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نظام محاسبي  إیجادضرورة  متعددة الجنسیات والمؤسسات المالیة العولمة المتزایدة لألسواق عن نتج لقد

ومما ال شك فیه أن ثمة . من طرف كل دول العالم مقبوالیكون ) الیس بالضرورة موحد(عالمي متناسق ومتقارب 

المساهمة في تقلیص :  منها على سبیل المثال اذكر بعضالدولي یمكن  اإلطاریجابیات لوجود مثل هذا إ فوائد و 

 طرفمقارنتها من  مكانیةإفهمها ومن ثم وعرض القوائم المالیة لمختلف الشركات العالمیة وتسهیل  إعدادتكالیف 

األمر الذي یساعد . فحسب، بل على مستوى العالم ككل اإلقلیميالمستثمرین الدولیین لیس على الصعید المحلي أو 

  .واالستثمار في كل األقطار بصرف النظر عن الحدود الجغرافیة لتمویلارفع من حركیة حتما في ال

تكامل األسواق المالیة على المستوى العالمي له " :تینالتالی تینفي العبار وآخرون  Choi إلیهوهذا ما أشار  

التوفیق الرئیسي لحركیة  دافعالدولیة العد األسواق المالیة تُ . ... تأثیر كبیر على شكل التطور المحاسبي في المستقبل

  1".المحاسبي الدولي

على توافق األنظمة  1973في لندن سنة  إنشائهامنذ  )IASC(قد عملت لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة و   

لم تكن هذه اللجنة . المحاسبیة الدولیة وتقلیص االختالفات التي كانت وال تزال موجودة على مستوى هذه األنظمة

التقارب المحاسبي المنشود، بل ساعدتها في ذلك أطراف وقوى فاعلة على الصعید العالمي  إحداثلوحدها قادرة على 

تشیر آخر التقاریر المنشورة من قبل مجلس و .... وهیئات األسواق المالیة الدولیة مثل الفدرالیة الدولیة للمحاسبین

 120قد فاق ) خرآبشكل أو ب(أن عدد الدول التي اعتمدت المعاییر المحاسبیة الدولیة  إلىمعاییر المحاسبیة الدولیة 

  .2سائرة في طریق النمو 80دولة منها أكثر من 

ما یسمى بالنظام المحاسبي  - 11/07القانون بموجب  – 2007 الجزائر سنةعلى الصعید المحلي، اعتمدت و 

مخطط  الجدید على فكرةاإلطار المحاسبي  حافظ هذا. المحاسبي الدولي التوفیقالمالي الذي یندرج ضمن عملیة 

 .المعاییر المحاسبیة الدولیة ستوحى منم امفاهیمی إطاراللقوائم المالیة وتضمن  منمطة مع وجود أشكال لحساباتا

على  2001المحاسبي التي انطلقت سنة  اإلصالحإلى أن النظام المحاسبي الجدید جاء نتیجة لعملیة  اإلشارة ینبغي

وقد كانت للمهنة المحاسبیة . خلفیة تمویل جزئي من البنك الدولي الذي باشر عملیة مماثلة في عدة دول أخرى

النسخة األخیرة من مشروع النظام المحاسبي للمؤسسة الذي أطلق علیه فیما  إعدادعملیة الفرنسیة مساهمة فعلیة في 

 . بعد تسمیة النظام المحاسبي المالي

                                                           
1
 « The integration of the world’s capital markets will be the most significant influence shaping accounting 

development in the future.  …International capitals markets are the key driver in the international harmonization 
movement » (Choi et al, 2002) 

2
 www.iasb.org 
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المحاسبي الجدید لیضع حدا لممارسة محاسبیة امتدت على مدار أكثر من ثالثة عقود من  اإلطارجاء 

لم تعرف عملیة التنمیط المحاسبي في الجزائر جمودا مماثال . المخطط المحاسبي الوطني: خالل ما كان یطلق علیه

  .عیةالتشری اإلصالحاتالمحاسبي جاءت في مؤخرة سلسلة طویلة من  اإلصالححیث أن عملیة 

الذي جاء في سیاق التخطیط االقتصادي المركزي  ) 1975PCN(المخطط المحاسبي الوطني اعتبر 

. الذي كان ساري المفعول قبله 1957لیستجیب لمتطلبات تلك الفترة بمثابة نقلة نوعیة مقارنة بالمخطط الفرنسي لسنة 

التي طورت المخطط  )OCAM(الملغاشیة  یقیةاإلفر المشتركة  استفاد المخطط المحاسبي الوطني من تجربة المنظمة

اعتماد مدخل التدفقات، اقتراح مدخل مبسط یسمح : الفرنسي بإدخال جملة من التعدیالت العمیقة كان من أهمها

رصید القیمة  إظهارصیاغة جدول النتیجة في شكل موحد مع  ٕاعادةبإعداد جدول المصادر واالستخدامات، و 

ي كان یتطلب مثل هذه المؤشرات الكلیة التي میة بالنسبة لالقتصاد المركزي الذاألهعد في غایة المضافة التي ت

  . تسمح بمتابعة البرامج االقتصادیة المخططة

یتماشى مع  التوحید المحاسبي المتمثل في المخطط المحاسبي الوطنيمع مرور الزمن لم یعد و لكن 

قتصادي والمتطلبات المتعددة  للمتعاملین فیما یخص المعلومة االنتقال اال إطارالمتغیرات التي عرفتها الجزائر في 

  .المالیة التي ینبغي أن تحتویها القوائم الشاملة

  إشكالیة البحث  -1

أن عملیة االنتقال التي عرفها التوحید المحاسبي  الراسخ لدى الباحثهذه الرسالة من االعتقاد  إشكالیةتنطلق 

ثت في الماضي النظام المحاسبي المالي ال یمكن مقارنتها بتلك التي حد إلىالجزائري من المخطط المحاسبي الوطني 

فعلى الرغم من وجود ایجابیات كثیرة للمخطط . المحاسبي القاري اإلطارداخل نفس  حاصال اتطور  اعتبرت والتي

 ضمنن یندرجان اماأن كال النظ إال متطلبات الفترة، إلىالمحاسبي الوطني مقارنة بالمخطط الفرنسي القدیم بالنظر 

  .نفس التصور المحاسبي

 إن ،الجزائریینفي عالم المهنیین  )bouleversement(ثورة  یعتبرالنظام المحاسبي الجدید  إلىلكن التحول 

القاري المعهود ویتبنى فلسفة محاسبیة لم  اإلطارألنه یخرج عن  ،على صعید المحاسبة أو على صعید المراجعةكان 

بالنظام المحاسبي األنجلوسكسوني التي تفرض على المهنیین التحلي  تلك الفلسفة المرتبطة. تكن معروفة من قبل

ن مظهرها ملممارسة الحكم الشخصي واالهتمام بجوهر العملیات بدال  واسع  بمهارات لم یتسنى لهم تطویرها ومجال

ارتبطت الممارسات المحاسبیة لفترة طویلة باإلطار التشریعي  حیث. ... متثال لثقافة التقاریر المالیةالقانوني واال

حد  إلىوانصهرت في تصور تقني للمحاسبة ساهم  المبینة في الجداول المنمطة  المقنن وأرقام الحسابات المفصلة
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  .بعید في تقیید الذهنیة المهنیة

من خالل النظام المحاسبي المالي رغبة المنمط  المعاییر المحاسبیة الدولیة اعتماد تصورالتوجه نحو یعكس   

في التوجه نحو الخیار الدولي وٕادراج عملیة اإلصالح المحاسبي في طریق ) المجلس الوطني للمحاسبة(الجزائري 

الممارسة المحلیة من لممارسة المحاسبیة اقریب ال ینتج عنه دائما تلكن هذا األمر قد . المحاسبي الدوليالتوفیق 

التوفیق و  )de jure( المحاسبي القانونيالتوفیق عندما فرقا بین  )(Parker  1990  و  Tay إلیه هذا ما أشارو  .الدولیة

أن اعتماد أي تشریع محاسبي یدخل في إطار توافق القوانین وال یؤدي  اعتبراحیث . (de facto)  المحاسبي الفعلي

   .)ما یسمى بالتوافق الفعلي(تماثل في الممارسات المحاسبیة على أرض الواقع  إلىبالضرورة 

وما یزید من تعقید المسألة هو أن التحول نحو اعتماد نظام محاسبي مالي بخلفیة المعاییر الدولیة یطرح 

  :  مختلفة ولكنها مترابطة ثالث مستویات على 

   ؛ثقافة النموذج األنجلوسكسوني جسدهتیرتبط بالتحول في التصور المحاسبي الذي  المستوى األول -

یتعلق بتغیر المفاهیم المحاسبیة الذي یفرضه التحول من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد  المستوى الثاني -

   ؛السوق في إطار ما یسمى باالنتقال االقتصادي

الذي یمیز البیئة التي نشأت فیها المعاییر المحاسبیة یتعلق بدرجة التطور االقتصادي  المستوى الثالث -

  .یق النموالدولیة التي تختلف كثیرا عن البیئة الجزائریة السائرة في طر 

  :اإلشكالیة التالیةسبق نطرح  ماوم

التوفیق كیف یمكن تقییم االنتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي في إطار 

محاسبیة مختلفة عن تلك التي  النظام المحاسبي المالي مع بیئةیتالءم هل  :بتعبیر أخرالمحاسبي الدولي؟ أو 

  ؟هاعم توافقالمحاسبیة الدولیة الم ر المعاییریعرفت تطو 

التوفیق التي تتدرج من بدایات  التساؤل الرئیسي یمكن طرح جملة من األسئلة الفرعیة هذا من خالل

الدولي والحالة التي سبقته وصوال إلى  تشخیص للوضعیة الحالیة التي تمیز الممارسة المحاسبیة في المحاسبي 

  :هذه األسئلة نطرحها على النحو التالي. الجزائر بعد اعتماد نظام محاسبي متوافق مع المعاییر الدولیة

  االختالف المحاسبي الدولي وما هي أهم ممیزاته؟ب المقصودما  -

 المحاسبي الدولي في الحد من ظاهرة االختالف المحاسبي الدولي؟التوفیق كیف یساهم  -

ق المحاسبي الدولي إلى إطار دولي یحل محل األطر یالمعاییر المحاسبیة الدولیة من أداة للتوف حولتكیف ت -
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 المحلیة؟ 

 ما هو واقع االنتقال المحاسبي في الجزائر من خالل تطبیق النظام المحاسبي المالي؟ -

 دور في تقییم االنتقال المحاسبي ؟ ، المحاسبیة في البیئة عامال مهماباعتبارها  )المحاسبیة( للثقافةهل  -

  

  أهمیة البحث -2

لموضوع جدلي یندرج في اإلطار العام من حیث تناوله  على المستوى األكادیميیكتسب هذا البحث أهمیته 

المحاسبیة الدولیة لبیئة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة معینة، مة المعاییر ءأي مدى مال. مة المحاسبیةات المالءلدراس

ذلك أن البیئة الحاضنة للمعاییر الدولیة . تختلف إلى حد بعید عن البیئة التي نشأت وتطورت فیها المعاییر الدولیة

  .هي بیئة تمیزها األسواق المالیة المتطورة ودرجة تطور اقتصادي واجتماعي وثقافي كبیر

فهم وتفسیر عملیة االنتقال من من حیث أنه یساهم في  عملیةالالناحیة أهمیة من  البحثا كما أن لهذ

نعتقد أن عملیة االنتقال المحاسبي لها ثالث حیث . المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي

أشكال القوائم المالیة،  أوت مستوى أول تقني بحت یظهر من خالل  مثال المدونة الجدیدة للحسابا: مستویات مختلفة

یتعلق  ،األعمق یعتبرثالث مستوى ثاني أكثر عمقا، یتمثل في المفاهیم الجدیدة المصاحبة للتغییر المحاسبي ومستوى 

بالثقافة المحاسبیة الجدیدة التي یفرضها التحول نحو النموذج المحاسبي األنجلوسكسوني والتي لم تكن موجودة من 

  . قبل

نه یوظف كو سواء تعلق األمر باألهمیة النظریة أو العملیة  لموضوع الدراسة، تبرز مساهمة هذا البحث في و 

  .إلیهالتحلیل عملیة االنتقال وفهم الحالة التي وصلت ) برادجم(إطارا نظریا 

  

  أهداف البحث -3

  :ما یليمیداني كالنظري وال ییناألهداف على المستو یمكن تلخیص  ،ضوء إشكالیة البحث المطروحة على

  على المستوى النظري - 3-1

وباألخص الثقافة براز أهمیة دراسة االختالف المحاسبي على الصعید الدولي واستیعاب أهم العناصر المفسرة له إ -

  المحاسبیة؛

  ؛المحاسبي الدولي للحد من االختالف المحاسبي الدوليالتوفیق تبیان أهمیة المعاییر المحاسبیة الدولیة في إطار  -

إظهار الخلفیة المفاهیمیة للنظام المحاسبي المالي من خالل إبراز الخصائص واالرتباطات مع نموذجي التوحید  -

  ؛المستمد منهما المحاسبي القاري واألنجلوسكسوني
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  میدانيعلى المستوى ال - 3-2

ظام محاسبي جدید منفعة لمعرفة ما إن كانت عملیة االنتقال إلى تطبیق ن/محاولة إجراء تحلیل من نوع تكلفة -

  ؛یجابیات المنتظرة أم أن هناك جملة من السلبیات المهمةافق مع المعاییر الدولیة توفر اإلمتو 

معرفة ما إن كان هناك التزام بما أتى به النظام المحاسبي المالي فیما یخص العرض واإلفصاح أم أن الممارسة  -

    ؛المحاسبیة ال تتقید بالجوانب الشكلیة

كان هناك تحول إلى تطبیق المفاهیم التي نتجت عن االنتقال إلى النظام المحاسبي الجدید أم أن معرفة ما إن  -

  ؛طرق التقییم التي كانت سائدة في المخطط المحاسبي الوطني ال تزال قید التطبیق

ولیة أم أن معرفة ما إن كان هناك استیعاب لثقافة النظام المحاسبي المالي المستمدة من المعاییر المحاسبیة الد -

وتشكل عائقا في اتجاه توافق الممارسة المحاسبیة  القیم الثقافیة المرتبطة بالمخطط المحاسبي القدیم ال تزال سائدة

 .الجزائریة مع الممارسة الدولیة

 فرضیات البحث -4

  :على ضوء اإلشكالیة المطروحة وتحقیقا ألهداف البحث، یمكن وضع الفرضیات التالیة

  ؛إلى النظام المحاسبي المالي تفوق السلبیات الوطني االنتقال من المخطط المحاسبيب المرتبطة یجابیاتاال -

یلتزم المهنیون بالجوانب الشكلیة المرتبطة باالنتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي  -

 ؛عرض واإلفصاح في القوائم المالیةطرق الالتي تتجلى في 

نیون بالجوانب المفاهیمیة المصاحبة لالنتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي یلتزم المه -

  ؛األصول والخصوم) تقییم (طرق قیاس تطبیق المالي التي تتجلى في 

االنتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي  سیؤدي إلى تغیر مجموعة من قیم الثقافة  -

 .)gray )1988على نحو نموذج  بیةالمحاس

 

  نموذج البحث -5

بالتفسیرات واألحكام الشخصیة عندما یتعلق األمر بتطبیق  إنسانیاالممارسة المحاسبیة باعتبارها نشاطا تتأثر 

وحسب المختصین في مجال المحاسبة الدولیة تتأثر الممارسة المحاسبیة في بلد معین . المفاهیم والمبادئ المحاسبیة

نفس  وما یمكن مالحظته من خالل). ثقافیة...سیاسیة، اقتصادیة، قانونیة، (بمجموعة كبیرة من العوامل البیئیة 

العامل الثقافي یعتبر حاسما ما دامت هناك مجموعة من القیم والمعاییر الثقافیة المشتركة التي  أنالمختصین هو 

فباختالف القیم الثقافیة للمهنیین یختلف التفسیر والحكم الشخصي للمفاهیم والمبادئ . یتقاسمها النظام المحاسبي للبلد

  .د تم اعتمادها بشكل موحد من خالل التشریعات المختلفةالمحاسبیة حتى ولو كانت هذه األخیرة ق
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البعد الثقافي للممارسة المحاسبیة وحاول تفسیر وتحلیل بدراسة    Grayاهتم ونظرا ألهمیة العامل الثقافي،

الذي یحدد القیم الثقافیة  Hofstedeاالختالفات الموجودة على المستوى الدولي معتمدا في ذلك على نموذج 

المهنیة : هي هو افتراض وجود أربعة قیم ثقافیة محاسبیة grayما قام به . من خالل أربعة أبعاد أساسیة ةالمجتمعی

مقابل المرونة، السریة ) التوحد،االنتظام(، التحفظ مقابل التفاؤل، التماثل)القانون(مقابل سلطة الدولة  )االحتراف(

  .مقابل الشفافیة) التكتم(

  

  خطة البحث -6

هدافه واختبار فرضیاته، سیتم تقسیم أل الإلجابة عن أسئلة اإلشكالیة المطروحة أعاله وتحقیق منا في محاولة

 :أربعة نظریة وفصل تطبیقي على النحو التاليخمسة فصول البحث إلى 

 المحاسبي التوفیق باعتباره نقطة انطالق ألي مبادرة تدخل في إطار  االختالف المحاسبي الدولي: الفصل األول

المحاسبي الدولي من فراغ، أي من دون ذكر التوفیق لذلك نعتقد أنه من غیر المنطقي أن نهتم بدراسة . الدولي

دراسة ظاهرة االختالف المحاسبي تصب  كما أن. الحالة التي میزت األنظمة المحاسبیة الدولیة في الفترة السابقة

لذا یتم التطرق إلى جوانب متعددة . ها على أكثر من صعیدفي خدمة اإلشكالیة العامة التي نحن بصدد دراست

  ؛التصنیف، القیاس واألسباب  بهدف اإلحاطة بهذا المفهوم المتعدد األبعاد المظاهر،: لالختالف الدولي

 تقدیم  لجنة نحاول من خالل هذا الفصل  المحاسبي الدولي للحد من االختالف الدوليالتوفیق : الفصل الثاني

من خالل الوقوف على أهم النقاط ) 2001والمجلس الذي یعد الشكل الجدید لها بعد (حاسبة الدولیة معاییر الم

لكن قبل ذلك نقدم بعض . المحاسبي الدولي باإلضافة إلى الهیئات الداعمة لهاالتوفیق التي شكلت مسار 

ولما كانت .    والسلبیات المرتبطة بهالمحاسبي الدولي مع التذكیر بأهم االیجابیات التوفیق المفاهیم المرتبطة ب

ق النمو تعرف انتقاال اقتصادیا من اقتصاد اشتراكي إلى یهذه الرسالة مخصصة لدراسة تجربة دولة سائرة في طر 

: اقتصاد السوق، كان ال بد من الحدیث أیضا في هذا الفصل عن اإلشكالیة المزدوجة للتوافق المحاسبي الدولي

السائرة في طریق النمو ومن حیث التغییر الذي یحدثه في المفاهیم المحاسبیة في إطار مته للدول ءمن حیث مال

  ؛االنتقال االقتصادي

 السیرورة  في هذا الفصل وضحن الدولي المحاسبي المعاییر المحاسبیة الدولیة كتجسید للتوافق: الفصل الثالث

من تقلیص عدد الخیارات والتخلص من   )IASB(التي تمكن من خاللها مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 

حیث یوفر . )2001أي قبل التحول الحاصل في سنة (الغموض الذي كان یكتنف المعاییر في صیغتها السابقة 

كل معیار من خالل اإلشارة إلى أهم العناصر التي یتضمنها ویساعد بذلك على  موجزا لتطورالفصل شرحا 

ال یمكن الحدیث و . عنیة والنظام المحاسبي المالي الذي تم اشتقاقه منهاإحداث التقارب بین مختلف المعاییر الم
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عن المعاییر المحاسبیة الدولیة من دون ذكر اإلطار المفاهیمي الذي یشكل الخلفیة النظریة لها، كما ال یمكن 

ما الذي یشكل تبسیطا مه )IFRS for SMEs(تجاهل اإلطار الدولي الخاص بالمؤسسة الصغیرة والمتوسطة 

  ؛للمعاییر الدولیة األصلیة یأخذ بعین االعتبار خصوصیة المؤسسة المتوسطة والصغیرة

 المعاییر الدولیة نإلى نظام مستوحى م كليذو توجه  مخططمن : يالتوحید المحاسبي الجزائر : الفصل الرابع 

دراسة القوائم المالیة على نحاول من خالل هذا الفصل التذكیر بخصائص النظام المحاسبي المالي بالتركیز على 

اعتبار أن مسائل االعتراف والقیاس قد تم اإلشارة إلیها عند دراسة المعاییر الدولیة حیث یتم فقط التذكیر بها عند 

دراسة النظام المحاسبي المالي تنطلق من التذكیر بأهم ما جاء في النصوص القانونیة التي ارتكز علیها . الحاجة

كذلك ال بد من تحدید موقف . قاط التي نعتقد أنها حاسمة في مجال التوحید المحاسبيوالوقوف على أهم الن

الحدیث  كما أن   .الباحث من بعض الخیارات التي عمد إلیها المنمط عند إعداد النظام المحاسبي الجدید

  ؛ثالثة عقودأكثر من على مدار  وطنيالمحاسبي المخطط ال یغفلال یمكن أن  ،عن النظام المحاسبي الجدید

 دراسة القیم الثقافیة في إطار االنتقال المحاسبي من : الفصل الخامسPCN  إلىSCF  نحاول في هذا الفصل

اعتناق مفاهیم  فهم وتفسیر االنتقال من المخطط المحاسبي إلى النظام المحاسبي الجدید ومعرفة ما إن كان

لى تقریب الممارسة المحاسبیة في الجزائر من الممارسة الدولیة أو بتعبیر آخر ما مدى إیؤدى    اإلطار الجدید

ومع الخطاب السائد لدى  التشریع المحاسبي توافق الممارسة المحاسبیة في الجزائر مع ما هو موجود في 

ضعیة الحالیة وهل یمكن اعتبار الثقافة المحاسبیة عامال مهما في تفسیر الو  مجموعة كبیرة من المهتمین

 ؟ )gray )1988للممارسة المحاسبیة من خالل اعتماد القیم الثقافیة لنموذج 

  

  بحثمنهجیة ال -7

، حیث سیتم االعتماد على مراجع مختلفة  سنستخدم األسلوب الوصفي التحلیلي بحثألجل تحقیق أهداف ال

االعتماد على األسلوب اإلحصائي االستقرائي من كما سیتم  ومقاالت لإللمام بالجانب النظري للموضوع، اتشمل كتب

تساهم في اإلجابة عن بهدف الوصول إلى دالالت ذات قیمة ومؤشرات  وطنیة من المهنیینعینة خالل استقصاء 

  .اإلشكالیة العامة للدراسة

  

  :الدراسات السابقة -8

مسألة الثقافة كعامل التي تناولت نقطة انطالق للعدید من الدراسات  Gray (1988)شكل العمل الذي قام به 

یمكننا الحدیث عن كل ال  .من زوایا مختلفةمهمم في فهم إشكالیات التحول المحاسبي على صعید المحاسبة الدولیة 
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لكننا سنركز على المساهمات األصلیة التي اعتبرت بمثابة اإلطار المرجعي  ،الدراسات في إطار هذه المقدمة

  :وللدراسة التي نحن بصدد تقدیمهالمختلف الدراسات األخرى 

  

  )1995(و آخرون  Chowدراسة  -

   :التي تحمل العنوان  Gray و Chauو  Chow دراسة

"Accounting reforms in China : Cultural constraints on implementation and development." 

بهدف تحلیل   Gray (1988) و Hofstede (1980) النظري الذي أعده اإلطارمن هذه الدراسة  انطلقت  

حیث أخذ الباحثون بعین االعتبار األهمیة التي تلعبها العوامل البیئیة والثقافیة في . المحاسبي في الصین اإلصالح

 .Gray (1988) تطور النظام المحاسبي وركزوا على العامل الثقافي من خالل القیم الثقافیة التي یقترحها نموذج

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

o  تمارس تأثیرا كبیرا على الممارسات المحاسبیة؛) المحاسبیة(أن الثقافة 

o أن اعتماد المعاییر المحاسبیة الدولیة قد ال یتالءم مع ثقافة المهنیین الصینیین؛ 

o  مختلفة مثل خلفیة النظام أن الثقافة المحاسبیة الصینیة تشكل عائقا أمام تطبیق أي نظام محاسبي ذو خلفیة

 .األنجلوسكسوني 

  

  )Willet )1995 و  Baydounدراسة -

  :تحمل هذه الدراسة العنوان التالي

"Cultural relevance of Western accounting to developing countries." 

 

مة المعاییر المحاسبیة الغربیة للدول السائرة في طریق النمو ءاھتمت ھذه الدراسة بإشكالیة مدى مال  

حیث قام الباحثان بتحلیل القیم .  Gray (1988) و Hofstede (1980) الذي أعدهباالعتماد على اإلطار النظري 

قدمت هذه الدراسة . مة النظام المحاسبي الفرنسي لهذا البلدءالثقافة المحاسبیة للبیئة اللبنانیة بهدف معرفة مدى مال

بحیث ربطت القیم   Gray (1988) و Hofstede (1980)إسهامات مهمة من خالل انتقاد اإلطار األصلي المقدم من 

ف من مة ینبغي أن یتم مقاربتها بشكل مختلءیشیر الباحثان إلى أن مسألة المالو . الثقافیة بمسائل اإلفصاح والقیاس

ویتوصل الكاتبان إلى نتیجة مفادها أن اإلشكالیة النظام المحاسبي المستورد ال . خالل القیاس أو من خالل اإلفصاح

 .جرائیة بقدر ما تتعلق ببعض جوانب اإلفصاح الغربیة التي تتالءم مع المتطلبات المحلیةل اإلتكمن في المسائ

بین الدراستین السابقتین تمثلت في إمكانیة االعتماد على  یضاف إلى ذلك نتیجة نظریة مهمة للغایة مشتركة  

لدراسة مسألة مالئمة أي نظام محاسبي ألي بیئة   Gray (1988) و Hofstede (1980) الذي أعدهاإلطار المرجعي 
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ن أفاقا جدیدة في مجال األبحاث المحاسبیة على المستوى الدولي حیث تبعتها ان الدراستاوقد فتحت هات. معینة

  .)Willet )2004و   Chanchaniدراسات عدیدة من أهمها دراسة 

  

  )Willet )2004و   Chanchaniدراسة  -

  :عنوان هذه الدراسة كان على النحو التالي

"An empirical assessment of Gray’s accounting value constructs" 

الحظ الكاتبان أن كل الدراسات التي عكفت على دراسة المالئمة الثقافیة في مجال المحاسبة الدولیة والتي   

قد تمت في إطار نظري وصفي باعتبار  Gray (1988) و Hofstede (1980) الذي أعدهاستخدمت اإلطار النظري 

هذا األمر دفع بالباحثین إلى اقتراح أساس عملي . تجریبينفسه لم یكن مبني على أساس   Gray (1988) أن نموذج 

بهدف التأكد من صالحیة القیم الذي جاء بها   Gray (1988) من خالله یمكن تكمیم وتقییم اإلطار النظري لـ

  .التحفظ والسریة ، التماثل،المهنیة :والمتمثلة في

عنصر من خالله تم استقصاء عینة كبیرة  16من أجل هذا الهدف قام الباحثان بإعداد استبیان یتكون من   

بعد إجراء التحلیل . من معدي ومستعملي القوائم المالیة في الهند ونیوزلندا) فرد 1600تتكون من أكثر من (

حیث تبین أن المهنیة   Gray (1988) اإلحصائي متعدد األبعاد تخلص الدراسة إلى دعم القیم الثقافیة التي اقترحها 

من جهة أخرى توصلت الدراسة إلى اكتشاف بعدین لقیمة التحفظ یرتبطان بمسألة  .كثر القیم بروزاوالتماثل هما أ

  .القیاس واإلفصاح

  Gray لكن المساهمة الحقیقیة للدراسة هي اإلطار المنهجي الذي یسمح باستخدام اإلطار النظري لـ   

اعتمدت الدراسة التي قمنا بها على اإلطار المنهجي الذي لقد . مة األنظمة المحاسبیة دولیاءفي اختبار مال  (1988)

أو من حیث المتعلق بالقیم الثقافیة من حیث تصمیم االستبیان  ،)Willet )2004و   Chanchaniوفرته دراسة

  .األدوات اإلحصائیة المستخدمة لإلجابة عن اإلشكالیة المطروحة
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 االختالف المحاسبي الدولي
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 االختالف المحاسبي الدولي تصنیف -2
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 تمهید

لقد خصص الفصل األول من هذا البحث إلى دراسة االختالف المحاسبي الدولي باعتباره نقطة 

لذلك نعتقد أنه من غیر المنطقي أن نهتم . المحاسبي الدولي التوفیقانطالق ألي مبادرة تدخل في إطار 

المحاسبي الدولي من فراغ، أي من دون ذكر الحالة التي میزت األنظمة المحاسبیة الدولیة  التوفیقبدراسة 

كما أن دراسة ظاهرة االختالف المحاسبي الدولي تصب في خدمة اإلشكالیة العامة التي . في الفترة السابقة

المظاهر، : هرةلذا یتم التطرق إلى جوانب متعددة لهذه الظا. نحن بصدد دراستها على أكثر من صعید

  . بهدف اإلحاطة بهذا المفهوم المتعدد األبعادذلك التصنیف، القیاس واألسباب  و 

 )منذ الستینیات إلى یومنا هذا(عرفت األنظمة المحاسبیة الدولیة اختالفات كبیرة على الصعید الزمني   

المختصون في مجال و قد حاول  ).بین مختلف البلدان واألقطار (وكذلك وخاصة على الصعید المكاني 

. تفسر االختالفات الموجودة بین هذه األنظمة) أو عوامل (المحاسبة الدولیة منذ ذلك الوقت، تقدیم أسباب 

النظام التمویلي، النظام (وانطالقا من أهم المساهمات یمكن القول بأن ثمة مجموعة من العوامل األساسیة 

  .حدید شكل النظام المحاسبي على اختالف أهمیتها وتأثیراتهاتساهم في ت.....) االقتصادي، النظام القانوني،

 .وهو العامل الثقافي ال ینبغي إغفاله یتداخل مع العوامل السابقة ویتفاعل معها مهملكن هناك عامل  

في  أیضا تساهم فحسب بل تعد الثقافة عامال حاسما لیس فقط في تفسیر االختالف المحاسبي الدولي حیث

) الممارسة المحاسبیة(من الواضح أن المحاسبة و  .التي تفسر االختالف المحاسبي الدوليتفسیر العوامل 

سوف نشیر إلیه في الجزء األخیر والمهم من ما تتأثر بالبیئة التي ُتطبَّق فیها وبما في ذلك ثقافة البلد وهذا 

  .هذا الفصل

 مظاهر االختالف المحاسبي الدولي -1

االختالف في القواعد : المحاسبي الدولي في ثالث نقاط رئیسیة تتجلى مظاهر االختالفیمكن أن 

 المحاسبیة االختالف في الطرق، المحاسبیة وترجمة المصطلحاتاالختالف في تفسیر ، المحاسبیة المطبقة

وسنتناول كل نقطة من هذه النقاط بشكل مفصل فیما  .(Roberts,Weetman &Gordon;2005)  المفضلة

  :یلي
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 القواعد المحاسبیة المطبقة االختالف في  - 1-1

تمثل القواعد أو التشریعات التي تطالب بمعالجات مختلفة أهم سبب الستعمال المؤسسات في دول 

هذه الطرق یمكن أن تتوزع بدورها على  .مختلفة لطرق محاسبیة متباینة أو االعتراف بمعلومات مختلفة

  )Doupnik & Perera;2012( :مسائل معینة

  ؛لالعتراف والقیاسطرق مختلفة 

  من حیث شكل القوائم ومحتواها وتبویبها (طرق مختلفة فیما یخص عرض القوائم المالیة

 ؛)وكذلك من حیث عدد القوائم المنشورة 

  عدد المالحق واإلیضاحات المقدمة وكذا مستوى التفصیل(طرق مختلفة لإلفصاح(.  

ن الذي یعرض مقارنة بین دول مختلفة م في الصفحة الموالیة 01رقم ولتوضیح ذلك نورد الجدول 

الجدول یمكن  اال بد من اإلشارة إلى عدة مالحظات فیما یخص هذو . حیث القواعد المحاسبیة المطبقة

  :تلخیصها فیما یلي

  المقارنة تخص فقط الدول الكبرى التي هي في غالبیتها دول تتبع النظام االقتصادي الرأسمالي ویستثنى

 ؛)مثل الصین وروسیا(نتهجت النظام االقتصادي االشتراكي في السابق من ذلك الدول التي ا

  ؛المقارنة حدیثة نسبیا ذلك أنها جاءت بعد محاوالت عدیدة لتقلیص االختالفات المحاسبیة الدولیةتعد 

  ولم تتطرق إلى المسائل ) التقییم(المقارنة على بعض الجوانب المتعلقة بالقیاس المحاسبي اقتصرت

 .اإلفصاحبالعرض و المتعقلة 

من خالل المالحظات السابقة یتأكد أن ظاهرة االختالف المحاسبي الدولي هي في حقیقة األمر أكثر 

  .تعقیدا وحدة مما هو موضح في الجدول الموالي

أنه لیس هناك تطابق تام في المعالجات  01ما یمكن مالحظته بشكل سریع من قراءة الجدول 

ایطالیا وفرنسا على سبیل المثال (المحاسبیة بین بلدین معینین حتى ولو كان انتماؤهما إلى نفس النموذج 

وأن االختالفات یمكن أن تشمل تقریبا ) أ  بالنسبة للنموذج األنجلوأمریكي.م.بالنسبة للنموذج القاري، كندا والو

  .سةكل المسائل المدرو 
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  2000بعض االختالفات المحاسبیة بین الدول الكبرى مع مطلع سنة : 01 جدول رقم
املعاي���املحاس�ية�

 الدولية
 اليابان بر�طانيا فر�سا أملانيا كندا ايطاليا

الواليات�
املتحدة�
  �مر�كية

 
املعا��ة�

 البديلة
املعا��ة�
 املرجعية

  املسألة�املحاس�ية                

- 
����إلزامي

�عض�
 ا��االت

مسموح����
�عض�
 ا��االت

مسموح����
�عض�
 ا��االت

غ���
 مسموح

مسموح����
�عض�
 ا��االت

مسموح����
�عض�
 ا��االت

مسموح����
�عض�
 ا��االت

 غ���مسموح
رسملة�ت�اليف�
 البحث�والتطو�ر

 غ���مسموح مسموح
����إلزامي

�عض�
 ا��االت

 غ���مسموح
غ���

 مسموح
 مسموح مسموح

غ���
 مسموح

 غ���مسموح
اعادة�تقييم�

 �صول�الثابتة

 مسموح مسموح غ���مسموح مسموح
مسموح����

�عض�
 ا��االت

 مسموح

مسموح�و�
لكن�غ���

معمول�بھ�
 ���الغالب

 مسموح مسموح
استخدام�طر�قة�

LIFOلتقييم��
  املخزون

 إلزامي -
غ���

 مسموح
 إلزامي

مسموح���ا�
����عض�
 ا��االت

مسموح���ا�
����عض�
 ا��االت

 إلزامي
مسموح���ا�

����عض�
 ا��االت

 إلزامي
رسملة�عقود�

 �ئتمان��يجاري 

 إلزامي إلزامي مسموح إلزامي -
مسموح�بھ�

����عض�
 �حيان

 إلزامي مسموح�بھ إلزامي

�ع��اف�
بمصار�ف�

املعاشات�خالل�
 ف��ة�ا��دمة

 مسموح -
����إلزامي

أغلب�
 �حيان

 إلزامي
مسموح�بھ�

����عض�
 �حيان

����إلزامي
�عض�
 �حيان

����إلزامي
�عض�
 ا��االت

مسموح���ا�
����عض�
 ا��االت

 إلزامي
�ع��اف�

بالضر�بة�املؤجلة�
 ���امل��انية

- 

����إلزامي
حالة�

الشر�ات�
�جن�ية�
 املستقلة

 إلزامي

����إلزامي
حالة�

الشر�ات�
�جن�ية�
 املستقلة

 مسموح�بھ

����إلزامي
حالة�

الشر�ات�
�جن�ية�
 املستقلة

 إلزامي
����إلزامي

أغلب�
 �حيان

�إلزامي
للعمليات�
�جن�ية�

ال���تختلف�
عمل��ا�

الوظيفية�
عند�العملة�
املستعملة�
���التقار�ر�

 املالية

تحو�ل�العملة�
�جن�ية�ع���
أساس�السعر�

 ا��اري 

- 
����إلزامي

�عض�
 ا��االت

مسموح����
حاالت�
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 مسموح
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املصا���عند�

 �ندماج

 إلزامي إلزامي إلزامي إلزامي إلزامي إلزامي مسموح إلزامي -

طر�قة�امل�افأة�
املستخدمة����

حالة�التأث���
 امللموس

  
 بتصرف(Decker&Brunner;2003): املصدر
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االختالف  حجم لتوضیح )Saudagaran )2009 أیضا االستعانة بمثال رقمي مأخوذ منیمكن 

المحاسبي الدولي ومدى تأثیره على عنصر النتیجة الصافیة باعتبارها من أهم العناصر التي یتم التركیز 

یوضح االختالفات بین النتیجة الصافیة  02الجدول رقم . علیها من قبل المستثمرین عند تحلیل القوائم المالیة

  .2000بین القواعد المحاسبیة المحلیة والقواعد األمریكیة لمجموعة من الشركات الكبرى األوروبیة لسنة 

أن الفروقات في مبلغ النتیجة الصافیة بین القواعد المحاسبیة المحلیة  یتبین 02من خالل الجدول 

 Alstomبالنسبة لمجموعة  %750و البریطانیة  vodafoneة لمجموعةبالنسب  %28واألمریكیة تتراوح بین 

  .الفرنسیة، وهذا مؤشر على وجود اختالف محاسبي كبیر على الصعید العالمي

  االختالفات الموجودة بین القواعد المحاسبیة المحلیة واألمریكیة :02جدول رقم 

الفارق�

بال�سبة�

 �ةئو امل

الفارق�

 بالقيمة

القواعد�

�املحاس�ية

 �مر�كية

القواعد�

املحاس�ية�

 املحلية

 )املجموعة(الشركة

138%  -1,8  -0,5  1,3  Alcatel 

750%  -1,5  -1,3  0,2  Alstom 

60%  3,3  9,2  5,9  Deutsche TELECOM 

42%  1,5  5,1  3,6  France Telecom 

225%  -15,3  -8,5  6,8  GlaxoSmithKline GSK 

28%  4,4  -11,6  -16  Vodafone 

ملجموعات�أورو�ية���مر�كيةتب�ن�الن�يجة�الصافية�وفق�املعاي���املحلية�و�) بمالي���اليورو(املو��ة����ا��دول�املوا�����رقام

  .2000لسنة�

  );Saudagaran 2009( :المصدر

 المصطلحات والمفاهیم المحاسبیة  وترجمةاالختالف في تفسیر  - 1-2

المحاسبیة متماثلة في دولتین مختلفتین إال أنها یمكن أن تفسَّر أو تطبق حتى وٕان كانت القواعد 

بشكل مختلف في مؤسسات الدولتین، حیث تستلزم عدة مجاالت في المحاسبة استخدام التقدیرات، التنبؤات 

االقتصادیة یجب أوال اتخاذ قرار حول أنسب اإلهتالك لى سبیل المثال، لحساب معدالت فع. أو األحكام
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اس للتخصیص، مدة استخدام األصل، والقیمة المتبقیة له، وكل هذا یستلزم استخدام التقدیرات، التنبؤات أس

وفي المقابل، تتضمن قواعد محاسبیة أخرى مصطلحات غامضة، نذكر على سبیل المثال في . 1واألحكام

أو عدمه ) محتملة الوقوعاألحداث ال(حالة اتخاذ القرار حول اإلفصاح عن المعلومات في الحاالت الطارئة 

هل یعني هذا أنه أكید " (محتمل"بعض المصطلحات مثل من  یجب أن تحسم المؤسسة في المقصود تماما 

هل هو حدث بنسبة " (االحتمال ضئیل"و ) ؟%85مثال، أو أنه حدث یحتمل وقوعه بنسبة  %95بنسبة 

  (Roberts,Weetman &Gordon; 2005) ).؟%2أو فقط  %5من الحظوظ للوقوع،  10%

إن استخدام التقدیرات وتفسیر المصطلحات الغامضة یعني إمكانیة قیاس األحداث المتماثلة 

ومن الواضح أنه یمكن أن توجد اختالفات داخل الدولة . واالعتراف بها بطرق مختلفة من طرف المؤسسات

 Davidsonظر الواحدة، لكن االختالفات غالبا ما تكون أكبر بكثیر في إطار دولي، فعلى سبیل المثال، ن

إلى المعاییر المحاسبیة الدولیة األربعة والعشرون األولى المنشورة في كل من إنجلترا،  )Chrisman )1993و

 "usually"، )عادي( "normally"، )محتمل( "likely"فرنسا وكندا، فوجدا أن ترجمة المصطلحات الغامضة مثل 

، وأنه في ما یقارب نصف الحاالت التي تم النظر )ثابتة(لیست دائما متوافقة ) ضئیل ( "remote"أو ) معتاد(

وتوجد . فیها كانت تفسیرات الطالب الناطقین باللغة اإلنجلیزیة والفرنسیة للمصطلحات مختلفة بشكل ملحوظ

 Lopezو Schultzاختالفات مماثلة أیضا عند تطبیق معاییر محلیة في دول مختلفة، فعلى سبیل المثال، وجد 

على أن المراجعین من فرنسا، ألمانیا والوالیات المتحدة األمریكیة یفسرون قواعد محلیة متماثلة  دلیال )2001(

، وفي هذه الحالة، عندما ُطِلب اتخاذ قرار بخصوص تقدیر قیمة تكالیف الضمان، كان 2بطرق مختلفة

طریقة التي صیغ بها المحاسبون الفرنسیون األكثر تحفظا في تقدیراتهم فضال عن كونهم األكثر تأثرا بال

كما هو الحال بالنسبة لبدائل وصف الكأس بكونه نصف ممتلئ أو (السؤال إن كانت بشكل متفائل أو متشائم 

  .(Roberts,Weetman &Gordon;2005)  )نصف فارغ

                                                           
 

1
مقارنة  ینبغي اإلشارة إلى أن مجال الحكم الشخصي الذي یقع على عاتق المھنیین الجزائریین قد توسع بشكل كبیر في إطار النظام المحاسبي المالي  

 .مع المخطط المحاسبي الوطني الذي كان یتمیز بنوع من التماثل في القواعد المحاسبیة
2
مثال بین النسخة العربیة للنظام المحاسبي المالي والنسخة الفرنسیة ) في المصطلحات(ن مالحظة فوارق كبیرة حتى وٕان تحدثنا في الشأن المحلى، یمك  

للنظام المحاسبي المالي جاءت مصاغة باللغة الفرنسیة ثم ُترجمت فیما بعد إلى اللغة ) األولیة(وینبغي التذكیر أن النسخة األصلیة . لنفس القانون

كما تجدر اإلشارة أیضا . مع الكثیر من المهتمین بهذا المجال بعض المصطلحات األدبیة الغامضة وبعض المفاهیم غیر الواضحة ولقد الحظنا. العربیة

كسونیة إلى أن ترجمة المعاییر المحاسبیة الدولیة إلى لغات االتحاد األوروبي طرحت العدید من المشاكل في فهم وتفسیر بعض المصطلحات األنجلوس

  الذي تم صیاغته بعدة معاني مختلفة باختالف التشریعات والثقافات األوروبیة" true and fair view"مع اعتماد مصطلح  السابق تماما  كما حدث في
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وسوف . ینطوي على مستویات عالیة للغایة من الموضوعیة "علم"المحاسبة بأنها غالبا ما توصف 

لى سبیل عأن القواعد والممارسات المحاسبیة تتأثر بعوامل متعددة،  العناصر القادمة كیفنرى من خالل 

  ل المساهمینقبالدائنین التوجه نحو إعالم  وأوٕاعداد التقاریر المالیة  "العامل الجبائي"المثال العالقة بین 

الثقافة یمكن أن تؤثر على بأن  واضحایبدو  كذلك. اإلفصاحأو  قیاس الدخلعملیة  على  ومدى  تأثیر ذلك

نسبیا مع عدم  عیشیالمثال، الشخص القادم من مجتمع  فعلى سبیل. كیفیة تفسیر الشخص لقواعد معینة

أریحیة بطریقة أكثر تقییدا من شخص قادم من مجتمع یتمتع ب   »محتمل « أكادة  یمكن أن یفسر مصطلح 

 .أكثر مع عدم أكادة

 االختالف في الطرق المفضلة - 1-3

والممارسات الفعلیة  "de jure issues: المسائل القانونیة"التمییز بین التشریعات المحاسبیة أو یجب 

فغالبا ما تتضمن التشریعات المحاسبیة مجموعة من الخیارات، كما ".  de facto issues :حكم الواقع"أو 

المحاسبیة إطالقا، مما یعطي یمكن أن تكون هناك مجموعة كبیرة من المسائل التي لم تغّطها التشریعات 

  1.للمؤسسات خیارات أكثر

على الرغم من أنه لیس من (عندما تكون المقارنة بین التشریعات المحاسبیة لدولتین أمر بسیط نسبیا 

، یمكن معرفة القلیل عن مدى تماثل الممارسات المحاسبیة للمؤسسات في الواقع في المجاالت )السهل حتما

بشكل كبیر بین الدول، حتى وٕان ) حكم الواقع(یمكن أن تختلف الممارسات الفعلیة . دیرالتي یوجد فیها التق

وبدال من ذلك، إذا اختارت كل ). القانون نص(كان هناك اختالف قلیل في التشریعات المحاسبیة 

المؤسسات، بغض النظر عن بلد إقامتها، استخدام طرق متماثلة حیثما كان ذلك ممكنا، یمكن أن تكون 

 .)Doupnik & Perera;2012( ختالفات الممارسات الفعلیة أقل من االختالفات في التشریعات المحاسبیةا

  تصنیف االختالف المحاسبي الدولي -2

هناك العدید من محاوالت تصنیف األنظمة المحاسبیة ومداخل مختلفة للتصنیف قد تم استعمالها من 

اختالف المنطق السائد في التصنیف فات المقترحة بالتصنی تختلف. قبل الباحثین في مجال المحاسبة الدولیة

                                                           
1
ذه هذا یفسر إلى حد كبیر الممارسة المحاسبیة لكثیر من المؤسسات الجزائریة الكبرى في حقبة ما قبل النظام المحاسبي المالي عندما كانت ه 

لم تكن كل المؤسسات تتبع إطارا . المؤسسات تواجه فراغا تشریعیا في الكثیر من المسائل التي لم یقترح فیها المخطط المحاسبي الوطني حلوال عملیة

ر األمریكیة أو و منها ما كان یعتمد على المعایی) مؤسسة الریاض على سبیل المثال(محاسبیا بدیال واحدا، فمنها ما كان یستند إلى المخطط الفرنسي 

  )مؤسسة سوناطراك  كأحسن مثال(الدولیة 
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یستند إلى االستنتاج  من حیث أنه استقرائي لواقع الممارسات المحاسبیة الدولیة أو على أنه استنباطي

تعني المقاربة الداخلیة . أو تبعا للمقاربة المستخدمة في التصنیف داخلیة أم خارجیة .المنطقي وٕالى الحكم

)intrinsic(  أن التصنیف ینطلق من الممارسات المحاسبیة في حدا ذاتها، أما المقاربة الخارجیة)extrinsic( 

فیقصد بها اللجوء إلى عوامل من خارج طبیعة الممارسة المحاسبیة كالنظام االقتصادي، المالي، الماضي 

  .) ;2008Nobes(لتصنیف الممارسة من منظور مختلف  ...،االستعماري ، الثقافة

لتطویر الفئات بل تنطلق ) النظریة المحاسبیة(التصنیفات االستقرائیة على أي أساس نظري ال تعتمد 

هذه التصنیفات . من البیانات أو المعطیات المتعلقة بالقواعد والممارسات المحاسبیة في مجموعة من الدول

ن الممارسات المحاسبیة وعینة تعتمد في العادة على تقنیات إحصائیة مختلفة التطور وتتطلب عددا كبیرا م

  .كبیرة من الدول

وهي تقوم . أو على أساس االعتقاد) الخبرة(تعتمد على أساس المعرفة ف التصنیفات االستنتاجیةأما  

حیث . في الغالب على محددات أو سمات معینة مثل أساس القیاس المستخدم أو أساس اإلفصاح المعتمد

یمكن إجراء منهجیة إحصائیة الختبار التأكد و  .المحددات السالفة الذكریتم تحدید فئات متجانسة من حیث 

  .من صالحیة التصنیف أو إلى أي مدى یمكن االعتماد علیه

، فهناك في األسالیب المستخدمة بدرجة متفاوتة من التعقید هامحاوالت التصنیفیة تمیز ال كذلكما یمیز   

وهناك مخططات أخرى )  أو ال أو موجود غیر موجود مثل نعم(مخططات بسیطة تستند إلى أسئلة فاصلة 

وقد تكون متعددة ) أو غیر متداخلة(أكثر تعقیدا تستند إلى عدة ممیزات أو مالمح قد تكون متداخلة 

  . ، على أساس هرمي مثالالطبقات

في الصفحة الموالیة أهم التصنیفات المقترحة في األدبیات المتخصصة مع  3رقم  الجدولیلخص   

  ف بسیط لهاتوصی
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  األبحاث المتعلقة بتصنیف االختالف المحاسبي مع ذكر خصائص كل التصنیفأهم  :03جدول 

صاحب�

  التص�يف
  السنة

طبيعة�

  التص�يف
  خصائص�التص�يف

Mueller 1967  خار�� /

  است�تا��

�عت���تص�يف�بدا�ي��عتمد�ع���عامل�خار����و�النظام��قتصادي�من�حيث�تأث��ه�ع���النظام�

  .املحاس���و�يقود�إ���تحديد�أر�عة�أصناف�أساسية

Seidler  1967  خار���

  است�تا��/

 spheres)" نطاق�التأث��"�و�عبارة�عن�تص�يف��سيط�است�تا���ينطلق�من�عامل�خار����س���

of influence) � ��� ��ستعماري �املا��� �مصدره ���حيان الكث���منالذي ��إ��و�يقود �ثالثتص�يف

  .تقوده�فر�سا�)3(تأث���قاري و �)2(تأث���أمر��ي��)1(تأث���بر�طا�ي: مجموعات�

AAA*  1977  خار�� /

  قرا�ياست

� �أساس �ع�� �القائم �التص�يف �املحاس�ية"�عت����ذا ��نظمة �للتص�يف�" مورفولوجيا امتداد

أخر��ن�السابق�من�حيث�أنھ��عرف�مجموعات�ت�شأ�من�تأث��ات�دول�معينة�و�ضيف�مجموعت�ن�

  .تأث���أملا�ي��ولندي�وتأث���اش��ا�ي: باإلضافة�للثالثة��و����ما

Da Costa 

et al  

داخ���  1978

  استقرا�ي/

� �)1973(سابقا�** PWCدولة�ال���وفر��ا�دراسة� 38اعتمدت�الدراسة�ع���املمارسات�املحاس�ية�لـ

  .خلصت�إ���تحديد�سبعة�عوامل�لالختالف�املحاس���الدو��و 

Nair and 

Franck  

داخ���  1980

  استقرا�ي/

و�نفس�املن��ية��حصائية�لك��ا� )PWC(اعتمدت�الدراسة�ع���نفس�معطيات�الدراسة�السابقة�

ممارسات��فصاح�من�ج�ة�و�ممارسات�القياس�من�(م��ت�ب�ن�نوع�ن�من�املمارسات�املحاس�ية�

   .املدروسةو�خلصت�إ���نوع�ن�من�التص�يف�تبعا�للممارسات�)  ج�ة�أخرى�

Nobes  1983  داخ�� 

  است�تا��/

� �وا��كم ��ست�تاج �ع�� �التص�يف ��ذا �الباحث�  )judgemental(�عتمد �معطيات �من انطالقا

�و  �السابقة �التص�يفات �و�ؤكد �يكمل �أدق ��رمي �تص�يف �إ�� �(�توصل �تص�يفي �Muellerخاصة

  .)Seidlerو

Puxty et 

al  

خار���  1987

  است�تا��/

رأسمالية�متقدمة�من�حيث�نمط�الضبط�املحاس����أر�ع�دول ينطلق��ذا�التص�يف�من�مقار�ة�

)regulatory styles( و�تأث��ه�ع���النظام�املحاس���.  

Gray  1988  خار���

  است�تا��/

�أر�عة�� �Grayعتقد� �يق��ح �لذا �الثقا�� �العامل �مرده �املحاس�ية ��نظمة ��� �املوجود ��ختالف أن

�دولة ��ل ��� �تم���املحاسبة �املحاس�ية �للثقافة �تص�يف�. قيم �يمكن �القيم ��ذه �أساس وع��

  .�نظمة�املحاس�ية����ش�ل�ثنا�ي���عاد

Doupnik 

and Salter  

داخ���  1993

  استقرا�ي/

�حيث�اعتمد�الباحثان�ع��.   Nobesاختبارا�إحصائيا�للتص�يف�الذي�قدمھ��عت����ذا�التص�يف�

  .توصال�إ���تأكيد�أ�م�سمات�التص�يف�املخت��عينة�أك���و�من��ية�استقرائية�و 

Nobes  1998  خار���

  است�تا��/

� �لـ �ا��ديد �و    �Nobesعت���التص�يف �من�تحديثا �ينطلق � �لكنھ ��و�� �للتص�يف �م�م�ن ت�سيطا

� �يتم�مقار�ة ��ساس ��ذا �وع�� ��ختالف �أسباب �مقدمة ��� �التمو��� �النظام �تضع خارجية

  .تص�يف�أ�م��نظمة�املحاس�ية�الدولية

D'Arcy  2001  داخ���

  استقرا�ي/

� �املحاس�ية �القواعد �ع�� �الدراسة �اعتمدت �املمارسات(فقط �من ����) بدال �املدرجة للشر�ات

دولة�باإلضافة�إ����طار�الدو���املتمثل����املعاي���املحاس�ية�الدولية�واس�ندت�إ��� 14البورصة�لـ�

  خلصت�الدراسة�إ���تص�يف�مغاير�للدراسات�السابقة�. ***KPMGمعطيات�

  

*AAA:ا��معية��مر�كية�للمحاس�ي�ن��)American Accounting Association(  

**PWC :املحاسبة�والتدقيق�أصلھ�بر�طا�ي�أمر��ي�كنديمكتب�عال���لالس�شارات����مجال� )Price Waterhouse Coopers (  

***KPMG :أملا�ي� �بر�طا�ي ��ولندي �أصلھ �و�التدقيق �املحاسبة �مجال ��� �لالس�شارات �عال��  Klynveld Peat Marwick)   مكتب

Goerdeler)  

من إعداد الباحث: المصدر  



�ختالف�املحاس���الدو��: الفصل��ول   

 

10 
 

 Mueller تصنیف - 2-1

من بین المختصین األوائل في مجال المحاسبة الدولیة ویعتبر التصنیف  Mueller  Gerhardیعد 

الذي أتى به من األعمال ذات السبق في هذا السیاق، باعتباره أول من اعتبر أن النظام المحاسبي لبلد معین 

. اهو محصلة البیئة االقتصادیة والسیاسیة وبیئات أخرى عملت على تحدید القواعد المحاسبیة المعمول به

وهذا یعني أن القواعد المحاسبیة لبلدان أخرى ذات بیئة مختلفة ال تتناسب مع احتیاجات البلد المعین التي 

  . ینبغي أن تكون مراعیة لخصوصیاته

كما  )Meek )2005و  Choiعندأربع مجموعات بدائیة یمكن أن نجدها ملخصة  بین Muellerمیز

  :یلي

 في هذه المجموعة تطور النظام المحاسبي جاء نتیجة النتهاج سیاسات على : المحاسبة في اإلطار االقتصادي الكلي

یمكن أن یالحظ األهمیة التي یحظى بها مفهوم القیمة المضافة من بین المؤشرات التي . مستوى االقتصاد الوطني

اعتبار السوید مثاال عن یمكن و ... یقدمها جدول النتیجة، االرتباط الموجود بین القاعدة المحاسبیة والقاعدة الجبائیة

 ؛هذه المجموعة

 یمكن لهذه المقاربة أن تكون في حالة وجود اقتصاد سوق یتمیز بقطاع : المحاسبة في اإلطار االقتصادي الجزئي

تأثیر النظریة الجزئیة یالحظ من خالل عملیة التقییم والقیاس المحاسبي التي تحاول أن . خاص مهیمن على األعمال

بار الحقیقة االقتصادیة، األمر الذي أدى إلى تطویر قواعد محاسبیة متطورة ومرنة مثل اعتماد تأخذ بعین االعت

 ؛تعتبر هولندا مثاال عن هذه المجموعةو . التكلفة االستبدالیة بشكل كبیر في المحاسبة

 أي إطار تطور النظام المحاسبي في هذه الحالة بمعزل عن اإلطار الحكومي أو عن : المحاسبة كاختصاص مستقل

مع حركیة األعمال، اصطدمت مع المشاكل التي طرحتها المحاسبة نشأت وتطورت حیث . للنظریة االقتصادیة

 األخیرةالمؤسسات وحاولت أن تجد لها حلوال مناسبة في إطار ما یسمي المبادئ المحاسبیة المقبولة قبوال عاما، هذه 

ور الفاعل الذي لعبته المهنة المحاسبیة في صیاغة القواعد تطورت من واقع الممارسة المحاسبیة وكانت نتیجة الد

  ؛نجد أمثلة عن هذه النظم المحاسبیة في الوالیات المتحدة األمریكیة و في بریطانیاو . والمعاییر

  تطورت هذه األنظمة بفعل تدخل القطاع الحكومي لمراقبة ومتابعة النشاط االقتصادي :)التماثل(المحاسبة المتوحدة .

أداة لتخصیص الثروة، وسیلة لقیاس حجم المؤسسات والموارد،  أداة لقیاس األداء،: د المحاسبة أدوارا متنوعة منتتقل

وهذا یتطلب من النظام المحاسبي أن یكون على نحو عال من التماثل من حیث .... مراقبة األسعار، تحصیل الجبایة

یمكن اإلشارة و وسیلة فعالة لبلوغ هذه األهداف  "المحاسبيالمخطط "یعد . توحید المصطلحات وطرق التقییم والعرض

  . هنا إلى فرنسا كمثال عن هذا النوع من األنظمة
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في الحقیقة بتصنیف األنظمة المحاسبیة بطریقة مباشرة على أساس االختالفات في  Muellerلم یقم 

فات االقتصادیة، الحكومیة ممارسات القیاس أو اإلفصاح، بل جاء تصنیفه بشكل ضمني على أساس االختال

 . والمؤسسیة ومختلف تأثیراتها على النظم المحاسبیة

  Grayتصنیف  - 2-2

بل قام  ،على أي نوع من المخططات لتطویر الفئات التي تضم مختلف البلدان Grayلم یعتمد  

من یمكن ) الحقا Grayسیتم توضیح العمل الذي قام به (باقتراح أربع قیم للثقافة المحاسبیة یتمیز بها كل بلد 

  :خاللها التوصل إلى نوعین من التصنیف

من خالل معرفة من توكل إلیه  ،تصنیف أول یقوم على أساس نظام التوحید المحاسبي المعتمد - 

ومعرفة إلى أي مدى تكون ) المهنیة في مقابل سلطة الدولة(مهمة إعداد المعاییر المحاسبیة 

  ؛)مرونةالتماثل في مقابل ال(عملیة التوحید مرنة 

من خالل معرفة  ،تصنیف ثاني یقوم على أساس قواعد القیاس المحاسبي واإلفصاح المعتمدة - 

ومعرفة درجة التحفظ والحیطة ) السریة في مقابل الشفافیة(م القوائم المالیة بالشفافیة اتسامدى 

  .)التحفظ في مقابل التفاؤل(المرتبطة بتقییم عناصر القوائم المالیة 

وما ینبغي اإلشارة إلیه من خالل  ،یوضح هذین التصنیفین) في الصفحة الموالیة ( 01الشكل رقم و  

فإذا كانت الدول ذات النظام المحاسبي . خرآالشكل أن مواقع البلدان قد تختلف من شكل إلى 

 األنجلوسكسوني تحافظ على نفس الموقع في التصنیفین فاألمر یكون مختلفا مثال بالنسبة للنظام المحاسبي

  .)الفرانكوألماني(القاري 
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  1988 سنة Grayطرفتص�يف�ثنا�ي���عاد�مق��ح�من�: 01رقم�ش�ل�

 (Gray, Radebaugh; 2006):المصدر

  سلطة�الدولة

ـــة  امل�ــــنيـ

 التماثل املرونة

 إفر�قي

وي أقل یسآ
 تطورا

سيوي�آ

 جنو�ي�غر�ي

 يابا�ي

أملا�ي�

 فر����

أورو�ا�

 الشمالية
�أنجلو 

كسو�يس  

مستعمرات�

و�ةيسآ  

التي���أقل�

 تطورا

���كأ�التي��

 تطورا

 سلطة�وتطبيق�القواعد

 ممارسات�القياس�و�فصاح

  السر�ة

 شفافيةال

حفظالت التفاؤل   

 إفر�قي

سوي�أقل�آ

 تطورا

أسيوي�

 جنو�ي�غر�ي

 يابا�ي

أملا�ي�

 فر����

أورو�ا�

 الشمالية

�أنجلو 

كسو�يس  

مستعمرات�

سو�ةآ  

التي���أقل�

 تطورا

���كأ�التي��

 تطورا
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 Nobes تصنیف - 2-3

مالحظة مهمة مفادها أن التصنیفات التي تم اقتراحها من قبل على اختالف  من Nobesانطلق

منهجیاتها تتوصل إلى مجموعات معینة من الدول كما لو أنها متجانسة، لكن هذه المجموعات المنفصلة عن 

وأنه ال یمكن الحدیث عن تصنیف لألنظمة  .بعضها البعض في ظاهرها تشتمل على اختالفات كبیرة ضمنیا

معقدا في شكل هرمي ویتفرع على أساس الفئة  تصنیفا Nobesاقترح حاسبیة بهذا القدر من البساطة لذا الم

اعتمدت الدراسة . بشكل منفصل) أو مجموعة صغیرة من البلدان(والفئة الجزئیة إلى أن یتوصل إلى كل بلد 

كما هو موضح في  1980دولة متقدمة في سنة  14على ممارسات القیاس المحاسبي لـ  Nobesالتي قام بها 

  :02رقم الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

  ممارسات�القياس

 أساس�اقتصادي�ك�� أساس�اقتصادي�جز�ي

نظر�ة�اقتصاد�

 )املؤسسة(�عمال�

ممارسات��عمال�

 �ي�امل�شأاما�ي�بر�طجبرا

ح�ومي،�قاري،�

 جبا�ي�قانو�ي

 اقتصاد

 ح�ومي

 أساس�قانو�ي أساس�جبا�ي تأث���بر�طا�ي تأث���أمر��ي

 املجموعة

 الفئة

 الفئة

 ا��زئية

 السو�د الو�م�أ �ولندا

 كندا

ابر�طاني  

 اليابان ايرلندا اس��اليا

 أملانيا نيوزلندا

 اسبانيا

 فر�سا ب��ي�ا

 ايطاليا

 Nobesتص�يف��رمي�لألنظمة�املحاس�ية�حسب�: 02رقم��ش�ل

  (Nobes; 2008):المصدر
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ستنتاجیا ویتفق إلى حد كبیر مع العدید من التصنیفات إتصنیفا  Nobesیعتبر التصنیف الذي أتى به   

أساسي یمیز األنظمة المحاسبیة ذات التوجه االقتصادي الجزئي عن التي سبقته حیث أنه ینطلق من تقسیم 

یعتبر النظام المحاسبي ذو توجه جزئي إذا كان یقوم بإشباع حاجات المؤسسة أو . تلك التي لها توجه كلي

المساهم بالدرجة األولى، في حین یعتبر النظام المحاسبي ذو توجه كلي إذا كان الهدف من وراء المعلومة 

ویستمر التفرع إلى مجموعات جزئیة تتفرع بدورها  .باع حاجات مختلف المتعاملین في االقتصاد ككلهو إش

  .تبعا للخصائص التي یشترك فیها األنظمة المحاسبیة على المستوى األدنى

  :على تسعة عوامل تمییزیة یوضحها في كتابه كما یلي )Nobes  )2008اعتمد 

 منشورة للشركات المدرجة في البورصة؛طبیعة مستعملي القوائم المالیة ال -

 درجة اهتمام القانون أو المعاییر المحاسبیة بالتفصیل وٕاقصاء الحكم الشخصي؛ -

 أهمیة القواعد الجبائیة في عملیة القیاس المحاسبي؛ -

 ؛)تقییم المباني، المخزون، المدینون كأمثلة(التحفظ أو الحیطة  -

 ؛)في القوائم األساسیة(درجة تطبیق التكلفة التاریخیة بشكل حصري  -

 إمكانیة االعتماد على التكلفة االستبدالیة في القوائم المالیة األساسیة أو الملحقة؛ -

 ممارسات توحید حسابات المجموعة؛ -

 قدرة على تمدید النتیجة؛القدرة على تخصیص المؤونات بشكل مفرط و ال -

 .یةدرجة التماثل الموجودة بین الشركات في تطبیق القواعد المحاسب -

على أساس استقرائي  Nobesي أتي به باختبار التصنیف الذ) Salter )1993و Doupnikقاموقد 

وتوصال إلى نتائج جد مماثلة حیث تم التأكد من التقسیم ) باستخدام التحلیل العنقودي كأداة إحصائیة متقدمة(

وهذا على الرغم من أن الدراسة اإلحصائیة اعتمدت على بیانات  .وأجزاء مهمة من التقسیمات الفرعیة األولي

على أنه من بین المساهمات  Nobesاألمر الذي یدعم تصنیف . حدیثة شملت مسألتي القیاس واإلفصاح

  . األكثر أهمیة في هذا مجال

. وليلیقترح تصنیفا جدیدا بعد حوالي عقدین من التصنیف األ )Nobes )1998في دراسة حدیثة یعود   

وخاصة تلك المتعلقة بانتشار (هذا التصنیف یأخذ بعین االعتبار التطورات الحاصلة على المستوى الدولي 

 - في اعتقاده- وِیؤكد على أهمیة النظام التمویلي باعتباره عامال حاسما ) تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة

أهم : بلد آلخر على أساس عاملین هما النظام التمویلي منیختلف حیث . لتصنیف األنظمة المحاسبیة



�ختالف�املحاس���الدو��: الفصل��ول   

 

15 
 

هناك مصدرین . مصدر تمویلي بالنسبة للمؤسسة وطبیعة العالقة الموجودة بین المؤسسة ومصدرها التمویلي

ا في مختلف مأساسین للتمویل هما األسواق المالیة والوساطة المالیة ویلعبان أدوارا مختلفة تبعا ألهمیته

في نظام الوساطة المالیة تمارس تأثیرا  )insiders(لداخلیة بالنسبة للمؤسسة الدول، حیث یالحظ أن األطراف ا

وعلى العكس من ذلك، یالحظ أن األطراف الخارجیة . كبیرا على المؤسسة من ناحیة إنتاج المعلومة المالیة

)outsiders( هي الفاعلة فیما یخص شكل ومضمون التقاریر المالیة في األسواق المالیة . 

   :Nobesلألنظمة المحاسبیة حسب  یبین التصنیف الجدید )03رقم ( التاليالشكل و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  :أساسین من األنظمة المحاسبیة )فئتین(ما یالحظ من خالل الشكل السابق وجود نوعین 

 

 Nobesلألنظمة المحاسبیة حسب   التصنیف الجدید :03رقم شكل 

سواق�دور�ضعيف�لأل 

 ���النظام�التمو����اليةامل

دور�قوي�لألسواق�املالية��

  ���النظام�التمو���

)املحاسبة�املالية( ا��ـــــــــــــــــامل��بالغ  

 "�سمية" انجلوسكسو�ي

معاي���

 بر�طانية

اي���ــمع

 دولية

معاي���

 أمر�كية

إطار�

ــــــــأملـ  ا�يـــ

إطار�

 ايطا��

إطار�

 فر����

قوائم�مالية�

بر�طانية�

 ايرلندية

قوائم�مالية�

للشر�ات�

أو���ورو�ية

��س��الية

 الك��ى 

قوائم�مالية�

للشر�ات�

�مر�كية�

واليابانية�

 املدرجة

قوائم�مالية�

فردية�

للشر�ات�

 �ملانية

قوائم�مالية�

فردية�

للشر�ات�

 �يطالية

قوائم�فردية�

للشر�ات�
 الفر�سية

 املجموعة

 الفئة

 النظام

 أمثلة

  بتصرف (Nobes;1998): المصدر
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 أسواق مالیة قویة مع وجود أطراف خارجیة، یكون النظام المحاسبي في هذه الحالة أكثر انفتاحا لإلفصاح  ":أ"الفئة

ها القوائم ر وال یمكن أن تحصل إال على المعلومة التي توفلألطراف التي لیس لها اطالع كافي على إدارة المؤسسة 

   ؛عادة ما تكون القواعد المطبقة في القیاس واإلفصاح أقل تحفظاو . المالیة

 وساطة مالیة قویة مع وجود أطراف داخلیة، یكون النظام المحاسبي في هذه الحالة أقل انفتاحا على  ":ب" الفئة

 .یفسر وجود قواعد محاسبیة تتمیز بالتحفظ االفصاح وقلیل المعلومات وهذا ما

  

   قیاس االختالف المحاسبي الدولي -3

الباحثین في مجال  طرفنقصد بقیاس االختالف المحاسبي الدولي مختلف المحاوالت المقدمة من   

التي انصبت على مقارنة الطرق المحاسبیة و ) الصفحة الموالیةفي  04 انظر إلى الجدول(المحاسبة الدولیة 

اختلفت ولقد . إطار جغرافي معین أو في إطار دولي أوسع فيالمتبعة في إعداد القوائم المالیة للشركات 

إلى استخدام أدوات  اللجوءر مؤشرات ملخصة أو یطو تالمنهجیات المتبعة في عملیة القیاس من حیث 

ك من حیث عدد الدول المعتمدة في المقارنة ومن حیث الطرق اختلفت كذلكما . إحصائیة أكثر تعقیدا

  . المحاسبیة المعنیة بعملیة المقارنة

، أي أن هناك فقط الطرق الكمیةمن البحث إلى سنتطرق في هذا الجزء  ناینبغي اإلشارة إلى أنو   

تتعلق بإعادة  مداخل أخرى قد تم تطویرها في سیاق مقاربة جوانب معینة من االختالف المحاسبي الدولي

للشركات العالمیة التي ترغب قي الولوج إلى األسواق المالیة الدولیة من نظام  1القوائم المالیة وترتیب صیاغة

المبادئ المحاسبیة األمریكیة المقبولة قبوال عاما في أغلب (خر آمحاسبي محلي نحو نظام محاسبي 

ى مؤشر المقارنة تعتمد عل   Gray (1980)ن قبلكما أن هناك مقاربة مهمة قد تم اقتراحها م). األحیان

 .یتم الحدیث عنها في هذا اإلطار لن) مؤشر التحفظ(

تعتبر المقاییس المتوصل إلیها بمثابة أدوات یمكن من خاللها متابعة االختالف المحاسبي الدولي من   

مباشرتها على  تالمحاسبي الدولي التي تم التوفیقفترة ألخرى فهي بذلك تهدف إلى تقییم مختلف محاوالت 

  :المحاوالتهذه أهم یوضح  )04رقم ( الجدول المواليو . 2الصعیدین اإلقلیمي والدولي

   

                                                           
1
  نحو المعاییر األمریكیة  )reconciliations statement(كمثال إلعادة صیاغة القوائم المالیة  F-20یمكن الحدیث عن الشكل   

2
مستوى : ة یمكن أن تكون على عدة مستویاتنتحدث في ھذا اإلطار عن قیاس االختالف المحاسبي الدولي بشكل عام ونشیر إلى أن ھذه العملی  

  ...  االختالف الدولي أو مستوى التوفیق الدولي أو مستوى المقارنة أو المرونة 
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  األبحاث المتعلقة بقیاس االختالف المحاسبي وطرق القیاس المستعملة ومجالها :04 جدول

 عدد�الدول  طرق�القياس املؤلف�ن السنة
عدد�

 العناصر

1988 Van der Tas املؤشر« H »املؤشر�،« C »املؤشر�،« I » أمثلة�6نظري�مع� 

1990 Tay & Parker نظري  )�اي�مر�ع( نموذج�إحصا�ي 

1992 Emenyonu & Gray املؤشر�« I »عناصر�6 دول �3 "�ي�مر�ع"و�اختبار�� 

1992 Van der Tas املؤشر�« C »  عنصر�واحد 

1995 Herrmann & Thomas املؤشر�« I »عناصر�9 دول �8 "�ي�مر�ع"و�اختبار�� 

1995 Archer, Delvaille & McLeay املؤشر�« C » 8� عناصر�2 دول 

1996 Emenyonu & Gray املؤشر�« I »عنصر�46 دول �5 "�ي�مر�ع"و�اختبار�� 

1996 Archer, Delvaille & McLeay عناصر�2 دول �8 )�نحدار�ا��طي( نموذج�إحصا�ي 

1997 Krisement "واملؤشر�" �ن��و�يا« V » نظري�مع�مثال�واحد 

1998 Morris & Parker املؤشر�« C »و�املؤشر��« I » 10� عناصر�3 دول 

1999 McLeay, Neal & Tollington عنصر�واحد دولة�15 )انحدار�خطي( نموذج�إحصا�ي 

2000 Cãnibano & Mora 
مع��"�ي�مر�ع"و�اختبار��« C »املؤشر�

  bootstrappingاستخدام�تقنية�
 عناصر�4 دولة�13

2000 Pierce & Weetman املؤشر�« C » 2� عنصر�واحد دول 

2001 Parker & Morris 
�ي�"و�اختبار��« C »،املؤشر« H »املؤشر�

 "مر�ع
 عنصر�11 دول �2

2001 Aisbitt املؤشر�« C »مع�اختبار��Wilcoxon 4� عنصر�20 دول 

2002 Pierce & Weetman املؤشر�« C » 2� عنصر�واحد دول 

2002 Rahman, Perera & Ganesh معامل�« Jaccard » 2� صنف�75 دول 

2003 Taplin 
باإلضافة�إ����« C »واملؤشر��« H »املؤشر�

  ا��طأ�املعياري 
 نظري�مع�مثال�ن

2003 
Ding;Stolowy; & 

Tenenhaus 
  )�نحدار�اللوجس��(نموذج�إحصا�ي�

مؤسسة��100عينة�من�

 فر�سية�كب��ة

2007 McLeay & Jaafar عناصر�3 دولة�13 نموذج�إحصا�ي 

 

 (Barbu; 2004) (Cole et al; 2007) (Ding et al ; 2003):الباحث�باالعتماد�ع���املراجع�التالية�إعدادمن�: املصدر
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 لقیاسلأسالیب كالمؤشرات  - 3-1

وفقا للباحثین الذین یستخدمون المؤشرات لقیاس قابلیة مقارنة القوائم المالیة، تزید قابلیة المقارنة 

عندما تركز األسالیب المحاسبیة البدیلة المطبقة من طرف الشركات على واحد أو على عدد محدود فقط من 

معینة زمنیة في نقطة للمقارنة الیة حیث تدل قیمة المؤشر على مدى قابلیة القوائم الم. األسالیب المحاسبیة

حد الباحثین األوائل الذین استخدموا أ Van der Tasولقد كان . تغیرات القیم تقیس الموافقة أن في حین

أنه یتم بلوغ أقصى حد لقابلیة  العتقادهالمؤشرات لقیاس قابلیة مقارنة القوائم المالیة، واستعمل المؤشرات 

  . (Roberts, Weetman &Gordon; 2005) شركات نفس األسلوب المحاسبيالمقارنة عندما تختار كل ال

 « H »المؤشر  -1- 3-1

كمقیاس لقابلیة مقارنة القوائم المالیة  « H »أي المؤشر  "Herfindahl"مؤشر  Van der Tasأدخل 

 ;Van der Tas(كمقیاس للتمركز الصناعي Herfindahlوقد طور هذا المؤشر أصال من طرف  1988عام 

وهو مؤشر تمركز یزن في حالة القوائم المالیة التكرارات النسبیة لألسالیب المحاسبیة البدیلة فیما  )1988

حیث تمثل التكرارات النسبیة النسبة بین عدد الشركات التي اختارت أسلوبا محاسبیا معینا والعدد . بینها

سبي المطبق على واحد أو عدد محدود فقط یرتفع المؤشر عندما یركز األسلوب المحا. اإلجمالي للشركات

 . من األسالیب المحاسبیة البدیلة

 :بالعالقة التالیة « H »یعّبر على المؤشر 

H=�pj
2

n

j=1

 

وتتراوح . jهو التكرار النسبي لألسلوب المحاسبي  pjهو عدد األسالیب المحاسبیة البدیلة و  �: حیث

ال تكون هناك أي قابلیة للمقارنة ویكون هناك عدد  0، فعندما یأخذ المؤشر قیمة 1و  0قیمة المؤشر بین 

بینما إذا كان المؤشر مساوي لـ . غیر منتهي من األسالیب المحاسبیة البدیلة التي استعملت كلها بنفس التكرار

تساوي  وعملیا. بيفهذا یعني بلوغ أقصى حد لقابلیة المقارنة وكل الشركات تستعمل نفس األسلوب المحاس 1

أدنى قیمة للمؤشر 
�

�
  .أسلوب محاسبي بنفس التكرار nحیث یتم اعتماد  

ال یأخذ هذا المؤشر بعین االعتبار تعدد التقاریر بما أن كل شركة یمكن أن تسند إلى أسلوب  

كل كما یتجاهل الدولة التي تنتمي إلیها الشركة وبهذا فهو یعطي وزنا متساویا ل. محاسبي واحد فقط

كذلك عدم اإلفصاح وذلك باستبعاده للشركات التي ال  « H »وعالوة على ذلك، یتجاهل المؤشر . الشركات
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إضافة إلى ذلك، ال تنتج  .تقوم باإلفصاح من العینة مما یؤدي إلى مستویات قابلیة مقارنة أعلى من الحقیقیة

التغیرات في مستویات قابلیة المقارنة فقط عن التركیز الكبیر على أسالیب محاسبیة معینة بل یمكن أن تنتج 

فكل : كما أنه ال یوجد أیضا تدرج في قابلیة المقارنة. كذلك عن ارتفاع عدد الشركات التي ال تقوم باإلفصاح

تكون قابلة للمقارنة أو غیر قابلة واالختالفات بین األسالیب المحاسبیة طریقتین محاسبیتین بدیلتین إما أن 

  .البدیلة هي أیضا بنفس الحجم تقریبا

  « C »المؤشر  -2- 3-1

وهو لیس مؤشر تمركز ولكنه یعتمد على  1988سنة  Van der Tasوضع هذا المؤشر من طرف 

ویقیس هذا المؤشر احتمال أن یكون لشركتین . عدد الثنائیات المتوافقة للشركات وعدد األزواج الممكنة

وتساوي  1 و 0بین  « C »وتتراوح قیمة المؤشر . حسابات قابلة للمقارنة) بدون استبدال(ن عشوائیا یمختارت

هذه األخیرة ال تعتمد على تعدد كانت إذا كان عدد الشركات كبیرا بشكل كافي و  « H »تقریبا قیمة المؤشر 

 ;Van der Tas( :ذ تعدد التقاریر بعین االعتبار فإنه یعبَّر على المؤشر بالصیغة التالیةوٕاذا لم یؤخ. التقاریر

1988(  

C=
�∑ aj2n

j=1 �- m

m2-m
 

عدد األسالیب المحاسبیة البدیلة : j ،nهو عدد الشركات التي تطبق األسلوب المحاسبي : ��: حیث

  .العدد اإلجمالي للشركات: mو 

أما إذا أخذ تعدد التقاریر بعین االعتبار، فإن بعض الشركات ستقسم إلى أكثر من فئة واحدة لألسالیب  

  :ولتجنب ازدواجیة الحساب فإن العالقة ستعّدل بالشكل التالي. المحاسبیة البدیلة

C=
∑ (aj2n
j=1 -	aj)- ∑ ∑ �ajk

2 -	ajk�j≤k -	 ∑ ∑ ∑ �ajkL
2 -	ajkL�≤Lj≤k -	…+(-1)n+1	 ∑ … ∑ �aj…

2 -	aj…� 	

m2-m
 

  

 Lو j  ،k هو عدد الشركات التي تعرض معلوماتها باالعتماد على األسالیب المحاسبیة ����: حیث

 .nو  1قیما بین L و  j  ،k  حیث تأخذ

البلد الذي تنتمي إلیه الشركة وهو بذلك یعطي نفس الوزن لكل الشركات،  « C »یتجاهل  المؤشر 

إضافة إلى تجاهله لعدم اإلفصاح وذلك باستبعاده للشركات التي ال تقوم باإلفصاح من العینة مما یؤدي إلى 

ّدى یب غیر المطبقة، أللتضمنت عدم اإلفصاح واألسا mفلو أن . مستویات قابلیة مقارنة أعلى من الحقیقیة
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إلى مستویات قابلیة مقارنة جد متحفظة لكونه یعالج كل شركة ال تقوم باإلفصاح على أنها  « C »المؤشر 

  .كما أنه ال یوجد أي تدرج في قابلیة المقارنة حسب هذا المؤشر. غیر قابلة للمقارنة مع شركة أخرى

  « I »المؤشر  -3- 3-1

 « I »والذي یعتبر األكثر انتقادا هو المؤشر  1988سنة  Van der Tasثالث مؤشر ُوضع من طرف 

فبینما یمكن . ُقدِّم هذا المؤشر كمقیاس لقابلیة المقارنة المادیة الدولیة. والذي یعتبر أیضا مؤشر تمركز

لقیاس قابلیة المقارنة الدولیة مع إهمال الدولة التي تنتمي إلیها الشركة، « C » و « H »استعمال المؤشرین 

یشیر هذا المؤشر إلى درجة انتماء الشركات لدولة تطبق نفس األسلوب المحاسبي البدیل أو عددا محدودا 

وي ، وٕاذا كان عدد الشركات یسا1و  0تتراوح قیمة المؤشر بین . من األسالیب مقارنة بشركات دولة أخرى

   )Van der Tas; 1988( :اثنان، یكون المؤشر بالصیغة التالیة

� =�(��	
� × ��

�)

�

���

 

	��: حیث
� هو عدد األسالیب  nو  1في الدولة  j هي التكرار النسبي لتطبیق األسلوب المحاسبي 	

  .المحاسبیة البدیلة

  :المعدلة ألكثر من دولتین هي « I »وصیغة المؤشر  

�∗ = (�(��	
� × ��

� × …× ��
�))

�

���

�

���

 

عدد الدول و  mحیث تمثل 
�

���
المعامل المصحح الالزم لتجنب مساواة المؤشر للصفر عندما یزید  

  .ولسوء الحظ، یجعل المعامل المصحح المؤشر أقل تفسیرا. عدد الدول

تعدد التقاریر بعین االعتبار بما أن كل شركة ُتسند ألسلوب محاسبي بدیل  « I »ال یأخذ المؤشر 

باستبعاده للشركات التي ال تقوم باإلفصاح من العینة وال واحد فقط، كما أن المؤشر یتجاهل عدم اإلفصاح 

  .(Cole et al; 2007) یضع أي تدرج في قابلیة المقارنة

  « V »األنتروبیا والمؤشر  -4- 3-1

مؤشر التمركز األنتروبیا كأسلوب قیاس بدیل، ویحسب هذا المؤشر  1997عام  Krisementأدخل 

  :بالعالقة التالیة

� =���

�

���

× ��
1

��
 

هي التكرار النسبي لتطبیق األسلوب  	��على عدد األسالیب المحاسبیة البدیلة و nحیث تعبر 

 Eویعتبر مؤشر األنتروبیا قیاسا عكسیا لدرجة قابلیة المقارنة بمعنى أنه یتم بلوغ أقصى قیمة لـ . jالمحاسبي 
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 Krisementألخذ بعین االعتبار تعدد التقاریر، استخدم لو . عندما تكون قابلیة المقارنة في أدنى حد لها

ولألسف، . لتحویل الوضعیة من اإلفصاح المتعدد إلى وضعیة مكافئة بدون تعدد في التقاریر « C »المؤشر 

إضافة إلى أن . یقتصر هذا التحویل على اإلفصاح المتعدد مع وجود بدیلین فقط من األسالیب المحاسبیة

 . « H »األنتروبیا تتجاهل الشركات التي ال تقوم باإلفصاح مما یؤدي إلى نفس عیوب المؤشر 

األنتروبیا ألنها مؤشر التركیز التجمیعي الوحید القابل للتحلیل، وهذا یمكن أن  Krisementولقد فضل 

وهناك . یفید مثال عند تحلیل المؤشر المحسوب بالنسبة لالتحاد األوروبي إلى مساهمات كل بلد على حدا

المتوسطات المرجحة لألنتروبیا والتباینات : رئیسیین عند تحلیل مجموع األنتروبیا هما جزأین

)heterogeneities( . ثم وضع بعدهاKrisement  المؤشر« V » على النحو التالي :Vtotal=
Hettotal

Etotal
	   

ویعتبر . لتحدید ما إذا كانت هناك اختالفات بسیطة فقط بین مناطق معینة عند مقارنة الممارسات المحاسبیة

توزیعات تكرارات تطبیق األسالیب ) اختالف(بمثابة مقیاس لعدم تماثل  Hettotalالتباین على المستوى اإلقلیمي 

ویمكن استعمال نفس الطریقة على مستوى  .المحاسبیة البدیلة في مختلف المناطق وفي جمیع المناطق ككل

  .(Cole et al; 2007) البلد

  "Jaccard"معامل  -5- 3-1

المحاسبي  فقاالتو لقیاس  "Jaccard"معامل  2002سنة  Ganeshو  Rahman ،Pereraاستعمل 

بین مجموعتین من المالحظات ) أو التماثل(یمكن لهذا المعامل قیاس درجة التشابه  إذالمادي بین دولتین، 

ألجل قیاس مدى تماثل اإلفصاح واألسالیب " Jaccard"قاموا بحساب معاملین اثنین لـ حیث . الثنائیة

المحاسبیة المعتمدة من طرف شركتین في دولتین مختلفتین ودرجة تماثل العناصر غیر المعتمدة في 

لإلفصاح عن المعلومات واستعمال أسلوب  "1"بالرقم  Ganeshو Rahman، Pereraوقد رمز . الدولتین

على عدم اإلفصاح عن المعلومات وعدم استعمال أسلوب للداللة  "0"محاسبي معین في حین استعملوا 

  : یحسب معامل التجانس لتماثل األسالیب المحاسبیة المعتمدة كما یليو . محاسبي معین

JACC1=
∑ ∑ D1ij

n
j=1

m
i=1

Ni×Nj
	����1: حیث     

�

�����
  

 c و bعند اعتماد كال الدولتین ألسلوب محاسبي معین،  افقالتو تمثل عدد حاالت  a: علما أن 

هما عدد الشركات في كل دولة  nو  mیمثالن عدد حاالت عدم التطابق ضمن فئة لزوج من الشركات، 

  . یمثل عدد األزواج الممكنة Ni x Njو

  :ویحسب معامل التجانس لتماثل األسالیب المحاسبیة غیر المعتمدة بالصیغة التالیة
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JACC2=
∑ ∑ D2ij

n
j=1

m
i=1

Ni×Nj
D2: حیث  

ij=	
d

b+c+d

  

  

أقل فائدة نظرا لصعوبة تحدیده لسبب عدم اعتماد الشركات ألسلوب محاسبي  ����2ویعتبر معامل 

معین، كما أن نتائج هذا المعامل یمكن أن تكون مظللة إذا كان بإمكان الشركات االختیار بین أكثر من 

مع اختبار  jaccardهذین المعاملین لـ  Ganeshو  Rahman ،Pereraوقد استعمل . أسلوبین محاسبین بدیلین

المادي وخصائص  التوفیقوبین ) الشكلي(الرسمي  التوفیقالمادي و  التوفیقالختبار االنسجام بین " كي مربع"

  .(Cole et al; 2007) ولقد أهملوا الشركات التي تكون فیها عناصر اإلفصاح والقیاس غیر مطبقة. الشركة

  

  » T «المؤشر  -6- 3-1

الذي یشمل كل االحتماالت المفیدة للمؤشرات السابقة، وهو  « T »المؤشر  2004 سنة Taplinوضع 

 Taplinطور  2006وفي عام ". احتمال أن تكون لشركتین مختارتان عشوائیا حسابات قابلة للمقارنة"یساوي 

وتعطى الصیغة العامة للمؤشر . « T »یعتمد على المؤشر  Excelیتمثل في جدول بیانات " برنامج الموافقة"

« T »  یليكما: 

T= ∑ ∑ ∑ ∑ αklβijρkiρlj
n
l=1

n
k=1

m
j=1

m
i=1  حیث:  

 αkl  هو معامل قابلیة المقارنة بین األسلوب المحاسبي�	وبفضل هذا المعامل یسمح المؤشر  �و 

« T »  ولألسف یمكن أن یكون ). جزئیا(بأن یكون أسلوبان محاسبیان مختلفان قابلین للمقارنة

من الصعب جدا التحدید الدقیق لمدى قابلیة وعملیا . غیر موضوعي إلى حد ما 	αklتحدید 

  المقارنة ألسلوبین محاسبیین مختلفین وتحدید أثر التقدیرات على قابلیة مقارنة القوائم المالیة؛

 βij  ویمثل احتمال أن تنتمي أول شركة . �والدولة  �المقارنة بین شركات الدولة ) وزن(هو أهمیة

باألهمیة التي ینبغي  βijوتتحدد قیم . �وأن تنتمي الثانیة إلى الدولة  �مختارة عشوائیا إلى الدولة 

أن تعطى للشركات تبعا للدولة التي تنتمي إلیها وما إذا كان المؤشر للمقارنة بین شركات من 

 نفس الدولة أو من دول مختلفة أو كالهما؛

 ���	 ؛�لة في الدو  �هو نسبة الشركات التي تستعمل األسلوب المحاسبي 

 ���  هو نسبة الشركات التي تستعمل األسلوب المحاسبي	؛�في الدولة � 

 �  هو عدد األسالیب المحاسبیة البدیلة �هو عدد الدول و. 
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 "1"و  "0"تتراوح بین  βijو   αklطالما أن قیمة كل من  "1"و  "0"كذلك قیما بین  « T »یأخذ المؤشر 

 . 1یساوي  ���وطالما أن مجموع 

 لقیاسلأسالیب ك النماذج اإلحصائیة - 3-2

إمكانیة استخدام النماذج اإلحصائیة في قیاس الموافقة وأعربا عن  )Parker )1990و  Tayأدخل 

اعتقادهما بإمكانیة قیاس هذه األخیرة من خالل مقارنة التوزیع المالحظ للشركات بین مختلف األسالیب 

فإذا وجد مثال فرق كبیر بین التوزیع المالحظ والتوزیع الذي . المحاسبیة بتوزیع عشوائي أو توزیع متوقع

ویمكن قیاس . عمل فیه كل أسلوب محاسبي متاح من طرف عدد متساوي من الشركات سیؤخذ بالموافقةیست

  .(Nobes & Parker; 2008) "كي مربع"هذا الفرق باستعمال اختبار 

وحسب الباحثین الذین یستخدمون النماذج اإلحصائیة تكون القوائم المالیة قابلة للمقارنة ویتحقق 

لي إذا كانت الشركات قادرة على استخدام أنسب األسالیب المحاسبیة بغض النظر عن أقصى حد للتوافق الدو 

تحاول النماذج اإلحصائیة أن تأخذ بعین االعتبار مختلف الظروف التي یتعین على . البلد الذي تنتمي إلیه

لمالیة بالسماح بمعالجات مختلفة لمختلف مكونات عنصر معین في القوائم ا وذلك الشركات العمل فیها

(Cole et al; 2007).  

