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وأخص بالذكر األستاذ الذي رافقين يف مشواري
اجلامعي وكان يل خري ناصح والذي أشرف علي
طيلة هذا املوسم اجلامعي األستاذ

"سفير

محمد" ،كما أشكر كل األساتذة الذين كان يل
شرف التكون والتعلم على أيديهم.
زواوي مسعود.

الملخص
ملخص الدراسة:
بعد أن تبنت اجلزائر النظام احملاسيب املايل سنة 7002واملستوحى بدرجة كبرية من معايري احملاسبة الدولية ،جاءت الدراسة
لتتناول موضوع النظام احملاسيب املايل من خالل معاجلة إشكالية رئيسية تدور حول مدى توافق النظام احملاسيب املايل مع
مستجدات معايري اإلبالغ املايل الدولية ،ومن أجل اإلجابة عنها قمنا باجلمع بني الدراسة النظرية والدراسة امليدانية ،حيث
تناول اجلانب النظري النظام احملاسيب املايل ومعايري اإلبالغ املايل الدولية ومن مث دراسة مقارنة من حيث القياس احملاسيب
والتقييم بني النظام احملاسيب املايل ومعايري اإلبالغ املايل الدولية ،كما مت القيام بدراسة امليدانية عن طريق االستعانة باالستبيان
الذي حاولنا من خالله تشخيص ومعرفة اإلشكاليات اليت يعاين منها النظام احملاسيب املايل ،ليتم يف هناية الدراسة التوصل إىل
جمموعة من النتائج أن النظام احملاسيب املايل يتوافق نسبيا مع معايري اإلبالغ املايل الدولية وال يواكب مستجدات هذه املعايري.

الكلمات المفتاحية :النظام احملاسيب املايل ،معايري اإلبالغ املايل الدولية ،التوافق احملاسيب.

II

الملخص
Abstract:
After Algeria adopted the financial accounting system of 2007, which was
derived by a large degree from International Financial Reporting Standards
(IFRSs)/International Accounting Standards (IASs), this study aimed to
determine the conformity of financial accounting system with the
requirements of applying IFRS/IAS. For that reason , we have treated the
issue through a combination of theoretical and practical studies. Where the
theoretical side handles the financial accounting system and International
Financial Reporting Standards, a comparative study of the measurement and
evalution by SCF and IFRS.
An practical study, through the questionnaire , we are trying through the
diagnosis and found SCF problems that faced these institutions .finally we
have found out that financial accounting system comply relatively with
International Financial Reporting Standards, and It also does not keep pace
with developments in standards.

Key words: the financial accounting system, International Financial
Reporting Standards, harmonisation comptable.

III

الملخص
Résumé:
Après l’application par l’Algérie du système comptable financier de l’année
2007 qui s’inspire principalement des normes comptables internationales
(IAS / IFRS), l’objet de cette étude est de déterminer la compatibilité de
système comptable financier avec les conditions d’application des normes
comptables internationales, et pour cela nous avons abordé la question grâce
a une combinaison d’étude conceptuelle et pratique , ou première traite le
système comptable financier et normes comptables internationales (IAS /
IFRS), étude comparative entre la mesure et l’évaluation comptable selon
SCF et IFRS.
Après un aperçue le système comptable financier et normes comptables
internationales une étude pratique par le biais du questionnaire, dont nous
essayons à travers le diagnostic et trouver des problèmes comptables qui
rencontrent SCF .
Finalement on a atteint un résultat que le SCF est relativement
compatibles avec les normes IFRS et ne suit pas le rythme des actualisation
des normes.

Mots clés : système comptable financier, les normes comptable international,
l’harmonisation comptable.
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المقدمة العامة
لقد عرفت العقود األخرية وخاصة مطلع القرن احلادي و العشرين تطورا اقتصاديا هائال أدى النتشار املؤسسات
الدولية وامتداد نشاطها ليغطي العديد من الدول املختلفة ،وزادت حدة املنافسة بني هذه الدول جلذب املزيد من
االستثمارات األجنبية وخاصة للدول النامية منها ،األمر الذي أدى لظهور بعض املشاكل والقضايا احملاسبية اجلديدة،
كانعكاس للتطور االقتصادي مما استلزم من احملاسبة إعادة النظر يف تلك القضايا وحماولة إجياد احللول املناسبة هلا.
وتعد اجلزائر أحد الدول النامية اليت تسعى إىل تطبيق آليات اقتصاد السوق املبين على حرية التجارة وفتح رؤوس
األموال واالستثمارات على اخلواص ،ومن أجل ذلك سعت احلكومة اجلزائرية إىل توفري جو مناسب يتالءم واملتغريات
الدولية ،ومن بني اإلجراءات املتبعة ،حتسني وتطوير النظام احملاسيب وذلك من خالل تطبيق النظام احملاسيب املايل
املستوحى من املعايري احملاسبية الدولية ابتداء من سنة  ،2010وذلك من أجل رفع درجة مصداقية ومالءمة املعلومات
املالية للمؤسسات االقتصادية ،وكذا حماولة منها لالندماج يف االقتصاد العاملي الذي فرضته العوملة االقتصادية ،إال أن
املعايري احملاسبية الدولية ) (IAS/IFRSمت وضعها من قبل الدول املتقدمة وفقا حلاجاهتا وخصائصها ،واليت ختتلف عن
حاجات وخصائص الدول النامية ،وعليه بات موضوع تكييف املعايري احملاسبية الدولية مع اقتصاديات الدول النامية
موضوعا مهما للغاية.
غري أن اإلشكال الذي يطرح نفسه هو أن عملية اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر متت بدون األخذ بعني االعتبار
مستجدات معايري اإلبالغ املايل الدولية (.)IFRS
.1اشكالية الدراسة:
ما مدى توافق النظام المحاسبي المالي مع مستجدات معايير اإلبالغ المالي الدولية؟
وتندرج حتت هذه اإلشكالية جمموعة من األسئلة الفرعية نوردها يف ما يأيت:
 هل التغريات اليت مست جملس معايري احملاسبة الدولية أرسى منوذج دويل للتوحيد احملاسيب ؟ ماهي دوافع تطبيق النظام احملاسيب املايل؟ هل يساعد تطبيق معايري اإلبالغ املايل الدولية على إجناح مسار اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر؟ هل حتتاج معايري اإلبالغ املايل الدولية اىل تعديل و تكييف عند تطبيقها يف اجلزائر؟.2فرضيات الدراسة:

 متثل التغريات واملستجدات اليت تعرفها هيئة معايري احملاسبة الدولية حمطة هامة يف مستقبل اهليئة حنو تطور الفكراحملاسيب وكذلك إرساء منوذج دويل للتوحيد احملاسيب؛
 يعترب تبين معايري ( )IFRSضرورة حتمية لنجاح مسار اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر مبا يضمن هلا حتقيقأهدافها التنموية واالستفادة من فرص االقتصاد العاملي بأقل تكلفة ممكنة؛
 تطبيق النظام احملاسيب املايل يقتضي مجلة من اإلصالحات اليت جيب أن تتم على مستوى املنظومة اجلبائيةوالتشريعية؛
 يتوقف جناح اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر على التوافق التام مع مستجدات معايري اإلبالغ املايل الدولية.ب

المقدمة العامة
.3أسباب اختيار الموضوع :
.1.3مبررات موضوعية :

 ضرورة االطالع على آخر املستجدات اليت طرأت على معايري اإلبالغ املايل الدولية من حيث ما مت تعديله ،ومامتت إضافته ،وفق للتحديثات اليت تطرأ على املهنة للتوافق مع الظروف االقتصادية واملالية على املستوى الدويل؛
 املشاكل اليت تواجهها اجلزائر يف تطبيق النظام احملاسيب املايل نتيجة خصوصية الوضع االقتصادي وغياب دورالسوق املايل وحركته.

.2.3مبررات ذاتية :وتتمثل يف حماولة التعمق يف هذا املوضوع ملا له من أمهية كبرية من وجهة ومن جهة أخرى أنه أحد
مواضيع االختصاص.
.4أهمية الدراسة:

تربز امهية هذه الدراسة يف حتديد أهم متطلبات تطبيق معايري اإلبالغ املايل الدولية ،وباعتبار اجلزائر طبقت النظام

احملاسيب املايل املستوحى من املعايري احملاسبية الدولية ابتداء من جانفي  ،2010فمن املهم معرفة مدى توافقه مع
مستجدات هذه املعايري وإمكانية تكييفها مع خصائص البيئة االقتصادية يف اجلزائر.
.5أهداف الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل مايلي:
 معرفة متطلبات التطبيق السليم للنظام احملاسيب املايل؛ التعرف على مستجدات معايري احملاسبة الدولية؛ معرفة درجة التوافق بني النظام احملاسيب املايل ومعايري اإلبالغ املايل الدولية؛ الوقوف عند أهم التحديات اليت تواجه تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف اجلزائر..6الدرسات السابقة:
.1.6دراسة (العرابي حمزة) :هدفته هذه الدراسة إىل معرفة مدى توافق النظام احملاسيب املايل اجلديد مع املعايري
احملاسبية الدولية ومعرفة أهم التحديات اليت تواجهه أثناء التطبيق ،ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث مبقارنة
النظام احملاسيب املايل واملعايري احملاسبية الدولية من ناحية اإلطار املفاهيمي واملعاجلات احملاسبية ألهم القضايا
املطروحة ،وتوصلت الدراسة جملموعة من النتائج أمهها ،أن النظام احملاسيب املايل يتوافق بشكل كبري مع معايري
احملاسبة الدولية ،كما يواجه النظام احملاسيب املايل معوقات تتعلق بشروط ومستلزمات التطبيق السليم له.
.2.6دراسة (مهاوة أمال ) :تعاجل هذه الدراسة إمكانية حتيني النظام احملاسيب املايل وفقا ملا جاء به معيار احملاسبة

الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  IFRS for SMESهبدف االستفادة من هذه التجربة الدولية يف إعداد

نظم حماسبية تراعي االحتياجات اخلاصة مبستخدمي التقارير املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،من خالل
البحث يف مسرية اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر اليت تزامنت مع توجيه وتركيز جهود الدولة على املؤسسات الصغرية
واملتوسطة كأداة اسرتاتيجية لتحقيق التنمية االقتصادية وجذب االستثمار األجنيب املباشر ،ومن نتائج البحث أنه إذا
ج
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كان النظام احملاسيب املايل مالئم ومطبق بشكل كامل على مجيع املؤسسات يف اجلزائر على حد سواء ،فمن املؤكد
أن تبين تطبيق معيار مبسط سيكون مناسب وبشكل أفضل ملستخدمي التقارير املالية للمؤسسات الصغرية
ومتوسطة.
.3.6دراسة (مقدم) :هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى حاجة املؤسسات االقتصادية اجلزائرية إىل تطبيق املعايري
احملاسبية الدولية ،حيث مت اختيار عينة من مؤسسات االقتصادية ملعرفة مدى حاجتها املعلومات أكثر مالءمة و
مصداقية لعملية اختاذ قراراهتا االقتصادية ،ومن نتائج البحث أن عملية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف اجلزائر جاء
نتيجة احلاجة إلصالح النظام احملاسيب لكن تبني وجود اختالفات بني البيئة االقتصادية اجلزائرية والبيئة اليت أجنزت من
أجلها هذه املعايري ،وهذه االختالفات خلقت عدة مشاكل تعرقل عملية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف اجلزائر،
ومن النتائج األخرى للبحث وجد أن املؤسسات ليست حباجة ملعايري حماسبية دولية تساعدها يف توفري املعلومات
ألجل اختاذ قراراهتا االقتصادية .ومن التوصيات اليت قدمها الباحث هو ضرورة التبين التدرجيي للمعايري احملاسبية
الدولية.
.7منهجية الدراسة:

ت ستدعي طبيعة البحث أن يكون املنهج املستخدم ،وصفي حتليلي يف اجلانب النظري للموضوع كما مت إعداد
استبان ،حيث ستوزع هذه االستبان على عينة من املهتمني و املمارسني للمحاسبة( األساتذة اجلامعيني ،حماسيب
املؤسسات االقتصادية وحمافظي حسابات).

.8حدود الدراسة:
.1.8حدود المكانية:
استمرت الدراسة امليدانية حوايل شهرين ،حيث امتدت من منتصف شهر مارس  1025إىل هناية شهر أفريل
 1025نظرا لضيق الوقت املخصص إلجراء البحث والصعوبات اليت واجهتنا للتقرب من أفراد اجملتمع وامتناع الكثري
منهم اإلجابة عن االستبيان.
.2.8حدود الموضوعية:
تقتصر هذه الدراسة على إبراز النظام احملاسيب اجلزائري ومدى توافقه مع مستجدات املعايري اإلبالغ املايل الدولية،
كما مشلت الدراسة أراء املمارسني ملهنة احملاسبة (األساتذة اجلامعيون ،حماسيب املؤسسات االقتصادية وحمافظي احلسابات)
يف ما خيص تأييدهم لتطبيق النظام احملاسيب املايل ،واملعوقات اليت حتد من التوافق مع معايري االبالغ املايل الدولية.
.9مجتمع وعينة الدراسة:

يتكون جمتمع الدراسة من املمارسني ملهنة احملاسبة متمثلني يف األساتذة اجلامعيني ،حماسيب املؤسسات االقتصادية
وحمافظي حسابات ،ونظرا لكرب حجم جمتمع الدراسة فقد مت اختيار عينة عشوائية.
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.11تقسيم الدراسة و هيكلتها:

لقد مت تقسيم الدراسة إىل أربعة فصول متكاملة يف ما بينها ،غطى الفصل األول املعايري احملاسبية الدولية السارية
املفعول ،فقدم شرحا وافيا لإلطار الذي مت على أساسه إعداد املعايري احملاسبية الدولية ،كما قدم الفصل األول عرض
للقوائم املالية وفق معايري احملاسبة الدولية.
والفصل الثاين من الدراسة يهتم بشرح أهم ما جاء يف النظام احملاسيب املايل انطالقا من اإلطار املفاهيمي وقواعد
التقييم واالعرتاف ،وصوال إىل دوافع وصعوبات تطبيقه.
اما الفصل الثالث فقد مت تناول معايري اإلبالغ املايل الدولية و كذا أهم املستجدات اليت طرأت عليها منذ صدورها
ومن مت متطلبات توافقها مع البيئة اجلزائرية.
ومت يف الفصل الرابع اختبار الفرضيات الثالثة والرابعة ،على أساس البيانات اليت مت احلصول عليها من خالل االستبيان
الذي وزع على عينة عشوائية مكونة من أساتذة جامعيني،حماسيب املؤسسات اإلقتصادية وحمافظي حسابات.

ه
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تمهيد:

لقد أدى تنامي وتطور حجم األنشطة االقتصادية وأسواق املال الدولية إىل اجتاه اكرب حنو السوق العاملية اليت تعتمد
على مصادر متويل من خالل مجهور دويل غري متجانس ،وعلى هذا األساس فإن املؤسسات اليت ترغب يف احلصول على
امتيازات أفضل خاصة من حيث مصادر وشروط التمويل ،البد أن تقوم بتوفري املعلومات بالنوعية الالزمة اليت تعزز
العالقة واالرتباط بينها وبني خمتلف املتعاملني االقتصاديني ،حيث استطاعت احملاسبة اإلجابة على طلبات خمتلفة من
املعلومات املالية من خالل قياسها للسلوك االقتصادي للمؤسسة وحتديد مركزها املايل ونتائج أنشطتها وبالتايل رفع درجة
ثقة املتعاملني.
لقد جاءت احملاوالت اجلادة من قبل الكثري من اهليئات واملنظمات العاملية واملؤمترات من أجل توحيد املبادئ واألسس
والقواعد احملاسبية بغية الوصول إىل وضع نظام حماسيب موحد ومقبول من طرف خمتلف الدول ،ولعل أهم هذه املنظمات
هيئة معايري احملاسبة الدولية.
ومن هذا املنطلق سنحاول يف هذا الفصل تناول اهم اجلوانب املتعلقة مبعايري احملاسبة الدولية ،من خالل ثالثة مباحث
حيث سنتناول يف املبحث األول هيئة معايري احملاسبة الدولية ،بينما خصصنا املبحث الثاين لدراسة تبين الدول هلذه
املعايري ،يف حني سنتطرق يف املبحث الثالث إىل إعداد وعرض التقارير املالية وفق معايري احملاسبة الدولية.
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المبحث األول :هيئة معايير المحاسبة الدولية

إن تطور الفكر احملاسيب والتوجه العملي للمحاسبة أدى إىل تطور وتراكم خربات حماسبية ،حيث حتولت تدرجييا إىل
قواعد عرفية وتقاليد أصبحت مقبولة بني مجهور احملاسبني ،ولقد ساعد يف ترسيخ هذا التطور وضع معايري لتنظيم املهنة
والعمل احملاسيب ،مما ساعد احملاسبة للوصول إىل درجة تسمح باستجابة أسرع جتاه التحديات واملشكالت احملاسبية
املستجدة.
المطلب األول :نشأة هيئة معايير المحاسبة الدولية
قد شهدت احلقبة املاضية تغريات كبرية مست خمتلف جوانب احملاسبة ،واليت تعود جذورها إىل بداية احلرب العاملية
الثانية حني متت إعادة صياغة ركائز االقتصاد الدويل اجلديد.
.1ظهور الحاجة إلى معايير المحاسبة الدولية:
تعترب التطورات االقتصادية احلديثة السبب األساسي لظهور احلاجة إىل تطوير احملاسبة وهذا من خالل التعرف على
اإلطار العام لعرض القوائم املالية ،شكاهلا ،طرق إعدادها ،مزاياها واحلد األدىن من املعلومات اليت يتم عرضها،1
واحملاسبة ما هي إال ترمجة لألحداث االقتصادية وبالتايل فمن البديهي أن تتأثر مبختلف التغريات يف البيئة االقتصادية،
واليت تضمن الرتكيز على جتسيد األسس التالية:

2

استقرار سعر الصرف وحرية حتويل العمالت؛حرية انتقال رؤوس األموال وتوفري مناخ مناسب لالستثمار الدويل؛ضمان حرية التجارة اخلارجية.لقد كان هلذه األسس الفضل يف أن نتج عنها إنشاء مؤسستني ،مها البنك الدويل وصندوق النقد الدويل،
العتبارمها حافزا للدول لالشرتاك يف نظام لتثبيت أسعار الصرف فيما بينها ،وهلما دور كبري يف منو حركة االستثمارات
املالية عرب دول خمتلفة ،من هنا مل يعد بإمكان أي دولة أن تنعزل عما جيري حوهلا ،هلذا أصبحت التجارة اخلارجية هي
الدافع الرئيسي للتنمية يف معظم الدول.كما أن محاية هذه االستثمارات يف أي دولة تتطلب حتديد مالمح نظام حماسيب
 -1حممد أبو نصار ،مجعة محيدات ،معايير المحاسبة و اإلبالغ المالي الجوانب النظرية والعملية ،دار وائل للنشر ،األردن ،0222،ص.02

 -2حازم الببالوي ،النظام االقتصادي الدولي المعاصر ،اجمللس الوطين للثقافة و الفنون ،مصر ، 2000 ،ص.45
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كفء إلعداد التقارير املالية من أجل حتقيق درجة عالية من الشفافية مبا يضمن محاية املستثمر من أي تصرفات غري
رشيدة ،باعتبار أن املعلومات احملاسبية أهم ما يتم استخدامه يف التالعب باألسعار وإحلاق الضرر باملستثمرين .وكنتيجة
هلذه األوضاع توجهت العديد من اجلهود للرتكيز على تطوير الفكر والتطبيق احملاسيب على مستوى معظم دول العامل،
حيث جاءت حماوالت وضع معايري على املستوى الدويل مع بداية القرن العشرين ،فكانت عبارة عن وجهات نظر وأراء
طرحت من خالل عقد املؤمتر احملاسيب األول سنة  4021يف سانت لويس يف والية ميسوري يف الواليات املتحدة
األمريكية برعاية احتاد مجعيات احملاسبني القانونيني يف الواليات املتحدة األمريكية ،وقد كان عدد األعضاء املشاركني 83
عضوا ،حيث كان موضوع البحث يف ذلك املؤمتر حول إمكانية توحيد القوانني احملاسبية بني خمتلف الدول ،مما ساعد
على جذب انتباه كافة املهتمني باحملاسبة من مستفيدين ومراجعني وصناع املعايري واملنظمني على املستوي الدويل .هلذا
وعلى أساس نفس الفكرة انعقد املؤمتر الدويل الثاين عام  1926وقد حضره مندوبون من كل دول أروبا تقريبا والواليات
املتحدة وكندا وأمريكا الالتينية.
أما املؤمتر الثالث كان سنة  1929بنيويورك وتناول ما يلي:

1

االستهالك واملستثمر؛االستهالك وإعادة التقومي؛السنة التجارية أو الطبيعية.وهكذا انعقد املؤمتر الرابع يف لندن عام  1933وقد شاركت فيه  49منظمة حماسبية باإلضافة إىل حضور زائرين من
22دولة  :منها اسرتاليا ،نيوزيلندا وبعض الدول اإلفريقية وهكذا إىل غاية املؤمتر السابع عام 1957حيث حددت الفرتة
الفاصلة بني مؤمتر وآخر خبمس سنوات ،وبقيت على هذا النحو حىت يومنا هذا ،كما كانت هناك زيادة يف كل مؤمتر
لعدد املشاركني ،وقد اضطرت هذه املؤمترات نتيجة الضغوط املتزايدة من خمتلف مستخدمي القوائم املالية وأصحاب
املصلحة إىل تشكيل عدة منظمات استهدفت وضع املعايري الدولية وهتيئة املناخ الالزم لتطبيق هذه املعايري ،ومن أهم هذه
اهليئات هيئة معايري احملاسبة الدولية.

 -1حازم الببالوي  ،املرجع السابق ،ص.46
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وقد مت عقد املؤمتر احملاسيب الدويل السادس عشر عام 0220يف هونغ كونغ حيث تناول نقاشات حول  02عنوان
كالشمولية واخالقيات املهنة اىل اثر اقتصاد املعرفة على مهنة احملاسبة .ويف عام  0222كان املؤمتر السابع عشر
برتكيا وكان حتت شعار حتقيق النمو واالستقرار االقتصادي والدور الذي تلعبه احملاسبة يف تطوير الدول.

1

.0المراحل التي مرت به لجنة معايير المحاسبة الدولية:
لقد مرت جلنة إعداد املعايري الدولية خبمسة مراحل ،وذلك على النحو اآليت:

2

.1.1مرحلة التأسيس :امتدت هذه املرحلة من عام  4091حىت عام  4020ومت خالهلا وضع معايري حماسبية أساسية
ضرورية مشلت مواضيع مثل البضاعة و السياسات احملاسبية و االفصاح املايل وغري ذلك ،ويف هذه املرحلة إنطوت املعايري
على البدائل عديد للتطبيق ،ومل يكن هنالك جلنة لتفسريها ،وتبعا لذلك مل تتوفر آلية ملراقبة االلتزام هبا .
 .1.1مرحلة التطوير :استمرت هذه املرحلة من عام  4020حىت عام  4001وفيها مت اجناز مشروع تطوير املعايري
وأخذ بعني االعتبار قابلية املقارنة للتقارير املالية ،وهذا متثل يف تعديل عشرة معايري حماسبية من أجل قبوهلا من اهليئة
العاملية املشرفة على االسواق املالية ،وقد أدى هذا التعديل اىل تقليل البدائل املمكنة لدى التطبيق.
 .2.1مرحلة المعايير االساسية الشاملة :وقد انتهت هذه املرحلة يف عام  ،4000وفيها مت اإلتفاق مع اهليئة العاملية
املشرفة على االسواق املالية على عدد من املعايري الشاملة الواجب إصدارها بغية اعتمادها وقبوهلا ألغراض متطلبات
األسواق املالية على املستوى العاملي ويندرج حتت هذا املعايري ،معايري اليت تعاجل مشكلة االدوات املالية ،ضريبة الدخل،
وتدين قيمة املوجودات احملاسبية ومعايري حول الزراعة وغريها .ومت يف هذه املرحلة تأسيس جملس لتفسري معايري احملاسبية
الدولية.
 .2.1مرحلة إعادة الهيكلة :وقد انتهت هذه املرحلة عام  0224وجرى فيها إعادة النظر يف البنية التحتية للجنة
معايري احملاسبية الدولية من أجل تقويتها والنهوض مبستوى اإلجناز فيها.
 .2.1مرحلة معايير اإلبالغ المالي الدولية :وقد بدأت هذه املرحلة عام  0220إىل اآلن ،وفيها مت تغيري تسمية
معايري احملاسبة الدولية إىل معايري اإلبالغ املايل الدولية( ،)IFRSولكن املعايري احملاسبية الدولية ستبقى سارية املفعول
حلني تعديلها أو سحبها من االستعمال .ولغاية اآلن مت إصدار  41معيار دوليا لإلبالغ املايل.
1

- www.shatharat.net/vb/showthread.php, consulter le 12/01/2015, h 12:40.

