres  sommes dues 26 Compte réservé 
27 Compte disponible 27 Compte disponible 
28 Créances douteuses 28 Créances douteuses 
29 Pertes de valeur sur créances douteuses 29 Pertes de valeur sur créances Douteuses 
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C) La suppression des comptes associés à des opérations de change destinées à couvrir 
des positions de change ou des stratégies faisant intervenir des opérations de change, au 
comptant ou à terme, et des options : 
 

 Comptes de position de change ; 
 Comptes contre position de change - compte d'ajustement devises. 

 

D) D'autres aménagements de « moindre importance » ont porté sur la création et/ou la 
suppression de sous-comptes. 
 

E)  Des comptes principaux du plan de référence, notamment de la classe I, Il et IV sans 
utilité apparente aujourd'hui sont réservés pour une utilisation ultérieure éventuelle, sans 
recours à la procédure lourde de modification du plan de comptes. 
   

Ces aménagements doivent faire l'objet d'approbation conformément aux 
dispositions de la loi n° 07-11 du 25 novembre 2007 portant SCF dispose que : « Un 
résumé de plan comptes présentant pour chaque classe la liste des comptes à deux chiffres 
constitue le cadre comptable dont l'application est obligatoire pour toutes les entités quelle 
que soit leur activité et quelle que soit leur taille sauf dispositions spécifiques les 
concernant. A l'intérieur de ce cadre, les entités ont la possibilité d'ouvrir toutes les 
subdivisions nécessaires pour répondre à Leurs besoins ». 

L'arrêté du 26 juillet 2008 fixant les règles d'évaluation et de comptabilisation, le 
contenu et la présentation des états financiers ainsi que la nomenclature et les règles de 
fonctionnement des comptes oblige chaque entité économique à établir un plan de comptes 
adapté à sa structure, son activité et ses besoins en information de gestion. 
 

3.3 Règles d'établissement du plan comptable interne 
  

La nécessité d'affiner l'information comptable s'est traduite par une numérotation des 
comptes de certains chapitres remontant aux sous-comptes. 

 Par ailleurs, la numérotation des comptes a intégré l'ensemble des contraintes liées à 
la production des états financiers réglementaires. 

Le plan des comptes du FNI proposé a été défini de façon telle que les soldes des 
comptes figurant dans le plan de comptes puissent, au minimum, alimenter par voie directe 
ou par regroupement les postes et sous postes : 

 Du bilan, de l'état des engagements hors bilan, de l'état de résultat, du tableau des 
flux de trésorerie, du tableau des variations des capitaux propres tels que définie par 
le règlement 0905 du 18 octobre 2009 relatif à l'Etablissement et à la publication des 
états financiers des banques et des établissements financiers et ; 

 Du bilan général lors de la consolidation des opérations pour propre compte et des 
opérations pour compte de l'Etat, y compris les opérations d'équipement public. 
 

La présentation du bilan général est, à quelques postes prés, la même que celle du 
bilan" financier" de l'institution. Seuls les postes spécifiques, ou dont le contenu diffère de 
celui des états financiers réglementaires de l'Institution. 
 

3.3.1 Nomenclature des comptes 
La nomenclature des comptes est basée sur la logique suivante : 
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 La classification des comptes de bilan et de hors bilan est définis selon trois critères 
essentiels : 
 Les engagements et les transactions à long terme du FNI en tant que critère 
essentiel de son activité ; 
 L'origine de ces engagements ou la nature de la contrepartie ; 
 La liquidité des fonds concernés. 

 

 La classification des comptes de résultat est définie selon trois critères essentiels : 
 La correspondance avec le découpage des comptes du bilan et du hors bilan ; 
 Les agents économiques ; 
 La nature de la charge ou du produit. 

 

3.3.2 Cadre comptable 
La subdivision de ces comptes retenus pour le classement et l'enregistrement des 

mouvements comptables de l'Institution sera dénommé Le plan comptable financier (PCF) 
de FNI et constitue le cadre comptable dont l'application pour tous les centres comptables. 

Les comptes sont regroupés en catégories homogènes appelés classe. 
Le cadre comptable du FNI-BAD se subdivise ou s'articule autour de huit (08) 

classes de comptes. Il existe deux catégories de classe de comptes : 
 

 Des classes de comptes de situation qui enregistrent toutes les opérations relatives au 
bilan et qui sont répartis en cinq classes de comptes : 

 

 Des classes de compte de gestion qui enregistrent toutes les opérations relatives au 
compte de résultat et qui sont réparties en deux classes de comptes 

 La classe 6 : comptes de charges.  
 La classe 7 : comptes de produits. 
 La classe 9: « comptes hors bilan » sera utilisée pour le suivi des flux des engagements 

financiers hors bilan. 
 

3.3.3 Structure et numérotation 
Le système de numérotation établie par l'ancien plan comptable interne, n'a pas été 

reconduit. Il est susceptible d'entraîner un alourdissement de la comptabilité, source 
potentielle d'erreurs. Chaque classe est subdivisée en chapitres, eux mêmes répartis en 
catégories. Les catégories comportent autant de comptes particuliers que le requièrent les 
besoins de l'exploitation : 

 Classe 6 Comptes de charges ; 
 Classe 7 Comptes de produits. 

La codification adoptée est la suivante : 
 Les classes de comptes comportent un chiffre ou une position ; 
 Les chapitres ou les comptes principaux sont à deux chiffres ; 

Classe I  Comptes d'opérations de trésorerie et d'opérations 
interbancaires Classe 2 Comptes d'opérations avec la clientèle 

Classe 3 Comptes du Portefeuille —Titres et comptes de régularisations 
Classe 4 Comptes de valeurs immobilisées 
Classe 5 Capitaux (capitaux propres et assimilés, Emprunts et Dettes (CMT& CLT) 
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 Les catégories, les comptes généraux ou les comptes divisionnaires sont 
composés de trois chiffres ; 

 Les comptes particuliers ou les sous-comptes sont à plus de trois chiffres. 
 

Exemple 
 

Classe 1 : Comptes d'opérations de trésorerie et d'opérations interbancaires 
Chapitre 11 : banque d'Algérie trésor public — centres des chèques postaux 
Catégorie 112: Trésor Public, comptes ordinaires 
Sous compte 1121 : Trésor Public Central, compte à vue 

  

Lorsqu'il s'agit des comptes de tiers (comptes financiers, comptes de clientèle, 
personnel. etc.), un nombre de chiffres fixes est ajouté pour l'identification des tiers. Il sera 
définitivement arrêté selon les besoins de normalisation et en conformité avec les 
programmes informatiques (Tables de nomenclature).  

Dans les comptes à trois chiffres et plus, le zéro terminal ou la série terminale de 
zéros a une signification de regroupement de comptes ou de comptes global.  

Le compte de terminaison zéro est utilisé comme compte de regroupement lorsque 
les opérations ont fait, pour des besoins d'analyse, l'objet d'un classement préalable dans des 
comptes de même niveau se terminant par les chiffres 1 à 8.  

Le compte de terminaison zéro est utilisé comme compte global lorsqu'aucune 
analyse ne s'impose pour les opérations à classer dans le compte de niveau immédiatement 
supérieur. Les structures comptables du Fonds peuvent inscrire directement la totalité des 
opérations concernées dans le compte de niveau supérieur ou, dans un souci d'homogénéité 
du plan de comptes interne, ouvrir un compte même intitulé en lui adjoignant un ou 
plusieurs zéro à droite Toutefois, cette utilisation du zéro ne peut pas voir pour effet de faire 
obstacle à la présentation normalisée des états financiers ou autres documents comptables. 
  Dans les comptes à deux chiffres, les comptes de terminaison 1 à 8 ont une 
signification de regroupement. Par dérogation à cette règle, le compte 47  « amortissement 
des immobilisations » fonctionne comme un compte de sens contraire de celui des comptes 
de la classe IV "Comptes de valeurs immobilisées". 

Dans les comptes à trois chiffres et plus, les terminaisons 1 à 8 enregistrent le détail 
des opérations couvertes par le compte de niveau immédiatement supérieur ou par le 
compte de même niveau de terminaison zéro. 

 Dans les comptes à deux chiffres, les comptes de bilan se terminant par 9 identifient 
les pertes de valeur des classes 1 à 4. 

L'ouverture, la clôture ou la modification de comptes au sein des catégories 
subdivisés en comptes particuliers sont du ressort des structures comptables alors que 
l'ouverture, la clôture et la modification de chapitres, de catégories subdivisées en sous-
comptes ne peuvent être réalisées que par la Direction des Finances et de la comptabilité. 

Le plan de comptes proposé est suffisamment détaillé pour permettre 
l'enregistrement des opérations conformément aux normes et aux exigences du SCF. 
 

4- postes de bilan ayant fait l’objet de retraitement selon les dispositions du SCF : 
 

4.1 Opérations sur les instruments financiers 
 En l’état actuel des choses, les éléments du bilan FNI qui constituent les instruments 
financiers évalués selon la notion du coût amorti ou qui rentrent dans cette classification 
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concernent : 
 Les crédits extérieurs rétrocédés à la clientèle (Prêts et Créances) ; 
 Les emprunts contractés auprès des bailleurs de fonds étrangers quelque soit la 

source de financement ; (Autres passifs). 
Les opérations d’évaluation de ces instruments financiers (Prêts et Créances ; Autres 

Passifs) sont enregistrés conformément aux dispositions du règlement de la Banque 
d’Algérie n°09-08 du 29/12/09, relatif aux règles d’évaluation et de comptabilisation des 
instruments financiers des Banques et Etablissements Financiers. 

 

4.2 Immobilisations d’exploitation 
 Le FNI n’étant pas en situation économique de réaliser ses actifs bâtiments ni de 

procéder à une construction. C’est précisément pourquoi, la mise en œuvre de la valeur 
vénale ou encore du coût de revient a été exclue.  

Les constructions composées de plusieurs parties sont comptabilisées, amorties et 
dépréciées selon leurs durées d’utilité.  

Les actifs corporels et incorporels dont la valeur d’acquisition est inférieure ou égale 
à  30.000 DA sont considérés consommés entièrement dans l’exercice. 

Les immobilisations incorporelles concernent essentiellement des logiciels acquis.  
Les éléments du bilan dont la valeur est supérieure à 30.000 DA en 2009 ont été 

réintégrés. 
 

Il s’agit de :  
 

1) Agencements et installations : valeur brute = 7 982 467,30 DA dont VNC                 
2 337 816,97 DA. 

2) Logiciel de centrale de bilans non opérationnel depuis 1993 : valeur brute                 
7 218 458,50 DA dont VNC = 0. 

3) Matériel informatique (mainframe BULL acquis en 1991, réformé et vendu) : valeur 
brute = 1157330,45 dont VNC = 0. 

  

Les deux premiers éléments ont été maintenus dans le bilan en 2010 et ont fait 
l’objet d’assainissement sur la base d’une résolution du Conseil de Direction au titre de 
l’exercice 2011. 
 

4.3 Provisions pour pensions et obligations similaires  
L’estimation des avantages du personnel (allocations de fin de carrière) est effectuée 

selon la méthode dite « des Unités de crédit projetées ». La création ou la modification du 
coût des services passés est comptabilisée en charges ou en produits de l’exercice. 
 

4.4 Cautions reçues au titre des réalisations budgétaires  
Les cautions reçues des fournisseurs d'investissement d'exploitation et qui n'ont 

jamais fait l'objet de réclamation, frappées de prescription, ont été transférées dans la 
compte « Report à nouveau ». 
 

4.5 Comptes de gestion ayant fait l'objet de retraitement selon les dispositions du SCF 
Les charges et les produits hors exploitation et comptes de transfert de charges du 

PCN ont fait l'objet d'un retraitement conformément aux dispositions du SCF. 
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Conclusion  
  

Le passage à porté sur les différentes étapes prévues par la note méthodologique de 
premier passage ainsi que les règles d’application arrêtées par le CNC. La procédure de 
travail intitulé guide opérationnel pour la mise en œuvre du système comptable et financier 
a été mise en place. Elle a eu pour avantage d’encadrer les travaux des différentes 
commissions installées, à titre d’exemple le tableau de correspondance qui a permis de 
basculer les soldes des comptes PCN de l’exercice 2009 vers des soldes de comptes 
correspondants du SCF. 
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Les choix comptables en normes IAS/IFRS 
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Résumé : Le référentiel IAS/IFRS contient plusieurs normes qui proposent des options, 
puisque l’IASB a jugé opportun de laisser aux préparateurs des états financiers une 
possibilité de choix relative aux méthodes d’évaluation et de comptabilisation.  

Ainsi, leur existence pose la question de la comparabilité et d’homogénéité des comptes. 
Ces normes à options sont particulières, car elles relèvent d’enjeux stratégiques pour la 
présentation et le contenu des états financiers, affectant ainsi la valeur actuelle et future de 
l’entreprise.  

   
Mots clés : IAS/IFRS, Options comptables, Déterminants des choix comptables 
 
Abstract: The referential IAS/IFRS contains several standards which suggest options, since the 
IASB found it appropriate to leave to the preparers of financial statements a choice possibility 
concerning the assessment and accounting methods. 

Thus, the existence of these methods raises the question of comparability and consistency of 
financial statements. These standards with options are particular, as they are part of strategic issues 
for the presentation and content of financial statements, affecting therefore the present and future 
value of the company. 
 
Keywords: IAS/IFRS, Accounting options, Determinants of accounting choices 
 

 
I- Introduction :  

La comptabilité est le langage de l’économie, elle est la représentation chiffrée et 
intelligible de l’activité de la firme. Or, les différentes normes et règles comptables des 
différents pays rendent l’interprétation des données comptables et financières difficiles. La 
mondialisation et l’interconnexion des marchés financiers ont engendré le besoin de 
comparer les sociétés de nationalités différentes grâce à un langage commun. Afin de 
permettre des comparaisons internationales fiables, une harmonisation 1  des différentes 
normes comptables s’impose, d’où la mise en place des normes comptables internationales2 
« IAS/IFRS » (International Accounting Standards/ International Financial Reporting 
Standards). 

Les normes comptables internationales sont élaborées et publiées par le comité 
international des normes comptables IASC (International Accounting Standards 
Committee). Cet organisme indépendant composé d’experts  a été créé en 1973, devenu en 
2001 IASB (International Accounting Standards Board), chargé de bâtir un ensemble de 
normes comptables qui puissent être appliquées au monde entier.  Les normes comptables 
internationales doivent s’insérer dans un « cadre conceptuel3 » qui décrit les objectifs et les 
moyens destinés à fournir une information utile aux utilisateurs. 

L’objectif des normes IAS/IFRS est d’harmoniser les outils comptables, et de fournir 
aux investisseurs et actionnaires des données homogènes, fiables, pertinentes, 
compréhensibles et comparables, d’une part, et d’autre part, pour rétablir la crédibilité des 
comptes remise en cause , suite aux nombreux scandales financiers du début des années 
2000 aux Etats-Unis et en Europe (Enron, Wordcom, Xerox, etc). 
______________________ 
eMail :   (*) : boumaza.h@hotmail.fr  
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Les normes IAS/IFRS s’appliquent à tous les Etats qui souhaitent les adopter. 
Néanmoins, le principal utilisateur de ces normes demeure l’Union Européenne. En 2002, 
le parlement européen a adopté le règlement CE n° 1606/2002 du 19/07/2002 qui impose à 
toutes les sociétés cotées d’établir des états financiers suivant les normes comptables 
internationales, à compter du 1er janvier 2005.  

Le référentiel international IAS/IFRS impose un langage commun, en revanche 
l’IASB permet pour certaines opérations économiques, l’application de plusieurs méthodes 
distinctes en offrant des options aux préparateurs des comptes. Les normes laissant une telle 
marge de manœuvre sont qualifiées de « normes à options ». Fields et al. (2001, p.256) 
définissent les choix comptables comme « des décisions dont l’objectif principal est 
d’influencer (autant la forme que la substance) l’output du système comptable, en 
particulier les états financiers, mais aussi la charge fiscale et les documents 
réglementaires ».  

Le référentiel international propose deux types de normes à options : les options 
d’évaluation et les options de comptabilisation. L’existence de ces alternatives introduit un 
espace discrétionnaire réellement stratégique dans la mesure où elles impactent la valeur de 
l’entreprise par le biais des capitaux propres, la performance économique au travers du 
résultat, et la structure financière via l’endettement. 

Donc, si les normes internationales proposent plusieurs méthodes d’évaluation ou de 
comptabilisation pour une même opération économique, on peut  supposer que les 
préparateurs des comptes (dirigeants) choisiront des options selon leur intérêt et perspective 
pour l’entreprise, d’où la remise en cause de l’objectif principal des normes: l’homogénéité 
des états financiers, et donc leur comparabilité. 

Ainsi, cette communication a pour objet de présenter d’une part, les différentes 
options comptables admises par les normes IAS/IFRS d’un point de vue normatif (section 
1). D’autre part, d’identifier les courants de recherche capable d’expliquer les déterminants 
des choix comptables (section 2).  
Section 1: Présentation des normes IAS/IFRS à options comptables  

L’IASB propose pour certaines normes plusieurs traitements possibles. Ces options 
permettent aux dirigeants d’effectuer des choix stratégiques selon leur perspective pour leur 
firmes et qui ont un impact sur le contenu des états financiers4. L’étude est centrée sur les 
options d’évaluation et de comptabilisation que nous synthétisons dans le tableau (1) 
suivant : 

Tableau (1) : Les options d’évaluation et de comptabilisation 

      

Source: auteur 
1.1. Les options d’évaluation des immobilisations 

Les options d’évaluation concernent principalement les immobilisations. Le 
référentiel IAS/IFRS contient trois normes relatives aux immobilisations: 

Options d’évaluation Options de comptabilisation 
IAS 16 : Immobilisations corporelles 

IAS 38 : Immobilisations incorporelles 

IAS 40 : Immeubles de placement 

IAS 19 : Avantages au personnel 

IAS 23 : Coûts d’emprunt 
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 IAS 16: immobilisations corporelles; 
 IAS 38: immobilisation incorporelles; 
 IAS 40: immeubles de placement. 
L’objectif n’est pas d’atteindre une présentation exhaustive des normes, mais 

seulement d’aborder la problématique des options d’évaluation. Ces trois normes proposent 
aux préparateurs des comptes, le choix entre deux traitements lors de l’évaluation après 
comptabilisation initiale, à savoir le coût amorti5  ou bien la juste valeur6. Dans un premier 
temps, nous détaillerons les options permises par l’IAS 16 et 40, et dans un second temps 
nous nous pencherons sur la norme IAS 38. 
1.1.1. IAS 16 et IAS 40: Traitement des immobilisations corporelles et des immeubles 
de placement  

L’IAS 16 définit les immobilisations corporelles comme des actifs (Obert, 2006): 
 Détenus par une entité soit pour être utilisés dans la production ou la fourniture de 
biens ou de services, soit pour être loués à des tiers, soit à des fins administratives; 
 Pour lesquels on s’attend à ce qu’ils soient utilisés sur plus d’une période. 
 

L’usage qu’il est fait de l’immobilisation joue un rôle primordial, en particulier 
concernant les immeubles. Ainsi, l’IASB différencie: 

-Lors de l’acquisition, l’immobilisation est enregistrée en comptabilité, puis à la fin 
de chaque exercice comptable, l’entreprise doit déterminer la valeur du bien à  enregistrer 
dans les comptes. C’est cette seconde opération qui est désignée par l’IASB : évaluation 
après comptabilisation. 

-Dans les comptes individuels, les immeubles de placement sont une catégorie 
d’actifs corporels (Obert, 2006):  
 les immeubles destinés à des fins de gestion interne et utilisés dans le cadre de 
l’exploitation de l’activité de l’entreprise: immeubles d’exploitation; 
 les immeubles destinés à des fins locatives: immeubles de placement. 

 

Cette distinction se concrétise par l’existence de deux normes : 
 IAS 16 pour la comptabilisation, l’évaluation et l’amortissement des immobilisations 
corporelles et des immeubles d’exploitation; 
 IAS 40 pour la comptabilisation, l’évaluation et l’amortissement des immeubles de 
placement. 

La norme IAS 40 (§5) définit un immeuble de placement comme « un bien 
immobilier (terrain ou bâtiment - ou partie d’un bâtiment - ou les deux) détenu (par le 
propriétaire ou par le preneur dans le cadre d’un contrat de location-financement) pour en 
retirer des loyers ou pour valoriser le capital ou les deux ».  
     La norme IAS 16 propose deux options: 
 Le modèle du coût (traitement de référence) : « Après sa comptabilisation en tant 
qu’actif, une immobilisation corporelle doit être comptabilisée à son coût diminué du 
cumul des amortissements (coût historique) et du cumul des pertes de valeur » (§30). 
 Le modèle de la réévaluation (traitement alternatif autorisé) : « Après sa 
comptabilisation en tant qu’actif, une immobilisation corporelle dont la juste valeur peut 
être évaluée de manière fiable doit être comptabilisée à son montant réévalué, à savoir sa 
juste valeur à la date de la réévaluation, diminuée du cumul des amortissements ultérieurs 
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et du cumul des pertes de valeurs ultérieures » (§31). Dans ce cas, l’éventuelle variation 
(positive) de juste valeur aura pour contrepartie une augmentation des capitaux propres 
sous le libellé « écarts de réévaluation ». Par contre, si la réévaluation est négative, elle est 
en principe passée en charges (§38), sauf si des réévaluations positives ont eu lieu 
auparavant, dans ce cas les réévaluations négatives seront d’abord imputées sur le poste 
écarts de réévaluation. 

L’IAS 16 propose donc, soit une méthode fondée sur le coût historique, soit une 
réévaluation à la juste valeur, avec pour obligation « d’appliquer la méthode choisie à 
l’ensemble d’une catégorie d’immobilisations corporelles » (§29). 

La norme IAS 40 : immeubles de placement envisage les deux possibilités pour 
l’évaluation après comptabilisation des immeubles de placement : « une entité doit choisir 
comme méthode comptable soit le modèle de la juste valeur (…), soit le modèle du coût 
historique (…), et doit appliquer cette méthode à tous ses immeubles de placement » (§30). 
Les variations de juste valeur seront comptabilisées au compte de résultat. Pour l’IAS 40, le 
traitement de référence est la réévaluation à la juste valeur et le coût historique constitue 
l’alternative. Néanmoins, si le choix de la firme s’est porté sur le modèle du coût, elle doit 
fournir en annexe l’information sur le montant à la juste valeur des immeubles de 
placement. 

A travers l’IAS 16 et l’IAS 40, l’IASB n’impose pas explicitement de règle pour le 
traitement comptable post-comptabilisation des immobilisations, même si implicitement le 
normalisateur encourage une application de la juste valeur aux actifs du bilan. 
1.1.2. IAS 38 : Traitement des immobilisations incorporelles 

La norme IAS 38 (§8) s’applique pour la comptabilisation et l’évaluation des 
immobilisations incorporelles. Une immobilisation incorporelle est définit comme «  un 
actif non monétaire identifiable sans substance physique ». 