 "كي مربع"اختبار  -1- 3-2

" كي مربع"اختبار  )1996و Thomas )1992 ،1995و  Emenyonu ،Gray ،Herrmannاستخدم 

الختبار تساوي نسب األسالیب المحاسبیة في مختلف " كي مربع"، حیث استخدم اختبار « I »والمؤشر 

 .الدولي عند اختیار شركات كل دولة أسالیب محاسبیة بنفس التكرار فقاالتو وقد افترضوا تحقق . الدول

لقیاس مدى التمركز حول  « I »واستخدم المؤشر . ویكون ذلك عندما ال یختلف كي مربع كثیرا عن الصفر

ولكال أسلوبي القیاس مشاكل مع التكرارات الصغیرة . واحد أو عدد قلیل من األسالیب المحاسبیة البدیلة

  .(Barbu; 2004) تتأثر كذلك بحجم العینة" كي مربع"كما أن نتائج اختبار . مةوالمعدو 
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  )McLeay )1996 و Archer ،Delvailleالنموذج اإلحصائي لـ  -2- 3-2

التسلسل الهرمي للنماذج اإلحصائیة المتداخلة  )McLeay )1996و  Archer ،Delvailleاستخدم 

اللوجستیكي لتقدیر ما إذا كانت التغیرات في األنماط المالحظة لخیارات  Poissonاعتمادا على انحدار 

وقد مثلوا العدد . السیاسة یمكنها أن تنسب إلى عملیة الموافقة الدولیة أو لسلوك معین للشركات أو الدول

مد هؤالء اعتوقد  xijkبالرمز  Kفي السنة  �التي اختارت األسلوب المحاسبي  �المالحظ للشركات في الدولة 

   1.نظام النمذجة الخطیة المعممة على تحلیلهم  الكتاب الثالثة في

النموذج، حیث  مالئمةبعدها االنحراف لقیاس  )McLeay )1996و  Archer ،Delvailleاستعمل 

 Cole) بأن المتغیرات المضافة للنموذج ال تساهم في دالة االنحدار (F)تعني القیمة الصغیرة إلحصائیة فیشر 

et al; 2007). 
  

  )Tollington )1999 و McLeay ،Nealالنموذج اإلحصائي لـ  -3- 3-2

أنه یمكن للشركة اعتماد أكثر من أسلوب محاسبي واحد  )Tollington)1999 و McLeay ،Nealبین 

 mutually)ي فإن االختیار بین األسالیب المحاسبیة لیس حصریا للعناصر معینة في القوائم المالیة وبالتا

exclusive)  ولذلك قاموا بإعداد نموذج إحصائي یسمح للشركة باستعمال أسالیب محاسبیة مختلفة لمختلف

حالة یكون فیها احتمال استخدام "على أنها  فقاالتو ویعامل النموذج حالة . مكونات عناصر القوائم المالیة

وبذلك فإن ". كل الدول أسلوب محاسبي معین في ظروف تشغیلیة معینة متساوي في جمیع الشركات في

في االختیار بین األسالیب المحاسبیة البدیلة، ومن ناحیة ) التشابه(الموافقة الدولیة تعني التحرك نحو التماثل 

وبهذا الشكل فإن " ارتفاع االحتمال غیر المشروط العتماد أسلوب محاسبي معین"أخرى تعني المعایرة 

 .  (Cole et al; 2007) التوحید العالميالمعایرة الدولیة تنطوي على التحرك نحو 

المالحظات في مصفوفة ثالثیة، حیث تمثل خانات القطر  Tollington و McLeay،Nealوقد وضع 

فیها عدد الشركات التي تعد تقاریرها وفق أسلوب محاسبي واحد فقط وتمثل الخانات التي تكون خارج القطر 

عدد الشركات التي تعتمد على أسلوبین محاسبیین بالنسبة للعناصر المجمعة في سطر واحد في القوائم 

أین تبقى االحتماالت النسبیة  « i »الحالة المستقرة "لك الكشف عن آثار المعایرة بمقارنة ویمكن بعد ذ. المالیة

أین یكون التغیر  « ii »لكل أسلوب محاسبي متساویة في جمیع البلدان وعبر السنوات بالعملیة الدینامیكیة 

ویمكن قیاس آثار ." الوحید بسبب وجود ارتفاع في احتمال استخدام أسلوب محاسبي معین على مّر الزمن

                                                           
1 the Generalised Linear Modelling System GLIM4 
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على أساس تغیر التباین بین القیم المقدرة من نموذج عملیة المعایرة والتكرارات المالحظة الختیارات "الموافقة 

 .السیاسة المحاسبیة

 

  

  )Jafaar )2007و McLeayالنموذج اإلحصائي لـ  -4- 3-2

أكثر من أسلوب  كذلك نموذجا آخرا یسمح للشركة باستخدام) Jafaar )2007و McLeayوضع 

بلد اإلقامة، قطاع النشاط، التصنیف الدولي وحجم : محاسبي وقد أخذا بعین االعتبار أربعة متغیرات هي

وقد توّصال إلى أن بلد اإلقامة هو أهم محدد الختیار األسالیب المحاسبیة في أوروبا، كما بّینا أن . الشركة

شركات التي تعمل في ظروف متماثلة نفس المعالجة عندما تعتمد كل ال"المحاسبة تكون متوافقة تماما 

وبما أن الهیاكل االقتصادیة تختلف ." المحاسبیة بالنسبة للمعامالت المتماثلة بغض النظر عن مكان إقامتها

من دولة إلى أخرى، فإن توزیع المعالجات المحاسبیة وحتى في ظل الموافقة التامة مسموح له بأن یختلف من 

  .(Cole et al; 2007) حد توافقه مع اختالفات ظروف العمل بلد إلى آخر إلى

  أسباب االختالف المحاسبي الدولي -4

تعرف الممارسات المحاسبیة اختالفات هامة على الصعید الدولي وسنحاول في هذا الجزء من بحثنا 

مسببات أكیدة والعوامل التي سنذكرها هنا، لیست بالضرورة . عرض األسباب المحتملة لهذه االختالفات

لالختالف، لكن یمكن إیجاد عالقة بینها وبین هذا األخیر والتوصل إلى استنتاجات منطقیة كما قد تكون 

   .ناتجة عنه

 1المراجع المتخصصة یمكن إیجاد قائمة طویلة لألسباب الممكنة لالختالف المحاسبي الدولي في 

وقد استعملت بعض الدراسات أسباب االختالف كأداة لتصنیف الدول حسب أنظمتها المحاسبیة، بینما اهتمت 

   2.أخرى بدراسة مدى ارتباط االختالفات المالحظة في الممارسات المحاسبیة بالعوامل المسببة

                                                           
1
شبع  إجماع  على أن األسباب الرئیسیة  قائمة  تتكون من سبعة عشر سببا محتمال لالختالف المحاسبي الدولي، لكن ھناك ) Nobes )1998 أورد   

النظام التمویلي، النظام الضریبي، النظام القانوني، النظام االقتصادي و السیاسي ، الماضي االستعماري، مستوى التضخم،المھنة : یمكن أن تنحصر في

 )2008( Parkerو  Nobes؛ )2006(Grayو  Radebaugh؛ )Meek )2005و  Choi ھذه العوامل مذكورة عند  المحاسبیة، الثقافة، نجد
2
  .Salter ،1995و  Doupnik؛ Frank ،1979: مثل دراسة  
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ارسات عن المم یعبر" النظام المحاسبي"مصطلح أن  من الضروري توضیحوقبل الذهاب بعیدا، 

إذ یمكن أن تستعمل مؤسسات مختلفة . المستعملة من طرف مؤسسة معینة إلعداد تقاریرها المالیة السنویة

في نفس الدولة أنظمة محاسبیة مختلفة، فقد نجد على سبیل المثال في العدید من الدول األوروبیة أن إعداد 

القوائم المالیة  د، بینما تع(IFRS)بیة الدولیة القوائم المالیة الموحدة للمجموعات یتم وفقا للمعاییر المحاس

الفصل كیفیة وسبب اختالف األنظمة المحاسبیة الجزء من وسیعرض هذا . الفردیة وفقا للقواعد الوطنیة

  .الدولیة والوطنیة

  « Legal systems »: األنظمة القانونیة - 4-1

یكون لبعض الدول نظاما قانونیا یعتمد على قدر محدود من القانون التشریعي الذي یتم فیما بعد 

تقوم بتجمیع مقدار كبیر من القضایا القانونیة الستكمال التشریعات، بدورها التي و تفسیره من طرف المحاكم 

 العرفيفقواعد القانون  .)أدناه 05أنظر الجدول رقم ( الذي تم تشكیله في إنجلترا العرفي مثل نظام القانون

وعلى الرغم من أن هذا النظام . تسعى لتقدیم إجابة عن قضایا معینة بدال من تشكیل قاعدة عامة للمستقبل

یمكن إیجاده في أشكال مماثلة في العدید من الدول المتأثرة  هإال أن إنجلترا تم تطویره في قد العرفيالقانوني 

بها، كالقانون الفیدرالي للوالیات المتحدة، قانون أیرلندا، الهند، أسترالیا وغیرها، كلها تمتثل بالقانون اإلنجلیزي 

ى القواعد وبطبیعة الحال، یؤثر هذا بدوره على القانون التجاري الذي عادة ما ال ینص عل  .بدرجات متفاوتة

 اقانون تعرف المحاسبةوفي مثل هذه الحاالت ال . مسكها للمحاسبةالتي تخص سلوك الشركات وكیفیة 

ضع قواعد لضبط الممارسة و ل ین أنفسهم التدخلالمحاسب المهنیین األمر الذي یستوجب من .مفصال

  .المحاسبیة تدّون في شكل توصیات أو معاییر

المكتوب الذي یرجع أصله إلى القانون الروماني خرى على القانون یستند النظام القانوني في دول أ

نصهر في إطار ما یسمى بالفقه بأفكار العدالة واألخالق وت القانونیة هنا ترتبط القواعدالقدیم حیث 

(doctrine).  مقنن"وقد تتماشى كلمة "(codifié) قانون الشركات أو  الذي یجعل من مع مثل هذا النظام

وفرنسا  ألمانیا تعتبر. المالیة القوائمإعداد أحد مصادر التشریع المحاسبي وخاصة ما یتعلق بالقانون التجاري 

في  .1فرعا من قانون الشركات) بالنسبة للقوائم الفردیة ( المالیة محاسبةال لة عن هذه الحالة أین تكونمثأك

في تقنین ) أو ما یمثلها(الذي یعبر عن رغبة الدولة " طط المحاسبيالمخ"مثل هذه الدول نجد ما یسمى بـ 

  .النشاط االقتصادي والسیطرة علیه

                                                           
1
  La Comptabilité Algèbre de droit عندما یشبھ المحاسبة بالجبر القانوني  Pierre Garnierوھذا ما یعبر عنھ الكاتب الفرنسي المشھور  
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أدناه تصنیف األنظمة القانونیة لبعض الدول المتقدمة والتي تندرج ضمن هذین  05یوضح الجدول 

   .الصنفین

  األنظمة القانونیة الغربیة: 05 رقم الجدول

 (codified Roman law) )املق�ن(كتوب�القانون�امل (common law) عر���القانون�ال

  إنجل��ا�و�بلدان�الغال

  أيرلندا

  الواليات�املتحدة

  كندا�

  أس��اليا

  نيوزلندا

  

  فر�سا

  إيطاليا

  أملانيا

  إسبانيا

  �ولندا

  ال���غال

  )التجاري (اليابان�

  .قوان�ن�س�وتلندا،�إسرائيل،�جنوب�إفر�قيا،�كي�يك،�لو�سيانا�والفلب�ن�تجسد�كال�الفئت�ن�:مالحظة

  (Nobes; 2008): المصدر

وعلى الرغم من تأثر األنظمة المحاسبیة بطبیعة النظام القانوني، إال أن القواعد والممارسات 

كثیر في بأمور أخرى خارجة عن سیطرة الدول في سیاق العولمة ، و هذا ما یفسر یة یمكن أن تتأثر المحاسب

لغرض معین أو لعدة أغراض بغض النظر عن  (IFRS)تتبنى المعاییر المحاسبیة الدولیة  الحاالت من

  .(Nobes & Parker; 2008) نظامها القانوني

 « Providers of finance »: المصادر التمویلیة - 4-2

المؤسسات التجاریة وملكیتها من دولة إلى أخرى، ففي ألمانیا، فرنسا وٕایطالیا مثال تختلف نوعیة 

تكون نسبة كبیرة من مصادر رأس المال للبنوك باعتبار أن ملكیة المؤسسات ترجع للعائالت الصغیرة، على 

  .ن لتمویلهاعكس الوالیات المتحدة وبریطانیا أین تعتمد أعداد كبیرة من الشركات على مالیین المساهمی

  :تصنیفا للدول على أساس النظام التمویلي على النحو التالي )Zysman  )1983اقترح 

  ؛)مثل بریطانیا، الوالیات المتحدة(أنظمة أسواق رأس المال  

  ؛)مثل فرنسا والیابان(أنظمة االئتمان القائم على الحكومة  

  مثل ألمانیا(أنظمة االئتمان القائم على المؤسسات المالیة.(  
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كما أن هناك نقطة أخرى ". االئتمان"و " المساهمة"في  Zysmanیمكن تبسیط األصناف الثالثة لـ 

" االئتمان"للمقارنة تتمثل في أنه حتى هذا العدد القلیل نسبیا من الشركات المدرجة في البورصة في بلدان 

ففي ألمانیا مثال، تعتبر البنوك  .یمكن أن یسیطر علیه مساهمون یتمثلون في البنوك، الحكومات أو العائالت

بشكل خاص من أهم مالكي الشركات إضافة لكونها مصدرا للدیون المالیة، كما تعود ملكیة معظم الحصص 

في بلدان مثل ألمانیا، فرنسا، وٕایطالیا، كثیرا . Deutsche Bankفي الشركات العمومیة أو رقابتها للبنوك مثل 

المدیرین وبذلك تكون قادرة على الحصول على المعلومات والتأثیر على  ما تقوم البنوك أو الدولة بتعیین

القرارات، وفي حالة ما إذا كانت حتى شركات المساهمة في دول القارة األوروبیة تسیطر علیها البنوك، 

الحكومات أو العائالت، فإن الحاجة لنشر المعلومات تكون أقل، وهذا ینطبق أیضا على مراجعة الحسابات 

  .(Nobes & Parker; 2008) ها صممت للتحقق من المسیرین في حالة ما إذا كان المالكون جهات خارجیةألن

وعلى الرغم من تزاید ظاهرة ملكیة األسهم من طرف مستثمرین مؤسساتیین بدال من األفراد في دول 

وفي . أو العائالت للحصص كبریطانیا والوالیات المتحدة إال أنها ال تزال تتناقض مع ملكیة البنوك، الحكومة

في البلدان التي : الواقع، یمكن أن یعزز تزاید أهمیة المستثمرین التأسیسیین الفرضیة التالیة التي مفادها أنه

تتمتع بنطاق واسع لملكیة أسهم الشركات من طرف مساهمین خارجیین لیس بإمكانهم الوصول إلى 

ك ضغط من أجل مراجعة الحسابات، اإلفصاح ونزاهة المعلومات الداخلیة المتعلقة بالشركة یكون هنا

وبما أن حصة المستثمرین التأسیسیین من األسهم هي األكبر ویمكن  تنظیمها بشكل أفضل من .  المعلومات

مساهمات األفراد، فإنها ستعمل على زیادة هذا الضغط إضافة إلى أن بإمكانها الضغط وبنجاح ألجل 

  . .(Nobes & Parker; 2008)لمتاحة للجمهورمعلومات أكثر تفصیال من تلك ا

في دول مثل الوالیات المتحدة، بریطانیا، هولندا وعلى مدى عدة عقود من الزمن، كان اتجاه 

المحاسبون نحو العمل خارج قواعدهم التقنیة وقد لقي ذلك قبوال من طرف الحكومات بسبب تأثیر وخبرة مهنة 

بصفتها مساهم، حامي لمصالح الجمهور أو (مع اهتمامات الحكومات المحاسبة التي عادة ما كانت تتوافق 

والتي تضعها لجان یهیمن " المبادئ المحاسبیة المقبولة عموما"وبالتالي تحكم المحاسبة ). كمحّصل للضرائب

وتتدخل الحكومة بفرضها لإلفصاح وتقدیم أو عرض المعلومات الالزمة . علیها محاسبون في القطاع الخاص

  .عني اتباع أفضل الممارسات بدال من إعدادهامّما ی
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أما في معظم بلدان القارة األوروبیة والیابان، فتعني ضآلة المساهمین الخارجیین التقلیدیین أن 

والحكومات بصفتها محصل للضرائب أو  1الغرض من إعداد التقاریر المالیة الخارجیة هو حمایة الدائنین

ع تنمیة المرونة، النزاهة والتجربة في هذا المجال، غیر أنه أدى إلى الدقة، وهذا ما لم یشج. مراقب لالقتصاد

كما یبدو أیضا أن األهمیة المعتبرة للدائنین في هذه البلدان جعلت المحاسبة أكثر حذرا . الوحدة واالستقرار

ت في حین یهتم ، وذلك نظرا الهتمام الدائنین بإمكانیة استرجاع أموالهم في أسوء الحاال)الحیطة والحذر(

  .المساهمون بالتقدیر غیر المتحیز لالحتماالت المستقبلیة

وعلى الرغم من ذلك، حتى في دول كألمانیا، فرنسا وٕایطالیا أین یكون عدد الشركات المدرجة في 

كات العمومیة نشر قوائم مالیة مفصلة ومراجعة، ، تفرض الحكومة علیها أو على الشر البورصة قلیال نسبیا

قوانین لهذا الغرض في معظم هذه الدول كما خصصت الحكومات هیئات لمراقبة أسواق األوراق وهناك 

األمریكیة وقد رافقتها تطورات  2 (SEC)وقد تمت نمذجة هذه الهیئات وفقا للجنة عملیات البورصة . المالیة

وهذا لیس مستغربا لكون هذه . أمریكیة بشكل عام- في إعداد التقاریر المالیة في اتجاه الممارسة األنجلو

الهیئات  تمثل الجزء الذي یلعبه المساهمون األفراد والتأسیسیون الذین ساعدوا لفترة طویلة من الزمن في 

  .أمریكیة-تشكیل األنظمة المحاسبیة األنجلو

لقد شهدت هذه الصورة الواضحة تغیرا إلى حد ما، فعلى سبیل المثال، زادت أهمیة المساهمین األفراد 

والتأسیسیین في فرنسا وألمانیا كما ظهر القطاع الخاص لوضع المعاییر في هذین البلدین في أواخر 

  .التسعینات

 /credit)" مطلعون على األمور الداخلیة/دائنون"فئة  بینالتفرقة أن  )Nobes )1998 قترحیوكخالصة، 

insiders)  جهات خارجیة/ مساهمین"و "(equity/ outsiders)  الدولیة في  لالختالفاتهو السبب الرئیسي

  . أدناه یقترح تصنیفا أولیا لبعض الدول على هذا األساس 06والجدول . إعداد التقاریر المالیة

   

                                                           
1
التي یبین فیھا كیف أن القواعد المحاسبیة تطورت في ألمانیا بشكل یحفظ حقوق الدائنین باعتبارھم    Richard (2002) یمكن الرجوع الى دراسة   

 .مصدر تمویلي مھم بالنسبة للشركات األلمانیة
2
 Security Exchange Committee 
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  أساس طبیعة تمویل المؤسساتتصنیف أولي للدول على : 06 رقم جدول

  "ب"الفئة�  "أ"الفئة�

  ا��صائص

 سوق�مالية�قو�ة  

 عدة�مسا�م�ن�خارجي�ن  

 م�نة�مراجعة�كب��ة  

 انفصال�القواعد�املحاس�ية�عن�ا��بائية  

 سوق�مالية�ضعيفة  

 مسا�م�ن�داخلي�ن  

 م�نة�مراجعة�صغ��ة  

 يمنة�ا��باية�ع���القواعد�املحاس�ية� 

  أمثلة�عن�الدول 

  فر�سا،�أملانيا،�إيطاليا  أس��اليا�،�بر�طانيا،�الواليات�املتحدة

  .)Nobes; 1998(  :المصدر 

أولها، أنه في الدول  المصنفة ضمن فئة . تتدفق عدة نتائج هامة من هذا اإلنقسام المزدوج

لیس هناك طلب كبیر في السوق على تقاریر مالیة منشورة ومراجعة " مطلعون على األمور الداخلیة/إئتمان"

. ضع للضریبةولذلك فإن الطلب على المحاسبة السنویة مرتبط بقوة بحاجة الحكومة لحساب الدخل الخا

على نقیض ذلك، في الدول المصنفة . وبالتالي، سوف تهیمن االعتبارات الجبائیة على القواعد المحاسبیة

وبذلك تحتاج  (a market function)تؤدي المحاسبة وظیفة سوقیة " جهات خارجیة/ مساهمة"ضمن فئة 

واحدة إلعداد : القواعد المحاسبیةقواعدها ألن تُفَصل عن الجبایة وستكون النتیجة وجود مجموعتین من 

  .التقاریر المالیة واألخرى لحساب الوعاء الضریبي

إذا عرفت السوق المالیة الكبیرة تطورا، فهناك اتجاه واحد إلشباع طلبها ألنواع مختلفة من المعلومات 

المدرجة في  إلعداد القوائم الموحدة للمجموعات )IFRSمثل (ویتمثل في فرض مجموعة مختلفة من القواعد 

ویمكن القیام بذلك دون التأثیر على القواعد المحاسبیة المحلیة أو تحدید الوعاء الضریبي أو الدخل . البورصة

  .الموزع

وهناك أثر ثاني لتقسیم الدول على أساس األنظمة التمویلیة، یتمثل في كون الدول  المصنفة ضمن 

لمراجعین أقل بكثیر من دول الفئة الثانیة وسیؤثر هذا  ستحتاج" مطلعون على األمور الداخلیة/إئتمان"فئة 

  .(Nobes & Parker; 2008)على عمر، حجم ومكانة مهنة المحاسبة 
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 العامل الجبائي  - 4-3

على الرغم من إمكانیة تصنیف األنظمة الضریبیة بعدة طرق، إال أن للبعض منها فقط ارتباط 

تقسیم الدول حسب تطبیقها لنظام الضریبة الكالسیكي أو  بالتقاریر المالیة، فعلى سبیل المثال، من السهل

والمعیار . نظام التحمیل لحساب ضریبة المؤسسة، غیر أن هذا التمییز لیس له أثر كبیر على التقاریر المالیة

األنسب هو مدى تحدید القوانین الجبائیة للمقاییس المحاسبیة، ویظهر ذلك من خالل دراسة الضرائب المؤجلة 

ففي المملكة المتحدة والوالیات المتحدة . تجت عن االختالفات بین المعالجات المحاسبیة والضریبیةالتي ن

مثاال، تسببت مشكلة الضریبة المؤجلة في الكثیر من الجدل وفي كمیة معتبرة من الكتابات حول المعاییر 

د أن هذه المشكلة تعتبر طفیفة، الوطنیة في فرنسا أو ألمانیا، نج ولو عدنا إلى قواعد المحاسبة .المحاسبیة

ن ینبغي أفأما في ألمانیا . ألنه غالبا ما تكون القواعد الجبائیة في هذه الدول هي نفسها القواعد المحاسبیة

 the ": ، حتى أن هناك مصطلح لهذه الفكرة وهومماثلة للحسابات التجاریةحسابات الضرائب  تكون 

Massgeblichkeitsprinzip" (Nobes; 2008).  

ولقد ُبِذلت محاوالت لتصنیف الدول إلى مجموعات حسب درجة االرتباط بین الجبایة والتقاریر 

الدول في ثالثة عشر مجموعة إال أن هناك  )Hoogendoorn )1996فعلى سبیل المثال صنف . المالیة

ین االعتبار في مشاكل في هذا التصنیف ألن سبع مجموعات تعتبر ضروریة للتصنیف ویتم أخذ مسألتین بع

. التقاریر المالیة من جهة ومعالجة الضریبة المؤجلة من جهة أخرى/االرتباط بین الجبایة: نفس الوقت هما

الوالیات المتحدة بین الجبایة / وقد خلص الباحثون إلى أنه یمكن التمییز بین فصل المملكة المتحدة

تطور عالقة الجبایة  )Schwencke )2006و  Nobesكما درس . والمحاسبة واالرتباط األلماني الوثیق بینهما

بالتقاریر المالیة مع مرور الوقت مع أخذ النرویج كدراسة حالة وقد توصال إلى منحنى بیاني یوضح االنتقال 

 .(Nobes; 2008)من االرتباط الوثیق إلى االنفصال على مدى قرن من الزمن 

  النتیجة ونظام حوكمة الشركات ومفهوم  النظام االقتصادي - 4-4

ن أهم سبب لالختالف المحاسبي الدولي ال یعود للنظام التمویلي أو إف Richard (2014)تبعا لـ  

، وٕانما یرجع لمفهوم النتیجة المرتبط بالنظام انا ثانویما حیث یعتبرهملنظام القانوني على الرغم من أهمیتها

  .ول بهاالقتصادي المتبع وأسلوب الحوكمة المعم
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أن األنظمة المحاسبیة یمكن تصنیفها في المرحلة األولى تبعا لألنظمة االقتصادیة ثم  Richardیبین 

  . األنظمة السیاسیة وفي المرحلة األخیرة یتوصل إلى تصنیف دقیق تبعا ألسلوب حوكمة الشركات

شهدت ثالثة أنظمة اقتصادیة هي النظام الرأسمالي قد ) القرن العشرین(یذكر أن الفترة الماضیة و  

الوالیات : ممثله في ثالث دول هي على التوالي  (auto-gestion)والنظام السوفییتي ونظام التسییر الذاتي 

 .االتحاد السوفیتي ویوغسالفیا ،المتحدة األمریكیة

 حساب النتیجة تبعا للنظام االقتصادي: 07 جدول رقم

  حساب�الن�يجة���  

  النظام��قتصادي�الرأسما��

  )الو�م�أ(

��قتصادي� النظام

  السوفيي��

  النظام��قتصادي�اليوغسال��

  املبيعات  املبيعات  املبيعات  النواتج�

  أعباء�املادة��ولية    �عباء�

  أعباء�ا��دمات

  أعباء�املستخدم�ن

  ��تالك��أعباء�

  أعباء�الفوائد

  أعباء�الضر�بة

  �وليةأعباء�املادة�  

  أعباء�ا��دمات

  أعباء�املستخدم�ن

  ��تالك��أعباء�

  

  أعباء�املادة��ولية  

  أعباء�ا��دمات

  ��تالك��أعباء�

  أعباء�الفوائد

  أعباء�الضر�بة

  

  الن�يجة�=   الن�يجة�=   الن�يجة�=   

  (Richard; 2014) :المصدر

). المتكونة أساسا من المبیعات(من النواتج لتحدید النتیجة المحاسبیة لدورة معینة ینبغي طرح األعباء 

صحیح أن األنظمة . لكن المشكلة تطرح عندما نأتي إلى تحدید مفهوم األعباء التي تدخل في حساب النتیجة

. هي أعباء یتم االعتراف بهااإلهتالك المحاسبیة المشار إلیها تتفق في أن أعباء المادة األولیة والخدمات و 

  .نسبة ألعباء المستخدمین، الفوائد وأعباء الضریبةلكن األمر مختلف بال

ففي المحاسبة الرأسمالیة، تعبر النتیجة عن عائد األموال الخاصة التي یضعها أصحاب رأسمال في   

الفائض الذي یعبر عن الربح االقتصادي  الذلك وجب طرح كل األعباء الممكنة للحصول على هذ. المؤسسة

  .للمؤسسة
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سبیة السوفیتیة، فالنتیجة یجب أن تعبر عن دخل الدولة باعتبارها صاحبة األموال أما بالنسبة للمحا  

ولیس ) البنوك هي ملك للدولة(نبغي طرح األعباء المتعلقة بالفوائد یوبالتالي ال . المستثمرة في المؤسسات

  . هناك دفع للضریبة

حاسبیة عن العائد الذي یحصل النتیجة المتعبر . وفیما یتعلق بالمحاسبة في إطار التسییر الذاتي  

لحساب النتیجة نأخذ بعین االعتبار كل األعباء ما عدا األعباء المتعلقة باألجور التي و علیه المستخدمون، 

  .هي عبارة عن دخل

یخضع للجهة   )subjectif(أن النتیجة المحاسبیة هي مفهوم شخصي  )Richard )2014یستخلص  

وأن اختیار مفهوم للنتیجة یسمح بتحدید الطبیعة األساسیة للنظام  .التي من أجلها یتم إعداد المحاسبة

ویمكن حسب الكاتب إجراء تمییز لألنظمة المحاسبیة  .المحاسبي ومن ثم تحدید المجموعة التي یرتبط بها

 . ركات المعتمدلى أساس نظام حوكمة الشعلكل مجموعة من المجموعات السابقة 

 مهنة المحاسبة - 4-5

أمور أخرى ترتبط ارتباطا وثیقا بالتقاریر المالیة، ورأى بعض الباحثون أنها سبب في  توجد

االختالفات المحاسبیة الدولیة، وتعتبر مهنة المحاسبة واحدا منها، مع أنه ینبغي أن تكون متغیرا تابعا ولیس 

  . مفسرا

وقد یستنتج مدى قوة، حجم وكفاءة مهنة المحاسبة في الدولة وٕالى حد كبیر من العوامل المختلفة 

فعلى سبیل المثال، عدم . المذكورة أعاله ومن نوع التقاریر المالیة التي ساعدت هذه العوامل على إنتاجها

عني أن الحاجة للمراجعین فیها وجود فئة كبیرة من المساهمین األفراد والشركات العمومیة في بعض البلدان ی

إال أن لطبیعة مهنة المحاسبة كذلك . تكون أقل بكثیر مما هي علیه في المملكة المتحدة والوالیات المتحدة

لم یدخل حیز (في إیطالیا  1975مرسوم : مثال. انعكاس على نوع المحاسبة الممارسة والتي یمكن ممارستها

یلزم بأن تكون لشركات المساهمة المدرجة في البورصة مراجعات واسعة  الذي) التنفیذ حتى سنوات الثمانینات

مثل تلك المطبقة في المملكة المتحدة والوالیات المتحدة، أمكن إدخاله حیز التنفیذ مبدئیا فقط بسبب الوجود 

محاسبة ویشكل هذا العامل عقبة كبیرة ألي محاولة تنسیق كبیر وعمیق لل. المعتبر لشركات المحاسبة الدولیة

وقد كانت الحاجة لمراجعین إضافیین موضع جدل في تطبیق ألمانیا للتعلیمة الرابعة . بین بعض الدول

  .لالتحاد األوروبي
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على عكس . ، مهنة منفصلة لخبراء الضرائب تعتبر أوسع من هیئة المحاسبةمثالنجد أن في ألمانیا  

. د من المتخصصین أو الممارسین المؤقتین للجبایةالمملكة المتحدة حیث تضخم عدد المحاسبین بإدراج العدی

ثانیا، المحاسب األلماني یكون عضوا بالهیئة فقط إذا كان في الممارسة العملیة، في حین یمثل نصف الرقم 

ثالثا، فترة . البریطاني كأقل تقدیر، أعضاء في التجارة، الصناعة، الحكومة، السلك التعلیمي، وهلم جر

رابعا، في أواخر الثمانینات تم إنشاء هیئة . أطول مما هي علیه في المملكة المتحدة التدریب في ألمانیا

  .مراجعة من الدرجة الثانیة في ألمانیا تضم مراجعي الشركات الخاصة

تساعد هذه العوامل األربعة على تفسیر االختالفات، مع ذلك یبقى جزء آخر من االختالف یفّسر بكبر 

وقد . اجعتها في المملكة المتحدة واختالف طریقة الحكم على نزاهة العرضعدد الشركات التي یجب مر 

تقلصت االختالفات عندما امتدت المراجعة للعدید من الشركات الخاصة في دول االتحاد األوروبي وُسحبت 

للقوائم  IFRSمن العدید من الشركات الخاصة في المملكة المتحدة واشتبك المراجعون األلمان مع معاییر 

  .(Nobes; 2008)المالیة الموحدة للمجموعات 

 واالختالف المحاسبي الدولي الثقافة -5

 )منذ الستینیات إلى یومنا هذا(عرفت األنظمة المحاسبیة الدولیة اختالفات كبیرة على الصعید الزمني  

المحاسبة وقد حاول المختصون في مجال  ).بین مختلف البلدان واألقطار (وخاصة على الصعید المكاني 

وانطالقا من . تفسر االختالفات الموجودة بین هذه األنظمة) أو عوامل (الدولیة منذ ذلك الوقت، تقدیم أسباب 

النظام التمویلي، النظام االقتصادي، (أهم المساهمات یمكن القول بأن ثمة مجموعة من العوامل األساسیة 

 .لمحاسبي على اختالف أهمیتها وتأثیراتهاتساهم في تحدید شكل النظام ا.....) النظام القانوني،

وهو العامل  عامل حاسم ال ینبغي إغفاله یتداخل مع العوامل السابقة ویتفاعل معها یوجدلكن 

تتأثر بالبیئة التي ُتطبَّق فیها وبما في ذلك ثقافة ) الممارسة المحاسبیة(من الواضح أن المحاسبة ف. الثقافي

   .Perera (1989)ما أشار إلیه البلد وهذا 

نموذجا للثقافة كبرمجة مشتركة للتفكیر تمیز مجموعة أفراد عن أخرى،  )Hofstede )1980قد طور و   

حیث بین أنه مثلما تتضمن أنظمة تشغیل الكمبیوتر مجموعة من القواعد تعمل كنقطة مرجعیة وقیودا لرفع 

الثقافة كذلك مجموعة من القیم االجتماعیة التي تعمل بدورها على توجیه شكل تتضمن مستوى األنظمة، 

 . النظام والممارسة
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وفي المقابل، للقیم ... تتحدد القیم االجتماعیة بالتأثیرات اإلیكولوجیة وتتعّدل بعوامل خارجیة

رأس المال، أنماط  االجتماعیة آثار تنظیمیة على شكل النظام القانوني، النظام السیاسي، طبیعة أسواق

  )Gray; 1988(.. .ملكیة الشركات وغیرها) نماذج(

في تفسیر وكذلك  بلوتعد الثقافة عامال حاسما لیس فقط في تفسیر االختالف المحاسبي الدولي 

 إلى ذلك في مطلع مقاله المعنون )Gray )1988العوامل التي تفسر االختالف المحاسبي الدولي، حیث یشیر 

 :بالفقرة التالیة 1التأثیر الثقافي في تطور األنظمة المحاسبیة دولیا نحو نظریة :بـ

لقد بینت الدراسات السابقة أن هناك عدة نماذج محاسبیة وأن تطور النظام المحاسبي في البلد المعین یمكن "

حاسبیة وكذلك  وهناك بعض الجدل حول إشكالیة  تحدید النماذج الم. عن مجموعة من العوامل البیئیة اأن یكون ناتج

وفي هذا السیاق ال تظهر الثقافة بالقدر المستحق وبالتالي فإن الهدف من هذا المقال هو  ....تحدید العوامل المعنیة

 .2"اقتراح إطار نظري یربط الثقافة بتطور األنظمة المحاسبیة على المستوى الدولي

 

 مفهوم الثقافة - 5-1

الثقافة مفهوم واسع یمارس تأثیرا كبیرا على األنظمة االقتصادیة والقانونیة واالجتماعیة وكذا إن 

، ولطالما اعتمد المحللون والباحثون في مجاالت مختلفة ..طریقة تفكیر المجتمعات وأشیاء عدیدة أخرى

تالفات الموجودة في تلك كالعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة على الثقافة باعتبارها عامال مهما لتفسیر االخ

  . المجاالت

  :سنتطرق لمفهوم الثقافة من خالل التعرض لكل من ثقافة البلد والثقافات الفرعیة

 :ثقافة البلد  -1- 5-1

تتضمن ثقافة كل بلد معظم القیم األساسیة التي یحملها أفراده وتؤثر على الطریقة التي یرغبون فیها 

  . ویمكن اعتبار المحاسبة أحد هذه الهیاكل الفرعیة. لهیكلة مجتمعهم وكیفیة تفاعلهم مع هیاكله الفرعیة

                                                           
1 Towards A Theory of Cultural Influence on the Development of Accounting Systems Internationally  
2
.While prior research has shown that there are different patterns of accounting internationally and that the 

development of national systems tends to be a function of environmental factors, it is a matter of some controversy 
as to the identification of the patterns and influential factors involved .... In this context the significance of culture 
does not appear to have been fully appreciated and thus the purpose of this paper is to propose a framework which 
links culture with the development of accounting systems internationally 
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غیر أنه، . هانب مختلفة لأعمال كثیرة لوصف وقیاس جواكما أجریت هناك عدة تعاریف بدیلة للثقافة 

الذي عرف  Hofstedeومما ال شك فیه أن أهم عمل في أدبیات األعمال والمحاسبة هو ذلك الذي أجراه 

ُویبرز ". والتي تمیز أعضاء مجموعة بشریة عن أخرى للعقل) الجماعیة(البرمجة المشتركة "الثقافة على أنها 

 (Roberts, Weetman & Gordon; 2005): هذا التعریف ثالث نقاط مهمة عن الثقافة هي

 أن الثقافة جماعیة، بدل كونها سمة خاصة بفرد واحد؛  

 ال یمكن مالحظتها مباشرة، ولكن یمكن االستدالل علیها من خالل سلوك األشخاص؛  

 فبسبب االختالفات الثقافیة  - تتمثل أهمیتها في كونها تساعد على التمییز بین المجموعات

 .بطرق مختلفة یمكن تحدیدهاتتصرف المجموعات 

أربعة مستویات  Hofstedeوتوجد االختالفات الثقافیة في عدد من المستویات المختلفة، وقد حدد 

 (Roberts, Weetman & Gordon; 2005)   :هي

هي المستوى األكثر سطحیة من بین المستویات األربعة، وتشمل الكلمات، اإلشارات، الصور أو  :الرموز: 1المستوى -

وكمثال عن ذلك یمكن أن نذكر معنى ارتباط مجتمعات مختلفة بكوكا . األشیاء التي لها معاني خاصة لدى مجموعة ثقافیة

حار، أو یمكن أن تعبر عن مشروب مناسب فقط  فیمكن أن تعّبر كوكا كوال عن الشيء البدیهي الذي یشرب في یوم. كوال

للشباب، أو یمكن أن تعبر عن شيء مرغوب یعبر عن الیسر والرفاهیة، أو یمكن أن تعبر عن مثال غیر مرحب به عن 

  الهیمنة العالمیة للوالیات المتحدة؛

مثل (تجسد تلك الخاصیات التي یقدرها ویعتز بها المجتمع ) حقیقیة أو خیالیة(وهم شخصیات  :األبطال: 2المستوى -

superman  ،في الوالیات المتحدةAsterix  في فرنسا أوTintin ؛)في بلجیكا  

تسب أو األنشطة التي تعتبر في حد ذاتها عدیمة القیمة أو ذات قیمة مهملة ولكنها تك :الشعائر والطقوس: 3المستوى -

مثل  طقوس أكثر رسمیة وتعقیدامثل األشكال المختلفة للتحیة،  طقوس بسیطةقیمة اجتماعیة أو فعلیة مهمة، وتصنف إلى 

وفي الواقع، لقد تمت اإلشارة إلى . (مثل طرق تنظیم اجتماعات العمل وأنشطة هادفة في ظاهرهامراسیم حفل الشاي الیاباني، 

  ؛)أن معظم المحاسبة عبارة عن طقوس

مثل وجهات النظر حول ما هو خیر أو شر، طبیعي أو غیر طبیعي، مرغوب أو غیر مرغوب، نزیه  :القیم: 4المستوى -

وبالطبع ال یعني هذا أن الجمیع یتصرف بناءا على هذه المعتقدات أو أنها تصف التفضیالت الشخصیة للجمیع، . أو غیر نزیه

  . معاییر اإلجتماعیةوبدال من ذلك فهي تصف المعتقدات العامة أو ال

  

 



�ختالف�املحاس���الدو��: الفصل��ول   

 

37 
 

 الثقافات الفرعیة -2- 5-1

توجد الثقافة باعتبارها قیم ومعتقدات مشتركة في عدة مستویات، فهناك ثقافة المجتمع أو ثقافة البلد، 

یشار إلیها (كما یوجد داخل كل بلد عدد من المجموعات المتمیزة بثقافاتها الخاصة على الرغم من تداخلها 

ث یمكن أن تتشارك مختلف المناطق ، حی)عادة بالثقافات الفرعیة للتمییز بینها وبین ثقافة المجتمع ككل

ویكون على مستوى الشركة كذلك ثقافة فرعیة . الجغرافیة والمجموعات العرقیة أو الدینیة  ثقافات فرعیة متمیزة

تنظیمیة أو خاصة بالشركة، وفي الواقع، یعتبر تطویر ثقافة تنظیمیة واضحة المعالم الطریقة الوحیدة التي 

حیث یجب أن یعلم : وعدم االستقرار) عدم الیقین(دارة الناجحة للمخاطر یمكن أن تعتمدها الشركة لإل

ویستوعب كل فرد في المنظمة أهداف هذه األخیرة، ویعلم ما المتوقع منه وكیف ینبغي أن یكون رد فعله، 

أفضل  وهذا سیقلل الحاجة إلى القواعد المكتوبة، القوانین التنظیمیة واإلجراءات ویساعد الموظفین على اتخاذ

إضافة إلى أن كل مجموعة عمل أو مهنة بما فیها المحاسبین . القرارات في الظروف الجدیدة وغیر المعتادة

  .(Foo;2008) ومهنة المحاسبة یكون لها ثقافة فرعیة خاصة بها 

 أبعاد الثقافة - 5-2

عدة محاوالت لفكها  وجدتالثقافة ظاهرة معقدة یصعب وصفها أو قیاسها بسهولة، ومع ذلك تعتبر 

. إلى عدد من األبعاد األساسیة األقل تعقیدا، بحیث یغطي كل بعد جانبا معینا للثقافة یتم وصفه وقیاسه

وبالتالي تم قیاس مختلف المجموعات الثقافیة والثقافات الفرعیة حسب كل بعد وتمت مقارنتها ببعضها 

بذلك وعلى الرغم من اختالفها حول األبعاد  للقیام 1وقد كان هناك عدد كبیر من المحاوالت. البعض

الدقیقة أو العوامل التي تعتبر مالئمة إال أنها تتفق جمیعا على أن عددا قلیال من األبعاد أو العوامل 

  :أهمهایلي  ما وسنعدد في. یعتبر كافیا لمقارنة ووصف المجتمعات

   

                                                           
1
حیث استعمال ستة أبعاد استخلصت من طرحهما لمجموعة  1961سنة  Strodtbeck و Kluckholnكانت أول المحاوالت تلك التي قام بها  

  .یوضحها الشكل نفسه بعمل مشابه یركز فقط على أربعة أسئلة Edward Hall، كما قام 1من األسئلة عن المجتمعات كما یوضحه الشكل
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  Hofstede األبعاد الثقافیة لـ  -1- 5-2

بـتسع وثالثین دولة  « IBM »بدراسة شملت حوالي مئة ألف عامل في شركة بدوره  Hofstedeقام 

للثقافة،  موزعة على ثالثة تجمعات جغرافیة للبلدان، توصل من خاللها إلى تحدید أربعة أبعاد أساسیة

مع اإلشارة إلى أن (فیما یخص عدد من البلدان  Hofstedeالنتائج التي توصل إلیها  08 ویعرض الجدول رقم

Hofstede  لم یأخذ بالصین أو أي من البلدان الشیوعیة األخرى، كما أنه أخذ بلد أفریقي واحد فقط هو جنوب

  ).واحد هو إیران إسالميإفریقیا وبلد 

  )Hofstede )1984 األبعاد الثقافیة لـ: 08 جدول رقم

 الفردية�مقابل�ا��ماعية

 (Individualism versus 

collectivism)  

  

���)املتفككة�أو�املنحلة(ال���تتمتع�بنوع�من�ا��ر�ة���جتماعيةتقوم�الفردية�ع���تفضيل�إطار�الروابط�

ع���عكس�ا��ماعية�. املجتمع،�أين�ُيف��ض�أن��عت����فراد�بأنفس�م�و�أفراد�عائال��م�املباشر�ن�فقط

�حيث �بإح�ام، �املتماسكة ��جتماعية �إطار�الروابط �تفضيل �ع�� �تقوم ��فراد��ال�� �يتوقع �أن يمكن

أي�أن�القضية��ساسية�...العناية�من�أقار��م،�عش����م،�أو�أفراد�آخر�ن�من�املجموعة�من�باب�الوالء

ال���ي�ناول�ا��ذا�البعد����درجة�ال��ابط�ال���يحافظ�عل��ا�املجتمع�ب�ن��فراد،�وترتبط�بمف�وم�الذاتية�

  ؛"نحن"أم�" أنا: "لدى�الناس

  

�صغر  �أو مساحة��ك��

 السلطة

 (Large versus Small 

power distance)  

  

للسلطة����امل�شآت،�و�ذا�يؤثر�ع����املت�ا��مساحة�السلطة����مدى�قبول�أفراد�املجتمع�للتوز�ع�غ���

سلوك�أفراد�املجتمع��قل�سلطة�و�ك���سلطة،�حيث�يقبل����اص�الذين��ع�شون����املجتمعات�

���. للسلطة��ال��ت�ب�ال�رمي�الذي�ي�ون�فيھ�ل�ل���ص�م�ان�ال�يحتاج�لت��يرال���تتم���بمساحة�كب��ة�

�ت��ير� �وطلب �السلطة �مل�افأة �للسلطة �صغ��ة �تتم���بمساحة �ال�� �املجتمعات ��� ����اص ��س�� ح�ن

والقضية��ساسية�ال���ي�ناول�ا��ذا�البعد����كيفية��عامل�املجتمع�مع�عدم�املساواة�ب�ن�. لعدم�ت�اف��ا

  ��اص�عندما�تحدث؛�

  

�اجتناب� �ضعف �أو قوة

 .عدم���ادة

 

 (Strong versus weak 

uncertainty avoidance)  

  

��ذا� �و�ؤدي �للمخاطر�والغموض، ��رتياح ��عدم �املجتمع �أفراد �شعور ��و�مدى ���ادة �عدم اجتناب

� �تح�� �ال�� �امل�شآت �ع�� �وا��فاظ �ت�شر�باليق�ن �معتقدات �إ�� �تتم���. �متثالالشعور �ال�� فاملجتمعات

� �غ���م�سامحة �وت�ون �والسلوك �للعقيدة �صارمة �قوان�ن �ع�� �تبقي ���ادة �لعدم �قوي أو�(باجتناب

�لعدم�) متعصبة �ضعيف �تتم���باجتناب �ال�� �املجتمعات �تبقي �ب�نما �و�ف�ار�املنحرفة، ����اص مع

. ملبادئ�وال�سامح��س�ولة�مع��نحراف��ادة�ع���جو�أك���اس��خاء�ت�ون�فيھ�املمارسة�أك���أ�مية�من�ا

وتتمثل�القضية��ساسية�ال���ي�ناول�ا��ذا�البعد����كيفية�تفاعل�املجتمع�مع�حقيقة�أن�الوقت��س������

�املستقبل�مج�ول  �وأن �واحد�فقط �يدعھ�يحدث�: اتجاه �أم �املستقبل ��� �التحكم �املجتمع ��ل�يحاول أي

  كما��و؛

��نثو�ة� �مقابل الذكورة

�ارتفاع�انخف( �أو اض

 Masculinity)) الرعاية

versus femininity)  

  

�عكس� �ع�� �املجتمع، ��� �املادي �والنجاح �الذات، �إثبات �البطولة، ��نجاز، �تفضيل �ع�� �الذ�ورة تقوم

فالقضية�. �نثو�ة�ال���تقوم�ع���تفضيل�العالقات،�التواضع،�رعاية�الضعفاء�وجودة�ا��ياة����املجتمع

ول�س��دوار�( �جتماعيةر��ساسية�ال���ي�ناول�ا��ذا�البعد����الطر�قة�ال���يخصص���ا�املجتمع��دوا

 .ع����جناس) البيولوجية

  

 (Roberts, Weetman & Gordon; 2005) :المصدر
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حیث استخدم التحلیل العنقودي لتحدید ، Hofstedeتفسیر نتائج وترتیبات  09الجدول ویعرض 

كما . تجمعات البلدان وانطالقا من تجمعاته اقترح حدودا فاصلة تفصل بین الزوجین المكونین لكل خاصیة

فعلى سبیل المثال أي بلد یحقق نتیجة أكبر ، Hofstedeكذلك نقاط الفصل التي حددها  10 الجدولیعرض 

الجماعیة یمكن وصفه على أنه مجتمع فردي أما البلدان التي تحقق نتیجة /فیما یخص بعد الفردیة 50من 

 .فتوصف بأنها جماعیة 50أقل من 

  )Hofstede )1984 نتائج وترتیبات بعض البلدان حسب كل بعد ثقافي من خالل دراسة: 09 الجدول رقم

  البلد
  الفردية�مقابل�ا��ماعية

ة�سلطة�كب��ة�فمسا

مقابل�مسافة�سلطة�

  صغ��ة

اجتناب�كب���للعدم�

��ادة�مقابل�اجتناب�

  صغ���لعدم���ادة

  الذ�ور�ة�مقابل��نثو�ة

أو�رعاية�منخفضة�مقابل�

  رعاية�مرتفعة

  ال��ت�ب  الن�يجة  ال��ت�ب  الن�يجة  ال��ت�ب  الن�يجة  ال��ت�ب  الن�يجة

  أس��اليا

  فر�سا

  أملانيا

  اليابان

  �لندا

  املتحدةاململكة�

  أ.م.الو

  البلدان�العر�ية

90  

71  

67  

46  

80  

89  

91  

38  

2  

10/11  

15  

22/23  

4/5  

3  

1  

26/27  

36  

68  

35  

54  

38  

35  

40  

80  

41  

15/16  

42/44  

33  

40  

42/44  

38  

7  

51  

86  

65  

92  

53  

35  

46  

68  

37  

10/15  

29  

7  

35  

47/48  

43  

27  

61  

43  

66  

95  

14  

66  

62  

53  

16  

35/36  

9/10  

1  

51  

9/10  

15  

23  

   (Roberts, Weetman & Gordon; 2005)  :المصدر

  Hofstede  تفسیر نتائج: 10 الجدول رقم

  البلد  ال��ت�ب  الن�يجة  ا��صائص

  أعظم�فردية

  النقطة�الفاصلة

  أعظم�جماعية

91  

50  

6  

1  

  

53  

  أ.م.الو

  

  غواتيماال

  أك���مساحة�سلطة

  النقطة�الفاصلة

  أصغر�مساحة�سلطة

104  

44  

11  

1  

  

53  

  مال��يا

  

  أس��اليا

  أقوى�اجتناب�لعدم���ادة

  النقطة�الفاصلة

  أضعف�اجتناب�لعدم���ادة

112  

56  

8  

1  

  

53  

  اليونان

  

  سنغافورة

  رعاية�منخفضة

  النقطة�الفاصلة

  رعاية�مرتفعة

95  

50  

5  

1  

  

53  

  اليابان

  

  السو�د

  (Roberts, Weetman & Gordon; 2005) : المصدر
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 Hofstede عملالمصاحبة ل االمتدادات واالنتقادات -أ

، إال أن Hofstedeعلى الرغم من استخدام العدید من الباحثین في مجال المحاسبة واإلدارة لنموذج 

وقد كان سبب بعض . حیث كان هناك الكثیر من الجدل حول جدواه االنتقادهذا األخیر لم یسلم من 

 Hofstedeین لألبعاد الثقافیة والنتائج التي قدمها التي وجهت لهذا العمل استعمال الباحثین والمؤلف االنتقادات

األخرى التي تعتبر أكثر جوهریة، مما یستدعي التساؤل عن  االنتقاداتبطریقة غیر مالئمة، إضافة إلى 

  .في فهم الثقافة Hofstedeجدوى عمل 

من االستخدام غیر المالئم لعمله، وشّدد على ضرورة التذكر الدائم بأن  )Hofstede )1991وقد حذر 

ولیس التمییز ) المحلیة أو ثقافات البلدان(المقصود من األبعاد التي ذكرها هو التمییز بین الثقافات الوطنیة 

یة الثقافیة بین األفراد، حیث أنه ال وجود لمتوسط الفرد أو الفرد النموذجي ویمكن أن تكون الصورة النمط

إلى أنه ال یقصد باألبعاد التمییز بین المجموعات الثقافیة  Hofstedeكما أشار . مضللة أكثر من كونها مفیدة

ال  Hofstedeوقد یوحي هذا بأن . الفرعیة كتلك القائمة على الجنس، الجیل، الطبقة اإلجتماعیة أو التنظیمیة

لذلك،  Hofstedeفبالرغم من عدم ذكر . Grayیة كما فعل یدعم تطبیق عمله في المجموعة الفرعیة المحاسب

عمله للتمییز بین المحاسبین أو المحاسبة في بلدان مختلفة، وتعتبر هذه المقارنة مقبولة حیث  Grayاستخدم 

لم یستخدم العمل للتمییز مثال بین المحاسبین والمحامین في المملكة المتحدة مما یجعل استخدام عمل 

Hofstede  مقبولغیر. 

في األعمال التي تسعى لتفسیر االختالفات  Hofstedeتتضمن أهم مشاكل استعمال نتائج 

، أي أن عمرها تجاوز األربعین سنة 1972 -1968المحاسبیة، حقیقة أن الدراسة كانت في الفترة الممتدة بین 

ن بعضها البعض في عدة حیث أن الثقافات اقتربت م. حالیا، وخالل هذه الفترة شهد العالم تغیرات كبیرة

مجاالت، مع اكتساب القیم الثقافیة األمریكیة ألهمیة عالمیة، في حین اكتسبت جوانب أخرى لثقافات محلیة 

وهذه  IBMإلى المستخدمین بشركة  وجهتباإلضافة إلى أن الدراسة . معینة أهمیة محلیة في نفس الوقت

. بالتالي فإنها تمیل إلى جذب أنواع معینة من المستخدمیناألخیرة تعتبر شركة فریدة ذات ثقافة شركة قویة، و 

قویة جدا مما خفض من حجم االختالفات ما بین الدول الذي توصلت إلیه  IBMفالثقافة الفرعیة لشركة 

  .الدراسة من خالل أفراد من دول محدودة أجریتوأخیرا، . الدراسة

في الدراسات العملیة بتوفر البیانات، فبما أن متوسط  Hofstedeویتعلق آخر انتقاد لتطبیق عمل  

النتائج لكل دولة متاح، فمن الضروري أیضا معرفة اإلنحراف المعیاري أو درجة الوعي داخل كل دولة، فلو 

قمنا بمقارنة دولتین ووجدنا أن مستوى الوعي منخفض داخل كل دولة، فمن غیر المحتمل أن تكون الثقافة 
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. في األنظمة المحاسبیة، حتى ولو كان متوسط النتائج الثقافیة مختلفا تماما الختالفاتامؤشرا جیدا عن 

بیة حتى سالمحا باالختالفاتوعلى العكس، إذا كان مستوى الوعي مرتفعا، یمكن أن تربط الثقافة إحصائیا 

  .ولو كان متوسط النتائج للدولتین متماثال تماما

جة هذه المشاكل العملیة من خالل مثال، إعادة الدراسة حالیا غیر أنه، حتى ولو كان باإلمكان معال

) أو منطقیة(نب بعض االنتقادات األكثر أهمیة والمتعلقة بصالحیة جتفي بیئة بحث مختلفة، إال أنه ال یمكن 

المیل إلى مجموعات ثقافیة  )Baskerville )2003 تفعلى سبیل المثال، انتقد. المدخل أو النتائج المستخلصة

ساویة بالنسبة للدول، إضافة إلى أن تكمیم، قیاس ومناقشة األبعاد الثقافیة ال یعتبر أفضل طریقة للتفكیر مت

 Roberts,Weetman)   في الثقافة، سواء من وجهة النظر األنتروبولوجیة أو السوسیولوجیة

&Gordon;2005).  

  Schwartz األبعاد الثقافیة لـ -2- 5-2

بكثرة في اإلدارة والمحاسبة هو  Hofstedeكما أشرنا سابقا، فإن أحد وأهم أسباب استعمال نموذج 

إنتاجه لمقاییس كمیة لألبعاد الثقافیة قابلة لالستخدام في االختبارات التجریبیة، إال أنه لیس النموذج الوحید 

 41كذلك هذا األسلوب، حیث استعمل  )Schwartz )1994فعلى سبیل المثال، اعتمد . الذي یقوم بذلك

تم تلخیصها فیما بعد في  )04أنظر الشكل رقم (ة أصناف بعمجموعة ثقافیة وصنف الثقافات الوطنیة إلى س

  .بعدین ثقافیین

  

  

  

  

  

  

; 

  Schwartz األبعاد الثقافیة لـ :04الشكل رقم 

 

 (Schwartz;1994) :المصدر

                

  ال�رمية�            التحفظ

  

  �ستقاللية�الفكر�ة            استقاللية�املشاعر��

  

  التوفيق     التحكم       �ل��ام�باملساواة    
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  :ألصناف الموضحة في الشكل السابقوفیما یلي شرح موجز ل

  التحفظconservatism :المصالح الفردیة مع  یتضمن القیم المهمة إلنشاء عالقات اتحاد متوافقة ال تتعارض فیها

  مصالح المجموعة، وتتعلق هذه القیم بشكل رئیسي باألمن، مراعاة القواعد واألعراف، والتقالید؛

  االستقاللیة الفكریة والتأثیریةIntellectual Autonomy : وهي قیم یحتمل أن تكون مهمة في المجتمع الذي ینظر

 یث تركز االستقاللیة الفكریة على التوجیه الذاتيللفرد ككیان مستقل یسعى لتحقیق مصالحه الخاصة، ح

  المشاعراستقاللیةaffective autonomy  الهیدونیة"تركز على التحفیز و "  

  الهرمیةHierarchy :تؤكد على مشروعیة الدور الهرمي وتخصیص الموارد؛  

  االتقان أو التحكمMastery : فرض الشخصیة، وتعمل هذه القیم یبرز التحكم الفعال في البیئة اإلجتماعیة من خالل

  على تشجیع المجهودات الفعالة لألفراد لتغییر بیئتهم والتفوق على اآلخرین؛

  االلتزام بالمساواةEgalitarian Commitment : تركز على تجاوز األنانیة، وتتعلق مجموعة القیم بااللتزام الطوعي

  بالمساعدة في تحسین رفاه اآلخرین؛

  قالتوافاالنسجام أو Harmony : مع الطبیعة؛ التوافقیوجه التركیز على  

 (Schwartz; 1994) : فیما یلي بعةویتمثل البعدان اللذان یلخصان هذه األصناف الس

  التحفظconservatism : ،یركز هذا البعد على مدى اعتبار المجتمع للفرد ككیان مستقل أو كجزء من مجموعة اجتماعیة

ویعتبر االعتدال، . و االنضباط في عالقات الشخص بالمجموعة التوافقویحدث التحفظ في المجتمعات التي تؤید قیم 

تمعات المتحفظة، كما تولى أهمیة كبیرة للحفاظ الترتیب االجتماعي، األمن، التقالید وتبادل المعروف قیما جوهریة في المج

  على الوضع الراهن وللمحافظة على توافق العالقات لیس داخل المجموعة فقط وٕانما كذلك داخل المجتمع؛ 

  التحكم والهرمیةMastery and Hierarchy:  مصالح (یفحص هذا البعد أي المصالح تحظى باألولویة داخل المجتمع

حیث یتضمن التحكم قیما كاالستقاللیة الشخصیة، الطموح، النجاح، واختیار األهداف ). جموعةالفرد أم مصالح الم

والتي تتعلق باستعمال القوة لتعزیز ): النفوذ(أما الهرمیة فتعكس الثروة، المكانة االجتماعیة، والسلطة . الخاصة بالفرد

 .المصالح الفردیة مقابل مصالح المجموعة

 

 الثقافة والمحاسبة - 5-3

   Violet (1983)حیث یعتبر  .اعتماد الثقافة في تفسیر االختالف المحاسبي الدولي حدیثا نسبیا دیع

وما دام . أول من اعتبر المحاسبة نشاطا تقنیا اجتماعیا یتطلب تفاعال بین جوانب إنسانیة و غیر إنسانیة

1هناك تفاعل بین االثنین ال یمكن تجرید المحاسبة من بعدها الثقافي
)Deegan; 2009(.  

                                                           
1 accounting cannot be considered culture-free 
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فة ودورها كانا أول من استخدم إطارا نظریا یتضمن الثقا )Mackinnon )1986و  Harrissonكما أن 

 في تطور النظام المحاسبي وذلك من خالل الثقافة الوطنیة والمحیط المؤسساتي 

والربط بین األبعاد  Grayسنتطرق في هذه النقطة إلى الثقافة الفرعیة المحاسبیة، القیم المحاسبیة لـ و 

  .Grayوالقیم المحاسبیة لـ  Hofstedeالثقافیة لـ 

 

  الثقافة الفرعیة المحاسبیة -1- 5-3

رأینا كیف یمكن أن تؤثر ثقافة المجتمع على الهیاكل التنظیمیة وعملیات اتخاذ القرار في المنظمات، 

وهذا بدوره سیؤثر على النظام المحاسبي للمنظمة، إال أن للثقافة أیضا أثر مباشر أكثر على المحاسبة 

ألشخاص، وبشكل خاص، فنظام المحاسبة المالیة یعد ویعمل من طرف ومن أجل مجموعات من ا. المالیة

والذین یمكن أن یكونوا (المراجعین، المحاسبین اإلداریین أو معدي القوائم األخرى، منظمي المحاسبة 

ویمكن أن یتم التفكیر في كل مجموعة من هذه المجموعات . ومستخدمي القوائم المالیة) محاسبین أو ال

ض هذه المجموعات غیر متجانسة كثیرا ولن كمجموعة مختلفة لها ثقافتها الفرعیة الخاصة، حیث أن بع

فعلى سبیل المثال، یتنوع حملة األسهم بین أفراد وشركات تملك . یكون لها ثقافة فرعیة محددة بشكل جید

حصص في شركات أخرى وفروع، حیث ال یشترك هؤالء في أشیاء كثیرة، ربما یشتركون في إیمانهم بالملكیة 

وعلى عكس ذلك، یعتبر . تعظیم ثروة الشركات والثروة الشخصیةالخاصة للصناعة، وتعظیم الربح ب

المحاسبون مجموعة متجانسة نسبیا، حیث یشتركون في التعلم المهني ویتجهون نحو امتالك خبرات عمل 

  .مشتركة

الذي یوضحه الشكل رقم (وٕاذا رجعنا إلى نموذج تأثیر الثقافة على القواعد والممارسات المحاسبیة 

كما . مكن أن نالحظ أن العوامل البیئیة والخارجیة تؤثر بشكل مباشر على تشریعات وثقافة الدول، ی)أدناه 05

وعندما یتعلق األمر . أن ثقافة المجتمع في حد ذاتها تؤثر على تشریعات الدول مع دعم كالهما لألخرى

. واعد والممارسات المحاسبیةبالمحاسبة، فإن الثقافة الفرعیة للمحاسبین تتأثر بثقافة المجتمع وتؤثر على الق

  .   فالنظام المحاسبي نظام متحرك، حیث أنه یوفر تغذیة عكسیة بتأثیره على تشریعات وثقافة المجتمع
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ال یمكن أن تكون العوامل الفریدة التي تؤثر على المحاسبین قویة كفایة لتلغي كلیا االختالفات 

وبالتالي، فإن ثقافة المملكة المتحدة على سبیل المثال مختلفة عن ثقافة الیابان، ألمانیا أو . الثقافیة للمجتمع

متحدة مختلفة كذلك عن الثقافة الفرعیة كوریا، وبذلك ینبغي أن تكون الثقافة الفرعیة لمحاسبي المملكة ال

وحقیقة أن كل هؤالء المحاسبین یقومون بأعمال متماثلة لن تكون كافیة إللغاء . لمحاسبي هذه البلدان

وبناءا على أهمیة ثقافة المجتمع . االختالفات الثقافیة بین المجموعات الثالث على الرغم من أنها تقلصها

مرتبطة بعدد من أبعاد  Hofstedeة من المنتظر أن نجد أن األبعاد الثقافیة لـ وتأثیرها على الثقافات الفرعی

  .)Deegan; 2009(الثقافة الفرعیة أو القیم المحاسبیة المماثلة 

 
  التأث��ات�ا��ارجية

 التجارة  

 س�ثمار�  

 ا��ضوع�لالحتالل 

الثقافة�الفرعية� ثقافة�املجتمع

 املحاس�ية

  ال�شر�عات

 والثقافيةالسياسية�  

 القانونية  

 الضر��ية  

 تمو�ل�الشر�ات  

 م�نة�املحاسبة  

 القواعد�املحاس�ية

  النظام�املحاس��

املمارسات��ختيار�ة�

 واملطلو�ة

  املحلية�-املؤثرات�البي�ية

 العوامل�الديمغرافية�

 وا��غرافية

 المحاسبیةتأثیر الثقافة على النظم : 05 الشكل رقم

  )Gray; 1988( :المصدر



�ختالف�املحاس���الدو��: الفصل��ول   

 

45 
 

 Grayالقیم المحاسبیة لـ  -2- 5-3

أكثر فإن البعدان اللذان  یبدو أن لهما ارتباطا مباشرا  Hofstedeإذا عدنا لألبعاد الثقافیة أو قیم 

ففي الدول التي تتمیز باجتناب عالي لعدم األكادة، تنظم ". الفردیة"و " اجتناب عدم األكادة"بالمحاسبة هما 

التشریعات بالطرق التي تقلل من عدم األكادة، حیث تكون القواعد والقوانین واضحة ووصفیة، مفصلة 

دة لقلة االهتمام بتخفیض عدم األكادة، وصارمة، بینما تتجه الدول التي تتمیز باجتناب منخفض لعدم األكا

ومن جهة . قلة القواعد وربما االعتماد أكثر على المبادئ العامة وغالبا ما تتضمن القواعد الموجودة خیارات

أخرى، تؤثر الفردیة على التحفیز، وبذلك ینبغي أن تؤثر على تفضیالت قواعد قیاس اإلیرادات وممارسات 

ى مدى قبول األفراد للقواعد والرقابة المفروضة من األعلى أو أنهم یرغبون في اإلفصاح، كما تؤثر كذلك عل

استخدام مبادرتهم الشخصیة أو المهنیة وعندهم استعداد التخاذ المخاطر، وهذا سیؤثر في المقابل على 

) الحذر(استعدادهم لقبول قواعد محاسبیة موحدة تفضیال عن نظام أكثر تساهال یتضمن استخدام التحفظ 

  .المهني

الذي حدد أربع قیم محاسبیة أو أبعاد للثقافة  )Gray )1988من طرف  Hofstedeلقد تم تمدید عمل 

  : الفرعیة

 " مقابل السلطة القانونیة) االحتراف(المهنیة "(professionalism versus statutory control)؛ 

 " مقابل المرونة) االنتظام أو التوحد(التماثل "(uniformity versus flexibility)   

  كالهما یصف المواقف اتجاه التشریع، وبالخصوص المواقف اتجاه نوع نظام الرقابة ومستوى أو مدى الرقابة المفضل،

 " مقابل التفاؤل) الحیطة(التحفظ "(conservatism versus optimism)  یتعلق بالمواقف اتجاه القیاس، وتعتبر المواقف اتجاه

  خاصة هنا؛ المخاطر ذات أهمیة 

 " مقابل الشفافیة) التكتم(السریة "(secrecy versus transparency) وتتعلق بالمواقف اتجاه اإلفصاح . 

  

  :لكل قیمة من القیم المحاسبیة األربع Grayیوضح تعریف  )في الصفحة الموالیة( 11والجدول رقم 
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  للقیم المحاسبیة Gray تعریف: 11جدول رقم

�امل�نية�مقابل�السلطة

  القانونية

Professionalism versus 

Statutory Control 

مراعاة�) مقارنة�بـ(تفضيل�ممارسة�ا��كم�امل���الفردي�واملحافظة�ع���القانون�الذا�ي�امل���مقابل�

  .)امتثال�أك���لسلطة�الدولة(  املتطلبات�القانونية�الوصفية�والرقابة�ال�شر�عية

  

 التماثل�مقابل�املرونة

Uniformity versus 

Flexibility  

� �تفضيل �اتطبيق �ب�ن �متماثلة �محاس�ية �ممارسات �املمارسات ��ذه �واستعمال �ثابت�ملنظمات �ش�ل

  .ع���الزمن،�مقابل�املرونة�وفقا�لظروف�املنظمات�ا��اصة

 التحفظ�مقابل�التفاؤل 

Conservatism versus 

Optimism  

� �يلاس� تفضيل �ا�ب �و�ذلك ��ذر�للقياس �الوصول �املستقبلية،��إ��محاولة �مخاطر��حداث مواج�ة

  .أك�� واتخاذ�املخاطر�"laisser faire"ب�أك���تفاؤال،�سياسة�دعھ��عمل�يلامقابل�أس

 السر�ة�مقابل�الشفافية

Secrecy  versus 

Transparency  

��فصاح �ومحدودية �سر�ة �أل املعلو �وت�يان�تفضيل �فقط �باملؤسسة �املتعلقة �ل�م��ولئكمات الذين

� �مقابل �املنظمة، �وتمو�ل �بإدارة �قر�بة �� عالقة �خالل �أك���من �و شفافية �العامة�نفتاح املسائلة

)accountability(. 

  

  )Deegan; 2009( :المصدر

   

  Grayوالقیم المحاسبیة لـ  Hofstede الربط بین األبعاد الثقافیة لـ  -3- 5-3

ترتبط منهجیا بقیمه المحاسبیة، والعالقات  Hofstedeبأن القیم الثقافیة اإلجتماعیة لـ  Grayلقد أثبت 

التي تعتبر أكثر  Hofstedeالذي یظهر ما هي األبعاد الثقافیة لـ  12 الجدولالمفترضة بینها موضحة في 

  .المحاسبیة األربعة Grayارتباطا بكل واحدة من قیم 

 13 الجدولضح في بشكل آخر كما هو مو  12 الجدولویمكن كذلك عرض العالقات الموضحة في 

وقد . افترض بأن القیم المحاسبیة األربع تؤثر على أجزاء مختلفة للنظام المحاسبي Grayالذي یظهر بأن  

أشار إلى أن المهنیة والتماثل أثرا على النظام القانوني من حیث كل من التدابیر التشریعیة الموضوعة للتقنین 

فظ والسریة على الممارسة المحاسبیة من حیث نظام القیاس المعتمد وأسالیب التنفیذ المستعملة، بینما أثر التح

  .واإلفصاح
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  Gray والقیم المحاسبیة لـ Hofstede  الربط بین األبعاد الثقافیة لـ :12 الجدول رقم

القيم�املحاس�ية�

  Grayلـ�

  ��عاد�الثقافية�املؤثرة�ع���القيم�املحاس�ية�للدولة

امل�نية�مقابل�

السلطة�

  القانونية

  :تتجھ�امل�نية�لالرتباط�بـ

 الفردية  

 اجتناب�ضعيف�لعدم���ادة�  

 مساحة�سلطة�صغ��ة  

  :تتجھ�الرقابة�ال�شر�عية�لالرتباط�بـ

 ا��ماعية  

 اجتناب�قوي�لعدم���ادة  

 مساحة�سلطة�كب��ة  

التماثل�مقابل�

  املرونة

  :يتجھ�التماثل�لالرتباط�بـ

 اجتناب�قوي�لعدم���ادة  

 كب��ة�مساحة�سلطة  

 ا��ماعية  

  :تتجھ�املرونة�لالرتباط�بـ

 اجتناب�ضعيف�لعدم���ادة  

 مساحة�سلطة�صغ��ة  

 الفردية  

التحفظ�مقابل�

  التفاؤل 

  :يتجھ�التحفظ�لالرتباط�بـ

 اجتناب�قوي�لعدم���ادة  

 ا��ماعية  

 رعاية�مرتفعة  

  :يتجھ�التفاؤل�لالرتباط�بـ

 اجتناب�ضعيف�لعدم���ادة  

 الفردية  

 رعاية�منخفضة  

السر�ة�مقابل�

  الشفافية

  :تتجھ�السر�ة�لالرتباط�بـ

 اجتناب�قوي�لعدم���ادة 

 مساحة�سلطة�كب��ة  

 ا��ماعية  

 رعاية�مرتفعة  

  :تتجھ�الشفافية�لالرتباط�بـ

 اجتناب�ضعيف�لعدم���ادة  

 مساحة�سلطة�صغ��ة 

 الفردية  

 رعاية�منخفضة  

   Radebaugh; 2006)& (Gray :المصدر

  العالقة بین األبعاد الثقافیة والقیم المحاسبیة: 13 الجدول رقم

  البعد�الثقا��
  القيم�املحاس�ية

  السر�ة  التحفظ  التماثل  �ح��اف

  الفردية

  اجتناب�عدم���ادة

  مساحة�السلطة

  الرعاية

+  

-  

-  

  غ���محدد

-  

+  

+  

  غ���محدد

-  

+  

  غ���محدد

+  

-  

+  

+  

+  

املمارسة�املحاس�ية�

  املتأثرة��ش�ل�أسا���

  �فصاح  القياس  التطبيق  السلطة

  .عالقة�طردية،�مثال��لما��انت�الفردية�مرتفعة��لما�ارتفع��ح��اف+:   

  .�لما�قل�اجتناب�عدم���ادة��لما�ارتفع��ح��اف: عالقة�عكسية،�مثال: -

  Radebaugh; 2006)& (Gray :المصدر
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لتفسیر االختالفات الدولیة في سلوك  Hofstedeلـ  االختالفات الثقافیةأبعاد  )Gray )1988قد طبق ل

المحاسبین وبذلك االختالفات في طبیعة الممارسات المحاسبیة، فعلى سبیل المثال، اقترح احتمال أن تبدي 

ومستوى ضعیف من الفردیة قیاسا متحفظا للدخل وتفضیلها  كادةالدول التي تتمیز بدرجة كبیرة لتجنب األ

  .(Nobes; 2008)لتحدید اإلفصاح 

ا واضحا بین الثقافة ینابهنا ت Gray، ویرى یة التطبیقترتبط النقطتین األولى والثانیة بالسلطة وٕالزام 

بینما تتعلق النقطة الثالثة والرابعة بالقیاس واإلفصاح، . األنجلوسكسونیة من جهة واآلسیویة من جهة أخرى

  .Grayالتینیة واأللمانیة حسب في هذا الجانب الثقافة األنجلوسكسونیة مع ال باینحیث تت

الدولیة في سلوك  االختالفاتقد یكون هذا المدخل مفیدا بشكل خاص في دراسة بعض القضایا مثل   

غیر أن مقاییس الخصائص الثقافیة إلعداد التقاریر  ،)Schreuder ،1988و  Soetersكدراسة (المراجعین 

المالیة تبدو غامضة وغیر مباشرة مقارنة بقیاس العناصر التي لها صلة مباشرة بالمحیط الخارجي للمحاسبة 

. مثل األنظمة القانونیة واألسواق المالیة، كما أنه ال یمكن االعتماد على البیانات الثقافیة في سیاق المحاسبة

دول إفریقیا الغربیة في مجموعة واحدة، إال أن لهذه الدول أنظمة  Hofstedeیل المثال، صّنف فعلى سب

، وألسباب معقولة، نظر للعمال Hofstedeقانونیة ومحاسبیة مختلفة، كما تبرز مشكلة أخرى من حقیقة أن 

یتم التعامل مع ، فعند قیاس الخصائص الثقافیة في هذه الحالة، كیف اتفي شركة ضخمة متعددة الجنسی

هم في األصل ... حقیقة أن العدید من الموظفین في الشركات متعددة الجنسیات في أبوظبي، سنغفورة وغیرها

إلى أنه من الخطر  )Baskerville )2003یشیر و ؟ هذاتفي حد من بلدان أخرى أو من أقلیة سكان البلد 

إال أن . المساواة بین األمة والثقافة وأن هناك صعوبات في محاولة فهم الثقافة من خالل مؤشرات رقمیة

Hofstede )2003( رّد على هذه االنتقادات  .  

دولة إال أنهما  لتسع وعشرینبالنسبة  Grayاختبار فرضیات  )Niswander )1995و  salterحاول   

ولذلك استعمال على العموم مقاییسا غیر  Grayلـ  " القیم المحاسبیة"ة في قیاس العدید من وجدا صعوبة معتبر 

على معیار ما إذا كان للدولة  (uniformity degree) تماثلفعلى سبیل المثال، اعتمدا لقیاس درجة ال. مباشرة

على مستوى الممارسات المحاسبیة قانونا عاما أم قانونا خاصا، إال أن هذا ال یعتبر حقا اختبارا لالختالفات 

أما فیما . ماثلمن أجل قیاس مباشر أكثر للت Grayلم یأخذا بفرضیات و  .بل هو اختبار للمسبب المحتمل لها

أما عن العنصر األكثر إقناعا . فقد تم األخذ ببعض الفرضیات وترك بعضها (conservatism)یخص التحفظ 

، إال عدم األكادةفي ارتفاع الشفافیة كلما انخفض مستوى اجتناب فتمثل  Grayوالذي لقي دعما في فرضیات 
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عینة  )Willett )2004و   Chanchaniفي المقابل أخذ . سریةأنه لم یتم األخذ بالتوقعات األخرى المتعلقة بال

عن القیم المحاسبیة لمعدي ومستخدمي القوائم المالیة في الهند ونیوزلندا وتوصال إلى بعض الدعم 

  .(professionalism and uniformity) ماثلوالت مهنیةالمتعلقة بال Grayضات لمتناق

من المهم أیضا عند دراسة األسباب المحتملة لالختالفات المحاسبیة االنتباه إلى احتمال تضمن و   

بیئة المحاسبة آثار االمبریالیة، حیث أن العدید من الدول تكون متأثرة بشكل كبیر بدول أخرى ال سیما 

وبالتالي، عند توقع أو تفسیر المتطلبات المحاسبیة للعدید من الدول . مستعمرات السابقة التي سحقت ثقافتهاال

 اإلفریقیة أو اآلسیویة، قد یكون من األجدر النظر إلى التاریخ االستعماري بدال من أي أسباب محتملة أخرى

(Nobes; 2008).  

  خالصة الفصل 

المحاسبي الدولي في هذا الفصل یمكن استنتاج جملة من األفكار المهمة بعد دراسة مسألة االختالف 

  :نلخصها في العناصر التالیة

خر قد یكون آأن الدور الرئیسي للمحاسبة في بلد معرفة المعلومة المالیة  یستعملمن المهم بالنسبة لمن  - 

من خالل  هذا األمر وقد یتجلي. لهذا المستعمل مختلفا عن الدور الذي تلعبه في السیاق المحلي

مدى تأثیر ذلك على فهم وتفسیر تلك المالیة و  والتقاریر مضمون واتجاه المعلومات الموجودة في القوائم

  المعلومات؛

لهذا االجتماعیة والثقافیة  ،السیاسیة ،تطور النظام المحاسبي لكل بلد قد بشكل وثیق مع البیئة االقتصادیة - 

القواعد المحاسبیة من دون فهم عمیق لخصائص البیئة التي نشأت البلد بحیث ال یمكن فهم تطور 

 وتطورت فیها هذه القواعد؛

یعد اختالف األنظمة المحاسبیة الدولیة مسألة معقدة ویعود في أصله إلى اختالف البیئة االقتصادیة،  - 

النظام : مثل االجتماعیة، السیاسیة والثقافیة لكل بلد كما یمكن أن یفسر بعوامل أخرى ال تقل أهمیة

القانوني أو النظام الجبائي أو المهنة المحاسبیة أو حتى الماضي االستعماري، هذا األخیر قد یفسر إلى 

حد كبیر وجود مخطط محاسبي مقنن في دول مثل الجزائر، تونس والمغرب  وعدم وجوده في دول مثل 

 مصر أو لیبیا؛
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ص، عامال حاسما لیس في تفسیر االختالف تعد الثقافة بشكل عام والثقافة المحاسبیة بشكل خا - 

و هي أیضا . المحاسبي الدولي فحسب ولكن كذلك في تحول األنظمة المحاسبیة الدولیة بشكل خاص

 .تتقاطع مع العوامل البیئیة األخرى

  

المحاسبي الدولي كصیرورة تهدف في أساسها إلى  التوفیقفي الفصل الثاني، تبیان مساهمة وسنحاول 

وجود اختالفات في هو المحاسبي في األساس  التوفیقما یبرر حیث أن  .تالف المحاسبي الدوليتقلیص االخ

 .  األنظمة المحاسبیة الدولیة

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

:الثانيالفصل    

للحد    ق المحاسبي الدولييالتوف

 من االختالف الدولي

 

  تمهید

  ق المحاسبيیمدخل للتوف - 1

ق المحاسبي الدوليیالمعاییر المحاسبیة الدولیة لتحقیق التوفلجنة  - 2

المعاییر الدولیة  ق المحاسبي الدولي وٕاشكالیة مالءمةیالتوف - 3

  للدول السائرة في طریق النمو

 المحاسبیة التفاضلیة المعاییر المحاسبي الدولي وٕاشكالیة قیفالتو  - 4

ٕاشكالیة االنتقال االقتصادي ق المحاسبي الدولي و یفالتو  - 5

ا في مرحلة اشتراكی اتوجهالتي عرفت والمحاسبي في الدول 

 سابقة

 خالصة الفصل
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  تمهید

عقبة كبیرة أمام الفصل السابق من الدراسة،  موضوعالذي كان  شكل االختالف المحاسبي الدولي

وهذا ما دفع الكثیر من األطراف . االستثمار وانتقال رؤوس األموال على المستوى الدولي والعالميحركیة 

االختالفات المحاسبیة الدولیة، هذه الفاعلة على أكثر من مستوى إلى ضرورة إیجاد سبل معینة لتقلیص 

  . المحاسبيالتوفیق السبل تدخل في إطار ما یسمى ب

نتطرق إلیها في هذا  لنلقد عرف العالم تجارب مهمة للتوافق المحاسبي على المستوي الجهوي 

وفیق الت ،آسیالدول جنوب شرق التوفیق المحاسبي التحاد األوروبي، الدول التوفیق المحاسبي : الفصل مثل

لجنة مجهودات هناك تجربة وحیدة تمثلت في فعلى المستوى الدولي  أما... لدول إفریقیا الغربیة المحاسبي 

على توافق األنظمة  1973في لندن سنة  إنشائهامنذ والتي عملت   )IASC( المعاییر المحاسبیة الدولیة

لم تكن هذه . المحاسبیة الدولیة وتقلیص االختالفات التي كانت وال تزال موجودة على مستوى هذه األنظمة

التقارب المحاسبي المنشود، بل ساعدتها في ذلك أطراف وقوى فاعلة على  إحداثاللجنة لوحدها قادرة على 

  .وهیئات األسواق المالیة الدولیةالصعید العالمي مثل الفدرالیة الدولیة للمحاسبین 

) 2001والمجلس الذي یعد الشكل الجدید لها بعد (سنحاول في هذا الفصل تقدیم هذه اللجنة  الدولیة 

الدولي باإلضافة إلى الهیئات التوفیق المحاسبي من خالل الوقوف على أهم النقاط التي شكلت مسار 

الدولي مع التذكیر بأهم التوفیق المحاسبي المرتبطة ب نقدم بعض المفاهیمسلكن قبل ذلك . الداعمة لها

  . االیجابیات والسلبیات المرتبطة به

ق النمو تعرف انتقاال اقتصادیا یولما كانت هذه الرسالة مخصصة لدراسة تجربة دولة سائرة في طر 

الیة من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد السوق، كان ال بد من الحدیث أیضا في هذا الفصل عن اإلشك

مته للدول السائرة في طریق النمو ومن حیث التغییر الذي ءمن حیث مال: المزدوجة للتوافق المحاسبي الدولي

  .یحدثه في المفاهیم المحاسبیة في إطار االنتقال االقتصادي
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  مدخل للتوافق المحاسبي -1

 بعض المفاهیم األساسیة - 1-1

بشكل عام والتوحید المحاسبي الدولي بشكل خاص  1ال شك أن الدارس لموضوع التوحید المحاسبي 

ال تفوته كثرة المصطلحات والمفاهیم ذات الصلة بهذین الموضوعین والتي تكون جد متقاربة في ظاهرها 

لذا أصبح لزاما علینا ومن البدایة تحدید هذه المفاهیم كل على حدا ومحاولة .  تختلف في مضمونها هالكن

وبناءا علیه سنحاول في هذا الجزء من البحث . تختلط األفكار وال تشوه الصوراإللمام بمعانیها حتى ال 

التوفیق الضبط المحاسبي، التوحید المحاسبي، التشریع المحاسبي، و : تحدید مفهوم المصطلحات التالیة

  . المحاسبي

 Accounting)یعتبر هذا المصطلح ذو األصل االنجلوسكسوني : الضبط المحاسبي -1- 1-1

Regulation) (2005) فهوما واسعا حیث أنه یعبر حسبم Colasse  " عن عملیة إنتاج المعاییر

قد تشمل هذه العملیة بلدا ). قد یكون منظما(ها ومراقبة تطبیقها في إطار جیوسیاسي معین وتنفیذ المحاسبیة

  2."معینا أو مجموعة من البلدان وقد تمتد إلى العالم بأسره

یقتصر هذا المفهوم على المرحلة األولى فقط من عملیة الضبط  :4 3التوحید المحاسبي -2- 1-1

) وضع(هو عملیة تهدف إلى إعداد : ویمكن تعریفه على النحو التالي المحاسبي أي إنتاج المعاییر المحاسبیة

جملة من المعاییر المشتركة بغیة توحید وترشید عملیة اإلفصاح المالي ومن ثم  إشباع رغبات مختلف الفئات 

 .  (Hoarau; 2003a)ستخدمة  للقوائم المالیةالم

على أنها مجموعة القواعد التي تستند إلیها الممارسة  المعاییر المحاسبیةوفي هذا الصدد قد تعرف 

 .المحاسبیة عند مسك محاسبة المؤسسات وكذا عند إعداد القوائم المالیة

                                                           

 نعتقد أنھ من غیر الضروري تعریف المحاسبة  و ذكر مختلف أنواعھا و تقسیماتھا في عمل من ھذا النوع و أنھ ال بد من الدخول مباشرة  في  1 

  .و التوحید المحاسبيصلب موضوع الدراسة أال و ھ
2
«  Par régulation comptable, entendons le processus de production, de mise en œuvre et de contrôle de 

l’application de normes comptables ; ce processus peut se développer dans des espaces géopolitiques plus ou 
moins étendus et plus ou moins organisés, à l’échelle d’un pays, d’un ensemble de pays ou du monde entier ».  