 -2نعيم خوري ،معايير محاسبية عالمية موحدة هل تولد بعد عام  ،1002جملة البنوك ،اجمللة ،00العدد ،1األردن ،0221 ،ص ص.22-29:
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المطلب الثاني :تقديم مجلس معايير المحاسبة الدولية

مت يف سنة  0224اجرء تغيريات أساسية من أجل تعزيز استقاللية ومصداقية معايري احملاسبية الدولية ،ومت على هذا
األساس إعادة هيكلة جلنة معايري احملاسبة الدولية واستبداهلا مبجلس معايري احملاسبة الدولية ليكون اجلهة املسؤولة عن
عملية وضع وتطوير معايري احملاسبة الدولية.
.1الفرق بين مجلس معايير المحاسبة الدولية ( )IASBولجنة معايير المحاسبة الدولية(:) IASC
طرحت عملية إعادة اهليكلة اليت متت على جلنة معايري احملاسبة الدولية عدة تساؤالت عن مدى جودة هذه العملية
خصوصا فيما يتعلق برفع جودة املعايري و زيادة قبوهلا عامليا ،وفيما يلي أهم الفروقات بني  IASCو:IASB

1

.1.1الفروقات الشكلية:
 تغيري تسمية جلنة معايري احملاسبة الدولية إىل جملس معايري احملاسبة الدولية. IASB تغيري تسمية معايري احملاسبة الدولية إىل معايري اإلبالغ املايل. تغيري تسمية جلنة تفسريات املعايري SICإىل جلنة تفسريات معايري اإلبالغ املايل. IFRIC.1.1الفرقات التنظيمية:
 على عكس جلنة معايري احملاسبة الدولية فليس جمللس معايري احملاسبة الدولية عالقة مع االحتاد الدويل للمحاسبة. على عكس أعضاء جملس إدارة  IASCفمجلس إدارة  IASBمشكل من أفراد مستقلني يتم تعينهم على أساسمهارات التقنية و اخلربات املكتسبة وليس انتماءاهتم اجلغرافية.
.2.1الفرقات العملية:
 على عكس جملس إدارة  IASCالذي جيتمع أربع مرات يف السنة ،فمجلس إدارة  IASBفيجتمع غالبا كل شهر. بعد ما كان اهلدف من  IASCهو اعداد معايري ذات قبول عاملي ،أصبح  IASBيهدف إىل تشجيع تطبيقاملعايري اليت يتم إعدادها من قبل اجمللس.
 -1محز العريب ،المعايير المحاسبية و البيئة الجزائرية متطلبات التوافق و التطبيق ،أطروحة دكتوراه ،ختصص تسيري املنظمات ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم
التسيري ،جامعة حممد بوقرة  ،بومرداس،0241،ص.10
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 على عكس ما كان سابقا ،أصبح العمل و التنسيق مع املنظمة العاملية املشرفة على األسواق املالية يف عملية إعدادوحتسني املعايري احملاسبية.
 .1هيكل وإدارة مجلس معايير المحاسبة الدولية:
نشأ جملس معايري احملاسبة الدولية كهيئة حتل مكان جلنة معايري احملاسبة الدولية وعرف إعادة هيكلة ملؤسسة وفيما يلي
ملخص هليكل وإدارة جملس معايري احملاسبة الدولية.1
 .1.1األمناء :تقع مسؤولية إدارة جملس معايري احملاسبة الدولية من خالل مؤسسة على عاتق أمناء مؤسسة جملس معايري
احملاسبة الدولية ،أو ما يطلق عليهم" األمناء" ،وبعد أن كان عدد األمناء 19أمينا سنة  ، 0222أصبح عددهم 22
أمينا سنة  ، 0242يتم تعيينهم من قبل جلنة ترشيح عامة تشمل أصحاب اخلربات املميزة يف جمال احملاسبة  .وال يشارك
األمناء يف األنشطة املرتبطة بوضع املعايري احملاسبية أو تفسرياهتا ،وإمنا يتمحور دورهم يف الفصل يف القضايا االسرتاتيجية،
وتسيري امليزانية ،وتسيري اإلجراءات التشغيلية ،باإلضافة إىل تعيني أعضاء جملس املعايري احملاسبية الدولية.

2

.1.1مجلس اإلدارة :بعد أن كان يتألف جملس اإلدارة سنة  2006من  14عضوا 12 ،عضوا منهم بدوام كامل
وعضوين بدوام جزئي ،ويف سنة  2010أصبح عدد أعضاء جملس اإلدارة  15عضوا بدوام كامل وأصبح عدد األعضاء
16عضوا ابتداء من جويلية  2012ميثلون مجيع أحناء العامل ،ويتم ترشيحهم من قبل األمناء على أساس املهارات الفنية
واملهنية واخلربات التجارية والسوقية ذات الصلة ،مبا يف ذلك املدققني ومعدي البيانات املالية ومستخدمي البيانات املالية
واألكادمييني .يعقد جملس اإلدارة اجتماعاته مرة واحدة كل شهر ،ويقع على عاتقهم مسؤولية وضع وتطوير حزمة
متكاملة من معايري اإلبالغ املايل الدولية ()IFRSعالية اجلودة واملقبولة عامليا والقائمة على مبادئ مفصلة وواضحة،
كما تقع على عاتقهم مسؤولية إدارة مجيع األنشطة املرتبطة بوضع تلك املعايري.
 .2.1المجلس االستشاري لمعايير اإلبالغ المالي الدولية:
حل يف مارس  2010اجمللس االستشاري ملعايري اإلبالغ املايل الدولية  IFRSحمل اجمللس االستشاري للمعايري
االستشاري  ،Standards Advisory Councilيضم اجمللس ما يقارب  40عضوا معينني من قبل األمناء ،
ويشمل أعضاء اجمللس كبار املوظفني يف جمال املالية واحملاسبة املنتمون إىل بعض الشركات العاملية واملنظمات الدولية،
 -1محز العريب ،املرجع السابق ،ص.11

 -2طارق عبد العال ،دليل المحاسب إلى تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية الحديثة ،دار اجلامعية ،مصر ، 2006،ص . 37
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باإلضافة على حمللني ماليني وأكادمييني ومنظمني وواضعي املعايري احملاسبية احمللية وشركاء يف شركات احملاسبة الرائدة .
ويهدف اجمللس إىل تقدمي النصح جمللس معايري احملاسبة الدولية يف ما خيص األولويات و رزنامة العمل فيما خيص برامج
وضع وتطوير املعايري ،كما يوفر اجمللس منتدى للمؤسسات واألفراد املهتمني بإعداد التقارير املالية قصد تبادل اآلراء و
1

توفري النصح حول القرارات ومقرتحات جدول أعمال جملس معايري احملاسبة الدولية.
 .2.1لجنة تفسيرات معايير اإلبالغ المالي الدولية :

يف سنة  2001حلت جلنة تفسريات معايري اإلبالغ املايل الدولية حمل جلنة تفسريات املعايري اليت تأسست عام
1997بتوصية من جلنة معايري احملاسبة الدولية ،وتعترب جلنة تفسريات معايري اإلبالغ املايل الدولية هيئة تفسريية تابعة
جمللس معايري احملاسبة الدولية مسؤولة عن وضع اإلرشادات التفسريية حول القضايا احملاسبية اليت مل يتم التطرق إليها يف
معايري اإلبالغ املايل الدولية وتكون مرتبطة هبا ،أو تلك القضايا احملاسبية املتضمنة يف املعايري واليت من احملتمل أن تتلقى
تفسريات غري مرغوبة وخمتلفة عن املقصود باملعيار.

2

 -1عباس مريزا وآخرون ،المعايير الدولية العداد التقارير المالية :كتاب ودليل ،وايلي لنشر والتوزيع ،األردن ،2006،ص.22
2
- www.ifrs.org, consulter le 12/12/2014, h21:45
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الشكل رقم( : )1-1هيكل مجلس معايير المحاسبية الدولية ()IASB
مؤسسة معايير IFRS

تعيني ،اإلشراف ،مراجعة الفعالية
التمويل
مجلس IASB

وضع جدول األعمال الفنية ،املوافقة على املعايري و
مسودات العرض والتفسريات

مجلس  IFRSاالستشاري

لجنة التفسيرات IFRIC

تعيني
يرفع تقاريره
يقدم املشورة
املصدرwww.iasb.org, consulter le 12/03/2015, h13:34 :
المطلب الثالث :هيئات مؤثرة في إعداد معايير المحاسبية الدولية
باإلضافة جمللس معايري احملاسبة الدولية الذي يتوىل مسؤولية إصدار معايري اإلبالغ املايل الدولية ،هناك عدة هيئات
حماسبية هلا تأثري مباشر على إعداد معايري اإلبالغ املايل الدولية وهي:

1

.1اإلتحاد الدولي للمحاسبين):(IFAC
هو منظمة تأسست يف  1977كبديلة للجنة التعاون الدويل ملهنة احملاسبة بناء على قرار املؤمتر الدويل احلادي عشر
للمحاسبني املنعقد يف ميونيخ سنة  ،1977ويقع مقر اإلحتاد بنيويورك بالواليات املتحدة األمريكية ،ومنذ ذلك احلني إىل
 -1عبد احلميد الصيح  ،العولمة وتأثيرھا على المعايير المحاسبية الدولية وانعكاساتھا على التطبيقات المحاسبية في الدول لنامية ،جملة اإلداري،
اجمللد  01العدد  ، 02ص ص.94-92 :
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اآلن انضمت إليه أغلب املنظمات املهنية يف جمال احملاسبة عرب العامل ليصل عددهم سنة  2007إىل مئة ومخسة
ومخسون منظمة مهنية للمحاسبة يف أكثر من مئة ومثانية عشر دولة ،ومنذ تأسيسه يهدف االحتاد الدويل للمحاسبني
على تطوير معايري املتعلقة باملراجعة وأخالقيات مهنة احملاسبة والقيام بدراسات حول هذا اجملال من خالل إجناز دليل
ملهنة احملاسبة يشمل النواحي الفنية والتعليمية واألخالقية ،كما يهدف إىل تطوير أساليب الرقابة املالية واإلدارية ودعم
البحوث املتعلقة بذلك .وكذلك يسعى االحتاد حنو حتقيق تعاون دويل من أجل العمل على إعداد معايري حماسبية أكثر
تنسيقا وشفافية.

1

.1المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية (: )IOSCO
تأسست هذه املنظمة عام  1983وهي تظم اهليئات املنظمة لألسواق املالية ألكثر من مثانني دولة ،هدفها األساسي
هو ضمان تبادل املعلومات والعمل على إجياد معايري مشرتكة حتمي املستثمرين عن طريق إجياد شروط ومعايري موحدة
تفرض على املؤسسات اليت تريد الدخول إىل البورصات العضوة يف املنظمة .وتلعب املنظمة دورا أساسيا يف دعم العمل
الذي تقوم به هيئة املعايري احملاسبية الدولية ،ففي سنة  1995قامت اجلهتني باالتفاق على التنسيق معا من أجل إجياد
معايري حماسبية ذات نوعية عالية وفق خطة عمل يتم مبوجبها إشراك املنظمة الدولية هليئات القيم املتداولة كعضو
استشاري يف عملية وضع املعايري وإدخال تعديالت على تلك املوجودة .ويف ماي  2000مت اعتماد ثالثون معيار من
املعايري اليت أصدرهتا جلنة املعايري احملاسبية الدولية باستثناء بعض املعايري ( ) IAS 40،IAS02 ،IAS41اليت كانت
من طرف اهليئات املنظمة لألسواق املالية العضوة يف املنظمة الدولية هليئات القيم املتداولة ،وبالتايل قبول قيام الشركات
املتعددة اجلنسيات املسعرة يف تلك األسواق املالية بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية.
.2مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكية(:)FASB
متيز العصر احلايل باالنتشار املتسارع للعوملة اليت تعترب انعكاس للبيئة األمريكية على العامل ،ويعد جملس املعايري
احملاسبة الدولية أحد مالحمها ،فاستقراء التاريخ يبني لنا أن حقيقة املعايري احملاسبية الدولية ماهي إال معايري حماسبية
أمريكية مت إضفاء الصبغة الدولية عليها ،فمعظم املعايري احملاسبية الدولية جاءت تارخييا بعد صدور نظرياهتا من املعايري

 -1خالد بودبة ،أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري على مكونات القوائم المحاسبية والمالية للمؤسسات االقتصادية ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،املدرسة العليا للتجارة ،اجلزائر ،2007،ص.21
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األمريكية ،وهذا دليل على التأثر الكبري للمعايري الدولية باملعايري األمريكية ،فاإلطار املفاهيمي لوضع املعايري الدولية
مأخوذ من اإلطار املفاهيمي لوضع املعايري األمريكية.1
الشكل رقم( :)1-1هيئات مؤثرة في إعداد معايير المحاسبية الدولية
املنظمة الدولية هليئات األوراق املالية

مجلس معايير المحاسبة المالية
األمريكية

IOSCO

FASB

مجلس معايير المحاسبة الدولية

IASB

االحتاد الدويل للمحاسبني
IFAC

املصدر :عبد احلميد الصيح ،مرجع سبق ذكره ،ص.41

 -1خالد بودبة ،املرجع السابق ،ص. 21
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المبحث الثاني :تبني معايير المحاسبة الدولية

يصعب يف الوقت احلاضر تفهم أداء املؤسسات عندما تنشأ املعلومات املالية حيث العديد من هذه املؤسسات تعد
قوائمها املالية باستخدام قواعد و معايري و تشريعات حماسبية خمتلفة  ،وبالتايل توجد قيم أو مقاييس خمتلفة لنفس
األحداث االقتصادي ،و من هنا جاءت احلاجة املاسة لوجود معايري حماسبية متجانسة و إبالغ مايل بلغة واحد.
المطلب األول :التوافق و التوحيد المحاسبي
متثل ظاهرة تكوين التكتالت االقتصادية على مستوى الدول أو على مستوى الشركات ،إحدى السمات اليت اتسم هبا
االقتصاد العاملي يف هناية القرن العشرين و مطلع القرن احلادي والعشرين ،ومنه دراسة التكتل االقتصادي على مستوى
الشركات عن طريق احتاد أو توحيد شركتني أو جمموعة من الشركات يف خمتلف الدول يثري العديد من قضايا و مشاكل
حماسبية ميثل أهم موضوعات الدراسة يف جمال احملاسبة املالية املتقدمة.

1

الفعال الذي تلعبه الشركات متعددة اجلنسيات يف االقتصاد الدويل ،يفرض وجود نظام حماسيب موحد نظرا
إن الدور ّ

للمشاكل اليت تواجهها عند اختالف البيانات احملاسبية بني فروعها يف الدول املختلفة ،واملعايري املتبعة يف الشركة األم.

وهذا ما جيعل املقارنة صعبة بني نتائج هذه الفروع واختاذ القرارات املناسبة عند اختيار االستثمارات واحلكم على فعالية
تسيريها.
.1التوافق المحاسبي :يعرف التوافق احملاسيب الدويل بأنه عملية تقليل الفروقات يف تطبيقات التقرير املايل فيما بني
الدول مما يؤدي إىل زيادة إمكانية مقارنة القوائم املالية وتتضمن عملية التوافق تطوير جمموعة املعايري احملاسبية الدولية
الواجب تطبيقها يف خمتلف دول العامل وهذا لزيادة عاملية أسواق رأس املال 2.وهكذا فالتوافق احملاسيب الدويل يضيق جمال
اإلختيار بني السياسات احملاسبية ويؤدي إىل اعتماد نظم حماسبية متشاهبة و هو بذلك يتميز عن التوحيد احملاسيب الدويل
الذي يعين توحيد صارم للقواعد والسياسات احملاسبية وتطبيقها على دول معينة ،فالتوحيد ال يقبل اختالفات يف
اإلجراءات على املستوى الدويل .ومن الصعوبة مبا كان حتقيق ذلك ،أما على املستوى احمللي فالتوحيد احملاسيب يعرب عن
موحد تتمثل أهدافه يف توفري املعلومات الالزمة للتخطيط والتنفيذ و الرقابة على مستوى الفروع اإلقتصادية،
نظام حماسيب ّ

حيث ترتبط حسابات املؤسسة باحلسابات الوطنية ،باإلضافة إىل تسهيل عملية مجع البيانات احملاسبية وتبويبها وختزينها .

 -1شحاته أمحد بسيوين  ،علي عبد الوهاب نصر  ،المحاسبة المالية  ،الدار اجلامعية ،مصر، 0221 ،ص .29

 -2ثناء قباين ،المحاسبة الدولية  ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،0220،ص .492
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.0التوحيد المحاسبي :يعد التوحيد احملاسيب وظيفة مالزمة لطبيعة التحول الذي مييز النظام االقتصادي من حيث أهنا
تقوم أساسا بإضفاء الصبغة النظامية على املعلومات احملاسبية اليت يكون هذا النظام حباجة ليها .وعليه فالتوحيد احملاسيب
يعد مطلبا أساسيا لضمان مواءمة احملاسبة ومسايرة املمارسة احملاسبية للتغيريات والتحوالت االقتصادية العديدة واملتالحقة،
هبدف ضمان متثيل حقيقي للواقع االقتصادي خدمة لوظيفة اإلخبار اليت تعىن هبا احملاسبة ،لإلجابة على الطلبات من
املعلومات املعرب عنها من خمتلف األطراف املستعملة باختالف طبيعتهم وأمهيتهم.
لقد تعددت أشكال واسرتاتيجيات التوحيد احملاسيب نتيجة التأثري املزدوج الناتج من جهة عن االختالف يف طبيعة
التوجهات االقتصادية اليت طبعت خمتلف الدول ،ومن جهة أخرى طبيعة وقوة األداء االقتصادي اليت حتكم يف جمملها
كثافة وديناميكية األنشطة االقتصادية يف هذه الدول ،واليت يرافقها عادة حاجة ملحة للمعلومات املساعدة على عملية
اختاذ القرار.

1

المطلب الثاني :مزايا وعيوب استخدام معايير المحاسبية الدولية
نوقشت أفكار عديدة مبناسبة احلديث عن التوافق احملاسيب ،الذي ال يأخذ يف احلسبان الدور اخلاص املناط باحملاسبة
يف كل دولة والذي حتققت بفعله توازنات اجتماعية تطلبت سنوات من العمل ،بالرغم مما يقدمه التوافق إال أن استخدام
املعايري احملاسبية هلا مزايا وعيوب.

2

 .4مزايا تبني المعايير المحاسبية الدولية:
و املتمثلة أساسا يف :
فرصة لتطوير التنظيم الداخلي للمؤسسة من خالل إعادة النظر يف اإلجراءات الداخلية اخلاصة بالتسيري احملاسيبوالضرييب وكذلك إعادة النظر يف اهليكل التنظيمي الداخلي للمؤسسة؛
تطوير نظام املعلومات املالية يف املؤسسة من خالل التحسني املستمر للمعلومات اليت يتطلبها تطبيق املعايري احملاسبيةالدولية؛

 -1مداين بن بلغيت ،أھمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،جامعة اجلزائر،
اجلزائر ،0221،ص .01

2

-Haller A et Walton P, différence nationales et hormonisation comptable, in comptabilité
internationale, verbert edition paris ,1997, p 32 .
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إعادة الثقة بالنسبة للمستثمرين وهو ما يسمح بتدفق االستمارات األجنبية املباشرة؛الشفافية والفعالية يف حسابات املؤسسة وهو ما يسمح بالتحديد الدقيق للصحة املالية هلا ومن مت اختاذ القراراتاالسرتاتيجية الالزمة؛
إمكانية املقارنة بني القوائم املالية ،خاصة بالنسبة للمؤسسات املدرجة يف البورصة؛حتسني تنافسية ومنو املؤسسات؛تشجيع ظهور وتطوير األسواق املالية ومن مث التخفيض من التكاليف واحلصول على رؤوس األموال بالنسبةللمؤسسات؛
االبتعاد عن تقييم األصول القائم أو الظاهر والتقرب من احلقيقة االقتصادية احلالية. .1عيوب استخدام معايير المحاسبية الدولية:
إن املعايري الدولية حتوي كثريا من الثغرات ونواحي القصور اليت جتعلها عاجزة يف أحيان كثرية عن معاجلة نقاط جوهرية
وهامة يف البلدان امللتزمة بتطبيقها.
أما أهم القصور الذي تعاين منه هذه املعايري فيتمثل يف اإلفراط يف اخليارات أو البدائل اليت تسمح بإتباعها ،سواء يف
قواعد القياس أو يف قواعد اإلفصاح ،مما يوفر فرصا واسعة لالختالف يف تطبيقها من قبل احملاسبني ،و نشأ عن ذلك آثار
سلبية حتد من قابلية البيانات املالية للمقارنة.

1

أما فيما خيص املشاكل اليت تواجه تطبيق معايري احملاسبة الدولية ،فإن احملاسبة الدولية هتدف إىل استعمال لغة
حماسبية مشرتكة وإزالة الفوارق واالختالفات املوجودة يف األنظمة احملاسبية ،وهذا يتطلب حصر االختالفات املوجودة يف
القواعد واملبادئ احملاسبية بني الدول ،وهذا يطرح مشكلة اختالف األنظمة احملاسبية ،كما يطرح مشكلة اختالف نظم
التكاليف واحملاسبة اإلدارية ودرجة تقدمها ونوعية التقارير اليت ترتبط بالشركات ،ومستوى اإلفصاح عن املعلومات اليت
تتضمنها التقارير والقوائم املالية ،وطرق وأساليب أعدادها باإلضافة إىل مشكلة اختالف وتباين طرق املراجعة من دولة
إىل أخرى وتباين املعايري من بلد آلخر.

- Haller .A et Walton. P, op-cit ,p33.
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المطلب الثالث :معوقات تبني الدول لمعايير المحاسبة الدولية

بالرغم من وجود العوامل اليت تدعم تطور و انتشار معايري احملاسبة الدولية  ،إال أن هناك العديد من املعوقات اليت تقف
يف سبيل تبين معايري احملاسبة الدولية واليت ميكن تلخيصها كما يلي:1
 عوامل سياسية واقتصادية تتعلق بكل دولة على حدى ؛ صعوبة استبدال املعايري الوطنية مبعايري حماسبية أخرى ؛ التضارب بني املعايري الدولية والتشريعات والقوانني الوطنية السائدة؛ صعوبة تطبيقها على املؤسسات الصغرية؛ صعوبة التنسيق بني االختالفات املوجودة يف املعايري احملاسبية يف خمتلف دول العامل؛ اختالف الّلغة ومستوى التعليم ودرجة التنمية االقتصادية واالجتماعية ونظام الضرائب وغريها؛ تبين معايري حماسبية دولية اضافة إىل معايري الوطنية خيلق عبئا متزايدا خبصوص تطبيق املعايري؛ احلاجة لوجود مجعيات أو هيئات مهنية قوية إللزام تطبيق هذه املعايري مع وجود الدعم احلكومي هلا.وقد ظهرت آثار معوقات االلتزام الدويل مبعايري احملاسبة الدولية يف شكل فروقات واضحة يف تطبيقها حىت بني
الدول األعضاء يف اللجنة اليت أصدرت هذه املعايري و هي جلنة معايري احملاسبة الدولية  .فباإلضافة إىل التفاوت الواضح
يف مقدار االلتزام بقواعد القياس و اإلفصاح املشمولة يف تلك املعايري و الناتج عن تعدد البدائل املسموح باستخدامها يف
تطبيق تلك القواعد  ،توجد فروقات و اختالفات ملموسة أيضا يف تطبيق القاعدة نفسها.
ومل يقف التفاوت بني الدول أعضاء اللجنة عند حد عدم االتساق يف تطبيق معايري احملاسبة الدولية  ،بل جتاوز ذلك
ليصل إىل حد اخلروج عن القواعد املنصوص عليها يف املعايري الدولية للمحاسبة و التدقيق  ،و أبرز دليل على ذلك
مسلسل الفضائح احملاسبية اليت حدثت يف الدول األكثر تقدما يف مهنة احملاسبة و هي الواليات املتحدة األمريكية ،من

 -1حواس صالح ،التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي الدولية ،أطروحة دكتوراه ،كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسري ،جامعة اجلزائر،0222 ،
ص .90
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خالل االهنيارات املتتالية اليت أصابت عددا من الشركات العمالقة مثل worldcom ,zerox, enron :وغريها
من الشركات.
إضافة إىل ما كشفته هذه االهنيارات من املستوى املتدين الذي وصلت إليه سلوكيات املهنة  ،وهو أن أكرب املتورطني
يف تلك الفضائح شركة آرثر أندرسون واليت حتتل املركز األول يف العامل ،وكذلك نتيجة عدم االلتزام باملعايري املهنية من
جهة وبآداب وسلوكيات املهنة من جهة أخرى.

1

 -1حواس صالح ،املرجع السابق ،ص.22
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المبحث الثالث :اعداد وعرض القوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدولية

ختتلف طريقة إعداد وعرض القوائم املالية من بلد آلخر ،وقد يرجع هذا االختالف اىل اختالف الظروف االجتماعية
واالقتصادية و القانونية لكل بلد ،كما قد ترجع إىل أن كل بلد يأخذ يف اعتباره احتياجات خمتلف فئات مستخدمي
القوائم املالية عند وضع متطلبات إعداد القوائم املالية حمليا.
المطلب األول :القوائم المالية وأساليب قياسها
يصف اإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية عناصر القوائم املالية على أهنا خالصة العمليات املالية واألحداث اليت
قامت هبا املؤسسة.
.1عناصر القوائم المالية :وميكن تقسيم عناصر القوائم املالية إىل قسمني رئيسيني:

1

 عناصر متعلقة باملركز املايل، عناصر متعلقة باألداء..1.1عناصر متعلقة بالمركز المالي:
.1.1.1األصول :األصل هو عبارة عن مورد يقع حتت سيطرة الوحدة االقتصادية نتيجة ألحداث سابقة ،ومن املتوقع
أن تتدفق منه منافع اقتصادية يف املستقبل للوحدة االقتصادية.
 .1.1.1االلتزامات :االلتزام هو عبارة تعهد حايل للوحدة االقتصادية نتج عن أحداث سابقة ،والذي من املتوقع عند
تسويته حدوث تدفق خارج للمنافع االقتصادية من الوحدة االقتصادية.
.2.1.1حقوق الملكية :أو ما تسمى بصايف األصول ،وهي احلصة املتبقية يف أصول الوحدة االقتصادية بعد اقتطاع
كافة التزاماهتا.
 .1.1عناصر المتعلقة باألداء:
.1.1.1الدخل:هو عبارة عن الزيادة يف املنافع االقتصادية خالل الفرتة احملاسبية يف شكل تدفقات واردة أو زيادة يف
األصول أو اخنفاض يف االلتزامات ينجم عنه زيادة يف حقوق امللكية ،مع استثناء العمليات املرتبطة مبسامهات الشركاء يف
حقوق امللكية أو تلك املتعلقة عموما بعمليات التمويل.
ويشمل مفهوم الدخل مجيع أشكال اإليرادات اليت متثل خمتلف أشكال املبيعات وكذلك األرباح اليت حتصلها الوحدة
االقتصادية من أنشطتها غري التشغيلية.
 -1عباس مريزا وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص. 10
17

اإلطار العام لمعايير المحاسبة الدولية

الفصل األول

.1.1.1المصاريف :عبارة عن االخنفاض يف املنافع االقتصادية خالل الفرتة احملاسبية يف شكل تدفقات صادرة أو
اخنفاض يف األصول أو تكبد االلتزامات ينجم عنها اخنفاض يف حقوق امللكية ،مع استثناء العمليات بتوزيعات األرباح
على الشركاء يف حقوق امللكية أو تلك املتعلقة عموما بعمليات التمويل .ويشمل كذلك مفهوم املصاريف كل أشكال
اخلسائر اليت تتكبدها الوحدة االقتصادية عن أنشطة غري التشغيلية.
.1أساليب قياس عناصر القوائم المالية :
يشمل اإلطار املفاهيمي أربع أساليب وطرق للقياس ومستخدمة يف إعداد القوائم املالية:1
.1.1التكلفة التاريخية :تعترب التكلفة التارخيية األكثر استعماال يف الوقت احلايل ،وهي تعرب عن القيمة الدفرتية اليت
تسجل هبا عناصر القوائم املالية كما جاءت يف فواتري الشراء.
.1.1صافي القيمة القابلة للتحقق :وغالبا ما تقاس هبا عناصر األصول اليت حيوم حوهلا الشك يف حتصيل جزء منها
ومن أبرز عناصر القوائم املالية اليت تطبق صايف القيمة القابلة للتحقق هو عنصر الزبائن.
 .2.1القيمة العادلة :حيث تعترب أفضل وسيلة لقياس األدوات املالية ،وللقيمة العادلة أثر على االقتصاديات الدول
حيث تعكس القيمة العادلة تقديرات األسواق لألوضاع االقتصادية السائدة ،ذلك ألهنا حتدد عادة يف سوق مفتوح
ومنافسة تعكس احلقائق االقتصادية.