L’IASB impose qu’une immobilisation incorporelle réponde au critère 
d’identifiabilité, afin de la distinguer du goodwill7  et d’autres éléments comme les frais de 
recherche, les marques, la publicité ou les brevets. Elle définit les critères de 
reconnaissance des immobilisations incorporelles acquises ou générées en interne. 

L’IAS 38 pose qu’un actif est identifiable lorsqu’il : 
 est séparable, c’est-à-dire qu’il peut être séparé de l’entité et être vendu, transféré, 
concédé par licence, loué ou échangé, soit de façon individuelle, soit dans le cadre d’un 
contrat avec un actif ou un passif lié ; ou résulte de droits contractuels ou autres droits 
légaux, que ces droits soient cessibles ou séparables de l’entité ou d’autres droits et 
obligations. 

L’IAS 38 (§72) offre aux émetteurs deux traitements possibles en termes 
d’évaluation postérieure à la comptabilisation initiale: « une entité peut choisir soit le 
modèle du coût, soit le modèle de la réévaluation. Si une immobilisation incorporelle est 
comptabilisée en utilisant le modèle de réévaluation, tous les autres actifs de sa catégorie 
doivent également être comptabilisés en utilisant le même modèle, à moins qu’il n’existe 
aucun marché actif ». 

La difficulté principale de l’option de la juste valeur pour les incorporels est la 
référence à un marché actif. D’ailleurs, l’IASB souligne qu’il est rare qu’il existe un 
marché actif des incorporels (Obert, 2006). Il est donc probable que l’évaluation à la juste 
valeur soit très rare. 
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La figure (1) synthétise les différentes méthodes d’évaluation des immobilisations au 
sein du référentiel IAS/IFRS. 
                          Fig. (1) : Les méthodes d’évaluation des immobilisations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             
                                                                                                                           Source: auteur 
1.2. Les options  de comptabilisation 

Le référentiel IAS/IFRS permet, dans certains cas, de choisir entre deux méthodes de 
comptabilisation. Ces options d’enregistrement comptable concernent les normes IAS 19 
(avantages du personnel) et IAS 23 (coûts d’emprunt). 
1.2.1. IAS 19: Comptabilisation des avantages du personnel 

La norme IAS 19 traite des méthodes de comptabilisation et d’évaluation des 
avantages du personnel. Ces derniers sont définis par la norme (§7) comme : « toutes 
formes de contrepartie donnée par une entité au titre des services rendus par son personnel 
». La norme identifie plusieurs catégories d’avantages du personnel 8  (§4), dont les 
avantages dits postérieurs à l’emploi, devant faire l’objet d’une comptabilisation spécifique. 

Nous ne rentrerons pas dans le détail des différents types de rémunération pour nous 
centrer sur les pensions postérieures à l’emploi à prestations définies car c’est pour la 
comptabilisation de ces dernières que l’IASB autorise une option. 

Les régimes à prestations définies apparaissent lorsque l’employeur s’engage à 
verser des prestations définies sous forme de pensions ou d’indemnités de départ à la 
retraite, en fonction de l’ancienneté de l’employé et de son salaire, le risque actuariel et le 
risque des placements incombant à l’entreprise. Dans ce cas, un engagement de retraite doit 
être calculé. L’IASB exige que ces engagements soient déterminés selon la méthode dite 
prospective. Celle-ci établit le coût des prestations attribuables aux bénéficiaires d’un 
régime au titre des années de service effectuées jusqu’à la date d’évaluation de 
l’engagement. Le coût des droits acquis doit ensuite être modulé en fonction de l’espérance 
de vie, du turn over de l’entreprise et de la politique salariale. Cependant, des écarts entre 
les hypothèses actuarielles retenues et les réalisations sont inévitables. Ces écarts doivent 
être comptabilisés dès l’exercice qui suit leur constatation. C’est à ce niveau qu’une option 
existe. 

Pour la comptabilisation des écarts actuariels liés aux engagements de retraite, trois 
méthodes sont proposées par l’IASB : 

IAS 16 : immobilisations corporelles 
et 

IAS 38 : immobilisation incorporelles 

 
IAS 40 : immeubles de placement 
 

Coût historique 

Juste valeur 
Variation en capitaux  

propres 
 

Coût historique 
 

         Juste valeur 
Variation en compte  

de résultat 
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 L’enregistrement intégral au compte de résultat (§93) : une entreprise peut adopter toute 
méthode conduisant à comptabiliser de façon systématique tous les écarts actuariels plus 
rapidement, sous réserve d’appliquer la même base de comptabilisation pour les gains et 
pertes actuariels et de l’appliquer de façon permanente d’un exercice à l’autre. Cette 
possibilité apparaît plus comme une suggestion que comme une véritable option. 
 L’enregistrement de l’écart actuariel en capitaux propres (§93) : une entité peut décider 
de comptabiliser les écarts actuariels dès leur apparition, en dehors du compte de résultat, 
autrement dit, directement en capitaux propres. Le montant des écarts actuariels doit être 
présenté dans un tableau spécifique des produits et charges comptabilisés. 
 

1.2.2. IAS 23 : Comptabilisation des coûts d’emprunt 
La norme IAS 23 prescrit les méthodes d’évaluation et de comptabilisation des coûts 

d’emprunt. Selon la norme (§4), ces coûts « sont les intérêts et autres coûts supportés par 
une entreprise dans le cadre d’un emprunt de fonds ».  

L’IAS 23 permet deux méthodes de comptabilisation des coûts d’emprunt : 
 Les coûts d’emprunt doivent être comptabilisés en charges dans l’exercice au cours 
duquel ils sont encourus (méthode de référence). 
 Les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition, la construction ou 
la production d’un actif éligible peuvent être incorporés dans le coût de cet actif (méthode 
alternative). De tels coûts d’emprunt sont incorporés comme composante du coût de l’actif 
lorsqu’il est probable qu’ils génèreront des avantages économiques futurs pour l’entreprise 
et que les coûts peuvent être évalués de façon fiable. 
 

Section 2 : Cadre théorique sur les facteurs explicatifs des choix d’options comptables 
Au terme de la revue de la littérature, trois courants ont été retenus pour appréhender 

les choix comptables (Demaria et Dufour, 2007) et chaque approche représente une vision 
différente de l’explication de ces choix: 
 la théorie politico-contractuelle: selon les coûts politiques et contractuels auxquels les 
firmes sont soumises;  
 la théorie des conventions: selon les conventions régissant la communauté;  
 la théorie néo-institutionnelle: selon les pressions institutionnelles exercées sur les 
firmes. 

2.1 . L’approche politico-contractuelle des choix comptables 
La théorie politico-contractuelle initiée par Watts et Zimmerman (1986), est souvent 

assimilée à la théorie positive de la comptabilité. Ce cadre théorique explique les décisions 
comptables à partir des théories de l’agence et de la réglementation, c’est à dire, il repose 
sur le principe de l’existence de coûts d’agence et de coûts politiques (Dumontier et 
Raffournier, 1999).  

Selon Belkaoui (1992), la méthodologie de la théorie positive consiste à  expliquer 
les choix managériaux en matière de normes comptables et cela, en analysant le rapport 
coût bénéfice de l’information comptable. L’auteur considère que la recherche positive 
permet de construire un modèle à même d’anticiper le comportement du dirigeant en 
fonction des caractéristiques de l’entreprise, de la fiscalité, de la réglementation, des coûts 
politiques et de la production de l’information tout en tenant compte des ajustements 
auxquels procèdent les autres agents.  
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La théorie politico-contractuelle est fondée sur le postulat que les dirigeants, les 
actionnaires, les régulateurs et les hommes politiques sont rationnels et par conséquent 
qu’ils tentent de maximiser leur utilité, celle-ci étant directement liée à leur rémunération et 
donc à leur richesse (Belkaoui, 1992).  

Watts et Zimmerman (1986) avancent que les dirigeants procèdent aux choix 
comptables pour gérer le résultat comptable9  afin d’atteindre un des trois objectifs suivants:  
 la minimisation des coûts politiques: les firmes de grande taille ont intérêt à éviter de 
communiquer des résultats trop importants pour échapper à l’imposition fiscale; 
  la minimisation des coûts de financement: les dirigeants sont incités à manipuler les 
résultats pour éviter une violation des clauses, ainsi minimiser les coûts de financement, car 
le coût d’une défaillance à ces obligations est élevé (renégociation, obligation de 
remboursement, perte de contrôle de la société) : les dirigeants gèrent stratégiquement le 
résultat à la hausse, pour optimiser leur rémunération sous forme de primes à court terme 
qui sont fondées sur le bénéfice. 

Fig. (2) : Choix comptables d’après Watts et Zimmerman (1986)  

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Source: auteur 

La théorie politico-contractuelle formule des hypothèses de comportement des 
acteurs jouant un rôle en matière comptable, reposant sur une conception contractualiste de 
l’entreprise (Demaria et Dufour, 2007) : 
 l’entreprise est un nœud de contrats conclus entres différentes parties prenantes10 afin de 
réduire leurs divergences d’intérêts; 
 ces différentes parties cherchent à maximiser leurs revenus qu’ils tirent de l’entreprise; 
 l’existence d’une asymétrie d’information entre dirigeants (qui maitrisent la comptabilité 
et disposent de l’information comptable) et les autres parties prenantes (qui n’ont pas la 
maîtrise de la comptabilité) qui engendrent des problèmes d’agence de deux natures: la 
sélection adverse et le hasard moral. 

Dans ce contexte, les managers cherchent à tromper les autres agents en essayant, 
par le biais des choix de méthodes comptables, d’accroître leurs bénéfices présents aux 
dépends des résultats futurs de la firme.  

Selon Charreaux (1997), la réduction de la latitude managériale (du risque 
d’opportunisme des dirigeants) s’effectue par l’instauration de mécanismes  de contrôle 
internes (le contrôle exercé par les actionnaires et le conseil d’administration) et externes 
(le marché des biens et des services, le marché financier, l’environnement légal et politique) 
qui contraignent les managers à agir dans l’intérêt des actionnaires. 

La théorie politico-contractuelle est considérée comme le courant dominant en 
matière de recherches sur les choix comptables (Demaria et Dufour, 2007). 
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2.2. L’approche conventionnaliste des choix comptables 
La théorie des conventions analyse le contexte d’action et le comportement des 

acteurs lors du processus de décision dans un environnement incertain, tout en soulignant la 
volonté des praticiens de se coordonner afin de s’insérer au cœur de pratiques 
conventionnelles. 

Selon Amblard (2004), la théorie des conventions considère que le monde 
économique et social est pétri d’incertitudes11, que ce soit sur les marchés financiers ou 
dans l’entreprise. L’auteur note que dans une situation incertaine lorsque l’action devient 
complexe et la décision difficile à prendre, une solution consiste alors en « l’adoption d’un 
comportement que l’on sait communément admis dans ces conditions: la convention » 
(p.49). La convention est une règle de comportement qui ne doit pas être assimilée à la loi 
(Colasse, 2005). Ainsi, la législation apparaît comme la formalisation des conventions.  

Pour Colasse (2005, p.29) : « la comptabilité s’apparente à une convention ou à un 
ensemble de conventions; en ce sens, elle obéit à des principes qui sont « inventés » au 
cours du temps par ses praticiens, auxquels ils adhérent collectivement et qui leur servent 
de guides comportementaux pour assumer leurs activités et faire les divers choix que ces 
activités impliquent ».  La comptabilité est  régie par des pratiques communément admises 
par les membres de la profession, rendant ainsi possible une homogénéité de l’information 
comptable diffusée aux parties prenantes. Amblard (2004, p.50) note: « sur le terrain le 
comptable oriente ses actes en se référant à un ensemble de pratiques communément 
admises dans sa profession, les conventions comptables ». En effet, par mesure de 
comparabilité, il est indispensable d’avoir un cadre d’orientation applicable et appliqué par 
tous. Les conventions comptables constituent un ensemble de pratiques permettant de 
coordonner les comportements des praticiens, telles que : 
 la convention de mesure : utilisation d’une unité monétaire unique; 
 la convention d’évaluation : enregistrement au coût historique; 
 la convention de prudence : concerne l’appréciation « raisonnable » des faits; 
 la convention de procédure : respect de la partie double et de présentation des comptes. 

Ainsi, Les conventions comptables sont multiples, et ce afin de borner le 
comportement des praticiens. C’est pour cela que bon nombre de conventions deviennent 
des pratiques instituées et que très souvent, elles sont confortées par une réglementation 
(Colasse, 2005). Néanmoins, Colasse (2005, p.30) précise : « Il ne faut pourtant pas 
confondre les conventions avec les normes12comptables, car toutes les conventions ne 
possèdent pas de dimension réglementaire, cependant elles peuvent faire l’objet d’un 
consensus si fort qu’il est inutile de les instituer ».  

Le comptable se réfère continuellement aux conventions appliquées dans son corps 
de métier afin d’éviter un questionnement sur chaque décision. Néanmoins, les conventions 
ne sont pas figées, elles évoluent avec le temps. 

Sur le plan comptable, l’adoption du référentiel normatif international IAS/IFRS 
introduit des alternatives aux conventions jusque-là en vigueur, leur application constitue 
un facteur incontestable d’évolution de la comptabilité et de ses conventions. 
2.3. L’approche néo-institutionnelle des choix comptables 

L’adoption des normes IAS/IFRS est avant tout une décision politique et 
institutionnelle et c’est la communauté comptable (entreprises, praticiens, commissaires aux 
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comptes, etc.) dans son ensemble qui a été affectée par cette transformation de la 
philosophie du corpus normatif.  

Selon Dimaggio et Powell (1997), la théorie néo-institutionnelle est un courant 
théorique permettant d’aborder les influences institutionnelles sur les choix d’options 
comptables. Elle impose des règles partagées contraignant l’action et la stratégie des 
acteurs. Les auteurs soulignent que (p.125): « la conformité aux pressions institutionnelles 
se fait par le biais de la légitimité et de l’accès aux ressources, fonctionnant comme un 
carcan de rétributions-sanctions ». Touron (2002) estime que les organisations sont 
influencées par des pressions normatives placées sur elles.  

Les travaux de la théorie néo-institutionnelle sont centrés sur l’explication des 
comportements homogènes des firmes. Meyer et Rowan (1977, p.352) notent : « afin d’être 
reconnues par les autres organisations et institutions, les firmes se conforment aux attentes 
institutionnelles en adoptant des stratégies légitimées, espérant ainsi augmenter leur 
légitimité et leurs capacités de survie ». Selon Dimaggio et Powell (1983, p.149) : « le 
concept qui saisit le mieux le processus d’homogénéisation est l’isomorphisme13 ». 

Le processus de survie des firmes passe par la légitimation de leurs activités, choix, 
communications, pour cela, elles ont tendance à adopter un comportement isomorphique, 
c’est-à-dire à opter pour des choix reconnus par de nombreux organismes réglementaires 
(Commission Européenne, IASB-IFRIC, FASB, etc). 

La dépendance vis-à-vis des institutions externes réduit l’incertitude et maintient la 
stabilité. L’isomorphisme permet d’expliquer l’homogénéité des choix organisationnels ou 
des pratiques. Selon Meyer (1986), la comptabilité dans les organisations s’est développée 
de manière isomorphique en réponse aux attentes de légitimité. 

D’après Meyer et Rowan (1977, p.345), le poids des structures institutionnalisées est 
de plus en plus important. Que l’on se positionne au niveau national ou international, les 
organismes de normalisation comptable peuvent être assimilés à des institutions dans la 
mesure où ils construisent, homogénéisent et reproduisent des attentes standards et, ce 
faisant, stabilisent l’ordre international.  

L’IASB est capable d’influencer les choix des firmes selon les positions qu’il retient 
(Dimaggio et Powell, 1997). 

  
- Conclusion: 
 

Dans un contexte incertain, la firme cherche la reconnaissance de l’environnement 
socio-économique en adoptant des options comptables légitimées par la communauté. 
Watts et Zimmerman (1978) estiment que la comptabilité est un produit social résultant de 
l’influence et des pressions exercées par les différentes parties prenantes (institutions 
comptables, actionnaires, investisseurs, administration fiscale, etc).  

Enfin, les choix d’options comptables sont largement soumis au comportement des 
préparateurs des comptes. Ainsi, la multitude des méthodes offertes par  les normes 
IAS/IFRS a permis aux dirigeants de choisir des options en fonction de leurs objectifs 
discrétionnaires pour la préparation et la présentation des états financiers à destination des 
parties prenantes de l’entreprise . 

La littérature académique et empirique identifie trois types de facteurs explicatifs des 
choix d’options comptables: politico-contractuels, comportementaux  et institutionnels. La 
théorie politico-contractuelle met en exergue les contraintes liées à l’existence de contrats 
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indexés sur les chiffres comptables. Pour la théorie des conventions, lorsqu’aucune 
référence aux pratiques antérieures n’est possible, les préparateurs des états financiers 
d’une entreprise observent le comportement des groupes appartenant à leur secteur 
d’activité et adoptent un comportement imitatif, en retenant les conventions qu’ils estiment 
légitimées par la communauté. Cette démarche mimétique s’officialise par la mise en place 
des stratégies de veille comptable, afin de suivre au plus près le comportement des 
concurrents (Demaria et Dufour, 2007). Quant à la théorie néo-institutionnelle, elle 
explique les choix d’options comptables par les pressions institutionnelles auxquelles est 
soumise la firme.  

En définitive, les options comptables ont des conséquences sur les états financiers 
selon la méthode d’évaluation et de comptabilisation adoptée. Elles posent la problématique 
de la comparabilité des états financiers principalement pour les sociétés cotées sur les 
différents marchés financiers. 
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- Notes: 
 

 
1 Selon Colasse (2001, p.18): « par harmonisation comptable, on entend un processus institutionnel, 
ayant pour objectif de mettre en convergence les normes et les pratiques comptables nationales et, 
par conséquent, de faciliter la comparaison des états comptables produits par les entreprises de pays 
différents ». 
2  Klee (2000, p .919) définit les normes comptables internationales comme «  un ensemble de 
références de haute qualité, portant sur la comptabilité. Elles constituent des règles relatives à 
l’établissement et à la présentation des états financiers ». 
3  Le cadre conceptuel est défini comme : « un système cohérent d’objectifs et de principes 
fondamentaux liés entre eux, susceptible de conduire à des normes solides et d’indiquer la nature, 
le rôle et les limites de la comptabilité financière et des états financiers » (Obert, 2006, p.9). 
4 Selon l’IAS 1, cinq états financiers doivent être présentés au moins une fois par an: le bilan, le 
compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie, l’état de variation des capitaux, et l’annexe. 
5 Le coût amorti est  la valeur actuelle des flux de trésoreries nettes attendus (Obert, 2006). 
6 La juste valeur  est le montant qui peut être obtenu de la vente d’un actif lors d’une transaction 
diminuée des coûts de la vente dans des conditions de concurrence normale entre des parties bien 
informées et consentantes (Obert, 2006). 
7 Le goodwill est l’écart d’acquisition qui résulte d’un regroupement d’entreprises dans le 
cadre d’une acquisition, d’une fusion ou d’une consolidation. 
8 Les avantages à court terme comme les salaires, les avantages postérieurs à l’emploi comme les 
prestations de retraites, les indemnités de fin de contrat de travail et les autres avantages à long 
terme notamment les congés liés à l’ancienneté. 
9 La gestion du résultat comptable désigne un panel de techniques comptables utilisées  par les 
dirigeants pour façonner le contenu ou la forme des états financiers  publiés à leurs avantages, tout 
en respectant les lois et les normes comptables en vigueur dans le but d’influencer les parties 
prenantes de l’entreprise (Jeanjean, 2001) . 
10  Les parties prenantes (ou stakeholders) comprennent « les dirigeants, les actionnaires, les 
employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers et les pouvoirs publics » (Bancel, 1999, 
p.16).  
11 Le Petit Robert (1993) définie l’incertitude comme « l’état de ce qui n’est pas fixé, déterminé à 
l’avance ». En d’autres termes, elle a trait à une situation caractéristique d’un futur non prévisible 
qui rend difficile la décision dans le présent (Amblard, 2004). 
12  Une norme permet de parler un langage commun et d’harmoniser les pratiques. C’est un 
document qui fait référence. Une norme est la concrétisation d’un savoir et d’un savoir-faire 
reproductibles, reconnus et acceptés. Les normes IAS/IFRS sont des règles relatives à 
l’établissement et à la présentation des états financiers (Obert, 2006). 
13 Pour Dimaggio et Powell (1983), l’isomorphisme est un processus de contrainte qui force une 
unité appartenant à une population à ressembler aux autres unités qui sont confrontées aux mêmes 
conditions environnementales. 
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Résumé : Développées par des pays développés, les IFRS1 sont aussi adoptées par les économies 
émergentes et les pays en développement. La question qui se pose : est ce qu’elles sont pertinentes 
pour ces derniers ? Et dans le cas où elles ne le sont pas quel sont les causes de cette non 
pertinence. Les pays en développement ayant vécu l’expérience de leur mise en œuvre dans leur 
territoire national témoignent pas mal de difficultés et de problèmes. L’Algérie qui s’est engagé 
dans une large réforme comptable en mettant en œuvre un nouveau système comptable dénommé 
« SCF : Système Comptable Financier » s’inspirant largement de ces normes internationales n’est 
pas à l’abri de ces problèmes. 

Nous allons essayer dans cette communication d’exposer les avis de certains chercheurs quant à 
l’adoption des normes de l’IASB par les pays en développement. Pour ce faire, nous commençons, 
d’abord, par une revue de la littérature qui porte sur l’analyse de la comptabilité dans les pays en 
développement. Étant donné que l’adoption des normes comptables internationales a été la stratégie 
la plus appliquée, au cours de ces dernières années, par ces pays pour la mise en place de leurs 
systèmes comptables, nous procédons, ensuite, à l’examen de certaines expériences et à soulever 
les contraintes que ces pays ont rencontré et en fin nous abordons le cas de l’Algérie à travers un 
recueil d’opinions de certains experts comptables et commissaires aux comptes quant à la 
problématique d’application du SCF en Algérie. 

   
Mots clés : PVD, SCF, IAS/IFRS, Harmonisation comptable internationale. 
 
Abstract: Developed by developed countries, IFRS is also adopted by emerging economies and 
developing countries. The question that arises is what they are relevant to them? And if they are 
not, what are the causes of this irrelevance? Developing countries have had the experience of their 
implementation in their country found lot of difficulties and problems. Algeria, which has 
committed to a large accounting reform by implementing a new accounting system called SCF 
“Financial Accounting System" largely based on these international standards is not immune to 
these problems. 

We will try in this paper to present the opinion of some researchers about the adoption of IASB 
standards by developing countries. To do this, we begin, first, with a review of the literature that 
focuses on the analysis of accounting in developing countries. Since the adoption of international 
accounting standards was the most applied in recent years, these countries strategy for the 
development of their accounting systems, we proceed then to examine certain experiences and to 
lift the constraints that these countries have met and eventually we address the case of Algeria 
through a collection of opinions of some accountants and auditors regarding the issue of 
application of SCF in Algeria. 
 