   
ھناك و Standardisationأو  Accounting standards settingوباإلنجلیزیة  Normalisation Comptableالمصطلح بالفرنسیة  3

لكننا نفضل استخدام كلمة ... التنمیط، التعییر، المعایرة: األدبیات المتخصصة مثلنجدھا في  باللغة العربیة مصطلحات عدیدة مكافئة لھذا المصطلح

أن المصطلحات األخرى تتناسب أكثر مع فكرة التنمیط  أیضا أي توحید الممارسات المحاسبیة و باعتبار ككل التوحید كون أنھا تمثل الغایة من العملیة

  ) normalisation industrielle(الصناعي 

4
 consolidation des comptes des "ظ أیضا أن مصطلح التوحید المحاسبي ال ینبغي خلطھ مع مصطلح توحید حسابات المجموعة الح 

groupes   "الخ...ھذا األخیر  یمكن التعبیر عنھ بمصطلحات أخرى مثل حسابات المجموعة أو القوائم المالیة للمجموعة  أو الحسابات الموحدة  
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  :یلي على سبیل المثال ال الحصرمن بین الفضائل المنتظرة لعملیة التوحید المحاسبي نذكر ما و 

تسهیل قراءة وفهم القوائم المالیة التي یتم إعدادها وفق مبادئ وقواعد معروفة من قبل الجمیع األمر  - 

 الذي یجعل من عملیة اإلفصاح أكثر شفافیة ومصداقیة؛

نفس  من خالل مقارنة األرقام المحاسبیة لدورات مختلفة داخل(إمكانیة إجراء المقارنة الزمنیة  - 

 ؛)من خالل مقارنة األرقام المحاسبیة لمؤسسات مختلفة(والمكانیة ) المؤسسة

 التحسین من جودة المعلومات المحاسبیة والمالیة وبلوغ خصائصها النوعیة؛ - 

 1تحدید الربح الخاضع للضریبة؛  - 

 إمداد المحاسبة الوطنیة بالبیانات القابلة للتجمیع؛  - 

 .الداخلیة والخارجیةتأطیر عملیة المراقبة والمراجعة  - 

یعبر عن شكل من أشكال التوحید المحاسبي أین تكون هناك سلطة  :التشریع المحاسبي -3- 1-1

للدولة في إصدار القوانین المنظمة للممارسة المحاسبیة وغالبا ما یكون هذا الشكل مقتصرا على اإلطار 

فرنسا أو حالة (تابعة لوزارة المالیة القومي  حیث تتولى مهمة التوحید المحاسبي هیئة إداریة غالبا ما تكون 

 .تسمى مجلس المحاسبة) الجزائر

بین الممارسات   تواؤمالغایة منها التوصل إلى  -سیرورة-هو عملیة 2:المحاسبيالتوفیق  -4- 1-1

أو هو عبارة عن عملیة ). (Nobes &Parker;2008المحاسبیة عن طریق الحد من االختالفات المحاسبیة 

تقریب المعاییر والممارسات المحاسبیة القومیة  ومن ثم سهولة المقارنة بین القوائم مؤسساتیة الهدف منها 

 .  (Colasse;2009) المالیة

  المحاسبي، التوحید المحاسبي والتماثل  التوفیق قابیلیة المقارنة والعالقة بین  - 1-2

إلى بعض الخصائص النوعیة بهدف توفیر معلومات مالیة مهمة  التوحید المحاسبيشیر یعادة ما 

الفهم وقابلیة المقارنة من الخصائص قابلیة یة یعتبر صداقالمو  مةءالمالالتخاذ القرارات، فباإلضافة إلى 

حیث یجب أن تكون القوائم المالیة قابلة للمقارنة لیس فقط فیما بینها على مدى فترات مختلفة . النوعیة الهامة

ولكن ینبغي أن تكون المقارنة ممكنة بین القوائم المالیة الخاصة بمؤسسات مختلفة في نفس البلد وفي بلدان 

                                                           
  وخاصة في اطار النموذج القاري للمحاسبیة  مفهوم الربح المحاسبي بالربح الضریبيلطالما ارتبط   1

2
 Accounting Harmonization  (Harmonisation comptable) 
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ضرورة التوفیق ولیتحقق ذلك، یجب أن تكون المعلومات المالیة متوافقة، ویعني . -نظرا للعولمة–مختلفة 

  . لزمناستعمال المؤسسات لنفس األسالیب المحاسبیة للعناصر المعنیة عبر ا

التماثل والمرونة  حولهناك نقاش قائم  باإلضافة إلى التعاریف المقدمة سابقا، من جهة أخرى،

حیث یعني التماثل تطبیق مؤسسات مختلفة لنفس . للوصول إلى قوائم مالیة قابلة للمقارنة بین المؤسسات

معالجات مختلفة وأن  األسالیب المحاسبیة، بینما یّدعي أنصار المرونة أن اختالف الظروف یستدعي

  . یؤدي إلى إخفاء اختالفات مهمة بین المؤسسات) متماثلة(استعمال أسالیب محاسبیة موحدة 

والتماثل  (flexibility)، المرونة (comparability)وقد ُعرِّفت مصطلحات قابلیة المقارنة  

(uniformity)  التوفیق ، كما أن 1المتخصصةبطرق مختلفة في األدبیات(Harmonization)  والتوحید

(standardisation) یمثل  10 رقم والشكل. مصطلحان آخران مهمان كثیرا ما یستعمالن في هذه المناقشة

  :كل هذه المصطلحات فهمطریقة ل

  التوافق، التوحید، التماثل والمرونة: 06الشكل 

   

  

  

  

  

  

  

 (Cole & al; 2007): المصدر

المرونة بطریقة مباشرة، إال أن تحدید تعریف  - وعلى الرغم من أن هذا الشكل یصّور معضلة التماثل

  .المصطلحین وتحدید كیف یجب استخدامهما في الممارسة یحدث عدة نقاشاتدقیق لهذین 

                                                           
1
 &  Nobes) (Doupnik & Perera;2012)  (Roberts,Weetman &Gordon;2005): یمكن الرجوع مثال إلى المراجع التالیة  

parker;2008)... 

  

 

 التماثل املرونة �ختالف
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، حیث أن التوحید هو العملیة التي تسعى لتخفیض عدد توافقأوال، هناك فرق بین التوحید وال

عن العملیة التي تسعى التوفیق عبر یاألسالیب المحاسبیة البدیلة للوصول إلى أسلوب واحد فقط، في حین 

التوفیق المحاسبي أن   Colasse (2009)ویرى . لتخفیض عدد األسالیب المحاسبیة البدیلة إلى مستوى مقبول

  .قد یكون مجرد مرحلة نحو التوحید المحاسبي

 عملیة وتختلف توقعات الكتّاب فیما یتعلق بالعدد المقبول لألسالیب المحاسبیة البدیلة الناتج عن

ینبغي التوفیق یجب أن تؤدي كذلك إلى التماثل بینما یعتقد آخرون أن التوفیق ، فبعضهم یعتقد بأن قیتوفال

  .(Damak-Ayadi; 2007) ؤدي إلى عدد محدود من األسالیب المحاسبیة غیر المتضاربةیأن 

والتوحید التوفیق على سبیل المثال، أنه ال یوجد فرق حقیقي بین  )Parker )1991و  Nobesحیث یرى 

رأیا متوسطا ویقول  )Van der Tas )1988یتخذ لكن  . وأن هاتین الكلمتین أصبحتا مجرد مصطلحات تقنیة

یحدث عندما تكون هناك زیادة في درجة اإلتفاق بخصوص االختیار بین األسالیب المحاسبیة التوفیق أن 

  . البدیلة

یمكن أن تسود معاییر : "...أن الموافقة تعني أنه )Mueller )1984و  Choiمن جهة أخرى، یرى 

بمعنى أنه ال ینبغي أن یكون بینها تضارب  - مختلفة في كل بلد على حدا مادامت تتوافق مع بعضها البعض

  .)Barbu; 2004(" منطقي

 Vanولقد استعملت عدة مصطلحات مختلفة لوصف أشكال معینة من التوافق، فعلى سبیل المثال، میز 

der Tas )1988( بین أربعة مجاالت للتوافق :  

 توافق القیاس المادي الذي یتعلق باألسالیب المحاسبیة المطبقة في القوائم المالیة؛ - 

توافق اإلفصاح المادي الذي یتعلق بكمیة وتفاصیل البیانات المفصح عنها في القوائم  - 

 المالیة؛

المحاسبیة المطلوبة أو المسموح الذي یتعلق باألسالیب ) أو الشكلي(توافق القیاس الرسمي  - 

 بها وفقا للمعاییر الوطنیة؛

الذي یتعلق بكمیة وتفاصیل البیانات المطلوب ) أو الشكلي(توافق اإلفصاح الرسمي  - 

 .اإلفصاح عنها أو المسموح باإلفصاح عنها وفق المعاییر الوطنیة

 de »الفعلي التوفیق و  « de jure harmonisation »القانوني التوفیق بین ) Parker )1990و  Tayومیز 

facto harmonisation »،  الرسمي أو توافق المعاییر المحاسبیة، بینما یتفق التوفیق حیث یتفق األول مع

 .المادي أو توافق الممارسات المحاسبیة، ویمكن لكالهما أن یتواجدا بشكل مستقلالتوفیق الثاني مع 



التوافق�املحاس���الدو���ل��د�من��ختالف�الدو��: الفصل�الثا�ي  

 

57 
 

فإنه  ،المعاییر التي تسمح بأسالیب محاسبیة بدیلة أكثر من السابقلدان مثال على نفس فإذا اعتمد بَ 

ومن جهة أخرى، إذا طبقت المؤسسات . الماديالتوفیق تحقق أن یالرسمي ولیس بالضرورة التوفیق یحدث 

أكثر فأكثر نفس األسلوب المحاسبي على الرغم من أنه ُیسمح بنفس العدد من األسالیب المحاسبیة البدیلة، 

  .هناك توافق مادي دون حدوث توافق رسمي فسیكون

 المحاسبيالتوفیق أو  التوحید المحاسبيمعضلة  - 1-3

یمكن أن  ،أوال .هناك بعض األسباب الوجیهة لتفضیل التماثل عن المرونة لتحقیق قابلیة المقارنة

تؤدي المرونة إلى اختالفات غیر مالئمة في األسالیب المحاسبیة المستعملة بسبب اختالف حكم اإلدارة أو 

تفضیالت المسیر على أحكامه، فیمكن أن یؤدي تفضیل یمكن أن تؤثر حیث . بسبب التالعب في الحسابات

باح إلى إعداد قائمتین مالیتین مسیر للتحفظ على قوائم الدخل ورغبة آخر في التصریح عن أعظم األر 

  . لفترتین مختلفتینو  مختلفتین لنفس المؤسسة

فیمكن أن تستعمل القوائم . كما یمكن لبعض الظروف األخرى أن تعمل على تحیز أحكام المسیرین

.  المالیة مثال لتحدید أداء المسیرین، كما یمكن أن ترتبط مكافأة المسیرین جزئیا بأداء المؤسسة المصرح به

یمكن أیضا كما . لمؤسسةلإیجابیة من هذین الظرفین محاولة التصریح عن صورة أكثر  یمكن أن یخلق كلو 

من طرف المسیرین، حیث یمكنهم بسهولة التوفیق المحاسبي التي یسمح بها  أن یساء استخدام المرونة

   .التالعب بالحسابات من خالل تقنیات المحاسبة اإلبداعیة أو باستعمال تقنیات إدارة األرباح

لعملیة، فكما أشرنا سابقا، من الصعب بعض المشاكل االتوفیق المحاسبي الناتجة عن  ثانیا، للمرونة 

تحدید الظروف المالئمة التي ینبغي أن تؤخذ بعین االعتبار وتحدید بشكل موضوعي ما إن كانت هذه 

وبالتالي سیكون من الصعب تحدید ما إن كان استعمال  .الظروف هي نفسها بالنسبة لمؤسستین مختلفتین

وعالوة على . الظروف أم یعود إلى التالعب في الحساباتالمؤسستین ألسالیب مختلفة راجع إلى اختالف 

ذلك، ستصّعب المرونة على المستخدمین مقارنة القوائم المالیة ألن علیهم فهم كل األسالیب المحاسبیة 

  . المختلفة المستعملة

من خالل توحید أكبر  ضرورة وجود شكل من أشكال التماثل تتضحكل ما سبق من انطالقا و 

نتج سوى تماثال ظاهریا، تلن درجة كبیرة من التوحد  أن: للتماثللكن هناك عیوب . محاسبیةللممارسات ال

كما یسبب التماثل أیضا . ألنه من غیر الممكن أن تتضمن أي معاییر كل التعقیدات الحالیة والمستقبلیة
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بب سعیه إلى معالجة ، اإلفراط في التفاصیل، واإلفصاح الذي ال معنى له بس)التحریف( االبتعاد عن الواقع 

الحكم الشخصي الذي یتمتع به قیمة  وعالوة على ذلك، یتجاهل التماثل. أمور مختلفة بطریقة متماثلة

  المهنیون و یمنعهم من أي مجال للمناورة قد یكون الهدف من وراءه تدعیم خاصیة الصورة الوفیة 

  الدوليالتوفیق المحاسبي إیجابیات وسلبیات  - 1-4

  الدوليالتوفیق المحاسبي ایجابیات  -1- 1-4

 كل الشركات في كل الدول من قبل تأیید تبني معاییر محاسبة دولیة متفق علیها ومطبقة   - أ

تجد  ،نظرا لالختالفات في القواعد المحاسبیة المطبقةو من المعروف أن الشركات متعددة الجنسیات 

رأس المال المختلفة، وتحضیر المعلومات نفسها تعرض قیاسا مختلفا للربح وصافي األصول في أسواق 

 ;Raffournier)للمستثمرین وحملة األسهم وكذلك المؤسسات الحكومیة ومختلف الجهات األخرى الستعمالها

2009) .  

وَتَوفُّر معاییر المحاسبة الدولیة بالنسبة للشركات متعددة الجنسیات یقلل من تكلفة إعدادها للتقاریر 

عداد تقاریر على أساس المعاییر المحاسبیة الدولیة یخفض من تكلفة إعدادها حیث أن إ(بطرق مختلفة 

  ).مقارنة بإعدادها حسب عدة طرق محاسبیة

من الشركات متعددة الجنسیات  SEC) (حالیا  یطلب منظمي البورصات ولجنة عملیات البورصة 

أو إذا لم تقم بذلك یمكنها أن تقوم بإعداد إعداد قوائمها المالیة وفق المعاییر المحاسبیة الدولیة المتفق علیها 

تقاریر توضیحیة وتفسیریة تبین الفرق الحاصل بین الربح وصافي األصول في القوائم المعدة وفق معاییر 

وینطوي عن هذه التقاریر المزدوجة تكالیف إضافیة إلعدادها كما تشوش على قراء القوائم . محاسبیة مختلفة

ون لماذا تكون النتائج المحاسبیة المتوصل إلیها مختلفة في حین أن العملیات ومستعملیها الذین ال یفهم

  .(Roberts,Weetman &Gordon; 2005) التجاریة لم تتغیر

ویمكن تلخیص فائدة تبني معاییر المحاسبة الدولیة بالنسبة للشركات متعددة الجنسیات فیما 

  (Diaconu; 2007):یلي

 تخفیض التكالیف؛ 

  عدم األكادة وسوء الفهم؛) خطر(تخفیض 
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 فعالیة أكثر في االتصال مع المستثمرین؛ 

 إمكانیة المقارنة بین الشركة األم والشركات األخرى التابعة في مختلف الدول؛ 

 المقارنة مع شركات أخرى في الصناعة وطنیا ودولیا؛ 

 المقارنة في شروط اإلقراض وعقود التحفیزات والمكافأت واألداء؛ 

 دم اإلفصاح المستندة إلى السریة الوطنیة؛تخفیض أعذار ع 

 الوصول إلى تطبیق أفضل الممارسات. 

 

  فائدة تطبیق معاییر محاسبة دولیة بالنسبة للمستثمرین   -  ب

  : یمكن تلخیص فائدة وجود مجموعة معاییر محاسبیة دولیة بالنسبة للمستثمرین فیما یلي

  تخفیض تكالیف الحصول على المعلومات عن طریق خفض الحاجة إلى قراءة نظم محاسبیة

 مختلفة؛ 

  تخفیض احتمال اتخاذ قرارات ردیئة عن طریق تخفیض خطر سوء وعدم فهم األنظمة

 المحاسبیة المختلفة؛

 تخفیض خطر انعدام الفرص االستثماریة بتجنب محاسبة دولیة غیر مألوفة؛ 

 ن من التركیز على مقارنة شاملة لمختلف األنشطة الصناعیة بدال من تمكین المستثمری

 االقتصار على مقارنة االستثمارات في بعض الدول؛ 

 مساعدة المستثمرین ذوي االنتباه المحدود بسبب كمیة المعلومات المتوفرة. 

 

  معاییر محاسبیة دولیة بالنسبة للحكومات الوطنیة  وجود فائدة  - ج

تظهر الشركات التي تشتغل  أناسبیة أسسا لفرض الضریبة وكذلك ضمانا بتعطي المعلومات المح

تدرج بعض .االلتزام والرعایة الكافیین لموارد الدول المستخدمة من طرف هذه الشركات دولبعض الفي 

وتنشئ أخرى هیئات مستقلة ألجل تنظیم المعاییر ) التشریعات(قوانین شكل  الحكومات القواعد المحاسبیة في 

  .للمحاسبة حلیةالم

 نظمةاألمع  قاربفي دولة ما تت محلیة في كثیر من األحیان، نجد أن األنظمة المحاسبیة ال

و هذا ما یؤدي بالكثیر من الحكومات انتهاج نفس نهج التوحید المحاسبي . في دول أخرى المحاسبیة
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إلضاعة الوقت و المال في تطویر قواعد الموجود في تلك الدول أو إتباع معاییر محاسبیة مقبولة دولیا تفادیا 

   .محاسبیة محلیة

نشطة یحتاج منظمي األسواق المالیة لتطبیق معاییر المحاسبة الدولیة ألجل ضمان وجود سوق 

النقاط  إلىإذا قامت الحكومات الوطنیة والمشرعین بقبول معاییر محاسبیة دولیة سیؤدي ذلك . للمستثمرین

  (Roberts, Weetman & Gordon; 2005)  :اإلیجابیة التالیة

 خفض تكلفة إعداد المحاسبة الوطنیة وتنظیمها؛ 

 تجنب الجهود المزدوجة؛ 

 تشجیع التدفقات الدولیة النتقال رؤوس األموال بین الدول؛ 

 تقدیم ثقة أكبر للمستثمرین والمقرضین الدولیین؛ 

  إلى تطبیق المعاییر بجودة عالیة؛تطویر الدول النامیة المتفتحة على المعاییر وتمكینها من الوصول 

 الخفض والحد من الضغط الذي تتعرض له الحكومات الوطنیة من الشركات المتعددة الجنسیات. 

  الدوليالتوفیق المحاسبي أو المشاكل الناتجة عن  سلبیاتال -2- 1-4

 المشاكل التي تنجر على تطبیق معاییر محاسبیة دولیة بالنسبة للشركات أوالقیود   - أ

  :بالنسبة للشركات التي تطبق هذه المعاییر الدولیة جملة من اإلشكاالت نلخصها كما یلي  

 للشركات الوطنیة فرص محدودة في التأثیر على وضع المعاییر المحاسبیة الدولیة؛ 

  الطبیعة التجاریة للشركة والمحیط االقتصادي؛ قد ال تتالءم المعاییر مع 

  یئة أعمال الشركات؛بطبیعة المعاییر مع قد ال تتالءم 

 

 :أو المشاكل التي تنجر على تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة بالنسبة للمستثمرین السلبیات  -  ب

بالنسبة للمستثمرین فقد یظهر تطبیق معاییر محاسبیة دولیة أمرا إیجابیا لكنهم في نفس الوقت قد ال     

ویمكن . اجات أسواق رأس المال المتطورةیفهمون مبادئ هذه المعاییر وخاصة كونها تهدف إلى تلبیة احتی

 :تلخیص القیود أو المشاكل التي یواجهها المستثمرون من وراء تطبیق معاییر محاسبیة دولیة فیما یلي

(Roberts, Weetman & Gordon; 2005)  

 ُیَمكِّن االعتماد على معاییر المحاسبة الدولیة من المقارنة لكنه یخفي اختالفا كبیرا في األنشطة 

 أو المعامالت التجاریة؛
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 صعوبة التطبیق في السنوات األولى؛ 

  التباس أو خلط على المستوى  إلىالتحول إلى تطبیق المعاییر في السنوات األولى قد یؤدي

 .أجنبیةالوطني خاصة إذا كانت النظرة نحو المعاییر على أنها 

اسبة وكذلك یبقى على سینجر عن توفیر التكالیف فقدان السیطرة على محتوى معاییر المح

  .(enforcement)الحكومات دور ضمان االمتثال لتطبیق المعاییر

  المشاكل التي تنجر على تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة بالنسبة للحكومات أوالقیود   - ج

 سبب وجیه مقنع لالعتقاد أن هناك نظام محاسبي واحد یناسب الجمیع؛ ال یوجد 

  موحد ربما سیضر الدول النامیة بسبب تحملها لآلثار السلبیة التوافق على إبالغ أو كشف كلي

 للمنافسة؛

 قد ال تكون الدول النامیة قادرة على التكیف مع المعاییر الدولیة بنجاح مثل الدول المتقدمة؛ 

 المعاییر المحاسبیة لیست ضروریة للشركات الناشطة في بلد واحد؛ 

 ي االمتثال لطریقة أو كیفیة تطبیقها؛ مقارنة التقاریر المالیة تحتاج إلى مقارنة ف 

  الشيء الذي یحفز الشركات على عدم االمتثال لتبني المعاییر هو أن معاییر ذات جودة عالیة ال

 یعني بالضرورة تقاریر مالیة ذات جودة عالیة؛

 تبني معاییر احتكاریة أكثر منها تنافسیة قد یؤدي إلى معاییر فارغة غیر مفیدة. 

  الداعمة للتوافق المحاسبي الدوليالمنظمات  - 1-5

قبل أن نقوم بدراسة تفصیلیة لعمل ومهام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة سنقدم نبذة حول المنظمات 

للممارسات المحاسبیة الدولیة وفهمها، من بینها فیدرالیات القطاع التوفیق الدولیة التي تسعى إلى إرساء 

  .الحكومیة وغیر الحكومیة واألفراد الملتزمین باستمراریة التوافقالخاص المهتمة باألمر، المنظمات 

وفیما یلي مجموعات رائدة في المحاسبة الدولیة منها التي تعمل إقلیمیا في العدید من الدول وأخرى 

  .تعمل في جمیع أنحاء العالم
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   دولیةلالمحاسبیة ا والهیئات المنظمات - 1-5-1

هناك منظمات تم تأسیسها لربط الهیئات المحاسبیة واألفراد المهتمین حول العالم مع اإلشارة إلى أن 

وهي ملخصة في . جهود تكوین هذه المنظمات وتأسیسها لم تكن بدعم حكومي بل بمجهودات فردیة وطوعیة

  . )في الصفحة الموالیة( 14الجدول رقم 

في  )تم تناوله فیما بعدیالذي س عدا مجلس معاییر المحاسبیة الدولیة( أهم هذه المنظماتتمثل ت

االتحاد هم الهیئات  أوأعضاء هذه الفدرالیة  ،1977تم تأسیسها سنة التي  ) ifac(الفدرالیة الدولیة للمحاسبین 

هو خدمة الصالح العام وتعزیز مهنة المحاسبة في جمیع   ifac هدف .الدولمن عدید الالمهنیة المحاسبیة في 

وااللتزام  أنحاء العالم والمساهمة في تنمیة اقتصاد دولي قوي من خالل إنشاء معاییر مهنیة ذات جودة عالیة

ن الخبرة المحاسبیة تعتبر أ، تعزیز التقارب الدولي والنقاش في القضایا ذات االهتمام الدولي حیث هاطبیقبت

   .(Roberts, Weetman & Gordon; 2005) همیة بالغة وهي األنسب لحل مختلف النقاشاتذات أ

ممثل واحد  من  ifacتتكون لجنة .عمل كمراقب ومتعاون ومفسرالمن مهام االتحاد الدولي للمحاسبین   

. القانون الداخليومناقشة التغییرات في    ifacتجتمع مرة واحدة كل سنة النتخاب مجلس إدارة  ،ن كل هیئةع

ة عن وضع سنوات وتعتبر اللجنة مسؤول 3مدة دولة یتم انتخاب األعضاء ل 17یضم مجلس االتحاد 

مرات في السنة ویتم  3السیاسات واإلشراف على عملیات االتحاد وتنفیذ البرامج أما لجان المجلس فتجتمع 

تعطى كل لجنة  .س الكائن مقرها بنیویوركتفصیل عمل اللجان وفرق العمل وتدعم هذه األخیرة بأمانة المجل

 .(Roberts, Weetman & Gordon; 2005) مسؤولیات في مجاالت تقنیة خاصة في التدقیق وأخالقیات المهنة

  

  )الجهویة(المنظمات المحاسبیة اإلقلیمیة  -2- 1-5

المنظمات المحاسبیة اإلقلیمیة هي منظمات مهنیة غیر حكومیة ورغم أن هدفها هو تطویر المعاییر 

على التعلیم والتكوین  مجهوداتهاالمحاسبیة إال أنها لم تحقق إال نجاحا قلیال وقد ركزت هذه المنظمات معظم 

ع هذه المعاییر من قبل ویرجع عدم وجود أي مؤشر لتقدم ملموس في وض .وتقدیم المعلومات ألعضائها

  .الهیئات اإلقلیمیة إلى افتقار هذه المنظمات غیر الحكومیة لسلطة تسهر على تطبیق أو االمتثال لقوانینها

    أهم هذه المنظمات 15یعرض الجدول رقم 
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  دوليأهم المنظمات الداعمة للتوافق على المستوى ال: 14جدول رقم 

International Federation of Accountants  

 سنوات��5ينظم�املؤتمر�العال���للمحاسب�ن��ل�

 ���التدقيق��IAASBعمل�كب���تبذلھ�,كمصدر�للمعاي���املحاس�ية�� (IASB)يدعم�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية

 �تحاد�لھ���ان�كذلك���تم�بالتعليم��خالق��دارة�واملحاسبة�املالية�والقطاع�العمومي

 للمحاسب�ن�تحاد�الدو���

 

IFAC 

International Forum and Accountancy Development 

  املنتدى�الدو���لتطو�ر�املحاسبة

   IFACيجمع�البنوك�،�وو�االت�وشر�ات�املحاسبة�الدولية�ملناقشة�ت�سيق�املوارد��لتطو�ر�امل�نة�بدعم�من�

 

IFAD 

International Auditing and Assurance Standards Board 

 املجلس�الدو���لضمان�التدقيق�املعاي���

��نة�من��تحاد�الدو���للمحاسب�ن�تدرس�قضايا�املعاي���الدولية�ملراجعة�ا��سابات�تقديم�تدقيق�ذو�جودة�

عالية�وضمان�مراقبة�ا��دمات�ذات�الصلة�الرساء�التوحيد����املمارسات�والتطبيقات�املحاس�ية�ب�ن�املحاسب�ن�

  العالم�أنحاءامل�ني�ن����

 

IAASB 

International Accounting Standards Board 

 مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية

 معاي���التقار�ر�املالية�الدولية�إصدار املحاس�ية�امل�نية���دف���يئاتأسس�من�طرف�قطاع�مع�ن�من�

 

IASB 

group of four (g4) 

 مجموعة��ر�عة�

��1990عمل�ال�يئات�املحاس�ية�����ل�من�الواليات�املتحدة�كندا�اململكة�املتحدة�اس��اليا�و�نيوز�لندا�منذ�سنة�

 ر�الدو��و و�دعم�التط, iascع���تقديم�مداخالت�مش��كة�لتطو�ر�عمل�

G4 

European Accounting Association 

أنحاء�العمل�تنظم�املؤتمر�السنوي�وت�شر�مجلة�منظمة�دولية�تجمع�ب�ن�عضو�ة�املؤسسات�و�فراد�من�جميع�

 أ�اديمية

EAA 

International Association for Accounting Education and Research  

 ا��معية��الدولية�للتعليم�والبحث�املحاس��

  ���يع�التم������التعليم�والبحث

IAAER 

  بتصرف  (Roberts, Weetman & Gordon; 2005): المصدر
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  أهم المنظمات الداعمة للتوافق على المستوى الجهوي: 15جدول رقم 

ECSAFA EASTERN CENTRAL AND SOUTHENAFRICAN FEDERATION OF ACCOUNTATNTS 

 فدرالية�املحاسب�ن�لشرق�وسط�وجنوب�افر�قيا

 تمثل��ذه�املنظمة�املنظمات�أو�ال�يات�املحاس�ية����املنطقة���������������

ABWA ASSOCIATION OF ACCOUNTANCY BODIES IN WEST AFRICA  

 جمعية��يئات�املحاسبة����غرب�أفر�قيا

 نيج��يا،�غانا،�ليب��يا،�س��اليون،�الس�يغال��������: �عضاء

AFA ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION (ASEAN) FEDERATION OF ACCOUNTANTS 

 لفدرالية�املحاسب�نجمعية�جنوب�شرق�آسيا�

 ي�تج�عن��رتباط��قتصادي�ارتباط�املحاسب�ن�

 بوناي،�اندون�سيا،�مال��يا،�الفلب�ن،�سنغافورة،�تايالندا����: أعضاء�ا��معية

CAPA CONFEDERATION OF ASIAN AND PACIFIC ACCOUNTANTS  

 كنفدرالية�املحاسب�ن�آلسيا�واملحيط�ال�ادي�

ا�شأ��ا�املنظمات�او�ال�يئات�املحاس�ية�امل�نية�كمنتدى�للنقاش�حول�املشا�ل�ال���تواجھ�املحاسب�ن����دول�آسيا�

 واملحيط�ال�ادي�

FEE FEDERATION DES EXPERTS COMPTABLES EUROPEENS 

 فدرالية�ا����اء�املحاس�ي�ن��ورو�ي�ن

 �ورو�ي�التوفيق�تضم��يئات�الدول��ورو�ية�وال�تقتصر�ع���دول��تحاد��ورو�ي�و�عمل�لتحقيق�مس���

NRF NORDIC FEDERATION OF PUBLIC ACCOUNTANTS 

 فدرالية�املحاسب�ن�القانوني�ن�لدول�أورو�ا�الشمالية

 تضم�الدانمرك،�فنلندا،�ايزلندا،�ال��و�ج�والسو�د

ASCA ARAB SOCIETY OF  CERTIFIED ACCOUNTANTS 

 املجمع�العر�ي��للمحاسب�ن

سس����لندن�سنة�
ُ
  كمع�د�عر�ي�مختص�ذو�طا�ع�دو���1984أ

 البحر�ن،�مصر،��مارات،��ردن،�ال�و�ت،�لي�يا،�عمان،�فلسط�ن،�السعودية،�سور�ا،�تو�س،�اليمن�: �عضاء�

IAA ITERAMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION 

  IFACجمعية�املحاسبة�لوسط�وجنوب�أمر��ا����عمل�ع���ترجمة�معاي���املحاسبة�الدولية�و�عمل�مع�

ICAC مع�د�املحاسب�ن�القانوني�ن����منطقة�ال�ار���� 

 �عضاء��م��يئات�املحاسبة����البا�اماس،�بر�ادوس،�بل��،�جاماي�ا،�تو�اغو،�تر��يداد،��بر�وديا�

  بتصرف  (Roberts, Weetman & Gordon; 2005): المصدر
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 الدوليالتوفیق المحاسبي المعاییر المحاسبیة الدولیة لتحقیق لجنة  -2

الشكل السابق لمجلس المعاییر المحاسبیة  (IASC)لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة  - 2-1

  (IASB)الدولیة 

، عندما تولى السلطة من سابقته 2001تم تشكیل مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة رسمیا في أفریل 

ویعتبر التشابه في تسمیة الهیأتین سببا في الكثیر . والتي تم حّلها (IASC) لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة

بالنسبة للمجلس  « B »: من االلتباس حیث أن االختالف الوحید بینهما یتمثل فقط في الحرف األخیر

وبما أن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة هو امتداد للجنة المعاییر المحاسبیة . بالنسبة للجنة « C »و

یة، فالبد من التعرف على لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة من أجل الفهم التام للوضعیة واألنشطة الدول

  . الحالیة لمجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة

 تشكیل لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة  -1- 2-1

بمبادرة من الخبیر المحاسب البریطاني  1973سنة  IASCلجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة تأسست 

Henry Benson1  والذي كان في ذلك الوقت على رأس شركة المحاسبةCoopers Brothers  والتي أصبحت

وقد تمثل األعضاء األصلیون للجنة  .Price Waterhouse Coopersبعد عملیات اإلندماج المتالحقة تدعى 

أسترالیا، كندا، فرنسا، ألمانیا، الیابان، المكسیك، : هي كبرى في ممثلي مهنة المحاسبة لتسع دول صناعیة

  .هولندا، المملكة المتحدة والوالیات المتحدة األمریكیة

 أهداف لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة  -2- 2-1

  :تمثلت أهداف لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة حین تأسیسها فیما یلي

 في تقدیم القوائم المالیة وتعزیز قبول ومراعاة هذه  صیاغة ونشر معاییر محاسبیة یتم مراعاتها

  المعاییر على المستوى العالمي؛

  العمل عموما على تحسین وتوافق التنظیمات، المعاییر المحاسبیة واإلجراءات المتعلقة بتقدیم القوائم

  .المالیة

ة للدول الصناعیة وفي الواقع، كان تشكیل اللجنة عبارة عن استجابة من الهیئات المحاسبیة الممثل

  .الغربیة الكبرى للمشاكل التي واجهتها الشركات متعددة الجنسیات

                                                           
أثناء المؤتمر العالمي العاشر للمحاسبة بسیدني، حیث  1972كفكرة في سبتمبر  (IASC)ظهرت لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة  1

  .طرحت فكرة إنشاء هیأة دولیة للمحاسبة تكون مسؤولة عن صیاغة معاییر محاسبیة دولیة
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 خصائص لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة  -3- 2-1

الدولیة منذ تأسیسها بخاصیتین أساسیتین كان لهما تأثیر كبیر على  المحاسبیةتمیزت لجنة المعاییر 

   (Colasse ; 2004)  :عملیاتها وفعالیتها، هما

  هذه اللجنة عبارة عن هیئة خاصة تم تأسیسها من طرف هیئات محاسبیة مهنیة لعدد من الدول أن

  ولیست هیئة حكومیة ولم تكن لدیها أي صفة رسمیة؛

  وبالتالي لم یكن للمعاییر المحاسبیة الدولیة الصادرة عن هذه اللجنة أي صفة رسمیة غیر أنها ُأیِّدت

المعاییر المحاسبیة الدولیة أي وسیلة لفرض االلتزام بمعاییرها ولم فلم تكن للجنة . من طرف هیئات أخرى

تكن لها أي سلطة لفرض معاییرها على المؤسسات أو حتى على المحاسبین ومدققي الحسابات الملزمین 

بأن "وكانت اللجنة صریحة تماما بشأن حدودها باعترافها . بإتباع القوانین والمعاییر الوطنیة في المقام األول

لطلب االلتزام بالمعاییر المحاسبیة ... ال لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة وال مهنة المحاسبة لها السلطة

  ."الدولیة

خالل ربع القرن الذي وجدت فیه على أنه كفاح مستمر  IASCولن یكون من المبالغة وصف تاریخ 

غیر أنه وعلى الرغم من هذه العیوب، نجحت . للتخفیف والتغلب على العیوب الناجمة عن هاتین الخاصیتین

 اللجنة خالل تلك السنوات في إصدار أكثر من أربعین معیار محاسبي دولي ویعتبر هذا إنجازا جیدا

)Flower; 2004(.   

  

 الحاجة لإلصالح  -4- 2-1

أمرا واضحا لتحقیق  IASCفي أواخر سنوات التسعینات، أصبحت الحاجة للقیام بإصالح أساسي لـ 

أهدافها، المتمثلة في إصدار معاییر ذات جودة عالیة یمكن قبولها وتطبیقها من طرف الشركات متعددة 

  )IASC: )Flower; 2004 وفیما یلي النقاط التي اعتبرت نقاط ضعف أساسیة لـ. الجنسیات

    هیمنة مهنة المحاسبة -

وضع المعاییر مجرد مسألة تقنیة بحتة تتعلق فقط بالخبراء في  IASCفي البدایة اعتبرت 

في ) المتمثل في الهیئة التي تقرر بشأن المعاییر(مجال المحاسبة، وبالتالي كان مجلس اللجنة 

غیر أنه ومع مرور الوقت أدركت . ةالبدایة متكونا فقط من ممثلي الجمعیات المحاسبیة الوطنی

اللجنة الحاجة إلى توسیع تنظیمها لرفع مستوى قبول معاییرها، حیث اتسع مجلس اللجنة في 

  :السنوات األخیرة لیتضمن
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  المحللین المالیین، المنفذین المالیین والشركات القابضة السویسریة التي  منظماتبعض

  كانت موضع انتقاء المجلس؛

 هیئة األوراق المالیة الدولیة: مراقبینبعض ال )IOSCO( على  واضعي المعاییربعض  و

  ).FASBاللجنة األوروبیة ومجلس معاییر المحاسبة المالیة ( المستوى الدولي 

غیر أنه وفي النهایة بقیت مهنة المحاسبة تهیمن على مجلس اللجنة، حیث كان األعضاء 

 3صوت مقابل  13المرشحین من طرف الجمعیات المحاسبیة المهنیة الوطنیة یمثلون األغلبیة بـ 

   ز المراقبون على أي صوت؛ر أصوات للمنظمات المنتقاة، بینما لم یح

  

  امتثال ناقص وغیر تام بالمعاییر -

تمثلت المشكلة الرئیسیة في عدم امتثال الشركات متعددة الجنسیات بالمعاییر المحاسبیة 

الدولیة للجنة، وحتى في حالة إّدعاء الشركة امتثال حساباتها بهذه المعاییر غالبا ما كان ُیكتشف 

 من خالل الفحص الدقیق فشلها في التطبیق الصحیح لكل المعاییر وكثیرا ما كانت تقوم بحذف

حیث لم یكن للجنة أي وسیلة تجبر من خاللها الشركات على . تلك المعاییر التي ال تروق لها

  االمتثال بمعاییرها أو لتعاقب تلك التي تتجاوزها؛

  

  ضعف التعاون مع واضعي المعاییر الوطنیة -

أصبح واضحا تماما أنه وحتى تكتسب المعاییر المحاسبیة الدولیة للجنة قبوال واسعا، یجب أن 

تُِقرَّ بها الهیئات التي تضع المعاییر والسلطات التنظیمیة ألهم الدول، وتطلب هذا اشتراك هذه 

العمل  غیر أن الهیئات الحكومیة كانت لدیها صعوبات كبیرة في. الهیئات في تطویر هذه المعاییر

وفي السنوات . مع لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة بسبب افتقار هذه األخیرة للصفة الرسمیة

الالحقة تم العثور على حل عملي لهذه المشكلة وذلك بوضع بعض من هذه الهیئات في مجلس 

الل من خ - SEC، لجنة عملیات البورصة FASB الـمثل اللجنة األوروبیة، (اللجنة بصفتها مراقبة 

IOSCO ( أو تمثیلها في الوفود الوطنیة) كان السیدDavid Tweedie  رئیسASB  عضوا في وفد

ولكن من الواضح أن هذا التدبیر كان مؤقتا وما كان ُیرغب فیه هو أن توضع ). المملكة المتحدة

ى مشاركة واضعي المعاییر الوطنیة والسلطات التنظیمیة في نشاطات لجنة المعاییر الدولیة عل

   أسس أكثر دیمومة ورسمیة؛
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  عدم كفاءة القرارات المتخذة -

مع مرور الزمن وفي محاولة منها لرفع مستوى قبول معاییرها، زادت لجنة المعاییر المحاسبیة 

الدولیة بالتدریج في حجم مجلسها بإضافة أعضاء من الدول النامیة، اختیار منظمات تمثل 

. التي لها نفوذ لحضور اجتماعات المجلس بصفتها مراقبةالمحضرین والمستعملین ودعوة الهیئات 

انتهى عدد أعضاء المجلس  2000غیر أن زیادة حجم المجلس خّلفت مشاكلها الخاصة، ففي سنة 

وعندما تمت . عضو یحق لكل واحد منهم أن ُیَمثَّل بثالثة أشخاص في اجتماعات المجلس 16إلى 

 70األشخاص الذین یحضرون اجتماعات المجلس إضافة المراقبین وموظفي اللجنة فاق عدد 

شخصا، وهذا العدد كبیر جدا التخاذ قرار كفء من طرف الهیئة التي یقع على عاتقها النظر 

والموافقة على كل معیار محاسبي دولي، مشروع معروض أوتفسیر صادر باسم لجنة المعاییر 

جة إلى وجود تمثیل واسع للمصالح في وفي الواقع، كان هناك تصادم بین الحا. المحاسبیة الدولیة

  المجلس وكفاءة القرارات المتخذة؛ 

  

  نقص الموارد -

الهیئة (طوال فترة وجودها على طریقة الهواة، حیث لم یكن أعضاء المجلس  IASCُسیِّرت 

كلهم متفرغین له، حیث كانوا یأتون لالجتماع لثالثة أو أربعة أیام ) التي تقرر بشأن المعاییر

أربع مرات في السنة، بینما تمثلت وظائفهم الرئیسیة في شركاء في شركات محاسبیة، حوالي 

أي من حین (مدیرین مالیین، أساتذة جامعیین وغیرها، وكان باستطاعتهم إیالء اهتمام متقطع فقط 

وكانوا مدعمین بأمانة صغیرة غیر منظمة على أساس دائم، وتمثل . IASC لجنة لشؤون) آلخر

حید الدائم في األمین العام وكل الباقین كانوا معینین على مدى قصیر من هیئات المسؤول الو 

أخرى تمثلت أساسا في شركات مراجعة الحسابات، ولم یكن هذا األمر مرضیا ألنه عزز االنطباع 

من نقص مزمن في الموارد، فحتى  IASC لجنة وفي الواقع، عانت. IASCبهیمنة المدققین على 

الذي فاقت نفقاته  FASBملیون أورو مقارنة بـ  3لم تتجاوز نفقاتها السنویة  في نهایة وجودها

   .السنویة ضعف المبلغ

  

 اقتراحات التغییر -5- 2-1

) معیار 40حوالي (عدة معاییر محاسبیة  2000 و 1973في الفترة الممتدة ما بین أصدرت اللجنة 

وعلى الرغم من جودة هذه المعاییر إال أنها لم تعرف تطبیقا واسعا خالل  .تغطي معظم المواضیع المحاسبیة
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تلك الفترة، ألن أعضاء اللجنة لم یكونوا مكلفین بوضع المعاییر المحاسبیة المحلیة خارج الدول 

للمعاییر التي تصدرها حظا أكبر للتطبیق،  IASC لجنة وحتى تعطي.(Walton;2011) األنجلوسكسونیة

  .قررت التحرر من وصایة المنظمات المهنیة واالقتراب من واضعي المعاییر على المستوى المحلي

فریق عمل للنظر في هیكلها المستقبلي على ضوء المشاكل المذكورة  IASCشكلت  1997في سنة 

والذي قدم " للمستقبل IASCتشكیل "تقریرا بعنوان أصدر فریق العمل  1998في الفقرة السابقة، وفي سنة 

تحلیال شامال للمشاكل التي تواجهها اللجنة واقترح طرقا إلصالحها، ویعتبر هذا التقریر أهم مصدر 

، أصدر فریق 1999وبعد عام من ذلك وفي نوفمبر . ونقاط ضعفها الواضحة IASCللمعلومات عن هیكل 

البنیة المعدلة بناءا على  IASCاعتمدت  2000وفي أوائل سنة . IASCالعمل توصیاته النهائیة إلصالح 

اللجنة محل  )IASB( المجلس عندما حل 2001توصیات فریق العمل والتي دخلت حیز التنفیذ في أفریل 

)IASC(. 

  (IASB)مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة  - 2-2

المعاییر من خالل عرض أهدافه، هیكلته،  (IASB) الدولیة مجلس المعاییر المحاسبیة سنتطرق إلى

 .وعملیاته التي یقوم بإصدارها

 IASB المجلس أهداف  -1- 2-2

   (Klee; 2009): عند تأسیسه فیما یلي) IASB( المجلس تمثلت األهداف التي وضعها

تطویر مجموعة واحدة من المعاییر المحاسبیة العالمیة للمصلحة العامة، تكون مفهومة، ذات جودة  - 

وواجبة التنفیذ وتتطلب معلومات ذات جودة عالیة وشفافیة وقابلیة للمقارنة في القوائم المالیة والتقاریر عالیة 

المالیة األخرى وذلك لمساعدة المساهمین في األسواق المالیة العالمیة والمستعملین اآلخرین في اتخاذ القرارات 

  االقتصادیة؛

  اییر؛ترویج االستعمال والتطبیق الصارم لهذه المع - 

والمعاییر المحاسبیة الدولیة من أجل حلول ) المحلیة(إحداث تقارب بین المعاییر المحاسبیة الوطنیة  - 

  .ذات جودة عالیة

  :ویمكن تلخیص الفرق بین هذه األهداف وأهداف لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة فیما یلي
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تركیز أكثر على وجوب التنفیذ، ویظهر ذلك في الهدف األول الذي ُذكر فیه أنه إضافة إلى كونها  - 

لنفسه في  IASBوعالوة على ذلك وضع . واجبة التنفیذ IASBعالیة الجودة ومفهومة ینبغي أن تكون معاییر 

قاط أدرجت رّدا لالنتقاد الذي الهدف الثاني هدف تعزیز التطبیق الصارم لمعاییره، ومما ال شك فیه أن هذه الن

دورا بالغ األهمیة  SECولقد كان للجنة عملیات البورصة . كان مفاده بأن االمتثال للمعاییر كان غیر مرضي

 السیما في تعلیقاتها حول االصالحات المقترحة؛

ارات لألسواق المالیة العالمیة والمستعملین الذین یتخذون قر ) في الهدف األول(هناك إشارة خاصة  - 

المنهج األنجلوسكسوني في إعداد  IASBاعتماد ) IASCعلى عكس ما كان مع (إقتصادیة، مما یوضح 

حمایة الدائنین وأساس (ال المنهج األوروبي القاري ) المعلومات الالزمة التخاذ القرارات(التقاریر المالیة 

 ؛)لتحدید الضرائب

 ؛)أو المحلیة(هناك إشارة خاصة للمعاییر الوطنیة  - 

 وجود ثالث إشارات للجودة العالیة،  - 

 

  )IASB(المجلس  ةهیكل -2- 2-2

  :وفیما یلي عرض لمكوناته. في الصفحة الموالیة 07رقم  یمكن توضیح هیكلة المجلس من خالل الشكل

  

 IFRS Foundationاإلداریة  ئةالهی -أ

والهیآت  (IASB)مكلفون بإدارة المجلس  (Trustees)عضو یدعون باألمناء  22تضم 

كما تعمل على تعیین أعضاء هذه الهیآت وتحدید التوجهات اإلستراتیجیة  (IFRSIC, IFRSAC)األخرى

  .والتمویل

من أوروبا،  6على األقل من أمریكا الشمالیة،  6: یخضع أعضاء هذه الهیأة لمبدأ تقسیم جغرافي ومهني

  .من آسیا والباقي من مختلف دول العالم 6

سنوات قابلة  3یعین من بینهم رئیسا لمدة . سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة 3مدة تعیین األمناء هي 

  .یجتمع األمناء مرتین سنویا. للتجدید مرة واحدة بغض النظر عن المدة التي قضاها كأمین
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  )IASB( هیكلة مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة :07شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )www.iasb.org:(المصدر

  

  IASBالمجلس - ب

یتم تعیینهم من طرف ). على األقل بدوام كامل والباقي بدوام جزئي 13منهم ( اعضو  16یضم 

األمناء على أساس الكفاءة المهنیة والخبرة العلمیة، یجب أن یكون من بینهم مراجعین، معدي للقوائم المالیة، 

 أصبح یشترط توزیع 2012بدایة من  .ذوي خبرة) أساتذة جامعیین(مستخدمي للقوائم المالیة وأكادیمیین 

أعضاء على األقل من كل من أمریكا الشمالیة، أوروبا  4جغرافي ألعضاء المجلس، حیث یجب أن یتضمن 

  .وآسیا

 

  مجلس�املراقبة

(Monitoring Board) 

 ( Trustees)  ة��دار�ةئال�ي

(IFRS Foundation) 

  

  املحاس�ية�الدولية�مجلس�املعاي�� 

(IASB) 

 ��نة�التفس��ات

(IFRS Interpretation 

Committee) 

ة��س�شار�ةئال�ي  

(IFRS Advisory 

Council) 

  (IAS)املعاي���املحاس�ية�الدولية

   (IFRS)  معاي���التقار�ر�املالية�الدولية

املعاي���املحاس�ية�الدولية�ا��اصة�باملؤسسات�

 (IFRS for SMEs)  الصغ��ة�واملتوسطة

يمول�،�يراجع���ع�ن�،�يراقب�،

 فعالية

تقار�ر�إعداد  

 يصدر
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یجب أن یكون من بین األعضاء الدائمین للمجلس من یعمل على الربط بینه وبین الهیئات المحلیة 

مع المعاییر المحاسبیة  المكلفة بإعداد المعاییر على المستوى الوطني وذلك لتسهیل مقاربة التشریعات

: مدة التعیین .یختار األمناء رئیسا للمجلس یكون أحد األعضاء ذوي الدوام الكامل كما یعین نائبا له .الدولیة

  .سنوات كحد أقصى قابلة للتجدید مرة واحدة 5

  :یتمثل دور المجلس فیما یلي

التقاریر المالیة الدولیة حالیا إعداد المعاییر المحاسبیة الدولیة والتي أصبحت تسمى بمعاییر  - 

 والمصادقة علیها؛

 .IFRSICالمصادقة على التفسیرات التي تعدها لجنة التفسیرات  - 

  

 (IFRS Interpretations Committee : IFRSIC)لجنة التفسیرات  -ج

 : Standing Interpretations Committeeكانت تسمى سابقا في عهد لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة بـ 

SIC  ویتمثل هدفها في توضیح تطبیق المعاییر التي یصدرها المجلس بوضع تفسیرات لها كلما تطلب األمر

. وذلك للترویج للتطبیق الدقیق والموحد للمعاییر) والتفسیرات تخص فقط المعاییر التي تتسم بالتعقید. (ذلك

مع المجموعات  ونللمعاییر المحاسبیة بالتعاكما تساعد هذه اللجنة المجلس في ضمان التقارب الدولي 

  .المشابهة على المستوى الوطني

سنوات قابلة للتجدید وذلك على أساس  3عضو معین من طرف األمناء لمدة  14تتكون اللجنة من 

وهم . كفاءتهم في الحصول على معلومات حول التساؤالت المطروحة وقدرتهم التقنیة على إیجاد حلول لها

محاسبین مهنیین من مؤسسات أو أحرار ومستخدمي للقوائم المالیة موزعون على مناطق جغرافیة عبارة عن 

  .واسعة

  

  IFRS Advisory Council : IFRSAC: ة االستشاریةئالهی -د

سنوات قابلة للتجدید على أساس  3تقریبا، یتم تعیینهم من طرف األمناء لمدة  اعضو  40تضم 

واألولویات، ) األجندة(تتمثل مهمتهم في تقدیم االستشارة للمجلس فیما یخص برنامج العمل . كفاءتهم المهنیة

إعالم المجلس باآلراء المقدمة من طرف المنظمات  واألفراد حول المشاریع الرئیسیة إلعداد المعاییر وتقدیم 

  ).ة اإلداریةئحول اقتراحات تعدیل الهی(بصفة عامة االستشارة للمجلس واألمناء 
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 )IASB(معاییر المجلس   - 2-3

، وقد اعتمد IASCكل المعاییر المحاسبیة الدولیة الموجودة لسابقته  IASBفي اجتماعه األول، اعتمد 

برنامجا طموحا جدا یتضمن تعدیل المعاییر المحاسبیة الدولیة الموجودة وٕاصدار معاییر جدیدة والتي تحمل 

حیث یركز على القضایا المثیرة للخالف مثل األدوات ". IFRS: المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة"اسم 

، إندماج الشركات )المحاسبیة الدولیة الخاصة بهذا الموضوع مع اقتراح تعدیل معاییر لجنة المعاییر(المالیة 

وقد أصدر المجلس أول معیار ). 2004في أوائل سنة  IFRSوالتي صدر بشأنها معیار (وخیارات األسهم 

، وقد كان هذا المعیار موضوعي للغایة نظرا لمتطلبات الشركات األوروبیة 2003في جوان  IFRS1دولي له 

  . 2005جانفي  1من  اعتبارا IASBصة لتطبیق معاییر المدرجة في البور 

ومعقولة بتضمنها لحلول  أكثر وضوحا من سابقتها  الجدیدة المعاییرالتي تستند إلیها قواعد الوتعتبر 

فعلى . IASBللكثیر من المشاكل التي واجهت الشركات التي انتقلت لتطبیق معاییر ) بدیهیة(سلیمة المنطق 

التي تمت في  االقتناءبأثر رجعي على عملیات  IASBسبیل المثال لیس هناك أي شرط لتطبیق قواعد 

والبند األكثر أهمیة للمعیار هو أن األرقام الظاهرة في الحسابات والمتعلقة بسنة مالیة سابقة یجب . الماضي

یعني أن الشركات األوروبیة یجب أن تبدأ حتى تكون قابلة للمقارنة، مما  IASBأن تكون كذلك وفقا لمعاییر 

   .2004جانفي  1انطالقا من  IASBتسجیل معامالتها وفقا لمعاییر 

ویشتمل على  قائمة المعاییر مرتبة حسب تسلسل أرقامها) في الصفحة الموالیة( 16یتضمن الجدول 

حیث یتم اإلشارة إلى تاریخ صدور أو تعدیل المعیار وكذلك إلى  ،1973كل المعاییر التي تم إصدارها منذ 

  .المعاییر التي تم حذفها واستبدالها
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  قائمة معاییر إعداد التقاریر المالیة حسب تسلسل أرقامها: 16 رقم جدول

رقم�

  املعيار
  تار�خ�صدور�أو��عديل�املعيار  املعيار�اسم

IAS 1 1975  عرض�القوائم�املالية� ،1997� ،� ��� ����2003مراجعتھ ��عديلھ �تم ،

2005� ��� �مراجعتھ ،2007� ��� ��عديلھ �تم ،2008�،

2009�،2010�،2011  

IAS 2 2003،�مراجعتھ����1975  املخزونات  

IAS 3 حل�محلھ�املعيار�(القوائم�املالية�املوحدة�IAS 27و��IAS 28(  -  

IAS 4 حل�محلھ�املعيار�(محاسبة���تال�ات�IAS 16�،IAS 22و��IAS 38(  -  

IAS 5 � �املالية �القوائم ��� �ع��ا �إفصاح �الواجب �محلھ(املعلومات املعيار� حل

IAS 1(  

-  

IAS 6 حل�محلھ�املعيار�(�ستجابات�املحاس�ية�لتغ��ات��سعار�IAS 15(  -  

IAS 7 2009،�تم��عديلھ����1992،�مراجعتھ����1977  )ا��ز�نة(قائمة�التدفقات�النقدية�  

IAS 8 1993�،2003،�مراجعتھ����1978  السياسات�املحاس�ية،�التغ��ات����التقديرات�املحاس�ية�و�خطاء  

IAS 9 حل�محلھ�املعيار�(محاسبة�أ�شطة�البحث�والتطو�ر�IAS38(  -  

IAS 10 1999�،2003،�مراجعتھ����1998  �حداث�الالحقة�لف��ة��بالغ  

IAS 11 1993،�مراجعتھ����1979  عقود���شاء  

IAS 12 1979  الضرائب�ع���الدخل� ��� �مراجعتھ ،1996� ،2000���� ��عديلھ �تم ،

2010  

IAS 13 عرض��صول�ا��ار�ة�و�ل��امات�ا��ار�ة  

  )IAS 1حل�محلھ�املعيار�( 

-  

IAS 14 حل�محلھ�املعيار�(التقار�ر�املالية�القطاعية�IFRS 8(  -  

IAS 15 حل�محلھ�املعيار�(معلومات��عكس�آثار��غ��ات��سعار�IAS 29(  -  

IAS 16 تم��عديلھ��1993�،1998�،2003،�مراجعتھ����1982  املمتل�ات،�امل�شآت�واملعدات

���2008  

IAS 17 1982  عقود��يجار� ��� �مراجعتھ ،1997� ،2003����� ��عديلھ تم

2009  

IAS 18 1982  )نواتج���شطة�العادية(�يرادات�� ��� �مراجعتھ ،1993� ��� ��عديلھ �تم ،2008�،

2009  

IAS 19 1983  منافع�املستخدم�ن� ��� �مراجعتھ ،1993� ،1998���� ��عديلھ �تم ،

2002�،2004�،2008�،2011  

  

   )www.focusifrs.com( و (Stolowy;2013)باالعتماد على  :المصدر

  

  

http://www.focusifrs.com/
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  قائمة معاییر إعداد التقاریر المالیة حسب تسلسل أرقامها ):تابع( 16 رقم جدول

رقم�

  املعيار
  تار�خ�صدور�أو��عديل�املعيار  املعيار�اسم

IAS 20 1983  محاسبة��عانات�ا���ومية�و�فصاح�عن�املساعدات�ا���ومية� ��� �صياغتھ �إعادة ،1994���� ��عديلھ �تم ،

2008  

IAS 21 1983  للعملة��جن�ية�آثار��غ��ات�أسعار�الصرف� ��� �مراجعتھ ،1993� ،2003���� ��عديلھ �تم ،

2005  

IAS 22 حل�محلھ�املعيار�(�عمال��اندماجIFRS 3(  -  

IAS 23 1984  �ق��اضت�اليف�� ��� �مراجعتھ ،1993� ��� ��عديلھ �تم ،2007�،

2008  

IAS 24 1984  عن��طراف�ذات�العالقة��فصاح� ��� �صياغتھ �إعادة ،� ،1994���� �مراجعتھ ،

   2009،�مراجعتھ����2003

IAS 25 حل�محلھ�املعيار�(محاسبة��س�ثمارات�IAS 39و��IAS 40(  -  

IAS 26 1994،�إعادة�صياغتھ����1987  املحاسبة�والتقار�ر�املالية�عن�أنظمة�التقاعد  

IAS 27 � �الفردية �املالية �(القوائم �باملعيار �جزئيا �سم��- IFRS 10اس�بدل

  )القوائم�املالية�املوحدة�والفردية: السابق�للمعيار��ان

،�1998و�عديلھ�����1994،�إعادة�صياغتھ����1989

  2011،�مراجعتھ����2003�،2008مراجعتھ����

IAS 28 ال�سمية�السابقة�( �س�ثمارات����امل�شآت�الزميلة�واملشار�ع�املش��كة
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IAS 29 2008و�عديلھ�����1994،�إعادة�صياغتھ����1989  املت��مة��قتصادياتالتقار�ر�املالية����  
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  قائمة معاییر إعداد التقاریر المالیة حسب تسلسل أرقامها): تابع( 16رقم  جدول

رقم�

  املعيار
  تار�خ�صدور�أو��عديل�املعيار  املعيار�اسم

IFRS 1  تب���معاي���التقار�ر�املالية�الدولية�IFRSإعادة�صياغتھ�2005�،2008،�تم��عديلھ����2003  للمرة��و����،

  2010،��عديلھ�������2008

IFRS 2  2008�،2009،�تم��عديلھ����2004  املدفوعات�املرتكزة�ع���أساس��س�م  

IFRS 3  2010،�تم��عديلھ����2008،�مراجعتھ����2004  �عمال�اندماج  

IFRS 4  2005،�تم��عديلھ����2004  عقود�التأم�ن  

IFRS 5  2008�،2009،�تم��عديلھ����2004  �صول�غ���ا��ار�ة�املقتناة�لغرض�البيع�والعمليات�غ���املستمرة  

IFRS 6  2005،�تم��عديلھ����2004  التنقيب�عن�املوارد�املعدنية�وتقييم�ا  

IFRS 7  2008�،2009�،2010�،2011،�تم��عديلھ����2005  �فصاح: �دوات�املالية  

IFRS 8 2009،�تم��عديلھ����2006  القطاعات�ال�شغيلية  

IFRS 9 2011،�تم��عديلھ����2010،�مراجعتھ����2009  �دوات�املالية  

IFRS 10 2011  القوائم�املالية�املوحدة  

IFRS 11 2011  عقود�الشراكة  

IFRS 12 2011  م�شآت�أخرى �فصاح�عن�ا��قوق����  

IFRS 13 2011  القياس�بالقيمة�العادلة  

IFRS 14 2014  )القانونية(حسابات�ال��حيل�النظامية�  

IFRS 15 2014  نواتج���شطة�العادية�الناتجة�عن�العقود�مع�العمالء  

IFRS 16 ال���ستحل�محل�(عقود��يجار�IAS 17 2016  )2019بحلول��  

   )www.focusifrs.com( و (Stolowy; 2013)باالعتماد على  :المصدر

 

 )Due Process ( المعیار إعدادمراحل  - 2-4

وتتضمن " due process"إجراءات معقدة في تطویر معاییره تعرف باسم ) IASB(المجلس یعتمد 

  (Klee; 2009) :المراحل التالیة

للمجلس الصالحیة التامة في اتخاذ القرار بشأن استئناف : وضع بند على جدول األعمال   - أ

مشروع یهدف إلصدار معیار حول موضوع معین، وقبل وضع جدول أعماله یفترض أن یستشیر لجنة 

 واضعي المعاییر والمنظمین على المستوى المحلي؛  ،(SAC)المعاییر االستشاریة 

تشكل دائما لجنة موجهة لتحضیر نص المعیار المقترح،  IASCنت كا: تكوین فریق استشاري  -  ب

 أنه سیشكل هذه الهیئة بشكل عادي؛ IASBویذكر دستور 

بمصادر بحث خارجیة ألطراف  IASBیمكن أن یستعین : البحث والمشاورات غیر الرسمیة -ج

ل واضعي المعاییر مث" المطلعین"أخرى كواضعي المعاییر المحلیة، فقبل نشره ألي مقترحات یستشیر 
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وكجزء من هذه . ولجنة المعاییر االستشاریة) من خالل عضو المجلس المسؤول عن االتصال(المحلیة 

تقوم دائما بنشر مسودة عن بیان المبادئ مستدعیة تعلیقات العامة، ویذكر دستور  IASCالعملیة، كانت 

IASB  أنه سیشكل مثل هذا البیان بشكل عادي؛  

بإعداد مسودة تعرض النص المقترح للمعیار  IASBعلى التعلیقات الواردة، یقوم بعد االطالع   -د

كان من الشائع جدا أن تكون المناقشة على مستوى المجلس حیویة  IASCمع . لیقوم المجلس بدراسته

وحتى یتم ). أو المثیرة للجدل أو محل النزاع(جدا مع التصویت الذي یتم على المسائل المختلف فیها 

عضو بالموافقة، لیتم بعدها نشر هذه المسودة مع دعوة  14من  8إصدار المسودة یجب أن یصوت 

  ؛عامة لتقدیم التعلیقات

في التعلیقات الواردة ویقوم بإعداد نص المعیار المقترح، وتتم المناقشة على  IASBینظر  -ه

حتى یتم ) عضو 14من  8أي (مستوى المجلس كما كان الحال مع المسودة وبنفس نسبة التصویت 

  .إصدار المعیار

  :یمكن استنتاج المالحظات العامة التالیة بشأن هذه اإلجراءات

  لوثیقة، دعوة لتقدیم التعلیقات، مراجعة التعلیقات الواردة ومن ثم تنقیح الوثیقة؛ IASBراحل إصدار تتضمن معظم الم -

باستثناء المراحل األولى من المشروع، هناك انفتاح معتبر، ویتحقق هذا من خالل نشر وثائق مختلفة وفتح اجتماعات  -

 المجلس للجمهور؛

هو ضمان منح فرصة لكل األشخاص الذین یمكنهم أن یتأثروا  بالمعیار المقترح، لتقدیم " اإلجراءات "لهدف من هذه ا -

 . وجهة نظرهم والتأثیر على القرار النهائي

    

) المدققینأو  عدي الحساباتمثل م(ال یمكنه أن یقبل حیازة أي طرف قوي  IASBوعلى الرغم من أن   

ال أنه یحتاج بالتأكید إلى أن یكون حذرا من أي اعتراضات على معاییره المقترحة، إ (veto)لحق االعتراض 

كبیرة من هذه األطراف التي ستقلل من قبول المعیار، وبمنح هذه األطراف الفرصة للتعبیر عن اعتراضاتها 

من حظوظ إیجاد حل وسط یقبله كل األطراف، وعلى أقل تقدیر یمكنه أن یدعي أنه تصرف  IASBسیزید 

فهو اكتشاف وتصحیح أي مشاكل تقنیة مثل "  ئیةاإلجراالسیرورة "هدف الثانوي من هذه أما ال. بشكل معقول

  )Flower; 2004(: النقاط التي لم تتطرق لها المسودة والنقاط المتناقضة
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للتشاور مع واضعي المعاییر الوطنیة أكبر  أهمیة معتبرةیولي  )IASB(مجلس  أنبانطباع هناك  - 

والجدیر بالذكر، أنه في المراحل األولى من المشروع، عندما یكون . من الوزن الذي یولیه للجمهور

لتقیید مشاوراته  IASBلألطراف الخارجیة الفرصة األكبر للتأثیر على تفكیر واضعي المعاییر، اتجه 

ر االستشاریة وواضعي المعاییر الوطنیة الذین كان للمجلس صلة المتمثلین في لجنة المعایی-بالمطلعین

 IASBتصدر دائما مسودة لبیان المبادئ خالل هذه المرحلة،  لم یقم  IASCفبینما كانت  -مباشرة بهم

وقد انتقد العدید من . بذلك ألي مشروع على الرغم من أن دستوره نص على القیام بذلك بشكل عادي

  في أخذ آرائهم بعین االعتبار؛ لفشله IASBالمحضرین 

 16من  9(تعتبر األغلبیة الالزمة إلصدار كل من المسودة والمعیار منخفضة بشكل مدهش  - 

 %75بالنسبة إلصدار المسودة و %66: كانت النسبة أكبر IASC، مع )%57صوت أي ما یعادل نسبة 

تزید من احتمال إصدار هذه الهیئة  IASBومن المؤكد أن األغلبیة المنخفضة لـ . إلصدار المعیار

لمعاییر صارمة غیر أنها ترفع كذلك من خطر أن تصبح آراء األقلیة مفعمة بالتأثیرات السلبیة على 

 .قبول المعیار

  

 المعاییر الدولیة للدول السائرة في طریق النمو مالئمةالدولي وٕاشكالیة التوفیق المحاسبي  -3

، فلم تقتصر في البدایة إال 1973عرفت المعاییر المحاسبیة الدولیة انتشارا واسعا منذ نشأتها سنة 

المحاسبیة الدولیة  ممثلة في ستة عشر عضو، لكن ومع مرور  على الدول العشر المكونة للجنة المعاییر

ف أغلبها ضمن فئة الدول تصن في تزاید مستمر حیثالوقت زادت أهمیتها وأصبح عدد الدول التي اعتمدتها 

من مجمل الدول  %80الناشئة أو الدول السائرة في طریق النمو، ذلك ألن هذه األخیرة تمثل لوحدها ما نسبته 

  .مة للجنة المعاییر الدولیةظالمن

المعاییر المحاسبیة األصلیة للدول السائرة في طریق النمو،  مالئمةبخصوص  1قد تباینت اآلراءلو 

ومن ; والتي تعتمد اقتصادیاتها بشكل أساسي على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فبینما یرى بعض الباحثین

أن هذه المعاییر غیر  Briston  ،Samuel & Oliga (1982) ،Perera (1989) ، Hove (1990) (1978)بینهم

الدولي وال فائدة ترجى من التوفیق المحاسبي صالحة للدول السائرة في طریق النمو وأنها ال تصب في إطار 

                                                           
1
ت في عھد لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة حیث ال یتسع المجال ھنا إلى ذكر كل نتحدث ھنا فقط عن الدراسات ذات السبق في ھذا المجال والتي تم  

  .الدراسات التي حاولت اإلجابة عن ھذه المسألة
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أنها  Cairns  ،(1993) Larson ،Larson & Kenney (1995) (1990) :على غرار وراء اعتمادها، یرى آخرون

  .الئم هذه الدولتُ 

المعاییر المحاسبیة الدولیة  مالئمةمن بین الباحثین الذین یدعمون فكرة عدم  Hove (1990)یعتبر 

وُیرِجع السبب الرئیسي لذلك إلى التباین الكبیر الموجود على مستوى البیئة االجتماعیة . للدول النامیة

واالقتصادیة بین الدول النامیة من جهة والدول السائرة في طریق النمو من جهة أخرى، موضحا أن المعاییر 

تطلبات اإلفصاح في الدول السائرة في طریق النمو، مضیفا بأن اعتماد الدولیة لم تكن أصال موجهة لتلبیة م

  .هذه األخیرة للمعاییر الدولیة سوف لن یكون مجدیا وقد تكون له آثار سلبیة

إلى اقتراح أنظمة محاسبیة تهتم أكثر قبل،  من Oliga (1978)و Samuelاألمر نفسه الذي دفع 

وقد یكون ذلك ممكنا من . الدوليالتوفیق المحاسبي ن مسألة بمتطلبات اإلفصاح في تلك الدول بعیدا ع

وفي ذات السیاق، . خالل تطویع المعاییر المحاسبیة الدولیة لتتماشى مع متطلبات التوحید المحاسبي المحلى

قد یتعین على الدول السائرة في طریق النمو التي ال یمكنها تطبیق المعاییر الدولیة، أن تعمل على تطویر 

ر خاصة بها مع األخذ بعین االعتبار بیئتها االجتماعیة، االقتصادیة، القانونیة والسیاسیة التي سیتم من معایی

  .خاللها التطبیق الفعلي لهذه المعاییر

أن المعاییر المحاسبیة الدولیة مالئمة للدول السائرة   Cairns (1990)وخالفا للدراسات السابقة، یعتقد

وذلك من خالل اللجوء المباشر . ل الوحید لتطویر المعاییر المحاسبیة المحلیةفي طریق النمو وأنها السبی

  :التي من شأنها العمل على ما یلي) أفضل الحلول(للحلول الدولیة 

 تقلیص تكالیف إنتاج وتطبیق المعاییر المحاسبیة؛ 

  الدولي؛التوفیق المحاسبي السیر في إطار 

  تحتاجها هذه الدول؛دعم نمو االستثمارات األجنبیة التي 

 تحسین الممارسة المحاسبیة وتقریبها من الممارسة الدولیة؛ 

 االنضمام إلى حركیة االقتصاد العالمي. 

أن اعتماد الدول السائرة في طریق النمو للمعاییر الدولیة قد یسهم  Kenny (1995) و Larsonیرى و 

وجود ارتباط موجب بین النمو االقتصادي  Larson (1993) بشكل إیجابي في نموها االقتصادي، حیث بین

تتواءم مع البیئة الداخلیة لوشدد على ضرورة تكییف هذه المعاییر . وقرار اعتماد المعاییر المحاسبیة الدولیة
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لهذه الدول، كما یبین أن الدول التي تقوم بتكییف المعاییر المحاسبیة الدولیة مع بیئتها تحقق أعلى مستوى 

  .ي مقارنة بتلك التي ال تكیف المعاییر الدولیة أو التي ال تعتمدهافي النمو االقتصاد

للدول السائرة في  مالئمة فقطأن المعاییر المحاسبیة الدولیة  Larson (1993)وفي نفس اإلطار بین 

مركزا على أهمیة الدراسة المعمقة لهذا ... طریق النمو التي تكیفها مع محیطها االقتصادي، الثقافي والسیاسي

  .المحیط ومعتبرا ذلك أمرا حتمیا ال یمكن تفادیه

من االستجابة لمتطلبات المؤسسات الصغیرة األصلیة نتیجة لعدم تمكن المعاییر المحاسبیة الدولیة 

الدراسات  الكثیر من وبناءا على . التي تشكل قطاعا هاما في الدول السائرة في طریق النمو والمتوسطة

، حتى  للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في البلدان المتقدمة المتعددة التي بینت عدم مالءمة هذه المعاییر

یسمى بهذا النوع من المؤسسات حول أهمیة وجود إطار محاسبي خاص  من جهة أخرى ُفِتح نقاش واسع

  .ةبالمعاییر المحاسبیة التفاضلیة والتي ستكون موضوع النقطة الموالی

 الدولي وٕاشكالیة المعاییر المحاسبیة التفاضلیة التوفیق المحاسبي  -4

بادرت عدة هیئات محاسبیة إلعداد معاییر تفاضلیة، وقد اختلفت المداخل التي اتبعتها مختلف الدول 

یة، وهونغ كالوالیات المتحدة، دول االتحاد األوروبي، أسترالیا، نیوزلندا، كندا، مالیزیا، سیرلنكا، إفریقیا الجنوب

 كونغ، حیث اعتمدت كل دولة أو هیئة مدخال معینا فیما یخص المعاییر التفاضلیة

(Lavigne;2001). رقم األعمال، عدد : واعُتِمَدت المعاییر التالیة للتمییز بین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

ویمكنها أن تتعرض والمالحظ أن كل هذه المعاییر كمیة . العمال وحجم القروض المأخوذة من البنوك

إضافة إلى ذلك، یجب تعریف المؤسسة الصغیرة نسبة لقطاع النشاط الذي . للتضخم باستثناء عدد العمال

وبالتالي فإنه لیس من السهل إعطاء تعریف عام للمؤسسة الصغیرة والمتوسطة، ویبقى على كل . تنتمي إلیه

متوسطة التي تتجاوب مع احتیاجات دولة تحدید المعاییر المطبقة على المؤسسات الصغیرة وال

  .(Burlaud; 2007)بیئتها

واستجابة للمتطلبات المعلوماتیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، من المهم اإلشارة إلى بعض 

  :التجارب الدولیة في مجال المعاییر المحاسبیة التفاضلیة
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  في الوالیات المتحدة األمریكیة  - 4-1

المتعلق بالمبادئ المحاسبیة المطبقة على  )1976(یعتبر تقریر المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین 

حیث أظهر هذا المعهد اعتراضا على فكرة . المؤسسات الصغیرة وكذلك المؤسسات المغلقة بمثابة مرجع

الب مختلف أعضاؤه وجود اختالف بین معاییر المؤسسات الصغیرة ومعاییر المؤسسات الكبیرة، حین ط

بضرورة تطبیق مبادئ القیاس بطریقة عامة على جمیع القوائم المالیة لكل المؤسسات مهما كان حجمها، ألن 

وقد أكد نفس التقریر على . اختیار قواعد القیاس یجب أن یكون مستقال عن طبیعة مستعملیها ومصالحهم

علقة بالمعلومة المالیة للمؤسسات حسب حقیقة إمكانیة اختالف طبیعة ونطاق بعض اإلفصاحات المت

  . (Chouchane; 2005) احتیاجات المستعملین

ذلك الوقت، ُطِرح هذا النقاش في الكثیر من الهیئات التنظیمیة لمحاسبة المؤسسات في العدید  ذومن 

تجدر اإلشارة إلى أن هذا النقاش ال یخلو من االختالفات، حیث یعتقد البعض أنه ینبغي تطبیق و  .من الدول

المعاییر المحاسبیة على كل القوائم المالیة لتعكس هذه األخیرة صورة صادقة عن المؤسسة، بینما یرى 

التي تعتبر ثقیلة البعض اآلخر ضرورة إعفاء المؤسسات ذات الحجم المتواضع من متطلبات بعض المعاییر و 

علیها، أو وضع معاییر محاسبیة خاصة بالمؤسسات الصغیرة تكون مختلفة تماما عن المعاییر ) أو تعجیزیة(

  . المحاسبیة الخاصة بالمؤسسات األخرى

 126البیان رقم  1996سنة  (FASB)من جهة أخرى نشر مجلس المعاییر المحاسبیة المالیة 

« statement n°126 » محاسبیة خاصة مالئمة ألنواع معینة من المؤسسات عن معاییر (Ndjanyou; 

2008) .  

  في انجلترا  - 4-2

تجدر اإلشارة إلى أنه وعلى الرغم من وجود بعض االعتراض على المعاییر التفاضلیة في بدایة 

المعیار (، وتم نشر مقال عن المعاییر المحاسبیة التفاضلیة 1994األمر، إال أن ذلك تغیر مع نهایة عام 

وقد بسط . 1998والذي أعید تحدیثه سنة  1997سنة  )FRSSEالمحاسبي الخاص بالمؤسسات الصغیرة 

كل المعاییر الموجودة واقترح معاییر أخرى یكون فیها إلزام أقل باإلفصاح عن المعلومات  FRSSEالمعیار 

  . (Obert; 2007) لنسبة لبعض عناصر القوائم المالیةوقیاس أكثر بساطة با
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بنشر معیار عن المعلومة المالیة بالنسبة  (ASB)قام مجلس المعاییر المحاسبیة  1997وفي نوفمبر 

للمؤسسات الصغیرة، وقد تمت مراجعة هذا المعیار عدة مرات منذ ذلك الوقت وبشكل خاص في دیسمبر 

  .2007في جان 1بینما تّم تطبیقه في  2006

یطبق هذا المعیار على المؤسسات الصغیرة في بریطانیا العظمى وجمهوریة إیرلندا، والتي حّددها 

بتلك الشركات التي ال تتجاوز في  (Company Act 1985, sections 247- 249)قانون الشركات البریطاني 

مجموع  ،£ 5600.000: رقم األعمال: نهایة الدورة األرقام المحّددة بالنسبة لمعیارین من المعاییر التالیة

وتستثنى بعض المؤسسات فیما یخص تطبیق هذا .  50: متوسط عدد العمال ،£ 2800.000: المیزانیة

سطة، المجموعات ووحدات أخرى، الشركات التي تخضع المعیار وباألخص المؤسسات الكبیرة والمتو 

 .(Walton; 2011)لالكتتاب العام، البنوك، شركات التأمین واالستثمار

  نــداـفي ك  - 4-3

استمرارا في النقاش حول المعاییر المحاسبیة التفاضلیة، نشر المعهد الكندي للمحاسبین المعتمدین 

(ICCA)  تقریرا بحثیا عن المعلومة المالیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، تُِبع هذا التقریر بتقریر  1999سنة

، والذي اقترح تبسیطات لقواعد 2001استقصائي نشره مجلس المعاییر المحاسبیة الكندي في جویلیة 

  .(Lavigne; 2001) االعتراف، القیاس واإلفصاح فیما یتعلق بالمعاییر المحاسبیة الكندیة الستة

مشروع إطار مرجعي  2007نوفمبر  7في  (ICCA)كما نشر المعهد الكندي للمحاسبین المعتمدین 

  .2008جانفي  31محاسبي مبسط موجه للمالك المسیرین للمؤسسات، وقد حدد تاریخ استقبال التعلیقات بـ 

) والذي یعتبر تطبیقه اختیاریا بالنسبة للمؤسسات المعنیة(حددت مقدمة هذا اإلطار المرجعي 

  : وهما) مؤهلة(الشرطین األساسیین اللذین یجب توفرهما في المؤسسات لتعتبر مقبولة 

  أال یكون لدیها إلتزام عام بتقدیم حسابات؛  - 

   .وأال یكون لدیها الكثیر من المستعملین الخارجیین - 

وتجدر اإلشارة إلى أن المبادئ المحاسبیة المذكورة في المعیار هي المبادئ المحاسبیة الكندیة 

  .2011جانفي  1المقبولة عموما والتي یجب أن تكون مطابقة للمعاییر المحاسبیة الدولیة منذ 
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  )ISAR(فریق العمل الحكومي الدولي  - 4-4

من جهته، قام فریق العمل الحكومي الدولي للخبراء في المعاییر المحاسبیة الدولیة المتكون من 

، والذي تم إنشاؤه بهدف العمل على تحسین المعلومة االقتصادیةممثلي دول منظمة التعاون والتنمیة 

ة للمؤسسات الصغیرة المحاسبیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، بمناقشة فائدة المعاییر التفاضلیة بالنسب

 ISAR، حیث أثار  (Chouchane; 2005)وقد أخذ هذا النقاش بعدا آخر على المستوى الدولي. والمتوسطة

انتباه حكومات الدول العضوة وناقش مشكلة المحاسبة في الدول السائرة في طریق النمو، من خالل إشارته 

مؤهلین ) محترفین(ألطر قانونیة، مهنیین ....) ترا، كنداكالوالیات المتحدة، انجل( إلى امتالك الدول المتطورة 

وقاعدة محاسبیة مطورة بشكل جید، أي أنها في وضعیة مختلفة تماما عن وضعیة الدول السائرة في طریق 

وعلى . النمو، وبذلك یمكن أال تتوفر لمؤسسات الدول الناشئة نفس المصادر والقاعدة المحاسبیة الضروریة

ن أن یواجه المحاسبون وكذلك المهنیون صعوبات في تطبیق المعاییر المحاسبیة وجه الخصوص، یمك

إلى استنتاجات مماثلة لالستنتاجات السابقة التي اقترحت قواعد مبسطة  ISARوقد أدت نتائج فریق . الدولیة

  .(Chouchane; 2005)  للقیاس واإلفصاح بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

تعتبر التجارب السابقة الذكر بمثابة نقطة االنطالق التي استند إلیها مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 

)IASB( في إعداد اإلطار المسمى بالمعاییر المحاسبیة الدولیة الخاصة بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة .

یث عن المعاییر المحاسبیة على نحو من التفصیل في الفصل الثالث عند الحدوسیتم تناول هذا اإلطار 

  .الدولیة

التي عرفت ٕاشكالیة االنتقال االقتصادي والمحاسبي في الدول الدولي و التوفیق المحاسبي  -5

 ا في مرحلة سابقةاشتراكی اتوجه

المحاسبة بالنسبة للبلدان التي تمر مجال  أّدى التحول إلى اقتصاد السوق إلى تغیرات كبیرة في 

التوفیق الذي یستند إلى ، وقد أكدت الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع أن اإلصالح المحاسبي انتقالیةبمرحلة 

السوق حیث كان  اقتصادهو أحد متطلبات  )McGee & Preobragenskaya; 2005(الدولي المحاسبي 

سنتین بعد انهیار الكتلة الشیوعیة التي تسببت ( 1992موضوع الكثیر من األبحاث في الفترة الممتدة ما بین 

فترة خصبة بناءا على الدراسات  – 1997و) االقتصاديفي معظم البلدان المعنیة في ظاهرة سمیت بالتحول 

، والتي انتقالیةالمتعلقة بالمحاسبة الشیوعیة واإلصالح المحاسبي بعد الشیوعیة في البلدان التي تمر بمرحلة 
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 ;Nhu Tuyen)واسعة جغرافیا رفعت الستار عن البلدان التي اعتبر الوصول إلیها صعبارؤیة  كانت ذات

2006)  .  

الدولي ال بد من التذكیر ببعض التوفیق المحاسبي التي یطرحها  اإلشكالیةوحتى یتسنى لنا فهم 

بین المحاسبة و النظام المفاهیم المتعلقة باالنتقال االقتصادي واالنتقال المحاسبي و نبین العالقة الموجودة 

و من ثم تبرز . نجلوسكوني الذي یشكل الخلفیة المفاهیمیة للتوافق المحاسبي الرأسمالي الذي أنتج النموذج األ

  . أهم  االنعكاسات على المحاسبة و التحول المحاسبي في البلدان التي عرفت نهجا اشتراكیا

 واالنتقال المحاسبي االقتصادياالنتقال  - 5-1

المقبول باإلجماع والذي یقترب ضمنیا للرأسمالیة وضع البدیل " إقتصاد السوق"لح یستدعي مصط

موضع التنفیذ في الدول الغربیة وذلك لألسباب المذكورة من طرف " الرأسمالیة"المتمثل في المحاسبة 

Feleaga )1992(انتقالیة ، في إشارة إلى حالة رومانیا، والتي یبدو أنها تخص معظم الدول التي تمر بمرحلة.  