2

.2.1القيمة الحالية :وهي القيمة املستحدثة ملبالغ يف املستقبل وغالبا ما تطبق يف حالة شراء أو بيع على احلساب.
.2فرضيات إعداد التقارير المالية:
هناك فرضية واحدة إلعداد التقارير املالية وهي فرضية االستمرارية ويقصد هبا أن املؤسسة قادرة على االستمرار على
املدى املستقبلي املنظور وليس لديها النية أو احلاجة إىل التصفية أو تقليص نطاق عملياته ،وإال فسوف يتم إعداد
التقارير املالية على أساس خمتلف مثل أساس التصفية.
 .2رأس المال والمحافظة على رأس المال:
مييز اإلطار املفاهيمي بني مفهومني لرأس املال ،املفهوم املايل لرأس املال واملفهوم العيين أو املادي لرأس املايل،
وتستخدم معظم الوحدات االقتصادية املفهوم املايل لرأس املال الذي يتم مبوجبه تعريف رأس املال بالصيغة النقدية على
أنه صايف األصول أو حقوق امللكية للوحدات االقتصادية ،أما املفهوم املادي لرأس املال يركز على القدرة اإلنتاجية
للمؤسسة .
 -1محزة العريب ،مرجع سبق ذكره ،ص.91
 -2يوسف حريزي ،تطبيق النظام المحاسبي المالي  ،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ماسرت  ،ختصص حماسبة ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،
 ، 2011ص.12
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أما يف ما خيص احملافظة على رأس املال ،فهناك املفهوم املايل للمحافظة على رأس املال الذي يقصد به أن حتقق
األرباح يف حالة جتاوز املبلغ املايل لصايف األصول يف هناية الفرتة عنه يف بداية الفرتة ،وهذا بعد استثناء التوزيعات على
املسامهني أو أي مسامهات منهم خالل الفرتة .أما مبوجب املفهوم املادي للمحافظة على رأس املال يتم حتقيق األرباح إذا
جتاوزت القدرة اإلنتاجية(القدرة التشغيلية أو ما يقابلها نقدا)يف هناية الفرتة القدرة اإلنتاجية يف بداية الفرتة ،وهذا بعد
استثناء التوزيعات على املسامهني أو أي مسامهات منهم خالل الفرتة .
المطلب الثاني :مسار إعداد معايير اإلبالغ المالي الدولية
متر عملية تطوير معايري اإلبالغ املايل الدولية بستة مراحل نوجزها يف ما يأيت:

1

.1وضع الرزنامة:
يعقد جملس معايري احملاسبة الدولية اجتماعه ملناقشة ووضع برناجمه املستقبلي هبدف تطوير معايري مستقبلية أو مراجعة
معايري سابقة وهذا بعد استطالع عام حلاجات مستخدمي املعلومات املالية خصوصا تعليقات خمتلف اخلرباء املشهود هلم
وكذا مالحظات أهم األسواق املالية العاملية.
.1جدولة المشروع:
بعد وضع الرزنامة وحتديد نقاط الواجب التطرق هلا مستقبال ،يقوم جملس معايري احملاسبة الدولية جبدولة مشروع عمله
حول معيار معني قصد تطويره أو مراجعته.
.2تطوير ونشر ورقة المناقشة:
يف هذه املرحلة يقوم جملس معايري حماسبة الدولية بتطوير ورقة مناقشة فيها اخلطوط العريضة وأهم التساؤالت
واحلاجات الواجب توفرها يف املعيار حتت التطوير أو املراجعة.
.2تطوير ونشر مسودة العمل:
بعد مجع املعلومات الالزمة من خمتلف اخلرباء واالطالع على خمتلف االقرتاحات وبالتنسيق مع اجمللس االستشاري،
يقوم جملس معايري احملاسبة الدولية بتطوير مسودة العمل تكون شبه صورة مسبقة عن املعيار اجلديد ،ويف غالب األحيان
متثل مسودة العمل  90 %من املعيار.
.2تطوير ونشر المعيار:
بعد متابعة مجيع أراء حول مسودة العمل يقوم جملس معايري احملاسبة الدولية وبالتنسيق مع جملس االستشاري ،بتعديل
مسودة العمل وتطورها وهيكلتها بصورة معيار ،يقوم اجمللس بإصدار املعيار اجلديد.
-www.ifrs.org, consulter le 27/12/2014, h 20:12.
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.6مرحلة ما بعد إصدار المعيار:

ال تنتهي مهمة جملس معايري احملاسبة الدولية خبصوص معيار ما مبجرد إصداره بل تتابع عملية تنفيذه ،ومعرفة النقائص
والسلبيات متهيدا ملراجعته مستقبال ،وكذا حتاول معرفة درجة االستيعاب من قبل القائمني على مهنة احملاسبة هلذا املعيار،
وإذا كان املعيار مبهم أو به جوانب مل يتم التطرق هلا ،يبلغ جملس معايري احملاسبة الدولية جلنة تفسريات املعايري الدولية
إلعداد التقارير املايل ( )SICبإعداد التفسري الالزم لذلك املعيار قصد تكملة اجلوانب غري املدرجة أو حمو اإلهبام الذي
حام حوله.1
المطلب الثالث :عرض المعايير المحاسبية الدولية
منذ إنشاء جلنة معايري احملاسبة الدولية سنة  1973مرورا بإعادة هيكلتها ليحل حملها جملس معايري احملاسبة الدولية سنة
 0224وإىل اآلن؛ مت إصدار  41معيار حماسيب دويل ( )IASيف عهد جلنة معايري احملاسبة الدولية بعضها ما زال
معموال به حلد االن وبعضها عدل وبعضها اآلخر سحب ،وبعد سنة  2001وحلد اآلن مت إصدار 41معيارا دوليا
لإلبالغ املالية ( )IFRSوفيما يلي جدول يبني أهم املعايري السارية املفعول إىل غاية هناية .0241
الجدول رقم( : )1-1قائمة معايير المحاسبة الدولية ( ) IASسارية المفعول .
رقم المعيار

اسم المعيار

بداية التطبيق

IAS01

عرض القوائم املالية

1975

IAS02

املخزونات

1975

IAS07

قائمة التدفقات النقدية

1978

IAS08
AS10

السياسات احملاسبية و التغريات يف
التقديرات احملاسبية و اخلطاء
األحداث الالحقة لتاريخ التقرير
املايل.

1978
1980

IAS11

عقود اإلنشاء

1980

IAS12

ضرائب الدخل

1979

IAS16

املمتلكات واملصانع واملعدات

1983

IAS17

عقود اإلجيار

1984
consulter le 27/12/2014, h 21:00.
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IAS18

اإليراد

1984

IAS19

منافع املوظفني

1985

IAS20
IAS21

حماسبة املنح احلكومية واإلفصاح
عن املساعدات احلكومية
اثار التغريات يف اسعار صرف
العمالت االجنبية

1984
1985

IAS 23

تكاليف االقرتاض

IAS 24

اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة 1984

IAS 26
IAS 27
IAS 28
IAS 29

1986

احملاسبة والتقرير عن برامج منافع
التقاعد.
القوائم املالية املنفصلة

1987
1990

احملاسبة عن االستثمارات يف
املنشآت الزميلة واملشاريع املشرتكة.
التقرير املايل يف االقتصاديات ذات
التضخم املرتفع

1990
1990

IAS 33

رحبية السهم

1999

IAS 34

التقارير املالية املرحلية

1999

IAS 36

االخنفاض يف قيمة األصول

1999

IAS 37

املخصصات اإللتزامات واالصول
الطارئة

1999

IAS 38

األصول غري امللموسة

1998

IAS 40

االستثمارات العقارية

2001

IAS 41

الزراعة

2003

املصدرwww.iasplus.com, consulter le 12/01/2015, h 23:54 :

21

اإلطار العام لمعايير المحاسبة الدولية

الفصل األول
الجدول رقم( : )1-1قائمة معايير اإلبالغ المالي الدولية()IFRS
رقم المعيار
IFRS01

بداية التطبيق

اسم المعيار
تبين املعايري الدولية إلعداد التقارير
املالية للمرة األوىل

0221

IFRS 02

الدفع على أساس األسهم

2005

IFRS 03

اندماج األعمال

2004

IFRS 04

عقود التأمني

2005

IFRS 05

األصول غري متداولة احملتفظ هبا
برسم البيع و العمليات املتوقفة.

2005

IFRS 06

استكشاف وتقييم املوارد الطبيعية

2006

IFRS 07

األدوات املالية  ،اإلفصاح

2007

IFRS 08

القطاعات التشغيلية

2006

IFRS 09

األدوات املالية

2018

IFRS 10

إندماج القوائم املالية

2013

IFRS 11

املشاريع املشرتكة

2013

IFRS 12

اإلفصاح عن احلقوق يف املنشآت
اآلخرى

0241

IFRS 13

القياس بالقيمة العادلة

0241

IFRS 14

احلسابات املؤجلة املنتظمة

0242

IFRS15

اإليراد من العقود مع العمالء

0249

املصدرwww.iasplus.com, consulter le 12/01/2015, h 00 :41 :
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خالصة الفصل:

يتضح مما سبق ،أن معايري احملاسبة الدولية كانت قائمة يف االصل منذ عام  ،4091من خالل جلنة مهنية
متخصصة وهي جلنة معايري احملاسبية الدولية ،واليت تضم يف صفوفها مندوبني هليئات حماسبة وخرباء على قد كبري من
الكفاءة املهنية ،فقبل تشكيل اللجنة كان هنالك اختالف بني املعايري من حيث الشكل واحملتوى يف خمتلف الدول.
تعمل جلنة املعايري احملاسبية الدولية أو باألحرى جملس معايري احملاسبة الدولية حاليا ،على وضع معايري حماسبية تلقى
القبول على املستوى العاملي ،بغية الوصول إىل التوفيق بقدر اإلمكان بني سياسات يف املعايري احملاسبية املختلفة اليت حتكم
األنظمة الوطنية يف كل بلد.
اجلزائر على غرار باقي الدول بدأت يف تكريس اجلهود إلصالح النظام احملاسيب يف خضم مجلة اإلصالحات املنتهجة،
كللت هاته اجلهود بتبين نظام حماسيب جديد وهو النظام احملاسيب واملايل ،والذي أصبح ساري التطبيق إبتداءا من الفاتح
من جانفي .2010
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تمهيد:

كان للتحوالت االقتصادية اليت مرت هبا اجلزائر واالنتقال من اقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق مطلع
التسعينات ،وما واكبها من انفتاح اقتصادي وحترير التجارة اخلارجية ودخول الشركات متعددة اجلنسيات السوق اجلزائرية
السيما يف قطاع احملروقات ،آثار بارزة على مهنة احملاسبة يف اجلزائر أين عجز املخطط الوطين احملاسيب على مواجهة هذه
التحوالت ،وأصبح تعديل النظام احملاسيب اجلزائري ضرورة حتمية وملحة لتكييفه مع متطلبات اقتصاد السوق ،وبذلت
اجلزائر جهودا حثيثة لتعديله من خالل القيام بإصالحات جذرية ،كللت هاته اجلهود بصدور النظام احملاسيب املايل الذي
أصبح ساري التطبيق إبتداءا من الفاتح من جانفي.2010
تضمن النظام احملاسيب املايل إطار تصوري للمحاسبة املالية يشكل دليال إلعداد املعايري احملاسبية وتأويلها واختيار
الطرق احملاسبية املالئمة عندما تكون بعض املعامالت غري معاجلة مبوجبه ،كما أعطى مفهوما للمحاسبة املالية باعتبارها
نظاما للمعلومات ،وعرف األصول واخلصوم والنواتج واألعباء وبعض مكوناهتا.
كما حدد النظام احملاسيب املايل القواعد العامة للتقييم واإلدراج يف احلسابات ،ووضح شروط وقواعد التقييم
واإلدراج لألصول واخلصوم واألعباء والنواتج ومكوناهتا ،كما عاجل بعض احلاالت اخلاصة للتقييم والتسجيل احملاسيب،
واحتوى على مدونة حسابات تشكل اهليكل العام للنظام وبني كيفية سري هاته احلسابات واملعاجلة احملاسبية لكل عنصر
من عناصر األصول واخلصوم والنواتج واألعباء.
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المبحث األول :اإلطار التصوري للنظام المحاسبي المالي

تضمن النظام احملاسيب املايل اجلزائري إطار تصوري يشكل دليال إلعداد وعرض املعايري احملاسبية وتأويلها ،واختيار
الطرق احملاسبية املالئمة عندما تكون هناك بعض املعامالت أو األحداث االقتصادية .
المطلب األول :اإلطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي
حيدد اإلطار املفاهيمي األهداف املرجوة من القوائم املالية ،باإلضافة إىل حتديده جلملة من املبادئ واألسس
املتناسقة واملرتبطة فيما بينها واليت تسمح بتقدمي قراءة مالية مفيدة للمؤسسة ،فقد حدد النظام احملاسيب املايل مفهوما
للمحاسبة املالية من خالل ما ورد يف املادة  30من القانون رقم  11-30املتضمن النظام احملاسيب املايل » :احملاسبة
املالية نظام لتنظيم املعلومات املالية ،يسمح بتخزين معطيات قاعدية وتصنيفها وتقييمها وتسجيلها وعرض كشوف
تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية وممتلكات الكيان و جناعته ووضعية خزينته يف هناية السنة«.1
من خالل هذا التعريف ميكن أن نستنتج اخلصائص التالية للمحاسبة املالية:
احملاسبة املالية نظام لتنظيم املعلومات املالية؛مدخالت النظام هي معطيات قاعدية قابلة للقياس النقدي؛خمرجات النظام متثل كشوف تعكس بصدق املركز املايل للكيان؛هدف النظام قياس أداء وجناعة الكيان ( جدول حسابات النتائج ) ،ووضعية اخلزينة ( جدول التدفقات النقدية )،يتم إعداد الكشوف املالية يف هناية السنة احملاسبية.عرف اإلطار التصوري للنظام احملاسيب املايل كل من األصول ،اخلصوم ،النواتج ،األعباء ونتيجة الدورة الصافية من
خالل مواد املرسوم التنفيذي.151-30
 .1األصول:
األصول هي املوارد اليت يسريها الكيان بفعل أحداث ماضية واملوجهة ألن توفر له منافع اقتصادية مستقبلية ،فشرط
إدراج األصل هو التسيري والقدرة على حتقيق منافع اقتصادية للكيان ،ومن خالل هذا التعريف ميكن مالحظة أن األصول
اليت يستأجرها الكيان هلدف ما تعترب ضمن عناصر األصول وتدرج يف امليزانية وتنقسم األصول إىل:
أصول غري جارية؛-أصول جارية.

 -1قانون رقم  11-30مؤرخ يف  55نوفمرب  ،5330المتضمن النظام المحاسبي المالي ،اجلريدة الرمسية ،اجلزائر ،عدد ،5330 ،07املادة ،30ص.37
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وميزت املادة  21من املرسوم التنفيذي رقم  151-30بني األصول اجلارية وغري اجلارية بقوهلا» تشكل عناصر
األصول املوجهة خلدمة الكيان بصورة دائمة أصوال غري جارية ،وأما األصول اليت ليس هلا هذه الصفة بسبب وجهتها أو
طبيعتها فإهنا تشكل أصول جارية« ،1و حتتوي األصول غري اجلارية على ما يلي:
األصول املوجهة لإلستعمال املستمر لتغطية احتياجات الكيان  ،مثل األموال العينية الثابتة أو املعنوية؛األصول اليت تتم حيازهتا لغرض توظيفها على املدى الطويل أو غري املوجهة ألن يتم حتقيقها خالل  15شهرا ابتداءمن تاريخ اإلقفال.
أما األصول اجلارية فتحتوي على ما يلي:
األصول اليت يتوقع الكيان حتقيقها أو بيعها أو إستهالكها يف إطار دورة االستغالل العادية؛األصول اليت يتم حيازهتا أساسا ألغراض املعامالت القصرية واليت يتوقع الكيان حتقيقها خالل 15شهر؛السيوالت أو شبه السيوالت اليت ال خيضع استعماهلا لقيود. .5الخصوم:
اخلصوم هي االلتزامات الراهنة للكيان النامجة عن أحداث اقتصادية ماضية واليت يتمثل انقضاؤها بالنسبة للكيان يف
خروج موارد ممثلة ملنافع اقتصادية ،إذا فاخلصوم تشمل االلتزامات احلالية اليت تقع على عاتق الكيان والناجتة عن
األحداث االقتصادية املاضية واليت يتم الوفاء هبا مقابل نقصان يف املوارد اليت من املنتظر أن حتقق للكيان منافع اقتصادية،
وتنقسم اخلصوم إىل:
خصوم غري جارية؛خصوم جارية.فرق املشرع اجلزائري بني اخلصوم اجلارية وغري اجلارية من خالل ما جاء يف الفقرة الثانية من ملادة  22من املرسوم
التنفيذي151 -30بقوله» تصنف اخلصوم خصوما جارية عندما:
 يتوقع أن تتم تسويتها خالل دورة االستغالل العادية؛جيب تسديدها خالل  15شهر املوالية لتاريخ اإلقفال.وتصنف باقي اخلصوم خصوما غري جارية«.

 -1املرسوم التنفيذي رقم 151-30املؤرخ يف 51ماي  ،5330المتضمن تطبيق أحكام القانون  ،11-70اجلريدة الرمسية ،اجلزائر ،عدد،5330 ،50ص.10
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 .0النواتج (اإليرادات):

تتمثل نواتج السنة املالية يف تزايد املزايا االقتصادية اليت حتققت خالل السنة املالية يف شكل مداخيل أو زيادة يف
األصول أو نقصان يف اخلصوم نتيجة نشاط الكيان ،كما تشمل استعادة خسائر القيمة واالحتياطات ،إذا النواتج هي
منافع اقتصادية أو مداخيل حققها الكيان نتيجة نشاطه خالل الدورة احملاسبية وتظهر يف شكل زيادة يف األصول أو
نقصان يف اخلصوم.1
 .7األعباء:
تتمثل أعباء السنة املالية يف تناقص املزايا االقتصادية اليت حصلت خالل السنة املالية يف شكل خروج أو اخنفاض أصول
أو يف شكل ظهور أو إرتفاع خصوم ،وتشمل األعباء خمصصات االهتالكات أو االحتياطات وخسائر القيمة ،أي أن
األعباء متثل اخنفاض يف املنافع االقتصادية أثناء الدورة احملاسبية ومن خالل ما سبق ميكن أن نستنتج:
 -الزيادة يف األصول أو النقصان يف اخلصوم

نواتج أو إيرادات
أعباء.

 النقصان يف األصول أو الزيادة يف اخلصوم .5النتيجة الصافية:

تساوي النتيجة الصافية للسنة املالية الفارق بني جمموع النواتج وجمموع األعباء لتلك السنة ويكون هذا الفارق مطابقا
لتغري األموال اخلاصة بني بداية السنة املالية وهنايتها ،ماعدا العمليات اليت تؤثر مباشرة على مبلغ رؤوس األموال اخلاصة
وال تؤثر على األعباء أو النواتج ،وتكون النتيجة الصافية رحبا عندما يكون هناك فائض يف النواتج مقارنة باألعباء وخسارة
يف احلالة العكسية.2
 النتيجة الصافية = النواتج – األعباء. -النواتج < األعباء

النتيجة الصافية ربح.

 -النواتج > األعباء

النتيجة الصافية خسارة.

 -1املرسوم التنفيذي رقم ، 151-30املرجع السابق ،ص.10
 -2نفس املرجع ،ص .10
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المطلب الثاني :مجال تطبيق النظام المحاسبي المالي

يقصد مبجال التطبيق ،حتديد الكيانات امللزمة قانونا مبسك حماسبة مالية وفقا للنظام احملاسيب املايل اجلزائري ،واليت
حددها القانون.11-30
 .1الكيانات الملزمة بالتطبيق:
نصت الفقرة األوىل من املادة  02من القانون 11-30على أنه تطبق أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي
أو معنوي ملزم مبوجب نص قانوين أو تنظيمي مبسك حماسبة مالية ،كما حددت املادة 37من نفس القانون الكيانات
امللزمة مبسك حماسبة مالية وفق النظام احملاسيب املايل وهي:

1

الشركات اخلاضعة ألحكام القانون التجاري؛التعاونيات؛األشخاص الطبيعيون أو املعنويون املنتجون للسلع واخلدمات التجارية وغري التجارية إذا كانوا ميارسون نشاطاتاقتصادية مبنية على عمليات متكررة؛
كل األشخاص الطبيعيني واملعنويني اخلاضعني لذلك مبوجب نص قانوين أو تنظيمي..5الكيانات غير ملزمة بالتطبيق:
نصت الفقرة الثانية من املادة  02من القانون 11-30على أنه يستثىن من جمال تطبيق هذا القانون األشخاص
املعنويون اخلاضعون لقواعد احملاسبة العمومية ،وميكن للكيانات الصغرية اليت ال يتعدى رقم أعماهلا (يشمل رقم األعمال
جمموع النشاطات الرئيسية والثانوية ) وعدد مستخدميها ( املستخدمني الذين يعملون ضمن الوقت الكامل ) حسب
نوعية نشاطها خالل سنتني ماليتني متتاليتني احلدود اآلتية :2
-النشاط التجاري :

 رقم األعمال ال يتعدى  10ماليني دينار-عدد املستخدمني ال يتعدى  9أجراء

النشاط اإلنتاجي واحلريف  - :رقم األعمال ال يتعدى  6ماليني دينار عدد املستخدمني ال يتعدى  9أجراءالنشاط اخلدمي والنشاطات األخرى  -:رقم األعمال ال يتعدى  6ماليني دينار عدد املستخدمني ال يتعدى  9أجراء. -1القانون رقم  ،11-30مرجع سبق ذكره ،ص.30

 -2قرار املؤرخ يف51جويلية  ،5330المحدد ألسقف رقم االعمال و عدد المستخدمين و النشاط المطبق على الكيانات الصغيرة بغرض مسك محاسبة مالية

مبسطة ،اجلريدة الرمسية ،اجلزائر ،عدد ،5331 ،11ص.11
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أن متسك حماسبة مالية مبسطة تسمى مبحاسبة اخلزينة وتتضمن وضعية السنة املالية ،حسابات النتائج للسنة املالية
1

وجدول تغريات اخلزينة خالل السنة املالية.