Keywords: developing countries, FAS(SCF), IAS/IFRS, international accounting harmonization 
 

 
I- Introduction :  

La convergence mondiale des normes comptables a reçu beaucoup d'attention dans  
littérature comptable académique et professionnelle. Une question importante est de savoir 
si cet unique ensemble de normes comptables peut être utile à la fois pour les pays 
développés et ceux en développement. 

Ces normes comptables internationales se sont largement diffusées au cours de ces 
dernières années dans les pays développés mais également dans les pays en voie de 
développement. Les réformes engagées par les pays en développement pour renforcer leurs  
______________________ 
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systèmes comptables se sont inscrites dans le cadre du projet de transition vers l’économie 
de marché, les mécanismes de cette économie consistent entre autres que le marché soit le 
seul régulateur et le moyen principal de financement de l’économie, les prix sont 
déterminés librement selon la loi de l’offre et la demande avec une dominance grandiose du 
secteur privé. 

L’histoire de la réforme comptable en Algérie montre que le système comptable 
algérien est inspiré juste après l’indépendance du système comptable français (PCG 1957), 
le développement de l’économie nationale a ouvert la voie à la création du plan comptable 
1975 adapté aux exigence de l’économie planifiée, des années après précisément dans la fin 
des années 90, le besoin à la refonte du système comptable Algérien est largement 
manifesté où l’adoption du référentiel comptable international IAS/IFRS est vue plus que 
jamais une nécessité impérieuse pour s’insérer dans l’économie internationale. 

Institué par la loi n°07-11 du 25 novembre 2007 et entré en en vigueur depuis le 1er 
janvier 2010, le Système Comptable Financier (SCF) remplace le Plan comptable national 
(PCN), conçu dans les années 70. La mise en place de ce nouveau référentiel visait, selon 
ses promoteurs, à :  

- Remédier aux insuffisances du PCN,  
- Moderniser les règles de comptabilité applicables aux entreprises et  
- S’insérer dans le mouvement international d’harmonisation des comptabilités où 

les normes IAS/IFRS se sont imposées comme référence. 
 

Notre objectif est de savoir : Quels problèmes rencontrent les pays en 
développement dans l’application de ces normes IAS/IFRS et  qu’en est-il du cas de 
l’Algérie dans le cadre de mise en application du SCF inspiré de ces normes 
internationales? 
 

1- La comptabilité dans les PVD : revue de littérature 
Qu’est ce qu’un Pays en Voie de Développement (PVD) ? Comment se distingue-t-il des 

autres pays ? Qu’est qu’il le caractérise ? Telles sont les questions qu’il faut se poser avant toute 
chose. 

Le concept "pays en développement″ a été employé pour désigner un ensemble de pays  se 
trouvant dans un niveau moyen du développement économique. 

Le groupe PVD n’est pas homogène. Il regroupe un ensemble hétérogène de pays dont il 
faut reconnaitre l’ampleur des différences qui existent entre ces derniers. Chamisa (2000)  
mentionne que ces différences sont dues à certains facteurs, dont il se sert pour classer ces pays en 
4 groupes. Le premier de ces facteurs est la région géographique (par exemple en Afrique, en 
Asie, en Europe et au Moyen-Orient), le second, le contexte historique et économique, tels que 
les pays qui ont été colonisés par d'autres (par exemple, Mozambique) et les pays qui étaient des 
colonisateurs (par exemple le Portugal). Il mentionne également les pays ayant connu différentes 
évolutions dont un passage d’une économie communiste à une économie de marché (par exemple 
l'Égypte), le groupe des pays en développement avec différent niveaux de développement. Le 
développement économique rapide (par exemple, la Malaisie et Hong Kong), et, enfin, les pays 
riches en ressources naturelles, telles que certains pays du Moyen-Orient, dont l'Arabie saoudite. 

Néanmoins, ces pays partagent certains problèmes et caractéristiques communs dont la 
croissance élevée de la population, la corruption, l’instabilité politique, l’endettement important à 
l’égard de l’extérieur, la pollution environnementale, la répartition inéquitable de la richesse, le 
faible niveau de vie et les taux élevés de chômage (Belkaoui, 1994 ; Zafar 2002). 
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La généralisation des résultats des études réalisés sur certains PVD pour d’autres PVD n’est 
pas dans certains cas valide vu les environnements nationaux et les besoins comptables qui 
diffèrent d'un pays à l’autre. Scott (1968) a précisé dans les conclusions de sa recherche que celles-
ci devraient être radicalement modifiées afin de correspondre à un environnement particulier des 
PVD. Une analyse approfondie de l’environnement du pays en question est alors recommandée 
(Chouchane, 2008). 

Dans le volet comptabilité, ces PVD sont caractérisés par leur incapacité à construire des 
systèmes comptables adaptés aux besoins des acteurs nationaux ni même de résister avec 
l’irruption des normes et des pratiques qui se placent derrière le courant de la mondialisation  dont 
l’influence est majoritairement anglo-saxonne soit par la présence des investissements étrangers 
soit par l’injonction des institutions internationales tels que la Banque Mondiale et le FMI.  

Les systèmes comptables en application dans ces pays aient été importés auprès des pays 
développés (particulièrement la Grande-Bretagne et les États-Unis) (Perera 1989, Hove 1986) ou 
de leur pays colonisateur. 

L’une des études les plus étendues, détaillées et intéressantes sur les systèmes comptables 
en application dans les pays en développement en général et en Afrique et en Asie en particulier, 
est celle menée par Enthoven (1977). L’étude d’Enthoven (1977)  (cité par Mhedhbi, 2010) a eu 
pour objectifs essentiels d’analyser et décrire les procédures et les pratiques comptables aux 
échelles macro et micro-économiques, d’évaluer le développement de la comptabilité au niveau des 
entreprises, au niveau des gouvernements et à l’échelle nationale, et de proposer les moyens 
susceptibles d’améliorer les concepts, les pratiques et les normes comptables dans le contexte des 
pays en développement. Pour ce qui est de la comptabilité financière des entreprises privées, il a 
identifié plusieurs défaillances dont les suivantes : 

1- Malgré son rôle crucial dans la prise de décision, plusieurs pays en développement 
n’ont pas accordé de l’importance à la comptabilité financière des entreprises privées; 

2- L’information financière est communiquée par les entreprises essentiellement pour 
répondre aux exigences légales et fiscales; 

3- Plusieurs États n’ont même pas adopté un ensemble de normes pour le traitement des 
différentes opérations comptables et la présentation des rapports financiers; 

4- Les différentes composantes des documents comptables ainsi que les annexes ne 
fournissent pas les informations nécessaires pour analyser et interpréter la situation 
financière d’une entreprise et font l’objet de plusieurs manipulations à travers 
l’utilisation des pratiques comptables diverses; 

5-  Les états financiers sont peu utilisés par les différentes parties concernées; 
6- L’engagement d’un auditeur indépendant pour évaluer les états financiers est rare; 
7- Dans plusieurs pays, les firmes n’ont pas pris en compte les effets de l’inflation sur 

leur patrimoine; 
8- Les systèmes d’audit interne ne sont pas convenablement structurés; 
9- Les dirigeants d’entreprises manquent de connaissances et de formation 

indispensables pour exploiter l’information financière et encourager l’introduction 
des systèmes comptables sophistiqués; 

10- Un nombre relativement minime des employés ont l’expertise nécessaire à 
l’application des nouvelles méthodes comptables; 

11- La profession comptable est peu développée et reconnue; et 
12- Les activités d’éducation et de formation des gestionnaires et des comptables sont 

négligées. 
D’autres caractéristiques néfastes de leurs systèmes comptables sont à signaler. Sur la base 

d’une revue de littérature riche sur les systèmes comptables dans les pays en développement, 
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Wallace (1990) conclut que ces systèmes sont défaillants en raison de : (1) Systèmes du contrôle 
interne inefficaces, (2) comptabilité de gestion inexistante, (3) rapports financiers non fiables,  (4) 
comptables incompétents, et (5) information financière non fiable. 

Pour sa part, Chamisa (2000) précise que la majorité des professions comptables des PVD 
manque d’organismes de normalisation développés, conduisant ainsi cette majorité à adopter les 
normes comptables internationales. 

Mais, Ces normes comptables internationales sont-elles pertinentes pour les PVD ? 
La question de pertinence des normes comptables internationales pour les pays en voie de 

développent a suscité l’intérêt de plusieurs chercheurs.   
Dans une étude de la pertinence des IAS/IFRS pour les pays en développement en 

utilisant le cas de la Zimbabwe, Chamisa (2000) analyse l’impact de l’adoption des normes 
de l’IASB  sur les pratiques comptables des entreprises cotées. Les résultats de l’étude 
révèle que ces normes ont une importance particulière pour ces pays ayant des marchés 
financiers émergents. En revanche, McGee (1999) a analysé le processus de la mise en 
place des IAS/IFRS dans ces PVD en utilisant l’Arménie comme cadre d’analyse, et a 
prouvé que ce processus pose des problèmes et difficultés qui peuvent être surmontées par 
des efforts concertés dans la formation et la diffusion d’information au sujet des nouvelles 
normes.  

Perara (1989) dans son  étude a démontré que: (a) le style occidental de pratiques 
comptables ne peut pas être pertinent dans de nombreux pays en développement, (b) par 
conséquent, elles peuvent ne pas être en mesure de satisfaire les besoins d'information de la 
comptabilité de ces pays de la manière la plus efficace; (c) compte tenu des circonstances qui 
prévalent dans ces pays, il peut être nécessaire de réglementer la comptabilité par la législation, et 
(d) un système uniforme de comptabilité formulé pour répondre aux besoins et aux circonstances 
locaux  des différents pays peut s'avérer être la meilleure alternative disponible pour ces pays pour 
l'amélioration de l'état de fonctionnement de l'information comptable. 
L’Association Américaine de Comptabilité (1977), à travers son comité sur la comptabilité 

dans les pays en développement, a adressé un questionnaire à un nombre important 

d’experts d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Amérique Latine et d’organisations 

internationales. L’analyse des réponses reçues a permis d’identifier plusieurs problèmes liés 

à la comptabilité dans les pays étudiés, dont particulièrement : 

1- Manque de comptables qualifiés dans tous les domaines de la comptabilité; 
2- Information financière non pertinente pour la prise de décision interne et externe; 
3- Programmes de formation et d’éducation des comptables inadéquats; 
4- Manque de législation se rattachant à la comptabilité et l’audit; 
5- Absence d’associations professionnelles comptables; 
6- Application des systèmes comptables inadéquats dans le secteur public; et 
7- Manque d’enseignants universitaires de comptabilité qualifiés. 
 

2- L’adoption des IFRS dans les PVD : quelques expériences 
Avant d’aborder quelques expériences, il convient de revenir sur certaines 

caractéristiques des normes IFRS. 
Les grandes philosophies qui sous tendent les normes IAS/IFRS : 

 Un cadre conceptuel pour la comptabilité : Les normes comptables internationales 
relèvent d’une conception anglo-américaine de la comptabilité différente en de 
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nombreux points des pratiques dites continentales. Un  cadre conceptuel caractérise 
ces normes de l’IASB et a comme objectif de faciliter la formulation cohérente et 
logique des normes internationales. Il réunit l’ensemble des principes et concepts 
constituant les « racines » des normes comptables, ou encore les moyens d’atteindre 
les objectifs qu’il se fixe. 

 La primauté des investisseurs comme utilisateurs privilégiés de l’information 
financière : l’IASB suppose « que les investisseurs sont les apporteurs de capitaux à 
risque de l’entreprise, la fourniture d’états financiers qui répondent à leurs besoins 
répondra également à la plupart des besoins des autres utilisateurs » (§10 du cadre 
conceptuel IASC, 1989). 

 Substance over form : ces normes privilégie la valeur économique prime sur la 
nature juridique et patrimoniale. Ce principe consiste à accorder davantage 
d'importance à la substance économique des opérations (prééminence de la réalité 
économique sur l'apparence) qu’à la forme juridique. 

 La juste valeur : elles instaurent dans certains domaines, l’actualisation et 
l’évaluation à la juste valeur. La juste valeur est abordée par la quasi-intégralité des 
normes IAS/IFRS77. Elle y est soit obligatoire, soit optionnelle lorsque les normes 
proposent un « traitement de référence » et un « autre traitement autorisé ». La juste 
valeur représente une valeur économique sur un marché d’échange. 

Plusieurs pays en voie de développement se sont alors impliqués dans le processus 

d’harmonisation comptable afin d’améliorer leur infrastructure comptable. Mais de 

nombreux problèmes et des barrières à l’harmonisation sont à signaler : 

a- des objectifs différents pour l’établissement des rapports financiers. Dans certains pays 
les rapports financier s sont établis uniquement à des fins fiscales (dont plusieurs parmi 
les PVD), alors que dans d’autres pays (dont les pays anglo-saxons), ils le sont pour 
faciliter les prises de décisions des investisseurs ; 

b- des utilisateurs différents. Selon les pays, les groupes d’utilisateurs des rapports 
financiers, leurs importances et leurs pouvoirs sont différents ; 

c- des différences culturelles… 
Nous proposons de présenter maintenant les principales études qui se sont intéressées au 

contexte des pays en voie de développement dans l’objectif de répondre à certaines 

interrogations. 

3- Quelques expériences : 
a- Le cas de la Zimbabwe :  
Dans le but d’examiner la question relative à l’utilité des normes comptables 

internationales pour les pays en développement, Chamisa (2000) a mené une étude de cas 
au Zimbabwe. En présumant que si les IAS/IFRS sont acceptées et appliquées par les 
entreprises, c’est parce qu’elles répondent à leurs besoins, il a procédé à l’analyse du degré 
de conformité des sociétés cotées aux exigences des normes comptables internationales. En 
fondant ses analyses empiriques sur un échantillon constitué de 40 firmes cotées, il a 
constaté que le niveau de conformité des sociétés étudiées aux impératifs des IAS/IFRS a 
été élevé, et que l’application de ces normes a amélioré de façon considérable les pratiques 
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comptables des sociétés cotées. Ces résultats lui ont permis de conclure que les normes de 
l’IASB sont très utiles pour le contexte zimbabwéen en particulier et pour les pays en 
développement ayant un marché financier en général. Afin d’analyser l’environnement du 
Zimbabwe, Chamisa (2000) s’est basé sur des éléments clés, pouvant aider à déterminer la 
pertinence des normes comptables internationales : les besoins comptables du pays, la 
présence des entreprises privées par rapports aux entreprises publiques, l’importance du 
marché financier et l’environnement similaire aux PVD (celui-ci englobe les autres facteurs 
: économiques, politiques, légaux…). Il a également conclu que la pertinence des normes 
comptables internationales dépend des objectifs et des besoins auxquels ces normes sont 
sensées servir, ainsi que du contexte spécifique national dans lequel ces normes vont être 
appliquées. Cette étude a également montré, d’une part, que les normes internationales ne 
sont pas pertinentes pour les PVD communistes où il y a absence du marché financier et où 
le secteur public est dominant ; d’autre part, que les normes internationales sont considérées 
comme pertinentes au Zimbabwe et pour les PVD capitalistes similaires où le secteur privé 
domine l'économie, où le marché financier est développé, et où l’on privilégie l’idée de la 
présentation d’une image fidèle aux actionnaires, contrairement à l’idée d’une présentation 
conservatrice aux créditeurs et à l’administration fiscale. 

b- Le cas de la Tunisie :  
Chouchane (2010) s’est interrogée sur la pertinence du Système Comptable 

d’Entreprise (SCE) inspiré des normes comptables internationales au contexte culturel 
tunisien. Elle a eu pour objectif d’analyser, à partir d’un cadre théorique, la pertinence des 
IAS à un contexte donné qui est la Tunisie. 

En adoptant le cadre théorique de Hofstede (1980) et de Gray (1988) pour étudier la 
relation qui existe entre les valeurs culturelles et les valeurs comptables. L’étude indique 
que le cadre conceptuel et les normes comptables tunisiennes, inspirées des normes 
comptables internationales, ne sont pas pertinents à la culture comptable tunisienne. Le 
SCE pourrait en revanche être pertinent pour les grandes entreprises cotées, qui cherchent à 
attirer des investissements étrangers, contrairement aux PME. Une norme comptable 
simplifiée pourrait alors être utile pour les PME. Chouchane (2010) affirme également que 
les PVD ne disposent pas des mêmes structures que celles des pays développés, auxquels 
sont destinées ces normes comptables internationales, ces normes comptables pourraient 
être pertinentes si elles sont adaptées au contexte économique et culturel du pays concerné. 
De ces constats il émerge alors une conscience de l’importance du facteur culturel souvent 
négligé par les normalisateurs comptables des PVD. 

c- Le cas de la Lybie 
Le même cadre théorique employé par Chouchane est adopté par Moussa (2009) 

mais cette fois pour être testé dans le cas de la Lybie. La  contribution de Moussa a montré, 
tout au long de l’analyse des valeurs comptables, des incompatibilités entre le niveau 
système comptable et le contexte culturel comptable actuel, qui sont dues non seulement à 
l’exotisme du nouveau système marqué par la tendance anglo-saxonne, mais aussi à la 
continuité historique des anciennes pratiques comptables. Il a conclu que la culture 
constitue une contrainte à l’application des normes comptables internationales en Libye, et 
que la normalisation comptable internationale n’était pas pertinente dans le contexte culture 
libyen. 
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4- Le SCF algérien et le point de vue de quelques professionnels comptables algériens 
sur les difficultés de son application : 
4-1- le SCF : une brève présentation 

L’idée initiale de réformer le système comptable en Algérie selon les standards 
internationaux remonte pratiquement à 1998. La mondialisation de la pratique comptable 
dont la pression vient des pays développés par le biais des multinationales et des firmes 
d’Audit a fait appel aux pays du monde à renforcer leurs régulations comptables et 
entreprendre des réformes profondes pour tirer à bien les avantages de la mondialisation. 
Ces constats ont poussé l’Etat à réfléchir dans la conception d’un système comptable adapté 
à la nouvelle conjoncture. 

Une des originalités du SCF est qu’il énonce explicitement un cadre conceptuel. 
Celui-ci est censé constituer : « un guide pour l’élaboration des normes comptables, leur 
interprétation et la sélection de la méthode comptable appropriée lorsque certaines 
transactions et autres évènements ne sont pas traités par une norme ou une interprétation. 
»2. Ce cadre dont l’explicitation est déjà une des caractéristiques spécifiques aux systèmes 
comptables anglo-saxons énonce un certain nombre de principes de bases dont notamment, 
la pertinence et la prééminence de la réalité économique sur la forme juridique. Ces 
principes sont fondamentalement d’essence anglo-saxonne. Néanmoins, il est 
particulièrement notable que les utilisateurs des états financiers ne soient pas désignés 
comme cela est systématiquement le cas dans les cadres conceptuels du monde entier, cela 
l’est d’autant plus quand on sait que lors des différentes versions provisoires du projet SCF, 
les utilisateurs étaient désignés. 

Les états financiers préconisées par le SCF sont au nombre de 53 : 
- Un bilan, 
- Un compte de résultat, 
- Un tableau des flux de trésorerie, 
- Un tableau de variations des capitaux propres, 
- Une annexe précisant les règles et méthodes comptables utilisées et fournissant des 

compléments d’informations au bilan et au compte de résultat. 
Un changement pour la profession comptable est qu’il faudra apprendre à élaborer 

des documents qu’ils n’avaient pas à élaborer auparavant : le tableau des flux de trésorerie 
qui rend compte des sorties et entrées de liquidités et le tableau de variation des capitaux 
propres qui rend compte des opérations ayant eu un impact sur la structure des capitaux 
propres. 
4-1-1- Les principes et conventions comptables4 : 

a- Les hypothèses sous-jacentes à la préparation des états financiers :  
Deux hypothèses ont été retenues dans le projet lors de la préparation des états 

financiers. Il s’agit de :  
- la comptabilité d’exercice ou la comptabilité d’engagement ; 
- la continuité d’exploitation. 

b- Les principes comptables fondamentaux : douze principes ont été énoncés dans le 
cadre du projet du nouveau système comptable pour la préparation des états 
financiers. Ces principes sont la périodicité, l’indépendance des exercices, la 
convention de l’entité, la convention de l’unité monétaire, le principe d’importance 
relative, le principe de prudence, le principe de permanence des méthodes, la 
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convention du coût historique, l’intangibilité du bilan d’ouverture, la prééminence de 
la réalité économique sur l’apparence juridique, la non- compensation et l’image 
fidèle. 

c- Les caractéristiques qualitatives de l’information financière : selon le projet, 
l’information financière doit répondre aux caractéristiques qualitatives suivantes : 

- la pertinence ; 
- la fiabilité ; 
- la comparabilité ; 
- l’intelligibilité. 

d- Définition des actifs, des passifs, des capitaux propres, des produits et des 
charges : Les définitions données dans le projet du nouveau système comptable aux 
actifs, passifs, capitaux propres, produits et charges sont les mêmes que celles 
données par l’IASB (les normes IAS/IFRS).  

e- Les règles d’évaluation et de comptabilisation des actifs, des passifs, des charges 
et des produits : seront traités dans cette partie les principes généraux, les règles 
spécifiques d’évaluation et de comptabilisation ainsi que les modalités particulières 
d’évaluation et de comptabilisation. 

- La comptabilisation des actifs, des passifs, des charges et des produits : 
Un élément d’actif, de passif, de produit, de charge est comptabilisé dès lors 
que : 

 il est probable que tout avantage économique futur qui lui est lié ira à 
l’entité ou en proviendra ; 

 l’élément a un coût ou une valeur qui peut être évalué de façon fiable. 
- Les règles générales d’évaluation : la méthode d’évaluation des éléments 

inscrits en comptabilité est fondée en règle générale sur la convention des 
coûts historiques. Cependant, il est procédé dans certaines conditions fixées 
par le présent règlement et pour certains éléments à une révision de cette 
évaluation sur la base : 

 de la juste valeur (ou coût actuel) ; 
 de la valeur de réalisation ; 
 de la valeur actualisée (on valeur d’utilité). 

4-1-2- Nouveautés philosophiques apportées par le SCF 
Le nouveau système comptable financier algérien est entré en vigueur le 01/01/2010.  

Une nouvelle ère financière et comptable a débuté.  Ce système intègrera au niveau 
conceptuel les normes I.A.S./I.F.R.S. Cela exige un nouveau vocabulaire et l’abandon de 
nombreux réflexes. De façon schématique les nouveautés concernent :  
- Un cadre comptable conceptuel précisant les objectifs et les principes fondamentaux 

de la comptabilité. 
- La primauté donnée au bilan par rapport au compte de résultat ;  
- Nouvelles méthodes de comptabilisation et de modes d’évaluation : Par exemple de 

nouveaux éléments seront comptabilisés en charges, Suppression de certaines options, 
nouvelle présentation des comptes, nouvelles natures informations, le nouveau système 
permettra d’exprimer des prévisions incluses dans les comptes (cash flows futurs…), 
avec la notion de juste valeur et autre évaluations fluctuant sans cesse il y aura lieu de 
penser à maîtriser et à optimiser la volatilité du résultat et ainsi que la performance 
récurrente. 
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- Prééminence du fond sur la forme juridique : avec le SCF, la priorité est donnée à 
une approche économique donnant une image pertinente et fidèle de l’entreprise, alors 
que les normes françaises adoptent une approche juridique et fiscale qui privilégie la 
forme juridique sur le fond. 