، وفي حال )السوق اقتصاد( االقتصادالمحاسبة في مثل هذا " قواعد"في حال عدم وجود المتخصصین الذین یتحكمون في "

تسمح بالتحقق من  اقتصادیةعدم وجود مهنة محاسبة قابلة للتحدیث مع ما یجري من أحداث، وفي ظل عدم وجود حقیقة 

دراسة أنظمة الحسابات المقارنة أمرا ضروریا للغایة، ینبغي القول بصراحة أن الحل الوحید  تالفرضیات التي نضعها، وٕاذا كان

  ."ظروف، خصوصیات وتقالید رومانیا االعتباریأخذ بعین " منتوج محاسبي"یكمن في استیراد 

وسیكون من السذاجة االعتقاد بأن كلمة استیراد هي مرادف لالستبدال، حیث أن الصعوبات الكبیرة التي 

الظروف  االعتباریأخذ بعین " لمنتوج محاسبي"یواجهها المسؤولون عن اإلصالح المحاسبي في اختیارهم 

  . لمهمة سهلة علیهمالخاصة بالبلد ومتطلبات المستعملین المحلیین واألجانب المحتملین ال تجعل ا

 بإیدیولوجیةویكون تطبیق المنتوج المحاسبي الجدید أكثر صعوبة كلما كان هذا المنتوج مقترن 

، منطق )Bailey; 1995( مغایر اقتصادي، منطق )Bryer; 1993, 1994( جدیدة ذهنیة حسابیةو ، اقتصادیة

ونظرا للتغیرات السیاسیة واإلقتصادیة، یجب أن . (Weber; 1964, 1971, 1991) اقتصادي بروح رأسمالیة

تتغیر المحاسبة، وهذا ما أكدته مرارا الدراسات المتعلقة باإلصالح المحاسبي في البلدان التي تمر بمرحلة 

 الشیوعي في النظام المحاسبة النتیجةمنتقدین طریقة قیاس مفهوم  )1998(وآخرون  Raskوقد كتب . انتقالیة

 االقتصاديوالواقع أن العالقة بین النظام ." االنتقالیةاإلصالح المحاسبي هو في قلب العملیة : "ما یلي

النظام "ومعیار . والنظام المحاسبي  قد تم تأكیدها بالفعل من طرف المؤلفین في مجال المحاسبة الدولیة

 لألنظمة المحاسبیةؤلفین في تصنیفهم طرف هؤالء الم هو أحد المعاییر الرئیسیة المستخدمة من" االقتصادي
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تفترض االعتماد  انتقالیةومع ذلك، فإن تطبیق هذه القاعدة للتوافق على البلدان التي تمر بمرحلة . لمحلیةا

  Nhu Tuyen; 2006) ( .ما بعد الشیوعیة االقتصاديعلى النظام 

  

المتخصص في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالیة، فإن  )Kornai )2000وفقا لالقتصادي المجري 

الجوهري بین الرأسمالیة والشیوعیة یكمن في الملكیة الخاصة ونشأة وتطور القطاع الخاص في االختالف 

 Dingو یوضح  .االقتصاد الوطني، لكن الملكیة الخاصة ال یمكن أن تكون الدافع الوحید لإلصالح المحاسبي

مما یستدعي إعادة اف بالملكیة الخاصة یفرض إنشاء أشكال جدیدة للمنظمات الخاصة بأن االعتر  )2000(

الذي یستوجب التخلي عن الرقابة المباشرة على االقتصاد  االقتصاديالنظر في دور الدولة في المجال 

تظهر  یعني ضمنیا االنفتاح على العالم أین االقتصاديواالنفتاح . الوطني وضمان فقط رقابة غیر مباشرة

حتمیة أن تكون المنظمات المحلیة بنفس مستوى المتعاملین التجاریین العالمیین، الذین یمارسون شكال من 

   .)Bailey; 1995(والمحاسبي  االقتصاديأشكال الدفع على عملیة اإلصالح 
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  أثر عوامل االنتقال االقتصادي على االنتقال المحاسبي: 17 الجدول رقم

 العامل توضيح�العامل املحاسبة��ع�اس�ع���

يؤدي��ع��اف�بامللكية�ا��اصة،�تنوع�امللكية�وظ�ور�

مثل�شر�ات�املسا�مة،�(أش�ال�جديدة�للمنظمات�ا��اصة�

�التضامن،� �شر�ات �املحدودة، �املسؤولية �ذات الشر�ات

�القابضة �والشر�ات ����) املجموعات �عميقة ��غ��ات إ��

� �عن �الكشف �وإ�� �املؤسسة �املحاسبة�محاسبة مشا�ل

�املحاسبة� �معاي�� �مثل �الشيو�� ��قتصاد ��� �جن�ية

�ا��سابات �وتوحيد �املجموعة �مف�وم املراجعة��،الدولية،

 املحاس�ية�واملالية�ا��ارجية�

�إليھ�ي �توصلت �الذي �التفس����سا��� كمن

�لتحول� �واملحاس�ية ��قتصادية ��دبية الكتابات

���� �الرأسمالية، �إ�� �القديمة �الشيوعية البلدان

��قتصادي�ن� �النظام�ن �ب�ن �ا��و�ري �ختالف

���� �تماما ل��
ُ
�ت �ال�� �ا��اصة �امللكية ��� واملتمثل

قال�النظام�الشيو���وتظ�ر�كشرط�ال�غ���عنھ�لالنت

  . القتصاد�السوق 

 

  

امللكية�ا��اصة�

مقابل�امللكية�

 ا��ماعية

  

�الشيوعية� �املحاسبة �عمليات ���صائص �تحليلھ ��

القائمة�ع���سعر�محدد�من�طرف�السلطات�املركز�ة�حيث�

ي�ون�التعب���بالقيمة�النقدية�مجرد�وسيلة��سيطة�لتجميع�

�املوارد� �الستخدامات �الدولة �ومراقبة �متا�عة �لضمان �رقام

� �توصل �العمومية، �للمؤسسات �املخصصة  ا��ماعية

Bailey)1988�،1995 (إ���القول�بأن�نظام�التقييد�املحاس���

الشيو���ال�يمكن�أن�يصنف�كمحاسبة�بمف�وم�ا����الدول�

��1الغر�ية ��و �لھ ���سب �املصط�� �الدفاتر�"و�أن مسك

ألن��ذا��خ���مجّرد�) »clerical-bookkeeping«"  (املحاس�ية

� �املحتوى ��و���قتصاديمن �واحد �دور �إال �لھ ول�س

�امل �ع�� �الدولةاملحافظة �طرف �من �املمنوحة وأكد�. وارد

�عن� �ا��ديث �ا��الة ��ذه ��� �املستحيل �من �أنھ ال�اتب

� �واملالية �املحاس�ية �املالية(الوثائق �من�) القوائم �الرغم ع��

مسك�"ال�شابھ�البال���ألن�الوثائق�واملعلومات�ال���يقدم�ا�

ال�يمكن�استغالل�ا�أو�تحليل�ا�" الدفاتر�املحاس�ية�الشيوعية

ألجل�اتخاذ�املس��ين�للقرارات��اقتصاديةت�تاج�تفس��ات�الس

)Bailey 1995.( 

 

� ��سعار��� �لل�يئات���قتصادتتحدد �تبعا املوجھ

������دار�ة �ت�ون �ب�نما �فقط، �وا���ومية املركز�ة

النظام�الرأسما���ناتجة�عن�العرض�والطلب�الذي�

يمليھ�السوق،��ذا��ختالف����آلية�تحديد��سعار�

ب�ن�النظام�ن��عود�إ���التقاء�التغ��ات��قتصادية�

  والتغ��ات�ال���عرف��ا�محاسبة�املؤسسة

�ذكر� �ال�سع�� �Baileyلقد �لنظام �انتقاده ���

� ���ة �السوق �خارج �يتحدد �الذي �Stiglitzالشيو��

� �السعر�واملحاسبة �ب�ن �العالقة �ص1994(حول ، .

�ناك�عالقة�ت�افلية�ب�ن�املحاسبة�والسوق�" ):202

��ع��ا��سعار،�و�عود�س�ب�وجود��ذه�العالقة� �عّ�ِ

�املحاس��،� �النظام �أساس �ال�سع����� �آلية ل�ون

�ل �فإن �السوق �طبيعةولذلك أثر�مباشر���سعار���

�املحاس�� �النظام �يقدم�ا �ال�� �املعلومة ." ع��

)Stiglitz�،199420.،�ص(  

 

  

  

  

  

  

سعر�السوق�

مقابل�السعر�

  املركزي 

 

  Bailey; 1995( ) (Nhu Tuyen; 2006( من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

                                                           
فقد أثبت . ، دفاع مهم لصالح هذه األخیرةسابقا السوفیاتیةو عن المحاسبة الروسیة ) J. Richard )2000یمكن اعتبار الدراسة التي قام بها  1

Richard ،یقوله وخالفا لما  من خالل عملهBailey  وجود محاسبة تلیق بهذه التسمیة في االتحاد السوفیاتي، بل نظام متطور جدا، و أن المحاسبة

المخطط ) ال یشبه(السوفیاتیة لیست محاسبة صندوق، ولیست متأثرة فقط باإلیدیولوجیة الماركسیة، وأن المخطط المحاسبي السوفیاتي لیس قریبا من 

  ).Richard; 2000(المحاسبي الفرنسي، وأخیرا بأن المحاسبین السوفیاتیین لیسوا أشخاصا آلیین عاجزین على التفكیر في نظریة محاسبیة 
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  المحاسبيأثر عوامل االنتقال االقتصادي على االنتقال ): تابع( 17 الجدول رقم

 العامل توضيح�العامل ��ع�اس�ع���املحاسبة

� �لـ �وجود�Baileyوفقا �أو�عدم �أ�مية �يفسر�قلة �ما ��ذا �فإن ،

���البيانات�املحاس�ية�الفردية�للمؤسسات���قتصادياملضمون�

��عد�ع���املستوى�الوط��� الشيوعية�وال���س�تم�تجميع�ا�فيما

� �مجاميع �ع����-الك����قتصادل�ش�ل �يتقرر �أساسية مؤشرات

�تخصيص� �سياسة �يحّدد �الذي �الوط�� ��نتاج �مخطط أساس�ا

� �النظام �ثروة �وتقسيم و�بدو�. -الشيو����قتصادياملوارد

� �القرارات �اتخاذ �م�مة �أن ������س��اتيجيةوا��ا �تظ�ر لم

�يقوم� �الشيو�� �النظام �ألن �للمس���الشيو��، �الوظيفي الوصف

�املركز�ة �للمؤسسة�. ع�� �املحاس�ية �البيانات �صعود �أن غ��

�كدليل�ع���حسن� واملنصوص�عليھ�كإلزام�إداري،��عت���كذلك

�اتجاه� �ل�ا �املخصصة �العمومية �للموارد �املؤسسة استخدام

�جديدة� �موارد �باستقبال �ل�ا �س�سمح �ال�� ��شرافية ال�يئات

�موظف��ا �أجور �لدفع �وخصوصا �الصنا�� ��شاط�ا . الستمرار

�فإ �عن�و��ذا، �البحث �تتضمن �الشيوعية �املؤسسة �محاسبة ن

�واملخطط،� �املركزي �باإلقتصاد �ا��اصة ��قتصادية العقلية

�أداء� �قياس �مؤشرات �املخطط، �أ�داف �تحقيق �مدى قياس

�ا��اصة� ���داف �تحديد ��عتبار ��ع�ن ��خذ �مع املؤسسة

�الشيوعية �للمؤسسة�. باملؤسسة �املحاس�ية �املعلومة �أن كما

� �موج�ة �موارد�ل�ست �تخصيص �لنظام �ولك��ا�ضرور�ة ل�سي���ا

 (Schroll 1995)تمو�ل�املؤسسات�ع���املستوى�الوط���

 

�الشيوعية� �الدول �معظم �قبل �من �املعتمدة املحاسبة

�املا���� �القرن �بداية ��� �السوفيا�ي ��تحاد ��� �شأت

ّقبت�باملحاسبة�السوفياتية
ُ
و�بدو�م�ّما��شارة�.  أين�ل

�ب�ن �التمي�� �أن �واملحاسبة��إ�� �املؤسسة محاسبة

� �الدولة(الوطنية ����) محاسبة �موجودا �يكن لم

��قتصاديات���قتصاديات �عكس �ع�� الرأسمالية

�قول� ��ع�� �شيوعية �محاسبة �قول �ألن الشيوعية،

نظام�شامل�يدمج�ب�ن��ثالثة�أش�ال�للمحاسبة��عت���

��ك���أ�مية� �الش�ل �باملؤسسات �ا��اصة املحاسبة

�سا����لنظام�املعلومات�املحاس����ومصدر�التغذية

�دور� �لتضمن ��خ��ة ��ذه �صممت �وقد الوط��،

و�التا���. الوط����قتصادالرقابة�للسلطات�العليا����

�نظام� ��شكيل �إ�� ���دف �السوفياتية �املحاسبة فإن

�العمل� �أماكن �من �ابتداءا �ا��سابات لت�امل

باملؤسسة�إ���ا��سابات�الوطنية�ومخطط��قتصاد�

وحدة�"و�ذا��و�مبدأ�). Meyer, 1990, p. 94(ط���الو 

��ش��اكية ر�املحاس���" ا��ساب
ّ
�املنظ �عّ���عنھ الذي

� �صMakarov )1966السوفيا�ي �من�) (26.، ذكر

 )Richard�،1997طرف�

  

  

  

  

  

�� ��قتصادمن

�إ��� الك��

��قتصاد

  ا��ز�ي

 

  Bailey; 1995( ) (Nhu Tuyen; 2006( من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

نا، فإن هذا االختالف في النظرة المحاسبیة هو أصل اإلصالح المحاسبي، ألنه یؤثر أشر وكما سبق و 

یحدد أهدافها، یحدد مفاهیمها ومبادئها، حساباتها، هیكلتها، وطرق  :ككل على مفهوم األداة المحاسبیة

 . (McGee; 2005) (Richard; 1997) تقییمها، كما یؤثر كذلك على عرض ونشر المعلومات المحاسبیة

وفي دراسته التلخیصیة والمقارنة عن التغیرات المحاسبیة التي حدثت في ست دول بأوروبا الشرقیة 

دراسة انتقال نظام محاسبي : "Richardسجل ) بلغاریا، المجر، بولونیا، رومانیا، روسیا وجمهوریة الشیك(

هل : ةالمحاسبیالنظریة  مستوى ُتطرح علىة المزدوجة التي شیوعي إلى نظام آخر رأسمالي في اإلشكالی

أم  (mono-forme)محاسبة القید المزدوج خاصیة للرأسمالیة؟ وفي البیئة الرأسمالیة هل هي ذات شكل واحد 

 .)Richard; 2000(" أنها متعددة األشكال؟
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بطریقة منهجیة وباعتماده على أعمال أكادیمیة ووثائق قانونیة من إعادة  )Richard )1997وقد تمكن 

المخطط  االقتصاديتشریع الإنشاء النظام المحاسبي الشیوعي القدیم بناءا على معاییره الخاصة التي تعكس 

. السوقعند انتقالها إلى اقتصاد  االقتصادیاتوالتي حّدد على أساسها التغیرات الجوهریة التي صاحبت هذه 

في مقّدمته، بأن هذه الدراسة ستسمح له باستخالص الدروس التي یمكنها أن تسلط  Richardوكما أشار 

المزدوجة حول المحاسبة الرأسمالیة، هذه المحاسبة البعیدة كل البعد عن الشكل الموحد  اإلشكالیةالضوء على 

(mono-forme) . قاموقد Richard  الحاسمة أو الجوهریة(التغیرات الحساسة بوصف ُمدّعم بالوثائق لمحاور (

المصادر، المستعملون، األهداف : في مجال محاسبة المؤسسة للدول الست التي شملتها الدراسة مثل

األساسیة، المبادئ األساسیة، المفاهیم المحاسبیة، قواعد التقییم، الوثائق الشاملة، التنظیم المحاسبي والمراقبة 

عالقات بین التغیرات المالحظة واألنماط الرأسمالیة بتسلیط الضوء  Richardأوجد  وقد. الخارجیة للحسابات

ولم یكن . على تعدد التركیبات التي یمكن أن تعتمدها هذه الدول تحت تأثیر العوامل الداخلیة والخارجیة

الرأسمالي  إبراز إطار تحلیل قابل للتعمیم وٕانما رفع مستوى الوعي بتعّدد أنماط التشریع Richardغرض 

  Nhu Tuyen; 2006) .( األمر الذي یفسر تعدد المحاسبات الرأسمالیة

متحفظا في توقعاته المتعلقة  Richardونظرا للمحیط الوطني والدولي للتحول االقتصادي، بقي 

. بالتطور المستقبلي لمحاسبة المؤسسات في هذه الدول، وتؤكد األمثلة الواردة في الدراسات هذه الحقیقة

حالة رومانیا هي : وتعتبر تدخالت الخبراء الغربیین من خالل برامج الدعم التي تقدمها الهیئات المالیة الدولیة

من  1996ر الفرنسي تُِبع بتغییر التوجه نحو النموذج األنجلوسكسوني سنة مثال عن إصالح بدأ تحت التأثی

 Know-how Fund)" مشروع صندوق المعرفة"خالل المساعدة التي قدمتها الحكومة البریطانیة في إطار 

Project)  بمساهمة معهد الخبراء المحاسبین السكتلندا)Khouatra; 2005(.  

األجنبیة المانحة لألموال عوامل خارجیة ذات تأثیر كبیر على  تمثل الشروط التي تفرضها الجهات

ومتطلبات المواءمة مع المعاییر الدولیة من طرف المستثمرین األجانب ال تخص . اختیار السلطات الوطنیة

البلدان التي تمر بمرحلة انتقالیة ألنها لوحظت في البلدان السائرة في طریق النمو والتي تخضع لعملیة مماثلة 

تحت ضغط الجهات المانحة لألموال بنوعیها الحكومیة  )uniformisation comptable(للتوحید المحاسبي 

  .)Khouatra; 2005( والخاصة
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ونظرا لكون عملیة اإلصالح المحاسبي في الدول المدروسة كانت في وقت مبكر مقارنة بوقت إنجاز 

تركیز عمله بشكل أساسي على التغیرات التي طرأت على التشریعات   Richard، اختار )1997(الدراسة 

  .المحاسبیة الوطنیة

على معرفة ما  االقتصادي ال توضح إسرار كل المتعاملین األساسیین لالنتقال ةغیر أن هذه الدراس

ویبدو أن الباحثین الذین ركزت . إن كان اعتماد المحاسبة الرأسمالیة شرط أساسي لسیر اقتصاد السوق

أعمالهم على اإلصالح المحاسبي في دول أوروبا الوسطى والشرقیة اعتمدوا فرضیة ضمنیة قویة مفادها أن 

الرأسمالیة مدعَّما بالمعاییر المحاسبیة  سیكون ذلك المطبق في الدول الموحدة البدیل لمحاسبة المؤسسة

مما یعني أن النظام القدیم سیستبدل عاجال أم آجال بشكل كلي بالنظام الجدید، وبالتالي . األوروبیة أو الدولیة

یمكن التنبؤ باستیراد كامل لمحاسبة رأسمالیة وال یبقى سوى معرفة أّي واحدة ستكون من بین مختلف 

  Nhu Tuyen; 2006) .(المحاسبات الرأسمالیة 

ویبدو أن الجدل العام لیس بهذه البساطة ألنه إذا كانت مصادر اإللهام مستمّدة من النماذج 

. المحاسبیة الغربیة، لم یصّرح أي بلد بقیامه باستیراد كل نظام المحاسبة البریطاني أو الفرنسي أو األمریكي

ا اإلجراء لن یكون عملیا ألن ظروف استقبال النظام والسبب یبدو واضحا، ذلك ألن الجمیع یعلم بأن مثل هذ

فاإلصالح المحاسبي ال یمكن أن یتحقق بمعزل عن مجاالت أخرى . المحاسبي المستورد شبه معدومة

ولكن وعلى . إلخ...كالقانون، المالیة، النظام المصرفي، الظروف االجتماعیة، التكامل اإلقلیمي والدولي،

هذه الّدول التي تمر بمرحلة انتقالیة تستعمل شكال من أشكال المحاسبة  الرغم من هذا النقص إال أن

والزالت هذه المحاسبة الرأسمالیة لهذه الدول تتضمن اختالفات كبیرة مقارنة بمعاییر الدول . الرأسمالیة

الدول فبعض . ومع ذلك، فإن الجانب السیاسي هو من بین األمور التي ال یمكن تجاهلها. الرأسمالیة الغربیة

التي تصّنف ضمن الدول التي تمر بمرحلة انتقالیة مثل الصین والفیتنام، قّررت االنفتاح من الناحیة 

اإلقتصادیة مع الحفاظ على سلطة الحزب الشیوعي، حیث ال یقرر المسؤولون السیاسیون لهذه الّدول تغییر 

ي السوق العالمیة هدفه إقتصادي بحت، ونظرا لكون االندماج فإال ما یرونه ضروریا لتنفیذ اقتصاد السوق، 

ولهذا السبب یجب تفسیر  .فقد تمت تنازالت كبیرة من الدولتین استجابة لمتطلبات المجتمع االقتصادي الدولي

هذه الحقائق مع الكثیر من اإلیضاحات نظرا ألنه ال یزال هناك بعض التردد في استخدام مصطلح الرأسمالیة 

بأن هاتین الدولتین تتجهان نحو اقتصاد سوق ذو  وقد تّم التصریح  .لكال الدولتین ومشتقاته في اللغة الرسمیة

توجه اشتراكي، أو نحو سوق اشتراكیة، أي الطموح القتراح نظام اقتصادي جدید یجمع بین الملكیة الخاصة 

  وملكیة الدولة، أسواق حرة ومنظمة، أسعار سوق وأسعار مراقبة؟
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إلیه هو أن المحاسبة الشیوعیة أتمت مهمتها التاریخیة، فیجب أن تكون  وٕاذا كان االستنتاج المتوصل

هناك محاسبة جدیدة لفترة ما بعد الشیوعیة، األمر الذي جعل جمیع المختصین یجمعون على التساؤل حول 

  .يالذي ینبغي أن یكون متوافقا مع الممارسة الدولیة في اإلطار االقتصادي  الرأسمال شكل المحاسبة الجدیدة

والمحاسبة الكثیر من الحبر عندما ذكرها  الرأسمالي االقتصادالعالقة غیر الجلیة بین أسالت قد و 

Werner Sombart    وقد عاد . الذي ُیدعى بالرأسمالیة االقتصاديفي بدایة القرن الماضي عند ظهور النظام

الیوم النقاش حول العالقات المتالزمة بین الرأسمالیة والمحاسبة للظهور مرة أخرى بجدل أكثر وبشكل مثیر 

  .االنتقالیةلالهتمام بفضل المعالم الجدیدة والمعقدة التي توفرها بیئة المرحلة 

  

  نموذج مثالي للمحاسبة الرأسمالیة : العالقة بین المحاسبة والرأسمالیة - 5-2

ما هي المعاییر التي تمكن من تصنیف : من خالل األفكار السابقة یمكن طرح السؤال التالي

. )Ding )2004و Chiapelloمحاسبة رأسمالیة؟ هذا التساؤل هو موضوع المقال الذي كتبه  بأنهاالمحاسبة 

على وجود عالقة بین محاسبة القید المزدوج والرأسمالیة،  Sombartالجدل الذي أثاره تأكید بالرجوع إلى ف

تساءل الباحثان عن المفاهیم االقتصادیة التي تخص المحاسبة الرأسمالیة وتمّیزها عن المحاسبة الشیوعیة،  

سیاقها التاریخي، فإن في  Sombartإذا كانت محاسبة القید المزدوج ال تخص الرأسمالیة؟ وبوضع كتابات 

التي ُذكرت وانتُقدت تبدو للداللة على شكل من أشكال  Sombartفي جملة " محاسبة القید المزدوج"عبارة 

نموذجا  Dingو  Chiapelloوبهذه القراءة الجدیدة، اقترح  . المحاسبة الرأسمالیة الذي بلور ظهور الرأسمالیة

هو كافة الممیزات األساسیة المشتركة التي تسمح  Weberمثالي حسب مثالیا للمحاسبة الرأسمالیة، والنموذج ال

والنموذج المثالي للمحاسبة الرأسمالیة هو اإلطار الذي یضم التصنیفات، المبادئ، . بوصف نظام اقتصادي

وتترجم هذه . طرق التقییم، وقواعد عرض المعلومات المحاسبیة الالزمة لحسن سیر االقتصاد الرأسمالي

ت، المبادئ والقواعد العالقات بین مختلف المتعاملین، حیث تخّصص باستخدام البیانات المحاسبیة التصنیفا

طریقة لتمثیل الحقائق االقتصادیة التي تنقلها هذه البیانات، كما تؤثر وترشد تصرفاتهم وقراراتهم بدون إدراكهم 

  . لذلك

إلى اقتصاد السوق یمثل میدان  ووفقا لهاذین الباحثین، فإن االنتقال من االقتصاد الشیوعي

االستقصاء المفضل الستخراج النموذج المثالي للمحاسبة الرأسمالیة، أوبعبارة أخرى المتطلبات المحاسبیة 
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وقد تمثلت دراسة الباحثین في تحدید خصائص كال النظامین . األساسیة للسیر الفعال القتصاد رأسمالي

  .تاج االختالفات الجوهریة التي یمكن إیجادها في المحاسبةاالقتصادیین، الشیوعي والرأسمالي، الستن

الذي یحاول أن یظهر لنا تنوع المحاسبات الرأسمالیة، فإن النموذج المثالي   Richardوخالفا عن 

یقترح إطار تحلیل بالخصائص األساسیة  )Ding )2004 و Chiapelloللمحاسبة الرأسمالیة الذي اقترحه 

المحاسبي في الدول التي  اإلصالحالمشتركة للمحاسبات الرأسمالیة، والذي یمكن أن یكون بمثابة مرجع لفهم 

تمر بمرحلة انتقالیة، ألن الدراسات التجریبیة بینت بوضوح بأن االنتقال االقتصادي یؤثر بشكل مباشر على 

 :كما یوضحه الجدول التالي المؤسسة المحاسبة وبالتحدید محاسبة

  االختالفات التصوریة للمحاسبیة بین الرأسمالیة والشیوعیة :18جدول رقم 

  �ثر�ع���املحاسبة  الشيوعية  الرأسمالية

  .تركز�ع���تراكم�رأس�املال-

�املس�ثمر� �املال �رأس �عن د
ّ
�يتول �أن يجب

���� �اس�ثمار�ا ��عاد �بدور�ا �وال�� أر�احا

لتوليد�املز�د�من��ر�اح��شاط�اقتصادي�

  .���الف��ة�املقبلة

��ا���- �إنتاج �يضمن ��ش�ل مة
ّ
ُمنظ

�املركزي� ��نتاج �بوسائل للشعب

  . واملخطط�والتبادالت�ب�ن�املؤسسات

�املحاس�� �الكيان  Définition de -تحديد

l’entité comptable  

  دور�املحاسبة-

�الن�يجة�- �وتحديد �املال �رأس مف�وم

  ة�قتصادية�للمؤسس

�لل�شاط�- �الالزمة ��موال مصدر

  �قتصادي�من�مان����موال�ا��واص�

�لل�شاط�- �الالزمة ��موال مصدر

  من�الدولة�فقط��قتصادي

  تحديد�امل��انية�وش�ل�ا-

�لرأس�- �اس�ثمار�ا �املعاد ��ر�اح تضاف

�املال� �رأس �أل��اب �و�عود ��و�� املال

  �و��

�العمل�- �عن �ناتجة �الفردية �العوائد

  و�مكن�أن�ت�ون�من�مصادر�مختلفة

  مف�وم�الر�ح�مل��-

�العمل�- ��و �للعوائد �الوحيد املصدر

  .ومصادر�العوائد�محدودة�جدا

�م��وب�- �ال��وة �لتوز�ع �عادل نظام

  بتقديم�خدمات�اجتماعية�

  تحديد�ن�يجة�املؤسسة-

  طرق�مطبقة�لتوز�ع�الن�يجة-

  معا��ة�محاس�ية�لألجور -

  ت�ب�نافسوجود�سوق�و�عمل�املؤسسا-

�العرض�- �قانون �وفق ��سعار تتحدد

  والطلب

  )عدم�اليق�ن(مخاطر�السوق�-

��قتصادية�- �و��شطة �السوق، غياب

  .م�سقة�ومدمجة����أنظمة��رمية

  تتحدد��سعار�ب��وقراطيا-

  مدلول�مف�وم��عباء�والنواتج-

  دور�املحاسبة-

  مبدأ�ا��ذر-

  (Chiapello & Ding; 2004): المصدر

وفي الواقع، . االقتصادي لالنتقالصالح المحاسبي أمر ضروري هذا التحلیل، یمكننا تأكید أن اإلبعد 

. تغییرات عمیقة من حیث الشكل والمضمون األنظمة المحاسبیة في الكثیر من الدول االشتراكیةشهدت 

  Nhu Tuyen; 2006) (: ما یلينلخصها فیالجذریة  فرضت هذه التغیرات جملة من التحوالت



التوافق�املحاس���الدو���ل��د�من��ختالف�الدو��: الفصل�الثا�ي  

 

92 
 

من خالل اعتماد جزئي أو كلي للمعاییر المعاییر المحاسبیة الدولیة بشكل مباشر التوجه نحو  - 

 ؛الجدید من خالل إدراج فلسفة ضمنیة لها في إطار النظام المحاسبي غیر مباشربشكل أو 

إلى مجموعة متنوعة من  هو الدولة ومختلف هیئاتها من مستعمل وحید للمعلومة المحاسبیة - 

 من بینهم المستمرین المحلیین واألجانب؛ المستعملین

بعدما كانت شبه منعدمة في الحقبة  الجمعیات المهنیةتطورها وبروز و  ظهور المهنة المحاسبیة - 

 الشیوعیة؛

وانفتاح على الفكر المحاسبي  استحداث برامج تكوینیة وشهادات في مجال المحاسبة والتدقیق - 

 األنجلوسكسوني؛

للمؤسسات  إلى التدقیق المحاسبي الخارجي المستقل لمؤسسات الدولة مركزیة من رقابة حكومیة - 

  .العامة و الخاصة

 

  :خالصة الفصل

  :یمكن استخالص ما یلي بعد دراسة هذا الفصل

 )IASC(الدولي هو إنشاء لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة التوفیق المحاسبي أعلى مستوى عرفه  - 

لكن هذه اللجنة لم تتمكن في . تقلیص االختالف المحاسبي الدولي التي أوكلت لها مهمة العمل على

المجهودات المبذولة والتي تمثلت في إصدار حوالي المرحلة األولى من تحقیق هذا الهدف بالرغم من 

إلى  1973تمیزت هذه المرحلة الممتدة من  .معیارا دولیا على مدار أكثر من ربع قرن من الوجود 40

بمعاییر محاسبیة توافقیة اشتملت على العدید من الخیارات التي أدت إلى ممارسات ذات  2000غایة 

 ؛مرونة عالیة

التوفیق مجموعة من األطراف الفاعلة على المستوى الدولي في إعادة تصویب مسار ساهمت   - 

 )IASB(الدولي من خالل إعادة هیكلة اللجنة في شكل مجلس للمعاییر المحاسبیة الدولیة المحاسبي 

الدولي بعد هذا التاریخ مرحلة حاسمة تمیزت بالتقارب التوفیق المحاسبي دخل  .2001في سنة 

تصنیفاتها الدولي حیث اعتمدت العدید من دول العالم المعاییر الجدیدة المعدلة على اختالف 

 ؛...دول االتحاد األروبي، دول البریكس  دول سائرة في طریق النمو: االقتصادیة
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الدولي حركیة العولمة االقتصادیة بالدرجة األولى من خالل اهتمامه التوفیق المحاسبي یخدم   - 

بالمتطلبات المعلوماتیة للمؤسسات العالمیة الكبرى ومساهمته في الرفع من كفاءة األسواق المالیة 

مته لمتطلبات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في نفس ءاألمر الذي طرح إشكالیات مال. الدولیة

لدول أو حتى المؤسسات  الصغیرة والمتوسطة التي تشكل النسیج االقتصادي لكثیر من الدول ا

 ؛الناشئة أو السائرة في طریق النمو

الدولي شكال نموذجیا لمحاسبة رأسمالیة تطورت بفعل تطور اإلطار التوفیق المحاسبي یفرض  - 

یتناقض إلى حد كبیر مع  األمر هذا .من رأسمالیة صناعیة إلى رأسمالیة مالیة الرأسمالياالقتصادي 

كبیرة  إشكالیاتالتي عرفت نهجا اقتصادیا اشتراكیا وینتج عنه  ور المحاسبي في كثیر من الدولتصال

  .في مواكبة التصور الرأسمالي خاصة بعد عملیة االنتقال االقتصادي

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

:الثالثالفصل    

ة الدولية كتجسيد  يمعايير المحاسبال

ق المحاسبي الدولييللتوف  

 

  تمهید

 الدولیة الخلفیة النظریة للمعاییر المحاسبیة: اإلطار المفاهیمي    - 1

  : المعاییر المحاسبیة الدولیة    - 2

  اإلفصاح والعرض - 2-1

 االعتراف باألصول وقیاسها - 2-2

 وقیاسهااالعتراف بااللتزامات  - 2-3

 أصول والتزامات: األدوات المالیة - 2-4

 االعتراف بالنشاط االقتصادي - 2-5

 محاسبة المجموعات - 2-6

 المنظمات والصناعات المتخصصة - 2-7

اإلطار المحاسبي الدولي الخاص بالمؤسسات الصغیرة  -3

 والمتوسطة 

 خالصة الفصل
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 تمهید

 یرمعایو  (IAS) المعاییر المحاسبیة الدولیة حالة معرفة وفهم فيالهدف من هذا الفصل  یتمثل

 plate forme( االستقرار حالة حیث سجل هذا التاریخ بلوغ 2004في مارس  (IFRS)التقاریر المالیة الدولیة 

stable( أن هذه النسخة من المعاییر باعتبار .بالنسبة لهذه المعاییر ) هي التي اعتمدتها  ) 2004أي نسخة

أوروبا بالنسبة إلعداد الحسابات الموحدة للشركات المدرجة في السوق المالي، وهي أیضا النسخة التي 

یتم التطرق إلى دراسة المعاییر لذلك نعتقد أنه من غیر المنطقي أن  .أسست إلعداد النظام المحاسبي المالي

   . الدولیة من دون اإلشارة إلى وضعیة تلك المعاییر عند اعتمادها

مجلس معاییر المحاسبة الدولیة من خاللها  تمكنأیضا توضیح السیرورة التي  ذا الفصله یتم فيس

)IASB(   المعاییر في صیغتها السابقة یكتنف الخیارات والتخلص من الغموض الذي كانمن تقلیص عدد 

 من خالل لتطور كل معیار موجزا اشرح یوفر الفصلحیث . )2001أي قبل التحول الحاصل في سنة (

المعنیة بذلك على إحداث التقارب بین مختلف المعاییر یساعد اإلشارة إلى أهم العناصر التي یتضمنها و 

  .والنظام المحاسبي المالي الذي تم اشتقاقه منها

ال یمكن الحدیث عن المعاییر المحاسبیة الدولیة من دون ذكر اإلطار المفاهیمي الذي یشكل  أنه كما

 IFRS(الصغیرة والمتوسطة  اتتجاهل اإلطار الدولي الخاص بالمؤسسأیضا ال یمكن و . الخلفیة النظریة لها

for SMEs( خصوصیة المؤسسة  ارللمعاییر الدولیة األصلیة یأخذ بعین االعتب الذي یشكل تبسیطا مهما

  .النظام المحاسبي المالي إعدادطة انطالق قالمتوسطة والصغیرة والذي كان من الممكن أن یكون ن
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  الدولیةالمحاسبیة  الخلفیة النظریة للمعاییر: اإلطار المفاهیمي -1

الخلفیة اإلطار المفاهیمي لیس معیارا، وٕانما هو إطار نظري یتناول مجموعة من المفاهیم التي تشكل 

النظریة لمعاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة، ویحدد المبادئ العامة التي یقوم على أساسها إعداد القوائم 

  .)Raffournier; 2006( وهو ال یتضمن أي إجراءات اعتراف أو قیاس أو إفصاح. المالیة

قد و . 2001في أفریل  IASBوتبناه  1989في جویلیة  IASCتم إصدار أول إطار مفاهیمي من طرف 

ة إصدار هیئ( FASBحیث اجتمع هذا األخیر مع . من طرف هذا المجلس) التفحص(خضع إلعادة النظر 

وقررا تطویر إطار مفاهیمي مشترك  2004في أفریل ) المعاییر المحاسبیة في الوالیات المتحدة األمریكیة

أخرى و  2010في نسخة غیر مكتملة  دارإص عرفمبني على اإلطار المفاهیمي الموجود للمجلسین والذي 

  .ن تقتربان أكثرا من اإلطار األمریكيهاتان النسختا 2015.1 في

یحدد اإلطار المفاهیمي المفاهیم التي یتم على أساسها إعداد وعرض القوائم المالیة الموجهة  

  )Epstein & Jermakowicz; 2008( :ویتمثل هدف هذا اإلطار فیما یلي. للمستخدمین الخارجیین

 في تطویر معاییر محاسبیة دولیة مستقبلیة ومراجعة مواضیع المعاییر الموجودة؛ IASBمساعدة  - 

ومعالجة المواضیع التي تتناولها هذه  (IAS / IFRS)مساعدة معدي القوائم المالیة في تطبیق المعاییر  - 

 المعاییر؛

 لقوائم المالیة مع المعاییر المحاسبیة الدولیة؛مساعدة المراجعین على إبداء رأیهم حول مدى توافق ا - 

مساعدة مستخدمي القوائم المالیة على تفسیر المعلومات التي تتضمنها القوائم المالیة المعدة وفقا للمعاییر  - 

 .المحاسبیة الدولیة

الخصائص النوعیة التي تجعل  ،هدف القوائم المالیة :یعالج اإلطار المفاهیمي المسائل التالیة

االعتراف (كیفیة تسجیلها  ،تحدید عناصر القوائم المالیة ،المعلومات التي تتضمنها القوائم المالیة ذات فائدة

الفرضیات التي یقوم علیها إعداد القوائم و  مفاهیم رأس المال والمحافظة علیه، ،)القیاس(وتقییمها ) المحاسبي

 .المالیة

                                                           
1
المعاییر المحاسبیة في  ھذا العرض سنقوم بذكر التعاریف األحدث باعتبارھا  تعكس التوجھ الحقیقي للمعلومة المالیة في إطار إعادة ھیكلة مجلس   

 یواكب تلك التطورات من جھة و من جھة أخرى قد اشتمل على جملة من االنتقادات )1989(لم یعد اإلطار المفاھیمي القدیم   .)iasb(الدولیة 
(Colasse; 2004) (Richard; 2005)  .  
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حیث . االستخدام العام، بما فیها القوائم المالیة الموحدة یهتم اإلطار المفاهیمي بالقوائم المالیة ذات

وتهدف إلشباع االحتیاجات المعلوماتیة . سنویا) على األقل(یتم إعداد وعرض هذه القوائم مرة واحدة 

  .)Raffournier; 2006( لمستخدمیها

محاسبیة الدولیة یطبق اإلطار المفاهیمي على القوائم المالیة لكل المؤسسات التي تطبق المعاییر ال

  .تجاریة كانت، صناعیة أو أخرى، سواء كانت تنتمي للقطاع العام أو الخاص

 1هدف المعلومة المالیة ذات االستخدام العام - 1-1

. یتمثل الهدف في توفیر معلومات عن الوضعیة المالیة، األداء وتغیرات الوضعیة المالیة للمؤسسات

 .)Raffournier; 2006( القوائم المالیة التخاذ قراراتهم االقتصادیةتكون هذه المعلومات مفیدة لمستخدمي 

 القوائم المالیة واحتیاجاتهم المعلوماتیة ومستخدم - 1-2

المستثمرین الحالیین والمستقبلیین، الموظفین، المقرضین، : یتمثل مستخدمي القوائم المالیة في

لكل منهم احتیاجاتهم المعلوماتیة . العمومیة والجمهورالموردین والدائنین اآلخرین، العمالء، الدولة والهیئات 

   (Barbe & Didelot; 2010)  الخاصة الالزمة التخاذ قراراتهم

یهتم المساهمون أساسا بمخاطر ومردودیة استثماراتهم، فهم یحتاجون لمعلومات تساعدهم في  - 

  اتخاذ القرار المتعلق بشراء، بیع أو االحتفاظ بأسهم المؤسسة؛

 یهتم الموظفون بشكل خاص بمعرفة مدى استقرار ومردودیة المؤسسة التي توظفهم؛ - 

 بمعرفة ما إن كان سیتم استرجاع مستحقاتهم في األجل المقدر؛ یهتم المقرضون - 

 .أما العمالء فیهتمون باستمراریة المؤسسة التي توفر لهم احتیاجاتهم - 

أن المستثمرین، المقرضین والدائنین اآلخرین هم المستخدمین األساسیین للتقاریر المالیة  IASBیعتبر 

بأن المستخدمین  IASBوعلى الرغم من معرفة . وأن المعلومة المالیة یجب أن تخدمهم بالدرجة األولى

یعطیهم األولویة على  اآلخرین وباألخص السلطات التشریعیة یمكنها االستفادة من التقاریر المالیة إال أنه ال

وهذا یتوافق مع المحاسبة األنجلوسكسونیة التي تعتبر أن المعلومة . المستثمرین والمقرضین والدائنین اآلخرین

المحاسبیة موجهة بشكل أساسي لتوفیر معلومة مفیدة للسوق المالیة على عكس المحاسبة األوروبیة التي ال 

     .)Raffournier; 2006( تقوم على مبدأ األولویة

                                                           
1

 General purpose financial reporting : للتعبیر عن القوائم المالیة في حد ذاتھا ومعلومات  2010ھذا المفھوم أتى بھ اإلطار المفاھیمي لـ
  .أخرى ذات طابع مالي

https://www.amazon.fr/Odile-Barbe/e/B00EZJJAQW/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Laurent-Didelot/e/B004MKZW20/ref=dp_byline_cont_book_2
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 الفرضیات األساسیة - 1-3

محاسبة (فرضیة االستحقاق النقدي  :ا إعداد القوائم المالیة همامتوجد فرضیتان أساسیتان یقوم علیه

  .فرضیة استمراریة االستغاللو    )التعهد

، یتم تسجیل العملیات واألحداث عند حدوثها )محاسبة التعهد(فرضیة االستحقاق النقدي  بناءا على

تحقق التدفق النقدي الخاص بها، أي أنه یتم تسجیلها في الدفاتر المحاسبیة وعرضها في القوائم  ولیس عند

  المالیة للدورة المرتبطة بها حتى وٕان كان دخول وخروج النقدیة المتعلقة بها في دورة أخرى؛

المؤسسة ستستمر وفق فرضیة أن یتم إعداد القوائم المالیة تعني أن ف فرضیة استمراریة االستغاللأما 

ال ضرورة وال نیة إلنهاء نشاطها أو  تتوفر لها  ال هذه األخیرة في نشاطها في مستقبل یمكن التنبؤ به، وأن

  .)Raffournier; 2006( تخفیض حجمه، مما یؤدي عملیا إلى تضخیم قیمة أصولها لتفوق قیمة التصفیة

  

 المالیة للمعلومةالخصائص النوعیة  - 1-4

خاصتین  تتوفر فیهامفیدة في اتخاذ القرارات االقتصادیة، یجب أن المعلومة المالیة حتى تكون 

قابلیة المقارنة، قابلیة : إضافة إلى أربع خصائص معززة هي. والتمثیل الصادق مةالمالء: أساسیتین هما

في إطار ما هو ینبغي اإلشارة إلى أن تعریف هذه الخصائص جاء و  .التحقق، التوقیت المناسب وقابلیة الفهم

  .)الصفحة الموالیةفي ( 08رقم في الشكل  هوضحالذي نموجود في اإلطار المفاهیمي األمریكي 

التي یتخذها  االقتصادیةتكون المعلومة المالیة مالئمة إذا كانت لها القدرة على التأثیر في القرارات 

أي القدرة على تسهیل التنبؤ باألداء (من القیمة التنبؤیة للمعلومة  مةءالمالوتنتج هذه . مستخدموها

  . (Picker et al; 2012) )القدرة على تأكید أو نفي التقییمات السابقة(أو القیمة التأكیدیة ) المستقبلي

وتكون المعلومة ذات أهمیة نسبیة إذا كان ینتج . المعلومة بطبیعتها وبأهمیتها النسبیة مةءمالتتأثر 

  .المتخذة من طرف مستخدمیها االقتصادیةعن إهمالها أو عدم صحتها التأثیر على القرارات 

التمثیل كامال، حیادیا وخالیا من حتى تمثل المعلومة المالیة الظواهر تمثیال صادقا یجب أن یكون 

للمستخدم بفهم الظاهرة  یكون التمثیل كامال إذا كان متضمنا لكل المعلومات الالزمة التي تسمح .األخطاء

التمثیل الحیادي غیاب التحیز في اختیار أو عرض المعلومة وهذا یفترض غیاب یستلزم و  .الموصوفة

الهدف منها رفع احتمال أن تكون المعلومة مالئمة أو غیر  التحریف، إنقاص القیم أو أي تالعبات یكون

أال یكون  منهال یعني الدقة التامة للمعلومة، ولكن المقصود فغیاب األخطاء أما  .مالئمة بالنسبة لمستخدمیها

     .)Epstein & Jermakowicz; 2008( هناك خطأ أو إهمال في تمثیل الظاهرة

http://dro.deakin.edu.au/list/author/Picker%2C+Ruth/
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یصعب تحقیق هذه الخصائص على الوجه األكمل، فمن الضروري تحدید األهمیة النسبیة للمعلومة،  

كما أن هذه  .عتبة النوعیة الالزمة، وأخیرا التحكیمات الواجب إعدادها لبلوغ المستوى الكلي المقبول للنوعیة

التي  فوائدلة إال بداللة آجال إنتاج المعلومة والتكلفة المتولدة من نشرها والمقارنة بالعاف  تكونالخصائص ال

     .(Hoarau; 2003b) تحققها

  

  

  

 

 

 (FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD,SFAC N°02,1980)المصدر: 

 متخذي القرار وخصائصهم

  التكلفة>اإلجيابيات

 قابلية الفهم

  القراريةاملنفعة

 املوثوقية املالئمة

 الفرصة قابلية التحقيق الوفاء

 قیمة تأكدیة قیمة تنبؤیة
 احليادية

قابلية املقارنة (اليت تفرض ثبات 

 الطرق احملاسبية)

  النسبيةاألمهية

 اخلصائص األوىل 

 الضرورية ألخذ القرار

 

 اخلصائص املميزة من وجهة

 نظر  املستعملني

 مستعملي املعلومة احملاسبية

  .FASBالخصائص النوعیة للمعلومة المحاسبیة حسب الـترتیب : 08رقم شكل 
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 عناصر القوائم المالیة - 1-5

 خصائصهاتتتبع القوائم المالیة آثار المعامالت واألحداث بتجمیعها في فئات كبیرة حسب 

  .بعناصر القوائم المالیة IASBاالقتصادیة، وتشكل هذه الفئات ما یسمیه 

واألموال  )االلتزامات(الخصوم األصول، : تتمثل العناصر المرتبطة مباشرة بتقییم الوضعیة المالیة في

  .النواتج واألعباء: أما العناصر التي تقیم األداء فهي. الخاصة

اتج عن أحداث سابقة، وتترتب علیه منافع اقتصادیة هو مورد تتحكم فیه المؤسسة ن األصل - 

  ). تدفقات داخلة أو تخفیض في التدفقات الخارجة(مستقبلیة في شكل تدفقات نقدیة موجبة 

 Touron)حق الملكیة ضروریا لوجود األصل، مثل األشیاء التي تكون موضوع عقد إیجاروال یعتبر 

& Tondeur; 2004) .  ضمن حسابات األصول على الرغم من أن المؤسسة ال هذه األخیرة حیث تظهر

  ).IAS 17كما ینص علیه المعیار (  لكهاتتم

هي التزامات حالیة ناتجة عن أحداث سابقة وتتطلب تسویتها خروج موارد تمثل منافع  الخصوم - 

أن ینتج  ن واجب أو مسؤولیة بالتصرف أو القیام بشيء ما بشكل معین، یمكنعوااللتزام عبارة . إقتصادیة

عن قانون، عن أنظمة، عن عقد، عن استعماالت أو لمجرد الرغبة في المحافظة على عالقات عمل جیدة أو 

  .)Raffournier; 2006( التصرف بعدل وٕانصاف

، حیث أن قرار شراء أصل على سبیل المثال ال یعتبر في )أو فعلیا(یجب أن یكون االلتزام حقیقیا 

فااللتزام لن ینشأ حتى یتم استالم األصل أو حتى تعقد المؤسسة الصفقة النهائیة حد ذاته تشكال اللتزام، 

فإنه ال یشترط أن تكون قیمة االلتزام محددة بدقة  IASBالنسبة لإلطار المفاهیمي للـ ب ).دون رجعة(للشراء 

   .)Raffournier; 2006(حتى یعتبر التزاما، وٕانما یكفي أن تكون قیمته قابلة للتقدیر 

ویمكن التعبیر . خصومهي الحق المتبقي في أصول المؤسسة بعد طرح كل ال األموال الخاصة - 

هذه العالقة بوضوح أن قیمة األموال ظهر تُ و . خصومال - األصول =األموال الخاصة: عنها بالعالقة التالیة

  .امات المؤسسةالخاصة التي تظهر في المیزانیة هي نتیجة األعراف المستخدمة ألجل تقییم أصول والتز 

هي عبارة عن زیادة في المنافع االقتصادیة تظهر خالل الدورة في شكل زیادة في األصول  النواتج - 

لیست ناتجة عن حصص جدیدة (ینجم عنها زیادة في األموال الخاصة ) االلتزامات(أو نقص في الخصوم 

اصة ال یكون مصدرها زیادة في رأس وبعبارة أخرى، النواتج هي كل زیادة في األموال الخ). في رأس المال
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المبیعات، (للمؤسسة  ملیاتيوهذا التعریف یشمل في نفس الوقت اإلیرادات الناتجة عن النشاط الع. المال

األرباح الناتجة عن ( عملیاتي، كما یشمل المكاسب خارج النشاط ال)األتعاب، العموالت، الفوائد، أرباح األسهم

  .)Raffournier; 2006( )ئض قیم إعادة تقییم األصولالتنازل عن االستثمارات، فوا

یظهر خالل الدورة في شكل انخفاض في  االقتصادیةهي عبارة عن نقص في المنافع  األعباء  -

ال یتمثل في األرباح (، وینجم عنها نقص في األموال الخاصة )الخصوم(األصول أو زیادة في االلتزامات 

فكل نقص في األموال الخاصة ال یكون ناتجا عن تخفیض رأس ). الموزعة أو لیس ناتجا عن توزیع األرباح

  .)Raffournier; 2006(عبئا المال أو عن توزیع لألسهم یمثل إذا 

مثل تكلفة المبیعات، مصاریف (للمؤسسة  ملیاتيویمكن التمییز بین األعباء الناتجة عن النشاط الع

مثل الخسائر الناتجة عن الكوارث ( ملیاتيوالخسائر خارج النشاط الع...) المستخدمین، مخصصات االهتالك

  ...).الطبیعیة، أو عن التنازل عن األصول، أو عن تغیر أسعار الصرف

  

 االعتراف بعناصر القوائم المالیة - 1-6

أي أخذه (االعتراف هو العملیة التي یتم من خاللها إدخال عنصر في المیزانیة أو في قائمة الدخل 

  ). وتسجیله محاسبیا بعین االعتبار

  :وهناك شرطان أساسیان لالعتراف بعنصر في القوائم المالیة هما

إذا كان من المحتمل أن یكون للعنصر منافع اقتصادیة مستقبلیة ستؤثر على المؤسسة  - 

 إیجابیا أو سلبیا؛

 .وٕاذا كان للعنصر قیمة أو تكلفة یمكن قیاسها بموثوقیة - 

رطا لالعتراف به، وٕانما یكفي التقدیر المعقول إمكانیة التحدید الدقیق لتكلفة أو قیمة العنصر لیست ش

وال یتم إقصاء العنصر من القوائم المالیة إال في حالة كان التقدیر المعقول لقیمته أو . لضمان الموثوقیة

  .(Obert; 2013)تكلفته غیر ممكن، حتى وٕان كان یتوفر على كل المعاییر األخرى

 قیاس عناصر القوائم المالیة   - 1-7

. ضمن القوائم المالیة) یعترف بها(عملیة تحدید القیمة النقدیة التي تقید بها العناصر القیاس هو  

، أو قیمة )قیمة قابلة للتحقق(تكلفة تاریخیة، تكلفة حالیة، قیمة قابلة للتحصیل : وتتطلب اختیار أساس للتقییم

  .حالیة



عاي���املحاس�ية�الدولية�كتجسيد�للتوافق�املحاس���الدو��امل: الفصل�الثالث  

 

102 
 

عد خاصة لبعض عناصر وأساس القیاس األكثر استخداما هو التكلفة التاریخیة مع اعتماد قوا

إمكانیة ، (IAS 02)تقییم المخزونات بالقیمة األصغر بین التكلفة وصافي القیمة القابلة للتحصیل  :األصول

 .(Delesalle; 2005) .. .،(IAS 39)تقییم السندات بالقیمة السوقیة 

 

  المعاییر المحاسبیة الدولیة  -2

هي عبارة عن وصف جماعي لمعاییر التقاریر  المعاییر الدولیةأن  الثانيوضحنا في الفصل سبق و 

ومن أجل الوضوح . IASCومعاییر المحاسبة الدولیة الصادرة عن سابقته  IASBالمالیة الدولیة الصادرة عن 

 IFRS» «لإلشارة إلى معاییر المحاسبة الدولیة واختصار  « IAS »سنستخدم في هذا الفصل اختصار 

  .لیة الدولیةلإلشارة إلى معاییر التقاریر الما

ینبغي التذكیر هنا أن تقدیم المعاییر یتم بشكل یخدم الهدف المرتبط بالفصل والمتمثل في توضیح   

أرضیة المعاییر التي انطلق منها إعداد النظام المحاسبي المالي، لذلك یتم استثناء كل المعاییر التي ال ترتبط 

سنقوم . طار المحاسبي المعتمد واإلطار المرجعي لهبهذه األرضیة حتى یتسنى للقارئ تقریب النظرة بین اإل

   :وفق ما هو موضح في الشكل التاليي بتقدیم موجز لكل معیار حسب المجموعة التي ینتمي إلیها لفیما ی

 IAS/IFRSتصنیف المواضیع التي تتناولها المعاییر : 09شكل رقم 

  

 (Roberts, Weetman & Gordon; 2005)و (Barneto; 2004)من إعداد الباحث باالعتماد على تصنیف  :المصدر

  تص�يف

  املعاي��
الدولية�

  العرض

و�فصاح

�ع��اف�

باألصول�

وقياس�ا

:  �دوات�املالية

أصول�

وال��امات

قطاعات�

�متخصصة

ومسائل�أخرى 

محاسبة�

املجموعات

�ع��اف�

بال�شاط�

�قتصادي

�ع��اف�

��صومبا�

وقياس�ا
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 اإلفصاح والعرض - 2-1

  : 1یمكن الحدیث عن اإلفصاح والعرض من خالل اإلشارة إلى المعاییر التالیة

 املعيار(IFRS 1) :تب���معاي���التقار�ر�املالية�الدولية�للمرة��و��؛ 

 املعيار(IAS 1): ؛عرض�القوائم�املالية  

 املعيار(IAS 7): التدفقات�النقدية؛قائمة� 

 املعيار) (IAS8: السياسات�املحاس�ية،�التغ��ات����التقديرات�املحاس�ية�و�خطاء؛ 

 املعيار�)IFRS5(:العمليات�غ���املستمرة؛� 

 املعيار�(IAS 14):التقار�ر�املالية�القطاعية؛� 

 املعيار�(IAS 24):فصاح�عن��طراف�ذات�العالقة؛��� 

 املعيار�(IAS 33):عائد�الس�م؛� 

 املعيار�(IAS 34):التقار�ر�املالية�املرحلية�.  

  

یعتبر اإلفصاح والعرض أساسیان لتزوید مستخدمي القوائم المالیة بالمعلومات التي تلبي احتیاجاتهم   

المسائل العامة وأخرى  ریقة لمعالجةلحد اآلن طریقتین لإلفصاح والعرض، ط IFRS وقد حددت. الخاصة

ع العام اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة، أنواع غطت المعاییر ذات الطابحیث . خاصةجوانب معالجة ل

أما المعاییر . المعلومات التي یتم عرضها في القوائم المالیة وعرض األصول الجاریة وااللتزامات الجاریة

ء األساسیة، ذات الطابع الخاص فركزت على اإلبالغ المالي حول التدفقات النقدیة، اإلفصاح عن األخطا

التغیرات في السیاسات المحاسبیة، اإلبالغ القطاعي، واإلفصاح عن األطراف المرتبطة بالمؤسسة ومعامالتها 

التوتر بین االنفتاح مع هؤالء الذین لدیهم حق قانوني في هو المشترك بین كل هذه المعاییر  طیوالخ .معها

 & Roberts, Weetman) المؤسسة میزتها التنافسیةالسریة التجاریة التي تمنح المعلومة، والتحفظ على 

Gordon; 2005). 

  

 (IFRS 1) تبني معاییر التقاریر المالیة الدولیة للمرة األولى -1- 2-1

للمرة األولى بدایة   IFRSعلى المؤسسات التي تتبنى  لیصبح ساریا 2003في جوان  IFRS 1صدر 

  .المبكر لهذا المعیاروقد تم تشجیع التطبیق . أو بعده 2004جانفي  1من تاریخ 

                                                           
 IAS 24؛    IAS8؛  IAS 7؛   IAS 1یمكن القول بأن المعاییر . لإلشارة فإن النظام المحاسبي المالي لم یعتمد كل المعاییر المتعلقة بالعرض واإلفصاح  1

فلم تكن محل اھتمام النظام المحاسبي  IAS 34  وIAS 33 ؛   IAS 14:  أما المعاییر المتبقیة . قد تم اعتمادھا بشكل ضمني أو االستیحاء منھا IFRS 1 و

  .المالي بالنظر إلى خصوصیتھا 
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المعاییر الدولیة للمرة األولى، ینبغي علیها إعداد بیان صریح عندما تبادر وحدة إقتصادیة بتطبیق 

ویجب علیها االعتراف بكل . بااللتزام، ویجب أن یكون االلتزام تاما، حیث ال یجوز لها أن تحدد استثناءات

. باالعتراف بها  IFRS، وعدم االعتراف بتلك التي ال تسمح  IFRS طرف المطلوبة مناألصول وااللتزامات 

كما أن االلتزام یجب أن یكون بأثر رجعي،  .یخص القیاس فیما  IFRSكما یجب أن تلتزم بكل ما جاء في 

وتضع المعاییر بعض  .قبل من IFRSتطبقالقوائم المالیة كما لو أنها كانت المؤسسة علیها عرض  بمعنى أن

كما یجب أن تمتثل  .إعادة بنائها تاریخیااالستثناءات لهذه القاعدة، بالنسبة للمسائل التي یكون من الصعب 

ویجب أن یكون هناك توضیح لكیفیة .  IFRSاألشكال المقارنة التي تتضمنها القوائم المالیة لما جاء في 

للوحدة االقتصادیة، أدائها على الوضعیة المالیة   IFRSتأثیر االنتقال من النظام المحاسبي المطبق سابقا إلى 

  .وتدفقاتها النقدیة

 (IAS 1)عرض القوائم المالیة  -2- 2-1

ویشمل ذلك قابلیة مقارنة ، ضمان قابلیة المقارنة للقوائم المالیة في IAS 1الهدف من المعیار  یتمثل

القوائم المالیة لنفس المؤسسة من دورة ألخرى وقابلیة مقارنة القوائم المالیة لمؤسسات مختلفة فیما بینها خالل 

  .یصف المعیار القواعد األساسیة إلعداد القوائم المالیة ذات الغرض العام. نفس الدورة

  :تضمن ما یليیحدد المعیار مجموعة كاملة من القوائم المالیة ت

 ؛)قائمة المركز المالي(المیزانیة  - 

 ؛)جدول حسابات النتائج(قائمة الدخل  - 

 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة؛ - 

 ؛)الخزینة(قائمة التدفقات النقدیة  - 

المالحق التي تتضمن ملخصا عن أهم السیاسات المحاسبیة، أهم األحكام المتخذة من  - 

 .في القوائم المالیة طرف اإلدارة وأسس التقدیر المستخدمة

بأنها تشمل المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، معاییر المحاسبة  « IFRS »یعرف المعیار 

 Overall »ویشرح بعدها مجموعة من االعتبارات العامة ). SICو  IFRIC(الدولیة والتفسیرات 

Considerations » االستمراریة، الدولیة إلعداد التقاریر المالیةمعاییر بال واالمتثالالتمثیل الصادق  :وتشمل ،

قابلیة و  المقاصة، والتجمیع )المادیة( األهمیة النسبیة، اتساق العرضدوریة القوائم المالیة، ، االستحقاق النقدي

 .المقارنة
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 بأن التمثیل الصادق یتحقق IAS 1یؤكد المعیار  حیث .أهم هذه االعتباراتیعتبر التمثیل الصادق و 

یمكن تفسیر كلمات و . لمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة المطبقةلباالمتثال  عملیا وفي كل الظروف

یمكن السماح بدرجة عالیة من المرونة والحكم، لكن من جهة أخرى  امن جهة على أنه" صورة صادقة ووفیة"

 في حاالت نادرة جدا IAS 1وكحل وسط، یسمح . تفسیرها على أنها سماح لنهج خاسر لمسائل تفصیلیة

یتعارض ذلك مع كأن  ،مضلال ما ، عندما یكون االمتثال بمعیارللمؤسسة االبتعاد عن االمتثال لهذا الشرط

 .(Roberts, Weetman & Gordon; 2005) هدف التمثیل الصادق

حیث . كعناصر غیر عادیةقائمة الدخل  عرض عناصر 2003في نسخته الصادرة في  IAS 1یمنع   

المجلس أن طبیعة أو وظیفة المعاملة أو الحدث هي التي ینبغي أن تحدد عرضه بقائمة الدخل ولیس  رأى

  .األصول وااللتزامات إلى جاریة وغیر جاریة أو تعرض على أساس درجة سیولتهاوتصنف  .تكراره

جزءا من المعیار ال یعتبر وهذا الملحق ، IAS 1توجد هیاكل توضیحیة للقوائم المالیة في شكل ملحق لـ 

تحوال في ملحق حتى وٕان كان استعمال صیغة مقترحة للعرض یعتبر و . المقترح ولذلك فهو لیس إجباریا

  .جدیدا لمعاییر المحاسبة الدولیة

التي تم تحدیثها وتقدیمها في شكل وثیقة و ، )IAS 1 )1997التي أدت للمعیار  E 53المسودة ُأِخذت 

المعلومات الواجب ( IAS1 ،IAS 5واحدة للمظاهر العامة للعرض واإلفصاح، من الطبعات األولى لـ 

تم بعدها سحب ). عرض األصول الجاریة وااللتزامات الجاریة( IAS 13و ) اإلفصاح عنها في القوائم المالیة

IAS 5 و IAS 13.  الهدف من المسودة كان وE 53 قابلیة المقارنة للقوائم المالیة تحسین  عن البحث هو

 IAS 13سمح المعیار  حیث غیر أنه بقي خیار واحد .إلفصاح بشكل فعالبالنسبة لالخیارات  عدد وتقلیل

وقد . عدم فصلها وبینباالختیار بین عرض األصول الجاریة وااللتزامات الجاریة بشكل منفصل في المیزانیة 

بإعطاء  2003لیتم حذفه بفعالیة سنة . )IAS 1 )1997و  E 53المسودة على هذا الخیار في  الحفاظتم 

تصاعدیا أو  بترتیبها والبدیل هو عرض األصول وااللتزامات. غیر جاري/ األولویة للعرض وفق معیار جاري

یمكن استخدامه فقط إذا كان أكثر مالءمة وموثوقیة من  البدیل إال أن هذا .تنازلیا حسب درجة سیولتها

تقترض وتمنح قروضا على المدى  التي مثال في المؤسسات المالیة(غیر جاریة / لعرض وفق معیار جاریةا

 Roberts, Weetman) )ولكن لیس لها دورة تجاریة من النوع الموجود في المجال الصناعي الطویل والقصیر

&Gordon; 2005).  
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 بعدمابمعنى محدود، )IAS 1 )1997للمعیار  "التمثیل الصادق"إلى إدخال  E 53أدى التعلیق على 

ولكن مع قیود قویة للحاالت النادرة التي  2003وبقي في طبعة المعیار لسنة  .تم تجاهل تعریفه في السابق

 .(Epstein & Jermakowicz; 2008) یكون ضروریا في ظلها

الخطوة التالیة لتقلیل مرونة المحاسبة في  )IAS 1 )2003البنود غیر العادیة في  منع عرضیعتبر 

  .IFRSظل 

 (IAS 7)قائمة التدفقات النقدیة  -3- 2-1

. االقتصادیة هماتخاذ قراراتفي  توفیر معلومات مفیدة لمستخدمي القوائم المالیة إلى IAS 7هدف ی

، هاؤ یكافحیث یفترض المعیار أن القرارات االقتصادیة تتطلب تقییم قدرة المؤسسة على تولید النقدیة وما 

یلزم المعیار المؤسسة بعرض قائمة التدفقات النقدیة كجزء من . وكذلك تقدیر توقیت تولید النقدیة وأكادتها

  .(Dick & Missionier-Piera; 2010) القوائم المالیة

، )عملیاتیة(تشغیلیة : لها المولدةتصنیف التدفقات النقدیة حسب األنشطة التي ب المعیاریلزم 

الطریقة : التدفقات النقدیة الناتجة عن األنشطة التشغیلیة هماب لالعترافتوجد طریقتان و  .استثماریة أو تمویلیة

  .المباشرة والطریقة غیر المباشرة

بینما تسمح . تلزم الطریقة المباشرة باإلفصاح المنفصل للمدفوعات والمقبوضات النقدیة لكل عملیة  

الطریقة غیر المباشرة بتعدیل الربح أو الخسارة الصافیة التي یعبر عنها حساب النتیجة، إللغاء آثار 

قة على أخرى لكن هناك ولم یعبر المعیار على تفضیل لطری. التي ال تعتبر ذات طبیعة نقدیةالمعامالت 

 .(Epstein & Jermakowicz; 2008)تشجیع للمؤسسات على اتباع الطریقة المباشرة 

یساوي تغیر الخزینة وما  إجمالي التدفقات النقدیة الناتجة عن األنشطة التشغیلیة، اإلستثماریة والتمویلیة

ال یتجاوز أجلها (التحول إلى سیولة  یكافؤها وتعرف هذه األخیرة على أنها استثمارات قصیرة األجل سریعة

  ).ثالثة أشهر من تاریخ االقتناء

 عن المعلومات اإلضافیة التي یمكن أن تعتبر مفیدة  یشجع المعیار المؤسسات كذلك على اإلفصاح  

المالحق للحسابات، بما في ذلك مبالغ تسهیالت االقتراض غیر المحسوبة، مبالغ كل  بطریقةللمستخدمین 
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ها بطریقة التوحید النسبي، مبالغ كل االعتراف بتم فئة رئیسیة من النشاط المرتبط بالمشاریع المشتركة التي 

 .(Dick & Missionier-Piera; 2010) فئة رئیسیة لنشاط كل قطاع جغرافي أو صناعي

 )IAS 8(السیاسات المحاسبیة، التغیرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء  -4- 2-1

تنشأ بعض الصعوبات عندما تسبب الظروف غیر العادیة تغییرا في مخرجات حدث تم االعتراف به 

 دورةفي الحاصل التغیر  یبطلكما یتم مواجهة صعوبات بالنسبة للممارسات المحاسبیة عندما . سابقا

في مشاكل  ةحیث یمكن أن یتسبب عنصر ناشئ في دورة واحد. قابلیة المقارنة بالدورات السابقةمحاسبیة 

   .بالنسبة لقابلیة المقارنة

 تم االعتراف بها في قائمة الدخل للدورةیاإلقتراح العام الذي یدعم المعیار هو أن كل العناصر التي   

یتم تطبیق هذا االقتراح في المعالجة الموصى بها . یجب أن تدخل في تحدید الربح الصافي أو الخسارة للدورة

. التغیرات في التقدیرات، وأثر األخطاءراكم للتغیرات في السیاسة المحاسبیة، األثر المت: لثالث صعوبات

 & Epstein) .والعامل المشترك بینها هو أن جمیعها تخلق مشاكل لقابلیة المقارنة بین الدورات المحاسبیة

Jermakowicz; 2008) 

، أو إذا یلزم بذلك محاسبي تغییر السیاسة المحاسبیة إال إذا كان القانون أو معیارال یجب أن یتم   

المعالجة وتتمثل . كان التغییر یؤدي إلى معلومات أكثر مالءمة وأكثر موثوقیة عن المعامالت واألحداث

 إظهار عناصرأو المیزانیة االفتتاحیة لألرباح المحتجزة في تعدیل  في هذه الحالة فيالمحاسبیة الالزمة 

وعندما یكون تغییر السیاسة . طبیق سیاسة محاسبیة جدیدةفي حالة ما إذا تم ت أخرى لألموال الخاصة

 Epstein)المحاسبیة اختیاریا، على الكیان أن یقدم تفسیرا للتغییر، بتوضیح السبب والتقدیر الكمي ألثر التغییر

& Jermakowicz; 2008). 

الدیون، الضمانات، عن حاالت عدم األكادة التي توجد في تنتج التغییرات في التقدیرات المحاسبیة 

في دورة یل األثر على الربح أو الخسارة سجویجب ت. لألصول المهتلكة) العمر اإلنتاجي(وفترة المنفعة 

كما یجب اإلفصاح عن طبیعة وقیمة . في تلك الدورة ودورات مستقبلیة إذا كان للتغییر أثر علیهاالتغییر، أو 

  .التغییر

تصحح األخطاء المادیة المكتشفة . راف، العرض واإلفصاحیمكن أن تنشأ أخطاء في القیاس، اإلعت

أما إذا تم اكتشاف أخطاء مادیة بعد إصدار القوائم المالیة فیجب تصحیحها . فورا قبل إصدار القوائم المالیة
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وحتى إذا كان أبعد من ذلك زمنیا، یجب . المبالغ المقارنة للدورة السابقة التي حدث فیها الخطأبإعادة صیاغة 

  .دورة السابقةدیل المیزانیات االفتتاحیة للتع

  

 (IFRS 5)العملیات غیر المستمرة   -5- 2-4

البیع والعملیات غیر  ة لغرضالمقتناهو األصول غیر الجاریة  IFRS 5العنوان الكامل للمعیار   

. نتائج الدورات في التنبؤمستخدمي الحسابات لاستخدام العملیات غیر المستمرة من فائدة  دُّ حُ تَ . المستمرة

، ولكن هذا المرغوب بالنسبة للشركات اإلفصاح عن العملیات غیر المستمرة بشكل منفصلمن حیث سیكون 

 & Epstein)"غیر المستمرة" ـیطرح تساؤالت عما یجب االفصاح عنه، عما یجب قیاسه وعن المقصود ب

Jermakowicz; 2008)  .فتطبق العتراف والقیاس بالنسبة ل، أما قط ف العرض واإلفصاح یتناول المعیار

  .، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالتدهور والمؤوناتاألخرى IFRSمبادئ معاییر 

العملیة غیر المستمرة هي أحد عناصر الكیان التي تم التخلص منها أو تم تصنیفها على أنها مقتناة 

خطة واحدة  وتكون جزءا من. أو منطقة جغرافیة للعملیات مستقال اكبیر  اتجاری اخطوهي تمثل . لغرض البیع

خط تجاري كبیر مستقل أو منطقة جغرافیة للعملیات، أو تكون عبارة عن فرع تم اقتناؤه من منسقة للتخلص 

  . بنیة إعادة بیعه

یجب أن یكون هناك إفصاح منفصل في قائمة الدخل عن اإلیرادات، النفقات والربح قبل الضریبة 

كما یجب اإلفصاح بشكل منفصل عن صافي التدفقات النقدیة الخاصة بهذه . للعملیات غیر المستمرة

  .وهذا سیساعد أولئك الذین یریدون التنبؤ بالعملیات المستمرة. العملیات

 (IAS 14)ة القطاعیة التقاریر المالی  -6- 2-1

إلى حد بعید الجزء  تمثلالخبراء أن المعلومات عن القطاعات القوائم المالیة دائما ما یقول مستخدمو 

إذا تعلم  القدرة التنافسیة فقدانومن جهة أخرى، یمكن . المعلومات األكثر إثارة لالهتمام في كل مجموعة

  .)Raffournier; 2006( المنافسون والعمالء الكثیر عن المؤسسة

التقاریر المالیة القطاعیة باتخاذ القرار عن مدى التفاصیل  التي تتضمنهاتتعلق المسائل الرئیسیة 

  . وكیفیة تحدید القطاعات بالشكل الذي یجعل المعلومات قابلة للمقارنة بین المؤسسات وبین الدورات المرغوبة

على المؤسسات التي یتم تداول أوراقها المالیة علنا وغیرها من الكیانات  IAS 14یطبق المعیار 

عمال المختلفة دیدا قطاعات األتقاریرها المالیة حسب القطاع، وتحیجب على المنشأة إعداد . الهامة اقتصادیا
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ى قطاعات األعمال هي عبارة عن مركبات تتحدد بناءا عل. ومختلف المناطق الجغرافیة التي تعمل بها

أما القطاعات الجغرافیة فتتحدد على أساس بیئة . المنتوجات أو الخدمات ذات األخطار والعوائد المتماثلة

  .اقتصادیة معینة، موقع أصول أو عمالء

أن تنظر المنشأة إلى هیكلها التنظیمي الداخلي ونظم إعداد تقاریرها الداخلیة  IAS 14یتطلب المعیار 

ث أنه من المحتمل أن تحدد أغلب المنشآت قطاعات أعمالها وقطاعاتها حی. بغرض تحدید هذه القطاعات

  . الجغرافیة كوحدات تنظیمیة تعد تقاریر لمجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي

 (IAS 24)عن األطراف ذات العالقة  اإلفصاح  -7- 2-1

مفیدة أو ما إن كانت العالقة مخاوف بشأن  تخلقعندما تكون هناك عالقة وطیدة بین منشأتین، قد  

أو عندما  توجد مثل هذه العالقات عندما یكون ألحد الطرفین القدرة على التحكم في الطرف اآلخر. ضارة

علومات ال یمكن لمسنخدم وفي حالة غیاب الم .من خالل قراراته المالیة والعملیاتیة ایمارس علیه تأثیرا ملموس

  .الناتجة عنهاالقوائم المالیة الحكم على العالقة أو على المعامالت 

تحدید األطراف ذات العالقة وما الذي ینبغي في  IAS 24تتمثل المسائل الرئیسیة التي یتناولها المعیار 

  .اإلفصاح عنه فیما یخص العالقات والمعامالت الناتجة عنها

تعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان ألحدها القدرة على التحكم في طرف آخر أو إذا كان یمارس 

ویشمل التعریف . في اتخاذ القرارات المالیة والعملیاتیة) مساهمة في قرارات السیاسة(تأثیرا ملموسا علیه 

 joint control, common control, subsidiaries, associates)المفصل المنشآت الخاضعة لرقابة المشتركة، 

and joint ventures). ویعرف . بالقانون أو باالتفاقة، التأثیر الملموس یمكن أن یكتسب بمشاركة الملكی

بأفراد األسرة الذین من المتوقع أن یؤثروا أو یتأثروا بفرد في  "close family members: أفراد األسرة المقربین"

  .(Epstein & Jermakowicz; 2008) التعامل مع كیان

ن، و الممول مشترك؛ الشركات التي لدیها مدیر :العالقات التالیة لیست بالضرورة أطرافا ذات عالقة

 ،االتحادات التجاریة، المنافع العامة، األقسام والوكاالت الحكومیة في تعاملها العادي مع أي منشأة

  .االمتیاز، الموزعین أو الوكالء أصحاباالتصاالت التجاریة مثل العمالء، الموردین، 

عن العالقات التي یكون فیها التحكم موجودا بغض النظر عما إن كان هناك  یجب اإلفصاح

إذا كانت هناك معامالت بین األطراف ذات العالقة یجب اإلفصاح عن طبیعة . معامالت بین األطراف
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ح ما لم یكن االفصا المتماثلة) البنود(یمكن القیام بتجمیع العناصر  كما .العالقة باإلضافة إلى نوع المعاملة

  .المنفصل ضروریا لفهم األثر على القوائم المالیة

  .مدیریلزم المعیار باإلفصاح عن تعویضات مستخدمي اإلدارة األساسیین بما فیهم أي 

  

 (IAS 33)ائد السهم ع -8- 2-1

إلى وضع مبادئ لإلفصاح والعرض لعائد السهم مما یؤدي إلى تحسن مقارنة األداء یهدف المعیار 

یولي المعیار اهتماما . بین مؤسسات مختلفة في نفس الفترة وبین مختلف الدورات المحاسبیة لنفس المؤسسة

  .)Raffournier;2006( في معادلة عوائد السهم الواحد) القاسم(المقام خاصا لعدد األسهم الصادرة، التي تشكل 

حیث یجب أن تفصح المؤسسة عن  . تداول أسهمها علنا یتم المعیار على المؤسسات التي یطبق

تشیر حیث . (قائمة الدخلبنفس األهمیة في المخففة للسهم الواحد للسهم الواحد وعوائد األساسیة  العوائد

الحالیین، بینما تشیر العوائد المخففة للسهم إلى العوائد العوائد األساسیة للسهم إلى العوائد المتاحة للمساهمین 

  ).المتاحة إذا تمت كل التحویالت المحتملة لألسهم العادیة

وكذلك وصف  المبالغ المستعملة في حساب العائد على السهم الواحدیجب أن یتم اإلفصاح عن 

الصادرة لیستعمل كمقام في المتوسط المرجح لعدد األسهم یجب حساب وبشكل خاص، . بهاطریقة حسا

 ابتعاون وثیق مع المنظمات العالمیة للمحللین المالیین على هذ IASCوقد عملت . معادلة عوائد السهم الواحد

 .الموضوع

  (IAS 34)التقاریر المالیة المرحلیة   -9- 2-1

المالیة لدى المنظمین الوطنیین لألوراق المالیة قواعد متنوعة تعتمد علیها الشركات لنشر التقاریر   

 (Roberts, Weetman &Gordon; 2005) :وتتمثل المسائل الرئیسیة في .وتكرار ذلك المرحلیة

للمساعدة في التنبؤ بنتائج السنة المالیة الجاریة، أو للمساعدة في هل التقاریر المالیة المرحلیة موجهة  - 

  التوقعات بشكل عام؟

توزیعا غیر منتظم على مدار السنة، هل یجب االعتراف به كما  اإذا كان النشاط اإلقتصادي موزع - 

  لإلیرادات والنفقات خالل العام ككل؟) تجانس(حدث أو یجب أن یكون هناك تملییس 

ولجنة البورصة لتحدید الشركات التي تكون ملزمة بنشر  لمنظمین الوطنیین لألوراق المالیةلویعود القرار 

  .ذلك فیها یتم ات التيمر ال وعددتقاریر مالیة مرحلیة، 
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، قائمة دخل مختصرة، قائمة تدفقات )ملخصة( یجب أن یتضمن التقریر المرحلي میزانیة مختصرة

حسب  ویجب االعتراف بالبنود. نقدیة مختصرة، قائمة مختصرة لتغیرات حقوق الملكیة، ومالحق مختارة

 .(Epstein & Jermakowicz; 2008) المقدرةعالقتها بأرقام الفترة ولیس حسب عالقتها بالبیانات السنویة 

ة لألصول، التعاریف المستعملة في التقاریر المرحلیوكذلك یجب أن تكون المبادئ المحاسبیة   

ویجب االعتراف . للمنشأة هي نفسها المستعملة في القوائم المالیة السنویة الخصوم، الدخل، األعباء

أما بالنسبة لنفقات الرسوم المرحلیة فیجب قیاسها . باإلیرادات والتكالیف عند حدوثها ولیس توقعها أو تأجیلها

ق المعیار إذا ُیطبَّ .  (Epstein & Jermakowicz; 2008) لضریبة على الدخل السنويالمتوقع لمعدل الباستخدام 

، ویشجع المعیار نشر تقاریر نصف سنویة على ذلكأو اختارت بنشر تقاریر مرحلیة كانت المنشأة ملزمة 

  .ن یوم بعد نهایة الدورةیاألقل بالنسبة لكل المؤسسات العمومیة وذلك خالل ست

 االعتراف باألصول وقیاسها - 2-2

 :خالل اإلشارة إلى المعاییر التالیةمن ) التقییم(یمكن الحدیث عن مسائل قیاس األصول 

 املعيار(IAS 2):املخزونات؛� 

 املعيار(IAS 23):؛�ق��اضت�اليف��  

 املعيار(IAS 16):املمتل�ات،�امل�شآت�واملعدات؛� 

 املعيار�(IAS 38):صول�املعنو�ة؛�� 

 املعيار�(IAS 36):انخفاض�قيمة��صول؛�� 

 املعيار(IAS 40):العقارات��س�ثمار�ة(عقارات�التوظيف�� .( 

 

 (IAS 2)المخزونات  -1- 2-2

ویقوم المعیار بشكل . یعتبر تقییم المخزونات جانبا مهما في تحدید الربح أو الدخل الصافي للمنشأة

. عندما تباع المخزونات إالالربح ب عترفللتقییم تضمن بأن یأساسي على التكلفة التاریخیة، حیث یوفر قواعد 

 .  الحالة التي هي علیهاكما یضمن كذلك بأن تتضمن المخزونات كل تكالیف إیصالها إلى المكان و 

 Roberts, Weetman) :المعیار قواعد للتقییم، وتتمثل أهم الجوانب التي یحتویها فیما یلي یتضمن

&Gordon; 2005)  

  یجب أن تقیم المخزونات بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحصیل أیهما أقل؛ - 

وتكالیف أخرى إلیصال المخزونات إلى یجب أن تتضمن التكلفة كل تكالیف الشراء، تكالیف التحویل،  - 

  المكان والحالة التي هي علیها؛
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على أساس الطاقة  غیر المباشرة الثابتة والمتغیرة اإلنتاج لتكالیف انظامی اتتضمن التكالیف تخصیص - 

اإلنتاجیة العادیة ویتم إدماج هذه التكالیف في تكلفة المخزونات إذا كانت مرتبطة بإیصال المخزونات 

  والحالة التي هي علیها؛ للمكان

  ؛)IAS 23حددها المعیار (وفي حاالت محدودة یتم إدماج تكالیف اإلقتراض في تكلفة المخزونات  - 

  .یمكن استعمال التكلفة المعیاریة أو طریقة التجزئة لالقتراب من التكلفة - 

ح المعیار عندما الیكون ممكنا تطبیق طریقة التحدید العیني لتحدید تكلفة عناصر المخزون، یسم

  .أو طریقة التكلفة الوسطیة المرجحة (FIFO)باستخدام طریقة الوارد أوال یخرج أوال 

سنة  لهأول صدور حیث كان  1993 المعیار لسنةمراجعة  حلت محل 2003المعیار لسنة نسخة   

الوارد أخیرا طریقة  E 32أدخل  .موضع جدلهذا المعیار كان بالنسبة لتطبیق مشروع قابلیة المقارنة . 1975

 LIFOلمعارضة الشدیدة الالحقة من الدول التي تستخدم طریقة نظرا ل كبدیل مسموح به (LIFO)أوال  صرفی

أو التكلفة الوسطیة  FIFOعن التكلفة باستخدام الطریقة المفضلة  إفصاح هناككون ییر أنه یجب أن غ

كطریقة مسموحة لقیاس تكلفة  LIFO معیار كان إزالة لل 2003نسخة أهم تغییر في . المرجحة

 .(Roberts, Weetman &Gordon; 2005)المخزون

 (IAS 23) االقتراضتكالیف  -2- 2-2

غیر أن . كأعباء للدورة التي تحققت فیهافي أغلب الحاالت تسجل الفوائد على األموال المقترضة 

نها تخلق ربحا الفوائد أصول ولیست أعباء، ذلك لكو هناك حاالت ترغب فیها المنشآت في إثبات أن 

 وقد یتم تطبیق هذا على فوائد األموال المقترضة لتمویل مشروع للتطویر على سبیل المثال. مستقبلیا

)Raffournier; 2006(.  

ي االعتراف بتكالیف االقتراض كأعباء للدورة التي تتمثل األولى فیسمح المعیار بطریقتین للمعالجة، 

إمكانیة رأسملة تكالیف االقتراض كجزء من تكلفة األصل الذي خصص والمعالجة البدیلة هي . حدثت فیها

. القرض الكتسابه أو إنشائه أو إنتاجه والذي یتطلب وقتا كبیرا لیصبح جاهزا لالستخدام المنتظر أو البیع

ویجب أن یتوقف تسجیل تكالیف االقتراض على أنها أصل عندما تكتمل كل األنشطة الضروریة لتحضیر 

  .)Raffournier; 2006( تخدام أو البیعاألصل لالس

یجب اإلفصاح عن قیمة تكالیف االقتراض التي تمت رأسملتها خالل الدورة ومعدل الرأسملة 

  .المستخدم
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 (IAS 16)الممتلكات، المنشآت والمعدات  -3- 2-2

تتمثل المسائل المحاسبیة األساسیة المتعلقة بالممتلكات، المنشآت والمعدات في توقیت االعتراف 

بهذه األصول، المبالغ التي تظهر بها في المیزانیة والمبالغ التي یجب أن تسجل على أنها انخفاض في قیمة 

  .كما یتناول المعیار كذلك اإلفصاح عن المعلومات المرتبطة بهذه األصول. هذه األصول

لس لإلطار المفاهیمي لمجالتي تتبع الشروط العامة و یشرح المعیار شروط اإلعتراف باألصل 

تختار المنشأة إما  بعد ذلكو بالنسبة لمسألة االعتراف، یقیم األصل بالتكلفة . المعاییر المحاسبیة الدولیة

في نموذج التكلفة یقیم األصل بالتكلفة مطروح منها االهتالك المتراكم . نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقییم

یم فیقیم األصل بالقیمة العادلة مطروح منها االهتالك أما في نموذج إعادة التقی. ونواقص القیمة المتراكمة

 وٕاذا تم. فعلیها اعتماده بانتظامٕاذا اختارت المنشأة نموذج إعادة التقییم و . المتراكم ونواقص القیمة المتراكمة

إعادة تقییم عنصر من عناصر الممتلكات، المنشآت والمعدات فیجب أن تخضع كل الفئة التي ینتمي إلیها 

  .(Epstein & Jermakowicz; 2008) التقییم إلعادة

فترة منفعة  تخصیص المبلغ القابل لالهتالك علىوكیفیة  الهتالكایعرض المعیار كذلك قواعد 

  .كما یعرض متطلبات اإلفصاح بالنسبة للقوائم المالیة األساسیة والمالحق .األصل

التي كانت عبارة عن مراجعة للنسخة الصادرة سنة  1998للمعیار حلت محل نسخة  2003نسخة 

بأن تكون  E 32في مشروع قابلیة المقارنة، تم اقتراح في . 1982محل نسخة بدورها والتي حلت  1993

. المعالجة المفضلة للمبالغ الكبیرة بالتكلفة التاریخیة، بینما تكون الطریقة البدیلة المسموحة هي إعادة التقییم

باإلشارة إلى القیاس الالحق لالعتراف األولي، إال أن الرأي  للمعیار فكانت مختلفة 1998أما صیاغة نسخة 

 ,Roberts) ٕاعادة التقییم كمعالجة بدیلة مسموحةعالجة مفضلة و بقي نفسه فیما یتعلق بالتكلفة التاریخیة كم

Weetman &Gordon; 2005). 

الذي كان أحد المعاییر السابقة  IAS 4بالنسبة لالهتالك فقد تم تناوله بشكل منفصل في المعیار أما   

: ألن موضوع االهتالك تمت تغطیته في المعاییر التالیة 1999وقد تم سحبه سنة . وكان ذو طبیعة عامة

IAS 16 ،IAS 22  وIAS 38.  أهم جوانب االهتالك هي تلك المتعلقة بالممتلكات، المنشآت والمعدات

 IAS 16. (Roberts, Weetman &Gordon; 2005)ویتناولها حالیا المعیار 
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ألي عنصر من عناصر الممتلكات، القیمة الدفتریة یجب أن تتجاوز  ه الأن IAS 16یذكر المعیار 

ومن الضروري األخذ بعین االعتبار انخفاض القیمة لألصل . المنشآت والمعدات قیمته القابلة لالسترداد

تم قبول  . IAS 36 هو وقد أصبح انخفاض القیمة موضوع معیار منفصل. لتحدید قیمته القابلة لالسترداد

للمعیار بشكل أساسي بتوفیر  2003اهتمت نسخة . لبرنامج المعاییر األساسیة IOSCOلدى  IAS 16المعیار 

 .(Roberts, Weetman &Gordon; 2005)  توجیهات وٕایضاحات إضافیة ضمن المبادئ الموضوعة

 (IAS 38)األصول المعنویة  -4- 2-2

والمقصود بقابل للتحدید هو . أصل غیر نقدي قابل للتحدید لیس له وجود مادي األصل المعنوي هو  

ویحدد المعیار قواعد االعتراف . عن حقوق قانونیة اللفصل عن الكیان أو ناتج أن یكون األصل قابال

 .(Dick & Missionier-Piera; 2010)  والقیاس لهذه األصول

یجب االعتراف . یطبق المعیار على كل األصول المعنویة ما لم تكن ضمن نطاق معیار آخر

باألصل المعنوي فقط إذا كان من المحتمل أن یتحقق عنه منافع اقتصادیة مستقبلیة، ویمكن قیاس تكلفته 

نموذج إعادة وبعد االعتراف األولي لألصل یجب على المنشأة أن تختار إما نموذج التكلفة أو . بموثوقیة

وفق نموذج التكلفة یسجل األصل بالتكلفة مطروح منها االهتالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمة . التقییم

أما في نموذج إعادة التقییم فیسجل األصل بالقیمة العادلة بتاریخ إعادة التقییم مطروح منها أي . المتراكمة

 & Epstein)لتقییم بتقلبات القیمة العادلة لألصل ویرتبط تكرار إعادة ا. خسائر إطفاء متراكم الحقة

Jermakowicz; 2008).  