مل يشر املشرع اجلزائري صراحة إىل مستخدمي القوائم املالية لكن ميكن استنتاجهم من جممل مكونات النظام
احملاسيب املايل باإلضافة إىل ما جاء به اإلطار املفاهيمي هليئة معايري احملاسبة الدولية اليت تعترب مرجعا جديدا للنظام
احملاسيب املايل ،حيث حتدد الفقرة  09من هذا اإلطار مستخدمي القوائم املالية على أهنم :
املسامهون ؛العاملون ؛املقرضون ؛املوردون والدائنون اآلخرون ؛الزبائن ؛اجلمهور ؛الدولة واهليئات العمومية.المطلب الثالث :مبادئ النظام المحاسبي المالي
نصت املادة  6من قانون 11-30أن النظام احملاسيب املايل يتضمن إطارا تصوريا للمحاسبة املالية ومعايري حماسبية ،2
ومدونة حسابات تسمح بإعداد كشوف مالية على أساس املبادئ احملاسبية األساسية املعرتف هبا عامة والسيما:
.1المصداقية :جيب أن تعطى القوائم املالية صورة صادقة للوضعية املالية للمؤسسة ،وذلك بالتمثيل الصادق للعمليات
املالية واألحداث األخرى اليت يفهم أهنا متثلها أو املتوقع أن تعرب عنها .
.2الداللة :جيب أن تكون املعلومات املالية والبيانات احملاسبية يف شكل وثائق تضمن مصداقيتها وتكون
املعلومات متبوعة بدالئل حول العملية.
.3قابلية الفهم :وهي أن تكون القابلية للفهم من جانب املستخدمني اليت جيب توافرها يف املعلومات الواردة يف القوائم
املالية.
.4قابلية المقارنة :جيب أن يكون مستخدمو القوائم املالية قادرين على إجراء مقارنات لعدة دورات زمنية لنفس املؤسسة
وبني خمتلف املؤسسات.
 -1رفيق يوسفي ،النظام المحاسبي المالي بين االستجابة للمعايير الدولية و متطلبات التطبيق ،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري ،غري منشورا ،كلية
العلوم االقتصادية وعلوم التسري ،جامعة ام البواقي ،5311 ،ص.55
 -2القانون رقم  ،11-30مرجع سبق ذكره ،ص. 03
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.5عدم المقاصة :ال ميكن إجراء مقاصة بني عنصر من عناصر األصول وعنصر اخلصوم ،عنصر من األعباء وعنصر
النواتج ،إال يف حاالت استثنائية تتم عملية املقاصة على أسس قانونية أو تعاقدية ،أي أن األحداث واملعامالت اليت يقوم
هبا الكيان خالل السنة املالية تسجل كاملة دون اختصار ،فال جيوز مثال القيام مبقاصة بني الرسم على القيمة املضافة
املسرتجعة واملستحقة رغم أن هذه املقاصة ال تؤثر على الوضعية املالية للكيان يف بداية الدورة احملاسبية1 ،فمبدأ عدم
املقاصة هدفه إعطاء صورة صادقة على نشاط الكيان ومعامالته مع الغري ،كما يهدف ملنع فقدان املعلومات املالية
وخاصة تلك اليت تعترب مؤثرا على اإلفالس.
.6األهمية النسبية :تكون املعلومة ذات أمهية إذا أثر غياهبا من القوائم املالية يف القرارات املتخذة من طرف املستخدمني
هلذه القوائم 2.وهو ما نصت عليه املادة  11من املرسوم التنفيذي .151-30
.0الحيطة والحذر :جيب تسجيل النفقات احملتملة احلدوث دون أن يسمح بتكوين مؤونات واحتياطات مبالغ فيها وهو
ما نصت عليه املادة  14من م ت .151-30
.8الوحدة النقدية :نصت املادة  12و املادة  13من القانون 11-30بأن يتم مسك احملاسبة املالية بالعملة الوطنية
ويتم حتويل أي عملية بالعملة األجنبية إىل العملة الوطنية حسب الشروط و الكيفية احملددة يف املعايري احملاسبية.
.9التكلفة تاريخية :تسجل حماسبيا عناصر األصول واخلصوم وكذا التكاليف واإليرادات وتظهر ضمن خمتلف القوائم
املالية بقيمتها التارخيية أي اعتماد على تكلفة احلصول عليها .
.17تغليب الواقع االقتصادي على المظهر القانوني :االعتماد يف احملاسبة على جوهر العمليات واألحداث وحقيقتها
االقتصادية وليس على شكلها القانوين فقط .مثال عقد اإلجيار يسجل ضمن عناصر امليزانية .وهو ما نصت عليه املادة
18من املرسوم التنفيذي .151-30
وعلى اعتبار أن القوائم املالية من خمرجات النظام احملاسيب فإن الفرضيات األساسية إلعدادها تتمثل يف:
.1محاسبة التعهد :جيب تسجيل األحداث االقتصادية عند حدوثها أي عندما ينشأ احلق أو الدين وليس عندما حيدث
تدفق نقدي ،وتظهر يف القوائم املالية ضمن النشاط املرتبط به ،وهذا ما نص عليه م ت .151-30

3

 -1نوي احلاج ،انعكاسات تطبيق التوحيد المحاسبي على القوائم المالية للمؤسسة االقتصادية الجزائرية ،مذكرة خترج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستري ،فرع
مالية وحماسبة ،جامعة الشلف ، 5330 ،ص. 53
- A.KADDOURI, A.MIMMECHE, Cour De Comptabilité Financière Selon Le Norme IAS/IFRS Et

2

Le SCF 2007, ENAG Edition, Alger, 2009.p32.

 -3املرسوم التنفيذي  ،151-30مرجع سبق ذكره ،ص.15
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.2استمرارية االستغالل  :جيرى إعداد القوائم املالية بافرتاض أن املؤسسة مستمرة يف النشاط ،وعليه يفرتض أنه ليس
لدى املؤسسة النية أو احلاجة للتصفية أو لتقليص حجم عملياهتا بشكل هام.

1

الشكل رقم( :)1-2مكونات النظام المحاسبي المالي
النظام المحاسبي المالي

تنظيم احملاسبة

جمال التطبيق

اإلطار التصوري

التقديرات و الطرق احملاسبية

القوائم املالية

املصدر:

احلسابات اجملمعة

خمتار مسامح  ،النظام المحاسبي المالي الجزائري الجديد وإشكالية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في اقتصاد غير مؤهل  ،امللتقى الدويل األول حول

النظام احملاسيب املايل اجلديد يف ظل معايري احملاسبة الدولية  ،املركز اجلامعي بالوادي ،يومي 10.11جانفي  ، 2010ص . 12

 -1سفري حممد ،اإلفصاح في المؤسسات في ظل المعايير المحاسبة الدولية ،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيسرت ،ختصص مالية وحماسبة ،معهد العلوم

االقتصادية و التجارية و علوم التسري  ،جامعة حيي فارس ،املدية ،5331 ،ص.11
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المبحث الثاني :قواعد اإلدراج والتقييم وسير الحسابات

حدد القرار املؤرخ يف  26جويلية  2008قواعد تقييم األصول واخلصوم واألعباء والنواتج ،كما أعطى مدونة
للحسابات تشكل بنية النظام احملاسيب املايل ،وحدد قواعد اإلدراج وسري احلسابات وعاجل القواعد اخلاصة لإلدراج
والتقييم لبعض عناصر األصول واخلصوم ،وتطرق للقواعد اخلاصة بالتقييم واحملاسبة يف حالة العمليات املنجزة بصورة
مشرتكة أو حلساب الغري ،مسك احلسابات املدجمة و اجملمعة وبعض احلاالت األخرى.
المطلب األول :قواعد اإلدراج والتقييم
تدرج األصول واخلصوم والنواتج واألعباء يف احلسابات عندما تكون هلا كلفة أو قيمة ميكن حتديدها بطريقة صادقة،
ومن احملتمل أن تعود منها أو عليها منافع اقتصادية مستقبلية ،فلم يعد عامل ملكية عناصر الذمة احملدد الرئيسي إلدراج
هذه األخرية يف امليزانية ،بل أصبح الشرط األساسي لإلدراج هو أن هذه العناصر ميكن تقييمها ومن املنتظر أن حتقق منه
أو عليه منافع اقتصادية مستقبلية ،وعليه جيب إدراج عناصر األصول اليت يسيطر عليها الكيان وال متتلكها كاألصول اليت
يتحصل عليها الكيان عن طريق القرض االجياري أو عن طريق الكراء ضمن أصول الكيان.
وتقييم العناصر املدرج يف احلسابات على أساس تكلفتها التارخيية ،إال أنه يعمد وفقا لبعض الشروط إىل إعادة
1

مراجعة قيمة بعض العناصر باالستناد على:

القيمة احلقيقية ( الكلفة الراهنة ) :وهي ما يعادل قيمة أحد عناصر األصول أو اخلصوم بتاريخ التقييم ،فبالنسبةلألصول متثل القيمة احلقيقية لألصل املبلغ املمكن احلصول عليه من بيعه ضمن ظروف املنافسة العادية ،أما بالنسبة
للخصوم فتمثل املبلغ الواجب رصده ملواجهة االلتزامات احلالية؛
قيمة اإلجناز :متثل تكلفة شراء املواد املستهلكة واخلدمات املستعملة مضاف إليها التكاليف األخرى امللتزم هبا خاللعملية اإلنتاج ( األعباء املباشرة وغري املباشرة ) ؛
القيمة احملينة ( القيمة النفعية ) :متثل القيمة النفعية لألصل سيولة األموال املستقبلية املنتظر تدفقاها باستعمال هذااألصل والتنازل عنه يف هناية مدة اإلنتفاع ،بينما القيمة احملينة للخصوم فهي صايف التدفقات النقدية املستقبلية املتوقع أن
تكون مطلوبة لتسوية التزامات النشطات العادية.
عاجل النظام احملاسيب املايل من خالل ما جاء يف القرار املؤرخ يف  26جويلية  ،2008بعض احلاالت اليت هلا
خصوصية يف التقييم واإلدراج ومسك احلسابات ،فبني اإلجراءات احملاسبية اخلاصة بالعمليات املنجزة بصورة مشرتكة أو

 -1رفيق يوسفي ،مرجع سبق ذكره ،ص.17
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حلساب الغري ،وشرح كيفيات اإلدماج وجتميع الكيانات وطرق املعاجلة احملاسبية لبعض العمليات كعقود اإلجيار التمويلي
والعقود طويلة األجل.
المطلب الثاني :بنية النظام المحاسبي المالي وسير حساباته
1

حيتوي النظام احملاسيب املايل على مدونة حسابات مقسمة إىل سبعة أصناف وهي:
 الصنف األول :حسابات األموال اخلاصة؛ الصنف الثاين :حسابات التثبيتات؛ الصنف الثالث :حسابات املخزونات واملنتوجات قيد التنفيذ؛ الصنف الرابع :حسابات الغري؛ الصنف اخلامس :احلسابات املالية؛ الصنف السادس :حسابات األعباء؛ -الصنف السابع :حسابات النواتج.

أما األصناف  0 ،3و  9ميكن للكيان استعماهلا حبرية يف التسيري من خالل حماسبة التسيري  ،ويتفرع عن كل
صنف من األصناف املذكورة جمموعة من احلسابات اليت تتفرع إىل حسابات ثانوية وتعترب مدونة احلسابات هذه اإلطار
العام املنظم ملسك احملاسبة وفق النظام احملاسيب املايل ،إال أن املشرع ترك لكل كيان احلرية يف تفريع احلسابات حسب
احلاجة وطبيعة النشاط.
اعُتمد يف إعداد املدونة على نفس املبدأ السابق ،مبدأ الرتتيب العشري يف بنائها ،لكن مع تغري واضح يف ترتيب
عناصر األصول واخلصوم ،وذلك من أجل حتقيق األهداف املنوطة به .كل جمموعة جمزأة إىل حسابات معرفة برقمني أو
2

أكثر مع إمكانية فتح احلسابات الفرعية الضرورية وفق االحتياجات الداخلية للمؤسسة .

 -1شعيب شنوف ،محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير ،اجلزء األول ،مكتبة الشركة اجلزائرية ،بودواو ،اجلزائر،5330 ،ص.50
 -2رفيق يوسفي ،مرجع سبق ذكره ،ص.01
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الشكل رقم( :)2-2عناصر مدونة الحسابات ()SCF
مدونة الحسابات()SCF

حسابات التسير

حسابات الميزانية
حسابات األموال اخلاصة(حـ)1

حسابات األعباء(حـ)1

حسابات التثبيتات(حـ)5

حسابات النواتج(حـ)0

حسابات املخزونات واملنتوجات قيد
التنفيذ(حـ)0
حسابات الغري(حـ)7
حسابات املالية(حـ)5
املصدر :شعيب شنوف ،مرجع سبق ذكره ،ص.50

المطلب الثالث :القوائم المالية
تعترب القوائم املالية من أهم مكونات النظام احملاسيب املايل ،وهي جمموعة متكاملة من الوثائق احملاسبية هدفها إعطاء
صورة صادقة عن املركز املايل للكيان و جناعته وسيولة خزينته ،1وهذا ما ميكنهم من اختاذ قرارات اقتصادية رشيدة
وعقالنية ،كما تساعد املستثمرين يف اختاذ القرارات املتعلقة باالستثمار واالئتمان.
.1الميزانية :يقصد بامليزانية تلك القائمة اليت تعكس الوضع املايل للمؤسسة يف وقت معني ،فتبني ما هلا من ممتلكات
وما عليها من التزامات يف شكل جدول ذو جانبني حيافظ على توازنه ،ألن مصادر األموال تساوي أوجه استخداماهتا .
وتعد امليزانية مصدر معلومات هام جدا ألصحاب املصلحة خاصة املؤسسة ،فعلى أساسها يتم تقييم سيولة املؤسسة
-YAHIA SAIDI, Présentation des états Financiers dans Le Nouveau Système Financier comptable

1

Algérien 2009, Premier Séminaire Scientifique International sur Le Nouveau système comptable Financier
en Vertu de les normes comptables internationales, Institut des sciences économiques commerciales et des
sciences de gestion, Centre universitaire el oued, Algérie, 17-18/01/2010, p 10.
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وكذا مرونتها وقدرهتا على توليد األرباح وتسديد الديون عند حلول مواعيد استحقاقها ،والقدرة على توزيع األرباح على
املسامهني .كما ميكن تعريف امليزانية على أهنا بيان لقيمة األصول واخلصوم وحقوق امللكية ملؤسسة ما ،مما يوضح
وضعيتها املالية عند حلظة زمنية معينة .كما تساعد امليزانية يف ظل النظام احملاسيب املايل من حتقيق مجلة من الفوائد ميكن
حصرها فيما يلي:

1

التعرف على مدى قدرة املؤسسة على سداد التزاماهتا املستحقة الدفع ،ويتم قياس ذلك بنسب التداول والسيولة ؛التعرف على مدى اعتماد املؤسسة على التمويل الذايت بقيمة األرباح اليت يتم احتجازها ،أو التمويل اخلارجي بنسبةااللتزامات إىل حقوق امللكية ؛
معرفة سياسات املؤسسة جتاه استثماراهتا املالية..2جدول حسابات النتائج :يُقصد جبدول حسابات النتائج ذلك اجلدول الذي يقدم حوصلة األعباء واإليرادات
احملققة خالل الفرتة من طرف املؤسسة ويربز بالتمييز النتيجة الصافية للسنة املالية (الربح أو اخلسارة) ،حيث يقدم
اجلدول معلومات جملتمع األعمال من مستثمرين ومقرضني ودائنني وفئات أخرى ،عن الرحبية وقيمة االستثمار والكفاءة
االئتمانية ،مما يساعدهم على اختاذ القرارات املتعلقة مبا يلي:
تقييم أداء املؤسسة خالل الدورة احملاسبية احلالية املقارنة بالدورات السابقة أو مقارنة هذا األداء مع ما حققتهمؤسسات منافسة خالل نفس الدورة احملاسبية ؛
توفري مؤشرات مالية متكن من تنبؤ األداء والرحبية املستقبلية للمؤسسة ؛املساعدة يف تقييم املخاطر وعدم التأكد بشأن التدفقات النقدية املستقبلية..0جدول تدفقات الخزينة :يعرب هذا اجلدول عن الوضعية احلقيقية للتغريات الفعلية يف النقدية وما يف حكمها
للمؤسسة ،فهي ذلك اجلزء من القوائم املالية الذي يساعد أصحاب املصلحة على حتديد جانب السيولة للمؤسسة مما
يسمح بتقييم مقدرهتا على توليد النقدية وما يف حكمها واحتياجاهتا الستخدام التدفقات النقدية.
وينص املعيار احملاسيب الدويل رقم ( )30على أن يهتم مستخدمو القوائم املالية للمؤسسة مبعرفة كيفية قيامها بتوليد
واستخدام النقدية وما يعادهلا ،وذلك بغض النظر عن طبيعة أنشطة املؤسسات املختلفة ،وعما إذا كانت النقدية ميكن
النظر إليها على أهنا املنتج النهائي للمؤسسة ،كما هو احلال بالنسبة للمؤسسات املالية.

édition, Gualino éditeur,parie,2007, p47.

eme

1

- Béatrice et Francis Grandguillot, comptabilité générale,7
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وتعترب قائمة التدفقات النقدية ذات منفعة من خالل مجلة من النقاط اليت ميكن حتديدها فيما يلي:
تساعد على القيام بالتحليل املايل ،حيث توفر معلومات مالئمة ملستعملي القوائم املالية عن كل املتحصالتواملدفوعات النقدية للمؤسسة خالل الفرتة ،أي معرفة مصادر النقدية وفيما استخدمت ،ومقدار التغري يف رصيد النقدية
خالل الفرتة ،وحتديد مصادر االختالف بني صايف الدخل وصايف التدفقات النقدية ؛
تتصف قائمة التدفقات النقدية مبجموعة من اخلصائص متيزها عن القوائم املالية األخرى ،وجتعلها أكثر مشوال منهم .ويعترب صايف التدفق النقدي الناتج عن النشاط التشغيلي بقائمة التدفق النقدي مكملة لقائمة املركز املايل يف اإلفصاح عن
التدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت مع الغري ومالك املشروع ؛
تساعد املعلومات اليت توفرها قائمة التدفق النقدي يف تفسري بعض التساؤالت املطروحة من قبل املستثمرينتوفر معلومات مفيدة لكل من اإلدارة ومستخدمي القوائم املالية..4جدول تغيرات األموال الخاصة :من خالل تسمية هذا اجلدول يتبني أنه يوضح حركة رأس املال خالل الدورة
احملاسبية ،فبعدما كانت معظم املؤسسات تقدم ضمن امللحق جدول يبني تطور األموال اخلاصة ،فرض النظام احملاسيب
املايل عرض هذه القائمة كعنصر منفصل يف القوائم املالية ،وحسب نص املعيار IAS01املعدل فإن اجلدول خصص
لتغريات األموال اخلاصة الناجتة عن العمليات مع املسامهني. 1وهو القائمة الثالثة من القوائم املالية يف شركات األموال،
تنقسم حقوق امللكية إىل ثالثة بنود رئيسة:

2

.1.7رأس مال مدفوع :ويسمى رأس املال املساهم به وينقسم بدوره إىل قسمني:
 رأس مال قانوين وميثل املسؤولية القانونية حلملة األسهم ويتحدد على أساس القيمة االمسية أو سعر اإلصدار يف حالةعدم وجود قيمة إمسية.
 رأس مال إضايف ويشمل عناصر مثل عالوة إصدار أسهم ،زيادة أو نقص اخلزانة املعاد إصدارها ،واهلبات الرأمساليةسواء يف شكل أصول غري نقدية مهداة أو قيمة أسهم خزان مهداة أعادت الوحدة إصدارها.
.5.7رأس مال مكتسب  :ويعرف أيضا باألرباح احملتجزة وميثل األرباح احملققة وغري املوزعة حىت تاريخ إعداد قائمة املركز
املايل(نتائج رهن التخصيص).
 .0.7رأس مال محتسب  :ميثل تسويات رأمسالية مل تتحقق بعد حىت تاريخ إعداد قائمة املركز املايل ،ومن أمثلة ذلك
رأس مال إعادة التقييم ،فرق ترمجة األرصدة من العمالت األجنبية  ،أرباح احليازة غري حمققة.
 -1حممد بوتني ،المحاسبة المالية ومعايير المحاسبية الدولية ،دار متيجة للطباعة ،اجلزائر ،2010،ص.05

 -2أمال مهاوة ،إمكانية تحيين النظام المحاسبي المالي وفق المعيار الدولي للتقارير المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة
املاجيستري ،ختصص حماسبة وجباية ،غري منشورة ،كلية احلقوق العلوم االقتصادية ،جامعة ورقلة ،5311 ،ص.03
37

النظام احملاسيب املايل

الفصل الثاين

.5ملحق القوائم المالية :حيتوي ملحق القوائم املالية على كل املعلومات الضرورية واملفيدة لفهم العمليات الواردة يف
الكشوف املالية ،والكفيلة بالتأثري على القرارات اليت يتخذها مستعملي الكشوف عن ممتلكات الكيان وجناعته ووضعيته
املالية ونتيجة نشاطه:

1

معلومات عن القواعد والطرق احملاسبية املعتمدة يف مسك احملاسبة وإعداد الكشوف كلما كانت هامة؛املعلومات املكملة لفهم أفضل للكشوف املالية؛املعلومات اليت ختص الكيانات املشاركة واملؤسسات املشرتكة والفروع والشركة األم؛ املعلومات ذات الطابع العام أو اليت ختص بعض العمليات اخلاصة و الضرورية للحصول على صورة أوضح .وهناك العديد من مناذج اجلداول اليت ميكن إدراجها يف امللحق مثل جدول تطور التثبيتات واألصول املالية غري اجلارية،
جدول االهتالكات ،جدول املؤونات ،جدول خسائر القيمة عن التثبيتات واألصول األخرى غري اجلارية ،كشف
استحقاقات احلسابات الدائنة والديون عند إقفال السنة املالية وجدول املسامهات.

 -1رفيق يوسفي ،مرجع سبق ذكره ،ص.10
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المبحث الثالث :تطبيق النظام المحاسبي المالي

النظام احملاسيب املايل مت تطويره من قبل اجمللس الوطين للمحاسبة بالتعاون مع جمموعة خرباء أجانب ،ومت اعتماده
مبوجب القانون 11-30واملتضمن النظام احملاسيب املايل ،ليطوي صفحة املخطط الوطين للمحاسبة والذي طبق يف
اجلزائر ألكثر من ثالثة عقود  ،وعليه سيتم يف هذا املبحث التطرق للنقاط اآلتية:
 دوافع تطبيق النظام احملاسيب املايل؛ حتديات وصعوبات تطبيق النظام احملاسيب املايل؛ متطلبات تطبيق النظام احملاسيب املايل.المطلب االول :دوافع تطبيق النظام المحاسبي المالي
هناك عدت أسباب ومربرات دفعت باحلكومة اجلزائرية لتبين النظام احملاسيب املايل املستوحى من املعايري احملاسبية
1

الدولية ،نوجزها يف ما يلي:

تسهيل خمتلف املعامالت املالية واحملاسبية بني املؤسسات االقتصادية الوطنية واملؤسسات يف الدول األجنبية باعتبار أنالنظام احملاسيب املايل مستوحى من املعايري احملاسبية الدولية الذي هو نظام دويل يالئم كل الكيانات الدولية اليت ختضع
له؛
 ترقية النظام احملاسيب اجلزائري ليتوافق و األنظمة احملاسبية الدولية؛ االستفادة من جتربة الدول املتطورة يف تطبيق هذا النظام؛تسهيل العمل احملاسيب للمستثمر األجنيب أمال يف جلبه إىل اجلزائر من خالل جتنيبه مشاكل اختالف الطرق احملاسبية؛ تعزيز مكانة وثقة اجلزائر لدى املنظمات املالية والتجارية العاملية؛ حماولة جعل القوائم احملاسبية واملالية وثائق دولية تتناسب مع خمتلف الكيانات األجنبية؛ التمكني من إعداد معلومات دقيقة تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية. جتنب بعض النقائص والثغرات اليت خلفها املخطط الوطين احملاسيب الذي يتالءم مع النظام االقتصادي املوجه وليساقتصاد السوق؛
 -تعزيز قابلية املقارنة بني املؤسسات االقتصادية وبني املؤسسة نفسها عرب الزمن.

 -1محز العريب ،مرجع سبق ذكره  ،ص.101
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المطلب الثاني :تحديات وصعوبات تطبيق النظام المحاسبي المالي

إن تبين اجلزائر للنظام احملاسيب الصادر يف القانون 11-30بتاريخ  25نوفمرب  2007يعترب خطوة مهمة لتوفيق
املمارسات احملاسبية يف اجلزائر مع توجيهات معايري احملاسبة الدولية ،غري أن هذه اخلطوة غري كافية وقد ال تكون هلا آثار
إجيابية كبرية ،وذلك لعدة أسباب.
.1تحديات تطبيق النظام المحاسبي المالي:
يواجهه تطبيق النظام احملاسيب املايل عدة حتديات أمهها:
.1.1على مستوى التشريعات الخاصة بهذا النظام :هناك بعض التشريعات والقوانني ال تتماشى مع هذا النظام
احملاسيب املايل اجلديد ،حيث جند: 1
.1.1.1القانون والنصوص المنظمة للعمل المحاسبي  :ينبغي أن ينص القانون احملدد لإلطار النظري للمحاسبة يف
أي بلد يريد تطبيق معايري احملاسبة الدولية على أن هذا اإلطار النظري يتوافق مع ما هو مقرر حسب هذه املعايري ،ومن
مث يصبح تطبيق معايري احملاسبة الدولية ممكنا من الناحية العملية لوجود مرجعية نظرية عامة ،لكن بالنسبة للجزائر ،فإن
القانون 11-30املتضمن النظام احملاسيب املايل ال ينص صراحة على تبين معايري احملاسبة الدولية وإمنا مت اعتماد هذه
املعايري ضمنيا فقط.
.5.1.1القانون التجاري  :ينبغي أن ينسجم القانون التجاري مع معايري احملاسبة الدولية وال يتعارض معها ،لذا جيب
أن يتوافق القانون التجاري اجلزائري مع النظام احملاسيب املايل املستمد أساسا من املعايري الدولية ،لكن جند القانون
التجاري اجلزائري مازال يعترب أن أي مؤسسة فقدت ثالثة أرباع من رأس ماهلا حالة إفالس وجيب تصفيتها ،يف حني
معايري احملاسبة الدولية تعترب أن رأس املال جمرد قيمة هامشية ناتج عن الفرق بني قيمة األصول واخلصوم وهذا الفرق يتغري
من وقت آلخر ،فاألهم أن ال تقع املؤسسة يف خطر العجز عن التسديد.
.0.1.1التشريعات الضريبية  :إىل حد اآلن ،عدم توافق التشريعات الضريبية يف اجلزائر مع النظام احملاسيب املايل ،نظرا
لتحفظ املديرية العامة للضرائب لتقييم األصول بالقيمة العادلة بسب حسبهم هتدد بتقلص اإليرادات الضريبية بشكل
كبري ،وعليه فإن مصاحل الضرائب ال تعرتف بطريقة حساب اإلهتالك بغري الطريقة املقررة لديها (حساب اإلهتالك
انطالقا من القيمة األصلية التارخيية ومبعدالت مقننة).