4-2- Les obstacles à une bonne application du SCF 
Un changement de référentiel comptable suscite forcément dans une entreprise ou 

dans un pays des résistances et des difficultés de mise en œuvre puisqu’il implique une 
façon plus ou moins différente de faire la comptabilité. L’écueil le plus évident est 
strictement technique, puisque les effectifs comptables d’un pays ou d’une entreprise qui 
doivent préparer pour la première fois des états financiers en conformité avec les normes 
IAS/IFRS, sont censés appliquer des méthodes d’évaluation et des modalités de 
présentations qui leurs sont pour certaines inédites. Quand l’écart par rapport au référentiel 
comptable précédent est conséquent comme cela peut l’être pour les référentiels 
d’inspiration continentale, la mise en application des IAS/IFRS peut susciter de grandes 
difficultés techniques. Ces difficultés peuvent être plus conséquentes dans des pays sous 
développés où en voie de développement où il existe déjà un déficit quantitatif et qualitatif 
dans la profession comptable. 
4-2-1- Les résistances au changement :  

Dans le cas de la réforme comptable algérienne, la culture comptable nationale 
alimentée et entretenue par un système comptable de nature juridico-fiscale a résisté à tout 
changement durant 34 années. La comptabilité est en effet un « produit historique et social 
» (COLASSE, 2001) qui véhicule des valeurs et des croyances bien ancrées dans les esprits. 
Le changement vers le SCF pourrait être problématique au regard de la capacité cognitive 
limitée des convenants qui pourrait favoriser le rejet de toute alternative porteuse 
d’instabilité de l’ordre établi et d’incertitudes, donc le rejet du nouveau système comptable 
et financier.  

En plus des difficultés dans l’assimilation des normes SCF par les comptables, parce 
que ceux-ci étaient habitués, plutôt à juger fiscal qu’économique. À cela s’ajoute, la faible 
déconnexion de la comptabilité de la fiscalité en Algérie, parce que dans l’absence des 
dispositions explicites de norme comptable, les comptables appliquaient la règle fiscale 
éludant les dispositions du SCF; 

L’absence de mesures d’accompagnement de la réforme comptable tendant 
notamment à adapter l’environnement en particulier juridique et institutionnel. 
4-2-2- L’absence de marché financier actif: 

L’environnement comptable algérien est différent de celui international, tels que 
l’absence de marché financier actif et efficient 5 . Le marché financier algérien, lieu 
exclusivement d’appréciation et d’évaluation des titres de créances émises par les 
entreprises, est très modeste (inactif) et ne concerne qu’un volume d’échange de 
transactions très restreint. 
4-2-3- Le tissu économique algérien dominé par les PME : 

Un besoin de simplification semble s’imposer en particulier pour les PME qui ne 
sont généralement pas en mesure d’appréhender l’intégralité du corpus normatif (OBERT, 
2010). Dans cette matière éminemment complexe où le recours aux spécialistes peut 
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s’avérer nécessaire, voire parfois même indispensable, un consensus semble se dégager sur 
la nécessité d’un système comptable international applicable aux PME.  

Une enquête6  réalisée auprès des comptables et gestionnaires de 49 PME algérienne 
en 2011 révèle un consensus sur la nécessité de simplifier le SCF pour le rendre applicable 
selon les besoins des PME vu la réalité de l’économie algérienne et ses spécificités en tant 
que pays en voie de développement. 
4-3- Les points de vue de quelques experts comptables sur l’application du SCF : 
Discussion des informations recueillies : 

Dans cette section nous développons les principales informations recueillies auprès 
des experts comptables interrogés sur l’état actuel d’application du SCF ainsi que la 
démarche adoptée par les entreprises algériennes pour mettre en place ce système et toutes 
les implications qui en découlent.  

Les entretiens sont en nombres de 6, d’une durée moyenne de 30minutes. Trois (3) 
d’entre eux sont  réalisés après une année d’application du SCF, à savoir en 2011, d’autres 
en début 2012 et 2013. 

Le passage au SCF est un projet d’entreprise majeur, qui va bien au-delà des enjeux 
purement comptables. En effet, c’est un changement qui affecte l’entreprise dans tous ses 
aspects et son environnement interne et externe. Le processus est emprunt de difficultés 
pratiques, car c’est un projet long et coûteux. Il est intéressant de constater que les 
entreprises considèrent que ce coût est justifié par les apports positifs du nouveau 
référentiel. 
4-3-1- Première année d’application : les entreprises n’ont pas pu mettre en œuvre 
tous les retraitements obligatoires 

La première année d’application exige des entreprises la mise en œuvre de certains 
retraitements obligatoires sur les comptes de 2009 on cite à titre d’exemple : la 
décomposition des immobilisations ; l’impôt différé ; la provision pour retraite ...etc. 

L’avis des experts interrogés sur la mise en œuvre de ces retraitements sont 
insatisfaisants. L’un d’eux nous a révélé qu’il ya trois raisons qui n’ont pas permis la mise 
en œuvre de ces retraitements : le temps, la formation et  le logiciel. 
4-3-2- Manque de préparation et d’engagement de l’environnement pour la réussite 
du basculement: 

Si le passage de l’ancien système comptable au nouveau s’effectue généralement 
dans de bonnes conditions pour beaucoup d’entreprises, des entités économiques modestes 
restent confrontées à des difficultés liées, selon les professionnels interrogés, au défaut 
d’anticipation, mais aussi au manque de moyens humains et financiers induit par le 
changement imposé par voie réglementaire. 

Un interviewé nous donne un autre témoignage sur les difficultés, l’approche par 
composants. « Le fournisseur d’un camion par exemple, doit préciser dans la facture : le 
prix du moteur, le prix de la carcasse, le prix de la boite à vitesse, ainsi que les 
caractéristiques techniques : la carcasse va durer 20 ans, le moteur 10ans et la boite à 
vitesse 5ans, pour que je puisse adapter mes taux d’amortissements en fonction de la durée 
d’utilité du bien ». 

Une étude pratique7 dans une entreprise publique algérienne réalisée six mois après 
l’application obligatoire prévue par la loi n°07-11 révèle que l’approche par composants, 
concernant le retraitement des immobilisations corporelles n’était pas encore mise en œuvre 
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en raison de la taille de cette entreprise et qu’elle n’avait pas encore réussit à intégrer ces 
normes en totalité. 

Les experts ont révélé également un manque de préparation au niveau des entreprises 
puisqu’elles n’ont pas cru son application en 2010.  

De plus, un autre problème a été soulevé. La conversion a été comprise par certains 
comme une simple transposition de comptes c’est-à-dire : « Je prends des comptes PCN 
que je colle à un compte SCF ou bien diviser un compte PCN en comptes SCF » nous a dit 
l’un des interviewés. « On applique le SCF avec une mentalité PCN » nous a dit un autre. 

Le passage au SCF a été vu comme un changement de la forme de présentation des 
états financiers et de nomenclature comptable, et non comme une implémentation des 
politiques comptables en accord avec les réalités économiques et financiers des entités. 
4-3-3- La comparabilité est un objectif non encore atteint  

L’adoption du nouveau référentiel devait naturellement accroître la comparabilité, 
mais son application reste marquée par de fortes disparités. Tous s’accordent à reconnaître 
que la comparabilité n’est pas encore atteinte. 

En réalité, il ne faut pas croire que la comparabilité va être présente immédiatement 
au rendez-vous. Le principal obstacle à une telle comparabilité résulte des modalités de la 
première application du SCF d’un coté, et les possibilités d’option entre plusieurs 
traitements comptables pour des opérations identiques d’un autre coté. On peut citer à titre 
d’exemple : l’évaluation des immeubles de placement (en cout historique ou à la juste 
valeur). L’impact de ces dérogations peut être significatif et durer plusieurs années. 

Au delà de ce problème technique, la comparabilité des informations financières 
peut être affectée par le manque de compréhension commune et d’interprétation des 
nouvelles normes comptables du SCF.  « Chacun comprends selon sa capacité  de 
compréhension », nous a dit l’interviewé. 

Les questions portent aujourd’hui sur la capacité des mécanismes existants à faire 
peu à peu disparaître les divergences observées pour atteindre un degré de comparabilité 
satisfaisant. 
4-3-4- La connexion  comptabilité-fiscalité : 

Le nouveau système comptable et financier ne parait pas être en déconnexion avec 
les lois fiscales au sens où l’impact de la fiscalité sur les choix comptables paraît toujours 
présent si on se réfère à l’article 6 de la loi de finances complémentaire 2009 qui dispose 
que « les entreprises doivent respecter les définitions données par le SCF (…) sauf 
incompatibilités avec les règles fiscales ». Cette disposition fiscale pourrait remettre en 
cause des choix comptables découlant de règles nouvelles introduites par le SCF, c’est le 
cas notamment :  
 de la notion « d’image fidele » qui permet de déroger à la règle de droit si celle-ci ne 

permet pas de tendre vers une représentation fidele des transactions ;  
  du critère de « significativité » qui permet d exclure du périmètre des règles comptables 

les transactions non significatives ;  
  du principe de « prééminence de la substance sur la forme juridique » et la notion de 

juste valeur qui en découle consacrent une ouverture vers une approche économique des 
états financiers qui peut être en contraction avec les règles fiscales. 

Les propos recueillis témoignent que la connexion comptabilité-fiscalité a conduit 
les entreprises à faire des arbitrages dans leurs choix comptables qui naturellement iront 
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dans le sens des exigences fiscales, d’où le risque de la perte de sens des innovations 
majeures introduites par le nouveau système comptable et financier (SCF). 

 

5- Conclusion  
La mise en application d’un référentiel comptable inspiré des normes internationales 

en Algérie est perçue de façon mitigée entre ceux qui soutiennent que l’environnement 
économique actuel du pays n’est pas adapté à l’adoption de normes orientées vers le 
marché, et ceux qui considèrent qu’il était temps de rompre avec l’ancien référentiel 
inadapté à l’évolution de l’environnement économique, à condition qu’émergent des 
pratiques cohérentes de mise en œuvre. Ce qui, 4 ans après l’application, n’est pas encore 
vraiment le cas.  

Les principaux enseignements tirés de notre travail se résument ainsi : 
- Un manque d’anticipation et de préparation de la transition au SCF par les entreprises 

est un facteur qui a généré un ensemble de difficultés, d’insuffisances et d’incohérences.  
La complexité de l’exercice n’a pas été bien anticipée et les travaux de passage au SCF 
ont été effectués dans la précipitation à l’effet exclusif de respecter les exigences 
réglementaires du reporting annuel.   

- La  transparence et la comparabilité recherchées par le SCF restent non atteintes en 
raison d’un coté, des résistances au changement de la part des préparateurs des états 
financiers qui ont l’habitude de juger fiscal qu’économique, et d’un autre coté ; de la 
complexité des normes apportées par le SCF qui nécessite un niveau élevé de formation, 
le recours à l’assistance extérieure spécialisée, l’engagement de moyens financiers 
importants, l’acquisition de logiciel adéquat…etc. Ce qui n’est pas été fait par 
l’ensemble des entreprises algériennes. 

- L’environnement économique algérien actuel est toujours inadapté à une meilleure 
application du SCF en raison de : 
 L’inexistence de marché financier actif : le volume des entreprises cotées dans la 

bourse algérienne peut être compté sur les doigts d’une main. Mêmes si celles-ci 
constituent les grandes entreprises nationales mais elles n’ont pas réussi à activer la 
bourse en raison de l’absence d’une culture d’investissement financier ce qui est 
contradictoire avec l’objectif  principal de l’information produite selon les normes 
comptables internationales qui est la satisfaction des besoins des investisseurs. Les 
banques constituent toujours le fournisseur principal de financements de l’économie. 

 Absence de culture de divulgation dans les sociétés algériennes ; 
 Le tissu institutionnel algérien est dominé par des institutions privées, et la majorité 

de ces institutions sont des PME ; 
 De nombreux aspects du droit des affaires (système fiscal, code du commerce, …) 

nécessiteraient encore plus d’harmonisation plus rigoureuse avec les principes 
fondateurs du nouveau système comptable. 

- Les normes IFRS, sont de nature évolutive. Celles incluses dans le SCF sont celles de 
2004, date de finalisation du projet SCF, et depuis cette date les normes IFRS ont connu 
plusieurs modifications. Certaines ont été amendées d’autres supprimées et remplacées. 
On cite comme importante évolution : l’introduction d’un autre état appelé l’état de 
performance ou du résultat global, l’introduction de normes IFRS pour PME…etc. 
Celles-ci doivent faire l’objet d’un suivi particulier par le normalisateur national à 
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l’effet de mettre à jour les dispositions du SCF, et éviter ainsi des divergences trop 
importantes entre ce dernier et les normes internationales. 
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Résumé : L’internationalisation des économies, l’accélération considérable des mouvements 
internationaux, l’apparition et la multiplication des entreprises multinationales et le 
développement des opérations d’investissements à l’échelle internationale. Ces événements ont 
rendu nécessaire la recherche des solutions permettant aux investisseurs de comprendre et de 
comparer les rapports comptables des firmes et aux entreprises multinationales de réduire les 
coûts d’établissement des rapprochements exigés. 

Pour cela, la communauté comptable et financière a tenté de trouver des remèdes permettant 
de trouver des solutions permettant d’améliorer la comparabilité, la pertinence et la fiabilité de 
l’information financière. L’harmonisation comptable internationale a constitué la principale 
solution à travers la mise en place d’un ensemble de normes comptables qui puissent être 
appliquées dans le monde.  

   
Mots clés : L’harmonisation comptable, langage commun, l’information comptable, IAS/IFRS. 
 
Abstract: The following events such as the globalization of economies, the significant growth of 
international movements, the emerging and the increase of multinational enterprises as well as the 
development of investment operations on an international level made necessary the research for 
solutions for the investors to understand and compare the accounting reports of firms and to the 
multinational companies to reduce the start-up costs of the required mergers. 

Accordingly, the accounting and financial community tried to find remedies allowing to find 
solutions allowing to improve the comparability, the relevance and the reliability of the financial 
information. The international accounting harmonization established the main solution through the 
implementation of a set of accounting standards which can applied in the world. 
 
Keywords: The accounting harmonization, the common language, the accounting information, 
IAS/IFRS. 
 

 
I- Introduction :  

Ces dernières années ont été marquées par l’internationalisation des économies, 
l’accélération considérable des mouvements internationaux, l’apparition et la multiplication 
des entreprises multinationales et le développement des opérations d’investissements à 
l’échelle internationale. Ces événements ont rendu nécessaire la recherche des solutions 
permettant aux investisseurs de comprendre et de comparer les rapports comptables des 
firmes et aux entreprises multinationales de réduire les coûts d’établissement des 
rapprochements exigés. 

Motivée par le besoin de la comparabilité et la transparence de l’information 
comptable et financière à l’échelle internationale, la communauté comptable et financière a 
avancé et appliqué différents remèdes dont l’harmonisation des normes comptables 
internationales ayant pour but d’améliorer la comparabilité, la pertinence ainsi que la 
fiabilité de l’information comptable et de bâtir un ensemble de normes comptables 
internationales qui puissent être appliquées dans le monde entier. Cette solution était au 
cœur des préoccupations de plusieurs acteurs dont essentiellement IASB fondé en 1973. 
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L’adoption des normes IAS/IFRS par plusieurs pays nous a motivé de chercher et 
d’essayer de répondre à la problématique suivante : quelles sont les avantages, les bienfaits 
et les obstacles  de l’harmonisation comptable internationale ? 
I- L’Harmonisation comptable internationale 

L’harmonisation des normes et des pratiques comptables à l’échelle mondiale a été 
au centre des préoccupations de plusieurs institutions. L’Organisation pour la Coopération 
et le Développement Economique (OCDE) et l’Organisation des Nations Unies, ont réalisé 
des efforts pour faciliter la comparaison des états financiers produits par des entreprises de 
différents pays. Cependant, ces initiatives n’ont pas abouti à des résultats à ce comparables1 
à ceux accomplis par le conseil des normes comptables internationales, plus connu sous le 
signe IASB qui convient à sa désignation en anglais : International Accounting Standards 
Board. 
I.1. L’Organisation des Nations Unies (ONU) : 

Les premiers efforts de l’ONU en matière de comptabilité internationale ont été 
effectués au début des années 70. Durant cette période, un comité a été crée, par le groupe 
de travail de l’ONU sur les firmes internationales, pour examiner l’information de ces 
firmes. Couronnés par la publication d’une série de recommandations, les travaux de ce 
comité n’ont pas eu l’effet escompté2. 
I.2. L’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (OCDE) : 

Les premières tentatives de l’OCDE en matière de comptabilité internationale ont 
commencé au début des années 70 et ont été consacrées à l’information sectorielle des 
entreprises multinationales. Celles-ci ont été appelées, suite à la publication des directives 
sur l’information sectorielle en 1976, à communiquer le chiffre d’affaires, le résultat 
d’exploitation et l’investissement net par zone géographique et de chaque secteur d’activité. 

Décidant de contribuer au processus d’harmonisation comptable mondiale, 
l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation pour la Coopération et le 
Développement Economiques n’ont pas abouti à des résultats considérables. Leurs efforts 
ont été limités à des activités d’informations et d’influence et leurs programmes n’ont 
jamais eu pour objectif la formulation des normes comptables internationales. Une telle 
mission est assurée par l’International Accounting Standards Board (IASB). 
I.3. L’Union européenne :  

L’harmonisation comptable a été considérée comme l’un des moyens pour parvenir à 
la création d’un marché unique dans le contexte de la communauté européenne. Au fait, 
selon les architectes de cette initiative, la production des informations financières comprises 
par tous les pays de l’union peut assurer la bonne circulation des capitaux nécessaires au 
développement des entreprises. 

Pour atteindre cet objectif, la commission européenne a adopté plusieurs directives 
dont essentiellement : la quatrième, la septième et la huitième. 
I.4. L’Organisation des pays d’Asie du Sud-est ASEAN : 

Qui fut créée en 1967 par Brunei, l’Indonésie, Le Laos, La Malaisie, Myanmar, Les 
philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam et qui regroupe environs 450 millions 
d’habitants, a tenté de promouvoir une harmonisation des comptabilités privées de ses 
membres. 
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I.5. L’Association internationale des bourses de valeurs IOSCO : 
Qui fut créée en 1983. L’IOSCO définit les règles de comportement destinées à 

assurer l’efficience des marchés, des règles visant à permettre le contrôle des transactions 
relatives aux actifs financiers échangés et des règles destinés à promouvoir une éthique 
financière. 
I.6. La fédération internationale des comptables : 

Qui a été institué à Munich en 1977, est une organisation professionnelle 
internationale à but non politique. Son objet est la promotion à l’échelle mondiale d’une 
profession comptable qui se conformerait aux normes comptables harmonisées. 

 

II- L’International Accounting Standards Boards (IASB): 
Actuellement, l’International  Accounting Standard Board (IASB) est considéré 

comme étant le principal acteur dans le processus de normalisation comptable 
internationale. L’IASC est un organisme mondial de droit privé. Il a été fondé le 23 juin 
1973 par les organisations professionnelles des neuf pays suivants : l’Allemagne Fédérale, 
l’Australie, le Canada, les Etats Unis, La France, le Japon, le Mexique, les Pays-Bas ainsi 
que le Royaume-Uni3. 
II.1. Ses objectifs : 

Les objectifs de L'IASB sont les suivants4: 
« Elaborer dans l’intérêt général, un jeu unique de normes comptables de haute 

qualité, compréhensibles que l’on puisse faire appliquer dans le monde entier, imposant la 
fourniture dans les états financiers des informations de haute qualité, transparentes et 
comparables, de manière à aider les différents intervenants sur le marché de capitaux dans 
le monde, ainsi que les autres utilisateurs dans leur prise de décisions économiques : 

 Promouvoir l’utilisation et l’application rigoureuse de ces normes ; 
 Tendre vers la convergence des normes comptables nationales et de normes 

comptables internationales pour les solutions de haute qualité. 
II.2. Stratégies d’harmonisation comptable : 

Les activités de l’IASB, dés la date de sa création jusqu’à présent, sont marquées par 
une révision continue des démarches employées afin d’assurer la réalisation des objectifs 
mentionnés au niveau de ses statuts. 

Depuis sa création jusqu’à la fin des années 1980, l’IASC a publié une série de 
normes comptables internationales comportant plusieurs options dans le but de favoriser 
leur adoption et d’éviter tout problème d’application. Une telle démarche, bien qu’elle soit 
en harmonie avec l’IASC, en tant qu’organisme international de droit privé qui n’a pas le 
pouvoir d’imposer ses normes à personne, à aucune entreprise et à aucun pays, était en 
contradiction avec l’objectif primordial et principal de cet organisme, à savoir 
l’harmonisation des pratiques comptables à l’échelle mondiale. Au fait, la comptabilisation 
des opérations identiques de façon dissemblable, a rendu difficile la comparaison des états 
financiers de différentes origines5. 

Face à cette situation, l’IASC a adopté en 1989, un projet appelé « comparabilité des 
états financiers », qui a pour finalité essentielle la révision des normes établies en optant 
principalement la réduction du nombre d’option.  



 Motivations, avantages et les obstacles de l’harmonisation comptable internationale 

 - 40 - 

Une troisième phase dans l’histoire de l’IASC a commencé, à partie de juillet 1995, 
lorsque cet organisme s’est engagé avec l’organisation internationale des commissions des 
valeurs boursières (OICV), dans un programme visant l’amélioration de la qualité des 
normes comptables internationales afin de pouvoir les admettre dans les différentes bourses 
de la planète. 
II.3. Utilisation des IAS/IFRS par les pays : 

Plusieurs Etats ont décidé d’adopter les nouvelles normes comptables internationales 
telles quelles ou avec ajustement dans leur système comptable. Au début, ce sont 
essentiellement les pays en développement, récemment industrialisés ou en transaction vers 
l’économie de marché qui ont opté pour ce choix, afin de se doter d’un ensemble de règles 
admises à l’échelle internationale et d’attirer, par conséquent, les investisseurs étrangers 
nécessaires au développement économique. 

L’harmonisation des normes comptables à l’échelle internationale a constitué le 
changement fondamental de ces dernières années. L’objectif crucial de ce processus est 
d’avoir une série de pratiques comptables convergentes et surtout de fournir aux 
investisseurs et aux décideurs une information financière relativement homogène, 
comparable et fiable. 

Pour cet effet, l’IASB reçoit de plus en plus l’appui à l’échelle internationale, 
comme le montrent les différents faits suivants : 

 Un nombre relativement important de pays ont adopté les nouvelles normes 
comptables IAS/IFRS. 