محددة لعدم وجود حد متوقع للفترة ) عمر انتاجي(بعض األصول المعنویة ال یكون لها فترة منفعة 

وهذا النوع من األصول المعنویة ال یجب اهتالكه وٕانما . التي من المتوقع أن تولد خاللها تدفقات نقدیة

  .IAS 36الختبار انخفاض القیمة سنویا وفقا للمعیار تخضع 

شهرة المحل المولدة داخلیا ال یتم االعتراف بها كأصل معنوي ألنها غیر قابلة للتحدید بالنسبة ل

ویتم تصنیفها إلى مرحلة البحث ومرحلة ). حیث ال یمكن فصلها عن الكیان وال تنتج عن حقوق قانونیة(

  .(Epstein & Jermakowicz; 2008) الجة الخاصة بمصاریف البحث والتطویروتتبع بعدها المع. التطویر

ا هنا بشكل مإال أنه تم تناوله IAS 38 حالیا جزء من المعیار ماعلى الرغم من أن البحث والتطویر ه

تتمثل المسألة الرئیسیة فیما إن كان یجب اعتبار نفقات البحث والتطویر كأعباء . اممنفصل نظرا ألهمیته

  :حدد المعیار التعاریف التالیة. للدورة أو ضمن األصول
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  هو عبارة عن تحقیق أصلي ومخطط یتم القیام به بهدف اكتساب معارف علمیة أو تقنیة جدیدة؛: البحث

هو تطبیق نتائج البحث أو معارف أخرى على خطة أو تصمیم إلنتاج منتوجات أو مواد أو : التطویر

  . التجاري ة أو القیام بتحسینات علیها قبل بدء االنتاج أو االستخدامعملیات أو نظم أو خدمات جدید

  (Epstein & Jermakowicz; 2008)  :ما یليبیلزم المعیار 

  یجب االعتراف بنفقات البحث كأعباء للدورة التي حدثت فیها وال یتم االعتراف بها كأصول معنویة؛ - 

یجب االعتراف بنفقات التطویر على أنها أصول معنویة فقط إذا تم إثبات استیفاء شروط معینة محددة  - 

مبلغ نفقات . للمعیار، تتعلق بموثوقیة األصل وتوقع المنافع االقتصادیة المستقبلیة 57في الفقرة 

سلوب التطویر المعترف به كأصل یجب أن یهتلك ویعترف به كعبء على أساس نظامي یعكس األ

 المتبع لالعتراف بالمنافع االقتصادیة المرتبطة به؛

وعند اعتبار . یجب أن تفصح القوائم المالیة عن مبلغ نفقات البحث والتطویر المعترف به كأعباء للفترة - 

نفقات التطویر كأصل یجب اإلفصاح عن طریقة االهتالك المتبعة ومعدل االهتالك المستعمل 

  .لكة للفترةوتكالیف التطویر غیر المهت

     

 (IAS 36) قیمة األصول انخفاض -5- 2-2

وهناك خطر لحصول  .تطبیقا لمبدأ الحیطة والحذر ال ینبغي المبالغة في قیمة األصول في المیزانیة

في بعض الحاالت، عندما تهتلك األصول الثابتة على ف. ذلك عند اعتماد المحاسبة وفق التكلفة التاریخیة

هذا االهتالك بعین االعتبار التغیر المفاجئ في الظروف التي سببت ال یأخذ أساس التكلفة التاریخیة، 

یكون مثاال إلنخفاض قیمة األصل، عدى االهتالك مثل هذا اإلنخفاض غیر المتوقع . انخفاض قیمة األصل

 & Epstein) :یتناول المعیار سؤالین أساسیین. العادي، والذي یتطلب االعتراف به في القوائم المالیة

Jermakowicz;2008)  

  ما هي الشروط التي تظهر أنه حدث انخفاض في القیمة؟ - 

   ما هي الطریقة أو الطرق التي یجب استخدامها لقیاس هذا االنخفاض في القیمة؟ - 

تتجاوز قیمته القابلة ) المحاسبیة(یعتبر أن هناك انخفاض في قیمة األصل إذا كانت قیمته الدفتریة 

وٕاذا وجدت هذه . یجب مراجعة األصول في نهایة كل دورة لتحدید مؤشرات انخفاض القیمةحیث . لالسترداد

المؤشرات یجب حساب القیمة القابلة لالسترداد بشكل مفصل، والتي تتحدد بأعظم قیمة بین القیمة العادلة 

القیمة التي یمكن  القیمة العادلة مطروح منها تكالیف البیع هي. وقیمة المنفعة) مطروح منها تكالیف البیع(



عاي���املحاس�ية�الدولية�كتجسيد�للتوافق�املحاس���الدو��امل: الفصل�الثالث  

 

116 
 

أما قیمة المنفعة فهي . بیع تجاري بحت مطروح منها تكالیف التنازلالحصول علیها من بیع األصل في 

 & Epstein) القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من األصل أو الوحدة المولدة للنقدیة

Jermakowicz; 2008) .  

إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل أو للوحدة المولدة للنقدیة أكبر من القیمة القابلة لالسترداد، یتم 

عتراف بها یجب عكس خسارة انخفاض القیمة المعترف بها في دورة سابقة واالو . االعتراف بانخفاض القیمة

ویجب . بانخفاض القیمة السابقكإیراد إذا كان هناك تغیر مالئم في التقدیرات المستخدمة عند االعتراف 

قیاس القیمة القابلة لالسترداد لألصول المعنویة التي لیس لها عمر محدد سنویا بغض النظر عما إذا كانت 

 .مؤشرات انخفاض القیمة متوفرة أم ال

یجب أن یتم اإلفصاح عن خسائر إنخفاض القیمة خالل الدورة المحاسبیة لكل فئة من فئات 

األصول المالیة، معیار على كل األصول باستثناء المخزونات، الضرائب المؤجلة، ویطبق ال. األصول

    .عقارات التوظیف، األصول البیولوجیة، األصول الناتجة عن عقود اإلنشاء، ومنافع المستخدمین

 (IAS 40) )العقارات االستثماریة( عقارات التوظیف -6- 2-2

 تمی عندماألصول الثابتة الملموسة من فئة العقارات، لبالنسبة قیاس البللمعیار ترتبط المسألة الرئیسیة 

 القیمة یسمى كذلك بزیادة(ة أو الرتفاع متوقع في قیمتها إیرادات إیجاریكاستثمار بغرض كسب  االحتفاظ بها

في بعض الدول، من بینها المملكة المتحدة، هناك . ستعمل في النشاط الیومي للمنشأةتال  هيف. )یةرأسمالال

ول األصهذه وفي دول أخرى هناك رأي بأن  . على أساس القیمة السوقیة لو األصهذه ینبغي تقییم رأي بأنه 

  .)Raffournier; 2006( ختلف عن أي أصول مملوكة أخرى ویجب أن تسجل بالتكلفة المهتلكةال ت

نموذج واحد من بین نموذجین محاسبیین وتطبیق النموذج المختار یلزم المعیار المؤسسات باختیار 

یتمثل النموذج األول في نموذج القیمة العادلة، والنموذج الثاني هو . بانتظام على كل عقارات التوظیف

رات التوظیف بالقیمة العادلة في نموذج القیمة العادلة یجب أن تقاس عقا. نموذج التكلفة التاریخیة المهتلكة

غیر محقق  اوهذا مثیر للجدل ألنه یضع ربح(ویجب االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة في قائمة الدخل 

قیاس المتمثلة في  IAS 16 أما نموذج التكلفة فیطابق المعالجة المفضلة في المعیار). في قائمة الدخل

عند اختیار نموذج التكلفة، تتم . خسائر انخفاض القیمة المتراكمةاألصول بالتكلفة المهتلكة مطروح منها 

  .(Epstein & Jermakowicz; 2008)  مناقشة القیمة العادلة لعقارات التوظیف كمعلومة إضافیة
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یلي ومحاسبتها یمكن تصنیف حصة الممتلكات التي َیحتفظ بها المستأجر بموجب عقد اإلیجار التشغ

واستخدم المستأجر نموذج القیمة العادلة لألصل  عقارات التوظیفإذا استوفت تعریف  عقارات توظیفك

  .هالمعترف ب

  

 وقیاسها خصوماالعتراف بال - 2-3

  :الخصوم  من خالل اإلشارة إلى المعاییر التالیة) تقییم(یمكن الحدیث عن مسائل قیاس

 املعيار(IAS 10)حداث�الالحقة�لتار�خ�إعداد�امل��انية؛��� 

 املعيار(IAS 37)صول�املحتملة�و�ل��امات�املحتملة؛)املخصصات(املؤونات����، 

 املعيار (IAS 12)الضرائب�ع���الدخل؛��� 

 املعيار)(IAS 17عقود��يجار؛� 

 املعيار(IAS 19)منافع�املستخدم�ن؛�   

 

 (IAS 10) األحداث الالحقة لتاریخ إعداد المیزانیة -1- 2-3

. تتحدد نتائجها بأحداث مستقبلیة قد تحدث أو ال )أوضاع( عدة حاالت المیزانیةبتاریخ إعداد توجد 

أما إذا كان هناك احتمال . فإذا كان احتمال الحدوث مرتفعا، فإن االلتزام سیستحق ویتم تسجیله في المیزانیة

ومعالجة . للحدوث، فإن االلتزام یقید على أنه التزام محتمل ویتم اإلفصاح عنه في المالحقضعیف 

   .IAS 37لتزامات المحتملة یتناولها المعیار اال

وقبل تاریخ المصادقة على إصدار  إعداد المیزانیة تاریخیمكن أن تشیر األحداث التي تحدث بعد 

االختبار . تعدیالت على األصول وااللتزامات أو یمكن أن تتطلب إفصاحا إلى الحاجة إلجراء القوائم المالیة

إعداد المیزانیة أو یوفر حول الظروف السائدة بتاریخ  ةإضافی أدلةیقدم  األساسي هو ما إن كان الحدث

إفالس وكمثال عن األحداث التي تتطلب إجراء تعدیالت،  .معلومات تتعلق بتطبیق فرضیة استمراریة المنشأة

تاریخ إعداد المیزانیة یؤكد أن الخسارة في الذمة المدینة كانت قائمة في تاریخ إعداد المیزانیة عمیل بعد 

  .)Raffournier; 2006( ویتطلب من المشروع تعدیل القیمة المرحلة للذمم المدینة التجاریة

األرباح الموزعة للفترة المقترحة أو المصرحة بعد تاریخ إعداد المیزانیة وقبل المصادقة على القوائم 

  .فصاح عنها في شكل مالحظات في المالحقوتتطلب اإل. المالیة ال یجب االعتراف بها كالتزامات للفترة
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 (IAS 37)، األصول المحتملة وااللتزامات المحتملة )المخصصات( المؤونات -2- 2-3

یصف المعیار المعالجة المحاسبیة واإلفصاح لكل المؤونات، االلتزامات المحتملة واألصول المحتملة 

  .المسجلة بالقیمة العادلة وبعض التطبیقات الخاصة باستثناء تلك المتعلقة باألدوات المالیة

 .وتوقیت غیر مؤكدین )مبلغ( على أنها التزامات ذات قیمة )المخصصات(یعرف المعیار المؤونات   

التزام یمكن االلتزام المحتمل هو و . االلتزام البناء هو التزام ینتج عن اإلجراءات التي أنشأتها ممارسة سابقةو 

ویوجد االلتزام المحتمل كذلك عند وجود التزام . أن ینشأ عن أحداث سابقة وسیتأكد وجوده بأحداث مستقبلیة

أما األصل المحتمل فهو أصل یمكن أن ینشأ عن أحداث سابقة . ال یمكن قیاسه بموثوقیة كافیةحالي ولكن 

 .(Touron & Tondeur; 2004)  وسیتأكد وجوده بأحداث مستقبلیة

على أساس وجود التزام حالي واحتمال  )المخصصات(المؤونات یضع المعیار شروطا لالعتراف ب

یجب أن . واألصول المحتملة في القوائم المالیة خصوموال یجب االعتراف بال. حدوث تدفقات خارجة للموارد

الالزم لتسویة االلتزام الحالي  لإلنفاقهو أحسن تقدیر ) أو المخصص(یكون المبلغ المعترف به للمؤونة 

. ویجب حساب القیمة الحالیة المخصومة إذا كان هناك أثر للقیمة الزمنیة للنقود. بتاریخ إعداد المیزانیة

  .ورسوم توضیحیة عن كیفیة معالجة مختلف العناصر قرارال أشجار یتضمن المعیار

  

 (IAS 12)  الضرائب على الدخل -3- 2-3

وبما أن هناك فروقات التوقیت بین الدخل . عباء للدورة المرتبطة بهاتقید الضرائب على الدخل كأ

، یدمج أثر الضریبة في األعباء )محدد من طرف السلطات الضریبیةال(المحاسبي للمؤسسات والدخل الجبائي 

  .وفي الضریبة المؤجلة في المیزانیة الضریبیة في قائمة الدخل

بصرف ( المؤجلة لكل الفروقات المؤقتة الخاضعة للضریبةیلزم المعیار االعتراف بالتزام الضریبة 

بالنسبة لترحیل ( ویمكن االعتراف بالضریبة المؤجلة كأصل ). النظر عن بعض االستثناءات المحددة

بأن یكون إذا كان هناك احتمال ) غیر المستخدمة واإلعفاءات الضریبیة غیر المستخدمةالخسائر الضریبیة 

الخسائر الضریبیة غیر المستخدمة واإلعفاءات متاحا لالستفادة من  في المستقبل الربح الخاضع للضریبة

ألنه یغطي فروقات التوقیت المؤقتة وكذلك " الفروقات المؤقتة"واستعمل مصطلح . الضریبیة غیر المستخدمة

  .بعض الفروقات بین المعالجة المحاسبیة والمعالجة الجبائیة التي لیس سببها التوقیت
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بالمبلغ المتوقع تسدیدها أو استردادها بموجب قاس التزامات وأصول الضریبة الجاریة تیجب أن 

بمعدل الضریبة ویجب أن تقاس التزامات وأصول الضریبة المؤجلة . القانون النافذ بتاریخ إعداد المیزانیة

  .المتوقع تطبیقه عند تسویة االلتزام أو تحقق األصل

   .كما یحدد متطلبات اإلفصاح بالنسبة للضرائبویمنع المعیار مقاصة االلتزامات 

 (IAS 17) عقود اإلیجار -4- 2-3

وقد قمنا  .المعالجة المحاسبیة لعقود اإلیجار بالنسبة لكل من المستأجر والمؤجر المعیارهذا یتناول   

 .التزام المستأجر لعقد اإلیجار اإلبالغ عنالرئیسي هو  ر مع فئة االلتزامات ألن االنشغالبإدماج هذا المعیا

اإلبالغ عن االلتزام الكامل لعقد اإلیجار التمویلي، والذي  فيفبالنسبة للمستأجر یتمثل االنشغال الرئیسي 

فتتمثل في اإلبالغ عن إیرادات التأجیر  للمؤجر ةالرئیسی أما االنشغاالت. األصل في المیزانیةبدوره یجعل 

  (Barbe & Didelot; 2010) .ار كأصلواإلبالغ عن قیمة عقد اإلیج

  لمستأجربالنسبة ل  - أ

أما قائمة الدخل فیجب . كأصل والتزام یلزم المعیار باإلبالغ عن عقد اإلیجار التمویلي في المیزانیة

ویجب تطبیق طریقة عقد اإلیجار التمویلي . أن تظهر اهتالك األصل والفائدة على الرصید المتبقي لاللتزام

بموجب عقود اإلیجار المحتفظ بها ) العقارات االستثماریة(على عقارات التوظیف  IAS 40في المعیار 

   .التشغیلیة

أن یتم تحمیل قائمة ویجب . دا عقد اإلیجار التمویليهو أي عقد إیجار ع عقد اإلیجار التشغیلي

ویجب أن یتم التخصیص على . الدخل بدفعات اإلیجار المحددة بعقد اإلیجار على طول مدة عقد اإلیجار

  (Epstein & Jermakowicz;2008) .أساس منتظم یعكس النمط الزمني لمنفعة المستخدم

التمویلیة وعقود اإلیجار التشغیلیة غیر د اإلیجار و بالحد األدنى لدفعات عق االلتزامیجب اإلفصاح عن 

   . القابلة لإللغاء لمدة تفوق سنة في شكل ملخص یحدد مبالغ الدفعات وفترات استحقاقها

   لمؤجرل بالنسبة -ب

حیث یجب حساب دخل الفترة لبلوغ . تكمن المشاكل في اإلبالغ عن دخل الفترة وطبیعة األصل

ویجب االعتراف . معدل عائد ثابت على استثمار المؤجر أو صافي تدفق نقدي جید على مدى عمر األصل

   (Epstein & Jermakowicz;2008) .باألصل كحساب مدین بمبلغ یساوي صافي االستثمار في عقد اإلیجار

 

https://www.amazon.fr/Laurent-Didelot/e/B004MKZW20/ref=dp_byline_cont_book_2
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 (IAS 19)   منافع المستخدمین  -5- 2-3

وقد تعرف  .في العدید من الدول في أجور المستخدمین امهم اتعتبر مخصصات التقاعد عنصر 

یقدم أصحاب العمل كذلك منافع . التكلفة بالنسبة لصاحب العمل تقلبات من دورة ألخرى تبعا لنوع الخطة

أخرى للمستخدمین مثل دفع الرواتب واألجور خالل فترات التغیب عن العمل، أو العالوات باإلضافة إلى 

صاحب العمل منافع یستمر المستخدم في أخذها بعد توقفه عن أن یدفع  یمكنو  .جورالمعدالت الطبیعیة لأل

هي أن المبالغ التي یدفعها والخاصیة المشتركة بین كل هذه المنافع . العمل في ظروف أخرى غیر التقاعد

ف بها یصف المعیار المبالغ التي یجب االعترا. صاحب العمل ال تكون دائما موزعة بالتساوي عبر الزمن

  .)Raffournier; 2006( والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها في القوائم المالیة للمنشأة الموظِّفة

خطة االشتراكات المحددة هي خطة استحقاقات التقاعد التي تتحدد بموجبها المبالغ التي ستدفع   

یجب  .االشتراكات المقدمةمن  اؤهنشإ تم كاستحقاقات للتقاعد بالرجوع إلى إیرادات صندوق استثماري

 تلك الفترةعلى أنها أعباء  فیما یتعلق بالخدمة في فترة محددة االعتراف باشتراكات المنشأة في الصندوق

(Touron & Tondeur; 2004). 

بموجبه تقدم المنشأة منافع لمستخدمیها مثل أن یتم تحدید ) ترتیب(خطة المنافع المحددة هي اتفاق   

یجب أن یتبع اإلنفاق  .تقدیرها قبل التقاعد انطالقا من تقدیرات وثیقة أو من ممارسة المنشأةالمنافع أو 

في الفترة الجاریة سلسلة من القواعد التي تركز على التزام التقاعد كالتزام واألصول المرتبطة بالخطة المسجل 

 .(Touron & Tondeur; 2004)  كما یلزم المعیار باإلفصاح الشامل. مقیمة بالقیمة العادلة

 

 أصول والتزامات: األدوات المالیة - 2-4

  :ینالتالی یاریناإلشارة إلى المعاألدوات المالیة من خالل یمكن الحدیث عن 

 املعيار(IAS 32)فصاح�والعرض�: �دوات�املالية�� 

 املعيار�(IAS 39)ع��اف�والقياس�: �دوات�املالية�� 

لمعاییر المحاسبیة المعاییر المحاسبیة الدولیة المتعلقة باألدوات المالیة الصادرة عن مجلس ا أحدثت  

خالل تطویرها، وذلك ألنها استغنت عن األسالیب التقلیدیة وانتقلت إلى التفكیر بشكل  اكبیر  الالدولیة جد

في القیاس في نهایة المطاف  للمالئمة التصور المثالي حیث یتمثل .خصوممختلف بخصوص األصول وال

بضرورة قیاس كل األصول وااللتزامات بقیمتها العادلة قي كل تاریخ محاسبي مع تسجیل التغیرات في القیمة 

األمر وقتا  یتطلب ،ولبلوغ هذا التصور من التكلفة التاریخیة كنقطة بدایة. العادلة كأرباح أو خسائر للدورة
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 Roberts, Weetman)سهلة التحدید وااللتزامات قیمة سوقیة  طویال، وباألخص إذا لم یكن لألصول

&Gordon; 2005). 

بدأ مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة عملیة التفكیر بشكل مختلف بشأن القیاس بالتركیز على القیمة   

في سیاق . العادلة لألدوات المالیة، عندما یكون هناك سعر سوق أو معلومات تسمح بتقدیر القیمة العادلة

أن فصل اإلفصاح والعرض عن القیاس طریقة  IASCوسابقته  IASBتطویر أفكار عن القیمة العادلة، وجد 

أن یكون هناك معیار واحد  يلاالمثمن و ). أو أكثر صعوبة(عملیة لتطویر جوانب محاسبیة أكثر تحدیا 

 . (Barbe & Didelot; 2010) یتناول اإلفصاح، العرض والقیاس

 (IAS 32)اإلفصاح والعرض : األدوات المالیة -1- 2-4

والتي یمكن . عرفت األسواق المالیة الدولیة تغیرا سریعا مع اتساع نطاق استخدام أدوات مالیة متنوعة

یهدف المعیار  .الفائدة معدالتة مثل مقایضات مشتقأدوات مالیة  أن تكون أدوات تقلیدیة مثل السندات أو

إلى تحسین فهم مستخدمي القوائم المالیة ألهمیة األدوات المالیة داخل أو خارج المیزانیة في الوضعیة 

 ;Barbe & Didelot) یتناول المعیار مسألة العرض واإلفصاح. المالیة، األداء والتدفقات النقدیة للمنشأة

2010). 

وسنشرح فیما بعد . من المثالي أن یتناول هذا المعیار مسألة القیاس إلى جانب العرض واإلفصاح

هو معیار لإلفصاح  IAS 32وبناءا علیه، المعیار . كیف أن مسائل القیاس أكثر صعوبة من حیث المعالجة

  .IAS 39بشكل أساسي لكنه یتناسق مع المعیار 

فعلى المنشأة المعدة للتقاریر المالیة أن تصنف . التصنیف والعرضیشرح المعیار بالتفصیل مسائل 

وعندما تتضمن أداة . األدوات المالیة في المیزانیة حسب مضمون االتفاقیات التعاقدیة عند االعتراف األولي

. وعنصر التزامات، على المنشأة االعتراف بأجزاء هذه األداة بشكل منفصل أموال خاصةمالیة مركبة عنصر 

كما یلزم المعیار . أدوات حقوق الملكیة وذلك ألغراض التصنیفو  عریفات لاللتزام الماليیعطي المعیار تو 

ویسمح . الخسائر والمكاسب المرتبطة باألدوات المالیة في قائمة الدخلاالعتراف بالفوائد، األرباح الموزعة، 

  .)Raffournier; 2006( خاصة فقطبتعویض األصول المالیة بالخصوم المالیة في حاالت 

وبهدف توفیر فهم للمخاطر لكل فئة من األصول المالیة، االلتزامات المالیة وأدوات حقوق الملكیة، 

األحكام والشروط والسیاسات المحاسبیة؛مخاطر معدل الفائدة؛مخاطر :یلزم المعیار باإلفصاح عن

  .(Epstein & Jermakowicz; 2008) االئتمان؛القیمة العادلة؛التحوطات
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 (IAS 39)االعتراف والقیاس : األدوات المالیة -2- 2-4

یحدد المعیار مبادئ االعتراف والقیاس بالنسبة لألصول وااللتزامات المالیة وبعض عقود شراء أو   

یتم قیاس األصول وااللتزامات . IAS 32أما العرض فیتناوله المعیار ). مثل السلع(بیع عناصر غیر مالیة 

القیمة "وأحد هذه القواعد هي  IAS 39المالیة المحتفظ بها بتاریخ إعداد المیزانیة حسب قواعد حددها المعیار 

وهذا . ویتم االعتراف بالتغیرات التي تحدث فیها كأرباح أو خسائر للدورة ،التي تظهر في المیزانیة" العادلة

یمكن أن یسبب تغیرات هامة في شكل ومحتوى المیزانیة وقائمة الدخل مقارنة  IAS 39یعني أن المعیار 

 )Raffournier;2006( (Barbe & Didelot;2010) .التكلفة التاریخیةاعتماد محاسبة بطریقة التقلیدیة للبال

وكأمثلة شوهدت في التقاریر المالیة . قواعد االعتراف والقیاس للمشتقات یحدد المعیار بشكل خاص

مستقبل العملة، العقود اآلجلة للعملة، مستقبل السلع، الفائدة، مقایضة العمالت،  معدلالسنویة مقایضة 

  )Raffournier; 2006(. والعقود اآلجلة للسلع

  :و عقود مالیة لها ثالث خصائصالمشتقات هي عبارة عن أدوات أ

تتغیر قیمتها استجابة لتغیرات معدل الفائدة، أو سعر السلع، أو سعر تحیل العملة  - 

  ، أو بعض المتغیرات األساسیة األخرى؛)السهم(األجنبیة، أو سعر األوراق المالیة 

  ؛أولي صغیر نسبیا أو تنطوي على استثمار ال تتطلب أي استثمار أولي - 

  .في المستقبلتتم تسویتها  - 

هذه الخصائص الثالث تجعل المشتقات ذات مخاطر، وعلى المستثمرین وغیرهم من أصحاب 

  . المصالح في المنشأة الذین یستخدمون مثل هذه المشتقات أن یكونوا على درایة بالمخاطر التي تنطوي علیها

إذا أصبحت طرفا في  على المنشأة أن تعترف باألصول أو االلتزامات المالیة في میزانیتها فقط

االعتراف من  ٕالغاءاختبارات االعتراف و یوضح المعیار . التعاقدیة لألداة) أو الترتیبات االحتیاطیة(األحكام 

  .واالعتراف األولي باألصل أو االلتزام المالي یكون بالقیمة العادلة. حیث المخاطر وعوائد الملكیة

  :أربع أصناف لألدوات المالیة هي IAS 39حدد المعیار 

یطبق هذا الوصف  :األصل أو االلتزام المالي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة - 

  على أصل أو التزام مالي تم االحتفاظ به ألغراض التعامل؛
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تنوي  هي أصول أو التزامات مالیة غیر مشتقة :استثمارات محتفظ بها حتى استحقاقها - 

  حتى أجل استحقاقها؛المنشأة االحتفاظ بها 

هي أصول مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة لیست مدرجة في : القروض والذمم المدینة - 

  سوق نشطة؛

هي أصول مالیة غیر مشتقة متاحة للبیع وغیر مصنفة ضمن : أصول مالیة متاحة للبیع - 

  .األصناف الثالثة السابقة

هي المبلغ الذي یمكن به استبدال : القیمة العادلةواعد القیاس، حیث أن م المعیار تعریفات لقیقد

التكلفة أما . لتبادل في ظروف المنافسة العادیةااألصل أو تسویة االلتزام بین أطراف مطلعین وراغبین في 

أو  مطروح منه التسدیدات الرئیسیة مضافا إلى ذلك) عادة التكلفة(مبلغ االعتراف األولي  فهيالمهتلكة 

، مخصوم منه أي تخفیض خاص بانخفاض ناتج عن الفائدة المخصصةالمخصوم منه االطفاء التراكمي 

  القیمة أو عدم إمكانیة التحصیل؛

هو معدل خصم المدفوعات والمقبوضات المستقبلیة إلى صافي  :)أو الفعلي( معدل الفائدة الفعال

معدل الفائدة الفعال تستخدم إذا إلطفاء األصل أو االلتزام طریقة . المالي أو االلتزام لألصل القیمة الدفتریة

  .باستخدام معدل الفائدة الفعال

عن الربح أو الخسارة یرتبط بنوع األداة المالیة  عترافاألدوات المالیة واإل المطبقة في قیاس قواعدال

  :19كما هو موضح في الجدول 

  IAS 39قواعد القیاس حسب المعیار :  19رقم جدول 

  :����بالغ�عن�الر�ح�أو�ا��سارة  طر�قة�تقييم�ا  نوع��داة�املالية

� �ما�� �أو�ال��ام �العادلة�أصل بالقيمة

  من�خالل�الر�ح�أو�ا��سارة

  )أي����قائمة�الدخل( الر�ح�أو�ا��سارة  القيمة�العادلة

�ح��� ���ا �محتفظ اس�ثمارات

  استحقاق�ا

�باستخدام� �املطفأة الت�لفة

  الفعال�طر�قة�معدل�الفائدة

��ع��اف� �إلغاء �يتم �عندما �ا��سارة �أو �الر�ح ��

  . باألصل�أو��ل��ام�أو�تنخفض�قيمتھ

  القروض�والذمم�املدينة

من�خالل�قائمة��غ��ات��مباشرة����حقوق�امللكية  يرتبط�تقييم�ا�بنوع�ا  �صول�املالية�املتاحة�للبيع

  .�موال�ا��اصة

 (Barbe & Didelot; 2010): المصدر
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للمنشآت بتعیین أي أصل أو التزام مالي لیقیم بالقیمة ) 2003دیسمبر ( IAS 39یسمح المعیار 

وقد  .یعرف هذا بخیار القیمة العادلةو . العادلة مع تسجیل التغیرات في القیمة العادلة في الربح أو الخسارة

وقد تم . المنظمین األوربیین هذا الخیار إلعطاء المنشآت حریة أكثر لخلق األرباح والخسائراستهدف بعض 

یار مات المالیة یمكن أن یطبق هذا الختقترح حدودا ألنواع األصول وااللتزا 2004إصدار مسودة في أفریل 

 القیمة العادلة )أو التحقق من( یطبق فیها هذا الخیار یجب مراجعةوفي كل الحاالت التي . في ظلها

)Raffournier; 2006( (Epstein & Jermakowicz ;2008).  

 االعتراف بالنشاط االقتصادي  - 2-5

  :یمكن الحدیث هنا عن أهم المعاییر التي تناولت هذه المسألة  من خالل اإلشارة إلى

  

 املعيار(IAS 18) :؛العاديةنواتج���شطة� 

 املعيار(IAS 11) :عقود���شاء؛  

 املعيار�(IAS20) :املحاسبة�عن�املنح�ا��كومية�و�فصاح�عن��عانات�ا��كومية؛ 

  

 (IAS 18)نواتج األنشطة العادیة   -1- 2-5

عندما یكون من المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادیة ) اإلیرادات(كمبدأ عام، یتم االعتراف بالنواتج 

یطبق المعیار هذا المبدأ على مبیعات البضائع، . مستقبلیة للمؤسسة، ویمكن قیاس هذه األرباح بموثوقیة

یجب . وات واألرباح الموزعةالخدمات المقدمة والفوائد الناتجة عن استخدام الغیر ألصول المؤسسة، اإلتا

  (Barbe & Didelot;2010) .قیاس النواتج بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل لالستالم

للمشتري مخاطر معتبرة ومنافع ترتبط بملكیة یجب االعتراف بنواتج بیع البضائع عندما تحول المنشأة 

وال یجب أن تحتفظ المنشأة بمشاركة مستمرة في اإلدارة من النوع المرتبط بالملكیة كما ال یجب أن . البضائع

  (Barbe & Didelot;2010) .تحتفظ برقابة فعالة على البضائع المباعة

عندما یكون من الممكن تقدیر نتیجة معاملة تتضمن تقدیم خدمات بموثوقیة، فإنه یجب االعتراف 

أما إذا لم یكن من . بالنواتج المرتبطة بالمعاملة بالرجوع إلى مرحلة إنجاز المعاملة بتاریخ إعداد المیزانیة

بموثوقیة، فیجب االعتراف بالنواتج فقط في حدود األعباء المعترف بها التي الممكن تقدیر نتیجة المعاملة 

  .تكون قابلة لالسترداد

https://www.amazon.fr/Laurent-Didelot/e/B004MKZW20/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/Laurent-Didelot/e/B004MKZW20/ref=dp_byline_cont_book_2


عاي���املحاس�ية�الدولية�كتجسيد�للتوافق�املحاس���الدو��امل: الفصل�الثالث  

 

125 
 

یجب االعتراف بالفوائد على أساس زمني تناسبي یأخذ بعین االعتبار معدل الفائدة الفعال المتحقق على 

ى جوهر االتفاقیة المرتبطة وبالنسبة لإلتاوات فیجب االعتراف بها على أساس االستحقاق بناءا عل. األصل

  . أما بالنسبة لألرباح الموزعة فیتم االعتراف بها عندما یثبت حق حامل السهم باستالم العوائد. بها

  (IAS 11) عقود اإلنشاء

یحدد المعیار معاییر االعتراف لتخصیص . أن تمتد عقود اإلنشاء ألكثر من دورة محاسبیةیمكن 

 .یعكس االعتراف نسبة العقد المنجزة خالل الدورة بحیث .دورةالعائد والتكلفة على أكثر من 

 فإنه یجب االعتراف بالنواتج عقد اإلنشاء بموثوقیة نتیجةعندما یكون من الممكن تقدیر   

. بتاریخ إعداد المیزانیة إنجاز العقدفي تقدم ال نسبةحسب  وأعباء یف المرتبطة بعقد اإلنشاء كنواتجوالتكال

بالخسارة  فورا ه، یجب االعترافالتكالیف الكلیة للعقد كل نواتج وعندما یكون من المحتمل أن تتجاوز

لى الحد إفقط عقد اإلنشاء بموثوقیة، یجب االعتراف بالنواتج  نتیجةوعندما ال یمكن تقدیر  .المتوقعة كعبء

ویجب االعتراف بتكالیف العقد كأعباء في الدورة التي  .یتهاتكالیف من المحتمل تغط حملالذي تم عنده ت

 .)Raffournier; 2006( (Touron & Tondeur; 2004) .حدثت فیها

  

 (IAS20)المحاسبة عن المنح الحكومیة واإلفصاح عن اإلعانات الحكومیة   -2- 2-5

 في النشاط یتمثلیمكن أن . یمكن أن تستلم المنشأة منحا حكومیة قبل أداء النشاط الممول بالمنحة

ال یجب االعتراف بالمنح و . دعم تكالیف التشغیل مثل تدریب العمالاستخدام أصل ثابت مقتنى بمنحة، أو 

  (Epstein & Jermakowicz; 2008) :ضمان معقول بأن توفرالحكومیة إال إذا 

  حصول على المنحة؛الشروط ة ستمتثل بالمنشأ - 

  .هامستالم اتیوبأن المنحة س - 

رات الالزمة لربطها بالتكالیف على أساس منتظم خالل الفتیجب االعتراف بالمنح الحكومیة كإیراد 

  .وال یجب جعلها دائنة مباشرة في األموال الخاصة .هاعویضالمتعلقة بها والمنتظر ت

المنحة الحكومیة التي تصبح قابلة لالستالم كتعویض ألعباء أو خسائر حصلت أو لغرض تقدیم 

أي تكالیف مرتبطة به في المستقبل، یجب االعتراف بها كإیراد في الدورة التي ي فوري بدون دعم مال

    . أصبحت قابلة لالستالم فیها
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المنح الحكومیة المتعلقة باألصول یجب عرضها في المیزانیة إما كدخل مؤجل أو من خالل طرح 

بشأن  ةفضلطریقة مولم یحدد المعیار أي  .المنحة من قیمة األصل للوصول إلى القیمة المسجلة لألصل

  .)Raffournier; 2006( كیفیة تسجیل المنحة في قائمة الدخل

المنحة الحكومیة المتعلقة بالدخل، یجب طرحه أوال من أي رصید دائن ) تعویض(بالنسبة لسداد 

المنحة المتعلقة باألصل أما بالنسبة لسداد . مؤجل، والمبلغ المتبقي من السداد ینبغي االعتراف به فورا كعبء

كما یجب  .فیجب تسجیله كزیادة في القیمة المسجلة لألصل أو تخفیض رصید الدخل المؤجل بمبلغ السداد

   )Raffournier; 2006(. االعتراف فورا بأي اهتالك إضافي كان یجب االعتراف به حتى تاریخه كعبء

  

 محاسبة المجموعات - 2-6

  :من خالل اإلشارة إلى المعاییر التالیة حاسبة المجموعاتیمكن الحدیث عن م

 

 املعيار(IAS 27) ؛القوائم�املالية�املوحدة�والفردية 

 املعيار(IAS 28) ؛�س�ثمارات����الشر�ات�الزميلة 

 املعيار�(IAS 31)؛�ا��قوق����املشار�ع�املش��كة  

 املعيار�(IAS 21) ؛آثار��غ��ات�أسعار�صرف�العمالت��جن�ية  

 املعيار�)IFRS 3(إدماج��عمال. 

تفضیالت صارمة لممارسات المحاسبة المحلیة في القوائم المالیة للشركات معظم الدول التي لدیها 

وبالتالي . الفردیة، ترجع لمجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة لتوجیهها في إعداد الحسابات الموحدة للمجموعات

الفردیة للشركة  یمكن مصادفة قوائم مالیة موحدة وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة في حین أن القوائم المالیة

في بعض الدول یكون هناك معاییر محلیة إلعداد الحسابات . األم تكون معدة وفقا للممارسات المحلیة

 صرف أسعارالعدید من المسائل المتعلقة بمحاسبة المجموعات، مثل  IFRSتتناول . الموحدة للمجموعات

القوائم المالیة الموحدة واالستثمارات في ،  (IFRS 3)طبیعة اندماج األعمال ،(IAS 21)للعمالت األجنبیة 

والحقوق في المشاریع المشتركة  ،(IAS 28)االستثمارات في الشركات الزمیلة  ،(IAS 27)التابعة الشركات 

(IAS 31)  (Roberts,Weetman &Gordon; 2005). 
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. لبرنامج المعاییر األساسیة IOSCOكل المعاییر المتعلقة بمحاسبة المجموعات مقبولة من طرف 

ربما كانت الجانب األكثر إثارة للجدل في  IAS 22المعالجة المحاسبیة لفرق االقتناء التي یتناولها المعیار 

  . 1محاسبة االقتناء

  

 (IAS 27)القوائم المالیة الموحدة والفردیة   -1- 2-6

بالنسبة لكل أصول والتزامات مجموعة المؤسسات التي ) الكیان(مفهوم الوحدة  IAS 27یطبق المعیار 

قوة الرقابة تستلزم تجمیع كل األصول وااللتزامات في میزانیة ). كیان(تكون تحت رقابة المجموعة كوحدة 

. من األموال الخاصة للشركة الفرعیة %100المجموعة حتى وٕان كانت الشركة األم تملك أقل من نسبة 

 وتظهر حقوق األقلیة في األصول الصافیة ضمن األموال الخاصة بشكل منفصل عن حقوق الشركة األم

(Touron & Tondeur; 2004). 

 

في سیاق هذا المعیار القدرة على التحكم في السیاسات المالیة والتشغیلیة لمؤسسة " الرقابة"تعني 

  .أخرى ألجل الحصول على منافع من أنشطتها

  :الشركة األم إلعداد قوائم مالیة موحدة في الحاالت التالیةال تحتاج 

  ؛إذا كانت الشركة األم في حد ذاتها فرع لشركة أخرى - 

أو إذا كانت مملوكة جزئیا لشركة أخرى وال یعترض مالكوها اآلخرین على عدم  - 

  إعداد قوائم مالیة موحدة؛

  ق عام؛وٕاذا كانت سندات مساهمة الشركة األم ال یتم تداولها في سو  - 

وٕاذا كانت الشركة األم ال تصنف قوائمها المالیة مع لجنة البورصة لغرض إصدار  - 

  القوائم المالیة؛

وٕاذا كانت الشركة األم النهائیة أو أي شركة أم وسیطة تنتج قوائم مالیة موحدة  - 

  .IFRSلالستخدام العام تتوافق مع 

 الغرض التنازل عنه اهامتالك تم تلك التيء استثناب یجب أن تشمل القوائم المالیة الموحدة كل الفروع

وعند إعداد القوائم المالیة الموحدة ینبغي إلغاء  .جاریةلها عملیة البحث عن مشتري تكون شهر و  12خالل 

                                                           
1
الذي ینص  IAS 22عندما اخذ بمتطلبات المعیار الدولي  من المھم اإلشارة في ھذه المسألة إلى أن النظام المحاسبي المالي قد اعتمد موقفا غیر واضح 

الذي جاء بفكرة اختبار الصالحیة  (IFRS 3)و ھذا على الرغم من صدور المعیار الجدید . على اھتالك فارق االقتناء على فترة تحددھا إدارة المؤسسة
  .ال یتعارض مع فكرة اختبار الصالحیةالمالي محاسبي ومن المثیر أیضا للتساؤل أن النظام ال. و ألغى فكرة اھتالك فارق االقتناء
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مقتناة "ویجب تصنیف االستثمارات في مثل هذه الفروع المقصاة ضمن فئة .العملیات المتبادلة داخلیا كلیا

ویجب أن یتم إعداد القوائم المالیة الفردیة للشركة  .IAS 39وتتم معالجتها وفقا للمعیار   "بغرض التنازل عنها

یجب أن یتم باستخدام شركات المجموعة كما أن إعداد القوائم المالیة الموحدة . بنفس التاریخ األم والفروع

للشركة األم یجب تسجیل االستثمارات في الفروع، عند إعداد القوائم المالیة الفردیة . لسیاسات محاسبیة موحدة

ونفس المعالجة تطبق على . IAS 39في الشركات الزمیلة وفي المشاریع المشتركة بالتكلفة أو وفقا للمعیار 

  .(Barbe & Didelot; 2010)  كل أصناف االستثمارات

 (IAS 28) االستثمارات في الشركات الزمیلة  -2- 2-6

عندما یكون لهذه األخیرة تأثیر ملموس على الشركة األولى " ب"زمیلة لشركة أخرى  "أ" تعتبر شركة

على األقل من  %20" ب"ویتحقق التأثیر الملموس عندما تمتلك . التي لیست ال فرعا وال مشروعا مشتركا

ویجب أن تتضمن القوائم المالیة الموحدة . بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة" أ"حقوق التصویت في الشركة 

  .)Raffournier; 2006( في أرباح وخسائر الشركة الزمیلة حصة الشركة األم

. تسجیل االستثمارات في الشركات الزمیلة في القوائم المالیة الموحدة باستخدام طریقة المكافأة یجب

شهر والتي یجب أن تصنف  12االستثمارات التي تم اقتناؤها لغرض التنازل عنها خالل ویستثنى من ذلك 

ووفقا لطریقة المكافأة، یتم . IAS 39وتتم معالجتها وفقا للمعیار " مقتناة بغرض التنازل عنها"ضمن فئة 

األولي باالستثمار بالتكلفة والقیمة الدفتریة ترتفع أو تنخفض لالعتراف بحصة المستثمر في ربح أو  االعتراف

االستثمارات المعالجة بطریقة المكافأة ضمن  یجب تصنیف .خ االقتناءخسارة الشركة المستثمر فیها بعد تاری

ویتم االعتراف بحصة المستثمر في . األصول غیر الجاریة ویتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل في المیزانیة

في القوائم المالیة الفردیة للمستثمر  .ربح أو خسارة المستثمر ربح أو خسارة الشركة المستثمر فیها ضمن

وقد حدد المعیار كذلك . یجب أن یتبع االستثمار في الشركات الزمیلة طریقة المكافأة كما ینص علیها المعیار

  .المعلومات التي یجب اإلفصاح عنها

 

 (IAS 31)  الحقوق في المشاریع المشتركة -3- 2-6

العملیات الخاضعة للرقابة المشتركة، ( المشتركةیحدد المعیار ثالثة أنواع واسعة لهیاكل المشاریع 

تتمیز كل منها بوجود اتفاق . )األصول الخاضعة للرقابة المشتركة والكیانات الخاضعة للرقابة المشتركة

االتفاق على التشارك في سلطة التحكم في : أي(تعاقدي بین شریكین أو أكثر بممارسة رقابة مشتركة 

  ).ألجل الحصول على منافع منه اقتصاديالسیاسات المالیة والتشغیلیة لنشاط 

https://www.amazon.fr/Laurent-Didelot/e/B004MKZW20/ref=dp_byline_cont_book_2
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یجب أن تتضمن القوائم المالیة الموحدة حصة الشركة األم في أصول، التزامات، إیرادات وأعباء 

مالیة الفردیة للشركة األم حصتها من كما یجب أن تتضمن القوائم ال. الشركات الخاضعة للرقابة المشتركة

یتناقض مع  وهذا االلتزام بالتوحید النسبي. األصول وااللتزامات المراقبة بشكل مشترك مع مشاریع أخرى

  .IAS 27. (Epstein & Jermakowicz; 2008)ممارسة التوحید الكلي المحددة في المعیار 

 (IAS 21)آثار تغیرات أسعار صرف العمالت األجنبیة 

. یمكن أن تتأثر القوائم المالیة للشركة بالتغیرات في أسعار صرف العمالت األجنیة وذلك بطریقتین

حیث یمكن أن تقوم الشركة بالتعامل بعمالت أجنبیة، كما یمكن أن یكون جزء من أعمالها في بلد أجنبي ذو 

بیة وكذلك تحویل القوائم المالیة یحدد المعیار إجراءات تسجیل المعامالت التي تتم بعملة أجن. عملة مختلفة

عملة بحیث تعرض كل شركة من شركات المجموعة قوائمها المالیة بعملة واحدة تسمى . المعدة بعملة أجنبیة

 . العرض

تتمثل عملة النشاط في عملة البیئة اإلقتصادیة . عملة العرضو عملة النشاط: یطبق المعیار فكرتین

فال یكون لهذه األخیرة الخیار بالنسبة لهذه العملة، حیث تتحدد من حقائق . األساسیة التي تنشط فیها المنشأة

أما عملة العرض فهي العملة التي تعرض بها القوائم المالیة ویمكن اختیارها من طرف المنشأة . الوضع

  .المعدة للتقاریر

  .ه العملةیلزم المعیار كل منشأة بتحدید عملة نشاطها وقیاس نتائجها ووضعیتها المالیة بهذ

یمكن أن تنطوي المعامالت التي تتم بالعملة األجنبیة على شراء أو بیع سلع أو خدمات مسعرة بعملة 

أجنبیة، أو االقتراض أو اإلقراض عندما یكون المبلغ المدفوع أو المستلم مقوم بعملة أجنبیة، أو بیع أو اقتناء 

هذا النوع من المعامالت لیكون االعتراف األولي . لفةأصول بعملة أجنبیة، تكبد أو تسویة التزامات بعملة مخت

بعملة النشاط، بتطبیق سعر التحویل المطبق بین عملة النشاط والعملة األجنبیة بتاریخ المعاملة على المبلغ 

  .المقیم بالعملة األجنبیة

اإلقفال، والعناصر وفي نهایة كل دورة، یتم تحویل العناصر النقدیة المقیمة بالعملة األجنبیة بسعر 

أما . غیر النقدیة المقیمة بالتكلفة التاریخیة وبالعملة األجنبیة باستعمال سعر التحویل المطبق بتاریخ المعاملة

بالنسبة للعناصر غیر النقدیة المقیمة بالقیمة العادلة وبالعملة األجنبیة فتحول باستعمال سعر التحویل المطبق 

 .Barbe & Didelot;2010) بتاریخ تقدیر القیمة العادلة

https://www.amazon.fr/Laurent-Didelot/e/B004MKZW20/ref=dp_byline_cont_book_2
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یتم االعتراف بفروقات أسعار التحویل الناتجة عن تسویة العناصر النقدیة أو عن تحویل العناصر 

تم االعتراف بربح أو خسارة عن عنصر غیر نقدي عندما ی. في ربح أو خسارة الدورة التي نشأت فیها النقدیة

، فإنه یتم االعتراف كذلك بأي عنصر ) ضمن العناصر األخرى للدخل الشامل(في األموال الخاصة مباشرة 

عندما یتم  و). العناصر األخرى للدخل الشامل(األموال الخاصة  لهذا الربح أو الخسارة ضمنتحویل 

فإنه یتم االعتراف كذلك ، )النتیجة(ضمن الربح أو الخسارة  غیر نقدي االعتراف بربح أو خسارة عن عنصر

  .لهذا الربح أو الخسارة ضمن الربح أو الخسارةبأي عنصر تحویل 

إذا كانت عملة النشاط للمنشأة تختلف عن عملة العرض، فإنه یجب تحویل قوائم الدخل والوضعیة 

صول وااللتزامات بسعر اإلقفال بتاریخ كل قائمة حیث یتم تحویل عناصر األ. المالیة إلى عملة العرض

أسعار متوسطة (أما عناصر األعباء والنواتج فتحول بأسعار التحویل بتواریخ المعامالت . للوضعیة المالیة

  .ویتم االعتراف بكل فروقات التحویل الناتجة كعنصر منفصل ضمن األموال الخاصة). للدورة

  

 )IFRS 3(إدماج األعمال  -4- 2-6

وتكون النتیجة تكوین مجموعة . معظم عملیات إدماج األعمال اقتناء مؤسسة لمؤسسة أخرى تقتضي

وفي . یكون فیها مركز السلطة واضحا، على الرغم من أن العملیات المنفصلة لكل مؤسسة تبقى قابلة للتحدید

الكیانات حاالت نادرة نسبیا، توحد مؤسستین مصالحها بطریقة تجعل السلطة تستمر في التمركز في 

یعالج المعیار كل عملیات اإلدماج على أنها عملیات . المنفصلة ولكن بتشارك متبادل لألخطار والمنافع

ویلزم باستعمال طریقة االقتناء التي یكون فیها االعتراف باألصول وااللتزامات المقتناة القابلة للتحدید، . اقتناء

كما تعترف المؤسسة المقتنیة كذلك بفرق االقتناء الذي . القتناءوااللتزامات المحتملة بالقیمة العادلة بتاریخ ا

  .(Epstein & Jermakowicz; 2008)  وال یتم اهتالكه) إعادة التقییم(یخضع بعدها الختبار انخفاض القیمة 

المعیار على أنه في عملیات اإلدماج تكون النتیجة غالبا تحكم المؤسسة المقتنیة في مؤسسة یؤكد 

  ). المقتناة(ثر أخرى أو أك

تقیس المؤسسة المقتنیة تكلفة إدماج األعمال بمجموع القیم العادلة بتاریخ تحویل األصول المقدمة، 

االلتزامات المتخذة على أدوات حقوق الملكیة الصادرة عن المؤسسة المقتنیة، مقابل المؤسسة المقتناة، إضافة 

  .إلى أي تكالیف ترجع مباشرة لعملیة إدماج األعمال

تعترف المؤسسة المقتنیة باألصول القابلة للتحدید، االلتزامات وااللتزامات المحتملة للمؤسسة المقتناة 

  .بالقیمة العادلة بتاریخ االقتناء
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تعترف بعدها المؤسسة المقتنیة بفرق االقتناء الناتج عن عملیة إدماج األعمال كأصل مقیم بالتكلفة 

االقتناء والقیمة العادلة وصافي القیمة العادلة لألصول القابلة للتحدید، والتي تحسب بالفرق بین تكلفة 

  .االلتزامات وااللتزامات المحتملة للمؤسسة المقتناة بتاریخ االقتناء

بعد االعتراف األولي لفرق االقتناء، تقوم المؤسسة المقتنیة بقیاس هذا األصل بتكلفته مطروح منها 

  .أي انخفاضات متراكمة في قیمته

إذا كانت حصة المؤسسة المقتنیة في صافي القیمة العادلة لألصول القابلة للتحدید،  االلتزامات 

وااللتزامات المحتملة تفوق تكلفة االقتناء، یجب على المؤسسة المقتنیة إعادة تقییم صافي القیمة العادلة، وٕاذا 

یعرف هذا الفرق كذلك بـ . ح أو الخسارةبقي هناك فرق بعد إعادة التقییم فیجب االعتراف به فورا في الرب

  .   إال أن المعیار لم یعطه هذه التسمیة "فرق االقتناء السالب"

 

 المنظمات والصناعات المتخصصة - 2-7

  :من خالل اإلشارة إلى المعاییر التالیة 1بعض الصناعات المتخصصة یمكن الحدیث عن

 

 الزراعة�(IAS 41) 

 عقود�التأم�ن�(IFRS 4) 

 فصاح����القوائم�املالية�للبنوك�واملؤسسات�املالية�املماثلة��(IAS 30) 

 املحاسبة�والتقار�ر�املالية�عن�أنظمة�التقاعد�(IAS 26) 

في التركیز بشكل أساسي على المعاییر العامة بدال من  IASCعادة لجنة على  IASBمجلس  استمر  

إال أن هناك بعض المعاییر المتخصصة التي . المتخصصةالتركیز على المسائل التي تتعلق بالصناعات 

وقد  تم تمویل مشروع  .تغطي أنظمة التقاعد، البنوك والمؤسسات المالیة المماثلة، الزراعة، وعقود التأمین

 الزراعة في البدایة من البنك الدولي ویعتبر مهم بالنسبة للدول التي لدیها اقتصاد زراعي

(Roberts,Weetman &Gordon; 2005). 

 (IAS 41) الزراعة -1- 2-7

في تقییم األصول البیولوجیة بالقیمة العادلة بدال من التكلفة  ساسي لهذا المعیاراأل یتمثل الهدف

. یعرض المعیار المعالجة المحاسبیة، عرض القوائم المالیة واإلفصاح بالنسبة للنشاط الزراعي. التاریخیة

                                                           
1
لكنھ .بالنظر إلى بساطة المسألة  (IAS 41)لقد أخذ النظام المحاسبي المالي فقط ببعض متطلبات القطاع الزراعي المنصوص علیھا في المعیار 

یة و ھذا ما تم بالمقابل، استثنى المسائل المتعلقة بالتأمین أو المتعلقة بالبنوك  لسبب رئیسي یكمن في أن ھذین القطاعین یتطلبان أطرا محاسبیة قطاع
  .تحقیقھ من خالل اقتراح مخططین قطاعیین جدیدین بعد صدور النظام المحاسبي المالي
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الزراعیة عند الحصاد واإلعانات الحكومیة المتعلقة باألصول ویطبق على األصول البیولوجیة، المنتوجات 

فیغطي المعیار على . وال یطبق على المنتوجات التي تكون ناتجة عن المعالجة بعد الحصاد. البیولوجیة

سبیل المثال الكروم والعنب ولكن ال یغطي المشروبات الناتجة منها، ویغطي مواشي األلبان والحلیب ولكن ال 

  .(Epstein & Jermakowicz; 2008)  عة األجبانیغطي صنا

یلزم المعیار باالعتراف باألصول البیولوجیة بالقیمة العادلة مطروح منها تكالیف البیع حتى وقت 

وفي حالة عدم إمكانیة قیاس القیمة العادلة لألصول البیولوجیة بموثوقیة یجب على المؤسسة . الحصاد

  .كات المتراكمة وأي خسائر قیمةتطبیق التكلفة مطروح منها االهتال

ویسمح هذا للمؤسسة باإلبالغ . ویتم إدماج التغیرات في قیمة األصول البیولوجیة ضمن نتیجة الدورة

ویجب االعتراف بالمنح الحكومیة . عن التغیرات في القیمة العادلة طوال الفترة الممتدة حتى وقت الحصاد

یة عند استالمها في النتیجة، أما إذا كانت مشروطة فال یتم غیر المشروطة المتعلقة باألصول البیولوج

  .(Epstein & Jermakowicz; 2008) االعتراف بها حتى تتحقق شروط الحصول علیها

  

 (IAS 26)المحاسبة والتقاریر المالیة عن أنظمة التقاعد  -2- 2-7

یتناول هذا المعیار الممارسات المحاسبیة الالزمة عندما یوجد نظام للتقاعد ككیان تقاریر منفصل عن 

یعرض الطریقة التي  IAS 19حیث یوجد معیار منفصل هو . المؤسسة التي توظف األشخاص المعنیین

  . تتبعها المؤسسات في محاسبة تكالیف التقاعد في قوائمها المالیة

 (IAS 30) المماثلة القوائم المالیة للبنوك والمؤسسات المالیةاإلفصاح في  -3- 2-7

في مسائل اإلبالغ عن المالءة، السیولة، والمخاطر  بنوكبالیعترف المعیار باالحتیاجات الخاصة 

یغطي المعیار جوانب السیاسات المحاسبیة واإلفصاح التي . النسبیة المترتبة عن األنواع المختلفة لألعمال

  .بالنسبة لمستعملي القوائم المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة بشكل خاصتعتبر مهمة 

 (IFRS 4) عقود التأمین -4- 2-7

من طرف شركة التأمین كإجراء مؤقت حتى المعدة التقاریر المالیة لعقود التأمین  یخصص المعیار

معالجة التزامات ویغطي المعیار بشكل خاص . یكمل المجلس المرحلة الثانیة لمشروعه حول عقود التأمین

    .التأمین
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  اإلطار المحاسبي الدولي الخاص بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  - 2-8

إطارا محاسبیا جدیدا یحمل  2009جویلیة  9بتاریخ  (IASB)نشر مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة 

وذلك بعد عمل دام أكثر من  1"المعاییر المحاسبیة الدولیة الخاصة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة"عنوان 

  .خمس سنوات

، فبعدما كانت 2009و  2003الفترة الممتدة بین  خاللوقد عرفت تسمیة هذا اإلطار عدة تغییرات 

المعیار المحاسبي الدولي الخاص بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، تغیرت التسمیة األصلیة لهذا اإلطار هي 

الوحدات التي : التي یمكن ترجمتها بـو NPAE (Non Public Accountability Entities)لتصبح  2005سنة 

: التي تعني « IFRS for Private Entities »أصبح یعرف بـ  2008وخالل . لیس لها طابع المساءلة العامة

 2009بعدها ومع بدایة . معاییر التقاریر المالیة الدولیة الخاصة بالمؤسسات غیر المدرجة في البورصة

ویقصد بها معاییر التقاریر المالیة  « IFRS for Non Publicly  Accountable Entities » أصبح یسمى 

عاد  2009وعند صدور اإلطار النهائي في مارس . الدولیة الخاصة بالمؤسسات التي لیس لها مسؤولیة عامة

 IFRS for SMEs(.(Lo Russo; 2011)( مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة إلى التسمیة األولیة

ومن خالل كل التسمیات السابقة لهذا اإلطار المحاسبي تتضح  صعوبة إیجاد التسمیة التي  تعكس 

كما ینبغي اإلشارة إلى أن التسمیة المعتمدة من طرف المجلس . مضمونه وكذلك األهداف المرجوة من ورائه

طبیعة المؤسسة الصغیرة قد أثارت العدید من االنتقادات بسبب االختالفات الدولیة في مجال تحدید 

  .والمتوسطة ومختلف المعاییر المعتمدة في تعریفها، كمیة كانت أم نوعیة

اإلطار موجه للوحدات التي ال تمارس مسؤولیة عامة ولكنها ملزمة بعرض لكن من الواضح أن هذا 

علیها سوى تطبیق  وبالتالي ما(وتعتبر الوحدة ممارسة لمسؤولیة عامة . قوائم مالیة للمستعملین الخارجیین

  :إذا) المعاییر المحاسبیة الدولیة األصلیة

 قامت بإصدار أدوات دین أو أموال خاصة في سوق عام؛  

  مثل البنك أو شركة تأمین(كانت تمتلك أصوال مالیة تخص مجموعة كبیرة من األطراف.( 

                                                           
1
ر في ھذا الفصل على توصیف ھذا اإلطار المحاسبي الخاص من خالل ما تضمنھ و اإلشارة إلى أھم جوانب االختالف بینھ و بین اإلطار سنقتص 

مراعاة   )iasb(الھدف من ھذا الجانب ھو تبیان التبسیطات الموجودة في اإلطار الدولي الخاص التي أحدثھا المجلس     ).full ifrs(األصلي 
في الفصل الرابع یتم مقاربة ). غیر مدرجة في البورصة(لمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول الغربیة التي لیس لھا مسؤولیة عامة لخصوصیة ا

  .ھذا اإلطار مع النظام المحاسبي المالي 
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ویجب اإلشارة إلى أن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة لم ینص على اختبار كمي لوصف 

المؤسسة الصغیرة والمتوسطة، غیر أنه بإمكان  كل دولة مستعملة للمعیار تحدید هذا االختبار، علما أن 

ر بالتفكیر في وحدة تضم   (Barbe & Didelot; 2010)  .عامل على األقل 50المعیار قد ُحرِّ

  محتوى المعیار -1- 2-8

قسم، قاموس مصطلحات  35على مقدمة، ) صفحة 230في حوالي (یحتوي المعیار في حد ذاته 

أنظر (  IFRSوجدول یوضح نقاط الربط بین أقسام المعیار الجدید والمعاییر المحاسبیة الدولیة األصلیة 

   ).في الصفحة الموالیة  20الجدول رقم 

كما أن المعیار مرفق بقاعدة استنتاجات، نموذج للقوائم المالیة وقائمة مرجعیة بالمعلومات التي یجب 

الوضعیات التي اتخذها مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة، ) صفحة 50(شرح قاعدة االستنتاجات ت. تقدیمها

وتحدد بشكل خاص أهداف المعیار الجدید، الوحدات المعنیة به والوحدات غیر المعنیة، تعریف المؤسسة 

لمواضیع غیر الصغیرة والمتوسطة، من هم مستعملي القوائم المالیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ا

 (Obert; 2009)  .إلخ...المعالجة، أساس التبسیطات المعتمدة والتبسیطات غیر المعتمدة،

 Full (أن المعیار مستقل تماما عن المعاییر المحاسبیة الدولیة األصلیة :وینبغي اإلشارة إلى ما یلي

IFRS(  مكتوب بأسلوب مبسط و متبوع بدلیل التطبیق أنهو.  

عرض توضیحي للقوائم المالیة األول خاص ب :جزأین) صفحة 80(المعیار  ویتضمن دلیل تطبیق

، جدول تدفقات قائمة المركز المالي أو المیزانیة، قائمة النتیجة اإلجمالیة حسب الوظیفة وحسب الطبیعة(

 قائمة مرجعیة تتعلق بالمعلومات التي یجب تقدیمهاأما الجزء الثاني فهو عبارة عن . )الخزینة، المالحق

 . بالرجوع إلى مختلف أقسام المعیار

   

   

https://www.amazon.fr/Laurent-Didelot/e/B004MKZW20/ref=dp_byline_cont_book_2
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  أقسام المعیار الدولي الخاص بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة: 20الجدول رقم 

  

  

  �عار�ف�

 املوضوع القسم   املوضوع القسم

 اندماج�الشر�ات�وفارق��قتناء 19 الصغ��ة�واملتوسطة) املؤسسات(الكيانات� 1

 عقود�التأج�� 20 السائدة واملفا�يم املبادئ 2

  

  

  

مسائل�

تتعلق��

بالقوائم�

  املالية��

 املؤونات�وا��صوم�املحتملة 21 عرض�القوائم�املالية 3

 ا��صوم�و�موال�ا��اصة 22 )امل��انية(قائمة�املركز�املا��� 4

وقائمة�) ة(الشامل) الن�يجة(قائمة�الدخل� 5

 )جدول�الن�يجة(الدخل�

  

مسائل�

تتعلق�

بجدول�

الن�يجة�

  أساسا

 نواتج���شطة�العادية 23

قائمة�التغ��ات����رأس�املال�و�قائمة�الدخل� 6

 الشامل�و�ر�اح�املحتجزة

 �عانات� 24

 ت�اليف��ق��اض 25 )تدفقات�ا��ز�نة(قائمة�التدفقات�النقدية� 7

 الدفع�ع���أساس��س�م 26 م��ق�القوائم�املالية 8

 تد�ي�قيمة��صول  27 املالية�املوحدة�والفرديةالقوائم� 9

 امتيازات�العامل�ن 28 الطرق�املحاس�ية،�التقديرات�و�خطاء 10

  

  

مسائل�

تتعلق�

بامل��انية�

  أساسا

 الضر�بة�ع����ر�اح 29 �دوات�املالية��ساسية 11

   مسائل�إضافية�مرتبطة�باألدوات�املالية 12

  

مسائل�

  خاصة�

 تحو�ل�العملة�الصعبة 30

 الت��م 31 املخزونات 13

�حداث�التا�عة�لتار�خ�إعداد�التقار�ر� 32 املسا�مات����الشر�ات�الشقيقة 14

 املالية

 �فصاح�املتعلق�باألطراف�ذوو�العالقة 33 املسا�مات����الشر�ات�املش��كة 15

 أ�شطة�متخصصة 34 عقارات�التوظيف 16

�نتقال�إ���التطبيق��و���للمعيار� 35 املادية) التث�يتات(�صول  17

املعنو�ة�عدا�فارق�) التث�يتات(�صول� 18 ا��اص�باملؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة

 .�قتناء

  من إعداد الباحث باالعتماد على المعیار الدولي الخاص بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة :المصدر

التبسیطات التي یتضمنها اإلطار المحاسبي الدولي الخاص بالمؤسسات أصناف  -2- 2-8

  الصغیرة والمتوسطة

یتضمن اإلطار المحاسبي الدولي الخاص بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة خمسة أصناف 

 (Lo Russo; 2011) :للتبسیطات مقارنة بالمعاییر المحاسبیة الدولیة األصلیة وهي كاآلتي

  المواضیع المعالجة في المعاییر األصلیة نظرا لعدم إمكانیة تطبیقها على لم یتم تناول بعض

  الوحدات المعنیة بالمعیار؛
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 لم یتم األخذ ببعض الخیارات وتم تناول فقط الطریقة األبسط بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛ 

 حاسبیة األصلیة؛تم تبسیط بعض القواعد المطبقة في المحاسبة والتقییم في إطار المعاییر الم 

 تم تخفیف متطلبات اإلفصاح والمعلومات الواجب تقدیمها بشكل كبیر؛ 

 تم تبسیط كتابة القواعد. 

المواضیع التي لم یتناولها اإلطار المحاسبي الدولي الخاص بالمؤسسات الصغیرة  - 2-8-3

  والمتوسطة

لم یتناول اإلطار المحاسبي الدولي الخاص بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بعض المواضیع 

المعلومة المالیة الدوریة ، (IAS 33)األرباح على السهم : المعالجة في المعاییر األصلیة والمتمثلة في

معلومة القطاعیة وال (IFRS 5)قواعد خاصة تطبق على األصول الموجهة للتنازل عنها ، (IAS 34)) الوسیطة(

  ).IFRS 8القطاعات التشغیلیة (

الخیارات غیر المعتمدة في اإلطار المحاسبي الدولي الخاص بالمؤسسات الصغیرة  - 2-8-4

  والمتوسطة

 & Barbe) :لم تتضمن المعاییر الدولیة الخاصة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخیارات التالیة

Didelot; 2010) 

 بعض الخیارات المتعلقة باألدوات المالیة؛ 

  نموذج القیمة المعاد تقییمها بالنسبة لألصول الثابتة المادیة والمعنویة)IAS 16   وIAS 38(؛ 

  التوحید النسبي للمؤسسات الخاضعة للرقابة المشتركة(IAS 31)؛ 

  التقییم باالختیار بین نموذج التكلفة ونموذج القیمة العادلة بالنسبة لالستثمارات العقاریة(IAS 40)  

 حیث یتم اعتماد طریقة القیمة العادلة إذا كانت محددة بدقة وبدون تكلفة وجهد كبیر؛

  الخیارات التي یتضمنها المعیارIAS 20 والتي تخص إعانات الدولة. 

  التبسیطات - 2-8-5

تتعلق التبسیطات األساسیة التي تضمنها اإلطار المحاسبي الدولي الخاص بالمؤسسات الصغیرة 

   (Obert; 2009) :والمتوسطة مقارنة بالمعاییر المحاسبیة الدولیة األصلیة بما یلي

https://www.amazon.fr/Laurent-Didelot/e/B004MKZW20/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/Laurent-Didelot/e/B004MKZW20/ref=dp_byline_cont_book_2
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 األدوات المالیة: 

لفة أو التكلفة المهتلكة األدوات المقیمة بالتك: میز المعیار بین صنفین فقط من األدوات المالیة - 

 واألدوات المقیمة بالقیمة العادلة المسجلة في النتیجة؛

ال یأخذ المعیار إال بمبدأ بسیط إللغاء التسجیل المحاسبي،  االختبارات التي نص علیها المعیار  - 

IAS 39 غیر مطلوبة؛ 

 . القواعد المطبقة في التسجیل المحاسبي لعملیات التحوط مبسطة - 

 وال تتدنى قیمتها(یتم إهتالكها دائما : ء واألصول المعنویة األخرى غیر محددة الفترةفرق االقتنا (

 ؛)سنوات إذا لم یكن باإلمكان تحدید الفترة بدقة 10(حسب الفترة المقدرة لالستعمال 

 یمكن تقییمها بتكلفة أقل من : المساهمات في المؤسسات الخاضعة لتأثیر ملموس أو رقابة مشتركة

 المعروض المتاح إذا كانت القیمة العادلة مطبقة؛السعر 

 تسجل على أنها أعباء؛: تكالیف اإلقتراض 

 القیمة المتبقیة، فترة االستعمال وانخفاض قیمة األصول الثابتة : األصول الثابتة المادیة والمعنویة

ي حالة تغیر مهم المادیة، مدة اإلهتالك بالنسبة لألصول الثابتة المعنویة ال یعاد النظر فیها إال ف

 ؛)علیه في المعاییر األصلیة التي تتطلب مراجعة سنویة  على عكس ما هو منصوص (

 تم تبسیط قواعد المعیار : الضریبة على األرباحIAS 12؛ 

  الموجهة للتنازل عنها ) أو أجزاء األصول(عدم التمییز بین األصول(IFRS 5):  غیر أن التأهیل

 ة؛یستخدم كمعیار النخفاض القیم

 یستعمل نموذج القیمة العادلة بشكل مبسط إذا كان التقییم ممكن دون تكلفة أو : األصول البیولوجیة

 جهد؛

  المعاَمالت التي یكون فیها دفع المستحقات على أساس األسهم والتي تتم تسویتها بأدوات األموال

  .یمكن للمؤسسة أن تستخدم قیمة مقدرة في غیاب سعر السوق المالي: الخاصة
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  :خالصة الفصل

من خالل دراسة الفصل الثالث الذي خصص للتذكیر بالمعاییر المحاسبیة الدولیة التي شكلت 

  :النظام المحاسبي المالي، یمكن استخالص العناصر التالیة إلعدادمرجعیة مهمة 

المحاسبي التوفیق المعاییر المحاسبیة الدولیة هي عبارة عن إطار محاسبي جد متطور جاء لخدمة   - 

بالنسبة للشركات  وتمكین خاصیة المقارنة الدولي الذي یهدف إلى تقلیص االختالف المحاسبي الدولي

إلى العمل على تقلیص  )IASB(هذا األمر دفع بمجلس معاییر المحاسبة الدولیة . المتعددة الجنسیات

بدیل یطبق عندما وأخر  خیار مرجعي: الخیارات المحاسبیة لكل معیار بحیث یشتمل فقط على خیارین

  ؛یصبح الخیار األول غیر ممكنا

المعاییر المحاسبیة الدولیة لخدمة األسواق المالیة العالمیة من خالل إشباع االحتیاجات جاءت  - 

وهذا ما یشیر إلیه اإلطار المفاهیمي . نو ن المالیو المستثمر  مالمعلوماتیة لفئة معینة من المستعملین ه

التركیز على المستثمرین باعتبارهم أصحاب رأس المال وكذلك من خالل حزمة بشكل صریح  من خالل 

الخصائص النوعیة، مفاهیم المركز  أهداف المعلومة المالیة،: هذا االتجاهخدمة المفاهیم التي تصب في 

 ؛...المالي والربح ، أدوات القیاس

بالنسبة  من حیث المتطلبات إطارا محاسبیا مخففا )IASB(مجلس معاییر المحاسبة الدولیة أصدر  - 

موجهة بمثابة أكبر اعتراف بأن المعاییر األصلیة لم تكن هذا  یعتبرو  .للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

مة المعاییر المحاسبیة األصلیة ءلهذا النوع من المؤسسات، األمر الذي یدفعنا للتساؤل حول مدى مال

 .ائریةالتي اعتمدها النظام المحاسبي المالي للبیئة الجز 

المحاسبي الدولي التوفیق في الفصل القادم تقییم التوحید المحاسبي في الجزائر في إطار وسنحاول 

من خالل االنتقال من نظام محاسبي قاري ذو توجه اشتراكي  نحو نظام أنجلو سكسوني تسیطر علیه 

  .المعاییر المحاسبیة الدولیة
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 مقارنة النظام المحاسبي المالي والمخطط المحاسبي الوطني  - 3
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  تمهید

التي و  2004نا في الفصل السابق إلى األرضیة المستقرة للمعاییر المحاسبیة الدولیة بحدود سنة طرقت

لنظام المحاسبي المالي با انتهتالتي بالجزائر تعد المرجعیة التي انطلقت منها أعمال اإلصالح المحاسبي 

الفلسفة التي تبنى علیها المعاییر المحاسبیة الدولیة من خالل طرق  أن وتجدر اإلشارة إلى. 2007سنة 

االعتراف والقیاس التي تتضمنها هي ذاتها التي استند إلیها النظام المحاسبي المالي وكذلك الحال بالنسبة 

 سنحاول من خالل هذا الفصل التذكیر بخصائص النظام المحاسبي المالي بالتركیز علىو . للقوائم المالیة

دراسة القوائم المالیة على اعتبار أن مسائل االعتراف والقیاس قد تم اإلشارة إلیها عند دراسة المعاییر الدولیة 

  .یتم فقط التذكیر بها عند الحاجةسحیث 

دراسة النظام المحاسبي المالي من التذكیر بأهم ما جاء في النصوص القانونیة التي ارتكز تنطلق   

من تحدید كذلك البد و . النقاط التي نعتقد أنها حاسمة في مجال التوحید المحاسبيعلیها والوقوف على أهم 

   .الماليلنظام المحاسبي ل هعند إعداد المنمط موقف الباحث من بعض الخیارات التي عمد إلیها

ن الممارسة ألال یمكن أن یكون من فراغ، ذلك  المالين الحدیث عن النظام المحاسبي أ كما  

مخطط محاسبي وطني لم یشهد أي مراجعة طیلة أكثر من ثالثة ل االجزائریة قد عرفت تطبیقالمحاسبیة 

األمر الذي یشكل في نظر المتتبعین جمودا على مستوى عملیة التوحید المحاسبي لم یسبق له مثیل . عقود

تي نحن بصدد أضف إلى ذلك أن اإلشكالیة ال. في الدول التي تعتمد على نفس النوع من التنمیط المحاسبي

خر وهذا ما یفرض علینا آدراستها تتعلق في جوهرها بمسألة االنتقال المحاسبي من إطار محاسبي إلى 

  . التذكیر بأهم األفكار التي میزت التوحید المحاسبي في حقبة المخطط المحاسبي الوطني

  :فیما یلي قیقهامن كل ما سبق، یمكن تحدید جملة األهداف التي یسعى هذا الفصل إلى تحانطالقا 

خصائصه وكذلك الوقوف على  ،التذكیر بالمخطط المحاسبي الوطني من خالل التطرق إلى أهدافه -

 ؛2000إلى غایة سنة  1962أهم محطات التوحید المحاسبي الجزائري في الفترة الممتدة من سنة 

محاولة استخراج ممیزات النظام المحاسبي المالي من خالل ربطها تارة بالنموذج القاري الذي یشكل  -

 ؛عن العمق المفاهیمي المهیمن علیه الذي یعبرو تارة أخرى بالنموذج األنجلوسكسوني و استمراریة له 

ة المالیة وأهم ة المخطط المحاسبي الوطني والنظام المحاسبي المالي من خالل أهداف المعلومنمقار  -

 ؛مسائل االعتراف والقیاس
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استعراض أهم عناصر النظام المحاسبي المالي من خالل التركیز على القوائم المالیة وأخیرا،  -

 .ومحاولة تقییم مضمونها مع اإلشارة إلى  محدودیتها بالنظر إلى خصوصیة البیئة الجزائریة

 

 توجه كليإطار محاسبي قاري ذو : المخطط المحاسبي الوطني  -1

أهدافه نشأته، : إلىفي هذه النقطة المخطط المحاسبي الوطني من خالل التطرق  نتناول

  .الوطنيوخصائصه، اإلطار المحاسبي له وأعمال التوحید خالل فترة المخطط المحاسبي 

 نشأة المخطط المحاسبي الوطني  - 1-1

بأن التحول نحو االقتصاد االشتراكي مع نهایة في الجزائر لقد أجمع المهتمون بمیدان المحاسبة   

سائد آنذاك منذ الحقبة االستعماریة الالستینیات وبدایة السبعینات كان یقتضي إصالحا للنظام المحاسبي 

اإلصالح المحاسبي في الهدف من قد كان و . 1957الفرنسي العام والذي كان یطلق علیه المخطط المحاسبي

  .1اجات التخطیط المركزيالستجابة الحتیاذلك الوقت 

قد امتد إلى غایة سنة  (PCG 57)الفرنسي  العام المخطط المحاسبيتطبیق ینبغي التذكیر بأن و   

الصادر  35- 75األمر رقم من خالل  2، السنة التي عرفت بدایة تطبیق المخطط المحاسبي الوطني1976

 commission de(ِیرجع أصل المخطط الفرنسي إلى أعمال لجنة توحید المحاسبات و . 29/04/1975بتاریخ 

normalisation des comptabilités ( التي أعدت المخطط المحاسبي لسنة و 1946التي أنشأت سنة

1947(Cibert; 1985)  الفرنسي  العام لیصبح المخطط المحاسبي فیما بعد تهمراجع تتم والذي)PCG 57(
3.  

للمحاسبة یفصل بین المحاسبة العامة والمحاسبة  )approche dualiste( یقوم هذا المخطط على تصور ثنائي

في المجموعة التاسعة التي سمیت مجموعة  اإلطار المحاسبي التحلیليجسد یت .(Perochon; 2000) التحلیلیة

 إلىالمجموعة كمجرد توصیة للمؤسسات التي تحتاج  وتقدم هذه  .)comptes réfléchis(الحسابات المنعكسة 

  .تنمیط محاسبتها الداخلیة وهي بذلك تختلف عن اإلطار الخاص بالمحاسبة العامة الذي له طابع إلزامي

                                                           
1
برامج إنتاجیة خالل سنوات الستینات والسبعینات؛ برامج اجتماعیة وتخص البنیة : برامج استثمارات ھامة تمثلت في أنجزت الجزائر منذ االستقالل 

  .1999التحتیة خالل سنوات الثمانینات والتسعینات؛ برامج لدعم النمو منذ سنة 

2
من طرف وزارة المالیة وفق  1971تم تأسیسھ عام الذي  (CSC)صدر المخطط المحاسبي الوطني في إطار أعمال المجلس األعلى للمحاسبة   

یجب أن یخدم المخطط المحاسبي التخطیط ولیس السوق؛ یجب أن ُیستوحى المخطط المحاسبي من االشتراكیة دون أي رجوع : توجیھین مھمین ھما

  .لنظام اإلنتاج الرأسمالي

3
من المجموعة األولى إلى المجموعة (ت، أحكام متعلقة بالمحاسبة العامة مجموعا 10یشتمل المخطط الفرنسي العام على إطار محاسبي مقسم إلى  

  (Lauzel;1973)، مالحق)0المجموعة (، أحكام متعلقة بالحسابات الخاصة )المجموعة التاسعة(، أحكام تتعلق بالمحاسبة التحلیلیة لالستغالل )الثامنة
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إلى المخطط المحاسبي الفرنسي العام المحاسبي تجدر اإلشارة إلى أن عملیة االنتقال من المخطط   

نعتقد أنه كان باإلمكان و . ي للنموذج الفرنسي المتمثل في المحاسبة التحلیلیةانالوطني قد أغفلت الجانب الث

على  سواءفي إثراء المعلومة المحاسبیة   تهاإدراج المجموعة التاسعة في المخطط الوطني نظرا ألهمی

المخطط المحاسبي الوطني على الجرد  اعتمادیضاف إلى ذلك . الصعید الداخلي أو على المستوى الكلي

لدائم كنظام محاسبي لمتابعة حركة المخزون وهذا في اعتقادنا یتناقض مع فكرة عدم وجود نظام لحساب ا

كیف یمكن تطبیق نظام الجرد الدائم في ظل غیاب اإلطار الذي یجعل : هوالتكلفة والسؤال الذي یطرح هنا 

  ذلك ممكنا أي في ظل غیاب نظام للمحاسبة التحلیلیة؟

التكالیف في المخطط المحاسبي الوطني یشكل جانب محاسبة اإلطار الخاص بأن غیاب  كذلكنعتقد   

باعتبار أن الغایة من التحول المحاسبي آنذاك كانت تقتضي إیجاد نظام محاسبي متطور  ،قصور مهم

یتعدى المتطلبات القانونیة والجبائیة ویخدم أیضا اإلحصائیات  القطاعیة والكلیة من خالل توفیر معلومات 

إن األداة المحاسبیة في المنظور ... ،عن تكلفة المنتوجات، تكلفة األقسام، تكلفة المراحل اإلنتاجیة مهمة

ال یمكن أن تكون موجودة من ) االتحاد السوفییتي والدول التي انتهجت نفس التصور االقتصادي (االشتراكي 

) المخطط المحاسبي(لى المحاسبة ، ومن المهم اإلشارة إ(Richard;1996) دون نظام یسمح بحساب التكالیف

الذي ال یفرق بین المحاسبة العامة  )monisme(تطورت في إطار ما یسمى النموذج المحاسبي الموحد 

  .والمحاسبة التحلیلیة

   أهداف وخصائص المخطط المحاسبي الوطني - 1-2

مع النهج االقتصادي المرتكز حول تنمیة كلیة  (PCG 57)عدم تطابق المخطط الفرنسي تطلب  

على استحداث أداة محاسبیة كفیلة  العمل) ممثلة في وزارة المالیة(مخططة، من السلطات العمومیة 

وذلك  ،توفیرها لىعوقتها باالستجابة لمختلف االحتیاجات المعلوماتیة التي عجز النظام المحاسبي السائد 

على المستوى الجزئي لتمكین : االحتیاجات المعلوماتیة المطلوبة مستویین شملتوقد . 1969اعتبارا من سنة 

وعلى المستوى الكلي لتمكین السلطات المركزیة من  ،المؤسسات االقتصادیة من التحكم أكثر في إدارتها

طني األهداف التي سطرها المخطط المحاسبي الو ص یتلخ یمكنو . متابعة برامج التنمیة االقتصادیة المخططة

 : )Saci;1991( فیما یلي

تسهیل عملیة اتخاذ القرارات من خالل التنبؤ ومتابعة التخطیط المركزي للدولة الجزائریة حیث تعتبر  -

 المؤسسات االشتراكیة مجرد جزئیات ٌتشكل الكل المتمثل في االقتصاد الوطني؛
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 :للمحاسبیین الوطنیین مثل ةذات مدلول اقتصادي كلي مفید )agrégats(ع تمكین حساب مجامی -

 ؛..القیمة المضافة، تكوین رأس المال الثابت اإلجمالي، االدخار الصافي، االستثمار اإلنتاجي

 متابعة المخزونات وأسعار التكلفة من أجل تسییر فعال للمؤسسات؛ -

 .متابعة العملیات التي تقوم بها المؤسسات وتأثیراتها على الذمة وعلى النتائج -

تحقیق الهدف المرجو من اإلصالح المحاسبي تمیز المخطط المحاسبي الوطني عن سابقه ومن أجل   

  1 :التالیة بالمساهمات الجوهریة

o  وجود تصور اقتصادي حركي للمؤسسة یتجلى من خالل أرصدة التسییر المتسلسلة المقترحة على

فر قراءة مالیة على عكس المخطط الفرنسي العام الذي كان یو . مستوى جدول حسابات النتائج

 ؛)Pérochon; 2000( ترتبط فقط بجانب األداء من منظور ضیق یعتمد فقط على الهوامش

o  حساب االستغالل : النتیجة الذي كان مقسما في المخطط الفرنسي إلى جدولینحساب توحید جدول

 العام وحساب الخسائر واألرباح؛

o  عن الشكل الذي كان موجودا في إعادة ترتیب عناصر األصول والخصوم بشكل متناظر بعیدا

 المخطط السابق الذي كان یعطي األهمیة للتصنیف على أساس السیولة واالستحقاق؛

o  استخدام الجرد الدائم للمخزون؛ 

o استحداث جدول تغیرات الذمة  لمتابعة التدفقات الحاصلة خالل دورة معینة . 

قود للقول بأن عملیة اإلصالح كل هذه الخصائص التي توفرت في المخطط المحاسبي الوطني ت  

المحاسبي للمخطط الفرنسي لم تكن مجرد تغیرات شكلیة طفیفة وبالتالي ال نؤید الفكرة السائدة التي مفادها أن 

لكن من جهة أخرى ال یدفعنا . المخطط المحاسبي الوطني هو عبارة عن صورة مشابهة  للمخطط الفرنسي

نفس  ضمن، إذ أنه یندرج الفرنسي بي الوطني یختلف كلیا عن سابقههذا األمر لالعتقاد بأن المخطط المحاس

   .)modèle continental(النموذج الذي یطلق علیه عادة النموذج القاري 

   

                                                           
1
والذي انطلق  1970الذي اعتمدتھ بعض الدول اإلفریقیة في سنة   )OCAM 70(ھذه المساھمات في الحقیقة تحسب لفائدة المخطط المحاسبي  

  .1957أیضا من أرضیة المخطط المحاسبي العام الفرنسي لسنة 
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  طار المحاسبي للمخطط المحاسبي الوطنياإل - 1-3

 23أحكام تطبیق المخطط المحاسبي الوطني في القرار الصادر من قبل وزارة المالیة بتاریخ وردت   

والذي تضمن تنظیم وتسییر المحاسبة، قواعد تقییم االستثمارات والمخزون، قواعد سیر الحسابات  1975جوان 

لم یتضمن المخطط المحاسبي الوطني أي إطار و . )القوائم المالیة(باإلضافة إلى نماذج للوثائق الشاملة 

في إطار ما یسمى بالنموذج القاري  كما هو الحال بالنسبة للمخططات السابقة التي تندرج كلها( مفاهیمي 

  : تتمثل في ، لكنه عرف مجموعة من المبادئ المحاسبیة)والتي لیس لها أطر مفاهیمیة

o  ؛)09المادة (مبدأ العملة والقید المزدوج 

o  ؛)16المادة (مبدأ السنویة  

o  ؛)21و 18المادتین (مبدأ التكلفة التاریخیة 

o  23و 22المادتین (مبدأ الحیطة(. 