 -1نور الدين مزياىن ،المعايير الدولية و البيئة الجزائرية  :مقومات و متطلبات التطبيق ،امللتقى الدويل األول حول النظام احملاسيب املايل اجلديد ،املركز اجلامعي بالوادي،

 10-10جانفي،5313ص.15-11
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.7.1.1القانون المنظم لسوق األوراق المالية  :ينبغي أن ينص القانون املنظم لسوق األوراق املالية على وجوب إلتزام
الشركات اخلاضعة هليئة مراقبة سوق األوراق املالية مبعايري احملاسبة الدولية يف إعداد قوائمها املالية املنشورة ،وهذا ما حصل
يف أوروبا والعديد من الدولية العربية (سوريا ،األردن ،الكويت )،...لكن يف اجلزائر ختضع كل املؤسسات للقانون
احملاسيب والنصوص املنظمة للعمل احملاسيب ،ومن مث فال ينص القانون املنظم لسوق األوراق املالية احلايل على تطبيق معايري
احملاسبة الدولية ،يف ظل ضعف نشاط بورصة اجلزائر منذ نشأهتا.
.5.1على مستوى المؤسسات اإلقتصادية :إن تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف املؤسسات ،وبالتايل تعديل أنظمتها
الداخلية ونظامها املايل واحملاسيب مبا يتوافق مع متطلبات تطبيق املعايري احملاسبية الدولية ،والكثري من املؤسسات اجلزائرية
تتم املعاجلة احملاسبية فيها باستخدام الربامج احلاسوبية ،لذلك يصبح لزاما عليها تطوير الربامج احملاسبية احلاسوبية املعتمدة
فيها ،واعتماد خطة لتدريب وتكوين احملاسبني لديها لتستجيب ملتطلبات التطبيق السليم والكفء ملعايري احملاسبة الدولية
الذي يعتمد بالدرجة األوىل على كفاءة احملاسب يف اختيار السياسات احملاسبية املالئمة والتوقيت املناسب وتقدير بعض
القيم احملاسبية.1
.3.1على مستوى التأهيل العلمي والعملي  :احملاسب هو املعين بالدرجة األوىل بتطبيق معايري احملاسبة الدولية ،لذلك
ال بد من تأهيله علميا وعمليا ليكون قادرا على تطبيق املعايري احملاسبية الدولية بشكلها الصحيح ،ولكن جند الكثري من
احملاسبني يف اجلزائر ال يتوفرون على الكفاءات واملهارات املطلوبة وليس لديهم الدراية الكافية هبذه املعايري ،مما يتطلب
وقت طويل لتكوينهم وتأهيلهم .
.5صعوبات تطبيق النظام المحاسبي المالي :
إن املؤسسات الوطنية اجلزائرية بوجه خاص و االقتصاد الوطين بوجه عام يعيش واقعا رمبا يكون عائقا أمام النظام
احملاسيب و املايل و من الصعوبات اليت ستواجه تطبيق هدا النظام جند على العموم :2
إن النظام القدمي تأصل و جتدر يف املؤسسات االقتصادية و لدى احملاسبني و اخلرباء واألكادمييني ألكثر من ثالثعقود من الزمن ،و بالتايل من الصعب التخلي عنه؛
تدرب احملاسبون و اخلرباء على املخطط احملاسيب القدمي لسنوات عديدة و أتقنوه ،و هناك من عمل به ملدة أكثر منجيل كامل مند  1976فمن الصعب جدا التحول إىل نظام جديد ،كما أن األهداف احملاسبية للمخطط القدمي راسخة
 -1نور الدين مزياين ،املرجع السابق ،ص.15

 -2آيت حممد مراد ،أحبري سفيان  ،النظام المحاسبي المالي الجديد في الجزائر"تحديات وأهداف" ،ملتقى دويل حول اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل اجلديد
وآليات تطبيقه يف ظل املعايري احملاسبية الدولية  ، IAS/IFRSجامعة اجلزائر 15 -10 ،أكتوبر ،5331ص .30
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يف ذهنيات و عادات احملاسبني مما حيتاج إىل وقت كبري ألجل تغيريها؛

إن أنظمة التسيري يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ضعيفة جدا وغري متنوعة ،والعمود الفقري للتسيري يف هذهاملؤسسات هو نظام احملاسبة العامة؛
 النظام احملاسيب املايل هو نظام يهدف إىل حتقيق املصداقية والشفافية يف خمتلف الكشوف والقوائم املالية وهو تطبيقمن تطبيقات ما يصطلح عليه حبكومة الشركات ،وهذا صعب تطبيقه يف البيئة االقتصادية واملؤسساتية اجلزائرية.
غياب الرابط بني احملاسبة واجلباية ،فهذا االتصال يربر بالرغبة يف مراقبة املؤسسة وتفادي التهرب اجلبائي وأمهية اجلبايةكمصدر للتمويل ،كما أن القوانني التكميلية الداعمة لتطبيق هدا النظام مثل القوانني اجلبائية غائبة؛
غياب الرؤية اإلسرتاتيجية والتخطيط السليم للدخول يف تطبيق النظام احملاسيب املايل الذي سوف ينجم عنه مشاكلكبرية يف التسيري.
المطلب الثالث :متطلبات تطبيق النظام المحاسبي المالي
إن العمل على تطبيق النظام احملاسيب املايل يتطلب جهودا كبرية ،إذ تتمثل عملية اإلفصاح وفق ما تقتضيه معايري
احملاسبة الدولية مبثابة ثورة ثقافية يف اإلطار احملاسيب اجلزائري ،وحتديا بالنسبة للمؤسسات للتكيف والتأقلم مع الواقع
اجلديد ،1يعطي النظام احملاسيب املايل فرصة ساحنة لتطوير وازدهار البيئة احملاسبية واملؤسساتية اجلزائرية وذلك من خالل:
 .1تحديث األطر التشريعية والجبائية :إن املخطط احملاسيب الوطين مت إعداده ليستجيب ألهداف ومتطلبات
االقتصاد املخطط وال سيما اإلدارة اجلبائية ،وبالتايل فان األطر املوروثة عن هذا النظام جيب تكييفها وحتديثها .
وهذا حتدي جديد بالنسبة للمؤسسة .إذ جند اإلطار التشريعي اخلاص باالقتصاد واجلباية مدونا يف كل من
القانون التجاري ،القانون العام للضرائب والرسوم املماثلة ،قوانني املالية والقوانني التنظيمية .حيث جيب أن يبدأ
العمل هبدف دراسة اآلثار املرتتبة يف خمتلف فروع القانون اجلزائري من تطبيق النظام احملاسيب املايل السيما فيما
يلي:2
 التباعد امللحوظ بني القانون (الذي يعرب عن الطبيعة القانونية للعمليات) وقواعد النظام احملاسيب املايل (الذي يشريإىل املضمون االقتصادي للمعامالت) ،باإلضافة إىل العمل على التوفيق بني املعاجلة القانونية للمعاملة واملعاجلة احملاسبية .
ليزيد من فعالية استخدام احملاسبة كوسيلة إلثبات املعامالت.
 -1صفاء بوضياف ،أفاق تكييف النظام المحاسبي المالي في البيئة محاسبية الجزائرية ،ملتقى وطين حول واقع وآفاق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية
واملتوسطة  ،جامعة اجلزائر ،يومي 35،31ماي ،5310ص.17

 -2زغدار امحد ،سفري حممد ،خيار الجزائر بالتكيف مع متطلبات اإلفصاح وفق معايير المحاسبة الدولية) ، (IAS/IFRSجملة الباحث ،العدد،5313 ،30

ص.01
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 اإلطار املفاهيمي الذي خيتلف اختالفا كبريا عن املبادئ احملاسبية اجلزائرية والبعيد عن النظرة التشريعية اجلزائرية .ومثال ذلك هيمنة قاعدة تغليب احلقيقة االقتصادية على الشكل القانوين.
ومنه فان إدخال التعديالت على النظام احملاسيب وضمان الطريق الصحيح إلكمال املشروع ،يتطلب إعادة النظر
وتنقيح القانون التجاري والذي سيكون له أثر واضح على سري عمل املؤسسات وتنظيم األنشطة اخلاصة هبا .كما أن
العمل على التماشي مع متطلبات اإلفصاح حسب النظام احملاسيب املايل يستوجب على املؤسسات أن تقدم يف امللحق
معلومات متعلقة بالتقارب بني النتيجة احملاسبية واألعباء اجلبائية الواردة يف جدول حساب النتيجة ،وهذا يتطلب حتديد
املعاجلات الالزمة عند املرور من النتيجة احملاسبية إىل النتيجة اجلبائية .والعناصر اليت تؤدي إىل االختالف يف التقييم
لتحديد النتيجة بني املعايري احملاسبية والقواعد اجلبائية.
.5انعاش بورصة الجزائر :على الرغم من وجود مبىن للبورصة إال أن ادائها يبقى متدين مقارنة مع مثيالهتا التونسية
واملصرية ،...ويعد تطبيق النظام احملاسيب املايل فرصة إلنعاشها؛ ألنه من املتوقع توفري قوائم مالية تعكس صورة وفية
للمؤسسة هبدف احلصول على مصادر متويل و اليت يستعملها املستثمر يف ترشيد قرارته ،ما حيفز نشاط السوق املايل
وينعش اإلقتصاد ويوفر بيئة مناسبة لتوسع وتقدم بالنسبة للمؤسسات اجلزائرية .كما ميكن أن تكون البورصة موضع لقيام
دراسات أكادميية متعددة وحديثة.
 .3التأهيل العلمي للمحاسبيين :رغم التكلفة العالية لتأهيل احملاسبني مع متطلبات النظام احملاسيب املايل ،جيب على
املؤسسات إعداد برنامج تدرييب يتماشى مع متطلبات العمل اليومي للمحاسبني حىت يتسىن هلم تطبيق ما تدربوا عليه
على الواقع مباشرة.

1

 -1صفاء بوضياف ،مرجع سبق ذكره ،ص.17
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خالصة الفصل:

حاولنا من خالل هذا الفصل تسليط الضوء على النظام احملاسيب املايل اجلزائري على اعتبار أنه يسعى لإلجابة على
احتياجات مستعملي املعلومات احملاسبية من خالل وظيفة القياس ووظيفة إيصال املعلومات احملاسبية واملالية ،فعملية
حصر وتصنيف وتسجيل األحداث االقتصادية واملالية جيب أن تتم على أساس املبادئ احملاسبية لضمان التجانس يف
إعداد وتقدمي املعلومات ،سواءا بالنسبة للمؤسسة لتمكينها من القيام بعملية املقارنة الدورية من سنة إىل أخرى أو جملموع
املؤسسات هبدف ضمان صحة املقارنة فيما بينها.
ويعترب النظام احملاسيب املايل اجلزائري نتاج لعملية إصالح فرضتها التحوالت االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر ،ويهدف
إىل معاجلة املشاكل واالنتقادات اليت وجهت للمخطط الوطين احملاسيب ،وخاصة من قبل الشركات متعددة اجلنسيات
واملتعلقة خصوصا بضرورة تكييفه مع املعايري احملاسبية الدولية ،وعليه سنحاول دراسة توافق النظام احملاسيب املايل مع
مستجدات معايري اإلبالغ املايل الدولية.
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تمهيد:

يف ظل ظهور العوملة وما نتج عنها من سرعة و ديناميكية على خمتلف االصعدة ،أصبح اإلبالغ املايل يتطلب قدرة
أكرب ملهنة احملاسبة من أجل التأقلم املستمر مع املستجدات اليت تطرأ على املسائل املتعلقة بإعداد واملصادقة على القوائم
املالية ،وهذا من حيث التغيريات اليت متس معايري احملاسبة القائمة أو إدراج معايري جديدة وما ينتج عليها من آثار.
ف النظام احملاسيب يف اجلزائر شهد تغريا جذريا وهذا باالنتقال من املمارسات املرتبطة بالعوامل واهليئات احمللية (من
حيث القواعد واإلجراءات احملاسبية) إىل نظام حماسيب مرتبط بالعوامل واهليئة الدولية املصدرة أو املؤثر يف هذه املعايري،
ومن خالل هذا يظهر مشكل التعامل مع مستجدات معايري احملاسبة واإلبالغ املايل الدولية للمحافظة على أداء النظام
احملاسيب املايل بالدور املنتظر منه.
ومن هذا املنطلق سنحاول يف هذا الفصل تناول اهم اجلوانب املتعلقة مبستجدات معايري اإلبالغ املايل الدولية
والبيئة احملاسبية يف اجلزائر من خالل ثالثة مباحث ،حيث سنتناول يف املبحث األول أخر تعديالت يف معايري اإلبالغ
املايل الدولية ،بينما خصصنا املبحث الثاين اىل املقارنة بني النظام احملاسيب املايل ومعايري اإلبالغ املايل الدولية يف حني
سنتطرق يف املبحث الثالث اىل متطلبات التوافق مع معايري االبالغ املايل الدولية.
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المبحث األول :مستجدات معايير اإلبالغ المالي الدولية

ملواكبة التطورات اليت برزت على البيئة احملاسبية الدولية ،نتيجة ازدياد عدد الدول املطبقة ملعايري احملاسبة الدولية،
جاءت احلاجة إىل إعادة النظر يف معايري احملاسبة الدولية ،لزيادة توسيع نشاطها ولتكون قادرة على مواجهة الصعوبات
اليت تنتظرها فيما بعد.
المطلب األول :ديناميكية معايير المحاسبية الدولية
تتميز املعايري احملاسبية الدولية باملرونة ،وقابلية التعديل والتغيري استنادا إىل تغري الظروف االقتصادية ،أي أن يكون
السبق يف طرح مواضيع حماسبية جديدة ،أضف إىل تطور مطالب أصحاب العالقة بتعديل بعض اإلجراءات واملمارسات
احملاسبية وكذلك زيادة دور املنظرين يف احملاسبة يف جعل اجلهود احلثيثة يف النظرية احملاسبية هي أساس تعديل كثري من
املعايري احملاسبية الدولية ،ويأخذ التطور املستمر يف املعايري احملاسبية الدولية أشكاال عديدة ميكن إدراجها فيما يلي:

1

-1تعديل المعايير :يتم التعديل لبعض أو معظم الفقرات يف معيار معني ،وقد مت تعديل معظم املعايري احملاسبية الدولية
اعتبارا من  ،2005كما ظهرت تعديالت أخرى بعد ذلك ويكون التعديل بأشكال خمتلفة منها:
 -1.1إلغاء بعض البدائل المحاسبية :يعترب تعدد البدائل من االنتقادات اليت توجه ملهنة احملاسبة ،حيث يؤدي ذلك
إىل اختالف يف األرقام والنتائج احملاسبية وهلذا يسعى واضعوا املعايري إىل تقليل هذه البدائل لتوحيد طرق املعاجلة من
ناحية وزيادة الثقة يف املعلومات احملاسبية من ناحية أخرى ،وأمثلة هذا النوع من التعديالت كثرية منها:
 تعديل املعيار  IAS 20املتعلق باملخزون بإلغاء أسلوب الوارد أخريا الصادر أوال من أساليب تقييم املخزون؛ تعديل املعيار  IAS 22قبل استبداله مبعيار  IFRS 20واملتعلقني باندماج األعمال بإلغاء طريقة املصاحلاملشرتكة من طرق احملاسبة عن اندماج األعمال.
- 1.1تعديل التعريفات :تعترب التعريفات يف املعايري احملاسبية من أهم ما تبىن عليه املعايري ،ومن أمثلة ذلك تعديل
تعريف القيمة العادلة بني فرتة وأخرى يف أكثر من معيار حماسيب.

 -1خالد مجال اجلعارات ،معايير التقارير المالية الدولية  ، 2007الطبعة األوىل ،إثراء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن، 2008،ص.03-03 :
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- 1.1إلغاء بعض الممارسات المحاسبية:كما حصل يف التعديل األخري للمعاير IAS 36من إلغاء املمارسات
الواجب إتباعها إلجراء فحص من أسفل ألعلى وفحص من أعلى ألسفل يف حتديد االخنفاض يف قيمة الشهر.
-2دمج التفسيرات في المعايير :ختتص جلنة تفسريات احملاسبة الدولية  SICالتابعة جمللس املعايري احملاسبية تفسريات
لتوضيح كيفية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية  ،وقد يتم التطرق يف التفسريات إىل ما يوجب دجمها يف املعيار كون املعيار
أقوى من التفسري وأمثله ذلك مايلي:

1

 التفسري رقم SIC 81الذي مت دجمه يف املعيارIAS 28؛ التفسري رقم SIC 28حيث مت دجمه يف املعيار  IAS 20؛ التفسري رقم SIC00،SIC 23اليت مت دجمها يف املعيار.IAS20 -1دمج بعض المعايير ببعضها البعض :لوجود عوامل بينها وامثلة عن ذلك:
 دمج املعيار IAS 03يف املعيار  IAS 28؛ دمج املعيار IAS 04يف املعيار  IAS 01؛ دمج املعيار IAS 09يف املعيار. IAS 38-4سحب بعض المعايير :وذلك لعدم االتفاق على صيغة موحدة عامليا ،ميكن تطبيقها كما حصل يف املعيار IAS
 21املتعلق باملعلومات اليت تعكس آثار تغريات األسعار.
-5إلغاء بعض المعايير بمعايير الحقة :كما حصل مع املعيار IFRS 20متعلق باندماج األعمال ،حيث حل حمله
ملعيار IAS 22بنفس االسم.
وميكن القول أن االفصاح عما يعتقد أنه معلومات هامة  ،وذات تأثري كبري على القرارت االقتصادية ،إضافة إىل
األدوات املالية مها من أهم حماور التغيري يف املعايري احملاسبية الدولية ،وذلك إلزدياد أمهيتها على املستويني العاملي واحمللي
وأخذمها جزء كبري من األنشطة االقتصادية.

 -1خالد مجال اجلعارات ،املرجع السابق ،ص.03
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الشكل رقم( :)1-1طبيعة التعديالت التي تمس المعايير() IFRS
جملس معايري احملاسبة الدولية
IASB
معايري اإلبالغ املايل الدولية
IFRS

تعديل املعايري

دمج بعض املعايري
ببعضها البعض

دمج التفسريات يف املعايري

إلغاء معايري مبعايري الحقة

سحب بعض املعايري

املصدر :سعيداين حممد السعيد ،مدى فعالية تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية  ،مذكرة
خترج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري ،ختصص حماسبة ،جامعة بومرداس ، 0283،ص.13

المطلب الثاني :آخر التعديالت في معايير اإلبالغ المالي الدولية
شهدت معايري اإلبالغ املايل الدولية منذ بداية صدورها العديد من التعديالت والتحديثات واليت تعترب عملية ضرورية
للمحافظة على التناسق واالنسجام املطلوب مع متغريات االقتصاد العاملي ،1وهذا من خالل االحتياجات املستجدة و
املتنامية للمعلومات املالية واجلدول التايل يوضح أهم تعديالت اليت مست معايري()IFRSخالل  23سنوات األخرية.
الجدول رقم( :)1-1أهم تعديالت معايير اإلبالغ المالي الدولية ( )1012-1010
تعديالت

1010

معايير اإلبالغ المالي الدولية

موضوع التعديل

 IFRS02الدفع على أساس األسهم

تعريف شروط االستحقاق

 IFRS08القطاعات التشغيلية

جتميع القطاعات التشغيلية ،املصاحل الواجب اإلبالغ
عنها

 -1خالد مجال اجلعارات ،مرجع سبق ذكره ،ص.36
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IAS24

اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة خدمات إدارة املوظفني

IAS16

املمتلكات واملصانع واملعدات

 IFRS01تبين( )IFRSللمرة األوىل

1011

إعادة صياغة إلعادة تقييم (نقص القيمة)
التطبيق املتكرر للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية 28

IAS23

تكاليف االقرتاض

تكاليف اإلقرتاض

IAS01

عرض القوائم املالية

توضيح متطلبات املعلومات املقارنة

IAS34

التقارير املالية املرحلية

التقارير املالية املرحلية واملعلومات القطاعية إلمجايل األصول

IFRS01

تبين املعايري الدولية إلعداد التقارير معىن املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية نافذة املفعول

واإللتزامات

1011

املالية للمرة األوىل
 IFRS03اندماج األعمال

إستثناءات النطاق خبصوص املشاريع املشرتكة

 IFRS13القياس بالقيمة العادلة

نطاق الفقرة ( 30إستثناء من احملفظة(

IAS40

توضيح العالقة بني معيار التقرير 0ومعيار احملاسبة
االستثمارات العقارية

الدويل 32عند تصنيف العقارات على أهنا عقارات
إستثمارية أو عقارات مشغولة من املالك

1012

 IFRS04عقود التأمني

تغري طرق تنظيم

 IFRS07األدوات املالية  ،اإلفصاح

عقود اخلدمات ،البيانات املالية املرحلة

IAS19

منافع املوظفني

معدل اخلصم ( عائدات السوق اإلقليمي)

IAS34

التقارير املالية املرحلية

الكشف عن املعلومات( التقرير املايل املرحلي )

املصدرwww.ifrs.org, consulter le 14/04/2015, h10:46 :
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كما قام جملس معايري احملاسبة الدولية ) (IASBبإصدار معايري جديدة مواكبتا للتغريات احلاصلة يف االقتصاد العاملي
ولعل من أبرزها:

1

القياس بالقيمة العادلة (:)IFRS13جيسد هذا املعيار التوجه احلديث جمللس معايري احملاسبة الدولية بتبين أسلوب القيمة العادلة يف قياس األصول
وااللتزامات بدال من التكلفة التارخيية اليت أظهرت سلبيات كثرية؛ ويهدف هذا املعيار إىل إعطاء تعريف واضح ومفصل
للقيمة العادلة ،وحتديد إطار واحد للمعايري لقياس القيمة العادلة .كما يهدف إىل حتديد متطلبات اإلفصاح املتعلقة
مبقياس القيمة العادلة .صدر يف ماي  0288ودخل حيز التطبيق بعد  28جانفي .0280
الحسابات المؤجلة المنتظمة (:)IFRS14اهتم هذا املعيار بتنظيم احلسابات املؤجلة للمؤسسات اليت تطبق ألول مرة معايري لإلبالغ املايل الدولية  ،مع بعض
التغيريات حمدودة "،احلسابات املؤجلة املتنظمة " تتم وفقا ملبادئ احملاسبة املقبولة عموما يف السابق ،بإعتماد على
معايري( )IFRSويف البيانات املالية الالحقة لتنظيم أرصدة احلسابات املؤجلة ،واحلركات اليت متر هبا ،ويتم عرض بشكل
منفصل يف جدول املركز املايل واألرباح واخلسائر والدخل اإلمجايل والىت تتم وفق إفصاحات حمددة ،واهلدف من
( )IFRS14هو حتديد متطلبات إعداد التقارير املالية الرصدة احلسابات املؤجلة املنتظمة اليت تنشأ عندما توفر
املؤسسات خدمات للعمالء بسعر الذي خيضع لتنظيم معدل ،صدر هذا املعيار يف جانفي  0283ودخل حيز التطبيق
بعد  28جانفي .0283
-اإليراد من العقود مع العمالء (:)IFRS15

حيد هذا املعيار مىت و كيف يتم االعرتاف باإليرادات الناجتة عن عقود مع العمالء ،وكذا متطلبات تزويد املستخدمني
عن البيانات املالية و كشف عن املعلومات ذات الصلة ،كما يوفر املعيار املبادئ اليت يتم تطبيقها على العقود مع العمالء
فيما عدا :عقود اإلجيار ضمن نطاق معيار احملاسبة الدويل رقم  80عقود اإلجيار .األدوات املالية و حقوق تعاقدية أخرى
أو التزامات يف نطاق ()IFRS09األدوات املالية)IFRS10( ،القوائم املالية املوحدة)IFRS11( ،الرتتيبات املشرتكة،
عقود التأمني ()IFRS04يف نطاق التأمني .والتبادالت غري النقدية بني املؤسسات من نفس النوع من األعمال لتسهيل
املبيعات للعمالء أو العمالء احملتملني.
1

- www. iasplus.com ,consulter le12/04/2015,h14:50.
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اهلدف من املعيار وضع املبادئ اليت تسمح بتقدمي تقرير يتضمن معلومات مفيدة ملستخدمي البيانات املالية حول
طبيعة وكمية ،والتوقيت ،وعدم التيقن من اإليرادات والتدفقات النقدية الناشئة عن عقد مع العمالء ،صدر يف ماي
 0283ويدخل حيز التطبيق ابتداء من  28جانفي  ،0280كما يسمح بالتطبيق املبكر للمعيار.1
الشكل رقم( :)1-1تطور صدور معايير اإلبالغ المالي الدولية

2014

IFRS14
IFRS15

2011

IFRS10
IFRS11
IFRS12
IFRS13

2009

IFRS09

املصدرwww. deloitte.com ,consulter le12/04/2015, h10:88 :
المطلب الثالث :عبء التعديل المستمر للمعايير
تعترب التحديثات كوسيلة فعالة للمحافظة على جودة املعايري احملاسبية يف تلبية االحتياجات املتزايدة واملتغرية ملستخدمي
املعلومة احملاسبية ،إال أن هذه العملية قد ختلق مشكلة ما يعرف بعبء املعايري .حيث يرجع املختصني هذه املشكلة إىل
االنشطار اهلائل للمعايري احملاسبية ،ويتم حتديد املشاكل التالية كمسببات لعبء املعايري:2
 الكم اهلائل من التفاصيل اليت تتطلبها املعايري؛ عدم وجود معايري حمددة مما جيعل من عملية اختيار معايري معينة ألجل التطبيق مسألة بالغة الصعوبة؛ فشل املعايري ذات الغرض العام بإعطاء فروق بني احتياجات املعدين واملستخدمني و احملاسبني القانونني؛- www. iasplus.com ,consulter le 13/04/2015,h10:50.

 -2أمحد ريان البلقان ،نظرية المحاسبة ،ترمجة رياض العبد اهلل ،طالل اجلجاوي ،الباروزي ،عمان،0222 ،ص.021
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 إفصاح مفرط من التفاصيل وقياس املعقدة أو كليهما وتظهر هذه املشكلة جليا على مستوى املؤسسات الصغريةواملتوسطة احلجم ،ويطرح أصحاب هذا الرأي إدعائني اثنني مها:
 .1ليست مجيع متطلبات مبادئ احملاسبة املقبولة واملتعارف عليها مالئمة الحتياجات التقرير املايل يف
الشركات الصغرية؛
 .2حىت ولو كانت هذه املتطلبات مالئمة ،فهي غالبا ما ختالف أو تنتهك مفهوم التكلفة مقابل املنفعة.
كما أشار املنتقدون إىل أن هذه املعايري طورت أساسا للشركات املسعرة يف أسواق رأس املال بينما ال حتصل هذه
الشركات على رأس ماهلا من هذه االسواق ،ولتجاوز هذه املشكلة بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،فقد اقرتح
فريق اخلرباء معايري إبالغ املايل خاصة مبؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم ،صدرت هذه التوجيهية يف عام 0220
وهتدف إىل مساعدة العد د املتنامي من املؤسسات الصغرية و املتوسطة على مرور عرب مستويات حىت تصل إىل معايري
اإلبالغ املايل الدولية.1

 -1طييب عبد اللطيف و آخرون ،مكانة النظام المحاسبي المالي الجزائري في ظل المعايير الدولية للمحاسبة  ،امللتقى الدويل األول حول إشكالية حتديث النظام
احملاسيب املايل وفق مستجدات معايري احملاسبة و التقارير املالية الدولية  ،جامعة البليدة يومي 83.80ديسمرب  ، 0288ص . 12
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المبحث الثاني :مقارنة النظام المحاسبي المالي مع معايير اإلبالغ المالي الدولية
سنتعرض من خالل هذا املبحث إىل أوجه التشابه واالختالف بني النظام احملاسيب املايل ومعايري اإلبالغ املايل الدولية
وذلك من حيث الشكل واإلطار الفكري وكذا من حيث القياس احملاسيب.
المطلب األول :من حيث الشكل القوائم المالية
اجلدول التايل يبني أوجه التشابه و االختالف بني SCFو IFRSمن حيث شكل القوائم املالية:
الجدول رقم( :)1-1مقارنة القوائم المالية وفق SCFو IFRSمن حيث الشكل
البيان

أوجه االختالف
IFRS

امليزانية

أوجه التشابه
SCF

-تقدم يف شكل قائمة -تقدم يف شكل جدول.