 Plusieurs organismes internationaux, dont notamment la banque mondiale, le FMI, 
l’OICV, et la fédération internationale des comptables (IFAC), soutiennent les 
travaux de l’IASB et appellent à l’adoption de ces normes. 

 Plusieurs firmes multinationales ont décidé d’appliquer volontairement les normes 
comptables internationales pour la préparation de leurs états financiers on trouve 
parmi eux : 
Tableau (1) : exemple des firmes appliquant les normes comptable IAS/IFRS 

Pays Entreprises Pays Entreprises 
Afrique du sud AECI Limited 

Randgold Italie Gucci 
Pirelli- Recordati 

Allemagne Brain international 
Henkel- Lufthansa Mexique Mexican maritime 

Bahrayn Bahrayn télécommunication Pays-Bas Libertel 
New Holland 

Canada 
BC tel 
Enbridge 
Les boutiques San Francisco 

Russie 
Rosetelecom 

Chine 
Phoenix 
Shanghai Steel 
Shezhen textile 

Suéde 
Esseite 
Perstorp 
Scania 

Croatia PLIVA Suisse Nestle 
Phonak 

Finlande Danisco – Metra- Nokia Turquie Arcelik 

France Air France- Renault 
Valeo  Zimbabwe Border timbers 

Delta 
Source: Gray, S. et Street, D. Observance of international accounting standards: factors explaining non-
compliance. The Association of chartered certified Accountants, Research Monograph, 74, London, 2002 
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III. Motivations et avantages de l’harmonisation comptable internationale : 
L’harmonisation dans la présentation des états financiers constitue probablement la 

conséquence la plus visible et la plus spectaculaire de la normalisation comptable 
internationale6. Elle constitue la forme idéale de présentation des états financiers pour les 
investisseurs étrangers. Les documents sont traduits dans leur intégralité et présenté dans la 
monnaie du pays d’accueil. 

Les études antérieures de plusieurs chercheurs ont permis de dégager plusieurs 
avantages de l’harmonisation comptable internationale: 
 Réduire le temps et les coûts liés à la conversion des états financiers des filiales ; 
 Eviter les coûts engagés à la préparation des informations financières 

supplémentaires exigés par les autorités boursières et faciliter, par conséquent, 
l’accès des entreprises aux marchés financiers étrangers ; 

 L’amélioration de la comparabilité des états financiers au niveau mondial et la 
promotion, par conséquent, des activités d’investissement ; 

 La simplification de l’établissement des états financiers consolidé ; 
 L’évitement de la préparation de plusieurs comptes par les entreprises qui cherchent 

le financement de leurs activités auprès des marchés financiers étrangers ; 
 L’amélioration du processus de la prise de décision dans les entreprises 

multinationales ; 
 Fournir aux utilisateurs des rapports financiers comparables facilitant l’évaluation de 

la performance des entreprises ; 
 Facilite l’éducation comptable et le transfert du personnel entre les diverses filiales 

d’une firme multinationale ; 
 Doter d’un ensemble de normes comptables reconnue à l’échelle internationales et 

d’éviter les coûts de traduction ; 
 Faire accélérer et motiver la libéralisation du commerce international, 

l’investissement  et la diversité des échanges entres les nations ; 
 L’application des normes comptables internationales, permet de diminuer le niveau 

du risque chez les investisseurs et de réduire les coûts des capitaux ; 
 Améliorer le processus de prise de décision stratégique en matière d’acquisition et de 

fusion. 
III.1. Motifs économiques de l’harmonisation comptable internationale 

La motivation fondamentale qui a poussé la communauté internationale à établir des 
normes comptables internationales et à encourager leur adoption par les organismes 
nationaux de normalisation comptable est la nécessité d’adapter la comptabilité financière 
au nouveau contexte économique mondial. Depuis quelques années, ce contexte est marqué 
par l’internationalisation croissante des activités économiques. Les trois principaux aspects 
de cette mondialisation, selon Nobes et Parker7 sont :  

 Le commerce international ; 
 L’Investissement direct étranger (IDE) ; 
 Le développement et extension des marchés financiers. 

Les tableaux, qui rapportent l’évolution des activités du commerce international dans 
les différentes régions de la planète durant les années 1995, 2000, 2005, montrent bien que 
ces opérations ont enregistré des croissances considérables. 
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Tableau (2) : Evolution d’échange des marchandises (en millions de dollars américains) 
Région Activités 1995 2000 2005 

Afrique Exportation  112.000 147.800 297.700 
Afrique Importation  126.700 129.400 249.300 
Asie Exportation 1.446.800 1.836.200 3.050.900 
Asie Importation 1.403.300 1.677.100 2.871.000 
Europe Exportation 2.335.635 2.633.930 4.371.915 
Europe Importation 2.334.760 2.774.755 4.542.675 
Moyen-Orient Exportation 151.000 268.000 538.000 
Moyen-Orient Importation 132.500 167.400 322.100 
Amérique du Nord Exportation 856.550 1.224.975 1.477.530 
Amérique du Nord Importation 1.015.760 1.687.580 2.284.735 
Amérique centra./du sud Exportation 148.900 195.800 354.900 
Amérique centra./du sud Importation 176.900 206.300 297.600 

Source : Choi, F. D. S., et Meek, G. K. ,  International accounting. 6ème édition, Pearson Prentice Hall, les 
États-Unis. 2008, Page 5. 

 

Tableau (3) : Evolution d’échange des services (en millions de dollars américains) 
Région Activités 1995 2000 2005 

Afrique Exportation  25.700 31.300 56.900 
Afrique Importation  34.400 37.400 69.300 
Asie Exportation 257.800 309.500 525.300 
Asie Importation 328.100 367.900 573.500 
Europe Exportation 597.100 721.900 1.244.800 
Europe Importation 560.200 674.100 1.120.100 
Moyen-Orient Exportation  33.100 54.900 
Moyen-Orient Importation  48.800 85.400 
Amérique du Nord Exportation 171.200 268.200 366.300 
Amérique du Nord Importation 85.600 96.500 102.600 
Amérique centra./du sud Exportation 34.600 47.100 68.200 
Amérique centra./du sud Importation 45.300 54.600 70.500 

Source : Choi, F. D. S., et Meek, G. K. ,  International accounting. 6ème édition, Pearson Prentice Hall, les 
États-Unis. 2008, Page 5. 

 

IV. Les obstacles à l’application et à l’harmonisation comptable internationale : 
Les réflexions précédentes ont montré comment une certaine harmonisation 

comptable internationale dans la présentation des états financiers a pu être profitable pour 
les différents usagers.  

Nous rappellerons maintenant les principaux obstacles à cette harmonisation que 
sont les informations disponibles, la fiabilité des informations, la fréquence de publications 
des informations et en la terminologie utilisées. 
IV.1. La langue et la terminologie : 

Certains chercheurs pensent que les objectifs du processus d’harmonisation 
comptable internationale sont très difficiles à atteindre. De nombreuses entreprises ne 
traduisent pas leurs états financiers et envoient des documents identiques à tous les 
utilisateurs. Il s’agit souvent des sociétés originaires de pays anglo-saxons puisque l’anglais 
devient de plus en plus la langue véhiculaire de l’information financière. Cependant, il 
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existe des différences entre anglais de Grande-Bretagne et l’anglais des Etats-Unis qui 
peuvent rendre plus compliquée la lecture des documents comptables. 
IV.2. Les informations disponibles : 

L’accès aux informations émises par les entreprises étrangères est d’une manière 
générale, plus aisé dans les pays développés que dans les pays émergents où il n’existe pas 
encore nécessairement une tradition de mobilisation des capitaux par le biais des bourses de 
valeurs. L’investisseur à la recherche d’informations comptables et financières les 
rencontrera sur plusieurs types de supports : 
 Le support papier traditionnel : les émetteurs d’informations publient des rapports 

annuels et les mettent habituellement à la disposition du public. Le coût de confection et, 
surtout, de distribution pouvant être relativement élevé, les émetteurs font de plus en 
plus fréquemment appel : 
 Aux sites web : les émetteurs peuvent présenter les informations qu’ils jugent 

nécessaires. Ce médium est peu coûteux ; il peut permettre de présenter les 
informations en temps réel. 

 Aux bases de données gérées par des sociétés : elles réunissent et vendent des 
informations financières sur les entreprises. Elles offrent des données sous une forme 
standardisée. Cet avantage peut entrainer plusieurs difficultés : l’apparente uniformité 
des données cache des diversités nationales ce qui traduit notamment lors de calcul 
de ratios par des comparaisons souvent artificielles et qui peuvent provoquer des 
décisions erronées ; 

 Aux bases de données sur les sites web : elles sont gérées par les sociétés de bourse : 
l’Autorité des marchés financiers. 

IV.3. La fiabilité des informations : 
On peut l’évaluer à deux niveaux : 

 Le niveau microéconomique ou celui de l’émetteur : la qualité de l’information dépend 
de l’honnêteté des dirigeants, de la situation financière de l’entreprises et de la façon 
dont sont choisis les auteurs ; 

 Le niveau macroéconomique : la qualité de l’information dépend globalement de la 
législation relative à la divulgation de l’information financière et aux opérations de 
bourse ainsi que de la façon dont cette législation est appliquée. L’affaire Enron a 
montré les limites que rencontrent les organismes de régulations des marché financiers 
pour faire appliquer la législation en vigueur et ce, même dans les pays considérés de ce 
point de vue, comme sûrs. 

IV.4. La fréquence de publication des informations financières : 
Il est évident que l’investisseur bénéficie, à un niveau de fiabilité identique, d’une 

information fréquente. Cette fréquence devrait dépendre du marché considéré. Il faudrait, 
par conséquent, déterminer de manière endogène la fréquence optimale de l’information 
disponible.  

Le délai entre la fin de l’exercice et la date de publication des états financiers 
constitue également un facteur important pour l’appréciation de la qualité de 
l’investissement. 

Bavishi a établi une typologie des pays en fonction de ce critère. Il les classe en trois 
groupes : 
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 Les pays dans lesquels les états financiers sont publiés entre 30 et 60 jours après la 
fin de l’exercice : on trouve dans ce groupe le Brésil, le Canada, LA Corée du Sud, 
les Etats-Unis et le Mexique. 

 Les pays dans lesquels ces états sont publiés entre 61 et 90 jours après la clôture de 
l’exercice : c’est le cas le plus fréquent. On trouve dans ce groupe l’Argentine, 
l’Australie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. 

 Les pays dans lesquels les états financiers sont publiés de 90 jours après la fin de 
l’exercice : on trouve dans ce groupe l’Allemagne, l’Autriche, la France, l’Inde et 
l’Italie. 
D’une autre part, d’autres chercheurs pensent que les objectifs de processus 

d’application et d’harmonisation comptable internationale sont très difficiles à atteindre. 
Des empêchements multiples entravent sa bonne réalisation. 

Goeltz a avancé qu’il est très difficile d’imposer un langage comptable commun à 
toutes les entreprises. Plusieurs pays, comme les Etats-Unis, ont investi beaucoup de temps 
et de ressources financières pour développer leurs pratiques comptables et ne sont pas, par 
conséquent, prêts à adopter des normes étrangères. En outre, il a même considéré que 
l’application des normes comptables internationales au niveau mondial n’est pas une 
condition nécessaire pour la croissance des marchés financiers. D’autre part, ces marchés se 
sont développés et se développent en l’absence d’une information financière préparée selon 
les mêmes standards et, d’autre part , les analystes financiers et les investisseurs sont 
capables, en utilisant toutes les informations disponibles de manière judicieuse, d’analyser 
les situations et les performances des entreprises et d’évaluer correctement les différentes 
opportunités d’investissement. 

Grinyer et Russll  ont considéré que l’application des normes comptables 
internationales par tous les pays, est un objectif très difficile à atteindre. L’IASB est un 
organisme international privé qui n’a pas le pouvoir d’imposer ses normes à aucun pays et à 
aucune entreprise. 

Pour Haller , dans certain pays, le but principal des états financiers est de fournir une 
information financière utile à la prise de décision aux différents acteurs des marchés 
financiers. Dans ce cas, les entreprises ont tendance à appliquer les méthodes comptables 
qui accroissent leur rentabilité. Par contre, dans d’autres nations, la mission cruciale de la 
comptabilité est la détermination des résultats servant au calcul des impôts à payer. 

 

V. L’Apport de l’harmonisation comptable international dans le developpement du 
management des entreprises algériennes  

Les entreprises algériennes se mettent aujourd’hui à l’heure des normes comptables 
internationales et se dotent d’un nouveau système comptable et financier (NSCF) plus 
conforme au cadre conceptuel d’une économie ultralibérale. 

C’est là, une étape particulière d’une importance révolutionnaire pour les entreprises 
algériennes de s’insérer dans le mouvement international d’harmonisation et de 
normalisation de leur comptabilité pour l’amélioration des relations dans le contexte de la 
mondialisation et de notre option à l’économie de marché. En effet, ce nouveau système 
aux normes comptable internationales, s’inscrit dans le cadre de la réforme comptable, 
entré en vigueur depuis 01/01/2010. 

Les entreprise algérienne optent aujourd’hui, pour une nouvelle conception 
comptable comportant une multitude de normes comptable IAS/IFRS, ceci est d’une 
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extrême importance sachant que ces dernières sont appelées à changer profondément la 
comptabilité et par ailleurs cette conception nouvelle est fondée sur une approche 
économique et financière, imposant ainsi de placer le NSCF au cœur de la gestion de nos 
entreprises visant aussi, une influence inévitable sur l’économie de l’Algérie ainsi que sur 
les pratiques comptables et financiers de nos entreprises. 

Face à ces normes reconnues au niveau mondial, l’entreprise Algérienne est 
contrainte de tenir une comptabilité de qualité, d’harmonisation de dimension 
internationale. En fait, c’est un outil de grande professionnalisation. En répondant aux 
besoins des investisseurs, des actionnaires et des banquiers.   

Parmi les avantages de l’harmonisation comptable internationale ont note : 
 La réforme globale de l’entreprise, afin de mettre la gestion et le contrôle de nos 

entreprises en conformité de cette nouvelle donne internationale (NSCF) qui 
privilégie les règles et mécanismes de marché ; 

 La réhabilitation et l’adaptation de la fonction financière et comptable aux nouvelles 
réalités économiques, qui permettent à celle-ci de jouer son vrai rôle dans 
l’entreprise ; 

 La normalisation comptable au niveau mondial ; 
 La valorisation de la ressource humaine en capital, facteur clé dans cette réforme ; 

Concernant les obstacles  à l'harmonisation comptable on constate : 
Au niveau des compétences:  

 Techniciens comptables peu qualifiés ;  
 Les exécutifs ne sont pas conscients des objectifs et de l'importance des informations 

collectées ; 
 Manque de professionnels compétents ; 
 Les entrepreneurs n'ont pas la compétence nécessaire pour établir leurs propres 

normes. 
Au niveau des pratiques:  

 Beaucoup d'entreprises ne tiennent pas de comptabilité et de registre comptables ; 
 Les informations comptables ne sont pas utilisées dans la gestion interne ; 
 Le manque de coordination entre les établissements financiers et les entreprises. 

Au niveau de la profession:  
 Mauvais suivi de la profession comptable ; 

 Absence des associations.  
Au niveau de l'enseignement:  

 Niveau d'instruction des entrepreneurs très bas ;  
 Absence de formation comptable pour les managers ; 
 Manque de formation spécialisée ;  
 Inadéquation entre les programmes d'enseignement et les pratiques comptables ; 
 Manque d'intérêt de la part des spécialistes.  

Au niveau de la culture:  
 Les entreprises ne donnent pas d'intérêt à la comptabilité ainsi qu'à l'information 

qu'elle fournit ; 
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 En général les entreprises ne recourent pas aux opérations d'audit ;  
 Pour certains la comptabilité est considérée comme une charge administrative ;  
 Le non connaissance de l'intérêt de la comptabilité amène les entrepreneurs à nier les 

méthodes de gestion de leurs affaires.  
Au niveau des moyens:  

 Faute de compétence et de moyens; 
 Le manque de moyens financiers entraine le recours à des techniciens peu qualifiés. 

Au niveau environnement:  
 La faiblesse du secteur privé conduit à ne pas donner de l'importance à la 

comptabilité ; 
 L'application des normes n'est pas obligatoire ;  
 L’inexistence des marchés financiers. 

Au niveau fiscal:  
 Hésitation à tenir une comptabilité adéquate de crainte de l'exposition à des impôts ;  
 Tenir compte plus des règles fiscales que des règles comptables. 

- Conclusion : 
Afin de minimiser ou de limiter les effets négatifs de la diversité des pratiques 

comptables à l’échelle internationale, et pour favoriser l’utilisation d’un langage commun 
par toutes les entreprises au monde entier, la communauté comptable et financière a tenté 
de trouver des remèdes permettant d’améliorer la comparabilité, la pertinence ainsi que la 
fiabilité de l’information au temps réel. L’Harmonisation comptable internationale 
constitue la solution idéale pour bâtir un ensemble des normes comptables qui puissent être 
appliquées dans le monde entier. 

Ces dernières années, plusieurs pays dans le monde, ont tenté de créer un 
environnement favorable à l’attraction des capitaux étrangers à travers plusieurs catégories 
de réformes. En matière comptable, les nouvelles normes internationales IAS/IFRS 
constituent une stratégie permettant d’établir un langage commun comptable ainsi de 
fournir aux investisseurs un produit informationnel homogène, comparable et fiable. 

Selon certains spécialistes, l’IASB a rencontré au début de ces travaux, des 
difficultés multiples dues notamment à la réticence de certains organismes comptables, 
mais avec l’appui de plusieurs autres organismes influents dans le monde comptable, cet 
organisme a réalisé des résultats considérables et a fait des progrès sérieux vers 
l’harmonisation des pratiques comptables au niveau mondial. 
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L’application des IFRS comme vecteur de diffusion d’une information financière 
fiable et pertinente1  

The application of IFRS as a vehicle for dissemination of reliable and relevant financial 
information 

 
Dr. Omar DJAFRI )*(   
Université de Tlemcen - Algérie 

  

 
Résumé : Le but de cette communication est de dévoiler l’importance de l’information 
financière au sein des entreprises à la lumière de l’introduction des normes IFRS. Les 
recherches en cette matière font l’objet d’un intérêt croissant de la part des chercheurs. A cet 
égard, l’information financière est un fait générateur de la prise de décision, par laquelle, ses 
utilisateurs peuvent en déployer un comportement.  

Le Système Comptable Financier a été adopté en Algérie en vue de construire une passerelle 
vers l’application des normes comptables internationales. Or, la profession comptable est 
appelée à favoriser l’adoption de ce système en offrant des conditions favorables qui pourront 
amener nos entreprises à présenter une image fidèle de leur situation financière. 

L’étude empirique est basée sur une analyse des données disponibles sur un échantillon 
d’entreprises afin de mieux comprendre le rôle et l’importance des normes IAS/IFRS dans 
l’amélioration de la qualité de l’information financière. L’enquête sur terrain nous a aidé à une 
meilleure compréhension des exigences devant être mises à la disposition des entreprises 
algériennes  pour l’application des dites normes.  

   
Mots clés : Information financière, normes IFRS, SCF et les entreprises algériennes. 
 
Abstract: The purpose of this paper is to reveal the importance of financial information within 
companies in light of the introduction of IFRS. Research in this area are the subject of increasing 
interest from researchers. In this regard, the financial information is a critical event for decision-
making, in which, users can deploy a behavior.  

The Financial Accounting System was introduced in Algeria in order to build a bridge to the 
application of international accounting standards. However, the accounting profession is expected 
to encourage the adoption of this system by offering favorable conditions which may cause our 
business to present a true picture of their financial situation. 

The empirical study is based on an analysis of available data on a sample of companies in order 
to better understand the role and importance of the IAS / IFRS standards in improving the quality 
of financial reporting. The survey of land has helped us to better understand the requirements to be 
made available to Algerian companies in the application of these standards.  
 
Keywords: Financial Reporting, IFRS, SCF and the Algerian companies. 
 

 

1. Introduction :  
Le processus de globalisation financière devait être accompagné  de techniques et de 

règles capables de répondre à la volatilité et à l’incertitude de l’information financière des 
entreprises. La récente crise financière désignée comme une véritable « crise du capitalisme 
», a conduit à une remise en cause des normes comptables internationales communément 
désignées par l’acronyme IAS/IFRS, auxquelles plusieurs pays ont délégué leur 
normalisation comptable. Ces normes deviennent donc une question essentielle en cette 
période de crise.  

Il apparaît alors très intéressant de s’interroger sur l’étude de l’information financière 
en normes IFRS qui reste en revanche, un sujet peu exploré par les chercheurs, surtout, 
_____________________ 
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dans les pays qui n’adoptent pas ces normes internationales. Cette recherche s’intègre dans 
le cadre général de la présentation des informations financières2, le cadre qui résonne avec 
l’actualité depuis les scandales financiers du début du vingt-et-unième siècle d’une part, et 
l’accélération du processus d’harmonisation internationale des normes comptables, d’autre 
part.     

L’information financière a un caractère indispensable et une importance capitale 
pour les investisseurs et les analystes financiers. Son utilité thématique d’actualité est 
fondée à la fois sur l’efficience des marchés et sur le contenu informationnel réel des états 
financiers. 

Une étude plus précise des exigences de comparabilité et de pertinence nous semble 
indispensable pour saisir en quoi le référentiel IFRS pourrait signifier la situation générale 
de l’entreprise afin de la présenter de manière favorable. 

De ce fait, il serait judicieux de mettre le cap sur l’importance de l’information 
financière qui pourrait donner l’image la plus réaliste possible de la situation économique 
des entreprises, dont le but est d’attirer ses utilisateurs(les investisseurs, entre autres),afin 
qu’ils puissent effectuer une meilleure prise de décision. 
2. Revue de la littérature : 

La littérature a connu un fort développement ces dernières années démontrant un 
intérêt croissant à l’introduction des normes IAS/IFRS, lesquelles ont soulevé de multiples 
débats, Des chercheurs ont classé les recherches en comptabilité internationales en 
plusieurs catégories de travaux. Ce qui nous intéresse dans cette communication, ce sont les 
travaux portant sur l’application des normes IFRS et celles qui traitent l’information 
financière au sein des entreprises. 
2.1. Les recherches portant sur l’adoption des normes comptables internationales 

IAS/IFRS à travers le monde : 
Ces recherches sont nombreuses. Dans le tableau suivant, nous allons présenter 

celles qui ont traité de l’application des normes comptables internationales ainsi que de 
l’impact de leur adoption par les différentes entreprises à travers le monde. 

Auteur(s) Intitulé Revue de 
publication 

Résumé de l’article et les 
résultats obtenus 

Susana 
CALLAO et al, 
20093 

The impact of IFRS 
on the European 
Union 

Journal of 
Applied 
Accounting 
Research 
 

L’auteur a étudié l’impact quantitatif 
de l’application des IFRS  afin de 
tester s’il est lié au système comptable 
traditionnel à travers une étude 
statistique comparative entre les 
différents pays européens. Ses 
résultats montrent que la première 
application des normes IFRS a eu des 
effets différents sur les rapports 
financiers entre les pays et que 
l’impact n'est pas lié à des systèmes 
comptables traditionnels. 