یمكن اإلشارة   ،"التنظیم والتسییر الحسابي"م مجموعة من القواعد المحاسبیة تحت مسمى قدكما 

والصدق  )11المادة (، عدم المقاصة )10المادة ( اإلثبات ،)05و 04المادة (:  الشمولیة: على سبیل المثال إلى

  .)13المادة (

ال یمكن اعتبار المواد المشار إلیها بمثابة خلفیة نظریة كفیلة بتأطیر الممارسة المحاسبیة بشكل كاف   

على أي  وعدم احتوائهلمصطلحات التي استخدمها ل هفیعر عدم تالوطني المحاسبي وما یعاب على المخطط 

محاسبي في ذلك الوقت ط عملیة االنتقال الاوهذا ما یدل على ارتب. ملحق للمصطلحات المهمة األخرى

الذي جعل المهنیین یعتقدون بأن المسألة تتوقف على تغییر سطحي یمس بمجال واسع من الغموض، األمر 

  .أرقام الحسابات وشكل الوثائق الشاملة

 لمكما أنه المعني بالقوائم المالیة ) أو المستعملین(إلى المستعمل  الوطني لم یشر المخطط المحاسبي  

لكن من الواضح أن الهدف من المعلومة االقتصادیة المنتجة هو تلبیة . أي أهداف للمعلومة یذكر

االحتیاجات النابعة من التوجه االقتصادي االشتراكي الذي  یحتم على المحاسبة في المستوى الجزئي أن 

بأي حریة فیما یخص تكون متماثلة إلى حد كبیر مع انعدام أي مجال للمناورة للمحاسبین الذین ال یتمتعون 

وهذا ما یمكن مالحظته من خالل . الحكم الشخصي في ظل عدم وجود أسس بدیلة للقیاس أو حتى اإلفصاح

والتي تأخذ شكل جداول منمطة  الوطني القوائم المالیة والجداول الملحقة التي یقترحها المخطط المحاسبي

  :ضحها في الجدول الموالينو ) من حیث الشكل وأرقام الحسابات والخانات المستعملة(
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الوثائق الشاملة للمخطط المحاسبي الوطني :21جدول رقم   

  البيان  ا��دول 

  امل��انية�  01

  جدول�حسابات�الن�يجة  02

  جدول�حر�ات�الذمة  03

  جدول��س�ثمارات  04

  جدول���تال�ات  05

  جدول�املؤونات  06

  جدول�املدينون   07

  جدول��موال�ا��اصة  08

  جدول�الديون   09

  جدول�املخزونات  10

  جدول�اس��ال�ات�املواد  11

  جدول�يب�ن�تفصيل�أعباء�ال�سي��  12

  جدول�يب�ن�تفصيل�املبيعات�و�ا��دمات�املقدمة  13

  جدول�يب�ن�تفصيل�النواتج��خرى   14

  جدول�يب�ن�ن�يجة�التنازل�عن��س�ثمارات  15

  املمنوحة�و�املستلمة) التع�دات(جدول�يب�ن��ل��امات�  16

  جدول�يب�ن�معلومات�متنوعة  17

  عداد الباحث باالعتماد على المخطط المحاسبي الوطنيإمن : المصدر

  

الكثیر من المؤسسات  وأنأن الممارسة المحاسبیة لم تهتم بكل هذه الجداول  اإلشارة إلىمن المهم   

ال یمكن  كما أنه. اقتصرت على إعداد المیزانیة وجدول حسابات النتائج فقط ألغراض التصریحات الجبائیة

على  كذلك لغیاب كل تعلیق أو سرد وصفي والقتصارهاوذلك اعتبار الجداول اإلضافیة مالحق حقیقیة 

ال تقدم إضافة كما أنها جوانب تفصیلیة للحسابات الرئیسیة الموجودة في المیزانیة أو جدول حسابات النتائج 

  . نوعیة

  الوطني فترة المخطط المحاسبي خاللأعمال التوحید  - 1-4

التوحید المحاسبي من خالل المخطط المحاسبي الوطني بكل القطاعات المشكلة لالقتصاد  یهتملم 

دون فقط عملیة توحید المحاسبة على المؤسسات ذات الطابع التجاري أو الصناعي  القتصارك ذل ،الوطني

لكن  .الوطني قد أشار إلى إمكانیة استحداث مخططات قطاعیةالمحاسبي على الرغم من أن المخطط  غیرها

استدعى قد طرح إشكالیة تكییف المخطط المحاسبي وتطویع قواعده لیتالءم مع قطاعات نشاط مختلفة، و  ذلك



 من�مخطط�ذو�توجھ�ك���إ���نظام�مستو���من�املعاي���الدولية: التوحيد�املحاس���ا��زائري : الفصل�الرا�ع

 

146 
 

: تخص القطاعات التالیةو ات نیالثمانی في نهایة  لم تظهر إالمخططات محاسبیة قطاعیة أربع إنتاج األمر 

  .)1989(األشغال العمومیةو  )1989( السیاحة ،)1988( ، التأمینات)1988( الزراعة

أما القطاعات األخرى التي لم یشملها التوحید المحاسبي في ذلك الوقت، وباألخص القطاع المهیمن 

كما . ع لمخطط محاسبي غیر رسمي للمؤسسةضفي االقتصاد والمتمثل في قطاع المحروقات، فقد كان یخ

یمكن الحدیث أیضا عن القطاع المصرفي الذي شهد تدخل البنك المركزي لیعرف القطاع مخططا محاسبیا 

  .رسميوالذي كان یعتمد على إطار محاسبي غیر  1992یتواءم مع خصوصیته اعتبارا من سنة 

ل یمكن تلخیص أعمال التوحید التي عرفتها الجزائر في مرحلة المخطط المحاسبي الوطني في الجدو   

  :إبداء المالحظات التالیةمن خالله والذي یمكن ) الصفحة الموالیة( 22رقم 

كنقطة انطالق وهذا  1962سنة إذا أخذنا سنة  14المخطط المحاسبي العام الفرنسي لفترة امتد تطبیق  -

یدل على أن النموذج الفرنسي القاري قد ترسخ في ذهنیة المهنیین الجزائریین الذین رأوا في المخطط 

 ؛المحاسبي الوطني امتدادا لثقافة محاسبیة موروثة

حركیة حقیقیة إذ  2000إلى غایة سنة  1971نشاط التوحید المحاسبي في الفترة الممتدة من سنة لم یشهد  -

إلى  1975الفترة الممتدة من سنة  سیماوال . بالمتوسط منتوج للتنمیط على األكثر كل سنتینهناك  كان

في الدول التي تعتمد له مثیل لم یسبق على مستوى التوحید المحاسبي  عرفت جموداالتي  1987غایة 

 ؛المخطط المحاسبي كنموذج للتنمیط

المخطط المحاسبي وتكییفه لمختلف القطاعات  أنشطة التوحید في أغلب األحیان على تطویعاقتصرت  -

والتغیرات المفروضة ولكنها لألسف لم تمس النظام المحاسبي في حد ذاته، حیث لم یعرف المخطط 

 ؛طوال الفترة المشار إلیها )refonte( المحاسبي الوطني أي مراجعة في العمق

الشركة الوطنیة  :ید المحاسبيفي عملیة التوح) المؤسسات(العدید من الهیئات تداخلت وتعاقبت  -

للمحاسبة، المجلس األعلى للمحاسبة الذي أصبح فیما بعد المجلس األعلى للتقنیة المحاسبیة، المدیریة 

بغیاب الدور هذه الوضعیة یمكن تفسیر و ... ،العامة للمحاسبة، مدیریة أمالك الدولة، البنك المركزي

وكذلك إلى التحوالت العمیقة التي عرفتها ) لمحاسبةمجلس ا(الفاعل المنوط بهیئة توحید المحاسبة 

  1.الجزائر منذ منتصف الثمانینیات وأیضا إلى األهمیة الهامشیة التي أولتها الدولة لإلصالح المحاسبي

                                                           
1
أي بعد فترة طویلة من بدء  2007من المالحظ أن اإلصالح المحاسبي المتمثل في االنتقال إلى النظام المحاسبي المالي لم یتجسد إال سنة   

  .1988حات التي انطلقت رسمیا سنة اإلصال
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  2000-1962 الممتدة بینفترة الفي  المحاسبي أعمال التوحید: 22 رقم الجدول

  التعليق  ا��دث  سنةال

�1957تمديد�تطبيق�املخطط�املحاس����العام�الفر�����لسنة�  1962

  157-62طبقا�للقانون�

� �من �الفر���� �العام �املحاس�� �املخطط �تطبيق إ����1962امتد

إ���غاية��1962الف��ة�املمتدة�من��تتم�� وقد�. 1975غاية���اية�

���سنة�و. ا��زائري  �غياب�أي��شاط�للتوحيد�املحاس�� 1971

  .  (CSC)املجلس��ع���للمحاسبةتم�إ�شاء��1971

�  إعداد�املشروع�ال��ا�ي�للمخطط�املحاس���الوط��  1973 ��ذا �إعداد �الوطنية�تم �الشركة �قبل �من �ال��ا�ي املشروع

� �ا����اء�) SNC(للمحاسبة �من �مجموعة �مع بالتعاون

  .الفر�سي�ن�باإلضافة�إ���خب���من��شي�وسلوفاكيا

�بأمر�اعتماد�املخطط�املحاس���  1975 املؤرخ��75-35الوط���رسميا

  1975جوان��23وقرار�التطبيق��بتار�خ��1975أفر�ل�����29

�ا��ر�دة� �ي�شر��� �لم �الوط�� �املحاس�� �املخطط قرار�تطبيق

  . ���24العدد��1976مارس��23الرسمية�إال�بتار�خ�

�  اعتماد�املخطط�املحاس���الزرا��  1987 ��ع�� �املجلس �طرف �من �إعداده �املحاس�ية�تم للتقنية

)CSTC(ال�سمية�ا��ديدة�للمجلس��ع���للمحاسبة�و���.   

  .تم�إعداده�من�طرف�املجلس��ع���للتقنية�املحاس�ية  إعادة�التأم�ناملخطط�املحاس���لقطاع�التأم�ن�و اعتماد�  1987

  .املجلس��ع���للتقنية�املحاس�يةتم�إعداده�من�طرف�  �شغال�العموميةاملخطط�املحاس���لقطاع�البناء�و�اعتماد  1988

  .تم�إعداده�من�طرف��املجلس��ع���للتقنية�املحاس�ية  اعتماد�املخطط�املحاس���للقطاع�السيا��  1989

1989  � �رقم �التعليمة �املحاس����1850صدور �بال���يل املتعلقة

  للعمليات�املرتبطة�باستقاللية�املؤسسات

التعليمة�عن�املدير�ة�العامة�للمحاسبة�التا�عة�لوزارة�صدرت�

املخطط�املحاس���مع��ش�ال�ا��ديدة��إطار�تكييفاملالية����

  .للشر�ات�ال���لم�تكن�موجودة�من�قبل

بمسا�مة�العمال����أر�اح��املتعلقة�635صدور�التعليمة�رقم�  1990

  املؤسسة

لتا�عة�لوزارة�التعليمة�عن�املدير�ة�العامة�للمحاسبة�اصدرت�

  .املالية

نون�من�خالل�القا�لقطاع�املصر��اعتماد�املخطط�املحاس���ل  1992

�والقواعد��92-08 �البن�ي �املحاس�� �للمخطط املتضمن

�املالية؛ �واملؤسسات �البنوك �ع�� �تطبق �ال�� و� املحاس�ية

�ال �السنو�ة��09-92قانون �الفردية �ا��سابات �بإعداد املتعلق

  .املاليةللبنوك�واملؤسسات�

� �بنك�جاء �تدخل �ن�يجة �املصر�� �للقطاع �املحاس�� املخطط

���أعمال�التوحيد�املحاس���ا��اصة�) البنك�املركزي (ا��زائر�

��عد� �خاصة �عميقة �تحوالت �عرف �الذي �املصر�� بالقطاع

  .1990صدور�قانون�النقد�و�القرض�سنة�

1994  � ��18-94قانون �ال���يل��25/12/1994بتار�خ املتضمن

  .املحاس���للعمليات�ال���تتم�بالعملة�الصعبة

  .تم�إعداد�القانون�من�قبل�البنك�املركزي 

1995  � �صدور �رقم �محاسبة��001/95التعليمة �بتوافق املتعلقة

  .املسا�مة�صناديق

التعليمة�عن�املدير�ة�العامة�للمحاسبة�التا�عة�لوزارة�صدرت�

  .املالية

 من إعداد الباحث: المصدر
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   2000-1962أعمال التوحید المحاسبي في الفترة الممتدة بین : )تابع( 22 رقم الجدول 

  التعليق  ا��دث  سنةال

1996  � �صدور �رقم �التنفيذي �املجلس��318-96املرسوم �أ�شأ الذي

سس�عام��ھالوط���للمحاسبة�بموجب
ُ
من�طرف�وزارة��1998وأ

   .املالية

  

إعادة�النظر����املخطط�املحاس����:�دف�ن��ما�للمجلسحدد�

�السياسية،� �التغ��ات ��عتبار ��ع�ن ��خذ �مع الوط��

  ؛�1988يديولوجية�و�قتصادية�امل��لة�منذ�

متا�عة�أعمال�التوحيد�من�خالل�إعداد�مخططات�محاس�ية�

حول�ال�ساؤالت�املطروحة�من�) آراء(قطاعية�وإصدار�توج��ات�

   .طرف�املتعامل�ن��قتصادي�ن

املتعلقة�بال���يل�املحاس���إلعادة�إدماج��581التعليمة�رقم�  1997

   .فرق�إعادة�التقييم

  

التعليمة�عن�املدير�ة�العامة�للمحاسبة�التا�عة�لوزارة�صدرت�

  .املالية

�ال  1997 �صدور �01- 97قانون �املحاس���� �ال���يل املتضمن

  .للعمليات�املتعلقة�بالسندات

  .البنك�املركزي تم�إعداد�القانون�من�قبل�

�  .ن�يجة�التصفية�للمجموعة�الثامنة�85إضافة�ا��ساب�  1997 �ا��ساب �قبل�85استحداث �من �ألمالك���ان �العامة املدير�ة

  .العمومية�تصفية�املؤسسات���إطار�عملية�الدولة�

�  ) (I.O.Bالبورصة��وسطاء�عملياتمخطط�محاس���ل  1998 �بورصة �إ�شاء ��عد �املحاس�� ��طار ��ذا �وتم�جاء ا��زائر

  .إعداده�من�قبل�املجلس�الوط���للمحاسبة

�والشر   1999 �للمجموعات �محاس�� �وطرق�مخطط �القابضة �ات

  .توحيد�ا��سابات

��عد� �ا��اصلة �للتطورات �استجابة ��طار�املحاس�� ��ذا جاء

�قبل� �من �إعداده �وتم �والتا�عة �القابضة �الشر�ات إ�شاء

  .املجلس�الوط���للمحاسبة�

2000  � �محاس�� �املنقولة�لمخطط �للقيم �ا��ما�� �التوظيف �يئة

(OPCVM). 

  

  .تم�إعداد��ذا�املخطط�من�قبل�املجلس�الوط���للمحاسبة�

  إعداد الباحث من: المصدر
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  إطار محاسبي أنجلوسكسوني في شكل نظام قاري: النظام المحاسبي المالي -2

مع إنشاء  1996لم تنطلق إال سنة  الوطني یمكن القول بأن أعمال إصالح المخطط المحاسبي

أوكلت لهذه الهیئة مهمة تكییف المخطط المحاسبي  حیث. 1998المجلس الوطني للمحاسبة وتفعیله سنة 

سنوات وٕاعداد أطر محاسبیة جدیدة تواكب التطورات الحاصلة في  هذا األخیرإعادة صیاغة : على مستویین

أساسا في إنشاء السوق المالي وٕاعادة هیكلة المؤسسات في والتي تمثلت  (Benyakhlef; 2010) التسعینات

من بلوغ الهدف المهم لم یتمكن المجلس الوطني للمحاسبة إال أن . إطار ما یسمى بالشركات القابضة والتابعة

  :ما یلي والمتمثل في اقتراح اإلطار المحاسبي الجدید الذي كان یتطلب

إبراز  معوقواعد التقییم وقواعد سیر الحسابات  المعمول بها توسیع مجال المبادئ المحاسبیة -

  ؛الخصائص النوعیة المنتظرة

لم تكن  دمج إشكالیاتإضافة إلى كثر تعقیدا إثراء وتحدیث قائمة الحسابات لتستجیب لمتطلبات أ -

تقنیة للتسجیل المحاسبي للعملیات والمعامالت التي لم یعالجها  حلول احر اقتموجودة من قبل و 

 المخطط المحاسبي الوطني؛

 ٕادخالمن خالل توسیع مجال هذه األخیرة و  وتعزیز شفافیتها القوائم المالیة توفرهاإثراء المعلومة التي  -

مجرد تفصیل لهذه كلیس فقط وٕاعطاء دور فاعل للمالحق كمكمل حقیقي للقوائم المالیة و قوائم جدیدة 

المالیة من شأنه أن ر قدر أكبر من الشفافیة والموثوقیة في الحسابات والمعلومة یوفإذ أن ت .األخیرة

 المؤسسات؛ یعزز مصداقیة

مة م المالیة على أساس خاصیة المالءاالستجابة لمتطلبات التحلیل المالي من خالل إعادة بناء القوائ -

بمقارنة أفضل للوضعیات  حاسمالتي تقتضیها متطلبات اتخاذ القرار في بیئة األعمال الجدیدة وال

 المالیة  عبر الزمن؛

فرصة للمؤسسات لتحسین تنظیمها الداخلي ونوعیة التواصل باألطراف المستفیدة من ال ةحاتإ -

 المعلومة المالیة؛

 مالي بضمان تدفق رؤوس األموال؛السوق ال تفعیل دور على ةساعدالم -

  .دولیا تطبیق معاییر معروفة -
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المخطط  تحدیث علىالسبب الذي یمكن أن یبرر عدم قدرة المجلس الوطني للمحاسبة یرجع 

في اعتقادنا إلى غیاب تصور متكامل لإلصالح المحاسبي لم یتخط  في االتجاه المطلوب، المحاسبي الوطني

باإلضافة إلى انعزال اللجنة الموحدة عن عالم الممارسة  .نفسه رؤیة المخطط المحاسبي الوطني

من  الهیئات الفرنسیة للتوحیدب لالستعانةلسلطات العمومیة وهذا ما دفع ا.  (Merouani; 2007)حاسبیةالم

الوطنیة لمحافظي  الجمعیة ،المجلس األعلى لنقابة الخبراء المحاسبین ،للمحاسبة الفرنسيالمجلس  :خالل

  .الحسابات

یحل محل  جدیدمشروع لنظام محاسبي ث في حالبتم اقتراح  2001سنة  بمبادرة من البنك الدولي 

هذا المشروع كان بالدرجة األولى تعبیرا عن رغبة في تحسین المعلومة المالیة . المخطط المحاسبي الوطني

  . في الجزائر اقتصادیاالتي تقدمها الوحدات التي تمارس نشاطا 

 خصائص النظام المحاسبي المالي - 2-1

باالعتماد على تجارب المخطط المحاسبي  1األلفیة الثالثةمع مطلع  الماليتم إعداد النظام المحاسبي 

نظام المحاسبة للمؤسسات (المطورة في بعض الدول مثل تونس  2والنظم المحاسبیة 1999الفرنسي لسنة 

Système Comptable des Entreprises SCE, 1996( و دول إفریقیا الغربیة أ) نظام المحاسبة لدول إفریقیا

استند إلى األرضیة المستقرة للمعاییر كما  ،) Système Comptable Ouest Africain SysCOA,1998الغربیة

2004المحاسبیة الدولیة لسنة 
یعتبر النظام و  .الفصل الثالث من هذه الرسالة فيالتي تم التطرق إلیها  3

النموذج القاري المتمثل في المخطط المحاسبي : المحاسبي المالي مزیجا بین نموذجین للتوحید المحاسبي هما

المتمثل في الفلسفة المحاسبیة الجدیدة التي تتجسد من خالل متطلبات ) الدولي(والنموذج األنجلوسكسوني 

  . ذلك الوقتقیاس وٕافصاح لم تكن معروفة إلى حد 

   

                                                           
1
 Direction du Développement et des(من قبل مدیریة التطویر والتعاون الدولي  2002انطلقت أعمال إعداد النظام المحاسبي المالي سنة   

Partenariats Internationaux( المالي الذي سمي في بدایة األمر بنظام  التابعة للمھنة الفرنسیة للمحاسبة والتدقیق ونتج عنھا النظام المحاسبي
وقد عملت مجموعة مكونة من ثالث خبراء فرنسیین على إعداد النظام .المحاسبة للمؤسسات لتتغیر التسمیة فیما بعد إلى النظام المحاسبي المالي

 François Méchin, Jean François Des Roberts, Hervé Puteau.: المحاسبي المالي ھم
2
 Gilbertعندما قام خبیرین فرنسیین ھما  1991سنة ) Système Comptable d'Entreprise SCE(نظام محاسبي للمؤسسة  ظھر أول  

Gélard   وEric Delesalle   مع المعاییر المحاسبیة الدولیة واقترحا إطارا تم اعتماده من قبل  1982بتكییف المخطط المحاسبي الفرنسي لسنة
  .ا محاسبیا فرضھ االنتقال االقتصادي نحو اقتصاد السوق في ذلك الوقترومانیا التي عرفت إصالح

3
من المعاییر المحاسبیة الدولیة ھي التي تم إتباعھا من قبل المجموعات األوروبیة المدرجة في ) plateforme stable(ھذه النسخة المستقرة  

  .2005البورصة ابتداء من 
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  :ما یليفیخصائص النظام المحاسبي المالي ویمكن تلخیص 

 النموذج المحاسبي القاري االستمراریة مع  -1- 2-1

درسة الفكر والممارسات هو نظام محاسبي مرجعي ال یتعارض مع مالنظام المحاسبي المالي   

النموذج بالخصائص األساسیة ویترجم االنتماء إلى هذا ). لمانیةاأل - فرنسیةالجذور ذات ال(المحاسبیة القاریة 

  ":قاري"اآلتیة المحددة ألي نموذج محاسبي 

 حساباتلل )مدونة( استخدام قائمة -أ

ویمثل . تتم محاسبة المؤسسات في فرنسا وكما هو الحال في ألمانیا وفقا لمخطط محاسبي عام

في الدول ظام المحاسبي مفهوم المخطط المحاسبي في تیار الفكر الفرونكوألماني سمة أساسیة من سمات الن

وقد تم تبني هذا . (Causse; 1999) فریقیاإالتي تأثرت بهذا النموذج ال سیما دول إفریقیا الغربیة وشمال 

كما أخذت به ). اسبانیاالنرویج، السوید، بلجیكا و (تدریجي من طرف دول أوروبیة أخرى بشكل أیضا المفهوم 

  .انتقلت إلى اقتصاد السوق مؤخرا العدید من دول أوروبا الشرقیة التي

حات ینظم المخطط المحاسبي تطبیق المحاسبة المالیة، وذلك بتحدیده على وجه الخصوص للمصطل

النتائج، إضافة إلى توظیف الحسابات وعرض القوائم المالیة  جمیعوتوقائمة الحسابات، طرق التقیید 

  ؛)المیزانیة، جدول حسابات النتائج، المالحق، قائمة التدفقات النقدیة(

 تأثیر الجبایة -ب

تؤثر الجبایة على الطرق المستخدمة في تحدید النتیجة المحاسبیة، بحیث تستلزم أحیانا الخروج عن 

على المستوى الدولي، ویمثل تطبیق أسلوب االهتالك المتناقص الجبائي على  المبادئ المحاسبیة المقبولة

ویختلف األمر بالنسبة لألسالیب المحاسبیة المرتبطة  .ذلك فضل مثال علىمستوى الحسابات السنویة أ

ه حیث تقدم هذه األخیرة مجموعة من االحتماالت توافقا مع الممارسة الدولیة التي تتج. بالحسابات الموحدة

  . إلى إلغاء أثر القواعد الجبائیة

فصل النتیجة المحاسبیة عن النتیجة  وتجدر اإلشارة إلى أن النظام المحاسبي المالي قد یؤدي إلى  

الجبائیة، وكنتیجة لذلك من الضروري إما أن تتقبل إدارة التشریع الجبائي نتائج بعض األحكام المحاسبیة، أو 

بین القواعد الجبائیة والقواعد المحاسبیة، وفي هذه الحالة یكون هناك  على العكس تُبِقي على االختالف

  ؛(Méchin; 2005) جدول یسمح باالنتقال من النتیجة المحاسبیة إلى النتیجة الجبائیة
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  دور المحاسبة الوطنیة  -ج

تجمیع أفضل للمعلومات الخاصة  فيالدافع وراء الرجوع إلى بعض مفاهیم المحاسبة الوطنیة  یتمثل

، وتعتبر خطوة رئیسیة في إعداد الحسابات الوطنیة "المؤسسات"بمحاسبة المؤسسات ألجل النظام الوسیط 

 جدول النتیجة ویبدو هذا الدور جلیا، على سبیل المثال، من حیث هیكلة". الشركات وشبه الشركات"للقطاع 

، تحدید أرصدة التسیر الوسیطة، التحلیل الوظیفي للحسابات الدائنة والمدینة، وهیكلة جدول )قائمة الدخل(

یجب و . وهي حاسمة فیما یتعلق باألهمیة الممنوحة لمشاكل التصنیف المحاسبي في عملیة التوحید. التمویل

النتیجة یرجع إلى  اإلشارة هنا على سبیل المثال أن حساب القیمة المضافة على مستوى المؤسسة في جدول

  ).بالرغم من أهمیة القیمة المضافة على مستوى المؤسسة(اعتبارات اقتصادیة كلیة أكثر منها جزئیة 

  "الدولي"النموذج األنجلوسكسوني  هیمنة -2- 2-1

  :یتجسد التأثیر األنجلوسكسوني على النظام المحاسبي المالي بشكل أساسي في النقاط التالیة

  وجود إطار مفاهیمي - أ

الطابع االبتكاري مقارنة بالمخطط المحاسبي  النظام المحاسبي الماليیعزز وجود إطار مفاهیمي في 

في الوالیات المتحدة األمریكیة في سنوات ) اإلطار النظري(حیث نشأت فكرة اإلطار المفاهیمي  .لوطنيا

أسترالیا : ، لتنتشر بعدها تدریجیا في العالم األنجلوسكسوني)1929عقب األزمة المالیة لسنة ( یاتالثالثین

  .)Colasse; 2000( )1989(، كندا )1975(، بریطانیا العظمى )1972(

باعتباره : "یهدف اإلطار المفاهیمي إلى تعزیز تماسك نظام التوحید المحاسبي والمعاییر التي ینتجها

یسمح اإلطار المفاهیمي بالتفسیر الالحق لهذه األخیرة  مصفوفة المعاییر التي تحكم الممارسة المحاسبیة،

وعالوة على ذلك، عند ظهور مشكلة جدیدة لم یسبق وأن عالجها معیار محدد، فإن اإلطار . وكذلك تقییمها

  ؛)Colasse; 2000(" المفاهیمي یسمح بتوقع الحل لها

  توسیع نطاق المیزانیة  -  ب

للمیزانیة  تحوال النظام المحاسبي الماليتم توسیع نطاق التحلیل على مستوى المیزانیة، حیث أحدث 

وذلك بإدماج أصول ال تمتلكها   (bilan économique)  االقتصادیةنحو المیزانیة  )bilan patrimonial( الذمیة

في المحتوى المعلوماتي ویترجم هذا بزیادة . العقد التأجیري، احتیاطي الملكیة، االمتیاز: المؤسسة مثل

  ؛عمق للوضعیة المالیةاألصول والخصوم وتحلیل اقتصادي أ
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  على مستوى النتیجة التمییز بین األنشطة العادیة واألنشطة غیر العادیة -ج

 (activités  ordinaires)إضافة إلى توسیع نطاق المیزانیة، تم خلق حدود جدیدة بین النشاط العادي 

التي كانت تصنف سابقا كأنشطة استثنائیة ( (activités extra-ordinaires)واألنشطة غیر العادیة 

exceptionnelles  أو خارج االستغاللhors exploitation .( ة العادیة تعّرف حیث أصبحت هذه األنشط

  .لوطنيالمخطط المحاسبي افي بشكل أضیق مما كانت علیه 

، بمعنى من جهة والغرض من هذا التمییز هو إمكانیة الحصول على أرصدة تسییر ونتیجة متكررة

تضییق و  .قابلة للتجدد في السنوات الالحقة في حالة المحافظة على نفس جودة التسییرأرصدة تسییر ونتیجة 

من خالل ربط العملیات التي كانت تعد استثنائیة أو من جهة أخرى، وذلك المحاسبیة  أمام التالعباتالمجال 

  ؛خارجة عن نطاق االستغالل بالنشاط العادي

  إعداد قائمة مالحق -د

شرط إعداد قائمة مالحق یتمثل دورها في توضیح واستكمال  النظام المحاسبي الماليیتضمن 

كما تشیر كذلك إلى قواعد . المعلومات التي توفرها القوائم المالیة السنویة وتهدف لتسهیل قراءة هذه األخیرة

  . التقییم والعرض المطبقة واالستثناءات المستخدمة

المالحق كل المعلومات التي لم  وخارجا عن الجداول والقوائم التي تتضمنها، یجب أن تحتوي

وینبغي أن یسهم استخدام . توضحها القوائم المالیة األخرى ویمكنها أن تؤثر في حكم القارئ على الحسابات

  ؛المالحق في إعطاء صورة وفیة عن الذمة، الوضعیة المالیة ونتیجة المؤسسة

  إلزامیة إعداد الحسابات الموحدة - هـ

إعطاء صورة وفیة عن الذمة، الوضعیة المالیة ونتیجة  فيابات الموحدة الهدف من إعداد الحس یتمثل

اعتبر إعداد هذه . شركة واحدةتمثل كما لو كانت  شركات المجموعة التي توجد بینها عالقات مساهمة

الممارسة الدولیة في  مةءمالالذین حاولوا النظام المحاسبي المالي الحسابات ضرورة من طرف مؤلفي 

  ؛الجدیدالسیاق االقتصادي 

  

 والواقع المحليالنظام المحاسبي المالي  - 2-2

اهتمام النظام المحاسبي المالي بالواقع المحلي من بعض المالمح التي یمكن تلخیصها في تبرز   

  :النقطتین التالیتین
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  المحاسبة المبسطةنظام   -1- 2-2

 المقبوضاتهو في الواقع نظام محاسبي أساسي، یقوم على تسجیل  مبسطمحاسبة الالنظام 

)encaissements( والمدفوعات )décaissements( في  المنشئحیث ال یتمثل الفعل . وفق محاسبة الخزینة

. ، ولكن في تحقق التدفق النقدي لهماوفق ما یطلق علیه مبدأ محاسبة االستحقاق االلتزام باإلیراد أو العبء

ث االلتزامات الرسمیة التي یفرضها نظام النقد األدنى، فإن القیمة اإلثباتیة للتسجیل المحاسبي تقوم ومن حی

  : یلي على ما

 ؛اتر المقبوضات والمدفوعاتالمسك المستمر لدف 

  فواتیر، كشوفات بنكیة، وصوالت الصندوق،(االحتفاظ بالوثائق الرسمیة المثبتة.(.... 

إلى جلب مؤسسات القطاع المبسط لمحاسبة الخزینة نظام المن خالل  الماليالنظام المحاسبي یهدف 

  .الوطني االقتصادالعتماد الحد األدنى للمحاسبة وذلك إلدماجها تدریجیا في مجال  )الموازي( غیر الرسمي

  )comptes combinés(الحسابات المدمجة    -2- 2-2

بأن تكون لدیهم  في اإلطار المحلي االقتصادیینلمختلف المتعاملین مدمجة یسمح إعداد حسابات 

نظرة شاملة عن الشركات التي تعمل في المنطقة وتخضع لنفس مركز القرار، وتقع عادة في الدول 

  .الصناعیة

تخضع لنفس المركز االستراتیجي  اقتصادیةالتي تشكل وحدة  الجزائریةوبهذا، فإن المؤسسات 

تكون  )إلزام إعداد حسابات موحدة تخرج عنبذلك  هيو ( قانونیة للسیطرة للقرارات دون أن توجد بینها عالقات

والقواعد المنصوص . كما لو كانت مؤسسة واحدة" دمجةالقوائم المالیة الم"ملزمة بإعداد قوائم مالیة تسمى بـ 

   . دمجةللحسابات الم صالحةعلیها لتوحید الحسابات هي في معظمها 

    المالي والمخطط المحاسبي الوطنيمقارنة النظام المحاسبي  -3

هذا العنصر إبراز أهم نقاط االختالف بین المخطط المحاسبي الوطني والنظام سنحاول من خالل 

على مستوى الممارسة المحاسبیة في  هذا األخیرالمحاسبي المالي بهدف معرفة مقدار التحول الذي یفرضه 

ظام المحاسبي الجدید أكثر أهمیة مما تبدو علیه، حیث تتعلق التطورات الناتجة عن هذا الن وتعتبر. الجزائر

. في الواقع بمدخل مختلف للمحاسبة والمعلومة المالیة، هذا المدخل الجدید یشكل في الحقیقة تغیرا في الثقافة

 .إذ یفضل النظام المحاسبي المالي في الواقع مدخال اقتصادیا ومالیا للمؤسسة یضر بالمدخل الذمي والجبائي

  :یبین أهداف المعلومة المنتجة في النظامین المحاسبین 23رقم  الجدولو 
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  أهداف المعلومة المنتجة في النظامین المحاسبین :23رقم الجدول 

  النظام�املحاس���املا��  املخطط�املحاس���الوط��  القوائم�املالية

 النموذج��نجلوسكسو�ي النموذج�القاري   ا��لفية�النظر�ة

القوائم�مستعمل��

  املالية

��ان� �الوط�� �املحاس�� �املخطط �إعداد عند

� ��سا��� �املستخدم ��� املحاسبة��نظاميتمثل

���إطار��قتصاد��ملتا�عة�املخططات��الوطنية�

��املركزي  �أصبح �مرور�الزمن �مع املستعمل�لكن

   .ائبالضر الرئ�����ل�ا�مص��ة�

�املاليةثاملس� �للقوائم �الرئ���� ��و�املستخدم ح����مر�املا��

�إو  ��شارة �يتم �لم �للـنظام�ن ��طار�املفا�ي�� ��� �ذلك إ��

 .املحاس���املا��

/ �رتباط�محاسبة

  جباية

�ا��بائية �للقاعدة �تخضع �املحاس�ية . القاعدة

� �أن ��عر�ف�حيث �من �يتحدد �الر�ح مف�وم

�و�عباء �للنواتج �ب�ن��يوجد وال�. جبا�ي فرق

  .الن�يجة�املحاس�ية�والن�يجة�ا��بائية

�والقاعدة� �املحاس�ية �القاعدة �ب�ن �لالرتباط �فك �ناك

�تختلفف ،ا��بائية �املحاس�ية �الن�يجة��الن�يجة عن

�حل��ذا��ش�ال�بال�سبة�للفوارق�املؤقتة�عن�و  . يةا��بائ

  .طر�ق�الضر�بة�املؤجلة

طبيعة�املعلومة����

  القوائم�املالية

  .قانونية/مية�ذ

  

� �إ�� �تقود �اقتصادية �مالية �الوضعية�إعطاء �عن صورة

 .املالية�و��غ��ا��ا�وقياس��داء�املا��

مستوى��فصاح����

  القوائم�املالية

�و��ون���� محدود�و�قتصر�ع���جوانب�معينة

  .ش�ل�جداول�وأرقام�تفصيلية

�متعددة �جوانب �ع�� �و�شتمل �تقار�ر�. واسع �ش�ل ��� ي�ون

  .تحتوي�ع���قدر�كب���من�املعلومات

قائمت�ن�أساس�ت�ن��ما�امل��انية�وجدول��توجد  املالية�عداد�القوائم�

  جدول��15حسابات�النتائج�باإلضافة�إ���

����توجد �مالية �قوائم �حساب� ،امل��انية�:خمس جدول

�ا��ز�نةق ،النتائج �تدفقات � ،ائمة ��غ��ات �موال�جدول

  .)املالحق( وقائمة��يضاحات�ا��اصة

�ووا��  �طار�املفا�يمي �مكتوب �إطار�مفا�ي�� وإنما�. ال�يوجد

  .يمكن�ا��ديث�عن�إطار�مفا�ي���ضم��

��طار�املفا�ي���إ وجود �من �ظا�ر�مستو�� طار�مفا�ي��

  .1989الدو���لسنة�

 أسس�القياس

  املحاس���)التقييم(

الت�لفة�التار�خية،�القيمة�: بدائل�للقياس�املحاس����وجود  أساس�التقييم�امل�يمن��و�الت�لفة�التار�خية�

  ...العادلة،�القيمة�ا��الية

أ�مية�ا��كم�

ال������و��مية�

  ال�س�ية

�يتعلق�  جد�محدود �فيما �ال����� �ا��كم �ملمارسة �إم�انية �ناك

�طرق� �ب�ن �املفاضلة �خالل �من �املالية �القوائم بإعداد

  .محاس�ية�أو�تقدير��عض�العناصر�

  من إعداد الباحث :المصدر

على  نذكر منهاالمجاالت الكثیر من في  واضحةأو تعدیالت  تغیراتجلب النظام المحاسبي المالي   

  (Méchin; 2005): ما یلي سبیل المثال ال الحصر

  عناصر موضوع ال(أصول المیزانیة  ضمنظهور العناصر التي یتحكم فیها الكیان وال یملكها قانونیا

ومنع ...). تركت تحت تصرف الكیان في إطار منح االمتیازالتي عناصر العقد إیجار تمویلي، 

لتوزیع، مصاریف التأسیس اأعباء (ضمن األصول إظهار العناصر التي لها خاصیة األعباء 

 ؛...)واإلنشاء
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  اللجوء لمفهوم القیمة العادلة لتقییم بعض عناصر األصول أو الخصوم التي لها خاصیة نقدیة

وكذلك األصول البیولوجیة ) وأدوات مالیة أخرى للتعامل أو الموجهة للبیع سندات التوظیف(

 والمنتوجات الفالحیة؛

  والتي ضمن األموال الخاصة ببعض العملیات التي ال تتعلق بأنشطة الدورةإلزام االعتراف المباشر ،

ثر تسویة أخطاء أثر تغییر الطریقة المحاسبیة، أ(ال یمكنها الظهور ضمن النتیجة الصافیة للدورة 

 ؛...)دورات سابقة، عملیات متعلقة بتعدیالت القیمة

  المؤونات على األعباء إال بالتزامات حالیة ناتجة عن أحداث سابقة ویجب أن تولد ال یمكن أن ترتبط

 ؛)منع تخصیص مؤونات إلصالحات ضخمة على سبیل المثال(خروجا للموارد 

 ة بمجرد خضوع عدد من الكیانات لمركز قرار ورقابة إلزام عرض حسابات موحدة أو حسابات مجمع

 مشترك؛

  إلزام تحدید طرق اإلهتالك لكل عنصر من عناصر التثبیتات على فترة االستخدام المقدرة من طرف

ة إذا تم تعدیل فترات ة للدورة الجاریة والدورات الالحقوٕالزام تعدیل االهتالكات المقدرة بالنسب. الكیان

  .ة خالل استخدام األصلاالستخدام المقدر 

نبین أهم االختالفات الموجودة بین المخطط المحاسبي الوطني  )الصفحة الموالیة( 24رقم في الجدول 

)PCN (والنظام المحاسبي المالي )SCF (المتعلقة باالعتراف والقیاس المعالجات المحاسبیة من حیث.  
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  SCFو  PCN أهم االختالفات في أسس االعتراف والقیاس بین : 24رقم جدول 

أسس�القياس�و�

  �ع��اف

PCN  SCF  

املصار�ف�

  �عدادية

��صول �إم�انية �ضمن �بمصار�ف �تم�و  �ع��اف

  .سنوات�كأق����حد�5خالل��إطفاؤ�ا

��ذه� �ألن ��صول �ضمن �مصار�ف �بأي ��ع��اف �يمكن ال

  .املؤسسة��خ��ة�عبارة�عن�موارد�تتحكم�ف��ا

التث�يتات�غ���

  امللموسة

� �يضم �من��20ا��ساب �متجا�سة �غ�� مجموعة

العناصر�من�بي��ا�مصار�ف�البحث�والتطو�ر��ال���

�وا�تالك�ا� تمثل �رسمل��ا � �يمكن � �معنو�ة تث�يتات

  .سنوات�5ع���أساس�أقصاه� )إطفا��ا(

وق�امللكية�املحل�التجاري�وحق�21ا��ساب�يضم�

�التجار�ة �و � ��الصناعية ���تلك �ال من�(ال��

  )املفروض

   :�ناك�عدة�أصناف�للتث�يتات�املعنو�ة

 ؛فارق��قتناء�غ���املولد�داخليا��ع��ف�بھ .1

يتم�املحددة�مصار�ف�التطو�ر�ال����ستجيب�للشروط� .2

 ؛�ع��اف���ا

 �صول�املعنو�ة��خرى� .3

��خرى� �وتخضع �عمر�محدد �ل�ا �ال�� �التث�يتات �ا�تالك يتم

  .لقيمةالختبار�تد�ي�ا

�  فارق��قتناء �املفروض �من �أن �ضمن����ل ��قتناء فارق

   .ال�يخضع�لال�تالكحساب�املحل�التجاري�و 

�ب ��ع��ف �املؤسسات �تجميع �حالة ��� ��قتناء ) التوحيد(فارق

�املنافع� �تناقص ��عكس �ف��ة �أساس �ع�� �ا�تالكھ و�مكن

كما�يجب�أن�يخضع�سنو�ا�الختبار�. �قتصادية�املرتبطة�بھ

  الصالحية�للتأكد�من�قيمتھ

�التار�خية،�  التث�يتات�املادية �الت�لفة �أساس �ع�� ���ا ��ع��اف يتم

ت�لفة��قتناء����حالة�الشراء�أو�ت�لفة��نتاج����

  .حالة�إنتاج�املؤسسة�لذا��ا

 يتم��ع��اف���ا�ع���أساس�الت�لفة�التار�خية�عند�اقتنا��ا

�ح ��� �السوقية �القيمة �استخدام �إعادة�و�مكن �اعتماد الة

  .التقييم

تقييم��إعادة

التث�يتات�املعنو�ة�

  واملادية

لكن�يمكن�أن�. غ���مسموح���ا�بال�سبة�للمؤسسة

�قانو�ي� �بنص �مؤطرة �ت�ون �حيث �است�نائية ت�ون

�الرسمية( �القيمة�) ا��ر�دة �ع�� ��عتمد وال

  .السوقية�و�إنما�ع���مؤشرات�القدرة�الشرائية

. للت�لفة�التار�خية�ناتجة�عن�قرار�إداري �عت���معا��ة�بديلة�

�وت�ون�بصفة�دور�ة فارق�. تقوم�ع���أساس�القيمة�العادلة

�ا��اصة� ��موال �ضمن �كعنصر�من ����ل �التقييم إعادة

  .�عد�إخضاعھ�للضر�بة

�حقوق  التث�يتات�املالية �وفق��ا�عت�� �الرا�عة �املجموعة ��� ���ل

� �وتنقسم �التار�خية �إالت�لفة �نوع�ن أساس�ن���

��جل( �قص��ة �أو �النخفاض�) طو�لة وتخضع

  .)مؤونة�التد�ي(القيمة�

ترتبط�بمف�وم�أوسع��و��دوات�املالية�ال���تنقسم�إ���عدة�

أنواع�حسب�الغاية�من�حياز��ا�و�فق�الزم���املعتمد�وتقيم�

�التقييم�الالحق� عند�اقتنا��ا�ع���أساس�القيمة�العادلة�أما

  .العادلة�أو�الت�لفة�امل�تلكة�في�ون�ع���أساس�القيمة

����الن�يجة� التغ��ات�املرتبطة�بقيمة��ذه��دوات��ع��ف���ا

  .أو�مباشرة�����موال�ا��اصة�حسب�ا��الة

�الت�لفة�  املخزون �أساس �ع�� �باملخزون ��ع��اف يتم

� ��نتاج(التار�خية �ت�لفة �أو �الشراء مع�) ت�لفة

� ���اية ��� �املخزون �قيمة �تخفيض السنة�إم�انية

�التد�ي( �لتقييم��وتوجد). مؤونة �طرق عدة

  ..،�FIFO�،LIFOمتوسط�الت�لفة،�: املخرجات

�قيمة� �أو�صا�� �الت�لفة �أساس �ع�� �باملخزون ��ع��اف يتم

مع��خذ��ع�ن��عتبار�مستوى�ال�شاط�. التحصيل�أ��ما�أقل

�املنتجات �ت�لفة �لتحديد �لتقييم�اطر�قت�وتوجد. العادي ن

 FIFO. متوسط�الت�لفة،: املخرجات��ما�

  (Tazdait; 2009)و (Boukhezar; 1983): باالعتماد على من إعداد الباحث: المصدر
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   SCFو  PCN أهم االختالفات في أسس االعتراف و القیاس بین  ):تابع( 24رقم جدول 

أسس�القياس�و�

  �ع��اف

PCN  SCF  

املعاملة�و�تقيم�ع���أساس�قيم��ا�التار�خية�بتار�خ�  املدينون�

�ش�ل�) مؤونة(يمكن�أن�تخضع�النخفاض�القيمة�

  .جزا��

ساس�القيمة��عت���من�ضمن��دوات�املالية�ال���تقيم�ع���أ

. ع���أساس�الت�لفة�امل�تلكة�فيما��عدالعادلة�عند��شو��ا�و 

�و  �تحي�ن �يتعدى�� )actualisation(��ب�� �ال�� املبالغ

  .استحقاق�ا�الدورة�الواحدة

ال�يتم��ع��اف�باإليجار�التمو����كأصل�بل��عا���  التمو����يجار�

� �ال�سيط � ��يجار ���ل�و ) .ال�شغي��(مثل

  )خدمات(�قساط�السنو�ة�كمصار�ف�

�يقوم� ��ان �إذا ��يجار�ال�شغي�� �عن �يفرق �يجار�التمو���

  .للمستأجر) avantages et risques(بتحو�ل�املنافع�واملخاطر�

�باإل  ��ع��اف �يتم �التمو��� �محاسبة�) �شروط(يجار ��

يتم�. كأصل�يتم�ا�تالكھ�مثل��صول�املادية��خرى املستأجر�

�بنفس� �ا�تالكھ �يتم �ا��صوم �جانب ��� �ما�� �بدين �ع��اف

  .وت��ة��صل�املع��

����ت�لفة��صل�الذي�يتطلب�ف��ة) تدمج(يمكن�أن�ترسمل�  ���ل�ع���أ��ا�أعباء�للدورة�  ت�اليف��ق��اض

  .طو�لة�لتحض��ه�

  .كما�يمكن�أن����ل�كأعباء�للدورة

�أساسية  ؤونات�امل �أنواع �ثالث ��صول،�: �ناك �تد�ي مؤونة

�توز�ع�ا� �الواجب ��عباء �ومؤونة �املخاطر مؤونة

  .ع���عدة�سنوات

�ا��يطة� �بموجب ��ولي�ن �النوع�ن �ت�و�ن يتم

املحاس�ية�املقبولة�إ���حد�مع�ن�من�قبل�القواعد�

�. ا��بائية �أما �توز�ع�ا �الواجب ��عباء يتم�فمؤونة

  .تخصيص�ا�ملواج�ة��صالحات�الك��ى 

. ال�يجوز�استخدام�مصط���املؤونة�للتعب���عن�تد�ي��صول 

ل�س��ناك�اع��اف�بمؤونة��عباء�الواجب�توز�ع�ا�ع���عدة�

مؤونة��عباء�واملخاطر�إذا��ان��ناك�و�تم��ع��اف�ب. سنوات

احتمال�وقوع�ل��دث�مع�عدم�وجود�أ�ادة�فيما�يخص�املبلغ�

  . أو��ستحقاق

��شغال  عقود�البناء �من ��ن��اء �طر�قة �ع�� ��عتماد � يتم

�بالدورة �والنواتج ��عباء  méthode de( لر�ط

l'achèvement(  

�و  �بنواتج ��ع��اف �ي�ون �وفق �العقود �تقدم�أعباء طر�قة

� �تفضي���)méthode de l'avancement(�شغال . �ش�ل

�استعمال� �استحالة �حالة ��� �إال �تطبق �ال ��ن��اء طر�قة

  .الطر�قة��و��

�جانب��  ل�س��ناك�اع��اف�بال��امات�التقاعد�  ال��امات�التقاعد ��� �مؤونات �ش�ل ��� ��ل��امات ���ذه ��ع��اف ي�ب��

�اضية�للمنافع�ال���سيحصل�ا��صوم�ع���أسس�تقديرات�ر 

�من� �جملة ��عتبار ��ع�ن ��خذ �مع �املعني�ن ��فراد عل��ا

  . املتغ��ات�الديموغرافية�واملالية

����  الضر�بة�املؤجلة �املؤجلة �بالضر�بة �اع��اف ��ناك ل�س

�الفردية �بالضر�بة�. ا��سابات ��ع��اف يمكن

  املؤجلة�فقط����إطار�ا��سابات�املوحدة

الناجمة�) أصول�أو�خصوم(بالضر�بة�املؤجلة��ناك�اع��اف�

  .عن�الفوراق�املؤقتة�ب�ن��ساس�املحاس���و�ساس�ا��با�ي

�الر�ح �ع�� �الضر�بة �= مبلغ �املستحقة �الضر�بة مبلغ��±مبلغ

  الضر�بة�املؤجلة

  (Tazdait; 2009)و (Boukhezar; 1983): باالعتماد على من إعداد الباحث: المصدر
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  النظام المحاسبي الماليوصف محتوى   -4

من الجریدة  19في العدد  2009مارس  25ه الموافق لـ  1430ربیع األول عام  28 بتاریخصدر 

الذي یحدد قواعد التقییم والمحاسبة  2008یولیو  26الموافق لـ  1429رجب  23الرسمیة القرار المؤرخ في 

وذلك بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم . د سیرهاومحتوى الكشوف المالیة وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواع

والمتضمن تطبیق أحكام  2008مایو سنة  26الموافق لـ  1429جمادي األولى عام  20المؤرخ في  156 -08

والمتضمن النظام  2007نوفمبر سنة  25الموافق لـ  1428ذي القعدة عام  15المؤرخ في  11 -07القانون رقم 

  .المحاسبي المالي

قواعد تقییم ومحاسبة األصول والخصوم یحدد الملحق األول جاء هذا القرار في شكل ثالثة مالحق، 

وكذا مدونة الحسابات وقواعد  وطریقة عرضها )القوائم المالیة( واألعباء والنواتج ومحتوى الكشوف المالیة

أما الملحق . لكیانات الصغیرةویحدد الملحق الثاني نظام المحاسبة المالیة المبسطة المطبقة على ا .سیرها

  .الثالث فهو عبارة عن معجم یتضمن تعاریف المصطلحات التقنیة المحاسبیة

ي من هذا القرار والتحق المالهذه في  وردوسنحاول تلخیص محتوى النظام المحاسبي المالي كما 

في مبین ال  10 رقمالشكل كما هو موضح في  اوأقسام فصوالمنها إلى أربع أبواب یتضمن كل باب  تقسم

  :الصفحة الموالیة
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  وصف محتوى النظام المحاسبي المالي: 10الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحث: المصدر

  الباب��ول 

قواعد�تقييم��صول�وا��صوم�

و�عباء�والنواتج�وإدراج�ا����

 ا��سابات

  الباب�الثا�ي

 عرض�الكشوف�املالية

  الباب�الثالث

 مدونة�ا��سابات�وس���ا

  الباب�الرا�ع

املحاسبة�امل�سطة�املطبقة�ع���
 الكيانات�الصغ��ة

  :الفصل��ول 

 مبادئ�عامة�

  : الفصل��ول 

 �عر�ف�الكشوف�املالية

  : الفصل��ول 

�ا��ار�ة� - مدونة�ا��سابات�وس���ا �العمليات متا�عة

  خالل�السنة

�آخر� - �ت��يحات مبادئ

  السنة�املالية

  الكشوف�املالية�السنو�ة -

  ��مامل -

إدراج��صول�وا��صوم�: 1القسم

  ���ا��ساباتو�عباء�والنواتج�
 قواعد�عامة�للتقييم: 2القسم

  التث�يتات�العي�ية�واملعنو�ة: 1القسم

�جار�ة:2القسم �غ�� �مالية : أصول

  سندات�وحسابات�دائنة

�قيد�: 3القسم �واملنتوجات املخزونات

  التنفيذ

  �عانات: 4القسم

  مؤونات�املخاطر�و�عباء: 5القسم

�املالية�: 6القسم �وا��صوم القروض

  �خرى 

�والنواتج�: 7لقسما ��عباء تقييم

  املالية

�مخطط�: 1القسم مبادئ

  ا��سابات

 �جباري  �طار�املحاس��: 2القسم

قواعد�خاصة�: الفصل�الثا�ي
 للتقييم�و�دراج����ا��سابات

  : الفصل�الثالث
 كيفيات�خاصة�للتقييم�واملحاسبة

�بصفة�: 1القسم �منجزة عمليات

  الغ��مش��كة�أو���ساب�

  تجميع�الكيانات�-�دماج:2القسم

  العقود�طو�لة��جل: 3القسم

  الضرائب�املؤجلة: 4القسم

  التمو�ل�-عقود��يجار: 5القسم

  للمستخدم�ن متيازاتا:6القسم

  بالعمالت��جن�ية�العمليات: 7القسم

�الطرق�: 8القسم �أو �التقديرات �غ��

  س�ية�وت��يحات��خطاء�املحا

�: 9القسم �بالكيانات�ا��الة ا��اصة

  .الصغ��ة

  :الفصل�الثا�ي
 امل��انية�

  : الفصل�الثا�ي

  س���ا��سابات

 

  : الفصل�الثالث
 حساب�النتائج

  : الفصل�الرا�ع

الطر�قة�(جدول�سيولة�ا��ز�نة
 املباشرة�وغ���املباشرة

  : الفصل�ا��امس

 جدول��غ��ات��موال�ا��اصة

  : الفصل�السادس
 الكشوف�املاليةم��ق�

  :الفصل�السا�ع

 نماذج�الكشوف�املالية�

  حسابات�رؤوس��موال: 1الصنف

  حسابات�التث�يتات:2الصنف

�املخزونات�: 3الصنف حسابات

  واملنتوجات�قيد�التنفيذ

  حسابات�الغ��: 4الصنف

  ا��سابات�املالية: 5الصنف

  حسابات��عباء: 6الصنف

�النواتج�: 7الصنف حسابات

  )املنتوجات(

 

  : الفصل�الثامن
 محتوى�م��ق�الكشوف�املالية
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  اإلطار التصوري والمبادئ والمعاییر المحاسبیة حسب النظام المحاسبي المالي - 4-1

للمحاسبة المالیة ومعاییر محاسبیة ومدونة حسابات  1المالي إطارا تصوریایتضمن النظام المحاسبي 

قانون المن  6المادة ( :قوائم مالیة على أساس المبادئ المحاسبیة المعترف بها عامة، وال سیماتسمح بإعداد 

11/07(  

 ؛هاتتم معاینة آثار المعامالت وغیرها من األحداث األخرى بتاریخ حدوث :محاسبة التعهد 

 الوضعیة العادیة للكیان التي یفترض بموجبها أال تكون له نیة أو ضرورة هي : استمراریة االستغالل

 ؛في وضع حد لنشاطاته أو التقلیل منها بصورة مهمة في مستقبل مرتقب

 ویقصد بها نوعیة المعلومة عندما یكون من السهل فهمها من طرف أي مستعمل ذو  :قابلیة الفهم

وبالمحاسبة وله اإلرادة في دراسة المعلومة بطریقة  االقتصادیةمعرفة معقولة باألعمال والنشاطات 

 ؛معقولة ومجتهدة

 لین من خالل عندما یمكنها التأثیر في القرارات االقتصادیة للمستعم وهي جودة المعلومة: الداللة

مساعدتهم على تقدیر األحداث الماضیة أو الحاضرة أو المستقبلیة، أو على تأكید تقدیراتهم السابقة 

 ؛أو تصحیحها

 عندما تكون خالیة من الخطأ أو الحكم المسبق المعتبر والتي  ویقصد بها جودة المعلومة: المصداقیة

عما هو مفترض أن تقدمه أو ما یمكن أن  یمكن أن یولیها المستعملون ثقتهم لتقدیم صورة صادقة

 ؛ُینتظر منها أن تقدمه بصورة معقولة

 دیمومة الطرق ویقصد بها نوعیة المعلومة عند إعدادها وعرضها في ظل احترام  :قابلیة المقارنة

 ؛بحیث تسمح لمستعملیها بإجراء مقارنات معتبرة عبر الزمن وبین الكیانات

 النقدي المدفوع أو القیمة العادلة لكل مقابل آخر یقدم للحصول على هي المبلغ  :التكلفة التاریخیة

أو مبلغ المنتوجات المستلمة مقابل السند أو المبلغ النقدي المنتظر . عنصر بتاریخ اقتنائه أو إنتاجه

 ؛التزام خالل النشاط العاديدفعه لتسویة 

                                                           
1
و ال   )hors du commun(فاھیمي  الذي یقترحھ النظام المحاسبي المالي  ھو مفھوم یخرج عن المعتاد تجدر اإلشارة إلى أن مفھوم اإلطار الم 

  :یمكن مقاربتھ مع اإلطار المفاھیمي للمعاییر الدولیة الذي تم تناولھ في الفصل السابق لألسباب التالیة
 المالي؛االختصار الشدید الذي تمیز بھ اإلطار المفاھیمي للنظام المحاسبي  .1
 ؛...الخلط بین المفاھیم المشار إلیھا حیث یتم المزج بین الفروض المحاسبیة والخصائص النوعیة و أسس القیاس .2
 اإلشارة إلى أساس القیاس بالتكلفة التاریخیة على أنھ األساس المرجعي واعتبار األسس األخرى ثانویة ؛ .3
حتى إلى المستعملین بشكل عام و ھذا األمر یتنافى إلى حد كبیر مع وظیفة أي إطار  عدم اإلشارة إلى المستعمل األساسي للقوائم المالیة أو .4

  . مفاھیمي و یطرح تساؤالت متعددة حول الجدوى من وجود اإلطار المفاھیمي أصال
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 التسجیل المحاسبي للمعامالت  :القانوني الشكلعلى  )المضمون( أسبقیة الواقع االقتصادي

ولیس فقط حسب  االقتصاديواألحداث األخرى وعرضها في القوائم المالیة طبقا لمضمونها وواقعها 

 .شكلها القانوني

یشكل اإلطار التصوري للمحاسبة المالیة دلیال إلعداد المعاییر المحاسبیة وتأویلها واختیار الطریقة 

عض المعامالت وغیرها من األحداث األخرى غیر معالجة بموجب معیار المحاسبیة المالئمة عندما تكون ب

  )11/07قانون المن  6المادة ( .تأویل أو

  :اإلطار التصوريیعرف 

 كل شخص طبیعي أو معنوي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظیمي بمسك محاسبة  :مجال التطبیق

ویستثنى من مجال التطبیق األشخاص المعنویون . مالیة، مع مراعاة األحكام الخاصة بها

ویلزم الكیانات التالیة بمسك  )11/07قانون المن  2المادة (الخاضعون لقواعد المحاسبة العمومیة 

 )11/07قانون المن  4 المادة: (محاسبة مالیة

 ؛الشركات الخاضعة ألحكام القانون التجاري -

 التعاونیات؛ -

األشخاص الطبیعیون أو المعنویون المنتجون للسلع أو الخدمات التجاریة وغیر التجاریة، إذا كانوا یمارسون نشاطات  -

 اقتصادیة مبنیة على عملیات متكررة؛

 .لذلك بموجب نص قانوني أو تنظیمي وكل األشخاص الطبیعیین أو المعنویین الخاضعین - 

ویمكن للكیانات الصغیرة التي ال یتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدمیها ونشاطها الحد المعین، أن تمسك 

 .كیفیات تطبیق هذه المادة حیث یحدد التنظیم شروط و). 11/07قانون المن  5المادة ( محاسبة مالیة مبسطة

 ؛المبادئ واالتفاقیات المحاسبیة 

 األصول والخصوم واألموال الخاصة واألعباء والنواتج. 

باإلضافة  قواعد تقییم وحساب األصول والخصوم واألعباء والنواتج:فتحدد 1المعاییر المحاسبیةأما 

 .محتوى القوائم المالیة وكیفیة عرضهاإلى 

                                                           
1
و .  ود مخطط للحساباتقد یشكل مصطلح المعاییر المحاسبیة التباسا بالنسبة للقارئ الذي لم یعتاد مثل ھذه المصطلحات خصوصا في إطار وج 

و المستوحاة من  المقصود ھنا بالمعاییر المحاسبیة ھو لیس المعاییر الدولیة و لكن المتطلبات التي أتى بھا النظام المحاسبي في مجال القیاس و اإلفصاح
ئم المالیة باعتبار أن طرق القیاس و سنركز في ھذا الفصل على متطلبات العرض و اإلفصاح من خالل دراسة القوا. المعاییر المحاسبیة الدولیة

  .االعتراف قد تم الحدیث عنھا في الفصل السابق
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والذي ینص على  1التنظیم المحاسبيویحدد كل من اإلطار التصوري والمعاییر المحاسبیة عن طریق 

  )11/07قانون المن  24إلى  10من المادة ( :ما یلي

  یجب أن تستوفي المحاسبة التزامات االنتظام، المصداقیة والشفافیة المرتبطة بعملیة مسك المعلومات التي تعالجها

 ورقابتها وعرضها وتبلیغها؛

  یسمح بالرقابة الداخلیة والخارجیة على السواء؛یحدد الكیان تحت مسؤولیته اإلجراءات الالزمة لوضع تنظیم محاسبي 

 تمسك المحاسبة المالیة بالعملة الوطنیة؛ 

 تحول العملیات المدونة بالعملة األجنبیة إلى العملة الوطنیة حسب الشروط والكیفیات المحددة في المعاییر المحاسبیة؛ 

 لكم والقیمة مرة في السنة على األقل، على تكون أصول وخصوم الكیانات الخاضعة لهذا القانون محل جرد من حیث ا

 الوضعیة الحقیقیة لهذه األصول والخصوم؛على أن یعكس هذا الجرد . أساس فحص مادي وٕاحصاء للوثائق الثبوتیة

  ال یمكن إجراء أي مقاصة بین عناصر األصول والخصوم وال بین عناصر األعباء والنواتج، إال إذا تمت هذه

یة أو تعاقدیة، أو إذا كان من المقرر أصال تحقیق عناصر هذه األصول والخصوم واألعباء المقاصة على أسس قانون

 والنواتج بالتتابع أو على أساس صاف؛

  القید المزدوج بحیث یمس كل تسجیل على األقل حسابین أحدهما مدین واآلخر  حسب مبدأتحرر الكتابات المحاسبیة

 جیل العملیات، بحیث یكون المبلغ المدین مساویا للمبلغ الدائن؛دائن، في ظل احترام التسلسل الزمني في تس

 یحدد كل تسجیل محاسبي مصدر كل معلومة ومضمونها وتخصیصها، وكذا مرجع الوثیقة الثبوتیة التي یستند إلیها؛ 

  وٕامكانیة تستند كل كتابة محاسبیة على وثیقة ثبوتیة مؤرخة ومثبتة على ورقة أو أي دعامة تضمن المصداقیة والحفظ

وتلخص العملیات التي تكون من نفس الطبیعة والتي تتم في نفس المكان ونفس الیوم . إعادة محتواها على األوراق

 في وثیقة محاسبیة وحیدة؛

 یجب القیام بإجراء قفل موجه إلى تجمید التسلسل الزمني وضمان عدم المساس بالتسجیالت؛ 

 مع مراعاة . دفتر الیومیة، دفتر األستاذ ودفتر الجرد: محاسبیة تشمل الخاضعة لهذا القانون دفاتر تمسك الكیانات

 األحكام الخاصة بالكیانات الصغیرة؛

 على دفتر الیومیة ودفتر الجرد؛ یرقم رئیس محكمة مقر الكیان ویؤشر 

  بوتیة لمدة الكیانات الخاضعة لمحاسبة مالیة مبسطة لضبط یومي لإلیرادات والنفقات، وتلزم بحفظ الوثائق الثتمسك

 عشر سنوات ابتداءا من تاریخ قفل كل سنة مالیة؛

 تمسك الدفاتر المحاسبیة المرقمة والمؤشر علیها بدون ترك بیاض أو تغییر من أي نوع كان، أو نقل إلى الهامش؛ 

 تمسك المحاسبة یدویا أو عن طریق أنظمة اإلعالم اآللي.  

   

                                                           
1
یفسر ھذا . بما في ذلك تعریف المحاسبة  المخطط المحاسبي الفرنسيما ھو موجود في كل ما یتعلق بالتنظیم المحاسبي تم اعتماده بالرجوع إلى  

الدولي بالمسائل المتعلقة بالتنظیم المحاسبي من جھة، و وجود إطار مكتمل للتنظیم المحاسبي في التوحید األمر أساسا بعدم اھتمام التوحید المحاسبي 
  .القاري الفرنسي
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 الماليالنظام المحاسبي عرض القوائم المالیة حسب  - 4-2

یراعى في إعدادها قوائم مالیة خمس ألزم النظام المحاسبي المالي الكیانات غیر الصغیرة بمسك 

  :وعرضها اإلطار التصوري للنظام المحاسبي المالي، وتتمثل فیما یلي

  المیزانیة؛ -

  جدول حسابات النتائج؛ -

  الخزینة؛) تدفقات(جدول سیولة  -

  جدول تغیر األموال الخاصة؛ -

القواعد والطرق المحاسبیة المستعملة، ویوفر معلومات مكملة للمیزانیة وجدول ملحق یبین  -

 .حسابات النتائج

وبهذا یكون النظام المحاسبي المالي قد أضاف قائمتین لم تكن موجودتان في المخطط المحاسبي 

   .وائم المالیةباإلضافة إلى إدراج ملحق حقیقي للق هما جدول تدفقات الخزینة وجدول تغیر األموال الخاصة

تضبط القوائم المالیة تحت مسؤولیة مسیري الكیان، ویتم إصدارها خالل مهلة أقصاها ستة أشهر بعد 

كما  .ویجب أن تكون متمیزة عن المعلومات األخرى التي یحتمل أن ینشرها الكیان. تاریخ إقفال السنة المالیة

  :المعلومات التالیة بشكل دقیقیجب تحدید كل مكون من مكونات القوائم المالیة بشكل واضح وتبیین 

  التجاري، رقم السجل التجاري للكیان المقدم للقوائم المالیة؛ االسمتسمیة الشركة،  -

  ؛)فردیة أم حسابات موحدة(طبیعة القوائم المالیة  -

  تاریخ إقفال الدورة؛ -

  بها القوائم المالیة والمستوى المجبور؛ العملة التي تعرض -

  عنوان مقر الشركة، شكلها القانوني، مكان النشاط والبلد الذي سجلت فیه؛ -

  األنشطة الرئیسیة وطبیعة العملیات المنجزة؛ -

  اسم الشركة األم وتسمیة المجمع الذي ینتمي إلیه الكیان عند االقتضاء؛ -

  .فیها خالل الفترة معدل عدد المستخدمین -

مع إمكانیة التعبیر عن المبالغ  زم المخطط المحاسبي المالي بعرض القوائم المالیة بالعملة المحلیةیل

، كما یجب أن توفر القوائم المالیة معلومات تسمح بإجراء مقارنات مع السنة المالیة السابقة. بألف وحدة نقدیة

وٕاذا حدث أي تغییر في طرق العرض أو التقییم مقارنة بالسنة السابقة، من الضروري تكییف مبالغ السنة 

بسبب اختالف مدة السنة المالیة أو ألي سبب (وٕاذا لم تتوفر قابلیة المقارنة . السابقة لتصبح قابلة للمقارنة
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قمیة التي تجرى على السنة المالیة آخر، من الضروري توضیح إعادة ترتیب أو تعدیالت المعلومات الر 

  .السابقة لجعلها قابلة للمقارنة في الملحق

 ةــــــــالمیزانی -1- 4-2

ویجب أن تبرز بصورة منفصلة . الخصوم تعرض المیزانیة بصفة منفصلة عناصر األصول وعناصر

  :على األقل الفصول التالیة عند وجود عملیات تتعلق بها

  :األصولجانب في 

  المعنویة؛التثبیتات  -

  ؛)المادیة(التثبیتات العینیة  -

  االهتالكات؛ -

  المساهمات؛ -

  األصول المالیة؛ -

  المخزونات؛ -

  ؛)مع تمییز الضرائب المؤجلة(األصول الضریبیة  -

  ؛)مسبقا )مدفوعة( أعباء مثبتة(العمالء والمدینین األخرین واألصول األخرى المماثلة  -

  .الخزینة الموجبة وما یكافئ الخزینة الموجبة -

  :الخصوم جانب في

عقب تاریخ اإلقفال، مع تمییز األموال الخاصة قبل عملیات التوزیع المقررة أو المقترحة  -

، االحتیاطات والنتیجة الصافیة للسنة المالیة )في حاالت الشركات(رأس المال الصادر 

 والعناصر األخرى؛

 الخصوم غیر الجاریة التي تتضمن فائدة؛ -

 ن؛الموردون والدائنون اآلخرو  -

  ؛)مع تمییز الضرائب المؤجلة(الخصوم الضریبیة  -

 ؛))مثبتة مسبقا(نواتج مؤجلة (المؤونات على األعباء والخصوم المماثلة  -

 .الخزینة السالبة وما یكافئ الخزینة السالبة -

تظهر المساهمات المقیمة بطریقة المكافأة في جانب األصول وحقوق : وفي حالة المیزانیة الموحدة

  .األموال الخاصة األقلیة ضمن
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وهناك . یجب التمییز بین العناصر الجاریة والعناصر غیر الجاریة في جانب األصول والخصوم

  :تظهر في المیزانیة أو الملحقیجب أن معلومات أخرى 

  وصف طبیعة وموضوع كل احتیاط من االحتیاطات؛ -

  حصة الحسابات الدائنة والحسابات المدینة التي تتجاوز سنة؛ -

، لجهات أخرى مرتبطة للشركة األم، للفروع، للشركات الزمیلة: للدفع ولالستالم بالنسبةمبالغ  -

  ؛...)مساهمین، مسیرین(

عدد األسهم المرخصة، الصادرة وغیر : وبالنسبة لكل فئة أسهم في إطار شركات رؤوس األموال -

المحررة كلیا، القیمة اإلسمیة لألسهم أو حقیقة أن األسهم لم تكن لها قیمة إسمیة، تطور عدد 

عدد األسهم التي یملكها الكیان، فروعه والكیانات األسهم بین بدایة ونهایة السنة المالیة، 

في شكل احتیاطات لإلصدار في إطار خیارات أو عقود البیع،  األسهم التي تكونالمشاركة، 

  حقوق وامتیازات وتخفیضات محتملة متعلقة باألسهم؛

في السنة (مبلغ األرباح الموزعة المقترحة، مبلغ حصص االمتیاز غیر المدرجة في الحسابات  -

سواء كانت للدفع ، وصف االلتزامات المالیة األخرى اتجاه بعض المساهمین )المالیة والمتراكمة

  ).أو لالستالم

وقد أورد النظام المحاسبي المالي نموذجا قاعدیا للمیزانیة یجب تكییفه مع كل كیان قصد توفیر 

  :هذا النموذج في الصفحتین الموالیتین یتم توضیح .معلومات مالیة تستجیب لمقتضیات التنظیم
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  جانب األصول    :المیزانیة نموذج: 25 جدول رقم

  N  مالحظة  �صل

  اجما��

N  

  ا�تالك�رصيد

N  

  صا��

N-1  

  صا��

 أصول�غ���جار�ة

  املنتوج��يجا�ي�أو�السل��-فارق�ب�ن��قتناء

  تث�يتات�معنو�ة

  تث�يتات�عي�ية

  أرا���

  مبا�ي

  تث�يتات�عي�ية�أخرى�

  تث�يتات�ممنوح�امتياز�ا

  تث�يتات�يجري�انجاز�ا

  تث�يتات�مالية

  سندات�موضوعة�موضع�معادلة

  مسا�مات�أخرى�وحسابات�دائنة�م��قة���ا

  سندات�أخرى�مث�تة�

          

  قروض�وأصول�مالية�أخرى�غ���جار�ة

  ضرائب�مؤجلة�ع����صل

  ةل�غ���ا��ار�و مجموع��ص

  أصول�جار�ة

  مخزونات�و�منتجات�قيد�التنفيذ

  حسابات�دائنة�و�استخدامات�مماثلة

  الز�ائن

  خروناملدينون�� 

  الضرائب�و�ما�شا���ا

  حسابات�دائنة�أخرى�و�استخدامات�مماثلة

  املوجودات�و�ما�شا���ا

�ا��ار�ة� �املالية ��صول �و �املوظفة �موال

  �خرى 

            ا��ز�نة

            مجموع��صول�ا��ار�ة

            املجموع�العام�لألصول 

    النظام المحاسبي المالي: المصدر
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     جانب الخصوم :المیزانیة نموذج: 26 جدول رقم

  N  N-1  مالحظة  ا��صوم

        رؤوس��موال�ا��اصة

  إصدارهرأس�مال�تم�

  رأس�مال�غ���مستعان�بھ

  احتياطات�مدمجة-عالوات�و�احتياطات

  عادة�التقييمإفوارق�

  فارق�املعادلة

  ن�يجة�صافية�حصة�املجمع/صافيةن�يجة�

  ترحيل�من�جديد/رؤوس�أموال�خاصة�أخرى�

  

        )1(حصة�الشركة�املدمجة

        )1(حصة�ذوي��قلية

        1املجموع�

  

  ا��صوم�غ���ا��ار�ة

      

        قروض�وديون�مالية�

        ضرائب�مؤجلة�و�مرصود�ل�ا

        ديون�أخرى�غ���جار�ة

  مسبقا�مؤونات�و�منتجات�ثابتة

  )2(مجموع�ا��صوم�غ���ا��ار�ة

  

  ا��صوم�ا��ار�ة

  موردون�و�حسابات�م��قة

  ضرائب

  ديون�أخرى 

  خز�نة�سلبية

  )3(مجموع�ا��صوم�ا��ار�ة

  مجموع�عام�ل��صوم

      

  النظام المحاسبي المالي: المصدر
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 للمیزانیةمن طرف النظام المحاسبي المالي النموذج المقترح ما یمكن مالحظته من خالل نلخص و 

  :في النقاط التالیة

تصور اقتصادي للمیزانیة یبتعد كثیرا عن التصور الذي كان سائدا في المخطط المحاسبي الوطني القائم  -

ن مفهوم األصول والخصوم مختلف تماما في إطار النظام المحاسبي المالي كما أ. على أساس الذمة

عن موارد یتحكم فیها الكیان بفعل أحداث سابقة األصول هي عبارة  :الذي یستند على التعریف التالي

وینتظر منها مزایا اقتصادیة مستقبلیة، أما الخصوم فهي التزامات حالیة نشأت عن أحداث سابقة یتطلب 

وهذا ما یفسر على سبیل المثال إمكانیة االعتراف بأصول . انقضائها خروج موارد تمثل منافع اقتصادیة

وكذلك عدم إمكانیة ) أصول أو خصوم(بعین االعتبار الضریبة المؤجلة اإلیجار التمویلي أو األخذ 

  ؛)المصاریف التمهیدیة(االعتراف بالمصاریف ضمن األصول 

فباإلضافة إلى التكلفة التاریخیة التي كانت سائدة في  ،إعداد المیزانیة إلى أسس عدیدة للقیاسیستند  -

لتي یمكن تحدیدها من خالل القیمة السوقیة أو قیمة القیمة العادلة ا توجد، الوطني المحاسبي النظام

  ؛المنفعة وهناك القیمة القابلة للتحصیل

وهذا یستثني األموال الخاصة ) المؤونات على سبیل المثال(الخصوم كل الدیون وما له طابع الدین تمثل  -

جانب األیسر اللذلك نجد مثال في  .)IAS 01(التي ال تعتبر خصوما في نظر المعاییر المحاسبیة الدولیة 

  ؛من المیزانیة تسمیة األموال الخاصة والخصوم بدال من تسمیة الخصوم

غیر جاري تبعا الرتباطها أو عدم ارتباطها بدورة /یتم تقسیم األصول والخصوم على أساس جاري -

 تمثل). مالخصو (أو استحقاقها ) األصول(االستغالل العادیة للمؤسسة ولیس على أساس سیولتها 

حتى ولو تعدى ) بیع-تحویل- شراء(األصول الجاریة تلك األصول التي تستخدم في إطار دورة متكررة 

 .لكن األصول غیر الجاریة تستخدم ألكثر من دورة استغالل واحدة). شهر 12(عمرها الدورة الواحدة 

الخصوم إلى جاریة أو  مختلفة لتصنیف األصول أو هناك أربعة معاییر )IAS 01(حسب المعیار الدولي 

غیر جاریة، لكن المعیار المهم للتصنیف یبقى مدى االرتباط بدورة االستغالل إذ تعتبر المعاییر األخرى 

غیر جاري من فرضیة استمراریة المؤسسة التصنیف إلى جاري و ینطلق  .ثانویة في الكثیر من األحیان

مالءة  مدىق الذي یهدف إلى تبیان ویختلف في جوهره عن التصنیف حسب السیولة أو االستحقا

)solvabilité( ؛المؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها في اآلجال المحددة من منظور اإلفالس    

المیزانیة معلومات تتعلق بالحسابات الموحدة بشكل الفت لالنتباه من خالل العدید من الحسابات تبین  -

فارق االقتناء، المساهمات الموضوعة بطریقة المكافأة، حقوق الشركة األم، حقوق األقلیة في رأس (
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الیة موحدة كما لو أن معظم المؤسسات الجزائریة هي مجموعات مطالبة بإعداد قوائم م....) ،المال

)états consolidés(.  لكن حقیقیة األمر أن المجموعات الجزائریة المعنیة بإعداد مثل هذه القوائم تعد

أغلب المؤسسات هي مؤسسات متوسطة (وال تعتبر الحالة العامة ) محصورة من حیث العدد(  ااستثناء

 ؛)وصغیرة

وتتسم   .)IAS 01(طلوب في المعیار الدولي المعلومات الموجودة في المیزانیة تتعدى الحد األدنى الم -

األصول البیولوجیة، األصول الممنوح حق (بنوع من التنوع فیما یخص بعض األصناف من األصول 

في المقابل لیس هناك إشارة بشكل منفصل إلى األصول أو الخصوم ...). امتیازها، عقارات التوظیف

 ؛(IFRS 5)غیر الجاریة الموجهة للتنازل عنها مثلما هو موضح في المعیار 

الذي یقترح ازدواجیة لعرض القوائم المالیة مثلما هو الحال في المخطط المحاسبي الفرنسي  لیس هناك -

كما أن المیزانیة في إطار هذا المخطط  یمكن تقدیمها  . 2و شكل جدول  1شكل قائمة: نموذجین للعرض

 .3قبل توزیع األرباح أو بعد توزیع األرباح

 

 جدول حسابات النتائج -2- 4-2

هو بیان ملخص لألعباء والنواتج المحققة من الكیان خالل السنة المالیة، وال  جدول حسابات النتائج

أو خسارة بالفرق / ربح: ویبرز النتیجة الصافیة للسنة المالیة. یأخذ في الحساب تاریخ التحصیل أو اإلنفاق

  .بین األعباء والنواتج

أن تظهر في هذا الجدول وهي وقد حدد النظام المحاسبي المالي الحد األدنى للمعلومات التي یجب 

  :كاآلتي

الهامش : تحلیل األعباء حسب طبیعتها، مما یسمح بتحدید المجامیع الرئیسیة للتسییر التالیة -

 اإلجمالي، القیمة المضافة، الفائض اإلجمالي لالستغالل؛

 نواتج األنشطة العادیة؛ -

 النواتج المالي واألعباء المالیة؛ -

 أعباء المستخدمین؛ -

 لرسوم والتسدیدات المماثلة؛الضرائب وا -

 مخصصات االهتالكات وخسائر القیمة الخاصة بالتثبیتات العینیة؛ -

                                                           
1 en liste 
2 en tableau ou en compte 
3
 bilan avant ou après répartition du résultat. 
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 مخصصات االهتالكات وخسائر القیمة الخاصة بالتثبیتات المعنویة؛ -

 نتیجة األنشطة العادیة؛ -

 ؛)األعباء والنواتج(العناصر غیر العادیة  -

 النتیجة الصافیة للفترة قبل التوزیع؛ -

 افیة لكل سهم من األسهم بالنسبة لشركات المساهمة؛النتیجة الص -

  : وفي حالة جدول حسابات النتائج الموحد تظهر

 للشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة الخاضعة لطریقة المكافأة؛الحصة في النتیجة الصافیة  -

 .الصافیة حصة حقوق األقلیة في النتیجة -

إما في جدول حسابات النتائج أو في الملحق المكمل الحد األدنى من المعلومات األخرى التي تظهر 

األسهم المصوت علیها أو  مبلغ الحصص في او تحلیل نواتج األنشطة العادیة  :لحسابات النتائج هي اآلتیة

 .بالنسبة لشركات المساهمة المقترحة والنتیجة الصافیة لكل سهم

كما یسمح النظام المحاسبي المالي بإمكانیة تقدیم جدول حسابات النتائج حسب الوظیفة مكیف مع 

  . إضافة إلى جدول حسابات النتائج حسب الطبیعةفي الملحق خصوصیة واحتیاجات الكیان 

 یستدعيلنواتج واألعباء الناتجة عن النشاط العادي ذات الحجم والطبیعة أو التأثیر الذي بالنسبة ل

: مثل(إبرازها لشرح أداء الكیان خالل الفترة، یجب عرضها ضمن فصول خاصة في جدول حسابات النتائج 

  ....)انخفاض قیمة استثنائي للمخزونات، التكالیف الناتجة عن تخلي جزئي عن النشاطتكلفة إعادة الهیكلة، 

معامالت یمكن تمییزها تتأتى النتیجة غیر العادیة من النواتج واألعباء الناجمة عن أحداث أو 

مثل نزع الملكیة، الكوارث الطبیعیة وغیر (بوضوح عن النشاط العادي للكیان وتمثل طابعا استثنائیا 

  ).المتوقعة

وتحتسب النتیجة على أساس األعباء والنواتج التي نشأت خالل السنة المالیة حتى ولو ُعرفت بین 

وبذلك فإن األحداث التي تطرأ بعد تاریخ اإلقفال ولكنها . ئم المالیةوتاریخ إعداد القواتاریخ إقفال السنة المالیة 

مرتبطة بظروف موجودة بتاریخ اإلقفال تترتب علیها تعدیالت إذا كانت تساهم في تقدیم معلومات تسمح 

   .بتقدیر أفضل لألصول والخصوم الموجودة بتاریخ اإلقفال

وردت في النظام  حسب الطبیعة وحسب الوظیفة كما یلي نموذج لجدول حساب النتیجة وفیما

     :المالي المحاسبي
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  نموذج جدول حسابات النتائج حسب الطبیعة: 27 الجدول رقم

  N  N-1  مالحظة  

  رقم��عمال

  �غ��ات�مخزونات��املنتجات�املصنعة�و�املنتجات�قيد�الصنع

  �نتاج�املث�ت

  إعانات��ستغالل

      

        نتاج�السنة�املاليةإ - 1

  املش��يات�املس��لكة

  ا��دمات�ا��ارجية�و��س��ال�ات��خرى 

      

        اس��الك�السنة�املالية  - 2

        ) 2 -1( القيمة�املضافة�لالستغالل - 3

  أعباء�املستخدم�ن

  الضرائب�و�الرسوم�و�املدفوعات�املماثلة

      

        إجما���فائض��ستغالل - 4

  املنتجات�العملياتية��خرى 

  العملياتية��خرى �عباء�

  املخصصات�لال�تالك�و�املؤونات�و�خسارة�القيمة

  اس��جاع�ع���خسائر�القيمة�و�املؤونات

      

  الن�يجة�العملياتية - 5

  املنتوجات�املالية

  �عباء�املالية

      

        الن�يجة�املالية - 6

        )6+5( الن�يجة�العادية�قبل�الضرائب - 7

        الضرائب�الواجب�دفع�ا�عن�النتائج�العادية

        عن�النتائج�العادية) �غ��ات(الضرائب�املؤجلة�

        مجموع�منتجات���شطة�العادية

        مجموع�أعباء���شطة�العادية

        الن�يجة�الصافية�لأل�شطة�العادية - 8

        )يجب�ت�يا��ا) (منتجات(عناصر�غ���عادية�

        )يجب�ت�يا��ا) (أعباء(عناصر�غ���عادية�

        العاديةالن�يجة�غ��� - 9

        لسنة�املاليةالصافية�لن�يجة�ال -10

 لطر�قة ا��اضعةلشر�ات�لن�يجة�الصافية�ال����صة�ا�

  )1( امل�افأة

      

        )1(وحد�امل�للمجمع الصافية�ن�يجةال -11

        )1( و�م��ا�حصة�ذوي��قلية

        )1( حصة�املجمع

  ال��ستعمل�إال�لتقديم�القوائم�املالية�املوحد )1(

    النظام المحاسبي المالي: المصدر
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على العكس من المیزانیة التي تعتبر توجها واضحا للنظام المحاسبي المالي نحو النموذج 

األنجلوسكسوني للمحاسبة من خالل العناصر السالفة الذكر، یمكن القول بأن جدول النتیجة یعتبر مزیجا 

واألنجلوسكسونیة )  ج األساسي حسب الطبیعة نقصد النموذ(  بین المدرستین الفرنكوفونیة من جهة) وتسویة(

  .)نقصد النموذج البدیل حسب الوظیفة(من جهة أخرى 

لجدول من طرف النظام المحاسبي المالي ما یمكن مالحظته من خالل النموذج المقترح نلخص و   

  :النتیجة حسب الطبیعة في النقاط التالیة

نتاج  ولیس فقط لإل مفهوم كلي االعتماد علىللنتیجة یبرر من خالل " اقتصادي كلي"وجود تصور  -

یعرف اإلنتاج الكلي . باإلضافة إلى اإلبقاء على مفهوم القیمة المضافة) رقم األعمال( اإلنتاج المباع

یمكن مالحظة أن تقییم اإلنتاج الكلي . على أنه مجموع اإلنتاج المباع واإلنتاج المخزن واإلنتاج المثبت

المشكلة األولى تتعلق بعدم تجانس القیم المجمعة، إذا كان اإلنتاج المباع یقیم : ینتیطرح مشكلتین أساسی

المشكلة الثانیة تتعلق بربحیة المؤسسة ففي ، بسعر البیع فإن اإلنتاج المخزن والمثبت یقیم بتكلفة اإلنتاج

مخزن إال التاج الوقت الذي یساهم اإلنتاج المباع في ثراء المؤسسة بشكل محقق، ال یتحقق الربح من اإلن

 ؛بعملیة البیع وال یتحقق أي ربح  مباشر من اإلنتاج المثبت

في نهایة (لتقییم المخزونات الذي یتطلب قیاسا دوریا للمخزون   )النهائي(اعتماد أسلوب الجرد المتناوب  -

التي ة المخزون النهائي هو الذي یظهر بالمیزانیة لدورة معینة ویصبح المخزون األولي للدور ). كل دورة

المخزون األولي یعتبر كعبء یسجل بالمجموعة السادسة وكذلك المشتریات أما المخزون النهائي . تلیها

فیعتبر تكلفة سالبة تطرح من المخزون األولي والمشتریات للحصول على مبلغ االستهالكات، وهذا ما 

  ؛)2مخ- 1مخ(یفسر استخدام الحساب تغیر المخزون 

التي تم  )Soldes Intermédiaires de Gestion(مفهوم األرصدة الوسیطة للتسییراستخدام مفهوم مشابه ل  - 

مهمة في عملیة التحلیل المالي  تعد هذه األرصدة. 1982اقتراحها من قبل المخطط الفرنسي لسنة 

 ؛واالقتصادي لیس فقط للمستثمرین وٕانما لكل األطراف ذات العالقة مع المؤسسة

یعتبر هذا المقیاس ). الثروة(یعبر عن خلق القیمة ناتج عن عوامل اإلنتاج كمؤشر  القیمة المضافةإبراز  -

ینبغي اإلشارة إلى أن مفهوم القیمة المضافة . مهم بالنسبة لإلدارة الداخلیة وأیضا لإلحصائیات الوطنیة

اقتصادي بحت الذي یعرفه النظام المحاسبي المالي یقترب أكثر من كونه مفهوم تسییري عن كونه مفهوم 

 ؛مثلما كان معرف في المخطط المحاسبي الوطني
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الذي یقیس األداء االقتصادي للمؤسسة بغض النظر عن السیاسة فائض االستغالل اإلجمالي إبراز  -

وبعیدا عن النواتج واألعباء التشغیلیة األخرى التي ال ترتبط بشكل  التمویلیة أو سیاسة االهتالكات،

  ؛العملیاتبمباشر 

التي تعبر عن المردودیة االقتصادیة للمؤسسة بغض النظر عن ) العملیاتیة( النتیجة التشغیلیةإظهار  -

جدیر بالذكر أن المصطلح المستخدم هنا هو انجلوسكسوني وهو مكافئ و . االعتبارات المالیة والجبائیة

یلیة الجاریة والنتیجة تمییز بین النتیجة التشغال یوجد لألسف و  .1للمصطلح الفرنسي نتیجة االستغالل

التشغیلیة غیر الجاریة، هذه األخیرة تعبر عن الجزء من النتیجة التشغیلیة الذي لیس له طابع تكراري ذلك 

خسائر أو فوائض القیم الناتجة عن (أنه ناجم عن نواتج وأعباء یمكن أن تكون ذات طابع استثنائي 

  ؛)دیون المعدومة، الغراماتاإلعانات، الخسائر عن ال التنازل عن االستثمارات،

بشكل منفصل والتي تحسب بالفرق بین النواتج المالیة واألعباء المالیة وهي تعبر  النتیجة المالیةإظهار  -

  ؛عن فعالیة الوظیفة المالیة للمؤسسة باعتبار أن هذا الرصید هو محصلة للقرارات التمویلیة المتخذة

بعد طرح . قبل الضریبة یكون بجمع النتیجة التشغیلیة والنتیجة المالیة نتیجة األنشطة العادیةحساب  -

نقصد بالضریبة النظریة مبلغ الضریبة . الضریبة النظریة نحصل على النتیجة الصافیة لألنشطة العادیة

المحسوب على أساس القواعد المحاسبیة والذي یمكن الحصول علیه بجمع مبلغ الضریبة المستحقة مع 

 ؛)زائد أو ناقص الضریبة المؤجلة(ریبة المؤجلة تغیر الض

إلى ) نواتج وأعباء غیر عادیة(إضافة العناصر غیر العادیة بللمؤسسة نتحصل علیها  النتیجة الصافیة -

تجدر اإلشارة هنا إلى أن مفهوم األنشطة غیر العادیة هو مفهوم و . مبلغ النتیجة الصافیة لألنشطة العادیة

ل إال على العناصر التي ال تتعلق بالنشاط العادي للمؤسسة والتي تخرج عن حصري غیر محدد ال یشتم

ال ینبغي تقریب هذا المفهوم من المفهوم القدیم و . نطاق سیطرتها مثل نزع الملكیة أو الكوارث الطبیعیة

ود الموج" االستثنائي"الذي كان موجودا في إطار المخطط المحاسبي الوطني أو مفهوم " خارج االستغالل"

تعتبر عناصر " االستثنائیة"أو " الخارجة عن االستغالل"أغلب العناصر  حیث أنفي المخطط الفرنسي، 

لم یعد معموال به " غیر عادي"أضف إلى ذلك أن مفهوم . عادیة من منظور النظام المحاسبي المالي

                                                           
1
نسي مع المفھوم الذي كان موجودا في إطار المخطط المحاسبي الوطني الذي یعتبر أوسع ال ینبغي الخلط بین مفھوم نتیجة االستغالل في المنظور الفر 

فالمفھوم الفرنسي لالستغالل أدق ولكن لم یتم اعتماده من قبل النظام المحاسبي المالي الذي . وغیر واضح المعالم ما دام یتضمن األعباء والنواتج المالیة
  .ادا إلى الممارسة الدولیةاستخدم مصطلح النتیجة التشغیلیة استن



 من�مخطط�ذو�توجھ�ك���إ���نظام�مستو���من�املعاي���الدولية: التوحيد�املحاس���ا��زائري : الفصل�الرا�ع

 

175 
 

لجنة المعاییر منذ عملیة اإلصالح التي عرفتها  )IAS 01(في المعیار الدولي   1 )غیر مسموح(

 2001في سنة ) IASB(المحاسبیة الدولیة والتي أفضت إلى مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة 