-تضم دورتني الدورة اجلارية و السابقة.

أو جدول.

 ترتيب األصول حسب درجة سيولتها واخلصوم حسب درجة االستحقاق،
باإلضافة إىل مبدأ السنوية يف التفرقة بني
العناصر اجلارية و غري اجلارية.

حسابات النتائج

ألغت العناصر غري -مل يلغ العناصر غري العادية عند -يتم تصنيف األعباء حسب الطبيعةالعادية

عند

عرض إعداد حسابات النتائج.

حسابات النتائج.
قائمة

طبيعة األعباء خاصة اإلهتالكات.

تدفقات

اخلزينة

وحسب الوظيفة مع تقدمي جدول يوضح
-تصنيف التدفقات النقدية إىل تدفقات

-

-

نقدية من األنشطة التشغيلية ،التمويلية و
اإلستثمارية ويتم عرضه بطريقتني املباشرة و
غري املباشرة مع تفضيل الطريقة املباشرة.

قائمة

تغريات

األموال اخلاصة

تقوم بتحليل احلركات احلاصلة يف-

-

العناصر املكونة لألموال اخلاصة للمؤسسة
أثناء القيام بنشاطها و مها يتضمنان نفس
العناصر.
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امللحق

-

-

يشتمل على املعلومات اهلامة و املفيدة
لفهم العمليات الواردة يف القوائم املالية.

املصدر :رحيش سعيدة ،مدى توافق القوائم المالية في المؤسسات الجزائرية مع معايير اإلبالغ المالي الدولية ،شهادة املاجستري،
ختصص حماسبة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسري ،جامعة بومرداس،0283،ص.02

من خالل اجلدول السابق نالحظ أن القوائم املالية وفق  SCFختتلف اختالف طفيف من حيث الشكل واحلد
األدىن من العناصر عن نظرهتا وفق IFRSوهذا يبني تبين النظام للمعايري(.)IAS1,IAS7,IFRS1
المطلب الثاني :من حيث اإلطار الفكري
إن اإلطار الفكري يظم جمموعة من املفاهيم األساسية اليت يتم على أساسها إعداد القوائم املالية كاخلصائص النوعية
للمعلومات احملاسبية املبادئ والفروض األساسية وغريها ،وهذا املفهوم مل يكن موجودا يف  PCNوالذي يعترب من بني
العيوب أو النقائص املوجهة إليه وبتايل فهو مفهوم جديد يف1 SCFو اجلدول التايل يبني أوجه التشابه و االختالف بني
اإلطار املفاهيمي كما يلي:
الجدول رقم( :)1-1مقارنة القوائم المالية وفق SCFو IFRSمن حيث اإلطار المفاهيمي
البيان

أوجه التشابه

أوجه االختالف
IFRS

جمال التطبيق

SCF

إجبارية تطبيق معايري -يطبق  SCFعلىاإلبالغ املايل الدولية على مجيع املؤسسات ذات

املؤسسات
البورصة

املدرجة

أما

يف

املؤسسات

األخرى فهي خمرية لتطبيقها
نظرا لغياب القوة اإللزامية

الطابع القانوين و بذلك

-

يعد إجباريا على كل
املؤسسات.

للمعايري.

مستخدمو القوائم
املالية

هنالك إتفاق حول اجلهات-

-

 -1العرايب محزة ،مرجع سبق ذكره،ص.831
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احلاليني

واحملتملني،

املسريين،

املقرضني ،الدولة وغريها.
املبادئ و الفروض
األساسية

تتفق املبادئ و الفروض احملاسبية-

-

املعتمدة يف النظام احملاسيب املايل مع
تلك املقررة يف اإلطار املفاهيمي
ملعايري اإلبالغ املايل الدولية.

اخلصائص النوعية
للمعلومات

تتفق-

-

اخلصائص

النوعية

للمعلومات احملاسبية يف  scfو.ifrs

احملاسبية
أهداف

القوائم

املالية

هتدف إىل تقدمي-

-

معلومات

واضحة عن املركز املايل و نتائج
األعمال و التدفقات النقدية
للمؤسسة.
يتفق  scfمع  ifrsيف تعريفحقوق امللكية على أهنا صايف

عناصر القوائم املالية

األصول بعد حذف خصومها
املتداولة و غري املتداولة و هو
املفهوم املايل لرأس املال.
-

-

استعمل  scfمصطلح املراقبة يفتعريفه لألصول بدال من مفهوم
امللكية وهذا ما ينسجم مع املقاربة
االقتصادية املتبعة من قبل .ifrs
تتطابق تعاريف اإليرادات واألعباء حسب  scfمع تللك املقررة
يف . ifrs
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أخذ  scfبالتعريف الشاملللخصوم الذي تبنته معايري اإلبالغ
املايل الدولية حيث يقوم هذا
التعريف على مفهوم االلتزام احلايل.
املصدر :رحيش سعيدة ،مرجع سبق ذكره ،ص.12

من خالل املقارنة السابقة نالحظ أن  SCFتبىن اإلطار الفكري ملعايري اإلبالغ املايل الدولية بكل مكوناته من
فروض ومبادئ حماسبية ،أهداف القوائم املالية ،مستخدميها ،اخلصائص النوعية اليت جيب أن تتميز هبا وغريها ،إال أنه مل
يواكب التطورات والتعديالت اليت أجراها اجمللس عليه سنة  ،0282ويكمن االختالف الوحيد بينهما يف جمال التطبيق
فقط ألن بورصة اجلزائر ال تضم عددا كبري من املؤسسات وبالتايل يعمم تطبيق  SCFعلى مجيع املؤسسات اإلقتصادية
ماعدا الصغرية منها.
المطلب الثالث :من حيث عناصر األصول و الخصوم
وتظم كل من األصول( األصول املادية ،شهرة احملل ،املخزونات) وكذا اخلصوم( املوؤنات) وعناصر أخرى( الضريبة
املؤجلة ،العقود طويلة األجل).
الجدول( :)2-1مقارنة األصول و الخصوم وفق SCFو. IFRS
البيان

أوجه التشابه

أوجه االختالف
IFRS

SCF

األصول

-حدد املعايري ثالثة طرق

-إضافة إىل الطرق

املادية

لالهتالك (اخلطي ،املتناقص،
حسب وحدات اإلنتاج).

-يتم االعرتاف بأصل و إدراجه يف احلسابات إذا

املنصوص عليها يف املعايري كان من احملتمل أن تؤول منافع اقتصادية
تضمن طريقة إضافية وهي للمؤسسة وميكن قياس تكلفتها مبوثوقية.
طريق الالهتالك املتزايد.

تقيم األصول بتكلفتها مطروح منها اإلهتالكاملرتاكم ،ويف حالة إعادة التقييم تدرج األصول
مببالغ إعادة التقييم و املتمثلة يف قيمتها العادلة
بتاريخ إعادة التقييم .
مبلغ الالهتالك املرتاكم لألصل املعاد تقييمهفيتوجب تعديله مبا يتناسب و التغري احلاصل.
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شهرة احملل

النظام احملاسيب املايل ومعايري اإلبالغ املايل الدولية
يتم االعرتاف هبا كأصل غري -أدرج له حساب خاص و -تنتج عن جتميع مؤسسات يف إطار عملية اقتناءملموس و تعاجل الشهرة

يظهر يف امليزانية ضمن

أو اندماج.

السالبة يف حسابات النتائج.

األصل املايل الثابت و

 -ختضع الختبارات التدين كل سنة و خسائر

تسجل الشهرة السالبة يف

القيمة اخلاصة هبا ال ميكن اسرتجاعها.

امليزانية.

املخزونات

-تقييم التكلفة بطريقة

-حتسب التكلفة على

-تدرج يف احلسابات بتكلفة الشراء أو اإلنتاج مث

التكاليف املعيارية و طريقة

أساس التكاليف احلقيقية

تقيم الحقا بتكلفتها أو بقيمة اإلجناز

أسعار التجزئة اليت تستخدم يف

أو التكاليف املوحدة

أنشطة البيع بالتجزئة.

القياسية.

-تتضمن تكلفة املخزون مجيع تكاليف الشراء،

-تكلفة املخزون يف املؤسسات

-مل يتطرق إىل تكلفة

التحويل و باقي التكاليف اليت تتحملها إىل غاية

اخلدمية تتكون من تكلفة اليد

املخزون يف املؤسسات

وصوله إىل املكان و احلالة اليت يوجد عليها.

العاملة اليت تتحملها من أجل

اخلدمية.

تقدمي اخلدمة والتكاليف

الصافية(القيمة القابلة لتحصيل) أيهما أقل.

طريقة الوارد أوال الصادر أوال ()FIFOوطريقة التكلفة الوسطية املرجحة.

الصناعية القابلة لتحميل(مع
استثناء اليد العاملة يف
جمال املبيعات و اإلدارة).

املؤونات

-ال يسمح بتقسيم أو توزيع

-ميكن توزيعها على عدة

مؤونة األعباء الكربى.

سنوات حىت ال تؤثر على
نتيجة الدورة.
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ضرائب

-تطرق للفروق املؤقتة

-تطرق هلا بشكل

-تسجل الضرائب املؤجلة يف احلسابات بالنسبة

الدخل

بالتفصيل (اخلضوع للضريبة و

سطحي.

إىل كل الفروق الزمنية إذا كانت هذه األخرية

املؤجلة

اقتطاع الضريبة).

حيتمل أن يرتتب عليها مستقبال عبء أو إيراد
ضرييب.

العقود طويلة

-إيرادت و تكاليف مت

-مل يتم حتديد إيرادات أو -االعرتاف هبا يكون حسب طريقة تقدم اإلجناز

األجل

حتديدها بطريقة واضحة.

أو طريقة اإلنتهاء.

تكاليف العقد.

املصدر- www.ifrs.org, consulter le 13/04/2015, h20:00 :
 قرار مؤرخ يف 03جويلية ،0221المتضمن قواعد التقييم و المحاسبة و محتوى الكشوف المالية و كذا مدونةالحسابات وقواعد سيرها ،اجلريدة الرمسية ،العدد ،82مارس، 0222ص ص.80-1:
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المبحث الثالث :توافق النظام المحاسبي المالي مع معايير اإلبالغ المالي الدولية
على ضوء التغريات اليت مست معايري اإلبالغ املايل الدولية وما نتج عنها من آثار ،تظهر مشكلة تعامل النظام
احملاسيب املايل مع هذه املتغريات للمحافظة على أداء النظام احملاسيب املايل.
المطلب األول :موقف النظام المحاسبي المالي من معايير اإلبالغ المالي الدولية
خيتلف تبين و تطبيق معايري اإلبالغ املايل الدولية من دولة أخرى ،وعموما فإن العملية تعترب يف غاية األمهية ،وهلذا
فهي تتطلب ختطيط حمكم من خالل اإلهتمام باجلوانب املتعلقة بالتبين و التطبيق ،واجلزائر كباقي الدول كان هلا موقف
من معايري اإلبالغ املايل الدولية(اجلدول أدناه).
الجدول رقم ( :)5-1درجة تبني معايير اإلبالغ المالي الدولية
رقم المعيار
IFRS01

اسم المعيار

درجة التبني

تطبيق معايري اإلبالغ مطابقة مبا ورد يف التعليمة الوزارية رقم  02املؤرخة يف  29أكتوبر2009
املايل الدولية الول مرة واليت حددت كيفيات وإجراءات تنفيذ االنتقال من املخطط احملاسيب
الوطين إىل النظام احملاسيب املايل ،نالحظ أن النظام احملاسيب املايل التزم مبعيار
()IFRS01فيما يتعلق بتطبيق معايري احملاسبة الدولية ألول مرة .

IFRS02

املدفوعات على
أساس األسهم

من خالل هذا املعيار و مقارنته مبا جاء يف القرار املؤرخ يف  26جويلية
2008احملدد لقواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها
ومدونة احلسابات وقواعد ميكن القول أن النظام احملاسيب املايل التزم مبا نص
عليه هذا املعيار.

IFRS03

اندماج األعمال

عاجل النظام احملاسيب املايل جتميع الكيانات يف حالة السيطرة باستخدام
طريقة التكامل الشامل ( جتميع املصاحل ) و بالنسبة لفارق اإلقتناء أو
الشهرة واليت ال تنتج إال باستخدام طريقة الشراء ،فالنظام احملاسيب املايل
إعرتف بالشهرة املوجبة كأصل غري ملموس وأمر بأن ختضع الختبارات
نقص القيمة مرة على األقل يف السنة وهو ما أقره معيار اإلبالغ املايل
الدويل الثالث ،إال أن النظام احملاسيب املايل على عكس ما نص عليه هذا
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املعيار إعترب الشهرة أصل قابل لالهتالك يتم حتديد عمرها والقسط السنوي
الهتالكها ،أما الشهرة السالبة واليت ال يعرتف هبا معيار اإلبالغ املايل
الدويل الثالث نص النظام احملاسيب املايل على أن تسجل ضمن األصول غري
اجلارية حتت عنوان منفصل يف شكل ختفيض لألصل.
IFRS04

عقود التأمني

IFRS05

األصول غري املتداولة خيتلف النظام احملاسيب املايل يف معاجلة األصول غري املتداولة احملتفظ هبا

مل يتطرق النظام احملاسيب املايل إىل كيفية إعداد التقارير املالية لعقود التأمني
من قبل شركة التأمني ألن يف اجلزائر مثل هذه األنشطة تعامل بصفة خاصة
وفق قواعد وإجراءات قانونية وتنظيمية تتعلق بتنظيم نشاطها.

احملتفظ هبا للبيع

برسم البيع والعمليات املتوقفة ،حيث مل ينص على ضرورة إدراجها كبنود

والعمليات املتوقفة

مستقلة يف امليزانية وجدول حساب النتائج وتعامل مثل باقي األصول الغري
متداولة فال يتم التوقف عن اهتالكها إال عند التاريخ الفعلي للبيع ،أما
األصول املستغىن عنها فتخرج من امليزانية بتاريخ إقرار االستغناء عنها ألن
الكيان مل يعد ينتظر منها أن تعود عليه مبنافع اقتصادية مستقبلية ،كما
نص النظام احملاسيب املايل على أن تدرج تكاليف التخلص من األصل
ضمن قيمته لدى اإلدراج األويل إذا أمكن حتديدها بشكل موثوق.

IFRS06

استكشاف وتقييم

أقر النظام احملاسيب املايل على أن تدرج مصاريف تنمية حقل منجمي موجه

املوارد املعدنية

لإلستغالل التجاري ضمن األصول وتعترب تثبيتات معنوية  ،وعليه فالنظام
احملاسيب املايل التزم مبعيار(.)IFRS06

IFRS07

األدوات املالية

على ضوء هذا املعيار ومقارنته مبا جاء يف القرار املؤرخ يف  26جويلية

( اإلفصاح )

2008حول عرض الكشوف املالية ،وما جاء يف النظام رقم23-22
املؤرخ يف  23جويلية  2009املتضمن إعداد الكشوف املالية للبنوك
واملؤسسات املالية ونشرها  ،نالحظ أن النظام احملاسيب املايل التزم
مبعيار(.)IFRS07

املصدر :رفيق يوسفي ،مرجع سبق ذكره،ص.802
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المطلب الثاني :تحديث النظام المحاسبي المالي

باالطالع على تاريخ التجربة اجلزائرية يف جمال احملاسبة يظهر جليا عدم اإلهتمام هبذه النقطة املهمة و اليت من دوهنا
ال ميكن لنظام احملاسيب ان يتمكن من أداء دوره من حيث نوعية و كمية املعلومات املالية الواجب إنتاجها و هذا لتلبية
املتطلبات املستجدة ملستخدمي املعلومات املالية حيث ال جند يف فرتة  02سنة من اعتماد ( )PCNرغم ما شهده
االقتصاد الوطين من تغيري إال تعديالت أو إضافة بسيطة كان أمهها:1
 إدخال عملية إعادة التقييم وفق املرسوم رقم 820-22الصادر بتاريخ 00مارس 2،8222كما تكرارات العمليةوفق ملراسيم تنفيذية عرب عدد من السنوات كان أخره سنة0220؛
 تكييف املخطط احملاسيب الوطين لنشاط الشركات القابضة و جتميع احلسابات واجملمعات ،صدر هذا التعديل وفقالقرار املؤرخ يف 2أكتوبر .8222
جاء النظام احملاسيب املايل من أجل التقارب مع معايري احملاسبة الدولية ،وحتسني املمارسات احملاسبية إال أنه ما
يالحظ عليه هو أن املشروع أعد يف جويلية 0223بينما مت تطبيقه يف جانفي  0282يف حني ان املعايري احملاسبة الدولية
دائمة التغيري و التحديث ،فمنذ تطبيق هذا النظام مل يشهد أي متابعة ملستجدات املعايري الدولية حيث ارتبطت
التعليمات و التوجيهات الصادرة عن اجمللس الوطين للمحاسبة مباشرة بتطبيق االنتقال لنظام احملاسيب املايل.
 التعليمة الصادرة عن اجمللس الوطين للمحاسبة يف  02أكتوبر  0222و اليت هتدف إىل التسيري اإلنتقال لنظاماحملاسيب إضافة إىل التعليمة الصادرة يف 82أكتوبر  0282و اليت تعترب مكملة لألوىل ،اما التعليمات األخرى
فهي ختص بعض املسأل التقنية يف عملية اإلنتقال ونذكر امهها:
 املذكرة املنهجية اليت ختص منافع املوظفني؛ املذكرة املنهجية اليت ختص اإليرادات و املصاريف خارج اإلستغالل وكيفية معاجلتها عند عملية اإلنتقال مناملخطط إىل النظام احملاسيب؛
 -1طييب عبد اللطيف وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص.83

 -2املرسوم التنفيذي رقم103 - 90املؤرخ يف  27مارس  ،8222المحدد لشروط إعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة لإلھتالك والواردة في ميزانية المؤسسات
الخاضعة للقانون التجاري ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،العدد ،83الصادرة بتاريخ  04أفريل . 1990
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 املذكرة املتعلقة باملمتلكات واملعدات ومت فيها توضيح املعاجلة املتعلقة باإلعرتاف وطرق التقييم فيما خيصاإلهتالكات و املعدات املهتلكة إضافة إىل االستثمارات املقتنات وفق التمويل اإلجياري.
إن صدور مثل هذه اآلراء و التوجيهات يعترب امر ضروري من ناحية تفعيل تطبيق جيد لالنتقال و هذا من خالل
تذليل الصعوبات اليت قد يلقاها احملاسبني ،إضافة إىل توحيد ملمارسات و املعاجلة احملاسبية هلذه العمليات ،حيث ميكن
اعتبار املبادرة باإلجيابية كثقافة كانت غائبة يف سنوات تطبيق املخطط احملاسيب الوطين ،أما من حيث إغفال متابعة
مستجدات معايري اإلبالغ املايل الدولية فيمكن أن تأخذا وجهيت نظر:
 إن االنتقال الفوري من املخطط إىل النظام خلق عبء من الصعب التأقلم معه ،مما يفرض االهتمام بتحقيقاالنتقال السلس كأولوية؛
 إن التحديثات اليت متس معايري اإلبالغ املايل الدولية تكون هلا اثر أكرب على الدول اليت تتبىن املعايري بتلك اليتتقوم بتكيفها ،حيث أن التبين مرتبط بأجندة دولية حددها جملس معايري احملاسبة الدولية أما التكيف فهو شأن
داخلي مرتبط بالكثري من اإلجراءات و القرارات الداخلية للدولة.
المطلب الثالث :متطلبات التوافق مع مستجدات معايير اإلبالغ المالي الدولية
يعترب النظام احملاسيب املايل نقلة نوعية للممارسات احملاسبية على املستوى النظري أما على املستوى التطبيق فهو حيتاج
إىل جهود على عدة مستويات و هذا من أجل عدم تكرار خطاء عدم تطوير املخطط احملاسيب رغم التغري الكبري الذي
شهده االقتصاد الوطين خالل العقود املاضية.
فمن أجل توافق أكرب مع املعايري الدولية البد من:

1

 فتح قنوات اإلتصال مع اهليئات الدولية الفاعلة يف اجملال وهذا يف إطار برامج توجيه و املساعدة التقنية ،وكذاالتعاون مع الدول ذات التجارب السابقة واالستفادة منها مما يقلل تكاليف ،اجلهد والوقت؛
 إنشاء جلنة ملتابعة املستجدات و املشاركة يف إثراء التعليقات على مسودات هذه التعديالت أو املعايري اجلديدة،خاصة وأن جملس معايري احملاسبة الدولية يفتح النقاش للمهتمني ،إضافة إىل دراسة التأثري املرتقب من هذه
التعديالت وإمكانيات التطبيق و األثار احملتملة؛

 -1طييب عبد اللطيف و آخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص.81
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 الشروع يف دراسة إمكانيات التطبيق وهذا من خالل وضع خطة تضمن تقليل االضرار املمكنة على مستوى كلمن جودة القوائم املالية ،خدمات احملاسبة والتدقيق وكذا األثار االقتصادية على أصحاب املصاحل.
 العمل املبكر على مشاركة كل املعنيني من خالل اللقاءات و الدورات التكوينية ،إدماج التغيري على املستوىبرامج التعليم و التكوين احملاسيب؛
 وضع خطة إلدماج هذه التعديالت أو املعايري اجلديدة تنطلق من التحسيس بأهداف هذا التغيري و التكوين،وتنتهي مبرافقة أثناء التطبيق مع ضمان املساعدة و االستشارة وفق أساليب اتصال واضحة.

 -1طييب عبد اللطيف و آخرون ،املرجع السابق ،ص.02
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خالصة الفصل:

حاولنا من خالل هذا الفصل بعد التطرق إىل مستجدات معايري اإلبالغ املايل الدولية وبعض التعديالت اليت خصت
بعض معايري وأهم ما نص عليها ،واملقارنة بني هاته املعايري والنظام احملاسيب املايل على ضوء النصوص القانونية احملددة
لقواعد التقييم والتسجيل احملاسيب وحمتوى الكشوف املالية ،للوصول إىل مدى التزام النظام احملاسيب املايل باملعايري الدولية.
ومن خالل إظهار أوجه االختالف والتشابه بني النظام احملاسيب املايل ومعايري ( )IFRSميكن أن نالحظ أن هذا
النظام تبىن بعض معايري اإلبالغ املايل والتزم هبا ،إال إنه خرج عليها يف بعض اجلزئيات فيما خيص( االهتالكات،
املؤونات ،شهرة احملل.)..
كما الحظنا وجود اختالفات اليت نتجت عن عدم مواكبة النظام احملاسيب املايل للتغريات و التطورات احلاصلة على
مستوى املعايري ،حيث مت إصدار معايري جديدة وإلغاء البعض منها أو تعديلها ،وكل هذا مل يأخذه النظام احملاسيب املايل
يف احلسبان.