Charlotte 
DISLE 
Christine 
NOËL, 20074 

La révolution des 
normes IFRS 

La revue des 
sciences de 
gestion 

Les auteurs ont réalisé une synthèse 
des modifications introduites par le 
référentiel IFRS. Ils ont examiné 
également la possibilité d’un éventuel 
rapprochement de la comptabilité et de 
la finance, mené par ce nouveau 
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référentiel. 

Christian  
HOARAU, 
20035 

Place et rôle de la 
normalisation 
comptable en 
France 

Revue française 
de gestion 

L’auteur a conclu sa recherche par la 
déclaration suivante : « la 
normalisation a pour objet d’établir 
des règles communes dans le double 
but d’uniformiser et 
de rationaliser la présentation des 
informations comptables susceptibles 
de satisfaire les besoins présumés de 
multiples utilisateurs ». 

2.2. Les recherches portant sur l’information financière en normes IFRS : 
Les études dans ce cadre sont également nombreuses. Nous allons indiquer certaines 

recherches qui ont montré l’importance accordé par les normes IFRS à l’information 
financière publiée par les entreprises. 

Auteur(s) Intitulé Revue de 
publication 

Résumé de l’article et les résultats 
obtenus 

Simona 
CATUOGNO 
et Alessandra 
ALLINI, 20116 

Multiple evaluation 
options & 
comparability: equity 
investments  in Italy 
and Spain 

Accounting and 
Management 
Information 
Systems 

Les auteurs ont focalisé leur attention 
sur le principe de la comparabilité 
sachant que le référentiel IFRS offre de 
multiples options pour l’évaluation ; ils 
ont étudié le cas de l’Italie et de 
l’Espagne à travers une centaine de 
groupes cotés. Une étude statistique les 
a mené à assurer que l’harmonisation 
comptable ne conduit pas forcément à 
l’harmonisation des pratiques et que le 
principe de comparabilité ne pourra être 
respecté que dans le cas où les choix 
d’options seront similaire.  
         

Gheorghe V. 
LEPADĂTU, 
Mironela 
PÎRNĂU, 
20097  

Transparency in 
Financial Statements 
(IAS/IFRS) 

European 
Research 
Studies 

Les auteurs montrent l’importance de 
l’information financière divulguée par 
les entreprises et ce, pour permettre aux 
marchés financiers de refléter de leur 
part une information claire et 
transparente afin d’assurer une stabilité 
financière. Ceci, les a mené à déclarer 
que les normes IFRS peuvent 
représenter d’importantes modifications 
liées à la transparence de la situation 
financière.    

Olivier 
RAMOND, 
Laurent 
BATSCH et 
Jean-François 
CASTA, 20078 

Résultat et 
performance 
financière en normes 
IFRS : Quel est le 
contenu informatif du 
comprehensive 
income ? 

Cahier de 
recherche, 
Université Paris-
Dauphine 

Les auteurs ont introduit dans leur 
étude un nouveau concept qui diffère 
fondamentalement du concept classique 
de résultat net ; la quasi-totalité des 
recherches se positionne sur ce concept 
traditionnel et vise à tester son impact 
lors de l’application des IFRS.  Tandis 
que le concept du « comprehensive 
Income » inclut les variations de 
capitaux propres (autres que les 
opérations en relation avec les 
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actionnaires), ils ont pris comme 
exemple les plus ou moins values en 
capital, réalisées ou non, provenant de 
la réévaluation de certains actifs et de 
certains passifs.   

 

3. Méthodologie : 
La recherche comptable, en quête d’assises scientifiques, a progressivement évolué 

vers une approche empirique comme nous allons le développer. 
Afin de tester l’importance de l’information financière au sein des entreprises 

algériennes, on a adopté la méthode directe de l'enquête à l'aide du questionnaire qui est 
devenu le moyen le plus approprié pour déterminer la compatibilité, de notre point de vue, 
des conclusions de l'étude théorique avec ce qui est perçu par l’échantillon (la population de 
l'étude ). Cela a été choisi comme un moyen efficace d'explorer les points de vue autour du 
sujet. On a suivi et adopté cette méthodologie pour accroître la validité interne de notre 
étude et pour mieux structurer notre instrument de mesure, à savoir le questionnaire. 
3.1 Le choix de la population : 

Les principaux acteurs qui veillent sur une meilleure et adéquate application du 
Système Comptable Financier algérien sont les directeurs des finances et comptabilité au 
sein des entreprises. Il faut préciser que ces derniers ne sont pas les seuls concernés par sa 
mise en place, mais plutôt toute l’organisation. Mais un thème pareil ne pourra être réalisé 
sans le recours à ces compétences. Aussi, on a voulu enrichir ce travail par la sollicitation 
des Experts Comptables et des Commissaires aux Comptes pour un double objectif : non 
seulement, parce qu’ils ont été fortement impliqués dans la mise en œuvre du SCF (c’est 
eux qui ont certifié la transition de la comptabilité en 2010), mais surtout parce qu’ils sont 
les plus habilités à connaitre l’environnement des entreprises. 
3.2 La structure du questionnaire : 

Le questionnaire est subdivisé en plusieurs axes ; 
 Un axe concernant les questions personnelles « Répondant » ; 
 Dix questions portent sur l’application des IFRS et leur importance accordée à 

l’évaluation des entreprises ; 
 Cinq questions portent sur l’information financière lors de l’adaptation de la 

nouvelle philosophie comptable et financière ; 
 Sept questions ouvertes visent à enrichir l’étude. 

4. Résultats de la recherche : 
Les questionnaires ont été déposés en mains propres (par nous-mêmes ou par des 

collègues d’autres universités). Aussi, sur les 92 questionnaires distribués, nous n’avons pu 
récupérer que 46,  pour être traités ultérieurement.  

 

Résultats de la distribution des questionnaires. 
Wilayas Tlemcen Alger Sétif Totaux 

Total % 
Questionnaires Entreprises CAC9 Entreprises CAC Entreprises CAC Entreprises CAC 

Envoyés 25 7 26 13 15 6 66 26 92 100,00% 

Non Reçus 4 1 15 8 12 5 31 14 45 48,91% 
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4.1 Le test Cronbach Alpha  
Le coefficient Cronpach Alpha  est considéré comme le test le plus important pour 

mesurer la cohérence interne (ou la fiabilité) des questions posées. Sa valeur s'établit entre 
0 et 1, étant considérée comme "acceptable" à partir de 0,610. 

On a procédé au calcul de ce coefficient pour l’ensemble des Items fermés (Echelle 
de LIKERT). On a obtenu la valeur de « 0,727 », ce qui nous a poussé à continuer 
l’exécution de toutes les analyses offertes par le logiciel et ce, afin d’obtenir des résultats 
sur lesquels on va se positionner. Ci-dessous, le test de "Alpha" : 

 

 

 

 

 
 

 
4.2 Les tests de corrélation : 

Le logiciel « SPSS » permet de réaliser plusieurs tests aidant à mieux focaliser les 
interprétations ; on peut par exemple tester la corrélation entre deux types d’Items 
« quantitatif et qualitatif ».    
A. Information financière : 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

L’information comptable demeure 
l’objectif essentiel des 
normalisateurs afin de fournir des 
données utiles 

46 2 5 4,35 ,737 

Le SCF a conduit votre entreprise à 
mettre en place des nouveaux outils 
pour le traitement des informations 
comptables et financières 

46 1 5 3,87 1,067 

Vos états financiers sont élaborés 
en prenant en compte le destinataire 
de l’information financière 

46 1 5 3,85 1,095 

Reçus 21 6 11 5 3 1 35 12 47 51,09% 

Refusés 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1,09% 

À Traiter 21 5 11 5 3 1 35 11 46 50,00% 

Traitement des cas 

  N % 

 

 

Cases 

Valid 46 100,0 

Excludeda 0 0,0 

Total 46 100,0 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N° of Items 

0,727 20 
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Une gamme relativement étendue 
des utilisateurs est visée par le SCF 
(Associés, créanciers, personnel…) 

46 1 5 3,70 1,072 

Votre entreprise publie dans 
l’annexe des états financiers une 
information sectorielle 

46 1 5 3,35 1,120 

 

Le même classement a été formulé dans le questionnaire, ce qui signifie que nous 
pressentions le degré d’importance des Items proposés. 
B. Corrélation entre les normes IFRS et l’information financière : 

Correlations 
  appIFRS Info 

appIFRS Pearson Correlation 1 ,612** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 46 46 

Info Pearson Correlation ,612** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 46 46 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

La corrélation est significative entre l’application des normes IFRS et l’information 
financière, ce qui signifie que plus les pays adoptent les normes internationales plus la 
fiabilité et la pertinence de l’information financière augmente. 
5. Suggestions et recommandations : 

Pour permettre à nos entreprises d’appliquer les normes IFRS et par conséquent 
d’améliorer la qualité de l’information financière, il importe de : 
 Fournir des données financières classées sur plusieurs niveaux (information 

financière, information sectorielle, etc.) qui permettent aux sociétés d’avoir une 
vision plus claire sur< la situation financière et comptable de l’entreprise. 

 Produire des informations fiables et  intelligibles sur la situation financière afin 
de donner une idée sur la performance et les flux de trésorerie de l’entreprise en vue 
d’aider à la prise de décision par les utilisateurs économiques. 

 Renforcer la lecture des états financiers par la présentation de l’information détaillée 
dans l’annexe afin qu’ils puissent répondre aux questions des utilisateurs. 

 Renseigner sur la réalité comptable et économique dans la mesure où la notion de la 
comparabilité de l’information financière est régulièrement mise en œuvre en 
obéissant aux normes IAS-IFRS. 

 Fournir toutes les informations nécessaires répondant aux besoins des investisseurs 
tout en respectant le délai et la transparence des comptes. 

 Permettre aux états financiers de refléter l’image fidèle par la généralisation de 
l’application du SCF au sein des entreprises et par la formation des préparateurs de 
ces états.  
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 Prendre en charge certains aspects importants de la réforme comptable, tel est le cas 
des chapitres « stocks pièces de rechange » et « frais d’agencements et 
d’installations, etc. ». 
  

6. Conclusion : 
L’harmonisation des pratiques comptables à l’échelle internationale est due à la 

mondialisation et à la globalisation des transactions et des opérations financières entre les 
sociétés à travers le monde. Cette exigence a pour conséquence de normaliser les pratiques 
comptables et financières. 

S’inspirant largement des normes IFRS, le Système Comptable Financier algérien 
est considéré comme une introduction fonctionnelle à une pratique comptable universelle. 
Mais, cela ne pourra se faire de façon efficiente, que si certains critères sont satisfaits. 
L’application de ce nouveau référentiel a pour but ; 
 D’apporter plus de la transparence et de la fiabilité dans les comptes et dans 

l'information financière véhiculée, ce qui renforce la crédibilité dela situation 
économique des entreprises ; 

 De présenter une meilleure comparabilité dans le temps et dans l'espace des données 
financières communiquées ; 

 De constituer une occasion pour les entreprises d'améliorer leur organisation interne 
et la qualité de leur présentation aux parties prenantes « utilisateurs » de 
l'information financière. 

 D’encourager l'investissement du fait d'une meilleure lisibilité des comptes par les 
analystes financiers et les investisseurs.  

 De favoriser l'émergence et la promotion d'un marché financier tout en assurant la 
fluidité des capitaux. 

 D’améliorer le portefeuille des banques du fait de la production d’informations 
fiables et crédibles de la part des entreprises. 
Ainsi, la plupart des professionnels comptables et financiers infirment la possibilité 

d’appliquer les nouveaux dispositifs du référentiel international, notamment, l’évaluation 
en juste valeur. Cela nous poussé à affirmer qu’il reste beaucoup de travail à réaliser afin de 
mettre en place un langage comptable universel en Algérie permettant de ne pas rester à 
l’écart du reste du monde. 
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Résumé : La contribution de cette étude porte sur le facteur environnemental relatif à la 
concurrence et son influence sur le système d’information comptable national. D’une manière 
générale, l’étude insiste sur la relation entre les pratiques commerciales provenues de la 
concurrence et l’évolution du système d’information comptable national. En se basant sur 
l’expérience de certains pays occidentaux, l’étude montre que les conditions de l’évolution des 
systèmes d’informations comptables sont largement influencées par les pratiques commerciales 
provenues de la concurrence. L’étude aussi montre, que les pratiques comptables émergentes 
suite aux nouvelles pratiques commerciales provenues de la concurrence sont susceptibles de 
stimuler le développement des normes comptables. 

    
Mots clés : concurrence sur le marché, pratiques comptables, évolution du système  d’information 
comptable, développement des normes comptables. 
 
Abstract: The contribution of this study focuses on market competition and its influence on the 
evolution of national accounting information system. In general, the study emphasizes the 
relationship between accounting practices arising from market competition and the evolution of 
accounting information system. Based on some western countries’ experiences, the study shows 
that the conditions for the evolution of accounting information systems are largely influenced by 
business practices created by competition. The study also shows that the emerging accounting 
practices following the new commercial practices resulting from competition are likely to stimulate 
further accounting standards development. 

  
Keywords: Market competition, accounting practices, evolution of accounting information 
system, development of accounting standards. 
 

 

1. Introduction :  
Avec la libéralisation économique et la concurrence qui ouvrent de nouvelles 

pratiques commerciales, l’information comptable devient de plus en plus recherchée, et il 
devient donc essentiel de procéder à l’amélioration de sa collecte, analyse et traitement. 
L'évolution du système d'information comptable national ne se limite pas uniquement à 
l’adoption des normes comptables internationales, d’autres facteurs sont pris en 
considération. Les leçons tirées des expériences des pays tels que les Etats Unis 
d'Amérique, la Grande Bretagne et la France, montrent que le facteur concurrence sur le 
marche joue un rôle important dans l’évolution des systèmes d'informations comptables. 

En ce qui concerne l’Algérie, il est à dire, que malgré la reforme comptable menée 
au cours des dernières années a apporté une nouveauté dans le système d'information 
comptable (la comptabilité financière) par le passage aux normes comptables 
internationales, l’évolution de ce système dans son ensemble (comptabilité financière, 
comptabilité analytique, comptabilité de gestion/contrôle de gestion) comme  assise à la 
gestion, reste encore confronté à beaucoup de défis. Pour mieux comprendre ces défis, il est 
essentiel d’étudier les facteurs qui influencent l’évolution du système d’information  
_____________________ 
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comptable. Cet article se concentre sur la concurrence comme facteur environnemental 
important pour l’évolution du système d’information comptable national. 
2. Définition et avantages du système d’information comptable : 

Romney et Steinbart, (2012), définissent le système d'information comptable comme 
un système qui collecte, enregistre, stock et traite les données pour fournir des informations 
aux décideurs. D’autre part, Le système d’information comptable traite les données et les 
transactions commerciales afin de fournir aux utilisateurs les informations qu’ils ont 
besoins pour planifier, contrôler et gérer leurs affaires. Romney et al, (1997). Salhi et al, 
(2010), montrent qu'il existe une relation entre le système d'information comptable et la 
comptabilité du fait que la comptabilité est la fonction qui cherche à fournir aux utilisateurs 
l'information quantitative, alors que le système d'information comptable est un système 
d'information qui est conçu pour rendre l'accomplissement de la fonction de comptabilité 
possible. 

Wilkinson, (2000), explique que la fonction principale du système d'information 
comptable consiste à attribuer une valeur quantitative du passé, présent et des événements 
économiques futures. Le système d'information comptable produit les états financiers à 
savoir les tableaux de résultat, les bilans et les flux de trésorerie. Le système traitera les 
données et les transforme en informations comptables au cours de la saisie, le traitement et 
les étapes de sortie et seront utilisés par les utilisateurs internes et externes. Chang (2001) 
affirme que les informations comptables permettent d’augmenter l'efficacité de l'entreprise 
dans une condition de concurrence internationale. Huber, (cité par Onaolapo and Odetayo 
,2012) explique les avantages du système d'information comptable peuvent être évaluées 
par ses effets sur l'amélioration du processus décisionnel, la qualité des informations 
comptables, l’évaluation de la performance, les contrôles internes et l’aide au traitement des 
transactions de l'entreprise. Noor, (2008) indique que les systèmes d’informations 
comptables peuvent aider les petits et moyennes entreprises à opérer dans un 
environnement dynamique et compétitif dans le but d’ intégrer les activités opérationnelles 
avec les plans stratégiques à long terme. 
3. L’influence de la concurrence sur l’évolution du système d’information comptable 

national : L'expérience des Etats Unis d'Amérique, la Grande Bretagne et la 
France: 

L’expérience des pays développés tels que les Etats Unis d'Amérique, la Grande-
Bretagne, et la France,  montre que l’évolution des pratiques comptables est l’effet du 
développement de la concurrence sur le marché et le besoin des entreprises de connaître 
leurs coûts de production. Pollard (1965) et Littleton (1958) par exemple, ont fait savoir 
que c'est seulement lorsque la concurrence s’est accrue et les bénéfices ont diminue que les 
entreprises commençaient à calculer leurs coûts plus sérieux et plus rigoureux. Pendant la 
révolution industrielle les entreprises n'ont pas développé l'utilisation de la comptabilité 
dans l'orientation des décisions de gestion de façon significative. A la fin de la période de 
divers procédés ont été essayés, mais aucun système amélioré et acceptable ne s’est émergé. 
En fait, en dehors des difficultés techniques et de l'absence d'une tradition, le problème 
n'était pas ressenti, et il n'y avait pas un besoin perçu d'une solution. Le calcul des coûts aux 
États-Unis a été influencé par la nécessité d'une bonne information comptable pour 
l'industrialisation et la production de masse (voir, par exemple, Enthoven, 1973 et Scott, 
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1970).  De ce fait, la comptabilité de gestion a commencé à s’émerger comme méthode de 
rationalisation des activités des entreprises (Litleton, 1958). 

En France, la concurrence internationale a conduit à une instabilité croissante des 
marchés. Cette évolution a accru le développement du système d'informations comptable et 
l'exigence d'un contrôle a priori induisant un nouveau contrôle de gestion, dont le rôle est 
de planifier, contrôler, motiver, et évaluer les performances en identifiant les causes des 
coûts (Sané, 2008).  

Il est à conclure donc, que dans ces pays le développement des pratiques 
commerciales provenues de la concurrence ont fourni des motivations externes déclenchant 
l’évolution des pratiques comptables. Il n'ya donc pas de doute que le développement des 
activités commerciales d'un niveau à  un autre a été la cause principale du développement 
des pratiques comptables au sein des entreprises, et en conséquence l’évolution des 
systèmes d’informations comptables.  

Parmi les effets principaux était la manière dont la concurrence a fourni une 
nécessite pour la révision des prix, et par conséquent plus de maitrise  des coûts afin de les 
réduire au minimum, ce qui a mène au développement des systèmes d'informations 
comptables (comptabilité analytique) capable de fournir aux décideurs une variété 
importante de méthodes et d’outils leur permettant d'obtenir des informations utiles à la 
gestion. 
4. L’influence du monopole sur le  système  d’information comptable national : 

Alors qu’il n'est pas difficile de faire une relation entre l'évolution des systèmes 
d'informations comptables dans les pays occidentaux et le développement des pratiques 
comptables provoquées par le développement de la concurrence, une relation pareille en 
Algérie ne peut pas se faire. Il y a un certain nombre de raisons de cette difficulté. D'abord, 
la majorité des entreprises en Algérie, sont des entreprises publiques détenues par l’état  et 
monopolisent le marche. Il ya une seule entreprise de chaque industrie présentée sur le 
marché. Pour donner un exemple, il y a seulement une entreprise pour les services de 
téléphone fixe et de l’internet (AlgerieTélécom), une seule entreprise pour 
l'approvisionnement en électricité (la Sonelgaz), et une seule entreprise pour 
l’approvisionnement en eau (l’Algérienne  des Eaux). En conséquence, les pratiques 
commerciales ne sont pas fondées sur une  culture de concurrence. Pour expliquer, si le 
client n’est pas satisfait du prix et/ou du niveau de service fourni, il ne peut pas aller 
ailleurs pour chercher un fournisseur alternatif qui lui vend a un prix inferieur et avec une 
qualité meilleure. Cette situation de monopole  est une sorte de garantie pour les dirigeants 
des entreprises pour la commercialisation de leur produits et services, ou les prix de vente 
des ces produits et de ces services ne constituent pas une contrainte. De ce fait, la recherche 
de l’information comptable pour aider à la minimisation des couts de production est peu 
intéressante pour les dirigeants dans la mesure où il n’ya pas de prix de vente concurrentiel. 

Face à cette situation, les dirigeants des entreprises sont rarement donnés 
l'opportunité de connaître les coûts de production de leurs produits et services d'une 
manière détaillée et précise, d’où le besoin de développer les pratiques comptables en 
introduisant de nouvelles méthodes et techniques n'est pas encore ressenti.  

En raison, de l'absence de conditions de développement des pratiques comptables, le 
système actuel d'information comptable national n’est pas au niveau de produire les 
informations qu’il faut pour faire face aux nouvelles conditions de concurrence 
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internationale car, les méthodes de calcul des couts sont basées sur des concepts 
traditionnels et ne peuvent pas êtres adéquates à la la prise de décisions. A titre d'exemple,  
dans leur calcul des couts de production (les prix de revient), des prix de vente, et contrôle 
des couts de production,  les entreprises utilisent la méthode des couts complets, la méthode 
des couts directs, la méthode des sections homogènes pour la répartition des charges 
indirectes, la méthode des cout plus, et le contrôle budgétaire (Sefiane, 1991). Cependant, 
ces méthodes de gestion traditionnelle ont été critiquées parce qu'elles se concentrent 
uniquement sur la gestion interne plutôt que de faire face aux problèmes externes tels que la 
gestion de la concurrence, la création de valeur client et la création d'avantages 
concurrentiels (Sunari, 2012). 

Dans une situation de concurrence, le producteur a une incitation de fournir de 
meilleurs produits et/ou services avec de bas prix à ses clients. Le producteur a craint la 
perte de la clientèle qui ne peut pas être remplacée, et en conséquence, il se trouve dans 
l'obligation de maitriser et contrôler ses couts de productions (cout de la matière première, 
cout de la main d'ouvre et les charges indirectes de production) à fin de vendre ses produits 
et ses services à des prix concurrentiels. Cette situation a nécessité le développement d'un 
système d'information comptable capable d'engendrer des informations sur les coûts des 
opérations bien détaillées et appropriées à la prise de décisions. 