  نموذج جدول حسابات النتائج حسب الوظیفة: 28 الجدول رقم

  N  N-1  مالحظة  

        رقم��عمال

  �لفة�املبيعات

  �امش�الر�ح��جما��

  منتجات�عملياتية�أخرى�

  الت�اليف�التجار�ة

  �عباء��دار�ة

  أعباء�عملياتية�أخرى 

  الن�يجة�العملياتية

  تقديم�تفاصيل��عباء�حسب�الطبيعة

  )مصار�ف�املستخدم�ن،�مخصصات���تالك(

  نواتج�مالية

  �عباء�املالية

 الن�يجة�العادية�قبل�الضر�بة

  النتائج�العاديةالضر�بة�الواجبة�ع���

  )�غ��ات(الضرائب�املؤجلة�ع���النتائج�العادية�

  الن�يجة�الصافية�لأل�شطة�العادية�

  �عباء�غ���العادية

  املنتوجات�غ���العادية

  الن�يجة�الصافية�للسنة�املالية

ا��صة����الن�يجة�الصافية�للشر�ات�ا��اضعة�لطر�قة�

  )1(امل�افأة�

  )1(الن�يجة�الصافية�للمجمع�املوحد�

  )1(و�م��ا�حصة�ذوي��قلية�

  )1(حصة�املجمع�

 ال��ستعمل�إال�لتقديم�القوائم�املالية�املوحدة )1(

    النظام المحاسبي المالي: المصدر

                                                           
1
ولیست استثنائیة بالقدر الذي یجعل " جد استثنائیة"نتساءل ھنا إذن عن ضرورة وجود مثل ھذه النتیجة في النظام الجدید ما دامت ترتبط بعناصر   

  .منھا موجودة في الواقع العملي
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لجدول من طرف النظام المحاسبي المالي ما یمكن مالحظته من خالل النموذج المقترح نلخص 

  :في النقاط التالیة وظیفةحسب الالنتیجة 

ألعباء حسب وظیفتها ولیس على أساس طبیعتها ویمیز وظائف نطلق هذا الجدول من تبویب مختلف ای -

، الوظیفة اإلداریة )التكالیف التجاریة(، الوظیفة التجاریة )تكلفة المبیعات(أساسیة هي الوظیفة اإلنتاجیة 

 )IAS 01(حسب المعیار الدولي . ت أهمیة بالنسبة للمؤسسةوأي وظائف أخرى ذا) التكالیف اإلداریة (

یفضل عرض جدول النتیجة على أساس وظیفي بالنظر إلى المعلومات المالئمة التي یوفرها 

، لكن النظام المحاسبي المالي اعتبره  مجرد نموذج بدیل للنموذج األول ویترك القرار 1للمستعملین

 ؛الذي یتناسب مع االحتیاجات المعلوماتیةألصحاب المؤسسة الختیار الجدول 

هي نقطة االنطالق " المبیعات"یعتبر الجدول الوظیفي  ةعلى عكس النموذج القائم على أساس الطبیع -

وهذا األمر یبین في الحقیقة جوهر االختالف بین المنظور الكلي والمنظور الجزئي . ولیس اإلنتاج الكلي

 .ة التي تتجه نحو تحدید الربح بالنسبة للمالك الخاص بالدرجة األولىالذي تتبناه المدرسة االنجلوسكسونی

 ؛ولذلك ال توجد إشارة إلى القیمة المضافة في هذا الجدول ولیس من السهل تحدید مقدارها

إال أن ) المبیعات بدال من اإلنتاج الكلي(حتى وٕان كانت نقطة بدایة جدول النتیجة الوظیفي مختلفة  -

على مستوى النتیجة التشغیلیة التي یجب أن تكون نفس النتیجة وبعدها لیس هناك  عملیة الربط تتحقق

 ؛فرق بین عرض الجدولین

نظرا لفقدان بعض المعلومات التي قد یتسبب فیها تبویب األعباء حسب وظیفتها، یتطلب النظام  -

ق أساسا بأعباء اإلفصاح عن عناصر مهمة في الملحق تتعل) IAS1والمعیار الدولي (المحاسبي المالي 

 ؛المستخدمین أو مخصصات االهتالك التي یغفلها التبویب الوظیفي

یقوم هذا الجدول على أساس الجرد الدائم للمخزونات الذي یتطلب وجود نظام للمحاسبة التحلیلیة داخل  -

المؤسسة كفیل بتزوید المعلومات المتعلقة بحركة المخزون وخاصة بالنسبة للمؤسسات ذات الطابع 

 .الصناعي

   

                                                           
1
المفاھیمي للمعاییر المحاسبیة الدولیة ھو المستثمر في البورصة الذي یحصل على قوائم للتذكیر فإن المستعمل األساسي للقوائم المالیة حسب اإلطار  

  .مالیة موحدة على عكس اإلطار المحلي الذي یطبق فیھ النظام المحاسبي المالي الذي لم یعرف أي أولویات
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  قائمة تدفقات الخزینة -3- 4-2

أساسا لتقییم مدى قدرة الكیان على الهدف من هذه القائمة المالیة هو منح مستخدمي القوائم المالیة 

  .الخزینة وما یكافؤها، وكذلك توفیر معلومات عن استخدام هذه السیولة المالیةتولید 

  :الداخلة والخارجة خالل السنة المالیة حسب مصدرهایعرض جدول تدفقات الخزینة التدفقات النقدیة 

األنشطة التي تولد المنتوجات وغیرها من األنشطة ( التدفقات المتولدة عن األنشطة العملیاتیة -

  ؛)ال ترتبط ال باالستثمار وال بالتمویلاألخرى التي 

 والمقبوضاتألجل عملیات االقتناء  المدفوعات( التدفقات المتولدة عن األنشطة االستثماریة -

  ؛)من بیع أصول طویلة األجل

أنشطة ینتج عنها تغییر حجم أو هیكلة األموال الخاصة ( التدفقات الناشئة عن أنشطة التمویل -

  ؛)أو القروض

من معروضة بشكل منفصل ومصنفة بشكل دائم  األسهم أرباحفوائد و الالمتأتیة من التدفقات  -

  .األنشطة العملیاتیة، االستثماریة أو التمویلیة ضمنسنة مالیة ألخرى 

: هما عرض التدفقات النقدیة المتولدة من األنشطة العملیاتیةوقد حدد النظام المحاسبي المالي طریقتین ل

  ).موصى بها(، مع تفضیل الطریقة المباشرة الطریقة المباشرة والطریقة غیر المباشرة

  :تتمثل الطریقة المباشرة في

الزبائن، الموردون، (للمقبوضات والمدفوعات النقدیة اإلجمالیة صول الرئیسیة عرض الف -

  ؛الصافي  تدفق النقديالقصد إبراز ...) الضرائب

  .تقریب هذا التدفق النقدي الصافي إلى النتیجة قبل الضریبة للفترة المقصودة -

  :المالیة مع األخذ بعین االعتبارفتتمثل في تصحیح النتیجة الصافیة للسنة أما الطریقة غیر المباشرة 

االهتالكات، تغیرات حسابات الزبائن، المخزونات، (آثار المعامالت التي ال تؤثر في الخزینة  -

  ؛...)تغیرات حسابات الموردین

 ؛)ضرائب مؤجلة(التفاوتات أو التسویات  -
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قص القیم الناتجة فوائض أو نوا(التدفقات المالیة المرتبطة باألنشطة االستثماریة أو التمویلیة  -

  ...).عن عملیات التنازل

  :تتمثل النقدیة في

بما في ذلك الكشوفات (السیوالت التي تشمل األموال في الصندوق، الودائع عند االطالع  -

  ؛)المصرفیة القابلة للتسدید عند الطلب وغیرها من تسهیالت الصندوق

التوظیفات قصیرة األجل التي یمكن (قصد الوفاء بااللتزامات قصیرة األجل شبه السیولة المحازة  -

  ).تحویلها لسیولة بسرعة وبسهولة والخاضعة لخطر مهمل لتغیر قیمتها

  :ویسمح النظام المحاسبي المالي بعرض التدفقات النقدیة التالیة بالمبالغ الصافیة

  السیولة أو شبه السیولة المحازة لحساب الزبائن؛ -

  .المرتفعة واالستحقاقات القصیرةالعناصر سریعة وتیرة الدوران، المبالغ  -

وفیما یلي نموذج لجدول تدفقات الخزینة حسب الطریقة المباشرة وغیر المباشرة كما ورد في النظام 

  :المحاسبي المالي
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  )الطریقة المباشرة(نموذج جدول تدفقات الخزینة : 29الجدول رقم 

 N  N-1 مالحظة  

  العملياتية�تدفقات�ا��ز�نة�املتأتية�من���شطة

  التحصيالت�املقبوضة�من�الز�ائن

  املبالغ�املدفوعة�للموردين�و�املستخدم�ن

  الفوائد�و�املصار�ف�املالية��خرى�املدفوعة

  الضرائب�املدفوعة�ع����ر�اح

      

        تدفقات�ا��ز�نة�قبل�العناصر�غ���العادية

        )توضيح�ايجب�(تدفقات�ا��ز�نة�املرتبطة�بالعناصر�غ���العادية�

        )أ(  صا���تدفقات�ا��ز�نة�املتأتية�من���شطة�العملياتية

  تدفقات�ا��ز�نة�املتأتية�من�أ�شطة��س�ثمار

  مدفوعات�اقتناء�تث�يتات�عي�ية�أو�معنو�ة

  مقبوضات�عن�عمليات�التنازل�عن�تث�يتات�عي�ية�أو�معنو�ة

  مدفوعات�اقتناء�التث�يتات�املالية

  عمليات�التنازل�عن�تث�يتات�ماليةمقبوضات�عن�

  الفوائد�ال���تم�تحصيل�ا�عن�التوظيفات�املالية

  ا��صص�و��قساط�املقبوضة�من�النتائج�املستلمة

      

        )ب( صا���تدفقات�ا��ز�نة�املتأتية�من�أ�شطة��س�ثمار

  تدفقات�ا��ز�نة�املتأتية�من�أ�شطة�التمو�ل�

  صدار��س�م�إاملقبوضات�الناتجة�عن�

  ا��صص�و�غ���ا�من�التوز�عات�ال���تم�القيام���ا

  املقبوضات�املتأتية�من�القروض

  �سديدات�القروض�أو�الديون��خرى�املماثلة

      

        )جـ( صا���تدفقات�ا��ز�نة�املتأتية�من�أ�شطة�التمو�ل

  تأث��ات��غ��ات�سعر�الصرف�ع���السيوالت�و�شبھ�السيوالت

  )ـج+ب+أ(ا��ز�نة����الف��ة��غ���أموال�

      

        

  ا��ز�نة�و�ما��عادل�ا�عند�افتتاح�السنة�املالية

  ا��ز�نة�و�ما��عادل�ا�عند�اقفال�السنة�املالية

  �غ���ا��ز�نة�خالل�الف��ة

      

      

      

        املقار�ة�مع�الن�يجة�املحاس�ية

  النظام المحاسبي المالي: المصدر
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  )المباشرة غیر الطریقة(جدول تدفقات الخزینة نموذج : 30الجدول رقم 

 N  N-1 مالحظة  

  تدفقات�ا��ز�نة�املتأتية�من���شطة�العملياتية

  صا���ن�يجة�السنة�املالية

  :ت��يحات�من�أجل

 ��تال�ات�و�رصدة -

 �غ���الضرائب�املؤجلة -

 �غ���املخزونات -

 �غ���الز�ائن�وا��سابات�الدائنة��خرى  -

 والديون��خرى �غ���املوردين� -

�من� - �صافية �التنازل �عمليات �عن �الناتجة �القيم �أو�فوائض نواقص

  الضرائب

      

  )أ(  ال�شاط عن الناجمةتدفقات�ا��ز�نة�

  �س�ثمار�عملياتتدفقات�ا��ز�نة�املتأتية�من�

      

  

  مدفوعات�اقتناء�تث�يتات�

  مقبوضات�عن�عمليات�التنازل�عن�تث�يتات�

  املالية�مدفوعات�اقتناء�التث�يتات

  )1(تأث�����غ��ات�محيط��دماج�

      

  )ب( �س�ثمار��عمليات املرتبطةتدفقات�ا��ز�نة�

  التمو�ل�عملياتتدفقات�ا��ز�نة�املتأتية�من�

      

  

  ا��صص�املدفوعة�للمسا�م�ن

  )املنقودات(ز�ادة�رأس�املال�النقدي�

  القروض�إصدار 

  �سديد�القروض�

      

        )جـ( التمو�ل��عمليات املرتبطةتدفقات�ا��ز�نة�

  

  )ـج+ب+أ(لف��ة�ل�غ���أموال�ا��ز�نة�

      

  ا��ز�نة�عند�افتتاح�السنة�املالية

  ا��ز�نة�عند�اقفال�السنة�املالية

  )1(تأث����غ��ات�سعر�العمالت��جن�ية�

      

        �غ���ا��ز�نة�

 ال��ستعمل�إال�لتقديم�القوائم�املالية�املوحدة )1(

  المحاسبي الماليالنظام : المصدر
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لجدول من طرف النظام المحاسبي المالي ما یمكن مالحظته من خالل النموذج المقترح نلخص 

  :في النقاط التالیة )حسب الطریقة المباشرة أو الطریقة غیر المباشرة( تدفقات الخزینة

تعتبر المیزانیة حیث . النتائجحسابات تعد قائمة تدفقات الخزینة بمثابة المكمل األساسي للمیزانیة وجدول  -

فیكمن دوره في تفسیر حسابات النتائج قائمة ساكنة تبین الوضعیة المالیة في لحظة معینة، أما جدول 

وبذلك یعجز كالهما عن تقدیم صورة حركیة عن . تكوین النتیجة خالل الدورة بالتركیز على األداء

تقدم إذن قائمة تدفقات الخزینة هذا . المیزانیةالوضعیة المالیة تفسر التغیرات الحاصلة في عناصر 

تعتبر التدفقات النقدیة عنصرا موضوعیا ال  كما .الجانب المهم من خالل التركیز على تغیرات الخزینة

 حسابات النتائج؛یتأثر بالسیاسات والتقدیرات المحاسبیة كما هو الحال بالنسبة للمیزانیة وجدول 

مفهوم الخزینة هو . خالل دورة معینة ؤهاعلى تفسیر تغیرات الخزینة وما یكافقائمة تدفقات الخزینة تقوم  -

المفهوم الواسع و لیس المفهوم الضیق المحصور فقط في الُمتاحات، ذلك أن الخزینة تعرف على أنها 

النقدیة و ما یشابه النقدیة من توظیفات قصیرة األجل عالیة السیولة منعدمة المخاطر منقوصا منها 

  ؛دیة السالبة المتمثلة في التسبیقات المصرفیةالنق

األنشطة (تتجلى أهمیة هذا الجدول في أنه یبرز مقدرة المؤسسة على تولید النقدیة من العملیات  -

) أنشطة االستثمار(و كیفیة استخدامها في تغطیة االحتیاجات النابعة من عملیات االستثمار ) التشغیلیة 

أي معرفة كیف یتم الربط بین األنشطة (من خالل األنشطة التمویلیة  و ما هو رصید عملیات التمویل

یمكن القول بأن هناك مفهوم جدید للتوازن المالي ینشأ من العالقة المقترحة من ).التشغیلیة و االستثماریة

یضاف إلى ) خزینة التمویل+ خزینة االستثمار + خزینة العملیات = تغیر الخزینة (خالل الجدول 

 ؛الكالسیكي للتوازن المالي الُمعَرف انطالقا من المیزانیة المفهوم

أن هناك مجال مفتوح أمام المؤسسات لتصنیف بعض العناصر بشكل اختیاري ضمن األنشطة   -

المختلفة، ذلك أن النظام المحاسبي المالي لم یقدم تفاصیل حول ربط مثل هذه العناصر بنشاط دون 

الفوائد على القروض و عن األرباح الموزعة المقبوضة أو ن ع على سبیل المثال نتحدث هنا. أخر

  .الممنوحة
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  جدول تغیر األموال الخاصة -4-2-4 

یشكل جدول تغیر األموال الخاصة تحلیال للحركات التي أثرت في كل فصل من الفصول التي تشكل 

الحد األدنى من المعلومات  وقد حدد النظام المحاسبي المالي .للكیان خالل السنة المالیة األموال الخاصة

  :التي یجب أن تقدمها هذه القائمة المالیة، وهي تخص الحركات المرتبطة بما یلي

 النتیجة الصافیة للسنة المالیة، -

 تغیرات الطرق المحاسبیة وتصحیحات األخطاء المسجل أثرها مباشرة ضمن األموال الخاصة؛ -

موال الخاصة في إطار تصحیح األخطاء النواتج واألعباء األخرى المسجلة مباشرة ضمن األ -

 المهمة؛

 ؛...)زیادة، تخفیض، تسدید( المال سأعملیات ر  -

 .توزیع النتیجة والتخصیصات المقررة خالل السنة المالیة -

 :وفیما یلي النموذج الذي قدمه النظام المحاسبي المالي لجدول تغیر األموال الخاصة

  تغیر األموال الخاصة  نموذج جدول: 31الجدول رقم 

رأسمال�  مالحظة  

  الشركة

عالوة�

  �صدار

فارق�

  التقييم

فرق�إعادة�

  التقييم

�حتياطات�

  والن�يجة

               N-2د�سم����31الرصيد����

  �غي���الطر�قة�املحاس�ية

  ت��يح��خطاء�ال�امة

  إعادة�تقييم�التث�يتات

  حساب�النتائج�ر�اح�أو�ا��سائر�غ���املدرجة����ا��سابات����

  ا��صص�املدفوعة

  ز�ادة�رأس�املال

  الن�يجة�الصافية�للسنة�املالية

            

              N-1د�سم����31الرصيد����

  �غي���الطر�قة�املحاس�ية

  ت��يح��خطاء�ال�امة

  إعادة�تقييم�التث�يتات

  �ر�اح�أو�ا��سائر�غ���املدرجة����ا��سابات����حساب�النتائج

  ا��صص�املدفوعة

  ز�ادة�رأس�املال

  الن�يجة�الصافية�للسنة�املالية

            

              Nد�سم����31الرصيد����

    النظام المحاسبي المالي :المصدر
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  ملحق القوائم المالیة -5- 4-2

الملحق هو وثیقة تلخیص تعتبر جزءا من القوائم المالیة وتوفر التفسیرات الضروریة لفهم أفضل 

وتعد عناصر اإلعالم . المعلومات المفیدة لقارئي الحسابات كلما اقتضت الحاجة لباقي القوائم المالیة وتكمل

الرقمیة للملحق حسب نفس المبادئ والشروط التي تظهر في الوثائق األخرى التي تتشكل منها القوائم المالیة، 

  . غیر أن ما یسجل في الملحق ال یمكنه أن یحل محل ما یسجل في القوائم المالیة األخرى

 )Richard; 2014( :تبرز أهمیة الملحق في النقاط اآلتیة

  التحقق من فرضیة استمراریة االستغالل من خالل السیاسات والطرق المحاسبیة المستخدمة في

  .إعداد القوائم المالیة

  اإلشارة إلى األحداث الالحقة إلقفال الحسابات التي تحدث بین تاریخ نهایة السنة وتاریخ إعداد

 القوائم المالیة وخاصة تلك التي یكون لها أثر مباشر على الوضعیة المالیة للمؤسسة؛ 

  هناك العدید من االختیارات المحاسبیة التي أتى بها النظام المحاسبي المالي ومن الضروري

شارة إلى الطرق المحاسبیة البدیلة التي تم اللجوء إلیها والتغیرات المحاسبیة والتقدیرات اإل

 وتأثیراتها على الوضعیة المالیة؛

  احتواء القوائم المالیة على معلومات ملخصة ومجمعة تحتاج إلى توضیحات حسابیة إضافیة في

خرى في عناصر القوائم المالیة كما أن هناك تطورات في المبالغ تحصل من دورة إلى أ. الملحق

 تحتاج إلى تبریرات؛

  وجود معلومات خارجة عن نطاق القوائم المالیة  أو خارج المیزانیة)hors bilan(  عادة ما تكون

ذات طبیعة نوعیة تتعلق مثال بالضمانات الممنوحة أو المقبوضة، مثل هذه المعلومات مفیدة في 

 .تقدیر وضعیة المؤسسة تجاه محیطها

 طابع ذاتشتمل ملحق القوائم المالیة على معلومات حول النقاط اآلتیة، متى كانت هذه المعلومات ی

  :أو كانت مفیدة لفهم العملیات الواردة في الكشوف المالیة یةهماأل بالغ

المطابقة مع المعاییر (القواعد والطرق المحاسبیة المعتمدة لمسك المحاسبة وٕاعداد القوائم المالیة  -

 ؛)موضحة وكل مخالفة لها تكون مفسرة ومبررةتكون 

المعلومات التكمیلیة الضروریة لحسن فهم المیزانیة، جدول حساب النتائج، جدول تدفقات  -

 الخزینة وجدول تغیر األموال الخاصة؛
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بالشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة، الفروع أو الشركة األم وكذلك المعلومات المتعلقة  -

طبیعة العالقات، نوع : تم عند االقتضاء مع هذه الكیانات أو مع مسیریهاالمعامالت التي ت

 المعاملة، حجم ومبلغ المعامالت، سیاسة تحدید األسعار التي تخص هذه المعامالت؛

المعلومات ذات الطابع العام أو التي تخص بعض العملیات الخاصة الضروریة للحصول على  -

 .صورة وفیة

  :ة في الجدول التاليیمكن تلخیص النقاط السابق

  المعلومات التي یتضمنها ملحق القوائم المالیة :32رقم  جدول

  املحتوى   الفئة

القواعد�والطرق�املحاس�ية�املعتمدة�ملسك�

 املحاسبة�وإعداد�القوائم�املالية�

  املطابقة�مع�املعاي���ت�ون�مو��ة�و�ل�مخالفة�ل�ا�ت�ون�مفسرة�وم��رة؛ -

- � �التقييم �طرق �إ�� �املالية) القياس(�شارة �القوائم �إعداد ��� التث�يتات�: املعتمدة

���تال�ات، �املعنو�ة، �مختلف� املؤونات، املسا�مة، سندات املادية، املخزونات،

  ؛�صول�و�ا��صوم��خرى 

�طرق� - �عدة �وجود �حالة ��� �املتبعة �أو��ختيارات �املعتمدة �التقييم �طرق �إ�� �شارة

  ؛مقبولة

   ؛أو�عدم�إم�انية�وجود�قابلية�املقارنة�شارة�إ���إم�انية� -

  .املحاس�ية�و�التقديرات�و��خطاء) الطرق (إبراز�أثر�التغ��ات����السياسات� -

املعلومات�التكميلية�الضرور�ة���سن�ف�م�

�جدول� �النتائج، �حساب �جدول امل��انية،

��موال� ��غ�� �وجدول �ا��ز�نة تدفقات

 ا��اصة؛

  :من�ا��داول��ذه�املعلومات�م��صة����مجموعة�

  جدول�التث�يتات�املادية؛ -

  ؛جدول���تال�ات�وخسائر�القيمة -

  ؛جدول�املؤونات -

  ؛�ل��امات�املتعلقة�بالقرض��يجاري  -

  ؛)���حالة�حدو��ا(املعلومات�املتعلقة�بفارق�إعادة�التقييم� -

  املعلومات�املتعلقة�بالديون�و�الفوائد -

  

�الزميلة� �بالشر�ات �املتعلقة املعلومات

��م� �أو�الشركة �الفروع �املش��كة، واملشار�ع

��قتضاء� �عند �تتم �ال�� �املعامالت وكذلك

 مع��ذه�الكيانات�أو�مع�مس����ا

طبيعة�العالقات،�نوع�املعاملة،���م�ومبلغ�املعامالت،�سياسة�تحديد��سعار�ال���تخص�

  و��ل�املعلومات�املفيدة��خرى ��ذه�املعامالت

  : ��سابات�املوحدةا امل�مة�املتعلقة�بإعداد��ل�املعلومات�املفيدة�و 

املعلومات�ذات�الطا�ع�العام�أو�ال���تخص�

�الضرور�ة� �ا��اصة �العمليات �عض

 .ل��صول�ع���صورة�وفية

��موال �لشر�ات ��سمية،: بال�سبة �القيمة �وتطوره، ��س�م �املرتبطة� عدد ا��قوق

  ...باألس�م

  ...الر�حية،�السندات�مبالغ�توز�عات��ر�اح�،�ا��صص�

  .عدد�العامل�ن�و�توز�ع�م

�ا��اصلة� ��حداث �بالتقاعد، �ا��اصة ��ل��امات �ال�شاط، �بقطاعات �ا��اصة املعلومات

  .....�عد�إقفال�ا��سابات�

  من إعداد الباحث باالعتماد على النظام المحاسبي المالي :المصدر



 من�مخطط�ذو�توجھ�ك���إ���نظام�مستو���من�املعاي���الدولية: التوحيد�املحاس���ا��زائري : الفصل�الرا�ع

 

185 
 

وقد حدد النظام المحاسبي المالي معیاران أساسیان یسمحان بتحدید المعلومات المطلوب إظهارها في 

إال على المعلومات الهامة الملحق حیث یجب أال یشتمل  .مالءمة المعلومة وأهمیتها النسبیة: الملحق هما

على ذمة المؤسسة ووضعیتها  الكفیلة بالتأثیر في الحكم الذي قد تحكم به الجهات التي ترسل لها الوثائق

  .المالیة ونتیجتها

  :من خالل الملحق الوارد في النظام المحاسبي المالي یمكن إبداء المالحظات التالیة

النظام المحاسبي المالي أن تشیر المؤسسة إلى أن القوائم المالیة یتم إعدادها بالرجوع إلى یشترط  -

لیها في عییر التي یقصدها، هل هي المعاییر المنصوص المعاییر المحاسبیة دون أن یحدد طبیعة المعا

أم أن المطابقة للقوائم . واضحةالنظام المحاسبي  نفسه؟ حیث أن عبارة النظام المحاسبي المالي غیر 

مع المعاییر المحاسبیة الدولیة؟ نعتقد أنه كان من المفروض تحدید ماهیة المعاییر التي المالیة هي 

األمر الذي یطرح إشكالیة . من الواضح أنها لیست المعاییر المحاسبیة الدولیةینبغي اإلشارة إلیها و 

 ؛حقیقیة بالنسبة لجوهر النظام المحاسبي المالي

الملحق بنوع من التماثل من حیث أنماط الجداول الملحقة المقترحة، على سبیل المثال   جدول تمیز  -

 التثبیتات، جدول االهتالكات، جدول المؤونات؛  

نعتقد أن هذا التفصیل ال یخص كل المؤسسات المعنیة بتطبیق و الملحق بدرجة كبیرة من التفصیل  تمیز -

 النظام المحاسبي المالي التي تختلف كثیرا من حیث الحجم ومن حیث طبیعة النشاط؛

فیما یتعلق بالحكم الشخصي والتقدیر ذلك أن مفهوم مالئمة  اواسع النظام المحاسبي المالي مجاالترك  -

   .ومن مؤسسة ألخرىخر األهمیة النسبیة تختلف من شخص آل المعلومة أو

  مخطط الحسابات حسب النظام المحاسبي المالي - 4-3

یكون مالئما لهیكله ألزم النظام المحاسبي المالي كل كیان بإعداد مخطط حسابات واحد على األقل 

والحساب هو أصغر وحدة معتمدة لترتیب وتسجیل . بالتسییر واحتیاجاته إلى اإلعالم الخاصونشاطه 

، حیث توجد فئتان من )أو صنف(وتجمع الحسابات في فئات متجانسة تدعى طبقة . الحركات المحاسبیة

وتقسم كل طبقة إلى حسابات  .طبقات حسابات الوضعیة وطبقات حسابات التسییر: طبقة الحسابات هما

  .تعرف بأعداد ذات رقمین أو أكثر في إطار تقنین عشري

تشكل خالصة مخطط الحسابات الذي یمثل بالنسبة لكل طبقة قائمة حسابات ذات رقمین اثنین 

اإلطار المحاسبي الواجب تطبیقه على جمیع الكیانات أیا كان نشاطها وحجمها إال إذا كانت هناك أحكام 
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ضمن هذا اإلطار فتح جمیع التقسیمات الضروریة التي تستجیب الحتیاجاتها یمكن للكیانات و  .تعنیهاخاصة 

  .وتقترح كذلك مدونة حسابات ذات ثالثة أرقام أو أكثر

، بینما تقسم العملیات المتعلقة )5إلى  1من (توزع العملیات المتعلقة بالمیزانیة في خمسة أصناف 

  :والجدول التالي یلخص مدونة الحسابات ذات رقمین. )7و  6( بحسابات النتائج إلى صنفین

  مدونة الحسابات ذات رقمین: 33 جدول رقم

  حسابات�ال�سي��  حسابات�امل��انية

  :الصنف��ول 

حسابات�رؤوس�

  �موال

  :الصنف�الثا�ي

  حسابات�التث�يتات

  :الصنف�الثالث

حسابات�

املخزونات�

واملنتوجات�قيد�

  التنفيذ

  :الرا�عالصنف�

  حسابات�الغ��

  :الصنف�ا��امس

  ا��سابات�املالية

  :الصنف�السادس

  حسابات��عباء

  :الصنف�السا�ع

  حسابات�النواتج

رأس�املال،��10

�حتياطات�وما�

  يماثل�ا

مخزونات��30  التث�يتات�املعنو�ة�20

  البضا�ع

املوردون��40

وا��سابات�

  امل��قة

القيم�املنقولة��50

  للتوظيف

املش��يات� 60

  املس��لكة

املبيعات�من��70

البضا�ع�واملنتوجات�

املصنعة�وا��دمات�

املقدمة�واملنتوجات�

  امل��قة

ال��حيل�من��11

  جديد

املواد��ولية��31  التث�يتات�العي�ية�21

  واللوازم

الز�ائن��41

وا��سابات�

  امل��قة

البنوك��51

واملؤسسات�املالية�

  وما�يماثل�ا

ا��دمات��61

  ا��ارجية

�نتاج�املخزن�أو���72

  املنتقص�من�املخزون

ن�يجة�السنة��12

  املالية

التث�يتات����ش�ل��22

  امتياز

التمو�نات��32

  �خرى 

املستخدمون��42

وا��سابات�

  امل��قة

�دوات�املالية��52

  املشتقة

ا��دمات��62

  ا��ارجية��خرى 

  �نتاج�املث�ت�73

النواتج��13

و�عباء�املؤجلة�

خارج�دورة�

  �ستغالل

التث�يتات�ا��اري��23

  إنجاز�ا

سلع�قيد��33

  �نتاج

ال�يئات��43

�جتماعية�

وا��سابات�

  امل��قة

أعباء��63  الصندوق �53

  املستخدم�ن

  إعانات��ستغالل�74

خدمات�قيد��34  متاح�24  متاح�14

  �نتاج

الدولة��44

وا��ماعات�

العمومية�وال�يئات�

الدولية�

وا��سابات�

  امل��قة

وكالت�  54

ال�س�يقات�

  و�عتمادات

الضرائب��64

والرسوم�واملدفوعات�

  املماثلة

النواتج�العملياتية��75

  �خرى 

مؤونات��15

خصوم��-لألعباء

  غ���جار�ة

مخزونات��35  متاح�25

  املنتوجات

املجمع��45

  والشر�اء

�عباء�العملياتية��65  متاح�55

  �خرى 

  النواتج�املالية�76

�ق��اضات��16

  والديون�املماثلة

مسا�مات��26

وحسابات�دائنة�

  م��قة�بمسا�مات

املخزونات��36

املتأتية�من�

  التث�يتات

مختلف��46

الدائن�ن�ومختلف�

  املدين�ن

العناصر�غ����77  �عباء�املالية�66  متاح�56

  النواتج�-العادية

الديون��17

املرتبطة�

  باملسا�مات

تث�يتات�مالية��27

  أخرى 

املخزونات�����37

���طر�ق�ا�(ا��ارج�

للمستودع�أو�

  )�يداع

ا��سابات��47

�نتقالية�أو��

  �نتظار�ة

العناصر�غ����67  متاح�57

  �عباء�-العادية

�س��جاعات�عن��78

خسائر�القيمة�

  واملؤونات

  متاح�79مخصصات��68التحو�الت���58عباء�أو��48املش��يات��38  ا�تالك�التث�يتات�28حسابات��18
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�رتباط�ا��اصة�

باملؤسسات�

  وشر�ات�املسا�مة

النواتج�املعاينة�  املخزنة

  مسبقا�واملؤونات

��تال�ات�واملؤونات�  الداخلية

  وخسائر�القيمة

خسائر�القيمة��29  متاح�19

  عن�التث�يتات

خسائر�القيمة��39

عن�املخزونات�

واملنتوجات�قيد�

  التنفيذ

خسائر�القيمة��49

  عن�حسابات�الغ��

يمة�خسائر�الق�59

عن��صول�املالية�

  ا��ار�ة

الضرائب�ع����69

  النتائج�وما�يماثل�ا

  

  المحاسبي المالي النظاممن إعداد الباحث باالعتماد على : المصدر

مقارنة اإلطار المحاسبي الدولي الخاص بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة مع النظام المحاسبي  -5

  المالي

كان قد ) 5المشروع رقم ( 2006عند صدور النظام المحاسبي المالي في نسخته المكتملة بحدود سنة 

هذا یعني أن . 2004اعتمد في فلسفلته على نسخة مكتملة من المعاییر المحاسبیة الدولیة األصلیة لسنة 

الدولي الخاص  الخبراء الذین عملوا على تحضیره لم تكن لهم فرصة االطالع على اإلطار المحاسبي

في شكل مسودة وتم   2007بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ألن هذا األخیر لم یظهر إّال بحلول سنة 

  .2009اعتماده نهائیا في 

لمعالجات المحاسبیة وفق النظام المحاسبي المالي بعض اإلى مقارنة بین  34ویشیر الجدول رقم 

حیث تقتصر المقارنة على بعض المسائل . واإلطار الدولي الخاص بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

األولى أساسیة : معالجتین ینص على النظام المحاسبي الماليینبغي اإلشارة إلى أن . المهمةالمحاسبیة 

في حین قد  .مكتوبة بخط عادي) مسموح بها(الجدول والثانیة بدیلة وهي موضحة بخط غلیظ في ) مطلوبة(

  . اقتصر اإلطار الدولي الخاص  بالمؤسسة الصغیرة و المتوسطة على معالجة واحدة لكل مسألة
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  مقارنة�ب�ن�النظام�املحاس���املا���و��طار�الدو���ا��اص�باملؤسسات: 34  ا��دول�رقم

  الصغ��ة�و�املتوسطة�

  النظام�املحاس���املا��  البند
  �طار�الدو���ا��اص�باملؤسسات

  الصغ��ة�و�املتوسطة�

مصار�ف�الصيانة�

  و�صالحات�الك��ى 

 ل�ضمن��عباء��� 

 تضاف�ا���قيمة��صل 

  

 تصنف�(تضاف�إ���قيمة��صل�

  )كمركب

 يمكن�اعتبار�ا�تث�يتات�معنو�ة   مصار�ف�التطو�ر

 )�شروط�معينة(

 الشروط����ل����حالة�عدم�توفر�

  ضمن��عباء

 ل�ضمن��عباء�بصفة�إلزامية���  

ت�اليف��ق��اض�املرتبطة�

  باألصول 

 مع�( تدمج�ضمن�ت�لفة�التث�يتات

 )توفر�الشروط

 عت���أعباء�مالية��  

 عت���أعباء�مالية�  

 طر�قة�تقدم��شغال�   العقود�طو�لة��جل

 طر�قة�ان��اء��شغال 

  

 ل�وفق�طر�قة�تقدم��شغال���  

التقييم�املوا���لألصول�

  املادية�

 نموذج�إعادة�التقييم 

 نموذج�الت�لفة��  

 نموذج�الت�لفة  

��تلك�ع���ف��ة�يتم�تحديد�ا�بحيث�   ا�تالك�فارق��قتناء

�عكس�مدى�تناقص�املنافع�

 .�قتصادية�املنتظرة

 يخضع�دور�ا�الختبار�الصالحية��

و�مكن�أن�يحدث�تد�ي�للقيمة�غ���(

  )قابل�لالس��جاع

 تالك�ي�ون�ع���أساس�ف��ة���

سنوات����حالة�صعو�ة��10(محددة�

  )تحديد�الف��ة

مراجعة�سنو�ة�ملؤشرات�تد�ي�   تد�ي�قيمة��صول�املادية

 القيمة

 مراجعة�دور�ة�ملؤشرات�تد�ي�القيمة  

  جود��غ���م�م����مراجعة����حالة�و

  مؤشرات�تد�ي�القيمة

  

  من�إعداد�الباحث�:املصدر

 

وما یمكن مالحظته من خالل هذا الجدول هو أن اإلطار الدولي الخاص بالمؤسسات الصغیرة  

والمتوسطة اعتمد فقط أبسط المعالجات واستثنى المعالجات التي أتى بها النظام المحاسبي المالي والتي 

 .بالنسبة لهذا النوع من المؤسساتاعتبرها معقدة 

باستثناء (وجود قوائم مالیة متماثلة بالنسبة لكل المؤسسات مهما كان حجمها أضف إلى ذلك أن 

أن النظام المحاسبي المالي یضع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والكبیرة ب یقود للقول )المؤسسات المصغرة
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على الرغم من أن تجربة المخطط الفرنسي قد  ،المالیة في نفس الخانة ویلزمها بعرض متماثل لقوائمها

، تختلف هذه األنظمة من حیث طبیعة القوائم المالیة 1982أوجدت ثالثة أنظمة مختلفة للعرض منذ سنة 

  :المطلوبة ومن حیث درجة التفصیل المعتمدة فیها تبعا لحجم المؤسسة مثلما هو موضح في الجدول التالي

  المحاسبیة التي عرفها المخطط الفرنسي األنظمة: 35جدول رقم 

  النظام��سا���  

)système de base(  

 النظام�امل�سط

(système abrégé)  

 النظام�املتطور 

(système développé)  

بال�سبة�للمؤسسة�املتوسطة�  املؤسسات�املعنية

  والكب��ة�

  بال�سبة�للمؤسسة�الكب��ة��ش�ل�اختياري�  بال�سبة�للمؤسسة�الصغ��ة

�  القوائم�املالية� �جدول حسابات�امل��انية،

  ج،�امل��قائالنت

� �جدول حسابات�امل��انية،

�النتائج �امل��ق �ش�ل�(، ��

  )م�سط

� �جدول �امل��انية، �النتائج ش�ل�(حسابات

�قوائم�)مفصل �ع�� ��شتمل �تفصي�� �م��ق ،

�و�ستخدامات،��:ضافيةإ �املصادر جدول

�ال�سي��� �أرصدة �الذا�ي، �التمو�ل قدرة

  يةالوسيط

  الباحث باالعتماد على المخطط المحاسبي الفرنسي إعدادمن : المصدر

نعتقد أنه كان من الممكن وضع نفس الهیكلة الموجودة في الجدول السابق على مستوى النظام 

الصغیرة (المحاسبي المالي بالنسبة للمؤسسات الجزائریة أو عل األقل تصنیف نوعین من المؤسسات 

كان ألنه من غیر المعقول أن تقوم كل المؤسسات مهما ). والمتوسطة من جهة والكبیرة من جهة أخرى

  .قوائم مالیة إجباریة بنفس القدر من التفصیل خمسحجمها بإعداد 
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  خالصة�الفصل 

  :من خالل دراسة هذا الفصل یمكن التوصل إلى النتائج التالیة

المخطط المحاسبي الوطني الذي كان یستجیب العتبارات اشتراكیة تم اشتقاقه من مخطط محاسبي قاري  -

ال یمكن فصل هذا  آنذاكالتي أتاحها المخطط المحاسبي الوطني  ورغم التحدیثات. ذو توجه رأسمالي

األخیر عن النموذج القاري الذي تبنته الممارسة المحاسبیة قرابة نصف القرن من الزمن باعتبار أن  هذا 

 ؛اإلطار الوطني هو امتداد لمدرسة فكریة متمحورة حول فكرة المخطط المحاسبي

فترة زمنیة طویلة عرفت فیها البیئة الجزائریة تحوالت عمیقة تجعل من النظام المحاسبي المالي بعد جاء  -

وكل مقاربة ینبغي أن تكون ظرفیة تهدف . المستحیل تقریبا مقاربة النظامین المحاسبیین القدیم والجدید

   ؛إلى توضیح السیاق الذي تندرج فیه عملیة التوحید المحاسبي

حقیقیة في مجال التوحید المحاسبي في الجزائر من خالل الكم النظام المحاسبي المالي ثورة أحدث  -

رغم على اللكن . الهائل من المتطلبات التي یفرضها سواء فیما یتعلق باالعتراف أو القیاس أو اإلفصاح

من كل ذلك عجز عن تحدید المستعمل األساسي للقوائم المالیة بشكل صریح ذلك أن إطاره المفاهیمي لم 

 ؛تعملین ولم یحدد أي أولویات في هذا الصددیضع قائمة للمس

لم یصنف النظام المحاسبي المالي إال نوعین من المؤسسات، المؤسسات المعنیة بتطبیق متطلبات  -

اإلطار المحاسبي الكامل من جهة، والمؤسسات المصغرة المعنیة باإلطار المحاسبي القائم على أساس 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في خانة المؤسسات واضعا بذلك . محاسبة الخزینة من جهة أخرى

مما یعني تطبیقها لنفس الطرق المحاسبیة الخاصة بالمؤسسات الكبیرة على الرغم من ) الكبیرة(األخرى 

 ؛نیاجات المعلوماتیة لهذین الصنفیاالختالف في االحت

لمالي الذي جاء في عملیة اإلصالح المحاسبي نهجا معقدا من خالل تبني النظام المحاسبي اسلكت  -

على شكل النموذج القاري من خالل اعتماد مدونة للحسابات مطابقة للمخطط الفرنسي، لكنه تبنى  هظاهر 

فلسفة انجلوسكسونیة من خالل اعتناق المرجعیة الدولیة المتمثلة في المعاییر المحاسبیة  في جوهره

األمر الذي قد یقود المهنیین إلى طرح جملة من التساؤالت حول ماهیة النظام المحاسبي ذاته . الدولیة

الحقة نحو هذا وهل یمكن اعتباره ترجمة للتوافق المحاسبي الدولي أم أنه مجرد مرحلة ستتبعها مراحل 

  .التوافق

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

:لخامسالفصل ا  
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  تمهید

  اإلطار المنهجي - 1

إیجابیات وسلبیات النظام المحاسبي المالي مقابل المخطط  - 2

 المحاسبي الوطني 

 مستعملي القوائم المالیة - 3
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  تمهید

إلى اعتماد  الجزائري عملیة إصالح النظام المحاسبي انتهت كما سبق وأشرنا في الفصل السابق،

كبدیل للمخطط ) 2007نوفمبر  25الصادر بتاریخ  11- 07رقم  انونقبموجب ال(النظام المحاسبي المالي 

  .2010جانفي  1من  انطالقاتطبیق التم مباشرة ت أنعلى المحاسبي الوطني 

االنتقال المحاسبي من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام هذا تقییم لنعتقد أن الوقت قد حان و 

 سبعسنوات على التطبیق الفعلي لهذا النظام وأكثر من  خمسبعد مرور أكثر من وذلك المحاسبي المالي 

  .1سنوات على صدوره في الجریدة الرسمیة

لمخطط المحاسبي الوطني قد امتد ألكثر من لأن التطبیق الفعلي  اإلشارة إلى تجدرمن جهة أخرى، 

رة التي شهدت مثل هذا من الدول النادتعتبر الجزائر نقول بأن  ناجعلیثالثة عقود من الزمن األمر الذي 

 .الجمود على مستوى التوحید المحاسبي

 ظام المحاسبي الجدیدفهم وتفسیر االنتقال من المخطط المحاسبي إلى الننحاول في هذا الفصل س

لى تقریب الممارسة المحاسبیة في الجزائر من إیؤدى  اإلطار الجدیداعتناق مفاهیم  ومعرفة ما إن كان

أو بتعبیر آخر ما مدى توافق الممارسة المحاسبیة في الجزائر مع ما هو موجود في  ،الممارسة الدولیة

وهل یمكن اعتبار الثقافة  رة من المهتمینومع الخطاب السائد لدى مجموعة كبی التشریع المحاسبي 

المحاسبیة عامال مهما في تفسیر الوضعیة الحالیة للممارسة المحاسبیة من خالل اعتماد القیم الثقافیة لنموذج 

gray )1988( ؟ 

 

  

                                                           
1
سنوات من اآلن لم تكن ھناك جدوى من إجراء مثل ھذه المقارنات لسبب بسیط ھو أنھ من غیر المنطقي أن نتجھ بأسئلة نحو  6نعتقد أنھ قبل  

  )ال یوجد إال في الجریدة الرسمیة(مع نظام محاسبي على الورق  )PCN(الممارسة المحاسبیة یراد من وراؤھا مقارنة نظام محاسبي  فعلي 
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  المنهجي اإلطار -1

الیة الخیارات المنهجیة التي عمد إلیها البحث لإلجابة على اإلشك لتقدیم هذا الجانبخصص سن

ویتناول   المطروحة والتي تتعلق بتقییم االنتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي

  :العناصر التالیة

  ؛أهداف وفرضیات البحث -

  المعاینة اإلحصائیة؛ -

  ؛هیكل ومضمون االستبیان -

 .النموذج النظري للبحث -

  

 أهداف وفرضیات البحث - 1-1

أهداف وفرضیات البحث المرتبطة بها والتي تساهم في اإلجابة عن  36رقم یلخص الجدول 

 )PCN(اإلشكالیة العامة للدراسة التي تتمحور حول تقییم االنتقال المحاسبي من المخطط المحاسبي الوطني 

  . إطار التوافق المحاسبي الدولي في (SCF)الماليإلى النظام المحاسبي 

من خالل االهتمام بأهم متطلبات (یم مدى االلتزام بجوانب الشكل حیث سنقوم في المرحلة األولى بتقی

من خالل التركیز على أهم (وكذلك مدى االلتزام بجوانب القیاس ) العرض واإلفصاح في القوائم المالیة 

  ). متطلبات تقییم األصول والخصوم

ولة تحلیل من نوع لكن قبل تقییم مدى االلتزام بمتطلبات القیاس واإلفصاح، كان ال بد من محا

  .منفعة لمعرفة االیجابیات والسلبیات التي یراها أصحاب المهنة في النظام المحاسبي المالي الجدید/تكلفة

أما في المرحلة الالحقة، فسنحاول معرفة ما إن كان هناك استیعاب لثقافة النظام المحاسبي المالي 

المحاسبیة في الثقافیة البیئة أم أن قیم  ذو التوجه األنجلوسكسوني، المستمد من المعاییر المحاسبیة الدولیة

لك النموذج، وفي هذه الحالة یمكن مالحظة استمراریة مع ما تم توارثه ذالجزائر تتعارض مع القیم التي تمیز 

  .من حقبة المخطط المحاسبي الوطني
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جهة والفرضیات التي تحاول یوضح العالقة الموجودة بین أهداف الدراسة من  36رقم الجدول و 

  .اختبارها من جهة أخرى

  أهداف وفرضیات البحث: 36جدول رقم 

 من إعداد الباحث: المصدر

  

  البيان  الفرضية  أ�داف�البحث

منفعة�/محاولة�إجراء�تحليل�من�نوع�ت�لفة

ملعرفة�ما�إن��انت�عملية��نتقال�إ���تطبيق�

افق�مع�املعاي���نظام�محاس���جديد�متو 

ك�يجابيات�املنتظرة�أم�أن��ناالدولية�توفر�� 

  ؟امل�مةجملة�من�السلبيات�

 

H1 تفوق�إ� �املا�� �املحاس�� �النظام �إ�� �املحاس�� �املخطط �من ��نتقال يجابيات

  السلبيات�

  

معرفة�ما�إن��ان��ناك�ال��ام�بما�أ�ى�بھ�

ملحاس���املا���فيما�يخص�العرض�النظام�ا

�فصاح�أم�أن�املمارسة�املحاس�ية�ال�تتقيد�و

    ؟با��وانب�الش�لية

 

H2  با��وانب�� �امل�نيون يل��م

�باالنتقال� �املرتبطة الش�لية

�املحاس��� �املخطط من

�املحاس��� �النظام �إ�� الوط��

� ��� �تتج�� �ال�� عرض�الاملا��

 و�فصاح����القوائم�املالية

  

�املرتبطة� �الش�لية �با��وانب �امل�نيون يل��م

 �ش�ل��القوائم�املالية

  

H3  املعلوماتية�املرتبطة�يل��م�امل�نيون�با��وانب�

 باإلفصاح�����القوائم�املالية

  

معرفة�ما�إن��ان��ناك�تحول�إ���تطبيق�

املفا�يم�ال���نتجت�عن��نتقال�إ���النظام�

املحاس���ا��ديد�أم�أن�طرق�التقييم�ال���

�انت�سائدة����املخطط�املحاس���الوط���ال�

  تزال�قيد�التطبيق

 

H4  املخطط��� �من �لالنتقال �املصاحبة �املفا�يمية �با��وانب �امل�نيون يل��م

�تقييم� �طرق ��� �تتج�� �ال�� �املا�� �املحاس�� �النظام �إ�� �الوط�� املحاس��

  �صول�و�ا��صوم

  

معرفة�ما�إن��ان��ناك�اس�يعاب�لثقافة�

النظام�املحاس���املا���املستمدة�من�املعاي���

يم�الثقافية�املحاس�ية�الدولية�أم�أن�الق

املرتبطة�باملخطط�املحاس���القديم�ال�تزال�

 سائدة

 

H5  املخطط�� �من �نتقال

�النظام� �إ�� �الوط�� املحاس��

�إ��� �سيؤدي � �املا�� املحاس��

�قيم� �من �مجموعة �غ��

 .الثقافة�املحاس�ية

  

  للدولة� سلطة�أقلوجود�م�نية�أك���مقابل�

H6  وجود�تفاؤل�أك���مقابل�تحفظ�أقل�  

H7  وجود�مرونة�أك���مقابل�تماثل�أقل�  

H8  وجود�شفافية�أك���مقابل�سر�ة�أقل  
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  المعاینة اإلحصائیة - 1-2

1في الجزائرتوزیع المهنة المحاسبیة  37رقم الجدول یبین 
أن حجم  ویظهر من خالله. )2014(

والمنطقة ) محافظ حسابات خبیر محاسب،(فرد موزعون حسب معیاري الصفة  1200المجتمع المدروس هو 

  .)مركز، شرق، غرب، جنوب(الجغرافیة 

  2014توزیع المهنة المحاسبیة الرسمیة في الجزائر بحدود : 37جدول رقم 

  الصفة
  املنطقة�ا��غرافية

  املجموع  جنوب  غرب  شرق   مركز

  306  9  35  39  223  خب���محاسب

  894  118  110  249  417  ا��سابات�محافظ

  1200  127  145  288  640  املجموع

  )2014تاریخ التصفح جانفي (المصف الوطني للخبراء المحاسبیین الجزائریین : المصدر

  :باألخذ بعین االعتبار ما یلي لهذا البحث حجم العینةتم تحدید سیو 

 ؛الدراسة كمیة كون -

المجتمع المدروس محدود ویشتمل على ممارسي المهنة المحاسبیة المسجلین ضمن المصف الوطني  -

یمكن اعتبار هذا حیث . في الجزائرللخبراء المحاسبیین والغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات 

 ؛قلیل التباینحد كبیر و  إلىالمجتمع متجانس 

خرى أهناك مستویات مع العلم أن  ،0,05المعمول به یساوي  )ألفا(مستوى الخطأ  أومستوى الداللة  -

  ؛0,1و أ 0,01مثل 

یجابیات حیث تساهم في الرفع من دقة النتائج إلما لها من  نعتمد على المعاینة الطبقیة المتناسبة -

الوقوع في مشكلة التحیز  إمكانیةمن  الحدوبذلك  2المتوصل إلیها من خالل التمثیل الطبقي للمجتمع

 .)التقلیل من أخطاء المعاینة(

 أعند مستوى خط (n) لعشوائیة البسیطوعلى هذا األساس نستخدم العالقة التالیة لتحدید حجم العینة ا

α=0,05   مع العلم أن قیمةz   1,96تساوي: 

                                                           
1
نعلم أن المھنة الحقیقیة ھي . المھنة المحاسبیة الحرة المسجلة بالمصف الوطني و التي تضم فقط صنفي خبیر محاسب و محافظ الحساباتنقصد   

لذلك اعتمدنا ھنا على جدول المصف الوطني باعتباره . لكن ھناك إشكالیة حقیقیة في تقدیر ھذه المھنة و تبویبھا . أوسع وأكبر من المجتمع المدروس
  . أساسا من خالھ یمكن تقدیر حجم العینة

2
  .من فوائد التمثیل الطبقي للمجتمع الرفع من خاصیة تمثیل العینة للمجتمع المدروس 
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بتصحیح حجم العینة وذلك على أساس المعامل نقوم س ،محدودا(N=1200) ونظرا لكون المجتمع المدروس

 :التالي
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�
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�
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384
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383
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≅ ��� 

یكون محصورا بین  والذيالخاص بالعینات الطبقیة،  )deff  )design effectبتطبیق معامل و  خیرفي األو  

  :مساو لـ) 0,5إذا طبقنا معامل یساوي (یكون حجم العینة المطلوب  0,95و  0,5

n=291×0,5≅146 

كل حیث یتم انتقاء . النسب الموجودة في المجتمع المدروس مراعاة فیجبتوزیع العینة الطبقیة أما بالنسبة ل

  : المجموعة التي تنتسب إلیها على النحو المبین في الجدول التالي بشكل عشوائي من ضمن) strate(طبقة 

  

  توزیع عینة الدراسة: 38جدول رقم 

  املنطقة�ا��غرافية  الصفة

  املجموع  جنوب  غرب  شرق   مركز

  37  1  4  5  27  خب���محاسب

  109  15  13  30  51  محافظ�ا��سابات

  146  16  17  35  78  املجموع

  1من إعداد الباحث: المصدر

  هیكل ومضمون االستبیان - 1-3

عن األسئلة المتعلقة بإشكالیة البحث على النحو الموضح في الجدول  اإلجابة إلى 2یهدف االستبیان

األسئلة الواردة في االستبیان والتي من شأنها أن تترجم الفرضیات إلي اقتراحات  والذي یعرض 39 رقم

كل مجموعة من األسئلة بجزئیة من اإلشكالیة ترتبط حیث لإلجابة في إطار مجموعات أو أجزاء منفصلة، 

  .العامة لألطروحة

   

                                                           
1
  كل الجداول التي تظھر في ھذا الفصل من إعداد الباحث  

2
  .264في الصفحة  02الملحق رقم النسخة الفرنسیة مبینة في . 258یبین النسخة العربیة لالستبیان في الصفحة  01الملحق رقم  
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  أسئلة االستبیان والفرضیات المرتبطة بها: 39جدول رقم 

  الفرضيات�املرتبطة  املجموعة  �سئلة

 إ�� PCNيجابيات�و�سلبيات��نتقال�من�إ  12إ����01من�

SCF 

H1 

  H2, H3  ���القوائم�املالية��فصاح   26إ����14من�

  H4  طرق�التقييم�  47إ����28من�

  H5, H6, H7, H8  القيم�الثقافية� 63إ����48من�

��دفان�إ���معرفة�استعمال�القوائم�املالية�و�يتم�فصل�ما�و�صياغ��ما��ش�ل��27و�13السؤال�ن�

 مختلف

 

یجابیات وسلبیات االنتقال من الـمخطط المحاسبي الوطني إلى النظام إ: نتناول في المجموعة األولى

عملیة التحول لتتعلق بجوانب مختلفة  ة التيعامالسئلة األالمحاسبي المالي أین یتم اقتراح مجموعة من 

ترتبط أساسا بالهدف المرجو من المعلومة الجدیدة وأهدافها وهل هناك رهان مهم في تطبیق و المحاسبي 

 .یجابیات التي قد تحصل علیها المؤسساتم أن الصعوبات المرتبطة تتعدى اإلالمحاسبي الجدید أ النظام

  :والجدول التالي یعرض أسئلة المجموعة األولى

  SCFإلى    PCNاالنتقال من أسئلة االستبیان المتعلقة بإیجابیات وسلبیات : 40جدول رقم 

  SCF إ�� PCNيجابيات�و�سلبيات��نتقال�من�إ

�وا��ار���  01 �الداخ�� �املا�� �ال���يص �عملية �س�يل

  للمؤسسة؛

  ا�سام�النظام�املحاس���املا���بالتعقيد؛  02

وجود�كفاءات�محاس�ية�باملؤسسة� SCFيتطلب�تطبيق�  04  إضفاء�مصداقية�وشفافية�أك���ع���القوائم�املالية؛  03

  أو��ستعانة�بخ��اء�من�خارج�املؤسسة؛

05  � �عملية �تفصيال��س�يل �الحتوائھ �املحاس�� ال���يل

  أك���للمجموعات�وا��سابات؛

  عملية�إعداد�القوائم�املالية�ل�ا�ت�لفة�عالية؛  06

�من�  07 �املؤسسة �داخل �املقارنة �إجراء �إم�انية إتاحة

  ؛ف��ة�إ���أخرى 

يتطلب�تطبيق�النظام�املحاس���املا���وجود�ديناميكية�  08

  داخلية�باملؤسسة؛

�املؤسسات��  09 �ب�ن �املقارنة �إجراء �إم�انية إتاحة

  املختلفة؛

�املالية�  10 �القوائم �خالل �من �املطلو�ة ��فصاح درجة

  تتعدى�متطلبات�املؤسسة؛

�متعامل�ن�  11 �ع�� �ا��صول ��� �املؤسسة �حظوظ ز�ادة

    . أجانب

12  � �ب�ن �املقار�ة �إش�الية �من �املحاس�ية�يز�د الن�يجة

  .الن�يجة�ا��بائيةو 
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في المجموعة الثانیة بمسألة التغیر في المفاهیم المحاسبیة المصاحبة لعملیة التغیر في النظام نهتم 

كل . من خالل دراسة المفاهیم المحاسبیة -عملیة االنتقال من النظام القدیم الى النظام الجدید –المحاسبي 

  :)القیاس(و االفصاح أو بعملیة التقییم أما بالعرض إهذه المفاهیم هي مرتبطة 

  

  :واإلفصاحاألسئلة المرتبطة بالعرض  -

هذه األسئلة مدى التزام المهنیین باالعتبارات المتعلقة بإعداد وعرض القوائم المالیة من حیث تقیس 

األسئلة (المتعلق بها في الملحق ) اإلیضاحات(ومن حیث القدر المعلوماتي ) 21الى  14 األسئلة من(الشكل 

هو موضح  كما ،)27و  13 السؤالین(نتاج المعلومة في حد ذاتها إوكذلك من حیث هدف ) 26 الى 22من 

  .41في الجدول رقم 

أسئلة االستبیان المتعلقة بالعرض واإلفصاح: 41جدول رقم   

  ���القوائم�املالية��فصاحوالعرض�

العرض�

�فصاح�من�و

  حيث�الش�ل

  SCFالقوائم�املالية�وفق�النماذج�املنمطة�املو��ة����م��ق�يتم�إعداد�  14

  القوائم�املالية�باملقارنة�مع�الدورة�السابقةعداد�إيتم�  15

  SCFحسب�الش�ل�املو������امل��انية�يتم�عرض�  16

  . باملقارنة�مع�الدورة�السابقةامل��انية�يتم�عرض�  17

  . ج�وفق�النماذج�املنمطةائالنت اتحسابيتم�عرض�جدول�  18

  .SCFي�ون�بالش�ل�املفصل�املو������ج�ائالنت اتحسابجدول�  19

 .وفق�النماذج�املنمطةعداد�جدول�تدفقات�ا��ز�نة�إيتم�  20

  .وفق�الطر�قة�املباشرةعداد�جدول�تدفقات�ا��ز�نة�إيتم�  21

�مية�أ

�فصاح�من�

  خالل�امل��ق

  ضعيف،�متوسط،�عا��: بالقوائم�املالية����امل��قمستوى��فصاح�املتعلق�  22

  ضعيف،�متوسط،�عا��: مستوى��فصاح�املتعلق�بامل��انية����امل��ق  24

  ضعيف،�متوسط،�عا��: مستوى��فصاح�ا��اص�بجدول�الن�يجة����امل��ق  25

  ضعيف،�متوسط،�عا��: مستوى��فصاح�ا��اص�بجدول�تدفقات�ا��ز�نة����امل��ق  26

  .سرد�وصفي�عددي�،�جداول�أو��ثن�ن�معا: �فصاح�املتعلق�بالقوائم�املالية����امل��ق�يأخد�ش�ل�  27

ال�دف�من�

  املعلومة

  للقوائم�املالية�ال����عد�ا�املؤسسات�ن و �ساسي�ن �م�املستعملو حسب�رأيكم�من�  13

  لدى�املؤسسات�محل�عملكمرتب�أولو�ات�استخدام�القوائم�املالية�حسب�الغرض�الرئ�����م��ا�  27

  

  األسئلة المرتبطة بالتقییم  -

. لعناصر القوائم المالیة) القیاس(هذه األسئلة مدى التزام المهنیین باالعتبارات المتعلقة بالتقییم تقیس 

لى تطبیق النظام إلى دراسة أهم المسائل التي نعتقد أنها تشكل عقبة أمام االنتقال إ من خاللها نتطرقحیث 

بواقع الممارسة المهنیة ألغلب المؤسسات  ةرتبطالمالمسائل  وتقتصر دراستنا على، المحاسبي المالي

حسابات (لیها التشریع الجدید إتطرق  التياالستثنائیة مسائل بعض الالجزائریة وهذا ما یبرر عدم اهتمامنا ب

  ..)..،صول البیولوجیةاأل، ة األجلالعقود طویل، لمالیةصول ااأل، االمتیاز ،comptes combinés :المجموعة
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طار النظام المحاسبي إالمسائل المدروسة جوهریة ألنها ترتبط بجوهر عملیة التقییم في تعتبر و 

التقییم األولي والالحق للتثبیتات المادیة والمخزونات، اهتالك التثبیتات المادیة، تدني القیمة،  : المالي

یجار إلالخصوم الجاریة، االمحاسبیة، الضرائب المؤجلة، تقییم األصول و التغیرات في الطرق والسیاسات 

  ... التمویلي

  

  أسئلة االستبیان المتعلقة بالتقییم: 42جدول رقم 

  طرق�التقييم

التقييم�

�و���

لالحق�او 

للتث�يتات�

املادية�

  املخزوناتو 

  الت�لفة�أو�إعادة�التقييم: تقييم�التث�يتات�املادية��عتمد�ع���  28

  �ل��صول�أو��عض��صناف  ؟عادة�التقييم،�ما�����صول�املعنيةإ���حالة�  29

    القيمة�السوقية�أو�قيمة�املنفعةساس�أعادة�التقييم�تقوم�ع���إ  30

   FIFOمتوسط�الت�لفة�أو�: للمخزونات�القابلة�لالس�بدال�طر�قة�التقييم�بال�سبة�  31

  ؟ال�شاط�العادي����تقييم�املخزون�ال��ا�ي�ل�تؤخذ��ع�ن��عتبار�مستوى�  32

  ؟�ل�يتم�حساب�صا���القيمة�التحصيلية�ل�ل�نوع�من��املخزونات������اية�الدورة  33

ا�تالك�

التث�يتات�

  املادية

  ما��ان�معمول�بھ�،�ف��ة�املنفعة: ف��ة�ا�تالك��صول�املادية�تحدد�ع���أساس�  34

  ؟املتبقية����تحديد�أساس���تالك�ل�تؤخذ��ع�ن��عتبار�القيمة�  35

  ؟�ل��ناك�مراجعة�سنو�ة�ملخططات���تالك�  36

  ؟�ل�يتم�فصل�مركبات�داخل�التث�يتات�املادية  37

  ؟�ل��ناك�ا�تالك�خاص�ب�ل�نوع�من�املركبات  38

تد�ي�قيمة�

التث�يتات�

  .املادية

  ؟باالضافة�لال�تالك��ل��ناك�اع��اف�بفقدان�للقيمة  39

  ؟�ل�يتم��عتماد�ع���مؤشرات�تد�ي�القيمة  40

  داخليا�،�خارجيا�أو��ثن�ن�معا..�ذه�املؤشرات�يتم�تحديد�ا  41

  .�صول�املنفردة�أو�الوحدات�املولدة�ل��ز�نة: .تد�ي�القيمة�يحدد�ع���مستوى   42

  .القيمة�السوقية،�قيمة�املنفعة: حساب�القيمة�التحصيلية�يتم�ع���أساس�  43

قياس�و�

تقييم�

  ا��صوم

  بال�سبة�للديون�املالية؟) معدل�الفائدة�ا��قيقي(�ل�يتم�تطبيق�طر�قة�الت�لفة�امل�تلكة�  44

  �ل�يتم��ع��اف�بأصول�و�خصوم�الضر�بة�املؤجلة����امل��انية؟  45

  ؟�SCF املشار�إل��ا���يتم��ع��اف�املحاس����عقود��يجار�التمو����ضمن��صول�املادية�وفق�املعاي���  46

  ؟� �����SCFاية�الدورة�كما��و�مشار�إليھ���� �ل�يتم��ع��اف�باالل��امات�املتعلقة�بالتقاعد  47

  

لى إمقسمة وهي تخصص لألسئلة ذات الصلة بالقیم المحاسبیة الثقافیة فلمجموعة الثالثة بالنسبة ل

 التحفظ في مواجهة التفاؤل، التماثل في مواجهة المرونة،المهنیة في مواجهة سلطة الدولة، : صنافأربعة أ

مقترحات لكل بعد  4باستخدام  )Gray )1988القیم الثقافیة لنموذج  قیاسیتم . السریة في مواجهة الشفافیة

 :مواليفي كما هو مبین في الجدول الثقا
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أسئلة االستبیان المتعلقة بالقیم المحاسبیة الثقافیة: 43جدول رقم   

البعد�

  الثقا��

الفرضية�املتوقعة�  �عليق�الباحث  مق��ح��ست�يان   الرقم

من�خالل��ذه�

  الدراسة

امل�نية����

مواج�ة�

سلطة�

  الدولة

ي�ب���أن�ت�ون��ناك�حر�ة�أك���ملمارس�امل�نة�فيما�  48

  يخص�ما�يجب��فصاح�عنھ����القوائم�املالية�

�املق��حات� �قبول �نحو �تجاه

��تجاه�) بموافق��جابة( �ع��

�قبول� �وعدم �أك�� �م�نية نحو

  .لتدخل�الدولة����ال�شر�عات

�تخص� �ال �املق��حات �ذه

�القوائم���فصاح ��� �القياس أو

� �خاص ��ش�ل ترتبط��وإنمااملالية

�وخلفي��م� �ا��سابات بمعدي

�التنميط� �مجال ��� املحاس�ية

  .املحاس��

�قبول� عدم

�يدل�. الفرضية مما

�امل�نة� �أن ع��

املحاس�ية�

�تتجھ� ا��زائر�ة

�سلطة� �أك�� نحو

  للدولة�

52  ���� �امل�نة �أك���ملمارس �حر�ة ��ناك �ت�ون �أن ي�ب��

  اختيار�طرق�القياس�عند�إعداد�القوائم�املالية

�ممار����  56 �طرف �من �مسا�مة ��ناك �ت�ون �أن ي�ب��

  املحاسبة����وضع�القواعد�املحاس�ية

ي�ب���أن�يتمتع�ممارسو�م�نة�املحاسبة�بدرجة�عالية�  60

  من�أخالقيات�العمل

التحفظ�

���مواج�ة�

  التفاؤل 

�القيم�  49 �من �بدال �السوقية �القيم �استخدام ي�ب��

  التار�خية

�تجاه�نحو�قبول�املق��ح�ن��ع���

� ��تجاه�) حيطة(تحفظ �و أك��

نحو�قبول�املق��ح�ن��ع���تحفظ�

  .أقل�وتفاؤل�أك��

املق��ح�ن�يرتبطان�عكسيا�بالبعد�

  .املدروس

�البعد� ��ذا �مق��حات ترتبط

  .بالقياس�املحاس���أساسا

�الفرضية . قبول

�أن� �ع�� �يدل �ذا

�املحاس�ية� املمارسة

�تتجھ�اا��ز  ئر�ة

�و� �أك�� �حيطة نحو

�جد� �ف�� بذلك

  متحفظة�

  القيم�السوقية�أك���مالئمة�من�القيم�التار�خية  53

57  � �عدم �حالة �و�ر�اح��� ��صول �تقييم �ي�ب�� التأكد

  بأقل�التقديرات

 ���LIFOحالة�ارتفاع��سعار،�يجب�أن�تحل�طر�قة�  61

  ���تقييم�املخزون�FIFOمحل�طر�قة�

التماثل�

���مواج�ة�

  املرونة

�املؤسسات�  50 �ل�ل �املالية �للقوائم �ت�ون �أن ي�ب��

  أش�اال�منمطة

�املق��حات� �قبول �نحو �تجاه

��تجاه�) بموافق��جابة( �ع��

�قبول� �وعدم �أك�� �تماثل نحو

  .للمرونة

�باإلفصاح�.... املق��ح�ن يتعلقان

  بالقياس....ب�نما�يرتبط��خر�ن�

�الفرضية . قبول

�أن� �ع�� �يدل �ذا

 �نئر�اا��ز � �ني�نامل

درجة�نحو��ون تج�ي

�التماثل� �من عالية

��فصاح� ��

  والقياس

التنميط�املحاس���إ���مستوى�ي�ب���أن�تقود�عملية�  54

  أع���من�التفصيل����القوائم�املالية

  عند�اعتماد�طرق�محاس�ية�معينة�ال�يجب��غي���ا  58

�نوع�  62 �ل�ل �موحد ��ش�ل ���تالك �طرق �تحديد ي�ب��

  من��صول 

السر�ة����

مواج�ة�

  الشفافية

ي�ب���أن�ت�ون�القوائم�املالية�متاحة�ل��م�ور�ول�س�  51

  فقط�للمالك�واملس��ين

التوجھ�نحو�قبول�املق��ح�ن��ع���

�أما� �شفافية �وأقل �أك�� سر�ة

�املق��ح�ن� �قبول �نحو التوجھ

  .فيع���العكس

� �املق��ح�ن �أن يرتبطان�...يالحظ

  .عكسيا�مع�البعد�املدروس

�البعد� ��ذا �مق��حات ترتبط

�املالية� �القوائم ��� باإلفصاح

  أساسا�

�الفرضية . قبول

� �ع�� �يدل أن��ذا

 �نئر�اا��ز � �ني�نامل

� سر�ة��إ��يميلون

�ع��� �تكتم �و أك��

  حساب�الشفافية

�عن�  55 �املالية �القوائم ��� ��فصاح �يتم �أن ي�ب��

  التوقعات�املستقبلية

�قدر�  59 �عن �املالية �القوائم ��� ��فصاح �يتم �أن ي�ب��

  محدود�من�املعلومات

63  � �املالية �القوائم �تتضمن �أن �ي�ب�� املعلومات�ال

  املفصلة�عن�إدارة�املؤسسة
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 نموذج البحث  - 1-4

التي تتعلق باالنتقال من المخطط المحاسبي  اإلشكالیةلقد أشرنا في مطلع هذا البحث أن دراسة  

           Hofstede (1980) الذي أعدهاإلطار النظري لى النظام المحاسبي المالي سوف تعتمد على إالوطني 

 Gray (1988) و

بشكل منفرد، وسنختار أن نصنفها ضمن نتائج  )Hofstede )1980لم تكن الجزائر موضوع دراسة     

وفقا لنتائج .األقرب ثقافیا للجزائرالدول العربیة في الدراسة التي قام بها ألن هذه المجموعة من الدول تعتبر 

مؤشر منخفض لمساحة السلطة، مؤشر ( سكسونیةم الثقافیة للدول األنجلو فإن القی )Hofstede )1980دراسة 

مؤشر مرتفع لمساحة (معاكسة لتلك الخاصة بالجزائر) منخفض الجتناب المخاطر، مؤشر مرتفع للفردیة

  ).السلطة، مؤشر مرتفع الجتناب المخاطر، مؤشر منخفض للفردیة

) نظر الجدول أدناهأ(هذا یؤدي إلى اختالف في القیم المحاسبیة بین الدول األنجلوسكسونیة والجزائر     

ة المحاسبیة حیث یوجد تفضیل للحكم المهني الشخصي ومرونة بما یتماشى مع الحاالت المصورة في األنظم

، في حین أن هناك تفضیل لالمتثال بااللتزامات القانونیة وللسلطة القانونیة، المحافظة سكسونیةللدول األنجلو 

  .یق تلك الممارسات بأمانة في وقتها في الجزائرعلى ممارسات محاسبیة موحدة بین المؤسسات وتطب

  

  )Gray )1988للقیم الثقافیة  لـ  تبعا  SCFو   PCN بینوصف النظام المحاسبي الجزائري  : 44رقم  جدول

  القيم�املحاس�ية

 1975املخطط�املحاس���الوط���لسنة�

كمثال�عن��)النظام�املحاس���القديم(

  نموذج�قاري�موحد

 2007النظام�املحاس���املا���لسنة�

توجھ�(كمثال�عن�نموذج�أنجلوسكسو�ي�

  )نحو�املعاي���املحاس�ية�الدولية

  مرتفع  منخفض  �ح��اف

  منخفض  مرتفع  التماثل

  منخفض  مرتفع  التحفظ

  منخفض  مرتفع  السر�ة

  

السابق، یمكننا وبناءا على الجدول ) Gray )1988و  Hofstedeاعتمادا على اإلطار النظري لـ      

هذا األمر یقودنا إلى و . نجلوسكسونیةلفة عن القیم المحاسبیة األتأكید أن القیم المحاسبیة الجزائریة مخت

خاصة ( النظام المحاسبي الجزائري ذو التوجه األنجلوسكسوني مع البیئة الجزائریة مالئمةمدى  ءلةسامُ 

  . )الثقافیة منها
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النظام المحاسبي المالي مع الثقافة المحاسبیة في الجزائر  ئمةمالوكحوصلة، یمكننا افتراض أن     

إلى النظام المحاسبي  تتطلب تطورا للقیم الثقافیة الجزائریة نتیجة االنتقال من المخطط المحاسبي الوطني

   المالي 

سنفترض وجود تطور للقیم الثقافیة للتكیف مع  )Salter )1995و  Doupnikواعتمادا على نموذج 

وبذلك ستعرف القیم الثقافیة الجزائریة تطورا للتكیف . التحوالت االقتصادیة وكذلك التوافق المحاسبي الدولي

وبالرجوع إلى اإلطار النظري لـ . مع النظام المحاسبي المالي الجدید المستوحى من المعاییر المحاسبیة الدولیة

Hofstede وGray )1988( على النحو التالي ستعرف تطورا نتیجة لتطور القیم الثقافیة فإن القیم المحاسبیة:  

  

 ؛درجة احتراف أكثر ارتفاعا  

 ؛درجة تماثل أضعف  

 ؛درجة تحفظ أضعف  

 سریة أقل.  

  .وهذا یمثل في الحقیقة خصائص النظام المحاسبي األنجلوسكسوني

  

ودرجة ) الحكم الشخصي(أن االحتراف والتماثل یؤثران على السلطة  )1995(وآخرون  baydounبین 

واإلفصاح ) التقییم(تطبیق جوانب النظام المحاسبي، في حین أن التحفظ والسریة یرتبطان بممارسات القیاس 

  .وبذلك یؤثران أكثر على الجوانب التقنیة المحاسبیة

 (normalisation)بطان بدرجة توحید فإن االحتراف والتماثل یرت )1988( وآخرون chowوحسب 

النظام المحاسبي من طرف الحكومة وكذلك درجة تفضیل تطبیق أسالیب محاسبیة متماثلة مقارنة باألسالیب 

  .المحاسبیة المرنة
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  إیجابیات وسلبیات النظام المحاسبي المالي مقابل المخطط المحاسبي الوطني -2

من بین اإلیجابیات التي نرى أنها قد تتحقق من جراء االنتقال من المخطط المحاسبي الوطني للنظام 

  : المحاسبي المالي نذكر العناصر التالیة والتي كانت موضوع استبیاننا

 تسهیل عملیة التشخیص المالي الداخلي والخارجي للمؤسسة؛  

  إضفاء مصداقیة أكثر على القوائم المالیة؛  

 عملیة التسجیل المحاسبي الحتوائه تفصیال أكبر للمجموعات والحسابات؛ تسهیل  

 إتاحة إمكانیة إجراء المقارنة داخل المؤسسة من فترة إلى أخرى 

  إتاحة إمكانیة إجراء المقارنة بین المؤسسات المختلفة؛  

 زیادة حظوظ المؤسسة في الحصول على متعاملین أجانب .    

بعض االیجابیات هناك بالمقابل سلبیات أو معوقات تحول دون إمكانیة وكما أن هناك إمكانیة لوجود 

  :التطبیق الفعلي للنظام المحاسبي المالي من طرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یمكن أن نبرزها فیما یلي

 اتسام النظام المحاسبي المالي بالتعقید؛  

 براء من خارج المؤسسة؛یتطلب تطبیقه وجود كفاءات محاسبیة بالمؤسسة أو االستعانة بخ  

 عملیة إعداد القوائم المالیة لها تكلفة عالیة؛  

 یتطلب تطبیق النظام المحاسبي المالي وجود دینامیكیة داخلیة بالمؤسسة؛  

 درجة اإلفصاح المطلوبة من خالل القوائم المالیة تتعدى متطلبات المؤسسة؛  

  النتیجة الجبائیةیزید من إشكالیة المقاربة بین النتیجة المحاسبیة و.  

باعتبار أن (  3,5ومن خالل تحلیل نتائج االستبیان تحصلت اإلیجابیات على نقطة متوسطة تساوي

وهذا یعني أن .  4,8في حین كانت النقطة المتوسطة للسلبیات مساویة لـ) 6أعلى نقطة في االستبیان تساوي 

لممكن أن یحققها بالنسبة التي من ا )لمزایاا(االیجابیات  تطبیق النظام المحاسبي تفوق )تكلفة(سلبیات 

  .محل الدراسة هنیینللم

ویمكن تلخیص اإلیجابیات التي أشارت إلیها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المستجوبة في الشكل 

   ):11رقم (الموالي 
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 SCFإلى  PCN إیجابیات االنتقال من : 11الشكل رقم 

  

  :السابق ما یلي یتضح من خالل الشكل

 ن في إمكانیة إجراء المقارنات داخل المؤسسة و ن المستجوبو یجابیات التي أشار إلیها المهنیتمثلت أهم اال

عملیة  ) 74,بمعدل إجابة(یلیها تسهیل عملیة التسجیل المحاسبي ) 4,8بمعدل إجابة (من فترة إلى أخرى 

  ؛) 4,2بمعدل إجابة(التشخیص المالي الداخلي والخارجي 

  العالمة (النظام المحاسبي المالي من حظوظ المؤسسات في الحصول على متعاملین أجانب ال یزید

بأن اعتماد النظام المحاسبي یساهم في ین مستجوبعدد قلیل من الرى ی، حیث )1,2المتوسطة تساوي 

ویتم تبریر هذا األمر بكون غالبیة المؤسسات المستجوبة تنشط في . الحصول على متعاملین أجانب

كأكبر  حدود الوطنأو في  جغرافیة محدودةأو في حدود منطقة  في حدود الوالیة(ر أسواق محلیة إطا

 ؛)تقدیر

مع فكرة إمكانیة المقارنة بین المؤسسات المختلفة التي تتیحها القوائم  ینالمستجوبهنیین المتفق یال  

أن متطلبات اإلفصاح  ونعتقدیقد   م، ألنه)2,3العالمة المتوسطة (المالیة للنظام المحاسبي المالي 

المطلوبة في هذه القوائم تؤدي إلى نشر معلومات إداریة تتعلق  مثال بإستراتیجیة المؤسسة مما یهدد 

  .القدرة التنافسیة لها، وهذا ما یفسر قلة المعلومات التي تفصح عنها في الملحق
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  ):12رقم (أما السلبیات فیمكن إدراجها في الشكل التالي 

  SCFإلى  PCN بیات االنتقال من سل: 12الشكل رقم 

 

  :الشكل السابق أن السلبیات أكثر وضوحا ویمكن تلخیص النتائج المتوصل إلیها في النقاط التالیةیبین 

  أكبر سلبیة یراها المهنیون المستجوبون هي أن درجة اإلفصاح المطلوبة في القوائم المالیة تتعدى

وبتعبیر آخر، یمكن القول أن النظام المحاسبي المالي ).  5,2العالمة المتوسطة(احتیاجاتها المعلوماتیة 

لم یراع خصوصیة المؤسسات الجزائریة ولم یفرق بینها وبین بقیة المؤسسات الكبرى التي تنشط في 

 األسواق المالیة العالمیة عندما فرض علیها إعداد خمس قوائم مالیة باألشكال الحالیة؛ 

 بین النتیجة ) التقریب(خرى ترتبط باالنتقال إلى النظام المحاسبي الجدید هي إشكالیة التوفیق أكبر سلبیة أ

إذ أن هناك فوارق كبیرة بین القاعدة المحاسبیة ) 5,1العالمة المتوسطة (المحاسبیة والنتیجة الضریبیة 

 ؛المحاسبي الوطنيوالقاعدة الجبائیة یكرسها النظام المحاسبي المالي لم تكن موجودة في المخطط 

  5العالمة المتوسطة (وما یؤكد النقطة السابقة، هو درجة التعقید التي یتسم بها النظام المحاسبي المالي (

والتي تتجلى في عدة مسائل ترتبط بكل من عملیة التقییم وعملیة اإلفصاح، وسیتم توضیحها عند دراسة 

ق المحاسبیة المستخدمة في تقییم األصول بعض متطلبات اإلفصاح في القوائم المالیة وبعض الطر 

 المادیة على سبیل المثال؛ 

  یتطلب تطبیق النظام المحاسبي وجود كفاءات محاسبیة بالمؤسسة أو یستدعي اللجوء إلى الخبراء

حیث یشیر الكثیر من المستجوبین إلى أن عملیة االنتقال إلى ). 4,9العالمة المتوسطة (الخارجیین 
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الجدید لم تكن سهلة، إذ استدعت هذه العملیة دورات تدریبیة للرفع من الكفاءات النظام المحاسبي 

االستعانة بخبراء محاسبیین أو مراجعي حسابات  تالمحاسبیة داخل المؤسسة وفي الكثیر من األحیان تم

 خارجیین؛

  4,6مة المتوسطة العال(تحمل تكلفة عالیة إلعداد القوائم المالیة وفق متطلبات النظام المحاسبي المالي .(

عملیات التكوین التي تطلبتها عملیة االنتقال إلى النظام المحاسبي : ویمكن تفسیر هذه التكلفة بعدة أمور

الجدید، تكلفة الحصول على برمجیات محاسبیة جدیدة وتشغیلها، تكالیف توظیف محاسبین جدد 

المتطلبات الجبائیة، تكالیف التدقیق  مساعدین أو رئیسیین، تكالیف إعادة صیاغة القوائم المالیة وفق

 ...الخارجي، تكالیف الخبرة الخارجیة في بعض األحیان 

 

  مستعملي القوائم المالیة  -3

أهمیة تحدید مستعملي المعلومات الواردة في القوائم المالیة، حیث ترتبط االختیارات  یجب اإلشارة إلى

ولهذا . المحاسبیة التي تتبعها عملیة التنمیط عند إعداد أي إطار محاسبي باحتیاجات مختلف المستخدمین

الذي حدد من السبب اعتمد مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة ما یسمى باإلطار المفاهیمي أو التصوري 

: ومختلف احتیاجاتهم، كما حدد فئة المستعملین ذوي األولویة والتي تضم المالیةخالله مستعملي المعلومات 

  .المساهمین والمستثمرین الحالیین والمستقبلیین في السوق المالیة

قراراتهم، َوَجب وبما أن القوائم المالیة تكون موجهة لتلبیة احتیاجات المستثمرین في البورصة ولترشید 

أولویة القیمة العادلة (وأن تعتمد طرق تقییم معینة ) تقاریر مالیة مفصلة ودوریة(علیها أن تتخذ أشكاال معینة 

، حیث یتم تقدیم الجوهر االقتصادي على المظهر القانوني عند االعتراف باألحداث )على القیمة التاریخیة

  ...المحاسبیة

ئري، نالحظ على مستوى الوضعیة االقتصادیة غیاب الكثیر من المفاهیم وٕاذا رجعنا إلى السیاق الجزا

حیث نجد أن المؤسسات الجزائریة . على المستوى العالمي  التي استدعت وجود المعاییر المحاسبیة الدولیة

) نادرا ما تكون كبیرة(التي تقوم بإعداد القوائم المالیة هي في الغالب مؤسسات صغیرة ومتوسطة أو مصغرة 

فمن المفترض في هذه الحالة أال تتطلب القوائم المالیة لهذه . یدیرها أشخاص هم في غالب األحیان المالكین

المؤسسات قدرا عالیا من اإلفصاح وأال تكون بنفس مستوى تعقید القوائم المالیة للمؤسسات الكبیرة، باعتبار 
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القوائم المالیة جد محدود مقارنة بالمؤسسات  إضافة إلى أن عدد مستخدمي هذه. أنها غیر موجهة للمستثمرین

  .رة التي تنشط في األسواق المالیةالكبی

عرف النظام المحاسبي لم ی ، أهمیة تحدید المستعملین المحتملین للقوائم المالیةوعلى الرغم من 

لكن بالرجوع إلى مشروع النظام المحاسبي . أي أطراف توجه إلیها المعلومة المالي في إطاره المفاهیمي 

مختلفة من مستعملي أو مستخدمي القوائم  معرفة مجموعات، نجد أن هناك 2006األخیر المنشور بتاریخ 

  :وهي  المالیة،

 المسیرون، األجهزة اإلداریة والرقابیة و كذلك مختلف هیاكل الرقابة الداخلیة للمؤسسة؛ 

  ؛)المالك، المساهمون، البنوك والمقرضون اآلخرون(أصحاب التمویل 

  ؛)مؤسسات أخرى  مصالح الضریبة، اإلحصائیات القومیة،(الدولة 

 مؤسسات التأمین، األجراء، العمالء والموردون؛: المتعاملون اآلخرون للمؤسسة 

 األطراف أخرى ذات المصلحة والجمهور بصفة عامة. 