65

:

دراسة ميدانية

الفصل الرابع
تمهيد:

يف ظل التطورات الدولية ومتاشيا مع سعي املنظمات املهنية ذات الطابع الدويل إىل العمل على حتقيق التوافق يف
جمال املمارسات احملاسبية ،وذلك من خالل توحيد طرق القياس واإلفصاح عن املعلومات املالية بالشكل الذي يضمن
ميكن من معرفة وتشخيص أداء املؤسسات ،والذي من شأنه إعطاء صورة صادقة عن الوضعية املالية للمؤسسة والعمليات
اليت تقوم هبا.
ويف هذا السياق ومع إقدام اجلزائر على تطبيق النظام احملاسيب املايل سنة  0202املستوحى من معايري احملاسبة الدولية
( )IAS/IFRSواليت تعرف تطور كبري على عدة مستويات ،سوف حناول من خالل الدراسة امليدانية اليت اعتمدنا فيها
على أسلوب االستبيان ملعرفة وجهة نظر جمتمع الدراسة حول مواكبة النظام احملاسيب املايل ملستجدات معايري اإلبالغ
املايل الدولية ،حيث سنعرض يف هذا الفصل مايلي:
 املبحث األول :عرض االستبيان -املبحث الثاين :حتليل نتائج االستبيان
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المبحث األول :عرض االستبيان

حماولة منا إلثراء موضوع البحث وتدارك أية نقص قد يلحق به ومعرفة وقياس درجة تطابق وجهات نظر املمارسني
ملهنة احملاسبة حول تطبيق النظام احملاسيب املايل ونظرهتم للمعايري الدولية ،اعتمادنا على أسلوب التحري املباشر باستخدام
االستبيان الذي يعترب من أكثر أدوات البحث شيوعا ومن أهم وسائل مجع البيانات واملعلومات ،الختبار مجلة من
الفرضيات املرتبطة مبوضوع البحث.
نتناول من خالل هذا املبحث عرضا مفصل عن االستبيان بشقيه العادي واإللكرتوين ،والذي يعترب قاعدة للدراسة
امليدانية وهذا بعد التطرق للظروف اليت مت فيها صياغته ،وإعداد األسئلة وإخضاع االستمارة للتحكيم مث االختبار ،إضافة
إىل التطرق إىل جمتمع الدراسة واملشاكل اليت واجهتنا خالل هذه الدراسة امليدانية.
المطلب األول :تحضير االستبيان
يتم التطرق يف هذا املطلب إىل عرض خمتلف مراحل إعداد االستبيان و الظروف اليت متت صياغته فيها ،بدءا من
مرحلة بناء االستمارات ،وكيفية تصميم قائمة االسئلة ،مرورا بكيفية إدارة ونشر االستمارات ،و الطريقة اليت مت هبا
االختبار األويل هلا وصوال إىل معاجلة االستمارات.
 .1تصميم االستمارة:

يف هذه املرحلة حاولنا قدر اإلمكان تصميم األسئلة بصفة بسيطة ،حبيث تكون قابلة للفهم من قبل من
يقرأها و ال ميكن إعطاءها تفسريات متعددة أخرى ،حيث تكون هذه األسئلة تتمحور حول موضوع النظام

احملاسيب املايل و معايري اإلبالغ املايل الدولية ،كما حاولنا كذلك جس نبض املستجوبني حول رأيهم يف
مستجدات معايري احملاسبة الدولية ومدى حتضري املهتمني لذلك ،وقد استعنا يف ذلك بأراء بعض األساتذة
واملهنني ،الذين وجهونا يف كيفية إعداد األسئلة ،وذلك من خالل االبتعاد عن التعمق يف طرح أسئلة حول
التقييم و املعاجات احملاسبية يف إطار معايري اإلبالغ املايل الدولية ،وذلك من أجل اصحصول على اكرب قدر من
اإلجابات.
 .2عملية نشر االستمارة:

بعد أن مت إعداد االستمارة بالشكل النهائي  ،جاءت بعدها مرحلة توزيعه على عينة عشوائية من املهنيني

وأكادمييني ،وهذه العملية متت باالعتماد على عدة قنوات قصد الوصول إىل أفراد العينة ،وضمان اصحصول على
أكرب عدد من االستمارات اليت مت اإلجابة عنها .وبصة عامة اعتمدنا عدة طرق يف توزيع االستمارات منها:
 االتصال املباشر بأفراد العينة؛ بعث االستمارات عن طريق الربيد االلكرتوين؛ االستعانة بالزمالء لتوزيع االستمارات على بعض املؤسسات.68
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تراوحت مدة اصحصول على اإلجابة بني أيام ،ساعات ويف بعض األحيان دقائق فقط ،حيث مت اصحصول على اإلجابة عن
طريق:
 اصحصول على اإلجابة بشكل مباشر من املستجوب؛ اصحصول عن اإلجابات عن طريق الربيد االلكرتوين؛ االتصال بالزمالء الذين استعنا هبم الستالم االستمارات. .3معالجة االستمارة:
بعد مرحلة اإلعداد مث النشر والتوزيع ،تأيت مرحلة فرز وحتليل اإلجابات اليت تضمنتها استمارة االستبيان ونقوم
بتجميع اإلجابات متهيدا لبناء قاعدة االستبيان اليت تتضمن املعطيات املستخلصة من استمارات االستبيان.
المطلب الثاني :مجتمع و عينة الدراسة
سوف نسعى يف هذا اجلزء إىل توضيح بعض العناصر املتعلقة بالعينة موضوع الدراسة ،من إطار اجملتمع و حدود
الدراسة و العينة املقصودة باالستبيان.
.1مجتمع الدراسة :
حبكم أن االستبيان يهدف ملعرفة مدى تطابق وجهات النظر حول متطلبات تطبيق النظام احملاسيب املايل من جهة
ومستجدات اليت تعرفها حماسبة على مستوى الدويل من جهة أخرى  ،وحبكم أن احملاسب هو املعين بتطبيق هذا النظام
استهدف االستبيان املمارسني ملهنة احملاسبة وكذا األكادمييني األكثر إطالع على احملاسبة الدولية.
وعليه مت حصر جمتمع الدراسة إىل:
املهنيني املعتمدين (خرباء احملاسبة ،حمافظي اصحسابات واحملاسبني املعتمدين) ؛احملاسبني يف املؤسسات االقتصادية ؛ أساتذة اجلامعة املهتمني باجملال احملاسيب ،طلبة الدراسات العليا ختصص حماسبة ..0عينة الدراسة:
مل يتم حتديد حجم العينة مسبقا قبل توزيع أو نشر االستبيان ،قمنا بتوزيع حوايل  002استمارة بالنسبة لالستبيان
العادي 02استمارة مشلت املمارسني ملهنة احملاسبة سواءا (أكادمييني ،حماسيب  ،مراجعني) ،وزعت معظم االستمارات يف
والية البويرة وبعض الواليات القريبة حبكم مكان اإلقامة ،واعتمادنا يف معظم اصحاالت على طريقة التسليم و اإلستالم
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املباشر مع االستعانة ببعض الزمالء ،أما بالنسبة لالستبيان اإللكرتوين فاعتمادنا على توزيعه على أكثر من  02شخص،
حتصلنا على بريدهم اإللكرتوين.
الجدول رقم( :)1-4اإلحصائيات الخاصة باستمارة االستبيان
البيان

االستبيان االلكرتوين

االستبيان العادي

اجملموع

العدد

النسبة%

العدد

النسبة%

العدد

النسبة%

االستمارات املوزعة

02

%100

02

%100

002

%100

االستمارات املسرتجعة

86

%57.77

00

%77

50

%50.60

االستمارات امللغاة

26

%6.66

03

%07

00

%02

االستمارات صاصحة

82

%88.88

26

%02

86

%80.60

املصدر :من إعداد الطالب.
المطلب الثالث :حدود الدراسة
تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:
.1الحدود المكانية :مت هذه الدراسة امليدانية بالبحث عن متطلبات تطبيق النظام احملاسيب املايل يف ظل تطور احملاسبة

الدولية ،من خالل حتديد مدى تطابق وجهات النظر ألفراد العينة اليت مت حصرها يف أكادمييني ،املهنيني و املوظفني يف
املؤسسات االقتصادية العمومية و اخلاصة يف والية البويرة حبكم تواجدنا ،كما امتدت لبعض الواليات اجملاورة(املدية،
البليدة).
.0الحدود الزمنية  :استمرت الدراسة امليدانية حوايل شهرين ،حيث امتدت من منتصف شهر مارس  0207إىل هناية
شهر أفريل  0207نظرا لضيق الوقت املخصص إلجراء البحث والصعوبات اليت واجهتنا للتقرب من أفراد اجملتمع ورفض
الكثري منهم اإلجابة عن األسئلة.
.3الحدود الموضوعية  :اهتمت الدراسة بالنظام احملاسيب املايل وتوافق مع معايري اإلبالغ املايل الدولية ،دون سواها من
املواضيع احملاسبية األخرى.

ونشري إىل إىل بعض املشاكل اليت اعرتضت الطالب من خالل عملية اتصاله بأفراد العينة ،وسبب يف ذلك االنتشار
اجلغرايف ألفراد العينة ،مما حال يف بعض األحيان من تقدمي التوضيحات الالزمة يف حال وقوع لبس ،لدى بعض أفراد
العينة املقصودة ،من خالل اجلدية يف اإلجابة و اصحرص على إعادة االستمارة املسلمة هلم.
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المبحث الثاني :تحليل نتائج االستبيان

قبل أن نشرع يف حتليل نتائج االستبيان جتدر اإلشارة إىل أن مجع البيانات و تبويبها قد مت بإستخدام الربنامج SPSS
( Excel2010 ،)IBM SPSS Statistics v19والذين يعتربان يف الواقع مصدر لكافة اجلداول اليت تتضمن
التكرارات و النسب املئوية املتعلقة باإلجابات الواردة ،إضافة إىل الدوائر النسبية املرفقة.
المطلب االول :الخصائص الديمغرافية للعينة
.1الجدول رقم( :)2-4توزيع العينة حسب المؤهل العلمي
البيان

التكرار

النسبة

ليسانس

28

41,2%

ماستر

20

29,4%

ماجيستر

15

22,1%

دكتوراه

5

7,4%

المجموع

68

100%

الشكل رقم (:)1-4توزيع العينة حسب المؤهل العلمي

ليسانس
41%

دكتورا
7%

ماجيستر
22%

ماستر
30%

املصدر :من اعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  SPSSوExcel
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أظهرت الدراسة فيما يتعلق بالسؤال األول أن نسبة  %00من املستجوبني هلم شهادة ليسانس يف حني جند %32
هلم شهادة ماسرت و  %00هلم شهادة ماجيسرت بينما  %5هلم شهادة دكتورا ،وبالتايل أغلب املستجوبني هم خرجي
الدراسات العليا ،يكونوا على إطالع باملعلومات املتعلقة مبوضوع البحث.
.2الجدول رقم( :)3-4توزيع العينة حسب المهنة
البيان

التكرار

النسبة

أستاذ جامعي

20

29,4%

محاسب

33

48,5%

محافظ حسابات

15

22,1%

مجموع

68

100%

الشكل رقم(:)2-4توزيع العينة حسب المهنة

محافظ حسابات
22%

أستاذ جامعي
29%

محاسب
49%

املصدر :من اعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  SPSSوExcel
أظهرت الدراسة فيما يتعلق بالسؤال الثاين أن نسبة  %00من املستجوبني هم احملاسبني و %00من املستجوبني هم
أساتذة جامعني ،يف حني جند أيضا نسبة  %00حمافظي حسابات .وهنا ميكن القول أن أغلب املستجوبني ميارسون
مهنة احملاسبة ،فهم على دراية وعلم باملعايري احملاسبية الدولية.
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.3الجدول رقم(:)4-4توزيع العينة حسب سنوات الخبرة
البيان

التكرار

النسبة

أقل من 5سنوات

38

55,9%

من  6إلى 14سنة

25

36,8%

أكثر من 15سنة

5

7,4%

المجموع

68

100%

الشكل رقم(:)3-4توزيع العينة حسب سنوات الخبرة
أكثر من 15سنة
7%

من  6إلى 14سنة
37%

أقل من 5سنوات
56%

املصدر :من اعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  SPSSوExcel
من خالل الدراسة و التحليل للسؤال الثالث جند أن نسبة  %78الذين هلم سنوات خربة أقل من  27سنوات،
ونسبة  %35الذين خربهتم من 28إىل 00سنة ،ونسبة  %5هلم خربة أكثر من 07سنة .وبالتايل ميكن القول أن
املستجوبني هلم خربة كبرية يف جمال العمل سواء كمهنيني أكادمييني.
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المطلب الثاني :تطبيق النظام المحاسبي المالي
.1الجدول رقم( :)5-4آراء أفراد العينة في تبني النظام المحاسبي المالي سنة 2212
البيان

التكرار

النسبة

نعم

37

54,4%

ال

20

29,4%

دون جواب

11

16,2%

المجموع

68

100%

الشكل رقم(:)4-4آراء أفراد العينة في تبني النظام المحاسبي المالي سنة 2212

دون جواب
16%
نعم
55%

ال
29%

املصدر :من اعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  SPSSوExcel
من خالل الدراسة والتحليل للسؤال الرابع املتعلق بتبين النظام احملاسيب املايل سنة 0202فنرى أن نسبة  %77من
املستجوبني يرون أنه كان من الضروري تبين النظام احملاسيب املايل سنة  0202يف حني جند أن نسبة  %00من
املستجوبني ال يرون الضروري لتبين النظام احملاسيب املايل سنة ،0202إال أن  %08امتنعوا عن اإلجابة ،ومن خالل
التحليل نرى أن أغلب املستجوبني يرون أنه كان من الضروري تبين النظام احملاسيب املايل سنة ،0202ومن هنا ميكن
القول أن تبين النظام احملاسيب املايل سنة 0202كان من الضروري ملواكبة للتغريات حاصلة على املستوى الدويل .
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.2الجدول رقم(:)6-4آراء أفراد العينة في تأثير اإلصالحات على البيئة المحاسبية
البيان

التكرار

النسبة

تأثير إيجابي

38

55,9%

تأثير سلبي

20

29,4%

دون جواب

10

14,7%

المجموع

68

100%

الشكل رقم(:)5-4آراء أفراد العينة في تأثير اإلصالحات على البيئة المحاسبية

دون جواب
15%

تأثير سلبي
29%

تأثير إيجابي
56%

املصدر :من اعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  SPSSوExcel
من خالل الدراسة والتحليل للسؤال اخلامس واملتعلق تأثري اإلصالحات على البيئة احملاسبية ،فنرى نسبة  %78من
املستجوبني يرون أن تأثري اإلصالحات كان إجيابيا على البيئة احملاسبية ،يف حني أن جند أن نسبة  %00من املستجوبني
يرون أن تأثري هذه اإلصالحات كان سلبيا ،ومتنعوا نسبة  %07من املستجوبني عن اإلجابة ومن خالل ما سبق ميكن
القول أن تأثري اإلصالحات كان إجيابيا على البيئة احملاسبية يف اجلزائر.

75

دراسة ميدانية

الفصل الرابع

.3الجدول رقم(:)7-4آراء أفراد العينة في أثر التكوين األكاديمي لخريجي الجامعات على الممارسات
المحاسبية
البيان

التكرار

النسبة

أثر إيجابي

00

8016%

أثر سلبي

02

29,4%

دون جواب

8

616%

المجموع

68

100%

الشكل رقم(:)6-4آراء أفراد العينة في أثر التكوين األكاديمي لخريجي الجامعات على الممارسات المحاسبية

دون جواب
9%
أثر سلبي
29%
أثر إيجابي
62%

املصدر :من اعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  SPSSوExcel
من خالل الدراسة والتحليل للسؤال السادس واملتعلق بأثر التكوين األكادميي خلرجي اجلامعات على املمارسات
احملاسبية ،فنرى أن نسبة  %80من املستجوبني يرون أن تكوين األكادميي خلرجيي اجلامعات أثر إجيايب على املمارسات
احملاسبية ،يف حني نسبة %00يرون أن لتكوين األكادميي أثر سليب على املمارسات احملاسبية ونسبة %0امتنعوا عن
اإلجابة ،ومن خالل ما سبق نستنتج أن لتكوين األكادميي خلرجيي اجلامعات أثر إجيايب على املمارسات احملاسبية.
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.4الجدول رقم(:)8-4آراء أفراد العينة في النصوص القانونية الصادرة لتوضيح تطبيق النظام المحاسبي المالي
البيان

التكرار

النسبة

كافية

15

22,1%

غير كافية

32

47,1%

دون جواب

21

30,9%

المجموع

68

100%

الشكل رقم(:)7-4آراء أفراد العينة في النصوص القانونية الصادرة لتوضيح تطبيق النظام المحاسبي المالي

كافية
22%

دون جواب
31%

غير كافية
47%

املصدر :من اعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  SPSSوExcel
من خالل الدراسة والتحليل للسؤال السابع واملتعلق بالنصوص القانونية الصادرة لتوضيح تطبيق النظام احملاسيب املايل،
ويف هذا السياق نرى أن نسبة %05من املستجوبني يرون أن النصوص القانونية غري كافية لتوضيح تطبيق النظام احملاسيب
املايل ،يف حني نرى أن نسبة  %00من املستجوبني يرون أن النصوص القانونية كافية لتوضيح تطبيق النظام احملاسيب
املايل إال أن نسبة  %30امتنعوا عن اإلجابة ،ومن خالل ما سبق ميكن القول أن النصوص القانونية الصادرة لتوضيح
تطبيق النظام احملاسيب املايل تعترب غري كافية نسبيا ،وذلك بعد املشاكل اليت واجه املؤسسات يف تطبيق(.)SCF
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.5الجدول رقم(:)9-4آراء أفراد العينة في تماشي قوانين الضريبية مع متطلبات النّظام المحاسبي المالي
البيان

التكرار

النسبة

نعم

15

22,1%

ال

42

61,8%

دون جواب

11

16,2%

المجموع

68

100%

تماشي قوانين الضريبية مع متطلبات النّظام المحاسبي المالي
الشكل رقم(:)8-4آراء أفراد العينة في َّ

دون جواب
16%

نعم
22%

ال
62%

املصدر :من اعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  SPSSوExcel
من خالل الدراسة والتحليل للسؤال الثامن واملتعلق بالتماشي القوانني الضريبية مع متطلبات النظام احملاسيب املايل،
فنرى أن نسبة %80من املستجوبني يرون أن القوانني الضريبية ال تتماشى مع متطلبات النظام احملاسيب املايل ،يف حني ان
نسبة  %00من املستجوبني يرون أن القوانني الضريبية تتماشي مع متطلبات النظام احملاسيب املايل إال أن  %08امتنعوا
عن اإلجابة ،ومبا أن أغلبية املستجوبني بـ ال ،فنستنتج أن القوانني الضريبية ال تتماشى مع متطلبات النظام احملاسيب املايل.
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.6الجدول رقم(:)12-4آراء أفراد العينة في كفاية الفترة بين صدور النظام المحاسبي المالي وتاريخ إلزامية
تطبيقه
البيان

التكرار

النسبة

نعم

10

14,7%

ال

42

61,8%

دون جواب

16

23,5%

المجموع

68

100%

الشكل رقم(:)9-4آراء أفراد العينة في كفاية الفترة بين صدور النظام المحاسبي المالي وتاريخ إلزامية تطبيقه

نعم
15%

دون جواب
23%

ال
62%

املصدر :من اعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  SPSSوExcel
من خالل الدراسة و التحليل للسؤال التاسع واملتعلق بكفاية الفرتة بني صدور النظام احملاسيب املايل و إلزامية تطبيقه،
فنرى أن نسبة %80من املستجوبني يرون أن الفرتة بني صدور وإلزامية تطبيق النظام احملاسيب املايل غري كافية ،يف حني
جند أن  %07يرون أن الفرتة بني صدور وإلزامية تطبيق النظام احملاسيب املايل كافية ،ومتنعوا %03عن اإلجابة ،ومبا أن
اغلبية املستجوبني أجابوا ب ـ ال ،فنستنتج أن الفرتة بني صدور النظام احملاسيب املايل وإلزامية تطبيقه غري كافية لتأهيل
املؤسسات وذلك بعد أن جتذر املخطط الوطين احملاسيب ألكثر من ثالثة عقود.
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المطلب الثالث :النظام المحاسبي المالي ومستجدات معايير اإلبالغ المالي الدولية

.1الجدول رقم(:)11-4آراء أفراد العينة في نقاش حاصل بين الفاعلين في مجال المحاسبة حول مستجدات
معايير()IFRS
البيان

التكرار

النسبة

نقاش قوي

10

14,7%

نقاش ضعيف

32

47,1%

اليوجد نقاش

16

23,5%

دون جواب

10

14,7%

المجموع

68

100%

الشكل رقم(:)12-4آراء أفراد العينة في نقاش حاصل بين الفاعلين في مجال المحاسبة حول مستجدات
معايير()IFRS

نقاش قوي
15%

دون جواب
15%
اليوجد نقاش
23%

نقاش ضعيف
47%

املصدر :من اعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  SPSSوExcel
من خالل الدراسة والتحليل للسؤال العاشر واملتعلق بنقاش اصحاصل بني الفاعلني يف جمال احملاسبة حول مستجدات
معايري ( )IFRSفنرى أن نسبة  %05من املستجوبني يرون انه هنالك نقاش ضعيف ،يف حني جند أن نسبة%03
يرون أنه ال يوجد نقاش ،بينما نسبة  %07من املستجوبني يرون أنه هنالك نقاش قوي و نسبة  %07امتنعوا عن
80

دراسة ميدانية

الفصل الرابع

اإلجابة ،ومبا أن أغلبية املستجوبني يرون أن هنالك نقاش ضعيف أو ال يوجد نقاش فيمكن القول أنه ال يوجد نقاش
جاد حول مستجدات معايري ( )IFRSوآليات تطبيقها يف اجلزائر ،وهذا ما يظهر من خالل عدم قدرة املؤسسات
اجلزائرية على االستجابة ملعايري اإلبالغ املايل الدولية.
.2الجدول رقم(:) 12-4آراء أفراد العينة في تماشي التعليمات الصادرة عن مجلس الوطني للمحاسبة بعد
قانون( )11-27مع معايير()IFRS
البيان

التكرار

النسبة

نعم

22

30137%

ال

20

00100%

نسبيا

16

23,5%

دون جواب

10

14,7%

المجموع

68

100%

الشكل رقم(:)11-4آراء أفراد العينة في تماشي التعليمات الصادرة عن مجلس الوطني للمحاسبة بعد
قانون( )11-27مع معايير )(IFRS

دون جواب
15%

نعم
32%

نسبيا
24%

ال
29%

املصدر :من اعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  SPSSوExcel
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من خالل الدراسة و التحليل للسؤال اصحادي عشر واملتعلق بتماشي التعليمات الصادرة عن اجمللس الوطين للمحاسبة
بعد القانون( )00-25مع معايري( ،)IFRSفنرى أن نسبة  %32من املستجوبني يرون ان التعليمات تتماشى مع
معايري( ،)IFRSيف حني جند أن %00يرون اهنا تتماشى نسبيا ،بينما نسبة  %00من املستجوبني يرون أن التعليمات
ال تتماشى مع معايري ( )IFRSإال أن نسبة  %07امتنعوا عن اإلجابة.
ومبا أن أغلبية املستجوبني يرون أن التعليمات الصادرة عن اجمللس الوطين للمحاسبة تتماشى ولو نسبيا مع معايري
( )IFRSفيمكن القول أن التعليمات الصادرة عن اجمللس الوطين للمحاسبة لتسيري االنتقال الصحيح أكثر من دعم
وتتماشى مع معايري (.)IFRS
.3الجدول رقم(:)13-4آراء أفراد العينة في تطبيق معايير ( )IFRSيساهم تدويل وعولمة المحاسبة المحلية
البيان

التكرار

النسبة

نعم

52

76,5%

ال

10

14,7%

دون جواب

6

8,8%

المجموع

68

100%

الشكل رقم(:)12-4آراء أفراد العينة في مساهمة معايير( )IFRSفي تدويل وعولمة المحاسبة المحلية

دون جواب
9%

نعم
76%

املصدر :من اعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  SPSSوExcel
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من خالل الدراسة و التحليل للسؤال الثاين عشر واملتعلق مبسامهة تطبيق معايري( )IFRSيف تدويل وعوملة احملاسبة
احمللية فنري أن نسبة  %58من املستجوبني يرون أن تطبيق معايري ( )IFRSيساهم يف تدويل وعوملة احملاسبة احمللية ،يف
حني جند أن نسبة  %07من املستجوبني ال يرون ذلك  ،ونسبة  %0امتنعوا عن اإلجابة ،ومن خالل ما سبق ميكن
القول أن تطبيق معايري ( )IFRSيساهم يف تدويل وعوملة احملاسبة احمللية.
.4الجدول رقم(:)14-4آراء أفراد العينة في دور تطبيق معايير ( )IFRSفي تحسين عملية مراجعة القوائم
المالية
البيان

التكرار

النسبة

نعم

37

54,4%

ال

16

23,5%

دون جواب

15

22,1%

المجموع

68

100%

الشكل رقم(:)13-4آراء أفراد العينة في دور تطبيق معايير ( )IFRSفي تحسين عملية مراجعة القوائم المالية

دون جواب
22%
نعم
54%
ال
24%

املصدر :من اعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  SPSSوExcel
من خالل الدراسة و التحليل للسؤال الثالث عشر واملتعلق بدور تطبيق معايري ( )IFRSيف حتسني عملية مراجعة
القوائم املالية فنرى أن نسبة  %70من املستجوبني يرون أن تطبيق معايري ( )IFRSيسمح بتحسني عملية مراجعة

83

دراسة ميدانية

الفصل الرابع

القوائم املالية ،يف حني جند  %00ال يوافقون الرأي ،وامتنعوا نسبة %00عن اإلجابة ،ومن هنا ميكن القول أن تطبيق
معايري ( )IFRSحيسن عملية مراجعة القوائم املالية.
.5الجدول رقم(:)15-4آراء أفراد العينة في تحديث النظام المحاسبي المالي
البيان

التكرار

النسبة

نعم

52

76,5%

ال

16

23,5%

المجموع

68

100%

الشكل رقم(:)14-4آراء أفراد العينة في تحديث النظام المحاسبي المالي

ال
24%

نعم
76%

املصدر :من اعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  SPSSوExcel
من خالل الدراسة و التحليل للسؤال الرابع عشر واملتعلق بتحديث النظام احملاسيب املايل فنرى أن نسبة  %58من
املستجوبني يرون حاجة النظام احملاسيب املايل إىل حتديث ،يف حني جند نسبة  %00من املستجوبني ال يرون حاجة
لذلك ،وما يالحظ هنا هو وجود إمجاع لدى األغلبية على حاجة النظام احملاسيب املايل إىل حتديث.
ومنه ميكن استنتاج أن النظام احملاسيب املايل حيتاج إىل حتديث بعدما بات ال يستجيب للتغريات اصحاصلة على مستوى
معايري اإلبالغ املايل الدولية من جهة وصعوبات تطبيقه من طرف املؤسسات اجلزائرية.
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.6الجدول رقم( :)16-4آراء أفراد العينة في دواعي تحديث النظام المحاسبي المالي
البيان

التكرار

النسبة

تكيف مع البيئة الجزائرية

10

15%

تتوافق مع المعايير()IFRS

20

29%

38

56%

68

100%

تتوافق مع المعايير( )IFRSمع
مراعات البيئة الجزائرية
المجموع

الشكل رقم(:)15-4آراء أفراد العينة في دواعي تحديث النظام المحاسبي المالي
تكيف مع البيئة
الجزائرية
15%

تتوافق مع المعايير
مع مراعات البيئة
الجزائرية
56%

تتوافق مع المعايير
29%

املصدر :من اعداد الطالب باالعتماد على خمرجات  SPSSوExcel
أظهرت الدراسة فيما يتعلق بإجابة بنعم عن السؤال الرابع عشر ،فنرى أن نسبة  %78من املستجوبني يرون أن جيب
حتديث( )SCFمبا يتوافق مع معايري( ) IFRSمع مراعات البيئة اجلزائرية ،يف حني جند أن نسبة  %00من املستجوبني
يرون أنه جيب حتديث( )SCFلتوافق مع املعايري ( ،)IFRSبينما  %07يرون أنه جيب حتديث النظام احملاسيب املايل
لتكيفه مع البيئة اجلزائرية.
ومن خالل التحليل نستنتج أن النظام احملاسيب املايل حيتاج إىل حتديث مبا يتوافق مع معايري مع مراعات خصائص
البيئة اجلزائرية والظروف اليت حتيط هبا ،وذلك لتجنب اآلثار وخيمة التعارض بني متطلبات معايري( )IFRSوواقع الذي
تفرضه البيئة اجلزائرية على املؤسسات االقتصادية .
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الفصل الرابع
خالصة الفصل:

من خالل الدراسة امليدانية اليت أجريناها ،على العينة اليت مت اختيارها من أساتذة اكادمييني ومهنيني وحماسيب
املؤسسات االقتصادية ،وحتليل آرائهم وإجاباهتم استطعنا أن نستخلص ما يلي:
 هنالك قناعة وامجاع على تبين النظام احملاسيب املايل ملواكبة التحوالت االقتصادية اليت انتهجتها اجلزائر ،وكذا التأثرياإلجيايب لإلصالحات على البيئة احملاسبية يف اجلزائر رغم بعض النقائص؛
 ضرورة تكثيف برامج التكوين لتأهيل احملاسب حىت يستطيع تطبيق النظام احملاسيب املايل ،مع ضرورة إصالح منظومةالتعليم والتكوين احملاسيب انطالقا من حتسني مستوى برامج التعليم والتكوين؛
 جل املستجوبني يؤكدون أن الفرتة بني صدور النظام احملاسيب املايل وإلزامية تطبيق كانت غري كافية لتأهيل املؤسسات.هناك شبه إمجاع على عدم متاشي القوانني الضريبة مع متطلبات النظام احملاسيب املايل ،فهناك العديد من نقاطاالختالف ،فالنظام احملاسيب املايل مل يتبعه تعديالت على النظام الضرييب ؛
 عدم وجود نقاشات جادة حول مستجدات معايري اإلبالغ املايل وآليات تكيفها مع البيئة اجلزائرية؛ التعليمات الصادرة عن اجمللس الوطين للمحاسبة واملتعلقة بالنظام احملاسيب املايل جاءت لتسري االنتقال كثر مناالستجابة ملعايري االبالغ املايل الدولية؛
 يسمح تطبيق معايري االبالغ املايل الدولية بعوملة احملاسبة احمللية و تدويلها؛ تطبيق معايري اإلبالغ املايل الدولية يساهم يف حتسني املمارسات احملاسبية و مراجعة القوائم املالية لتميزها خبصائصاملعلومة املالية؛
 هنالك إمجاع على اصحاجة لتحديث النظام احملاسيب املايل مبا يتوافق مع مستجدات معايري اإلبالغ املايل الدولية معمراعات خصائص البيئة احملاسبية يف اجلزائر.
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إن التطورات السريعة واالنتشار الكبري للمعامالت االقتصادية بني البلدان متجاهلة بذلك احلدود السياسية ،بدأت
مشكلة االختالفات يف املمارسات احملاسبية تطفو إىل السطح ،وبدأ معها اإلهتمام املتزايد بتوحيد املمارسات احملاسبية
عرب العامل ،وخلصت اجلهود املبذولة بإنشاء جلنة معايري احملاسبة الدولية سنة  ،1973مث ليحل حملها جملس معايري
احملاسبة سنة  ،1002حيث أمثرت تلك اجلهود بإصدار جمموعة كبرية من املعايري احملاسبية الدولية  IAS/IFRSاليت
غطت بذلك خمتلف األحداث االقتصادية واملشاكل املطروحة ،وقامت اجلزائر بتطوير نظام حماسيب مايل اعتمد سنة
 2007وساري التطبيق إبتداء من جانفي  ،2010ليكون بديال للمخطط الوطين للمحاسبة لسنة  ،1975وامليزة
األساسية هلذا النظام أنه مستوحى من املعايري احملاسبية الدولية ،جاء هبدف رفع مصداقية وجودة وفائدة املعلومات املالية
اليت تصدرها املؤسسات االقتصادية العاملة يف اجلزائر ،هذا من جهة ،وهبدف مواكبة املتطلبات الدولية من جهة أخرى،
السيما تلك املتعلقة مبتطلبات املنظمة العاملية للتجارة والشركات املتعددة اجلنسيات.
يعترب النظام احملاسيب املايل نتاجا للتوجه حنو عوملة املمارسات احملاسبية مبا أنه مستوحى من معايري احملاسبة الدولية ،كما
ميثل قطيعة جذرية مع الثقافات واملمارسات احملاسبية املسندة للمخطط احملاسيب الوطين ،وعليه يتطلب تطبيقه مجلة من
اإلجراءات واإلصالحات اليت من شأهنا أن تضمن التطبيق اجليد والسلس للنظام ،وتعترب املؤسسة االقتصادية اجلزائرية
املعين األول هذه اإلصالحات.
تواجه املؤسسة االقتصادية اجلزائرية الكثري من التحديات املرتبطة مبوضوع التطبيق للنظام احملاسيب املايل ،منها ما يرتبط
بالقانون واإلجراءات املرافقة لتطبيقه نتيجة للتحول العميق الذي مس بشكل مباشر الثقافات واملمارسات احملاسبية،
ومنها ما يرتبط مبواكبة هذا النظام للمستجدات على مستوى معايري  IAS/IFRSباإلضافة إىل اإلمكانيات والوسائل
املادية والبشرية اليت جيب تسخريها لضمان تطبيق سلس للنظام احملاسيب املايل وضرورة التكوين باعتماد إسرتاتيجية تكوين
طويلة املدى من شأهنا أن ترسخ معامل الثقافة احملاسبية اجلديدة.
.1إختبار الفرضيات:
من خالل استعراضنا ملختلف جوانب املوضوع ،ومن خالل الدراسة اليت تضمنتها خمتلف الفصول وأجزاء البحث
توصلنا اثناء اختبار الفرضيات إىل النتائج التالية:
فيما خيص الفرضية األوىل واملرتبطة بالتغريات ومستجدات اليت تعرفها هيئة معايري احملاسبة الدولية كمحطة هامة يف
مستقبل اهليئة حنو تطور الفكر احملاسيب وكذلك إرساء منوذج دويل للتوحيد احملاسيب  ،فلقد تبني صحة هذه الفرضية من
خالل الدراسة النظرية لتطورات اهليئة ،منذ عقد من الزمن ،مبا أن معايري اإلبالغ املايل الدولية أصبحت اللغة العاملية
إلعداد التقارير املالية بال منازع ،فاهليئة خطت خطوة كبرية حنو جتسيد هدفها األساسي املتمثل يف تزويد أسواق املال
العاملية باملعايري اليت تضمن القراءة املوحدة للقوائم املالية اخلتامية ،مما يساعد على مواكبة عاملية األنشطة االقتصادية
للمؤسسات.
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وخبصوص الفرضية الثانية املتعلقة بارتباط جناح مسار اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر مبا يضمن هلا حتقيق أهدافها التنموية
واالستفادة من فرص االقتصاد العاملي بأقل تكلفة ممكنة بتبين تطبيق معايري ( ،)IFRSفلقد حتققت صحة الفرضية
انطالقا من إسرتاتيجية التوحيد اليت تتأخذها معايري احملاسبة الدولية ،إال أن عدم مراعات االحتياجات واملتطلبات
احملاسبية اخلاصة باملؤسسة وفق الظروف اليت حتيط هبا ،قد تؤدي إىل آثار وخيمة على املؤسسة وبالتايل عدم جناح مسرية
اإلصالح احملاسيب.
أما خبصوص الفرضية الثالثة واملتعلقة بتطبيق النظام احملاسيب املايل يقتضي مجلة من اإلصالحات اليت جيب أن تتم
على مستوى املنظومة اجلبائية والتشريعية ،فلقد حتققت صحة الفرضية من خالل عرض النظام احملاسيب املايل الذي يعترب
ثورة يف املمارسات احملاسبية اليت كانت سائدة يف للمخطط الوطين احملاسيب ،لذا يتطلب مجلة من اإلصالحات وهو األمر
الذي يؤيده أغلب املستجوبني.
وفيما يتعلق بالفرضية الرابعة واملتعلقة بنجاح اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر مرتبط بالتوافق مع معايري اإلبالغ املايل
الدولية ،فلم تتحقق صحة هذه الفرضية انطالقا من استعراض لواقع البيئة احملاسبة يف اجلزائر ،فإذا مل يتم مراعات واقع
البيئة احملاسبية للجزائر فلن تأيت معايري احملاسبة بالفائدة املرجوة منها ،وهو ما أمجع عليه جل املستجوبني.
.2نتائج الدراسة:
انطالقا من الدراسة النظرية وامليدانية توصلنا إىل عدد من النتائج ميكن تلخيصها فبما يلي:
 تعترب معايري اإلبالغ املايل الدولية معايري إرشادية غري إلزامية التطبيق دوليا ،إال أن متطلبات العوملة والشركات املتعددةاجلنسيات فرضت تطبيقها على العديد من الدول واليت تبنتها إما جزئيا أو كليا؛
 التغريات االقتصادية أثرت بشكل كبري على البيئة احملاسبية الدولية ،مما أدى إىل ضرورة التوجه حنو التوحيد أو التوافقيف املمارسات احملاسبية بني الدول؛
 تبىن النظام احملاسيب املايل بعض معايري اإلبالغ املايل الدولية وإلتزم هبا ،إال أنه خرج عنها يف بعض اجلزئيات(اإلهتالكات ،املؤونات ،شهرة احملل).
 مل تقم اجلزائر منذ إنشاء النظام احملاسيب املايل سنة 1002بأي تعديل أو مواكبة لإلضافات والتطورات اليت حصلتعلى مستوى معايري اإلبالغ املايل الدولية؛
 املنظومة الضريبة يف اجلزائر حاليا ال تساعد على االستجابة ملستجدات معايري اإلبالغ املايل الدولية؛ -نقص يف برامج التكوين لتأهيل احملاسب حىت يستطيع تطبيق النظام احملاسيب املايل؛
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 مراعات خصوصية البيئة اجلزائرية عند أي تعديالت يف النظام احملاسيب املايل تتعلق بتبين معيار من معايري اإلبالغاملايل الدولية.
 .3التوصيات:
من خالل دراستنا ملختلف جوانب املوضوع ،وبناءا على الدراسة النظرية ونتائج الدراسة امليدانية ونتائج التحليل
اإلحصائي لإلستبيان ،ميكن أن خنرج جبملة من التوصيات وهي:
 القيام مبجهودات إضافية يف ما خيص التشريعات الضريبية مع تعزيز إستقاللية املمارسات احملاسبية عن التوجيهاتالضريبية؛
التكفل بالتكوين ،فيجب أن يكون موجه لفائدة مجيع العمال يف جمال احملاسبة مبختلف مستوياهتم ومسؤولياهتم؛ضرورة إكساب النظام احملاسيب املايل درجة معينة من املرونة ،وعدم إخضاعه مثل بقية القوانني عند تعديلها للمراحلاإلدارية املعمول هبا يف اجلزائر ،واهلدف من ذلك التأقلم السريع مع خمتلف املستجدات احمللية والدولية ،خصوصا أن
املعلومة املالية هلا قيمة كبرية ،تنخفض مبرور الوقت؛
 من األحسن إشراك خمتلف املمارسني ملهنة احملاسبة عند القيام بأي تعديل مستقبلي على النظام احملاسيب املايل؛ االهتمام بالتواصل بني األكادمييني واملهنيني لتبادل املعارف واخلربات؛ تكثيف املؤمترات والندوات وامللتقيات وخاصة الدولية منها ،لتبادل وجهات النظر واالستفادة من خربات بعض الدولالعربية واألجنبية اليت كانت سباقة يف انتهاج معايري احملاسبة الدولية.
.4أفاق الدراسة:
تناولنا من خالل هذا البحث ،موضوع النظام احملاسيب املايل ومدى توافقه مستجدات معايري اإلبالغ املايل الدولية،
باعتباره اهلدف املنشود من اإلصالحات احملاسبية اليت قامت هبا اجلزائر ،وعليه مل نتطرق جلوانب أخرى ذات صلة
كإمكانية تطبيق معايري اإلبالغ املايل الدولية على املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر ،أوجه القصور يف تطبيق
معايري اإلبالغ املايل الدولية (حالة اجلزائر)  ،النظام احملاسيب املايل ودوره يف تنشيط سوق املايل اجلزائري.
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منشورة ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر.9005،
 .2نوي احلاج ،انعكاسات تطبيق التوحيد احملاسيب على القوائم املالية للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية ،مذكرة خترج
تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستري ،فرع مالية وحماسبة ،جامعة الشلف.9002 ،
 .10يوسف حريزي ،تطبيق النظام احملاسيب املايل  ،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ماسرت  ،ختصص
حماسبة ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة .2011،
ج .الملتقيات:
 .1آيت حممد مراد ،أحبري سفيان  ،النظام احملاسيب املايل اجلديد يف اجلزائر"حتديات وأهداف" ،ملتقى دويل حول
اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل اجلديد وآليات تطبيقه يف ظل املعايري احملاسبية الدولية ، IAS/IFRS
جامعة اجلزائر 15 -13 ،أكتوبر .9002
 .9طييب عبد اللطيف وآخرون ،مكانة النظام احملاسيب املايل اجلزائري يف ظل املعايري الدولية للمحاسبة ،امللتقى الدويل
األول حول إشكالية حتديث النظام احملاسيب املايل وفق مستجدات معايري احملاسبة والتقارير املالية الدولية ،جامعة
البليدة يومي 14.13ديسمرب .9011
 .3صفاء بوضياف ،أفاق تكييف النظام احملاسيب املايل يف البيئة حماسبية اجلزائرية ،ملتقى وطين حول واقع وآفاق
النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ،جامعة اجلزائر ،يومي 05،06ماي.9013
 .4خمتار مسامح ،النظام احملاسيب املايل اجلزائري اجلديد وإشكالية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف اقتصاد غري
مؤهل ،امللتقى الدويل األول حول النظام احملاسيب املايل اجلديد يف ظل معايري احملاسبة الدولية ،املركز اجلامعي
بالوادي ،يومي 17.16جانفي .2010
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قائمة المراجع:
 .5نور الدين مزياىن ،املعايري الدولية و البيئة اجلزائرية  :مقومات ومتطلبات التطبيق ،امللتقى الدويل األول حول النظام
احملاسيب املايل اجلديد ،املركز اجلامعي بالوادي 12-17 ،جانفي.9010
د-المجالت:
 .1زغدار امحد ،سفري حممد ،خيار اجلزائر بالتكيف مع متطلبات اإلفصاح وفق معايري احملاسبة
الدولية) ، (IAS/IFRSجملة الباحث ،العدد.9010 ،07
 .9عبد احلميد الصيح  ،العوملة وتأثريها على املعايري احملاسبية الدولية وانعكاساهتا على التطبيقات احملاسبية يف الدول
النامية ،جملة اإلداري ،اجمللد  94العدد .20
 .3نعيم خوري ،معايري حماسبية عاملية موحدة هل تولد بعد عام  ،9005جملة البنوك ،اجمللة ،99العدد ،4األردن،
.9003
ه-القوانين والتشريعات:
. 1القوانين:
 قانون رقم  11-07مؤرخ يف  95نوفمرب  ،9007املتضمن النظام احملاسيب املايل ،اجلريدة الرمسية ،اجلزائر ،عدد،74.9007
. 9المراسيم:
 املرسوم التنفيذي رقم 156-02املؤرخ يف 96ماي  ،9002املتضمن تطبيق أحكام القانون  ،11-07اجلريدةالرمسية ،اجلزائر ،عدد.9002 ،97
 املرسوم التنفيذي رقم103 - 90املؤرخ يف  27مارس  ،1220احملدد لشروط إعادة تقييم التثبيتات املادية القابلةلإلهتالك والواردة يف ميزانية املؤسسات اخلاضعة للقانون التجاري ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،
العدد ،14الصادرة بتاريخ  04أفريل .1990
. 3القرارات:
 القرار املؤرخ يف  96جويلية  9002واحملدد لقواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونةاحلسابات وقواعد سريها ،واحملدد ألسقف رقم األعمال وعدد املستخدمني والنشاط ،املطبقة على الكيانات الصغرية
بغرض مسك حماسبة مالية مبسطة ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،العدد  12للسنة ، 46
الصادرة بتاريخ 95 :مارس .9002
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يقوم الطالب بإجراء دراسة بعنوان :النظام المحاسبي المالي في ظل مستجدات معايير اإلبالغ المالي الدولية
وذلك استكماال ملتطلبات نيل شهادة املاسرت ختصص حماسبة وتدقيق ،لذلك نرجو منكم التكرم باإلجابة على األسئلة
اليت حيتويها االستبيان و ذلك بوضع إشارة ( )xأمام اإلجابة اليت تعتقد أهنا صحيحة ،و حنيطكم علما بأن إجابتكم
سيتم استعماهلا فقط ألغراض البحث العلمي ،وأن دقة النتائج اليت ستتوصل هلا الدراسة تعتمد على مدى جتاوبكم مع
االستبيان الذي بني أيديكم لذا نرجو أن تتم اإلجابة عن األسئلة بكل عناية ودقة.
كما حنيطكم علما بأنه ميكنكم احلصول على نسخة من هذا العمل يف حال اهتمامكم باملوضوع.
أشكر لكم حسن تعاونكم
طالب :زواوي مسعود
أوال :معلومات عامة:
 .1الشهادة اجلامعية احملصل عليها:
ليسانس

ماسرت

دكتوراه

ماجستري

 .2املهنة:
أستاذ جامعي

حمافظ حسابات

حماسب يف شركة

 .3اخلربة:
من  6إىل  11سنوات

أقل من  5سنوات
ثانيا :تطبيق النظام المحاسبي المالي

 .4هل كان من الضروري على اجلزائر تبين النظام احملاسيب املايل سنة 2212؟
نعم

دون جواب

ال

 .1كيف كان تأثري هذه اإلصالحات على البيئة احملاسبية ؟
تأثري إجيايب

دون جواب

تأثري سليب
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أكثر من  11سنة

 .6كيف تقيم أثر التكوين األكادميي على املمارسات احملاسبية خلرجي اجلامعات؟
أثر اجيايب

دون جواب

أثر سليب

 .7هل ترى أن النصوص القانونية الصادرة حلد اآلن كافية لتوضيح كيفيات تطبيق النظام احملاسيب املايل ؟
كافية

دون جواب

غري كافية

 .8حسب رأيك ،هل تت َّماشي قوانني الضريبية مع متطلبات النّظام احملاسيب املايل؟
ال

نعم

دون جواب

نسبيا

 .9هل ترى أن الفرتة بني صدور النظام احملاسيب املايل وتاريخ إلزامية تطبيقه ،كافية لتأهيل املؤسسة لكي تستطيع
تطبيق هذا النظام ؟
نعم

دون جواب

ال

ثالثا  :النظام المحاسبي المالي ومعايير اإلبالغ المالي الدولية
 .12يف رأيك ،هل هنالك نقاش بني الفاعلني يف جمال احملاسبة حول مستجدات معايري( )IFRSو أليات تطبيقها ؟
نقاش ضعيف

نقاش قوي

دون جواب

ال يوجد نقاش

 .11هل تعتقد أن التعليمات الصادرة عن جملس الوطين للمحاسبة بعد قانون( )11-27تدعم متاشي مع معايري
( )IFRS؟
ال

نعم

دون جواب

نسبيا

 .12يف رأيك ،هل تطبيق معايري ( )IFRSيساهم تدويل وعوملة احملاسبة احمللية.؟
نعم

دون جواب

ال

 .13هل يؤدي تطبيق معايري ( )IFRSإىل حتسني عملية مراجعة القوائم املالية لتميزها خبصائص النوعية للمعلومة
املالية ؟
نعم

دون جواب

ال

 .14يف رأيك  ،هل حيتاج النظام احملاسيب املايل إىل حتديث؟ نعم

ال

 .11إذا كانت اإلجابة (نعم) ملاذا:
 تكيف مع البيئة اجلزائرية توافق مع معايري()IFRSتوافق مع املعايري مع مراعات البيئة اجلزائريةشكرا على الوقت املخصص لإلجابة على االستبيان.
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Je me présente, je m’appel zouaoui messaoud étudiant en Master deux, option :
comptabilité et audit. j’ai l’honneur de sollicité votre bien veillance de bien vouloir
accepter ma demande de votre participation a cet exposé intitulé :
(Système de comptabilité financière à l'ombre d’actualisation des normes
internationales d'information financière), et j’espère que vous répondez sur ce
questionnaire précieusement.
Comme je vous informe que vous réponses seront servis pour des fins
scientifiques, une copie de ce travail vous sera transmise.
Merci d’avance.
A. Informations générales :
1.

Diplôme:

Licence
2.

Master

doctorat

Profession:
Prof

3.

Magister

comptable

comuser aux comptes

Expérience professionnelle:
Moins de 5 ans

De 6 à 14 ans

Plus de 15 ans

B. le système comptable financier:
4. Etait-il nécessaire pour l'Algérie d’adopter le système comptable
financier0202?
Oui
Non
Sans réponse
5. Comment a été l'impact de ces réformes sur l'environnement comptable?
impact positif
l'impact négatif
sans réponse
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6.

Comment jugez-vous L'impact de la formation académique sur les pratiques
comptables des diplômés universitaires?
Positif
Négatif
Sans réponse

7.

Pensez-vous que les textes juridiques publiés à ce jour sont suffisant pour
illustrer le système comptable financier?
Suffisants

Non suffisants

Sans réponse

Pensez-vous que le système fiscal actuel se correspond avec le système
comptable financier?

8.

Oui

Non

à un certain degré

Sans réponse

Pensez-vous que le délai entre l'apparition de système comptable financier et la
date d'application obligatoire suffisant pour qualifier l'entité pour être en
mesure d'appliquer ce système?

9.

Oui

Non

Sans réponse

C. le système comptable financier et les normes(IFRS):
10.

A votre avis est-ce-qu'il y a un dialogue entre les différents acteurs, dans le
domaine de la comptabilité, pour l'application du normes internationales
d'information financière et étudier son impact après son application?

Dialogue consistant

Dialogue faible

Absence de Dialogue

sans réponse
11.

Pensez-vous que les instructions émises par le Conseil national de la
comptabilité après la loi (07-11) soutient la compatibilité avec les normes
(IFRS)?

Oui
12.

à un certain degré

sans réponse

. À votre avis, appliquez-vous les normes (IFRS) contribue à la mondialisation
de la compatibilité locale?

Oui
13.

Non

Non

sans réponse

. Est-ce que l'application des normes (IFRS) pour améliorer les états financiers
vérifiés pour l'excellence dans le processus des caractéristiques qualitatives de
l'information financière?
Oui

Non

sans réponse
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14.

Etes-vous convaincu par actualisation du (SCF) ?

Oui

Non

15.

Si la réponse est oui, pourquoi ?
- adaptation avec l'environnement algérien
- l’harmonisation avec les normes (IFRS)
- l’harmonisation avec les normes (IFRS) et en tenant l'environnement
algérien

Merci pour le temps alloué pour répondre .
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Diplôme:
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

license

28

41,2

41,2

41,2

Master

20

29,4

29,4

70,6

Magister

15

22,1

22,1

92,6

Doctorat

5

7,4

7,4

100,0

68

100,0

100,0

Total

Fonction:
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

prof

20

29,4

29,4

29,4

comptable

33

48,5

48,5

77,9

expertise comptable

15

22,1

22,1

100,0

Total

68

100,0

100,0

Experience:
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Moins de 5 ans de

38

55,9

55,9

55,9

6 à 15 ans

25

36,8

36,8

92,6

5

7,4

7,4

100,0

68

100,0

100,0

plus de 15 années
Total

Question n°04:
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Oui

37

54,4

54,4

54,4

Non

20

29,4

29,4

83,8

sans réponse

11

16,2

16,2

100,0

Total

68

100,0

100,0
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Question n°50:
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

impact positif

38

55,9

55,9

55,9

impact négatif

20

29,4

29,4

85,3

sans réponse

10

14,7

14,7

100,0

Total

68

100,0

100,0

Question n°50:
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

positif

42

61,8

61,8

61,8

négatif

20

29,4

29,4

91,2

6

8,8

8,8

100,0

68

100,0

100,0

sans réponse
Total

Question n°50:
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Suffisants

15

22,1

22,1

22,1

no Suffisants

32

47,1

47,1

69,1

sans réponse

21

30,9

30,9

100,0

Total

68

100,0

100,0

Question n°50:
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Oui

15

22,1

22,1

22,1

Non

42

61,8

61,8

83,8

sans réponse

11

16,2

16,2

100,0

Total

68

100,0

100,0
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Question n°50:
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Oui

10

14,7

14,7

14,7

Non

42

61,8

61,8

76,5

sans réponse

16

23,5

23,5

100,0

Total

68

100,0

100,0

Question n°05:
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Dialogue consistant

10

14,7

14,7

14,7

Dialogue faible

32

47,1

47,1

61,8

Absence de Dialogue

16

23,5

23,5

85,3

sans réponse

10

14,7

14,7

100,0

Total

68

100,0

100,0

Question n°00:
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Oui

22

22,2

22,2

22,2

Non

22

22,4

22,4

61,8

à un certain

16

23,5

23,5

85,3

sans réponse

10

14,7

14,7

100,0

Total

68

100,0

100,0

degré

Question n°01:
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Oui

52

76,5

76,5

76,5

Non

10

14,7

14,7

91,2

6

8,8

8,8

100,0

68

100,0

100,0

sans réponse
Total
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Question n°01:
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Oui

37

54,4

54,4

54,4

Non

16

23,5

23,5

77,9

sans réponse

15

22,1

22,1

100,0

Total

68

100,0

100,0

Question n°01:
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Oui

52

76,5

76,5

76,5

Non

16

23,5

23,5

100,0

Total

68

100,0

100,0

Question n°15:
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

(SCF)

02

04,7

04,7

04,7

(IFRS)

24

23,2

23,2

50,0

(SCF/IFRS)

34

50,0

50,0

100,0

Total

68

100,0

100,0
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