Pour soutenir la demande croissante de l'information en raison de la croissance de la 
concurrence, de nouvelles techniques comptables ont été développées et introduites dans le 
domaine de la gestion. Certaines de ces méthodes sont : la méthode de coût a base d'activité 
(ABC) ; la méthode l'activité a basé de  gestion (ABM) ; la méthode du cycle de vie du cout 
/cout global ; la méthode du coût de cible ; la méthode de coût de qualité ; la méthode 
d'analyse du coût fonctionnelle ; comptabilité de sortie, comptabilité de gestion stratégique 
; techniques de valeur d'actionnaire ; la méthode de la valeur économique ajoutée (EVA) ; 
la méthode du Scorecard Equilibré (BSC) ; et la méthode de Gestion de Chaîne 
d'Approvisionnements (SCM) (Axand Bjornenak, 2007). 
5. Les facteurs qui peuvent déclencher l’évolution du système d’information 

comptable national : 
Avec l’ouverture internationale de l’économique algérienne, exprimée 

principalement par l'adhésion future de l'Algérie à l'organisation mondiale du commerce 
(OMC),  la signature du traité avec l'union européenne, et l’adhésion à la grande zone arabe 
de libre échange, les entreprises algériennes vont être confrontées à une concurrence de 
plus en plus sévère. Cette ère nouvelle nécessite pour les entreprises algériennes d'accroitre 
leur compétitivité par une meilleure maitrise et contrôle des couts de leur produits et 
services tout en maintenant la qualité de leurs produits et service. La création de valeur au 
service du client devient un concept clé qui entraine une remise en cause des outils de 
comptabilité analytique et de contrôle, et refonde les outils basés sur les activités et les 
processus (Savall et Zerdet, 2001). 

Une ressource clé pour la réalisation des exigences de l’internationalisation des 
produits, services, marchés et la concurrence est l’efficacité du système d'information 
comptable. Ce la signifie que les nouvelles méthodes de calcul des coûts et leurs contrôle, 
d’évaluation de la performance, et pour la prise de décisions, adaptable à ces nouvelles 
exigences sont indispensable.   
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6. Les actions à entreprendre pour le développement des pratiques comptables au sein 
des entreprises algériennes : 

L’arrivée des entreprises étrangères concurrentes sur le marché algérien, devra 
conduire les entreprises algériennes à adapter leurs pratiques comptables à ces nouvelles 
pratiques commerciales provenues de la concurrence. Les entreprises algériennes doivent 
viser á développer leurs systèmes d’informations comptables en introduisant des nouvelles 
méthodes d'aide à la gestion.  

Dans l’état  actuel, les pratiques comptables au sein des entreprises algériennes sont 
généralement limitées au calcul des couts de production et au contrôle financier (Sefiane, 
1991). L’aide  à la planification et à la prise de décision n'est de pratique. Cependant, les 
nouvelles pratiques commerciales vont exiger des entreprises algériennes de mettre en 
cause leur pratiques comptables afin d’améliorer la production de l’information qui devra 
être précise, détaillée et pertinente à la prise de décision. Ces pratiques comptables 
émergentes des conditions de concurrence mèneront à l’élaboration d’un système 
d’information comptable capable de prendre en charge le besoin d’information de ce nouvel 
contexte. Sender (1999) a soutenu l’importance des pratiques comptables dans un contexte 
concurrentiel, en expliquant que la théorie et la pratique de la comptabilité et le contrôle 
sont le logiciel inévitable de la civilisation moderne. La prospérité économique est établie 
sur l'efficacité des entreprises et des mécanismes du marché. 

D’autre part, au fur et à mesure que la concurrence s’accroit, le développement de 
l’efficacité des systèmes d’information comptable national devient de plus en plus utile 
pour une bonne performance des entreprises. De ce fait, la formation des dirigeants des 
entreprises algériennes sur le développement et le management des techniques d’aide à la 
production de l’information opportune et de qualité à la prise de décisions devra être 
entreprise. 
7. Développement des normes comptables et systèmes d’information comptable : 

Beaucoup de chercheurs ont fait un lien entre le développement économique et le 
développement de la comptabilité. Swani (2008) a titre d'exemple, a noté que plus 
l’économie est développée, plus la nécessité d'un système d’information comptable 
compréhensive permettant de saisir les informations nécessaires sur la productivité et la 
performance des différents secteurs. Les pays dont les systèmes de comptabilité sont 
développés sont les pays dont le développement économique est élevé. 

Mueller (1968), suggère que le stade de développement économique, l'économie et 
le modèle de croissance économie, peuvent exercer un impact sur les pratiques comptables 
du pays. Doupnik et Salter (1995) affirment que le stade de développement affecte le type 
de transactions commerciales qui se déroulent dans un pays et le type d'économie détermine 
quelles sont les opérations les plus fréquentes. 

Dans cette logique, le développement économique et l’accroissement des pratiques 
commerciales, va faire appel à l'adoption de nouvelles normes comptables internationales 
qui non encore adoptés, afin d'étendre le traitement comptables de certaines transactions 
commerciales nouvellement générées. 
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8. Conclusion : 
Le but principal de cette étude est d'expliquer la relation entre le facteur 

environnemental lié à la concurrence et  l'évolution du système d'information comptable 
national. L'expérience des pays développés tels que les Etats Unis d'Amérique, la Grande-
Bretagne, et la France,  montre que développement de la concurrence sur le marché était la 
cause directe du développement des pratiques comptables et en conséquent, l'évolution des 
systèmes d'informations comptables dans ces pays. 

En Algérie, l’avènement de la concurrence sur le marché, est susceptible de changer 
les pratiques comptables des entreprises algériennes du fait de l’émergence de nouvelles 
pratiques commerciales. Dans ce cas, la demande de l’adoption de nouvelles normes 
comptables internationales pour pouvoir traiter de nouvelles questions comptables devient 
indispensable. Il est également évident que, la production de l’information précise et 
détailles devient un élément clef dans la planification, le contrôle et la prise de décisions, ce 
qui requiert un système d’information comptable national approprié. 
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Résumé : Le normalisateur international en matière d’audit, remarquant l’importance et 
l’impact des estimations comptables sur la représentativité des états financiers de l’image fidèle 
de la réalité économique de l’entreprise, a soulevé la problématique des risques y afférent aux 
estimations comptables qu’élabore la direction des organismes, ainsi il prévoit l’approche de 
l’auditeur pour identifier d’éventuelles prises de partie par les élaborateurs des états financiers. 
Ainsi, ce travail de recherche met en exergue les principaux éléments de réponse  sur la 
problématique de l’évaluation par estimation de quelque poste du bilan et du compte de 
résultat, entre autre déterminer la méthodologie d’estimation comptable et les règles d’art à 
respecter lors des estimations, aussi il met l’accent sur les risques y afférent aux estimations, 
ainsi que l’approche de l’auditeur afin d’identifier les risques en se référant aux normes 
internationales d’audit.  

   
Mots clés : Les estimations comptables, états financiers, démarche d’audit, risques d’estimation, 
Normes Internationales d’Audit. 
 
Abstract: The accounting estimates is crucial factor in the economic reality true picture presented 
by the financial statements, this fact stimulate the international standardizer on auditing (IFAC) to 
raise the accounting estimates issue, when this estimates are produced  by the company  direction, 
this reference provides for auditors an approach allows to identify possible taking part by financial 
statements producer. Thus, this dissertation highlights the principles response elements of the 
accounting estimates problematic related with balance sheet and income statement presentation, at 
the same time it aims to determine the accounting estimates methodology and the technical rules 
that must be respected, as it focuses on the accounting estimates risks, and the auditor approach for 
identify this risks according to the international standards on auditing. 
 
Keywords: The accounting estimates, financial statements, audit approach, estimation risks, 
International Standards on Auditing. 
 

 
I- Introduction :  

Les états financiers de synthèse font l’objet d’audit légal et objectif afin de juger la 
fiabilité et la sincérité de l’information financière. Il est claire que l’établissement des états 
financiers obéit à des règles ayant très à la législation comptable en vigueur ; à cet effet les 
éléments constituant le bilan et le compte de résultats doivent êtres évaluer avec précisons 
afin de bien traduire la réalité économique (principe de prééminence du fond sur la forme) 
des événements engendrant ainsi une image fidèle de la situation financière de l’entreprise. 

Certain éléments des états financiers ne peuvent être évalués qu’avec des 
approximations dites « estimations comptables ». Néanmoins, procéder à des estimations 
des éléments qui ne peuvent être évalué à leurs juste prix présente un risque majeur de 
déviation par rapport à la fiabilité et à l’exactitude de l’information financière provocant 
ainsi une désinformation des différentes partie prenantes.  

De son coté l’audit ambitionne de mieux fiabiliser les informations financières 
divulguées par les entreprises, et cela afin de réduire l’asymétrie d’information entre les  
___________________________ ________________  
eMail :   (*) : abrahamsebiat@gmail.com  &  (**) : nabil-drali@hotmail.fr 



 La démarche d’audit des estimations comptables incluses dans les états financiers selon le référentiel international d’audit 

 - 66 - 

préparateurs et les utilisateurs des dits états, ainsi que d’instaurer une base de décision 
neutre et objective pour une prise de décision rationnelle par toutes les parties prenantes de 
l’entreprise. 

Cette dissertation tend à définir le champ d’application des estimations comptables 
au niveau des éléments des états financiers, ainsi que de révéler les risques susceptibles de 
biaiser l’estimation comptable, et par conséquent l’information financière, mais aussi de 
définir la démarche d’audit pour ces éléments spécifiques du bilan et du compte de résultat. 
A cet effet, ce travail de recherche aspire répondre à la problématique suivante : Comment 
procéder à l’audit des éléments estimés des états financiers, et quelle est la démarche 
proposée par le normalisateur international d’audit ?  

 

Découlent ainsi les questions sous-jacente suivantes : 
 Quelle sont les éléments des états financiers qui ne peuvent qu’être estimés ? 
 Où réside le risque lors de l’évaluation des éléments à estimer ? 
 Comment prévoient les normes internationales d’audit (ISA) la démarche de 

détection  des risques ayant trait aux estimations comptables ?  
 

Toutefois, et afin de répondre aux interrogations soulevées, ce travail à été subdivisé 
en deux sections, et cela afin de cerner le sujet qui a trait au domaine de l’évaluation des 
éléments des états financiers, ainsi que l’audit par une démarche s’appuyant sur les normes 
ISA de ces éléments estimés, ainsi les axes de travail sont: 

1. la définition du cadre conceptuel des estimations comptables ; 
2. la démarche d’audit des éléments estimés à la lumière des normes internationales 

d’audit.   
Premièrement : Le cadre théorique des estimations comptables 

La comptabilité aspire présenter la situation financière et la performance financière 
de l’entité, en appliquant des principes, des règles et des conventions comptable du 
référentiel adopté, pour une meilleure communication financière, cependant, 
l’établissement des comptes sociales ou consolidés exige dans la plupart du temps de 
procéder à des estimation comptables pour présenter certain poste du bilan ou du compte de 
résultat, dans ce stade la direction possède une certaine degré de liberté ou de marge de 
manœuvre, qu’elle peut l’exploiter dans une  perspective subjective, toutefois, l’auditeur 
intervient pour juger la sincérité, la régularité et l’image fidèle que représentent ces 
comptes, afin de protéger les différentes parties prenantes.  

Cette première section est consacrée pour clarifier la notion « d’estimation 
comptable » et les notions qui lui sont liées.  
I- Qu’est-ce on entend par estimations comptables ? 

En raison des incertitudes inhérentes à la vie des affaires, de nombreux éléments des 
états financiers ne peuvent être évalués avec précision, ils ne peuvent faire l'objet que d'une 
estimation. La procédure d'estimation dépend de jugements fondés sur les dernières 
informations disponibles. Le recours à des estimations raisonnables est une part essentielle 
de la préparation des comptes.1 

De plus, les caractéristiques spécifiques d'un actif, d'un  passif ou d'un poste de  
capitaux propres,  ou  la  base  ou  les  méthodes d’évaluation prescrites par le référentiel  
comptable,  peuvent  donner  lieu  aux  besoins  de procéder  à  une  estimation  d'un  poste  
des  états  financiers.  Certains  référentiels  comptables prescrivent des méthodes 
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spécifiques d'évaluation et les informations à fournir dans les états financiers, tandis que 
d'autres sont moins spécifiques.2 
II- Origines des estimations comptables 

La prudence est un des principes centrales de la comptabilité, qui recours souvent à 
l’estimation, ce principe prend en compte un certain degré de précaution dans l’exercice des 
jugements nécessaires pour préparer les estimations dans des conditions d’incertitude, pour 
faire en sorte que les actifs ou les produits ne soient pas surévalués et que les passifs ou les 
charges ne soient pas sous-évalués.3 

Des  exemples  complémentaires  de  situations  qui  peuvent  requérir  des  
estimations comptables, autres que celles en juste valeur, comprennent : 4 
 la provision pour dépréciation de créances douteuses ;  
 la provision pour dépréciation de stocks obsolètes ;  
 la provision pour garantie ;  
 la méthode de dépréciation ou la durée d'utilité d'un actif ;  
 la  provision  pour  dépréciation  de  la  valeur  enregistrée  d'un  placement  lorsqu'il 

existe une incertitude sur sa valeur de réalisation;  
 le dénouement de contrats à long terme ;  
 les coûts liés au règlement amiable de procès ou des jugements rendus. 

D'autres exemples complémentaires  de  situations qui  peuvent  requérir des  
estimations comptables en juste valeur comprennent : 5 
 des  instruments  financiers  complexes  qui  ne  sont  pas  commercialisés  sur  un 

marché actif et ouvert ;  
 des règlements fondés sur des actions ;  
 des biens immobilisés ou des équipements détenus en vue de leur cession ;  
 certains  actifs  ou  passifs  acquis  dans  le  cadre  d'un  regroupement,  y  compris  le 

Goodwill et les immobilisations incorporelles ; 
III-quelques normes qui stipulent l’estimation comptable 
III-1- Les estimations comptables au niveau de l’IAS 16 

IAS 16 n’impose pas de méthode d’amortissement. Il est seulement précisé que le 
mode d’amortissement choisi doit refléter le rythme de consommation des avantages 
économiques futurs attendus de l’actif. Ainsi, différentes méthodes d’amortissement 
peuvent être utilisées. La norme cite l’amortissement linéaire, l’amortissement dégressif, le 
mode des unités de production, cette liste n’étant pas exhaustive. Enfin, le plan 
d’amortissement peut être modifié lorsqu’on estime que le rythme attendu des avantages 
économiques espérés est différent des prévisions initiales. Ainsi La durée d'utilité d'une 
immobilisation peut être plus courte que sa vie économique. Son estimation est affaire de 
jugement basé sur l'expérience de l'entreprise avec des actifs similaires.6 
III-2- Les estimations comptables au niveau de l’IAS 11 

IAS 11 § 23 et 24 indique les conditions requises pour pouvoir conclure à une 
estimation fiable du résultat du contrat. Elles impliquent :7 
– une estimation fiable du total des produits du contrat ; 
– une forte probabilité que les avantages économiques attachés au contrat iront 
àl’entreprise ; 
– une évaluation fiable des coûts attribuables au contrat ; 
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– une estimation fiable des coûts à terminaison (coûts restant à engager) et du degré 
d’avancement. 
IV- Changements d’estimations comptables 

Le processus d’estimation est fondé sur le jugement professionnel c’est pour cela 
que le comptable doit fonder son estimation sur la base des informations disponibles les 
plus récentes. Donc, il  est tenu, chaque fois qu’il s’avère nécessaire, de  réviser ses 
estimations  sur  la  lumière  des  informations  qui  se  produisent  suite  à  des  nouveaux 
évènements et/ou de l’expérience qu’il acquiert. Il est primordial de changer les estimations 
dans les 4 situations suivantes:8 
 soit en cas de changement concernant les circonstances sur lesquelles elles étaient 

fondées ; 
 soit en réaction à de nouvelles informations ; 
 soit à la lumière d’une plus grande expérience ; 
 soit en réponse à des évolutions ultérieures. 

L’effet d’un changement d’estimation comptable doit être comptabilisé de manière 
prospective et inclus dans la détermination du résultat. 

Par exemple, des estimations des éléments suivants peuvent être requises:9 
 les créances douteuses; 
 l’obsolescence du stock; 
 la juste valeur d’actifs ou de passifs financiers; 
 les durées d’utilité ou le rythme attendu de consommation des avantages économiques 

futurs procurés par un actif amortissable; 
 les estimations des flux de trésorerie futurs. 
 les obligations de garantie. 

 

Les opérations suivantes constituent un changement d’estimation comptable : le 
changement de taux de provision du stock, la révision de la durée d’amortissement d’une 
immobilisation correspond à une nouvelle estimation de la durée d’utilisation d’une 
machine, la révision de la valeur résiduelle correspond à une nouvelle estimation de la 
valeur résiduelle à la fin de la durée d’utilisation compte tenu de l’évolution de marché 
immobilier, changement de mode d’amortissement qui correspond à un changement du 
rythme de consommation durant une période.10 
V- Traitement des changements d’estimation 

Le changement d’estimation comptable est défini comme suit : «un ajustement de la 
valeur comptable d'un actif ou d'un passif, ou du rythme de consommation périodique d'un 
actif, résultant de l'évaluation de la situation actuelle et des avantages et obligations futurs 
attendus associés à ces actif et passifs. Les changements d'estimations comptables résultent 
d'informations nouvelles ou de nouveaux développements et, par conséquent, ne sont pas 
des corrections d'erreurs. »11 

Le  changement  d’une  estimation  comptable  est  donc  une  conséquence  des 
informations nouvelles ou de l’expérience du comptable c’est pour cela qu’elle doit être 
appliquée prospectivement à partir de l’exercice courant. La norme distingue entre les 
estimations qui ont une incidence sur l’exercice en cours seulement tel que l’évaluation du 
montant des créances douteuses, et les estimations qui ont une incidence sur l’exercice en 
cours et les exercices ultérieures, tel que le changement dans la durée d’utilisation estimée  
et /ou  dans  le  plan  attendu  de  consommation  des  avantages  économiques procurés  par  
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les  actifs  amortissables.  Dans  les  deux  cas  l’impact  du  changement d’estimation 
correspondant à l’exercice en cours est constaté en produits ou en charges de l’exercice en 
cours. L’impact, le cas échéant, sur les exercices ultérieurs est constaté au cours des 
exercices ultérieures.12 
V-1- Comptabilisation des changements d’estimation 

Le mode de comptabilisation d’un changement d’estimation comptable est défini par 
IAS8 : « La comptabilisation prospective de l'effet d'un changement d'estimation comptable 
signifie que le changement est appliqué aux transactions, aux autres événements et 
conditions à compter de la date du changement d'estimation. Un changement d'estimation 
comptable peut affecter soit le résultat de la période en cours seulement, soit le résultat de 
la période encours et de périodes ultérieures. À titre d'exemple, un changement dans 
l'évaluation du montant des créances douteuses n'affecte que le résultat de la période et en 
conséquence est comptabilisé au cours de la période en cours. Toutefois, un changement 
dans la durée d'utilité estimée ou dans le rythme attendu de consommation des avantages 
économiques futurs procurés par les actifs amortissables affecte la charge d'amortissement 
de la période en cours et de chaque période ultérieure pendant la durée d'utilité résiduelle de 
l'actif. Dans les deux cas, l'effet du changement correspondant à la période en cours est 
comptabilisé en produit ou en charge de la période en cours. L'éventuel effet sur les 
périodes ultérieures est comptabilisé en produit ou en charge au cours de ces périodes 
ultérieures. ».13 
V-2- Informations à communiquer 

Une entité doit notamment fournir des informations sur la nature et le montant de 
tout changement d’estimation comptable ayant une incidence sur la période en cours ou 
dont il est prévu qu’il aura une incidence sur des périodes ultérieures, à l’exception de 
l’incidence sur des périodes futures lorsqu’il est impraticable d’estimer cette incidence. 

Les informations à communiquer en annexe au titre des changements d’estimations 
comptables sont précisées par IAS 8.39 et IAS 8.40. 

IAS 8.39 : « Une entité doit fournir des informations sur la nature et le montant de 
tout changement d'estimation comptable ayant une incidence sur la période en cours ou 
dont il est prévu qu'il aura une incidence sur des périodes ultérieures, à l'exception de 
l'incidence sur des périodes futures lorsqu'il est impraticable d'estimer cette incidence. 
».IAS 8.40 : « Si le montant de l'incidence sur les périodes ultérieures n'est pas indiqué 
parce que l'estimation est impraticable, l'entité doit le mentionner. »14 

Des référentiels comptables peuvent exiger de  fournir des informations concernant 
les hypothèses  importantes  auxquelles  l'estimation  comptable  est  particulièrement  
sensible.  De plus, lorsqu'il existe un degré élevé d'incertitude attachée à l'évaluation, 
certains référentiels comptables ne permettent pas à ce qu'une estimation comptable soit 
enregistrée dans les états financiers,  mais  certaines  informations  peuvent  être  requises  
dans  les  notes  aux  états financiers.15 
VI- Distinction entre estimation comptable et notions voisines 

On doit distinguer entre la notion de changement d’estimation  comptable, celle de 
changement  de méthodes et celle de correction d’erreurs fondamentales. 
 



 La démarche d’audit des estimations comptables incluses dans les états financiers selon le référentiel international d’audit 

 - 70 - 

VI-1- Distinction  entre  changement  d’estimation  comptable  et changement de 
méthodes comptable   

Une estimation est révisée si les circonstances sur lesquelles elle était fondée sont 
modifiées par suite de nouvelles informations ou d'une meilleure expérience ; par exemple, 
une nouvelle estimation de la durée d’utilité d'une immobilisation conduit à revoir le plan 
d'amortissement futur. Le fait de réviser une estimation ne confère pas nécessairement à 
l'ajustement correspondant la qualité d'élément exceptionnel ni le caractère de correction 
d'erreur. Il est parfois difficile de faire la distinction entre un changement de méthode 
comptable et un changement dans les estimations. La modification est alors assimilée à un 
changement dans les estimations comptables et fait l'objet d'une information spécifique.16 
VI-2- Distinction entre changement d’estimation et correction d’erreurs 
fondamentales 

L’erreur d’une période antérieure est définie comme suit : «une omission ou une 
inexactitude des états financiers de l'entité portant sur une ou plusieurs périodes antérieure 
set qui résulte de la non-utilisation ou de l'utilisation abusive d'informations fiables :17 

a) qui étaient disponibles lorsque la publication des états financiers de ces périodes a 
été autorisée ;  

b) dont on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'elles aient été obtenues et 
prises en considération pour la préparation et la présentation de ces états financiers. 

Parmi ces erreurs figurent les effets d'erreurs de calcul, d'erreurs dans l'application 
des méthodes comptables, des négligences, des mauvaises interprétations des faits, et des 
fraudes. 

Les corrections d'erreurs (à distinguer des révisions d'estimation) résultent d'erreurs, 
d'omissions matérielles ou d’interprétations erronées. Constitue également une erreur 
l'adoption par l'entreprise d'une méthode comptable non admise.18 
VII- Le Changement pour manipuler les résultats  

Dans certains cas le manager se trouve obligé de changer ses pratiques comptables 
pour camoufler des réalités de performance qui peuvent poser des problèmes soit pour lui 
seulement soit pour l’entreprise et ses partenaires. 

Un manager est donc tenu de garder une image florissante de l’entreprise et cela 
pour garder son poste parce que les managers qui échouent dans l’exercice de leurs 
fonctions risquent de courir des sanctions généralement immédiates : sanction pécuniaire et 
patrimoniale, voire éviction de leur poste et perte de notoriété. Ce dernier effet apparaît très 
sensible pour les dirigeants puisque la réputation pourrait être le principal ressort 
permettant aux dirigeants d’asseoir leur légitimité et leur pouvoir. Donc le gestionnaire, se 
trouvant face à des problèmes de performance, peut changer ses politiques comptables pour 
réaliser des objectifs qui sont fixés d’avance. Par exemple pour les entreprises dont la 
performance comptable est faible, les modifications comptables peuvent constituer un 
moyen d’atténuer la visibilité de cette médiocre performance et cela pour gérer les résultats 
à la hausse afin d’éviter les pertes comptables et les baisses des résultats.  
VIII- L’utilisation des estimations comptables pour la manipulation des résultats 
(earning management) 

Des  biais  introduits  par  la  direction  peuvent  être  difficiles  à  détecter  au  
niveau d'un compte. Ils ne peuvent seulement être détectés que  par l'examen de l'ensemble 
d'un groupe d'estimations comptables ou de toutes les estimations,  ou  que  lorsqu'ils  sont  
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observés  sur plusieurs  périodes  comptables.  Bien  que  certaines  formes  de  biais  de  la  
direction  soient inhérentes  à  des  décisions  subjectives,  en  procédant  à  de  tels  
jugements  il  peut  n'y  avoir aucune  intention  de  la  direction  d'induire  en  erreur  les  
utilisateurs  des  états  financiers.19 

L’utilisation des estimations comptables diffère en fonction de l’objectif fixé. En 
effet, la latitude dont les managers disposent dans leurs décision leurs permet de façonner 
l’information comptable dans le respect du cadre légal. En particulier, le résultat comptable 
est une variable sur laquelle les dirigeants peuvent souhaiter agir. Donc ils vont essayer de 
recourir aux estimations comptables pour manipuler le résultat à la hausse ou à la baisse, 
selon le cas, pour aboutir à un résultat satisfaisant.20 

Le tableau ci-après illustre quelque technique utilisé en vue de manipulation des 
résultats. 

Table 1 : Les différentes techniques de manipulation des résultats 
Postes 
concernés à 
titre principal 

Mécanisme Impact sur les 
comptes Limites 

Amortissements 

Au moment de l'établissement 
du plan d'amortissement, il 
existe de nombreux choix et 
possibilités : 
* Durée probable d'utilisation ; 
*Retenir une valeur résiduelle ; 
*Tenir compte des cadences 
d'utilisation ; 
*Retenir des unités d'œuvres 
physiques... 

Modification, selon l'option, 
du montant de la dotation 
aux amortissements d'où une 
modification de la répartition 
dans le temps de la charge 
d'amortissement. 

*Nécessité d'un plan 
d'amortissement ; 
*Permanence des 
méthodes. 

Amortissements 

Réviser le plan 
d'amortissement, par exemple 
en augmentant (ou en 
réduisant) la durée résiduelle 
d'amortissement. 

Réduction (ou augmentation) 
des dotations futures sur une 
plus longue (courte) période. 
 

Changement de méthode: 
information nécessaire 
dans l’annexe. 

Stocks 

Incorporation de charges 
financières au coût de 
production des stocks. 

*Augmentation du résultat 
l'année du transfert de 
charges. 
*Diminution l'année de 
l'annulation du stock. 

*Difficulté de définition 
des "capitaux empruntés" 
et du "financement de la 
fabrication" ; 
*Justification et montant 
des frais doivent figurer 
en annexe. 

Stocks 
Changement de méthode de 
valorisation des stocks. 

*Modification du résultat en 
fonction du changement ; 

Changement de 
méthode :information 
nécessaire dans l'annexe. 

Source : Les estimations comptables et la manipulation des résultats, Ecole  Supérieure  de  Commerce  
de  Sfax, 2007-2008, p 19. (disponible sur le site : 
http://www.youscribe.com/catalogue/tous/education/cours/les-estimations-comptables-363748), consulté le 
25/09/2014. 
 
 
 
 



 La démarche d’audit des estimations comptables incluses dans les états financiers selon le référentiel international d’audit 

 - 72 - 

Deuxièmement : L’audit des estimations comptables 
Cette section énumère la méthodologie d’audit des états financiers ; et plus 

précisément, l’audit des estimations comptable. En effet, elle présente les principaux 
risques y afférent à l’éventualité prise de partie par les élaborateurs des états financiers 
lorsqu’ils procèdent par estimation des éléments constitutifs des dits « états financiers ».     

I. L’audit « une approche par risques »  
L’auditeur doit concentrer ses efforts sur les points susceptibles de remettre en cause 

la certification des comptes. L’approche par les risques implique que soient distinguées les 
points qui, présentant un risques, doivent faire l’objet d’un contrôle approfondi, de ceux 
qui, ne soulevant pas de difficultés particulière, peuvent être validés en procédant à des 
vérifications allégées. 

Cette méthodologie repose sur21 : 
 La définition de critère de référence servant de support à la recherche et à 

l’appréciation des risques susceptible de remettre en cause la certification des 
comptes. Ces critère sont constitués par les assertions d’audit ; 

 L’identification des risques propres à remettre en cause ces assertions (risques 
susceptibles de se produire et présentant un caractère significatif). 

 La gestion par l’auditeur, des risques affectant les états financiers ; celui-ci adapte 
ses diligences en vue de réduire au minimum son propre risque d’audit, qui est 
d’émettre une opinion erronée sur les états financier. 

II. Informations primordiales à fournir sur les estimations comptables 
La nature du raisonnement comptable fait que certains éléments des états financiers 

sont impossibles à évaluer avec précision, et ne peuvent faire l’objet que d’une estimation. 
Ces éléments portent le nom d’«estimations comptables». La nature et la fiabilité des 
informations sur lesquelles la direction peut s’appuyer pour procéder aux estimations 
comptables varient grandement, ce qui influe sur le degré d’incertitude de mesure qui leur 
est associé. Ce degré d’incertitude de mesure influe à son tour sur les risques d’anomalies 
significatives associés aux estimations comptables22, et notamment sur le risque que les 
estimations présentent un parti pris volontaire ou involontaire de la part de la direction. 
III. Objectif de l’appréciation des risques associés aux estimations comptables  

L’objectif de l’évaluation de la fiabilité des estimations comptables peut varier selon 
le référentiel d’information financière applicable ou l’élément financier à communiquer. 
Dans certains cas, il est nécessaire de procéder à une estimation comptable afin de prévoir 
le dénouement d’opérations, d’événements ou de conditions23. Dans d’autres cas, dont ceux 
de bon nombre d’estimations comptables en juste valeur, l’objectif d’évaluation est 
différent, puisqu’il s’agit d’exprimer la valeur d’une opération actuelle ou d’un élément des 
états financiers sur la base des conditions observées à la date d’évaluation, par exemple le 
prix de marché estimatif pour un type particulier d’actif ou de passif. Ainsi, il peut arriver 
que le référentiel d’information financière applicable exige une évaluation en juste valeur 
sur la base d’une opération hypothétique actuelle que concluraient vraisemblablement des 
parties compétentes agissant en toute liberté (parfois désignées par l’expression 
«intervenants du marché» ou une expression équivalente) dans des conditions normales de 
concurrence, plutôt que sur la base du règlement d’une opération à une date passée ou 
future24. 
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L’existence d’un écart entre le dénouement de l’estimation comptable et le montant 
initialement comptabilisé ou ayant fait l’objet d’informations dans les états financiers 
n’implique pas nécessairement la présence d’une anomalie dans les états financiers. Cela 
est particulièrement vrai dans le cas des estimations comptables en juste valeur, du fait que 
tout dénouement observé est invariablement influencé par des événements ou conditions 
postérieurs à la date à laquelle la valeur est estimée aux fins de l’établissement des états 
financiers. 
IV. Objectif de l’auditeur 

L’objectif de l’auditeur est d’obtenir des éléments réponse probants suffisants et 
appropriés pour déterminer si, dans le contexte du référentiel d’information financière 
applicable25 :  
 les estimations comptables (y compris les estimations comptables en juste valeur) 

dans les états financiers, qu’elles soient comptabilisées ou qu’elles fassent l’objet 
d’informations, sont raisonnables ;  

 les informations y afférentes fournies dans les états financiers sont adéquates. « 
Estimation ponctuelle de l’auditeur» ou «intervalle de confiance de l’auditeur», le 
montant ou la fourchette de montants, respectivement, déterminés à partir d’éléments 
probants, qui est utilisé pour évaluer l’estimation ponctuelle de la direction ; 

 «incertitude de mesure», le fait qu’une estimation comptable et les informations y 
afférentes fournies puissent présenter un manque de précision inhérent à l’opération 
de mesure;  

 «parti pris de la direction», un manque de neutralité de la part de la direction dans la 
préparation de l’information;  

 «estimation ponctuelle de la direction», le montant retenu par la direction et 
comptabilisé ou faisant l’objet d’informations dans les états financiers à titre 
d’estimation comptable;  

 «dénouement d’une estimation comptable», la valeur monétaire qui se matérialise 
réellement à l’issue des opérations, événements ou conditions sur lesquels porte 
l’estimation comptable. 

V. Indice de risque « de prise de partie » par la direction  
V-1- Modalités de l’intervention de l’audit 

Lorsque l’auditeur met en œuvre des procédures d’évaluation des risques et procède 
à des activités connexes afin d’acquérir une compréhension de l’entité et de son 
environnement, y compris le contrôle interne de l’entité, comme l’exige la norme ISA 
3154, il doit acquérir une compréhension des points suivants afin de disposer d’une base 
pour identifier et évaluer les risques d’anomalies significatives associés aux estimations 
comptables :  
 les exigences du référentiel d’information financière applicable en ce qui concerne 

les estimations comptables, y compris les informations y afférentes à fournir ;  
 la manière dont la direction identifie les opérations, événements et conditions 

pouvant nécessiter la comptabilisation ou la fourniture en note d’estimations 
comptables dans les états financiers. Dans le cadre de l’acquisition de cette 
compréhension, l’auditeur doit s’enquérir auprès de la direction des changements de 
circonstances susceptibles de donner lieu à de nouvelles estimations comptables ou 
de nécessiter la révision d’estimations comptables existantes ;  
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 la manière dont la direction procède aux estimations comptables, et les données sur 
lesquelles elles sont fondées, y compris : la méthode et, le cas échéant, le modèle 
utilisés pour établir l’estimation comptable, 

V-2- Evaluation des risques d’anomalie significative 
La mission d’audit doit examiner le dénouement des estimations comptables 

contenues dans les états financiers de la période précédente ou, le cas échéant, leur révision 
pour les besoins de la période considérée. La nature et l’étendue de cet examen sont 
fonction de la nature des estimations comptables et de l’utilité des informations qui 
devraient résulter de cet examen pour l’identification et l’évaluation des risques 
d’anomalies significatives dans les estimations comptables que comportent les états 
financiers de la période considérée. Cet examen n’a toutefois pas pour objet de remettre en 
cause les jugements portés au cours des périodes précédentes à partir des informations alors 
disponibles26.  
VI. Identification et évaluation des risques d’anomalies significatives  

Pour identifier et évaluer les risques d’anomalies significatives, comme l’exige la 
norme ISA 315, l’auditeur doit évaluer le degré d’incertitude de mesure associé à une 
estimation comptable. 

En effet, l’auditeur doit déterminer si, selon son jugement, certaines des estimations 
comptables qu’il a identifiées comme présentant un degré élevé d’incertitude de mesure 
donnent lieu à des risques importants27.  
VI-1- Réponses à l’évaluation des risques d’anomalies significatives 
  En se fondant sur son évaluation des risques d’anomalies significatives, l’auditeur 
doit déterminer 28:  
 Si la direction a appliqué de façon appropriée les exigences du référentiel 

d’information financière applicable qui sont pertinentes pour l’établissement des 
estimations comptables ;   

 si les méthodes utilisées pour l’établissement des estimations comptables sont 
appropriées et ont été appliquées systématiquement et si, le cas échéant, les 
changements dans les estimations comptables ou dans les méthodes par rapport à la 
période précédente sont appropriés dans les circonstances.   
En se référent aux exigences de la norme ISA 330, pour répondre à son évaluation 

des risques d’anomalies significatives, l’auditeur doit prendre l’une ou plusieurs des 
mesures suivantes, compte tenu de la nature de l’estimation comptable :   
 déterminer si les événements qui surviennent jusqu’à la date de son rapport 

fournissent des éléments probants concernant l’estimation comptable ;   
 vérifier comment la direction a procédé à l’estimation comptable et les données sur 

lesquelles celle-ci est fondée. Pour ce faire, l’auditeur doit apprécier : 
 si la méthode d’évaluation suivie est appropriée aux circonstances,  
 si les hypothèses retenues par la direction sont raisonnables, compte tenu des 

objectifs d’évaluation du référentiel d’information financière ; 
 tester l’efficacité du fonctionnement des contrôles exercés sur le processus 

d’estimation comptable de la direction, et mettre en œuvre les procédures de 
corroboration appropriées ;   

 établir une estimation ponctuelle ou construire un intervalle de confiance pour 
évaluer l’estimation ponctuelle de la direction. 
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VI-2- Réponse à l’évaluation des risques  
 Voici quelques exemples de facteurs susceptibles d’influer sur le degré d’incertitude 

de mesure associé à une estimation comptable29 :  
 l’importance de la place laissée au jugement dans l’estimation comptable;  
 la sensibilité de l’estimation comptable aux changements dans les hypothèses;  
 l’existence de techniques d’évaluation reconnues susceptibles d’atténuer l’incertitude 

de mesure (même s’il peut cependant arriver que la subjectivité des hypothèses 
retenues comme variables d’entrée entraîne une incertitude de mesure);  

 la durée de l’horizon prévisionnel et la pertinence des données tirées des événements 
passés pour prévoir des événements futurs;  

 l’existence de données fiables provenant de sources externes;  
 la mesure dans laquelle l’estimation comptable est fondée sur des variables 

observables ou inobservables.  
Le degré d’incertitude de mesure associé à une estimation comptable peut influer sur 

la sensibilité de l’estimation comptable à un parti pris.  
Pour évaluer les risques d’anomalies significatives, l’auditeur peut aussi prendre en 

considération les points suivants :  
 l’ordre de grandeur réel ou attendu d’une estimation comptable;  
 le rapport entre le montant de l’estimation comptable comptabilisé (c’est-à-dire 

l’estimation ponctuelle de la direction) et le montant auquel s’attendait l’auditeur;  
 le recours ou non, par la direction, aux services d’un expert pour procéder à 

l’estimation comptable ;  
 les résultats de l’examen des estimations comptables de la période précédente.  

 Exemple  
Les exemples d’estimations comptables susceptibles de présenter un degré élevé 

d’incertitude de mesure 30:  
 les estimations comptables qui laissent une place importante au jugement, par 

exemple lorsqu’il s’agit de juger de l’issue d’un procès en cours ou du montant et 
des échéances de flux de trésorerie futurs qui dépendent d’événements futurs 
incertains éloignés dans le temps ; 

 les estimations comptables qui ne sont pas établies au moyen de méthodes 
d’évaluation reconnues ; 

  les estimations comptables pour lesquelles il existe dans les états financiers de la 
période précédente des estimations comptables comparables dont l’examen par 
l’auditeur révèle un écart considérable entre l’estimation comptable initiale et le 
dénouement réel ; 

  les estimations comptables en juste valeur produites par un modèle hautement 
spécialisé mis au point par l’entité elle-même ou pour lesquelles il n’existe pas de 
variables observables. 
 Une estimation comptable apparemment non significative peut en fait aboutir à une 

anomalie significative, en raison de l’incertitude de mesure qui lui est associée; autrement 
dit, l’importance du montant d’une estimation comptable comptabilisé ou faisant l’objet 
d’informations dans les états financiers n’est pas nécessairement un bon indice de 
l’incertitude de mesure qu’elle présente.  
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Cas particulier 
Dans certaines circonstances, le degré d’incertitude de mesure est si élevé qu’il est 

impossible d’établir une estimation comptable raisonnable. C’est pourquoi il peut arriver 
que le référentiel d’information financière applicable interdise la comptabilisation de cet 
élément dans les états financiers ou son évaluation en juste valeur. Dans de tels cas, les 
risques importants sont liés non seulement à la question de savoir s’il faut comptabiliser 
l’estimation comptable ou s’il faut l’évaluer en juste valeur, mais aussi à celle de savoir si 
les informations fournies sont adéquates. Il peut arriver que le référentiel d’information 
financière applicable impose de fournir des informations sur les estimations comptables de 
ce type et sur le degré élevé d’incertitude de mesure qui leur est associé.  

Lorsque l’auditeur détermine qu’une estimation comptable donne lieu à un risque 
important, il est tenu d’acquérir une compréhension des contrôles de l’entité, y compris de 
ses activités de contrôle.  

Dans certains cas, l’incertitude de mesure associée à une estimation comptable peut 
faire gravement douter de la continuité de l’exploitation de l’entité. La norme ISA 570 
définit des exigences et fournit des indications concernant ces circonstances. 
VI-3- Appréciation de la méthode d’évaluation  

Lorsque le référentiel d’information financière applicable ne prescrit pas de méthode 
d’évaluation, la question de savoir si la méthode retenue, y compris les modèles éventuels, 
est appropriée dans les circonstances relève du jugement professionnel. 

À cet effet, l’auditeur peut par exemple se demander si31 : 
 les explications avancées par la direction pour justifier le choix de la méthode 

retenue sont raisonnables ;  
 pour choisir la méthode retenue, la direction a suffisamment apprécié et 

correctement appliqué les critères fournis, le cas échéant, par le référentiel 
d’information financière applicable;  

 la méthode est appropriée ou non dans les circonstances étant donné la nature de 
l’actif ou du passif à estimer et les exigences du référentiel d’information financière 
applicable en ce qui concerne les estimations comptables;  

 la méthode est appropriée au regard des activités de l’entité, ainsi que du secteur et 
du contexte dans lequel l’entité évolue.  
Dans certains cas, la direction peut avoir constaté que l’application de différentes 

méthodes aboutit à une fourchette d’estimations considérablement divergentes. Pour 
pouvoir apprécier si la méthode retenue était la bonne, il peut alors être utile pour l’auditeur 
de comprendre la façon dont l’entité a analysé les raisons de ces divergences. 
VI-4- Hypothèses utilisées par la direction  

Pour évaluer les hypothèses de la direction, l’auditeur se fonde uniquement sur les 
informations auxquelles il a accès au moment de l’audit. Les procédures d’audit portant sur 
les hypothèses de la direction sont mises en œuvre dans le cadre de l’audit des états 
financiers de l’entité et ne visent pas à fournir une opinion sur les hypothèses elles-
mêmes32.  

Pour évaluer le caractère raisonnable des hypothèses de la direction, l’auditeur peut 
par exemple examiner les points suivants : 
 Chaque hypothèse prise isolément paraît-elle raisonnable?  
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 Les hypothèses présentent-elles des rapports d’interdépendance et une cohérence 
interne?  

 Les hypothèses paraissent-elles raisonnables quand on les considère dans leur 
ensemble ou en conjonction avec d’autres hypothèses portant soit sur la même 
estimation comptable, soit sur d’autres estimations comptables?  

 Dans le cas d’estimations comptables en juste valeur, les hypothèses reflètent-elles 
bien les hypothèses observables sur le marché?  
Il peut arriver que les hypothèses sous-tendant les estimations comptables reflètent 

les attentes de la direction à l’égard d’objectifs ou de stratégies précises. En pareil cas, 
l’auditeur peut mettre en œuvre des procédures d’audit pour évaluer le caractère 
raisonnable de ces hypothèses, par exemple en examinant si elles sont cohérentes avec :  
 l’environnement économique général et la situation économique de l’entité;  
 les projets de l’entité;  
 les hypothèses retenues dans les exercices précédents, le cas échéant;  
 l’expérience de l’entité, ou les conditions qu’elle a connues antérieurement, dans la 

mesure où l’on peut considérer ces données historiques comme représentatives de 
conditions ou d’événements futurs;  

 d’autres hypothèses retenues par la direction lors de l’établissement des états 
financiers.  
Le caractère raisonnable des hypothèses retenues peut être fonction de l’intention et 

de la capacité de la direction de mener certaines actions. Il est fréquent que la direction 
documente ses projets et ses intentions quant à certains actifs ou passifs, ce que peut 
d’ailleurs exiger le référentiel d’information financière applicable. Même si l’étendue des 
éléments probants à obtenir au sujet des intentions et de la capacité de la direction reste 
affaire de jugement professionnel, parmi les procédures qu’il met en œuvre, l’auditeur peut:  
 examiner dans quelle mesure, par le passé, la direction a donné suite à ses intentions 

déclarées;  
 passer en revue les projets écrits ainsi que d’autres documents, notamment, le cas 

échéant, les budgets officiellement approuvés, les autorisations, les procès-verbaux;  
 s’enquérir auprès de la direction des motifs ayant conduit à telle ligne de conduite 

particulière de sa part;  
 passer en revue les événements survenus entre la date des états financiers et la date 

de son rapport;  
 évaluer la capacité de suivre une ligne de conduite particulière compte tenu de la 

situation économique de l’entité et des engagements qu’elle a contractés.  
 

- Conclusion : 
Ce travail de recherche a ambitionné de répondre à la problématique de l’audit des 

états financiers et plus particulièrement l’audit des estimations comptables, à travers 
l’adoption d’une démarche ayant pour référentiel les normes internationales d’audit (ISA). 

En effet, la première section tendait à présenter le cadre théorique des estimations 
comptables ; ainsi que les différents cas de figure engendrant l’évaluation des éléments en 
recourant aux estimations, d’autant plus, la marge de manœuvre de la direction dans ce 
stade,  en l’occurrence la possibilité de manipulation des résultats, provocant ainsi un 
conflit d’intérêts et exigeants des mesures de sécurité à adopter par les organes de contrôle 
afin d’assurer la gouvernance des entreprises en la matière. 
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La seconde section répond aux exigences en terme de gouvernance et de contrôle de 
fiabilité des comptes publier par la direction, à travers l’adoption d’une démarche d’audit 
s’appuyant sur les normes internationales d’audit, afin de détecter le risque d’éventuelle 
prise de partie par les préparateurs des états financiers. 

L’estimation comptable présente un domaine très sensible, et le degré de risque est 
très élevé vu qu’elles dépendent d’un jugement professionnel et subjectif des valeurs, c’est 
pour cela que le normalisateur international en matière d’audit comptable et financiers 
(IFAC) a consacré une norme traitant la démarche d’audit des estimations comptables afin 
de détecter le risque de prise e partie par la direction en vu de privilégier son intérêt 
provocant ainsi une désinformation des parties prenantes, l’audit vient fiabiliser le 
processus de création de l’information financière à travers l’identification des risques 
majeurs et des éventuelles anomalies lors de l’évaluation des élément faisant  objet 
d’estimation.       
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