یه هنا، أن النظام المحاسبي المالي وعلى عكس اإلطار المفاهیمي للمعاییر وما یمكن اإلشارة إل

المحاسبیة الدولیة، ال یضع أولویة إذا ما تعلق األمر بمستعملي المعلومة المحاسبیة والمالیة، حیث لم یعتبر 

  :تساؤلین التالیینوهذا األمر یقودنا إلى طرح ال. المستثمر في البورصة مستعمال أساسیا ولم تتم اإلشارة إلیه

إذا كان النظام المحاسبي المالي في فلسفته مستمدا من المعاییر المحاسبیة الدولیة فلماذا ال یشیر  -

 إلى المستثمرین كمستعملین أساسیین للقوائم المالیة؟

المستمد من معاییر تقوم على اعتبار المساهم في السوق  - كیف یمكن للنظام المحاسبي المالي  -

أن یلبي االحتیاجات المعلوماتیة لألطراف األخرى التي  - مستعمل الرئیسي للقوائم المالیةالمالیة ال

  تختلف متطلباتها؟ 

لقد حاولنا من خالل االستبیان المقدم للعینة المختارة معرفة المستعملین األساسیین للقوائم المالیة التي 

  . 13وقد توصلنا إلى النتائج الملخصة في الشكل رقم . تعدها المؤسسات الجزائریة
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  مستعملي القوائم المالیة: 13الشكل رقم 

 

یتضح من خالل الشكل السابق، أن المستعمل األساسي للقوائم المالیة التي تعدها المؤسسات 

، تلیها البنوك ومؤسسات %36الجزائریة محل الدراسة هو مصلحة الضرائب في المرتبة األولى وذلك بنسبة 

   .%25، ثم فئة المسیرین وأصحاب المشروع في المرتبة الثالثة بنسبة %28اإلقراض في المرتبة الثانیة بنسبة 

ویعد الترتیب المتوصل إلیه منطقیا بحكم العالقة الموجودة بین النظام المحاسبي والنظام الجبائي في 

المتضمن للنظام  11-07الجزائر، فإذا كانت عملیة اإلصالح المحاسبي قد تمت فعال مع صدور القرار رقم 

اسبي المالي والقرارات التي تبعته، فإن األمر مختلف فیما یتعلق بالجانب الجبائي الذي لم یواكب عملیة المح

ومما ینبغي اإلشارة إلیه هنا، أن القوائم المالیة المعدة وفق النظام المحاسبي المالي ال . اإلصالح المحاسبي

رتیبها بما یتوافق مع التصریحات الضریبیة تستجیب للمتطلبات الجبائیة، مما یجبر المؤسسات على إعادة ت

  .وبذلك تحمل تكلفة إضافیة تضاف إلى تكالیف إعداد القوائم المالیة األصلیة

ویؤكد وجود البنوك ومؤسسات اإلقراض في المرتبة الثانیة من حیث استخدام القوائم المالیة، على 

ل االحتیاجات االستثماریة واالستغاللیة في أهمیة هذه المؤسسات المالیة بحكم الدور الذي تلعبه في تموی

فقبل منحها للقروض تقوم البنوك    .مختلف مراحل تطور المؤسسات و خاصة الصغیرة والمتوسطة منها

بعملیة التحلیل المالي للقوائم المالیة للمؤسسات المقترضة لیتبین من خاللها مدى قدرة هذه المؤسسات على 

   .ل المحددةااللتزامات في اآلجاالوفاء ب

ونعتقد  .%25وعلى غرار الفئتین األولى والثانیة، نالحظ أن فئة المسیرین والمالك لم تحظ إال بنسبة 

إما لعدم اهتمام المسیرین بالمعلومة التي تقدمها القوائم المالیة : أن هذا األمر ُیفسَّر بأحد التفسیرین التالیین

ساسي إلى المتعاملین السابقین؛ أو لكون المسیرین یعتمدون ویعتبرونها ذات استعمال خارجي موجهة بشكل أ
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في ظل عدم توفر المؤسسات المعنیة على أنظمة (في اتخاذ قراراتهم اإلداریة على معلومات غیر محاسبیة 

 ).محاسبة تحلیلیة

في السؤال (لمحاولة تأكید أهم المستعملین للمعلومة المحاسبیة  طلبنا من المستجوبین مرة أخرى و 

، والنتائج تحدید األغراض التي من أجلها یتم إعداد القوائم المالیة بالنسبة للمؤسسات محل عملهم  )27 رقم

 :14والشكل  45یلخصها الجدول 

  ترتیب االحتیاجات المراد إشباعها من خالل القوائم المالیة حسب األولویة: 45 الجدول رقم

  
أغراض��شر�عية�

  وجبائية

  أغراض�إدار�ة

  

التحليل�أغراض�

  املا���ا��ار��

  أغراض�اس�ثمار�ة

  

  4  3  2  1  الرتبة

  %15  %42  %45 %74  ال�سبة

  

  :و یبین الشكل التالي هذه النسب

  أغراض إنتاج القوائم المالیة: 14الشكل رقم 

  

  

بین ترتیب إجابات المستجوبین أن األغراض القانونیة والجبائیة تحتل المرتبة األولى وذلك بنسبة ی

من المستجوبین األغراض اإلداریة  كمستخدم أساسي للقوائم المالیة في  %45، في حین اختار %70تتجاوز 

  .المرتبة الثانیة، فیما احتل الممولون والمستثمرون الرتبة الثالثة والرابعة على التوالي

جزائریة، تمثل إدارة الضرائب واألطراف الداخلیة إذن المستخدمین ذوي األولویة بالنسبة للمؤسسات ال

ویمكن تفسیر ذلك بحقیقة أن أغلبیة المؤسسات . بینما صنف المستثمرون في المرتبة األخیرة بعد الممولین
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الجزائریة ممولة بالقروض البنكیة وال تلجأ لألسواق المالیة، وكنتیجة لذلك تبقى األسواق المالیة محدودة جدا 

  .من مستخدمي القوائم المالیة)  قل معدومةإن لم ن(ولذلك ال یمثل المستثمرون إال نسبة ضعیفة 

تؤكد هذه النتائج الترتیب السابق للمستخدمین األساسیین للقوائم المالیة، ومن هنا یمكننا أن نستنتج بأن 

المحاسبة في السیاق الثقافي الجزائري تمثل التزاما قانونیا وجبائیا للكثیر من المهنیین كما كان األمر في 

وهذا ال یتوافق مع فلسفة  النظام المحاسبي المالي ).  حقبة المخطط المحاسبي الوطني(الحقبة الماضیة 

  .الذي یولي األولویة للمستعملین الخارجیین وبالخصوص المستثمرین والممولین

  

مستوى عالي من السریة و من التحفظ على الممارسة  وكنتیجة لما سبق  یمكن القول أنه ال یزال یسیطر 

  .لجزائریة بالرغم من تغییر النظام المحاسبيالمحاسبیة ا

  

  دراسة متطلبات العرض واإلفصاح التي یفرضها النظام المحاسبي المالي في القوائم المالیة -4

) العرض(متطلبات اإلفصاح التي تم اختیارها من أهم  المتطلبات المتعلقة بجوانب اإلفصاح تعتبر   

المحاسبي المالي والتي سنذكر بها من خالل ذكر أهم ما ورد في عن المعلومة المالیة التي جاء بها النظام 

  .النصوص التشریعیة

من خالل استجواب العینة المدروسة سنحاول توضیح الممارسات المتبعة من قبل معدي الحسابات   

ود في في إعداد القوائم المالیة، هذا األمر یساعدنا في تقییم درجة التزام المهنیین الجزائریین بما هو موج

االنتقال من المخطط  النصوص و هذا سیعطینا فكرة عن تحكم هؤالء مع  المفاهیم الجدیدة التي یتطلبها

لذلك سنقوم في المرحلة األولى بتقییم االنتقال الى تطبیق .  المحاسبي الوطني الى النظام المحاسبي المالي

رض القوائم المالیة ثم سنحاول ربط هذه النظام المحاسبي المالي من خالل توصیف الممارسة المتعلقة بع

 .المتعقلة باإلفصاح grayالممارسة بدراسة القیم الثقافیة لنموذج 

  دراسة متطلبات اإلفصاح في القوائم المالیة  - 4-1

لى الممارسة المتعلقة بإعداد القوائم المالیة ال بد من التذكیر بأهم  المتطلبات التي نص إقبل التطرق 

 :و التي تتمثل فیما یلي)  07/11قانون رقم ( iسبي الماليعلیها النظام المحا
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o  »... المیزانیة، حساب ): المؤسسات المصغرة(المالیة الخاصة بالكیانات عدا الكیانات الصغیرة ) القوائم(تتضمن الكشوف

المستعملة ویوفر النتائج، جدول سیولة الخزینة، جدول تغیر األموال الخاصة، ملحق یبین القواعد والطرق المحاسبیة 

 ؛)25المادة (  »...معلومات مكملة عن المیزانیة وحساب النتائج

o  » یتضمن كل قسم من أقسام المیزانیة . المالیة معلومات تسمح بإجراء مقارنات مع السنة السابقة) القوائم(توفر الكشوف

یتضمن الملحق . افق له في السنة السابقةوحساب النتائج وجدول سیولة الخزینة، إشارة الى المبلغ المتعلق بالقسم المو 

عندما یصبح من غیر الممكن مقارنة أحد األقسام العددیة من أحد . معلومات مقارنة تأخذ شكل سرد وصفي عددي

الكشوف المالیة مع المركز العددي من الكشف المالي للسنة المالیة السابقة، بسبب تغییر طرق التقییم أو العرض، یكون 

 ؛)29المادة (  »... تكییف مبالغ السنة المالیة السابقة لجعل المقارنة ممكنةمن الضروري 

o » یمكن أن یلجأ الكیان إلى تغییر التقدیرات المحاسبیة أو الطرق المحاسبیة إذا كان الغرض منها تحسین نوعیة الكشوف

 ؛)37المادة (» .المالیة

o » لتي تم على أساسها التقدیر، أو على أحسن تجربة، أو على یرتكز تغییر التقدیرات المحاسبیة على تغییر الظروف ا

 ؛)38المادة (» .معلومات جدیدة، والتي تسمح بتقدیم معلومة موثوقة أكثر والحصول علیها

o »  تغییر الطرق المحاسبیة یخص تغییر المبادئ واألسس و االتفاقیات و القواعد و الممارسات الخاصة التي یطبقها الكیان

فرض في إطار تنظیم جدید أو كان  ال یتم أي تغییر في الطرق المحاسبیة إال إذا. عرض الكشوف المالیة بهدف إعداد و

 .)39المادة (» .یسمح بتحسین عرض الكشوف المالیة للكیان المعني

بعیدا عن المصطلحات التي تستخدمها الجریدة الرسمیة والتي تختلف عن المصطلحات المتداولة   

من المثیر لالهتمام أن المواد المذكورة هنا ) الیة مثال والذي یعبر عن القوائم المالیة مصطلح الكشوف الم(

على قلة السطور التي احتوتها ، قد فرضت على المؤسسات الجزائریة إنتاج قدر  كبیر من ) و التي لم تذكر(

  .لمالیة المعلومات المالیة سواء من حیث عدد القوائم المالیة أو من حیث محتوى القوائم ا

من خالل الدراسة االستقصائیة، حاولنا معرفة القدر المعلوماتي الذي تنتجه المؤسسات الجزائریة،   

لذلك قمنا بطرح مجموعة من األسئلة التي تتعلق بالقوائم المالیة بشكل عام أو بشكل منفرد، وفي هذه الحالة 

  .خزینةانصب تركیزنا على المیزانیة وجدول النتیجة وجدول تدفقات ال

في عملیة اإلفصاح بل ألننا طلبنا من  یتههمأ عدم یعني الجدول تغیرات رأس المال ل تطرقنا عدم

أما . نها هذا الجدولیلى التغیرات في الطرق والتقدیرات المحاسبیة التي یبإالمستجوبین تبیان مدى لجوءهم 

اإلفصاح فقد تم ربطها بالقوائم  التي تشكل في اعتقادنا عنصرا حاسما في عملیة) المالحق(اإلیضاحات 

  .األخرى حتى نتمكن من معرفة القدر الخاص بكل نوع من القوائم المالیة 

  .الشكل البیاني الموالي یبین التزام المهنیین بمتطلبات اإلفصاح في القوائم المالیة بشكل عامو 
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  كل عامالتزام المهنیین بمتطلبات اإلفصاح في القوائم المالیة بش :15 رقمالشكل 

  

  :من خالل هذا الشكل یمكن مالحظة ما یلي

  یرون بأن األشكال التي تعتمدها المؤسسات في %  95أغلبیة معدي القوائم المالیة أي ما نسبته

إعداد القوائم المالیة هي تلك النماذج التي أتى بها النظام المحاسبي المالي وأنه لیس هناك مشكلة 

 ؛في التقید بالنماذج المنمطة

  هذا یعني أن  .یشیرون إلى عدم وجود معلومات مقارنة مع الدورة الماضیة  25% نسبتههناك ما

المؤسسات المعنیة بهذه القوائم ال تقدم مبالغ في القوائم المالیة مقارنة بالدورة الماضیة بالرغم من 

أهمیة هذه المعلومات بالنسبة للنظام المحاسبي المالي، حیث یؤكد إطاره المفاهیمي على ضرورة 

وعیة للمعلومة، والتي تندرج من اتصاف القوائم المالیة بجملة من المواصفات یسمیها بالخصائص الن

سنحاول تفصیل هذه النقطة في الفقرات القادمة لمعرفة طبیعة القوائم المعنیة . بینها قابلیة المقارنة

 ؛)مؤسسات كبیرة أو صغیرة ومتوسطة(والمؤسسات المعنیة 

  یة سواء خالل تغییرات في الطرق والتقدیرات المحاسب بإجراءقاموا  قد ) %8( المهنیینقلیلة من نسبة

ال نقصد هنا التغیرات التي صاحبت االنتقال من النظام (الدورة الحالیة أو خالل الدورات السابقة 

یضاف إلى ذلك قدر ضعیف من اإلفصاح ). 2010القدیم إلى النظام المحاسبي المالي في سنة 

خالل االلتزام درجة عالیة من التماثل من بهذا األمر یفسر في اعتقادنا . على مستوى الملحق

بالقوانین و التشریعات من قبل المهنیین ودرجة ضعیفة من اللجوء إلى الحكم الشخصي والمهنیة،  

 ؛كما سنحاول تبیان ذلك الحقا
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 6%إال وال توجد .  %22 و متوسط بنسبة.%72بنسبة  امستوى اإلفصاح في الملحق یعتبر ضعیف 

یضاف إلى ذلك .ق حسب المهنیین المستجوبینمؤسسات تقدم مستوى عالي من المعلومات في الملح

قد یذكرنا وجود . 80%)النسبة  (االعتماد على الجداول التفصیلیة بدال من التقریر الوصفي و العددي

 17هذه الجداول بتلك التي كانت موجودة في المخطط المحاسبي الوطني والتي بلغ عددها آنذاك بـ 

قد تفسر هذه النتائج مبدئیا بوجود درجة عالیة من السریة تمیز العادات المرتبطة بالحصول .جدول

وتفسر أیضا . على المعلومة و عدم الرغبة في اإلفصاح عنها لدى معدي و منتجي المعلومات

 . بدرجة عالیة من التماثل التي مست حتى الملحق الذي من المفروض أن ال یكون منمطا

  

، طلبنا من المهنیین تحدید ما اذا كانت في القوائم المالیة)  التوحد( 1دراسة قیمة التماثل من أجل

لى أخرى إقابلیة المقارنة من سنة (على مستویین   2القوائم المالیة للمؤسسات من حیث شكلها قابلة للمقارنة

  ).وقابلیة المقارنة بین مؤسسات مختلفة

  0.5الجدول الموالي یبین النسب المحصل علیها ونتائج االختبار الثنائي مع نسبة نظریة تقدر بـ   

  قابلیة مقارنة القوائم المالیة من حیث الشكل: 46الجدول رقم 

  مستوى�الداللة��حصائية  ال�سبة�النظر�ة  ال�سبة�املئو�ة  

  0.001  0.5  0.89  قابلة�للمقارنة  من�سنة�ا���أخرى 

      0.11  قابلة�للمقارنةغ���

      1.00  املجموع

  0.005  0.5  0.79  قابلة�للمقارنة  من�مؤسسة�ألخرى 

      0.21  غ���قابلة�للمقارنة

      1.00  املجموع

  

حصائیة یؤكد الفرضیة البدیلة التي إمستوى داللة  وجودمن خالل الجدول السابق یمكن استخالص 

  .  مفادها أن هناك قابلیة للمقارنة ألشكال القوائم المالیة

انطالقا من النتائج المتوصل إلیها في االختبار الثنائي، یمكننا تأكید أن القوائم المالیة التي تعدها 

مالیة موحدة النموذج مهما كان حیث تقدم أغلبیة المؤسسات الجزائریة قوائم . المؤسسات الجزائریة متماثلة

                                                           
1
 عديطلبنا  من م لذلك ، قابلیة المقارنة وتناسق القوائم المالیة: التماثل باعتباره خاصیة تقنیة للقوائم المالیة بإمكانھ أن یشمل الخاصیتین التالیتین 

   (Baydoun et Willet;1995).المالیةحكمھم على قابلیة المقارنة للقوائم اعطاء القوائم المالیة الذین قمنا باستجوابھم 

  
2
قابلیة المقارنة من حیث الشكل بین المؤسسات و داخل نفس المؤسسة من دورة الى أخرى و ھذا األمر لیس لھ عالقة مع ما تم االشارة الیة  نقصد ھنا 

سات ال تفصح عن معلومات عن الدورة الماضیة فھذا فإذا كانت نسبة كبیرة من المؤس. سابقا فیما یتعلق بنشر معلومات مقارنة عن الدورة الماضیة
  .من دورة ألخرى) من حیث شكلھا أو ھیكلھا(یعني أنھ لیس بإمكاننا معرفة قابلة قوائمھا المالیة للمقارنة 
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ویفسر هذا المستوى المرتفع للتماثل بالعادات القدیمة للمحاسبین . الذي تنتمي إلیه) أو النشاط(القطاع 

الموروثة من المخطط المحاسبي الوطني من جهة وبوجود مخطط للحسابات منمط في النظام المحاسبي 

  . المالي من جهة أخرى

درجة التماثل مرتفعة في الممارسات المحاسبیة ن نتائج تحلیل البیانات أن یمكننا إذن أن نستنتج م

  .الجزائریة

لتحلیل أفضل لهذه النتائج العامة، طلبنا من المستجوبین اإلجابة بشكل منفصل لكل نوع من أنواع 

  القوائم المالیة

  :المیزانیة -1- 4-1

الشكل الموالي یبین مدى التزام أفراد العینة المستجوبة بما ورد في النظام المحاسبي المالي فیما 

  یتعلق بعرض المیزانیة 

  المیزانیةالتزام المهنیین بمتطلبات اإلفصاح في  :16 رقمالشكل 

 

  :من خالل الشكل البیاني السابق یتضح ما یلي

  من المستجوبین یعتبرون أن المیزانیة یتم عرضها وفق متطلبات النظام المحاسبي  %98أن ما نسبته

تتضمن الحد األدنى  إلى أنها تشیر %93و نسبة .المالي و هذه النسبة متوافقة مع النسبة السابقة الكلیة

 المنصوص علیه؛
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  الدورة السابقة و  من المستجوبین یشیرون إلى وجود مقارنات فیما یخص میزانیة %93هناك ما نسبته

تعطي أهمیة للمعلومة هي نسبة تفوق النسبة العامة الموضحة من قبل، و یمكن مالحظة أن مؤسسات 

 ؛القوائم األخرىعلى عكس المقارنة في المیزانیة 

 من المستجوبین یرون بأن مستوى اإلفصاح في الملحق الخاص بالمیزانیة هو مستوى  %50 هناك نسبة

هذا أن أغلبیة المؤسسات المعنیة بعملیة  إلىیضاف . یرون بأن هذا المستوى متوسط %43ضعیف و 

  .في الملحق هي المؤسسات الكبیرة اإلفصاح

  جدول النتیجة -2- 4-1

الشكل الموالي یبین مدى التزام أفراد العینة المستجوبة بما ورد في النظام المحاسبي المالي فیما 

  .جدول النتیجةیتعلق بعرض 

  جدول النتیجةفصاح في التزام المهنیین بمتطلبات اإل :17 رقمالشكل 

  

  :من خالل هذا الشكل البیاني یمكن مالحظة ما یلي

  أن جدول النتیجة ال یتم عرضه وفق التفصیل المطلوب في النموذج المرجعي الذي أتى به النظام

یمكن إرجاع ذلك إلى أن .المتعلقة بالمیزانیةالمحاسبي المالي ولكن النسبة هنا هي أقل من النسبة السابقة 

المستجوبین  قد یرون بأن هناك مستویات مختلفة و متعددة لتحدید النتیجة و أن المؤسسات التي تفصح 

 ؛عن هذا الجدول ال تتبع نفس القدر من التفصیل خاصة إذا ما تعلق األمر بالمؤسسات األقل حجما
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 ،ستجوبین، بعرض جدول النتیجة على أساس وظیفي رغم األهمیة حسب المهنیین الم ال تقوم أي مؤسسة

یتم تعلیل ذلك بعدم امتالك المؤسسات ألنظمة .التي یكتسیها التحلیل الوظیفي في إدارة هذه المؤسسات

، أو ألنها ال ترید اإلفصاح عن معلومات  )حالة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة( لمحاسبة التكالیف

حالة المؤسسات الكبیرة التي تمتلك أنظمة لحساب التكالیف والتي بإمكانها تقدیم (ها تعتبرها سریة في نظر 

 ؛)مثل هذا النوع من المعلومات

  مستوى اإلفصاح عن عناصر النتیجة في الملحق یعتبر في أغلب األحیان ضعیف وبنسبة أقل من تلك

ات المتعلقة بالمیزانیة وباإلفصاح عنها یعني ذلك أن المهنیین یهتمون أكثر بالمعلوم. المتعلقة بالمیزانیة

  .في الملحق

  

  جدول تدفقات الخزینة -3- 4-1

الشكل الموالي یبین مدى التزام أفراد العینة المستجوبة بما ورد في النظام المحاسبي المالي فیما 

  جدول تدفقات الخزینةیتعلق بعرض 

  تدفقات الخزینةجدول التزام المهنیین بمتطلبات اإلفصاح في  :18 رقمالشكل 

  

  :من خالل الشكل البیاني یتضح ما یلي

  من    %70 وهناك  نسبة .من المهنیین ال یقومون بإعداد جدول تدفقات الخزینة %30أن ما نسبته

سنحاول تفسیر . المستجوبین تشیر إلى وجود جدول تدفقات الخزینة من ضمن القوائم المالیة المعلن عنها
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النسبة منطقیة وتتوافق مع  الصعوبات التي تواجه المؤسسات في إعداد القوائم ذلك على اعتبار أن هذه 

فإذا كان إعداد المیزانیة وجدول النتیجة مهم بالنسبة لهذه .  المالیة خاصة الصغیرة و المتوسطة منها

المؤسسات، فإن األمر مختلف إذا ما تعلق األمر بجدول تدفقات الخزینة واإلیضاحات األخرى،  حیث 

نعتقد أن المعلومات المطلوبة تتعدى متطلبات اإلفصاح لدى المؤسسات الصغیرة الحجم أو قد تؤدي إلى 

عرض معلومات داخلیة ال تحتاجها األطراف الخارجیة المستخدمة للقوائم المالیة، على الرغم من أهمیة 

ار أن مصلحة یمكن أیضا تفسیر ذلك أیضا على اعتب. جدول تدفقات الخزینة لألطراف الداخلیة

  ؛الضرائب ال تطلب من المؤسسات بإرفاق هذا الجدول ضمن القوائم المطلوبة

     الطریقة المباشرة(من المستجوبین تشیر إلى اعتماد النموذج المرجعي ) %29(هناك نسبة قلیلة (

ینبغي اإلشارة هنا إلى أن النظام المحاسبي المالي یشجع المهنیین على . إلعداد جدول تدفقات الخزینة

استخدام الطریقة المباشرة في حساب التدفقات الناجمة عن عملیات االستغالل ألن ذلك یقدم معلومات 

نعتقد أن اكتفاء المؤسسات المعنیة بإعداد جدول . ن دورة االستغالل مفیدة في التحلیل الماليمهمة ع

مما .تدفقات الخزینة وفق الطریقة المرجعیة یبین رغبة هذة األخیرة بتحدید سقف المعلومات المفصح عنها

تبیان ذلك  سبق یمكن القول بأن هذه النسب تؤشر عن وجود  مستوى عالي من السریة كما سنحاول

 .   الحقا

  

  دراسة الطرق المحاسبیة المستخدمة في تقییم األصول والخصوم  -5

تضمن االستبیان بعض األسئلة المتعلقة بالطرق المحاسبیة التي یستخدمها المهنیون في تقییم األصول و 

  .المحاسبي الجدید الخصوم في االطار

  

 التثبیتات المادیة - 5-1

  :األصول المادیة بما یلي) القیاس(فیما یتعلق بتقییم ینص النظام المحاسبي المالي  

 ».. یتم إدراج أي تثبیت عیني في الحسابات عقب إدراجه  5.121حسب المعالجة المرجعیة المنصوص علیها في النقطة

) سسةالمؤ (غیر أنه یرخص للكیان . األول باعتباره أصال بتكلفته منقوصا منها مجموع اإلهتالكات ومجموع خسائر القیمة

 ؛)20.121(  »أن یدرج في الحسابات التثبیتات التي یحددها مسبقا على أساس مبلغها المعاد تقییمه

  »... تتم عملیات إعادة التقییم بانتظامیة كافیة حتى ال تختلف القیمة المحاسبیة للتثبیتات المعنیة اختالفا كبیرا عن القیمة

 ).21.121( »...في تاریخ اإلقفالالتي قد تكون حددت باستعمال القیمة الحقیقیة 

 :الشكل البیاني الموالي یبین اجابات أفراد العینة المتعلقة بـتقییم هذه العناصر
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  قیاس التثبیتات المادیةالتزام المهنیین بمتطلبات  :19 رقمالشكل 

  

  

  :ومن خالل الشكل البیاني السابق یمكن استخالص ما یلي

  هناك نسبة قلیلة من المهنیین الجزائریین یعتمدون في تقییمهم الالحق  للتثبیتات المادیة على نموذج

تستمر في تطبیق التكلفة التاریخیة، علما أن التقییم األولي   )% 81(إعادة التقییم، بینما تبقى نسبة كبیرة 

لكن النظام المحاسبي المالي ترك للمؤسسات . لهذه التثبیتات یكون وفق نموذج التكلفة) عند االقتناء(

للتثبیتات كما ) الموالي(الخیار بین نموذجین هما نموذج التكلفة ونموذج إعادة التقییم عند التقییم الالحق 

  .121.20موضح في المادة هو 

وما یمكن استخالصه هو أن أغلبیة المهنیین المستجوبین یستمرون في اعتماد التكلفة التاریخیة 

كأساس للتقییم نظرا لبساطة هذا األسلوب من حیث التطبیق العملي، على عكس أسلوب إعادة التقییم الذي 

ما یتطلب تكلفة إضافیة عند إعداد القوائم المالیة  یتطلب حسابات معقدة ال یمكن التوصل إلیها بسهولة وعادة

. بالنسبة للمؤسسة التي تستعین عادة بخبرات خارجیة ویستوجب إیضاحات عدیدة على مستوى الملحق

یضاف إلى ذلك أن عملیة إعادة التقییم قد تؤدي إلى وجود فائض یسجل ضمن األموال الخاصة یكون 

  .خاضعا للضریبة

تقتصر في أغلب األحیان على بعض  فإنهام المهنیون بعملیة إعادة التقییم وفي حالة ما إذا قا

من  %75(وغالبا ما یتم استخدام القیم السوقیة  هاولیس كل) من الحاالت %87( األصناف من األصول
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قد تبرر هذه النسب على أن األصول المعنیة هي من صنف المباني واألراضي التي تكون قیمتها ). الحاالت

 .السوقیة معروفة في الكثیر من األحیان

  

  اهتالك األصول المادیة - 5-2

  :ینص النظام المحاسبي المالي  فیما یتعلق باهتالك التثبیتات المادیة على ما یلي

  »؛)7.121(  » ....اإلهتالك هو استهالك المنافع االقتصادیة المرتبطة بأصل عیني أو معنوي 

 »مطردة على مدة دوام نفعیة األصل مع مراعاة القیمة المتبقیة المحتملة لهذا األصل  یوزع المبلغ القابل لإلهتالك بصورة

 ؛)7.121(  » ...في أعقاب فترة المنفعة

  » یجب أن تدرس دوریا، طریقة اإلهتالك، المدة النفعیة والقیمة المتبقیة في أعقاب المدة النفعیة المطبقة على التثبیتات

 ؛)8.121( » ...العینیة

  »...أصل كما لو كانت عناصر منفصلة إذا كانت مدد االنتفاع بها مختلفة، أو كانت توفر ) مركبات(عالج مكونات ت

 .)4.121( » ...منافع اقتصادیة حسب وتیرة مختلفة

 

  :الشكل البیاني الموالي إجابات أفراد العینة المتعلقة بـتقییم هذه العناصریبین 

  اهتالك التثبیتات المادیةالتزام المهنیین بمتطلبات  :20 رقمالشكل 

  

  ال تلتزم معظم المؤسسات المستجوبة بما جاء به النظام المحاسبي المالي فیما یخص مسألة اإلهتالك

تحید المبلغ القابل لإلهتالك، الفترة النفعیة، طریقة اإلهتالك ووجود أو : وتعتبر مسألة االهتالك من

  ؛... عدم وجود مركبات
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  منهم یعتمدون  %85اسة، إذ أن ما نسبته من بین المسائل التي تشكل صعوبات للمهنیین محل الدر

على فترات االهتالك السائدة التي كانت مطبقة في عهد المخطط المحاسبي القدیم والتي تقوم على 

أساس الجداول الجبائیة، بینما هناك نسبة ضئیلة تقدر فترة االهتالك على الوجه الذي یریده النظام 

 ؛المحاسبي المالي

 4(تبار بالقیمة المتبقیة لألصل في نهایة عمره اإلنتاجي إال في حاالت نادرة ال یتم األخذ بعین االع%( 

  وال یتم فصل مركبات بالنسبة لألصول ) %78النسبة (لیس هناك مراجعة دوریة لمخططات االهتالك

 .)%92(القابلة للتجزئة على اإلطالق 

 

مسألتي التقییم الدوري للتثبیتات المادیة یاس المحاسبي انطالقا من القفي   حفظمن أجل دراسة قیمة الت

یبین النسب المحصل علیها ونتائج االختبار الثنائي مع  الذي الجدول الموالينقوم بإعداد  ومسألة االهتالك

  :0.5نسبة نظریة تقدر بـ 

  

  نتائج االختبار الثنائي للتحفظ المحاسبي : 47الجدول رقم 

  الداللة��حصائية�مستوى   ال�سبة�النظر�ة  ال�سبة�املئو�ة   

التقييم�الدوري�

  للتث�يتات�املادية

  0.000  0.5  0.81  ع���أساس�الت�لفة

      0.19  ع���أساس�اعادة�التقييم

      1.00  املجموع

تحديد�مدة�

��تالك�

  للتث�يتات�املادية

  0.000  0.5  0.85  ع���أساس�جبا�ي

      0.15  ع���أساس�املنفعة

      1.00  املجموع

 

یؤكد الفرضیة البدیلة التي  اإلحصائیةمن خالل الجدول السابق یمكن استخالص أن مستوى الداللة   

باعتماد التكلفة  )%81(حیث یقوم أغلبیة المهنیین  عملیة القیاس المحاسبي تتجه نحو تحفظ أكبرمفادها أن 

  .الكمنهم یعتمدون المعدالت الجبائیة عند تحدید فترة االهت  )%85(التاریخیة و 
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  تدني قیمة األصول المادیة - 5-3

ینص النظام المحاسبي المالي على التحقق من وجود مؤشرات لفقدان القیمة عند نهایة كل دورة 

 :محاسبیة كما هو موضح فیما یلي

  » عند حلول كل تاریخ إقفال الحسابات، إلى تقدیر وتفحص ما إذا كان هناك أي مؤشر یدل ) المؤسسة(یقوم الكیان

وٕاذا ثبت وجود مثل هذا المؤشر، فإن الكیان یقوم بتقدیر القیمة الممكن تحصیلها من . أي أصل لم یفقد قیمتهعلى أن 

 ؛)5.112( » األصل

  » قیمة المنفعة(تقیم القیمة القابلة للتحصیل لألصل بأعلى قیمة بین ثمن البیع الصافي والقیمة النفعیة( .... «  

 ؛)6.112(

 »....   ال یمكن فیها تحدید سعر البیع الصافي ألي أصل، فإن قیمته القابلة للتحصیل ستقدر على في الحاالت التي

وفي حاالت وجود أصل ال یتولد عنه سیولة خزینة بشكل مباشر، فإن قیمته القابلة للتحصیل . أنها مساویة لقیمتها النفعیة

التي ینتسب ) Unité Génératrice de Trésorerie UGT(    تحدد بالنسبة إلى الوحدة المنتجة لسیولة الخزینة

 ).6.112( » إلیها

 

  :الشكل البیاني الموالي إجابات أفراد العینة المتعلقة بـتقییم هذه العناصریبین 

  قیاس تدني قیمة التثبیتات المادیةالتزام المهنیین بمتطلبات  :21 رقمالشكل 

  

باالعتراف بتدني القیمة بالنسبة لألصول المادیة ) %92النسبة ( ال یقوم معظم المهنیین المستجوبین  

بالعمل بمنهجیة تدني القیمة  )%8(انطالقا من مؤشرات الخارجیة أو الداخلیة،  بینما تشیر نسبة ضئیلة منهم 
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ویركزون فقط على األصول الفردیة ) من الحاالت %80(ویعتمدون في الغالب على مؤشرات خارجیة  

 )96%النسبة (

  المخزون - 5-4

  :یما یخص المخزونات ینص النظام المحاسبي المالي على أمور من ضمنها ما یليف

 » تشمل تكلفة المخزونات جمیع التكالیف المقتضاة إلیصال المخزونات إلى المكان و في الحالة التي توجد

  ؛:..... علیها

  باستثناء األعباء التي ال یمكن تحمیلها مصاریف المستخدمین و األعباء األخرى المتغیرة و الثابتة (تكالیف التحویل

  ؛)123.2(  » ).....ألي استعمال غیر أمثل لقدرة اإلنتاج في الكیان

 » صافي القیمة التحصیلیة (عمال بمبدأ الحیطة، فإن المخزونات تقیم بأقل تكلفتها و قیمة انجازها الصافیة.... ( « 

  ؛)123.5( 

 » من المخزن أو عند الجرد إما باعتبار السلعة األولى في الدخول هي یتم تقییم السلع المتعاوضة عند خروجها

  )123.6( » ....وٕاما بمتوسط كلفة شرائها أو إنتاجها المرجحة)  PEPS ou FIFO(األولى في الخروج

 

  :الشكل البیاني الموالي إجابات أفراد العینة المتعلقة بـتقییم هذه العناصریبین 

  قیاس المخزونالتزام المهنیین بمتطلبات  :22 رقمالشكل 
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  یطبقون طریقة  %30من المهنیین یتبعون أسلوب الوارد أوال صادر أوال قي مقابل  %70هناك ما نسبته

یمكن أن یفسر ذلك بسهولة تطبیق األسلوب األول واعتماد المؤسسات المعنیة . متوسط التكلفة المرجحة

ولیس هناك اعتماد على مستوى النشاط . على أسلوب الجرد النهائي لتقییم المخزونات في نهایة الدورة

فة المخزونات وقد یرجع ذلك إلى عدم توفر لتحدید تكل) طریقة التحمیل العقالني لألعباء الثابتة(العادي 

 ؛أنظمة للمحاسبة التحلیلیة داخل المؤسسات المعنیة

   من المهنیین المستجوبین یمارسون تدني القیمة بالنسبة للمخزون على أساس  %40هناك ما نسبته

ائج السابقة، ما یمكن مالحظته هنا أن هناك نوع من التناقض مع النت. القیمة الصافیة القابلة للتحصیل

فبینما ال یقوم المهنیون باالعتراف بتدني القیمة الخاص بالتثبیتات المادیة ویكتفون فقط باالهتالك هناك 

یمكن أن یفسر ذلك بأن اإلجراءات العملیة أكثر تعقیدا فیما . اعتراف بالتدني في مجال تقییم المخزون

ن االستمراریة الموروثة من المخطط المحاسبي یتعلق بالتثبیتات المادیة من جهة، كما أن هناك نوع م

 .)التي تسمى هنا بتدني القیمة(القدیم الذي كان یعترف بوجود المؤونات 

  

  بعض المسائل األخرى  - 5-5

، الضریبة الخصوم المالیةلقد قمنا باختیار بعض المسائل األخرى المتعلقة مثال بتقییم القروض و  

  :التقاعد والتي ینص بخصوصها النظام المحاسبي المالي على ما یليالمؤجلة، اإلیجار التمویلي، التزامات 

 » یتم تقییم القروض و الخصوم المالیة األخرى حسب تكلفتها التي هي القیمة الحقیقیة للمقابل الصافي المستلم بعد طرح

  ؛)126.1.( » ...التكالیف التابعة المستحقة عند تنفیذها

 » ضریبة (أو قابل للتحصیل ) ضریبة مؤجلة خصمیة(یبة عن األرباح قابل للدفع الضریبة المؤجلة عبارة عن مبلغ ضر

تسجل في المیزانیة و في حساب النتائج الضرائب المؤجلة الناجمة . خالل سنولت مالیة مستقبلیة) مؤجلة أصلیة

  ؛)134.2.( »...عن

 »  د حیز التنفیذ مع احترام مبدأ تغلیب یدرج في الحسابات كل أصل یكون محل عقد إیجار تمویل في تاریخ دخول العق

  ؛)135.2( »الواقع االقتصادي على الجانب القانوني 

 » ،یتم في كل عملیة إقفال لحسابات السنة المالیة إثبات في شكل أرصدة مبلغ التزامات الكیان في مجال المعاش

  .)136.2.( » .....وتكمیالت التقاعد، وتعویضات مقدمة بسبب االنصراف إلى التقاعد
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  :الشكل البیاني الموالي إجابات أفراد العینة المتعلقة بـتقییم هذه العناصریبین 

  قیاس الخصومالتزام المهنیین بمتطلبات  :23 رقمالشكل 

  

  :من خالل الشكل السابق یالحظ ما یلي

  من المستجوبین ال یعترفون بأصول وخصوم الضریبة المؤجلة التي هي من بین  %69أن ما نسبته

المسائل المهمة التي أشار إلیها النظام المحاسبي المالي والتي تعد من بین نقاط التحول المهمة والتي 

 ؛تنشأ من فك االرتباط الحاصل بین النتیجة المحاسبیة والنتیجة الجبائیة

  من المستجوبین ال یعترفون بأصول اإلیجار التمویلي عندما تكون المؤسسة  %86هناك أیضا ما نسبته

أي أن عملیة اإلیجار تعالج على أنها أعباء تدرج في المجموعة  .معنیة بهذا النوع من العملیات

  ؛السادسة

  قة بالتقاعد ال یوجد تطبیق لمفهوم التكلفة المهتلكة لتقییم الدیون كما ال یوجد اعتراف بااللتزامات المتعل

. التي من المفروض أن تسجل كدیون ویتم تقدیرها في نهایة الدورة باستخدام طرق إحصائیة وریاضیة

ینبغي اإلشارة إلى أن التشریع القانوني المتعلق بالمعاشات في الجزائر هو تشریع متطابق مع التشریع 

  .ةالفرنسي و یختلف بذلك عن ما هو معمول به في الدول االنجلوسكسونی
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  التحلیل التأكیدي للقیم الثقافیة  -6

الذي قمنا به على أساس البیانات التي تم  1نناقش في هذا الجزء من البحث نتائج التحلیل العاملي 

ینبغي التذكیر بأن  .gray (1988)الحصول علیها من االستبیان المتعلقة بقیاس القیم المحاسبیة تبعا لنموذج 

  .ا سابقاالهدف من هذا الجزء هو محاولة تأكید القیم المحاسبیة التي تم استنتاجه

كانت األسئلة المخصصة لقیاس األبعاد الثقافیة في االستبیان  إذایمكن القول على اعتبار نظري أنه   

التحلیل العاملي ( اإلحصائیة قد ارتبطت فعال بما هو مطلوب قیاسه فعندئذ یمكن التوصل من خالل الدراسة

أبعاد ثقافیة واضحة ومنفصلة، كل بعد ثقافي سترتبط به  أربعة إبراز إلى) و التحلیل العنقودي في ما بعد

  .التي خصصت لقیاسه بشكل حصري) األسئلة(نفس المجموعة من المتغیرات 

  نتائج التحلیل العاملي - 6-1

حیث أننا لم نقم بتقسیم العینة  )فرد146 (التحلیل العاملي الذي أجریناه كان على مستوى كل العینة   

. من جهة أخرى  اإلحصائیةو متطلبات األداة  2ي اعتبار وذلك بسبب حجم العینة المحدود من جهةأل تبعا

فئة خبراء محاسبیین (تكرار التحلیل العاملي على فئات معینة داخل العینة  باإلمكانالحظ مثال أنه كان 

ومقارنة النتائج فیما ) مقابل فئة محافظي حسابات أو فئة المهنیین القدامى مقابل فئة المهنیین حدیثي العهد 

 .بینها

فق ما هو سنقوم بتوصیف مختلف األبعاد التي تم قیاسها من خالل األسئلة المتعلقة بكل بعد و   

 ..موضح في الجدول الصفحة الموالیة حسب المتوسط الحسابي، الوسیط ، معامل االلتواء، معامل التفرطح

  

                                                           
1
 .276في الصفحة  05اإلحصائیة المتعلقة بھذا الجزء موضحة في الملحق رقم النتائج  

2
. فردا فإن القیم الثقافیة ستكون أكثر وضوحا من خالل عینة أكبر حجما 150ثقافیة المدروسة انطالقا من عینة ال تتجاوز نعتقد أنھ إذا تم تأكید القیم ال 

دیھم فال شك أیضا فإن العینة المدروسة تشتمل حصریا على الخبراء المحاسبیین و محافظي الحسابات حیث لو توصلت الدراسة إلى تأكید القیم الثقافیة ل
  .لقیم ستكون موجودة على مستوى المحاسبین المعتمدین أو المحاسبین المساعدین الذین تم استثناؤھم من العینةأن ھذه ا
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 ف القیم الثقافیةتوصی: 48 جدول رقم

املتوسط�  

  ا��سا�ي

معامل�  الوسيط

  �لتواء

معامل�

  التفرطح

  امل�نية�مقابل�سلطة�الدولة

  6,63 2,33  2,00 1,80  يجب��فصاح�عنھ����القوائم�املالية��حر�ة�أك���ملمارس�امل�نة�فيما�ي�ب���أن�ت�ون��ناك�  

  0,32-  0,83  1,00  1,44  ي�ب���أن�ت�ون�حر�ة�أك���ملمارس�امل�نة����اختيار�طرق�القياس�عند�إعداد�القوائم�املالية

  8,28  2,31  2,00  1,65  القواعد�املحاس�يةي�ب���أن�ت�ون��ناك�مسا�مة�من�طرف�ممار����املحاسبة����وضع�

  0,12-  0,62-  5,00  4,58  ي�ب���أن�يتمتع�ممارسو�م�نة�املحاسبة�بدرجة�عالية�من�أخالقيات�العمل
 

 التحفظ�مقابل�التفاؤل 

  0,33  1,52  1,00  1,20  ي�ب���استخدام�القيم�السوقية�بدال�من�القيم�التار�خية  

  2,02-  0,02-  2,00  1,51  القيم�التار�خية�القيم�السوقية�أك���مالئمة�من

  0,22  0,71-  5,00  4,73  ���حالة�عدم�التأكد�ي�ب���تقييم��صول�و�ر�اح�بأقل�التقديرات

  0,17  0,99-  5,00  4,73  ���تقييم�املخزون�FIFOمحل�طر�قة����LIFOحالة�ارتفاع��سعار،�يجب�أن�تحل�طر�قة�
  

  التماثل�مقابل�املرونة

  0,22-  0,38  4,00  4,17  أن�ت�ون�للقوائم�املالية�ل�ل�املؤسسات�أش�اال�منمطة�ي�ب��  

  5,06  2,64-  6,00  5,90  ي�ب���أن�تقود�عملية�التنميط�املحاس���إ���مستوى�أع���من�التفصيل����القوائم�املالية

  0,30  0,96-  5,00  4,66  عند�اعتماد�طرق�محاس�ية�معينة�ال�يجب��غي���ا

  1,39  1,22-  5,00  4,95  تحديد�طرق���تالك��ش�ل�موحد�ل�ل�نوع�من��صول ي�ب���
  

  السر�ة�مقابل�الشفافية

  5,19  2,32  1,00  1,55  ي�ب���أن�ت�ون�القوائم�املالية�متاحة�ل��م�ور�ول�س�فقط�للمالك�واملس��ين   

  0,48-  1,23  1,00  1,24  ي�ب���أن�يتم��فصاح����القوائم�املالية�عن�التوقعات�املستقبلية

  0,56-  0,78-  5,00  4,68  ي�ب���أن�يتم��فصاح����القوائم�املالية�عن�قدر�محدود�من�املعلومات

  0,89-  0,66-  5,00  4,36  ال�ي�ب���أن�تتضمن�القوائم�املالية�املعلومات�املفصلة�عن�إدارة�املؤسسة

 

  :من خالل اإلحصائیات الوصفیة السابقة یمكن استخالص ما یلي 

  أن المستجوبین بشكل عام، ال یتفقون مع مضمون البعد األول الذي یعبر عن المهنیة في مقابل

ما عدا االقتراح األخیر ) 1.65،  1.44،  1.80:المتوسطات الحسابیة هي على التوالي(سلطة الدولة 

هذا یعني أن المهنیین ) 4.58التي بلغ المتوسط الحسابي عندها (الذي یتعلق بأخالقیات المهنة 

 ؛في مقابل المهنیة سلطة أكبر للدولةیمیلون نحو 
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  هناك اتفاق مع (في مقابل التفاؤل  األكثر تحفظاأن المستجوبین یفضلون الممارسات المحاسبیة

 ؛)ران إلى درجة كبیرة من التفاؤل الذین یشی 2 و 1وعدم اتفاق مع المقترحین  4و 3المقترحین 

  من حیث الشكل أو من حیث طرق القیاس  متماثلةأن هناك اتجاه كبیر نحو ممارسات محاسبیة

 ؛)كل المتوسطات الحسابیة كانت مرتفعة(

  مات مستقبلیة وأن تكون متاحة أن المهنیین ال یتفقون مع فكرة أن تشتمل القوائم المالیة على معلو

للجمهور وعلى العكس هناك میول نحو قدر محدود من المعلومات خاصة تلك التي ال تتعلق بإدارة 

 .في مقابل الشفافیة السریة وهذا یؤشر على قدر كبیر من. المؤسسة

 

من خالل الجدول التالي الذي یبین معامل ألفا كرونباخ وكذلك معامل االرتباط البیني  للتناسق  

تتعدى المستوى المطلوب، إذ یمكن اعتبارها مقبولة بالنسبة "  كرونباخ"الداخلي یتضح أن نتائج معامل ألفا 

ألسئلة داخل كل فقرة هو معامل وما یؤكد وجود تناسق داخلي ل.  4و 2حسنة بالنسبة للفقرات و  3و 1للفقرات 

بالنسبة لكل الفقرات مع وجود داللة إحصائیة مرتفعة الختبار فیشر  0.5االرتباط البیني الذي لم یتعد 

  . لمعامالت االرتباط البینیة

  نتائج معامل ألفا كرونباخ و كذلك معامل االرتباط البیني  للتناسق الداخلي :49رقم  جدول 

معامل�  �سئلة  الفقرات

ألفا�

  كرونباخ

معامل�

�رتباط�

  البي��

داللة�اختبار�

معامل��رتباط�

  البي��

 0,000  0,331 0,664  �سئلة�ا��اصة�بامل�نية  1

  0,000  0.480  0,787  �سئلة�ا��اصة�بالتحفظ  2

  0,000  0,368  0.699  �سئلة�ا��اصة�بالتماثل  3

  0,000  0,435  0,755  �سئلة�ا��اصة�بالسر�ة  4

  

   



 SCF إلى PCN من المحاسبي االنتقال دراسة القیم الثقافیة في إطار: الفصل الخامس

 

228 
 

وكالهما یعد ضروري قبل االنطالق في  .Bartlettو اختبار  KMO مؤشرالجدول الموالي نتائج یبین  

عادة ما یكون مقبوال ( 0,538مساو لـ  KMOمؤشر  ).réduction des dimensions(عملیة تقلیص األبعاد 

داللة  Bartlettختبار كان المن جهة أخرى   .یعني أن عملیة تقلیص األبعاد ممكنة) 0,7و  0,3بین 

 .إحصائیة مرتفعة

  Bartlettو اختبار  KMO نتائج مؤشر: 50 جدول رقم

  

 KMO  0,538  مؤشر

  658,653  �اي�مر�ع�تقر���  Bartlett  اختبار

  120  درجات�ا��ر�ة�  

  0,000  الداللة��حصائية  

  

عامال أي عدد المتغیرات  16یمكن أن نصل إلى (الجدول الموالي یبین العوامل التي تم استخراجها   

هناك ستة عوامل أساسیة یبینها البرنامج اإلحصائي وهي تلك التي ارتبطت بها قیم ). التي تمت معالجتها

ما یمكن مالحظته من الجدول أن العوامل الستة . 1تساوي أو تفوق العدد  )valeurs propres(أساسیة 

تفسر ) عوامل  4(لكن العوامل التي نرید إظهارها . الكلي من التباین %70المستخرجة تفسر ما نسبته حوالي 

 .من التباین الكلي وهي نسبة نعتقد أنها مقبولة %55ما نسبته 

  مساهمة العوامل المستخرجة في تفسیر التباین الكلي :51 جدول رقم

  �صلية  )valeurs propres(القيم��ساسية�  العامل

  امل��اكمالتباين�%  التباين%  القيمة

1  2,64  16,51  16,51  

2  2,43  15,18  31,69  

3  2,18  13,65  45,34  

4  1,52  9,47  54,82  

5  1,07  6,71  61,53  

6  1,00  6,25  67,79  
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في الصفحة الموالیة عن العوامل األساسیة التي تم التوصل إلیها من خالل  52الجدول رقم یعبر   

  :نهتم فقط باألربعة عوامل األولى التي نقاربها مع القیم الثقافیة األربعة كما یلي. منهجیة تقلیص األبعاد

  یظهر بشكل واضح ارتباط كل العناصر و  المرونةبالتماثل في مواجهة العامل األول یمكن تسمیته

  ؛المكونة له من خالل االستبیان

  3ویظهر بشكل واضح ارتباط بالتحفظ في مواجهة التفاؤل العامل الثاني یمكن التعبیر عنه 

  ؛بالعامل الثاني 4من أصل األربعة المدروسة وعدم ارتباط المتغیر  )2،3،1(متغیرات

  3ن من خالل الجدول ارتباط ویتبی بسلطة الدولة في مقابل المهنیةالعامل الثالث یمكن اإلشارة إلیه 

 ؛بالعامل الثالث 1من أصل األربعة المدروسة مع عدم وجود ارتباط للمتغیر  )2،3،4(متغیرات

  لم یظهر بشكل كافي نظرا الرتباط  بالسریة في مقابل الشفافیةالعامل الرابع الذي یشار إلیه

  بنفس البعد )2،3(فقط بالبعد الرابع وعدم ارتباط المتغیرین اآلخرین )1،4(متغیرین

  .24النتائج المتوصل إلیها تقترب من الحالة المثالیة التي یوضحها الشكل 

  عناصر االستبیانو  الثقافیة قیمالعالقة المنتظرة بین ال: 24الشكل 

  العوامل��ساسية      
   

املتغ��ات�
  املدروسة

  
      4العامل�  3العامل�  2العامل�  1العامل�

  الدولةامل�نية�مقابل�سلطة�
  

X1 
X2 
X3 
X4 

  R11 
R12 
R13 
R14  

  

  التحفظ�مقابل�التفاؤل 
  

X5 
X6 
X7 
X8  

  R21 
R22 
R23 
R24  

  

  التماثل����مواج�ة�املرونة
  

X9 
X10 
X11 
X12  

  R31 
R32 
R33 
R34  

  

  السر�ة����مواج�ة�الشفافية
  

X13 
X14 
X15 
X16  

  R41 
R42 
R43 
R44  
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  ارتباط المقترحات المدروسة بالعوامل المستخرجة :52 الجدول رقم

  املتغ���املدروس
  العوامل��ساسية

  6العامل�  5العامل�  4العامل�  3العامل�  2العامل�  1العامل�

    0,539-  0,533        ي�ب���أن�ت�ون��ناك�حر�ة�أك���ملمارس�امل�نة�فيما�يخص�ما�يجب��فصاح�عنھ����القوائم�املالية�

        0,876      ت�ون��ناك�حر�ة�أك���ملمارس�امل�نة����اختيار�طرق�القياس�عند�إعداد�القوائم�املاليةي�ب���أن�

        0,849      ي�ب���أن�ت�ون��ناك�مسا�مة�من�طرف�ممار����املحاسبة����وضع�القواعد�املحاس�ية

        0,715      ي�ب���أن�يتمتع�ممارسو�م�نة�املحاسبة�بدرجة�عالية�من�أخالقيات�العمل

          0,735-    ي�ب���استخدام�القيم�السوقية�بدال�من�القيم�التار�خية

          0,803-    القيم�السوقية�أك���مالئمة�من�القيم�التار�خية

          0,823    ���حالة�عدم�التأكد�ي�ب���تقييم��صول�و�ر�اح�بأقل�التقديرات

  0,641-            ���تقييم�املخزون�FIFOمحل�طر�قة����LIFOحالة�ارتفاع��سعار،�يجب�أن�تحل�طر�قة�

           0,618  ي�ب���أن�ت�ون�للقوائم�املالية�ل�ل�املؤسسات�أش�اال�منمطة

            0,840  ي�ب���أن�تقود�عملية�التنميط�املحاس���إ���مستوى�أع���من�التفصيل����القوائم�املالية

            0,638  عند�اعتماد�طرق�محاس�ية�معينة�ال�يجب��غي���ا

            0,753  ي�ب���تحديد�طرق���تالك��ش�ل�موحد�ل�ل�نوع�من��صول 

      0,666-        ي�ب���أن�ت�ون�القوائم�املالية�متاحة�ل��م�ور�ول�س�فقط�للمالك�واملس��ين

  0,764            ي�ب���أن�يتم��فصاح����القوائم�املالية�عن�التوقعات�املستقبلية

    0,862          املالية�عن�قدر�محدود�من�املعلوماتي�ب���أن�يتم��فصاح����القوائم�

      0,784        ال�ي�ب���أن�تتضمن�القوائم�املالية�املعلومات�املفصلة�عن�إدارة�املؤسسة
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  :نتائج التحلیل العنقودي - 6-2

. من خالل التحلیل العامليلقد تم استخدام تقنیة التحلیل العنقودي للتأكید على النتائج المتوصل إلیها  

لذا قمنا . لمستعملة في هذا المدخل التصنیفيویبغي اإلشارة إلى أن هناك الكثیر من المنهجیات الحسابیة ا

كطریقة  "الجار األبعد"طریقة  استخدام : باللجوء إلى الخیارات التالیة لتقریب النتائج مما تم التوصل إلیه سابقا

مختلف  )Dendogramme( الشكل التاليویوضح   2.رتباط بیرسون لقیاس البعدمع تطبیق معامل ا  1للتجمیع

  المجموعات المتوصل إلیها

  شكل عنقودي یوضح القیم الثقافیة  :25 رقمالشكل 

 

 

  :فیما یليالمجموعات التي یمكن مالحظتها من هذا الشكل تتلخص 

  المجموعة األولى التي تضم)profess 2,3,4(   وهي التي أشرنا إلیها بالمهنیة في مقابل سلطة الدولة

  ؛هذه المجموعة جاءت مرتبطة بالعامل الثالث في نتائج التحلیل العاملي. )profess1(ما عدا 

  المجموعة الثانیة التي تضم)uniform 2,4,3,1(  وهي المتعلقة بالتماثل في مقابل المرونة والتي یعبر

   ؛عنها بالعامل األول

                                                           
1
  méthode d'agrégation =voisin le plus loin 

2
 corrélation de Pearson = mesure de distance 
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  المجموعة الثالثة التي تضم)conserv 2,3,1(  وهي المتعلقة بالسریة في مقابل الشفافیة ما عدا

)conserv4(. هذه المجموعة ارتبطت بالعامل الثاني. 

  

  نتائج اختبار الفرضیات  -7

  :نتائج اختبار الفرضیات المتعلقة بالدراسة االستقصائیة في الجدول التاليتلخیص یمكن 

  یةاختبار فرضیات الدراسة االستقصائ نتائج :53جدول رقم 

  

  ن�يجة�اختبار�الفرضية  الفرضية�  الفرضية�

H1 ايجابيات��نتقال�من�املخطط�املحاس���إ���

  النظام�املحاس���املا���تفوق�السلبيات�

 

فرضية�

  مرفوضة

سلبيات��نتقال�إ���تطبيق�النظام�املحاس���املا���تتعدى�

  �يجابيات�املتوقعة�حسب�امل�ني�ن�املستجو��ن�

H2  يل��م�امل�نيون�با��وانب�الش�لية�املرتبطة�

 �ش�ل��القوائم�املالية

  

فرضية�

  مقبولة

يل��م�امل�نيون�بإتباع��ش�ال�املنمطة�وفق�ما�جاء�بھ�النظام�

  فيم�يخص�إعداد�القوائم�املاليةاملحاس���املا���

H3  باإلفصاح�����  تعلقةيل��م�امل�نيون�با��وانب�امل

 القوائم�املالية

  

فرضية�

  مرفوضة

باإلفصاح�����القوائم�  تعلقةيل��م�امل�نيون�با��وانب�املال�

 املالية

  

H4  يل��م�امل�نيون�با��وانب�املفا�يمية�املصاحبة��

لالنتقال�من�املخطط�املحاس���الوط���إ���

النظام�املحاس���املا���ال���تتج������طرق�

  تقييم��صول�و�ا��صوم

  

فرضية�

 مرفوضة

با��وانب�املفا�يمية����أغلب��حيان��يل��م�امل�نيون�ال��

الوط���إ���النظام�املصاحبة�لالنتقال�من�املخطط�املحاس���

  املحاس���املا���ال���تتج������طرق�تقييم��صول�و�ا��صوم

H5  فرضية�  وجود�م�نية�أك������مقابل�سلطة�للدولة�أقل

 مرفوضة

  وجود�سلطة�للدولة�و�ال�شر�ع�املحاس���

H6  فرضية�  وجود�تفاؤل�أك������مقابل�تحفظ�أقل�

 مرفوضة

  وجود�تحفظ�كب������مقابل�التفاؤل 

H7  فرضية�  وجود�مرونة�أك������مقابل�تماثل�أقل�

 مرفوضة

وجود�تماثل�من�حيث�أش�ال�القوائم�املالية�و�من�حيث�طرق�

  القياس�املتبعة

H8  فرضية�  وجود�شفافية�أك������مقابل�سر�ة�أقل

 مرفوضة

  وجود�سر�ة�أك������مقابل�الشفافية
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االستبیان المقدم للمهنیین ومن خالل مختلف تحلیل محاور الجدول السابق وانطالقا من  من خالل  

  :األدوات اإلحصائیة المستخدمة في الجانب التطبیقي یمكن استنتاج النتائج التالیة

المستعمل األساسي للقوائم المالیة التي تعدها المؤسسات الجزائریة محل الدراسة هو مصلحة الضرائب  -

اإلقراض، ثم فئة المسیرین وأصحاب المشروع في المرتبة في المرتبة األولى، تلیها البنوك ومؤسسات 

حاسبي والنظام الجبائي ویعد الترتیب المتوصل إلیه منطقیا بحكم العالقة الموجودة بین النظام الم.  الثالثة

المتضمن  11-07فإذا كانت عملیة اإلصالح المحاسبي قد تمت فعال مع صدور القرار رقم  .رفي الجزائ

ي المالي والقرارات التي تبعته، فإن األمر مختلف فیما یتعلق بالجانب الجبائي الذي لم للنظام المحاسب

بین ترتیب إجابات المستجوبین أن األغراض من جهة أخرى ی. یواكب عملیة اإلصالح المحاسبي

ون الرتبة القانونیة والجبائیة تحتل المرتبة األولى تلیها األغراض اإلداریة، فیما احتل الممولون والمستثمر 

  .الثالثة والرابعة على التوالي

تمثل إدارة الضرائب واألطراف الداخلیة  إذن المستخدمین ذوي األولویة بالنسبة للمؤسسات الجزائریة، 

ویمكن تفسیر ذلك بحقیقة أن أغلبیة . بینما صنف المستثمرون في المرتبة األخیرة بعد الممولین

بنكیة وال تلجأ لألسواق المالیة، وكنتیجة لذلك تبقى األسواق المؤسسات الجزائریة ممولة بالقروض ال

من مستخدمي )  إن لم نقل معدومة(المالیة محدودة جدا ولذلك ال یمثل المستثمرون إال نسبة ضعیفة 

  ؛القوائم المالیة

  

السلبیات والمعوقات التي ترتبط باالنتقال إلى النظام المحاسبي المالي تتعدى االیجابیات التي یمكن  -

المشكلة األساسیة في أن درجة اإلفصاح تكمن حیث . توقعها من اعتماده بالنسبة للمؤسسات الجزائریة

مؤسسات الجزائریة في نفس تضع التتعدى االحتیاجات المعلوماتیة و  المطلوبة في القوائم المالیة الخمسة

وأیضا درجة التعقید المتعلقة بطرق . مرتبة المؤسسات الكبرى التي تنشط في األسواق المالیة العالمیة

یضاف إلى ذلك إشكالیة التوفیق بین االعتبارات المحاسبیة والجبائیة . القیاس المحاسبي المفروضة

 .ةوكذلك تكالیف عالیة إلعداد ومراجعة القوائم المالی

إمكانیة إجراء المقارنات داخل : في حین تركزت أهم االیجابیات التي یحققها النظام المحاسبي الجدید في

المؤسسة من فترة إلى أخرى یلیها تسهیل عملیة التسجیل المحاسبي  للكثیر من العملیات المعقدة وكذلك 

  ؛عملیة التشخیص المالي الداخلي والخارجي تحسین
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حیث تقدم أغلبیة المؤسسات . القوائم المالیة التي تعدها المؤسسات الجزائریة متماثلةیمكننا تأكید أن  . -

ویفسر هذا المستوى . الذي تنتمي إلیه) أو النشاط(الجزائریة قوائم مالیة موحدة النموذج مهما كان القطاع 

من جهة وبوجود  المرتفع للتماثل بالعادات القدیمة للمحاسبین الموروثة من المخطط المحاسبي الوطني

هناك التزام وهذا ما یدل على أن .  مخطط للحسابات منمط في النظام المحاسبي المالي من جهة أخرى

 ؛في ما یخص األشكال المنمطة للقوائم المالیة المقترحة من النظام المحاسبي المالي

حیث أن مستوى . ي الملحقال یلتزم المهنیون بالجوانب المتعلقة باإلفصاح في القوائم المالیة وباألخص ف -

لى حد كبیر وال توجد مؤسسات تقدم مستوى عالي من المعلومات في الملحق إاإلفصاح یعتبر ضعیف 

یضاف إلى ذلك االعتماد على الجداول التفصیلیة بدال من التقریر الوصفي  .حسب المهنیین المستجوبین

قد و  دة في المخطط المحاسبي الوطنيوجو قد یذكرنا وجود هذه الجداول بتلك التي كانت م. والعددي

تفسر هذه النتائج مبدئیا بوجود درجة عالیة من السریة تمیز العادات المرتبطة بالحصول على المعلومة 

وتفسر أیضا بدرجة عالیة من التماثل . وعدم الرغبة في اإلفصاح عنها لدى معدي ومنتجي المعلومات

 ؛ یكون منمطاالتي مست حتى الملحق الذي من المفروض أن ال

ال یلتزم المهنیون بالجوانب المفاهیمیة المصاحبة لالنتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام  -

یمكن مالحظة استمراریة في تطبیق . المحاسبي المالي التي تتجلى في طرق تقییم األصول والخصوم

 :المسائل الكثیر من المفاهیم الموروثة عن المخطط الوطني من خالل الكثیر من

ل إعادة ففیما یتعلق بقیاس األصول یمكن اإلشارة إلى اعتماد التكلفة التاریخیة بشكل مفرط  في مقاب

، اعتماد مفهوم لالهتالك قائم على أساس ما كان معمول به في الماضي بدال من التقییم بالقیمة العادلة

النسبة لألصول المادیة في الوقت الذي تقدیر فترة المنفعة،  العزوف عن اعتماد منهجیة تدني القیمة ب

أما فیما یتعلق بقیاس الخصوم فیمكن ... .یالحظ فیه اعتماد تدني للقیمة في ما یخص المخزونات

اإلشارة إلى أنه لیس هناك اعتراف بالضرائب المؤجلة إال بشكل محدود كما أن هناك غیاب كلي العتماد 

  .اس للقیاس فیما یتعلق ببعض العملیاتالتكلفة المهتكلة أو التزامات التقاعد كأس

  

اسة المتعددة االبعاد التي در الكل النتائج السابقة یمكن فهمها وتفسیرها بشكل أعمق من خالل 

  :على النحو التالي grayاألبعاد الثقافیة لنموذج أكدت 
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  سمح لنا تحلیل النتائج المتحصل علیها وباالعتماد على نموذجGray )1988(  باستنتاج الخصائص

تماثل  ،مستوى ضعیف لالحتراف وتفضیل القوانین الوضعیة: التالیة لإلطار الثقافي المحاسبي الجزائري

تختلف هذه القیم المحاسبیة عن تلك التي تمیز  حیث .مستوى عالي للسریة ،مستوى عالي للتحفظ، كبیر

أي أن اإلطار الثقافي المحاسبي الجزائري . النظام المحاسبي المستوحى من المعاییر المحاسبیة الدولیة

المدروس ال یتوافق مع خصائص النظام المحاسبي الذي استوحي من المعاییر المحاسبیة الدولیة وبذلك 

  .یة في الجزائر تختلف عن تلك التي بني علیها النظام المحاسبي الماليفإن الثقافة والقیم المحاسب

وبمكن القول بأن ثقافة المهنیین المهتمین بالمحاسبة في الجزائر تشكل قیدا لتطبیق النظام المحاسبي 

الذین بینوا أن ثقافة المحاسبین  )1995(وآخرون  Chowالمالي، ویمكن مقاربة هذه النتیجة مع نتیجة 

   ؛نیین تشكل قیدا لتطبیق النموذج المحاسبي األنجلوسكسونيالصی

  تحلیل البعد األول المتعلق بالمهنیة مقابل سلطة الدولة إلى أن المهنیین یمیلون نحو سلطة أكبر یشیر

یمكن تفسیر ذلك عملیا من  .إلى القانون والرقابة القانونیة للدولة في مقابل المهنیة من خالل االمتثال

د تشریع محاسبي نابع من هیئة رسمیة تابعة لوزارة المالیة، أن مهنة المحاسبة في الجزائر ال وجو : خالل

تعارض تدخل الدولة، أن هذه المهنة لیست منظمة ومتطورة وتفتقد إلى الكثیر من المنظمات الداعمة  

: وبالرجوع إلى تعریف االحتراف، یمكننا إذن أن نستنتج أنذلك  وبناءا على .عمومیة كانت أو خاصة

ضعیف وأن هناك ارتباط كبیر باألنظمة القانونیة في البیئة الجزائریة ) االحتراف( المهنیةمستوى 

 ؛والسلطات التشریعیة

  یظهر . المحاسبیة األكثر تحفظا في مقابل التفاؤلتحلیل البعد الثاني على وجود تفضیل للممارسات یدل

التحفظ من خالل تطبیق التكلفة التاریخیة كأساس للتقییم وعدم اللجوء إلى إعادة التقییم على سبیل 

یمكن أن یفسر هذا السلوك كما . المثال، المبالغة في تشكیل المؤونات وتقلیص الربح المفصح عنه

بیرا في اختیار الطرق المتحفظ للممارسات المحاسبیة الجزائریة بكون مصلحة الضرائب تمارس تأثیرا ك

في . وهذا ما یظهر من الممارسة المتعلقة باالهتالك ،المحاسبیة التي تتماشى أكثر مع القواعد الجبائیة

في  ،المهنیین ما یقودوهذا . حین أن عدم االمتثال للقواعد المحاسبیة ال ینجر عنه أي تبعات قانونیة

خوفا من تحمل أعباء غیر قابلة  المتثال للقواعد الجبائیةلحالة التباین بین القواعد الجبائیة والمحاسبیة 

 ؛المالیة من خالل القوائم إنتاجهاجودة المعلومة المحاسبیة التي یتم  التحفظ یحد من. جبائيالللخصم 

  من حیث الشكل أو  متماثلةتحلیل البعد الثالث إلى أن هناك اتجاه كبیر نحو ممارسات محاسبیة یشیر

ما یدل على أن المهنیین یفضلون تطبیق أسالیب موحدة على حساب الحكم  .من حیث طرق القیاس
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 . الشخصي الذي یسمح به النظام المحاسبي المالي من خالل وجود بدائل محاسبیة في أغلب المسائل

غالبیة أظهرت النتائج أن  . یعزز وجود هذا البعد تضمن النظام المحاسبي المالي على مخطط للحسابات

فكرة وعلیه فإن المحاسبین الجزائریین ال یزالون متعلقین ب "المخطط المحاسبي"المهنیین لهم تصور 

من المخطط المحاسبي الوطني إلى  االنتقال یعتقد الكثیر من المهنیین أن معضلة". المخطط المحاسبي"

حیث تساهم . فة أو أشكال جدیدة للقوائم المالیةالنظام المحاسبي المالي تتجلى في أرقام حسابات مختل

الكثیر من البرمجیات الحاسوبیة في تسهیل هذه العملیة من خالل مطابقة الحسابات الموجودة بین النظام 

 ؛القدیم و الجدید

  أكبر في مقابل الشفافیة إذ أن المهنیین ال یتفقون مع فكرة أن تشتمل سریة تحلیل البعد الرابع إلى  یشیر

القوائم المالیة على معلومات مستقبلیة وأن تكون متاحة للجمهور وعلى العكس هناك میول نحو قدر 

 یرتبط هذا النقص في الشفافیة أساسا .محدود من المعلومات خاصة تلك التي ال تتعلق بإدارة المؤسسة

لمعلومة لكون ا اراجعوقد یكون . بغیاب السوق المالي الذي یحتاج إلى الشفافیة كمیكانیزم مهم للحوكمة

في هذه . بتأثیر الجبایة على المحاسبة كما یمكن تفسیره أیضا .المحاسبیة في الجزائر معلومة سریة

عدم ثقة المؤسسات الجزائریة تجاه البنوك وكذلك بنقص تكوین معدي القوائم عن  السریة الحالة، تنجم 

أن القوائم المالیة ) لمؤسسات الصغیرة والمتوسطةوخاصة في ا(یعتقد أغلبیة هؤالء  فقد المالیة والمسیرین

  . تصل إلى إدارة الضرائب من الممكن أن المقدمة للبنك أو مؤسسات االئتمان

على المعلومة  حاسمبشكل  في البیئة الجزائریة ال یعتمد محللو االئتمانلما سبق، وكنتیجة 

، أو بعد بعد شهرة العمیل المالیة القوائم المعلومة التي توفرها صنف، حیث عادة ما تالمحاسبیة

ومعلومات أخرى ...) وضعیة العمیل، التزامه في النظام البنكي، دراسة قطاعیة(المعلومات البنكیة 

  ..)..مجال األعمالسمعة العمیل في (استعالمیة 
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حتى یساهم النظام المحاسبي لبلد معین في التطور االقتصادي واالجتماعي ویستجیب لتطلعات 

العولمة االقتصادیة  لكن في زمن. ظروف البلدلبیئة و  اینبغي أن یكون مكیف ،واحتیاجات مختلف المتعاملین

لنظام  أرادت أي دولة االلتحاق بالنظام االقتصادي العالمي توجب علیها الخضوع إذا، المالیة الشمولیةو 

الذي یرى فیه العدید من الناقدین أداة لخدمة الرأسمالیة  الدولیة المحاسبیة لمعاییرمحاسبي عالمي یسمى ا

للبلدان السائرة ومن هنا تطرح مسألة التناقض الممكن أن یحدث بین ضرورة أن یكون هناك . المالیة العالمیة

یتماشى مع خصوصیتها وبین رغبتها  امحاسبی اتشریع أو تلك التي تعرف انتقاال اقتصادیا، في طریق النمو

  .عدم بقائها معزولة عن العالم في

المستوحى من المعاییر  في الجزائر االنتقال إلى تطبیق النظام المحاسبي الماليإلى ال یمكن النظر 

لیس  في الحقیقة المحاسبي المشكل الذي یطرحه االنتقال ذلك أن .جانب تقني بحتالمحاسبیة الدولیة من 

كما یظن الكثیر من المهنیین المستجوبین وحتى المكونین  مجرد استبدال تقنیة محاسبیة بتقنیة محاسبیة أخرى

ل المحاسبي وقائمة في مجال المحاسبة الذین لم یتمكنوا من تجاوز المسائل التقنیة المتعلقة بالتبویب والتسجی

  . الحسابات

تقدم المؤسسة من منظور اقتصادي واجتماعي المعاییر المحاسبیة  ىإن الفلسفة التي تبنى عل 

تقوم هذه الفلسفة على أهمیة  . المؤسسة االقتصادیة الجزائریة منذ نشأتها عرفتهي لذعن ذلك ا تماما تلفمخ

خالل تحدید عناصر هذه األخیرة ثم تتدرج من االعتراف القوائم والتقاریر المالیة بالدرجة األولى من 

الذي یخدم متطلبات المستثمرین في األسواق  اإلفصاح وصوال إلى) التقییم المحاسبي(المحاسبي إلى القیاس 

یفهم من هذا وما . محاسبيال اعتبارا للتقنین يتول الكما أنها وال تنحصر في مجرد القیود المحاسبیة . المالیة

نطلق من األهداف العامة للمعلومة المالیة واإلطار المفاهیمي یللمعاییر المحاسبیة الدولیة ال تصور أن كل 

جوهر المعاییر المحاسبیة  إدراكسهم في یغیر مكتمل وال و تصور هبیئة التي تطورت من خاللها، غفل الیو 

  .الدولیة

هو ذلك النظام القاري ذو التوجه  النظام المحاسبي الذي طالما ارتبطت به المؤسسات الجزائریةإن 

كما لها طابع كلي من (الذي ینظر للمؤسسة على أنها خلیة اقتصادیة واجتماعیة لها طابع جزئي  ،الضریبي

تحكمها مجموعة من األهداف ) خالل المساهمة في توجیه وتقییم السیاسات االقتصادیة على المستوى القومي

    .المختلفة لتعدد المتعاملین
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مسألة التوحید المحاسبي الجزائري في  ضمناإلشكالیة العامة للموضوع التي تندرج ل دراسة من خال

  :التالیة النتائج النظریة و العملیة ، یمكن استخالصإطار التوفیق الدولي 

  :النتائج النظریة

االجتماعیة والثقافیة لهذا  ،السیاسیة ،النظام المحاسبي لكل بلد بشكل وثیق مع البیئة االقتصادیةتطور  .1

البلد بحیث ال یمكن فهم تطور القواعد المحاسبیة من دون فهم عمیق لخصائص البیئة التي نشأت 

اختالف األنظمة المحاسبیة الدولیة مسألة معقدة ویعود في أصله إلى یعد و  .وتطورت فیها هذه القواعد

ثقافیة لكل بلد كما یمكن أن یفسر بعوامل أخرى ال السیاسیة وال ،االجتماعیة ،اختالف البیئة االقتصادیة

النظام القانوني أو النظام الجبائي أو المهنة المحاسبیة أو حتى الماضي االستعماري، : تقل أهمیة مثل

 ؛مثل الجزائر ةمقنن في دولهذا األخیر قد یفسر إلى حد كبیر وجود مخطط محاسبي 

رة تقریب الممارسات المحاسبیة الدولیة وتوحیدها لم یأخذ في الدولي الذي انطلق من فكالتوفیق المحاسبي  .2

والتي من بینها  .خرالحسبان العوامل البیئیة التي أدت إلى تطور الممارسات بشكل مختلف من بلد آل

عامال حاسما لیس في تفسیر  حیث تعتبر هذه األخیرةبشكل عام والثقافة المحاسبیة بشكل خاص، الثقافة 

 كما. عامبشكل  في تحول األنظمة المحاسبیة الدولیة كذلكو لكن فحسب االختالف المحاسبي الدولي 

 ؛مع العوامل البیئیة األخرىأیضا تتقاطع ) المحاسبیة(أن الثقافة 

المحاسبي التوفیق لخدمة  ُوجدالمعاییر المحاسبیة الدولیة هي عبارة عن إطار محاسبي جد متطور  .3

الدولي الذي یهدف إلى تقلیص االختالف المحاسبي الدولي وتمكین خاصیة المقارنة بالنسبة للمؤسسات 

وخدمة لألسواق المالیة العالمیة من خالل إشباع االحتیاجات  )méga-entreprises(الدولیة الضخمة 

هذا األمر دفع بمجلس  .المالیونوالمقرضون المعلوماتیة لفئة معینة من المستعملین هم المستثمرون 

إلى العمل على تقلیص الخیارات المحاسبیة لكل معیار بحیث یشتمل  )IASB(معاییر المحاسبة الدولیة 

 ؛بدیل یطبق عندما یصبح الخیار األول غیر ممكناآخر خیار مرجعي و : فقط على خیارین

من حیث المتطلبات بالنسبة  فاإطارا محاسبیا مخف )IASB(مجلس معاییر المحاسبة الدولیة أصدر  .4

بمثابة أكبر اعتراف بأن المعاییر األصلیة لم تكن موجهة هذا ویعتبر . للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

مة المعاییر المحاسبیة ءلهذا النوع من المؤسسات، األمر الذي یدفعنا للتساؤل  مجددا حول مدى مال

 للبیئة الجزائریة؛األصلیة التي اعتمدها النظام المحاسبي المالي 
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المخطط المحاسبي الوطني الذي كان یستجیب العتبارات اشتراكیة من مخطط محاسبي قاري تم اشتقاق  .5

ورغم التحدیثات التي أتاحها المخطط المحاسبي الوطني آنذاك ال یمكن فصل هذا . ذو توجه رأسمالي

نصف القرن من الزمن، باعتبار أن  األخیر عن النموذج القاري الذي تبنته الممارسة المحاسبیة قرابة 

هذه الفكرة استمرت لمدرسة فكریة متمحورة حول فكرة المخطط المحاسبي، و  اهذا اإلطار الوطني امتداد

 ؛شكلیا مع النظام المحاسبي المالي

النظام المحاسبي المالي ثورة حقیقیة في مجال التوحید المحاسبي في الجزائر من خالل الكم أحدث  .6

الرغم على لكن . المتطلبات التي یفرضها سواء فیما یتعلق باالعتراف أو القیاس أو اإلفصاحالهائل من 

من كل ذلك عجز عن تحدید المستعمل األساسي للقوائم المالیة بشكل صریح ذلك أن إطاره المفاهیمي لم 

 سلكهلى ذلك النهج المعقد الذي إیضاف  .یضع قائمة للمستعملین ولم یحدد أي أولویات في هذا الصدد

تبنى باطنیا فلسفة انجلوسكسونیة من خالل اعتناق المرجعیة الدولیة المتمثلة  الذياإلصالح المحاسبي 

األمر الذي قد یقود المهنیین إلى طرح جملة من التساؤالت حول ماهیة . في المعاییر المحاسبیة الدولیة

ق المحاسبي الدولي أم أنه مجرد مرحلة ستتبعها یترجمة للتوف النظام المحاسبي ذاته وهل یمكن اعتباره

 .مراحل الحقة نحو هذا التوافق

 

  :نتائج الدراسة االستقصائیة

بالنسبة للمؤسسات للقوائم المالیة المستخدمین ذوي األولویة دارة الضرائب واألطراف الداخلیة تمثل إ -

بحكم یعد هذا األمر جد متوقع  .األخیرة بعد الممولینصنف المستثمرون في المرتبة یالجزائریة، بینما 

فإذا كانت عملیة اإلصالح  .رحاسبي والنظام الجبائي في الجزائالعالقة الموجودة بین النظام الم

المتضمن للنظام المحاسبي المالي والقرارات التي  11- 07المحاسبي قد تمت فعال مع صدور القرار رقم 

. ما یتعلق بالجانب الجبائي الذي لم یواكب عملیة اإلصالح المحاسبيتبعته، فإن األمر مختلف فی

  ؛سوق الماليفي ظل غیاب الأغلبیة المؤسسات الجزائریة ممولة بالقروض البنكیة  كونیضاف إلى ذلك 

السلبیات والمعوقات التي ترتبط باالنتقال إلى النظام المحاسبي المالي تتعدى االیجابیات التي یمكن  -

درجة اإلفصاح  كونحیث تكمن المشكلة األساسیة في . الجزائریین هنییناعتماده بالنسبة للم توقعها من

تضع المؤسسات الجزائریة في نفس تتعدى االحتیاجات المعلوماتیة و  المطلوبة في القوائم المالیة الخمسة

مرتبة المؤسسات الكبرى التي تنشط في األسواق المالیة العالمیة وأیضا درجة التعقید المتعلقة بطرق 
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یضاف إلى ذلك إشكالیة التوفیق بین االعتبارات المحاسبیة والجبائیة . القیاس المحاسبي المفروضة

 ؛ئم المالیةعالیة إلعداد ومراجعة القواالتكالیف الوكذلك 

حیث تقدم أغلبیة المؤسسات . یمكننا تأكید أن القوائم المالیة التي تعدها المؤسسات الجزائریة متماثلة -

ویفسر هذا المستوى . الذي تنتمي إلیه) أو النشاط(الجزائریة قوائم مالیة موحدة النموذج مهما كان القطاع 

ثة من المخطط المحاسبي الوطني من جهة وبوجود المرتفع للتماثل بالعادات القدیمة للمحاسبین المورو 

هناك التزام وهذا ما یدل على أن .  مخطط للحسابات منمط في النظام المحاسبي المالي من جهة أخرى

 ؛فیما یخص األشكال المنمطة للقوائم المالیة المقترحة من النظام المحاسبي المالي

یعتبر حیث . ي القوائم المالیة وباألخص في الملحقال یلتزم المهنیون بالجوانب المتعلقة باإلفصاح ف -

لى حد كبیر وال توجد مؤسسات تقدم مستوى عالي من المعلومات في الملحق إ امستوى اإلفصاح ضعیف

ال یلتزم المهنیون بالجوانب المفاهیمیة المصاحبة لالنتقال من المخطط و  .حسب المهنیین المستجوبین

یمكن كما . المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي التي تتجلى في طرق تقییم األصول والخصوم

مالحظة استمراریة في تطبیق الكثیر من المفاهیم الموروثة عن المخطط الوطني من خالل الكثیر من 

 لتي تم التطرق الیها في الجانب التطبیقي؛ا المسائل

  

اسة المتعددة االبعاد التي در الكل النتائج السابقة یمكن فهمها وتفسیرها بشكل أعمق من خالل 

  :على النحو التالي grayاألبعاد الثقافیة لنموذج أكدت 

  

  سمح لنا تحلیل النتائج المتحصل علیها وباالعتماد على نموذجGray )1988(  باستنتاج الخصائص

تماثل  ،مستوى ضعیف لالحتراف وتفضیل القوانین الوضعیة: التالیة لإلطار الثقافي المحاسبي الجزائري

تختلف هذه القیم المحاسبیة عن تلك التي تمیز  حیث .مستوى عالي للسریة ،مستوى عالي للتحفظ، كبیر

أي أن اإلطار الثقافي المحاسبي الجزائري . النظام المحاسبي المستوحى من المعاییر المحاسبیة الدولیة

المدروس ال یتوافق مع خصائص النظام المحاسبي الذي استوحي من المعاییر المحاسبیة الدولیة وبذلك 

  .فإن الثقافة والقیم المحاسبیة في الجزائر تختلف عن تلك التي بني علیها النظام المحاسبي المالي

لمهتمین بالمحاسبة في الجزائر تشكل قیدا لتطبیق النظام المحاسبي مكن القول بأن ثقافة المهنیین ایو 

   ؛المالي
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  یشیر تحلیل البعد األول المتعلق بالمهنیة مقابل سلطة الدولة إلى أن المهنیین یمیلون نحو سلطة

فیبین  البعد الثاني أما .إلى القانون والرقابة القانونیة أكبر للدولة في مقابل المهنیة من خالل االمتثال

یظهر التحفظ من خالل تطبیق . المحاسبیة األكثر تحفظا في مقابل التفاؤلوجود تفضیل للممارسات 

أن  البعد الثالث یوضحو . إعادة التقییم على سبیل المثال التكلفة التاریخیة كأساس للتقییم وعدم اللجوء إلى

ما یدل  .من حیث طرق القیاسمن حیث الشكل أو  متماثلة هناك اتجاه كبیر نحو ممارسات محاسبیة

على أن المهنیین یفضلون تطبیق أسالیب موحدة على حساب الحكم الشخصي الذي یسمح به النظام 

سریة أكبر في مقابل الشفافیة إذ أن  یظهر أن هناك الرابع أما فیما یتعلق بالبعد . المحاسبي المالي

المهنیین ال یتفقون مع فكرة أن تشتمل القوائم المالیة على معلومات مستقبلیة وأن تكون متاحة للجمهور 

 .وعلى العكس هناك میول نحو قدر محدود من المعلومات خاصة تلك التي ال تتعلق بإدارة المؤسسة

ب السوق المالي الذي یحتاج إلى الشفافیة كمیكانیزم مهم بغیا یرتبط هذا النقص في الشفافیة أساسا

 كما یمكن تفسیره أیضا .لمعلومة المحاسبیة في الجزائر معلومة سریةوقد یكون راجعا لكون ا. للحوكمة

 . بتأثیر الجبایة على المحاسبة

  

  :التوصیات

  :على ضوء الدراسة التي قمنا بها نورد التوصیات التالیة

  من و . لمختلف مستعملي هذه المعلومةتعداد لمختلف االحتیاجات المعلوماتیة و  وجودمن الضروري

لكن . ثم تنطلق عملیة التوحید المحاسبي لوضع قواعد محاسبیة مكیفة لمختلف االحتیاجات المختلفة

ما تم مالحظته من خالل التجربة الجزائریة السابقة أو الحالیة هو أن النظام المحاسبي كان دائما 

وعملیة استیراد التوحید المحاسبي مهما بلغت درجة . عن عوامل خارجیة تفرض حلوال معیاریةناتج 

  ؛االحتیاجاتلكل ستجیب بشكل أمثل تلن  هاتكییف

  ونقصد هنا المجلس الوطني (على األطراف الفاعلة في مجال التوحید المحاسبي في الجزائر

ة وخاصة الثقافیة منها التي تمیز الممارسة أن تأخذ بعین االعتبار الخصوصیات البیئی )للمحاسبة

فإنتاج المعاییر المحاسبیة ینبغي أن یخضع .  المحاسبیة في السیاق المحلي عن الممارسة الدولیة

دوما  اللوموال نلقي . لخصوصیة المهنیین الذین یعدون القوائم المالیة ولخصوصیة المستعملین أیضا
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التكیف مع النظام الجدید بقدر ما نحمل منتجي المعاییر على المهنیین الذین یطلب منهم دائما 

  ؛المحاسبیة األخذ بعین االعتبار البیئة المحاسبیة

 حدثیةبدال من أن تكون  مرحلیةأن تكون  عملیة االنتقال المحاسبي هي عملیة معقدة وتتطلب 

)accidentelle( الدولیة یتطلب وقتا كبیران االنتقال إلى اعتماد فلسفة جدیدة للمعاییر المحاسبیة أل  

استحداث تنظیمات مهنیة وتفعیلها، زرع ثقافة (ویحتاج إلى إعادة هیكلة المنظومة المحاسبیة ككل 

 1اعتماد معاییر محاسبیة من خالل التشریع القانونيف .)أعمال، تأهیل التكوین على مختلف األصعدة

الواقع وهذا ینطبق إلى حد كبیر مع  ال ینتج عنه بالضرورة ممارسة محاسبیة متوافقة على أرض

  ؛2"اعتماد المعاییر الدولیة هي مسألة، لكن تطبیقها یعد مسألة أخرى: "المقولة 

 یأخذ بعین االعتبار خصوصیة المؤسسات  ،ضرورة أن یكون هناك إصالح لإلصالح المحاسبي

تؤدي هذه العملیة إلى  .الصغیرة والمتوسطة التي لم تحظ باهتمام كافي من النظام المحاسبي المالي

حیث یخصص هذا اإلطار . استحداث إطار محاسبي داخل النظام المحاسبي المالي الموجود حالیا

الجدید لمحاسبة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،  انطالقا من تبسیط النظام المحاسبي المالي نفسه 

. رة والمتوسطة الجزائریةفي اتجاه اإلطار الدولي الخاص شریطة مراعاة خصوصیة المؤسسة الصغی

و ال ینبغي أن یقتصر اإلطار المحاسبي المبسط للمؤسسة الصغیرة والمتوسطة فقط على قواعد تقییم 

مبسطة لعناصر األصول والخصوم، بل من الضروري أن یشتمل على عدد محدود من القوائم المالیة 

  .التي ینبغي أن تكون متوافقة مع متطلبات مجموعة من المستعملین

 

                                                           
1
في  Michel CROZIERھذه المالحظة التي أفاد بھا . ""On ne change pas la société par décretال یمكن تغییر مجتمع بأكملھ فقط من خالل التشریع   

 .و التي تحمل عنوان أحد مؤلفاتھ تبقى صالحة بالنسبة للحالة التي نحن بصدد الحدیث عنھا تنظیميمجال التغییر ال

  
2
"adopting IFRS is one thing, implementing them is something else" (Mcgee;2006) 



 

 

  اــــرافيـوغــالبيبلي
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  للم�ني�ن�ا��زائر��ن�امل��ل�ن�باملصف�الوط��استمارة�موّج�ة�

  )محافظي�ا��سابات/خ��اء�محاس�ي�ن( 

  

  

  

  

  

 ...سيدي�املح��م

  :تحية�طيبة،�و�عد

  � �حول �أ�ادي�� �إطار�التحض���لبحث �الدو��"�� �املحاس�� �إطار�التوافق ��� �ا��زائري �املحاس�� ؛�"التوحيد

�أن�نضع�ب�ن�أيديكم��ذه��ستمارة�ال���تمثل�قائمة�من��سئلة�نرجو�منكم��جابة�ع��ا�ب�ل�موضوعية . �شرفرنا

  .لف�م�و�تفس����نتقال�املحاس���من�املخطط�املحاس���الوط���إ���النظام�املحاس���املا��وذلك�

�بأن�البيانات�ال���س�تم�جمع�ا�من�خالل��ذه��ست  
ً
ستخدم�فقط�ألغراض�نحيطكم�علما

ُ
مارة�س�بقى�سر�ة�وس�

  .البحث�العل��

  .شاكر�ن�لكم�ا�تمامكم�الذي��و�محّل�تقديرنا� إن�نجاح��ذه�الدراسة�يتوقف�ع���مشار�اتكم�الفاعلة  

  ...مع�خالص�التحية
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إجابة�واحدة�. (أغلب��وقاتقبل��نطالق����عملية��جابة�،�نرجو�منكم�اختيار�نوع�املؤسسة�ال���تقدمون�خ��تكم�ف��ا����

  )ممكنة

  

  

املؤسسات�

  الكب��ة

  

  

املؤسسات�الصغ��ة�و�

  املتوسطة

  

  

املؤسسات�

  املصغرة

  

�جابات�ال���ستقومون�بتقديم�ا��: مالحظة�م�مة

  املؤسسة�ال���تم�اختيار�استخص�نوع�

 

  القوائم�املالية:املحور��ول 

  SCFإ���� PCNال�دف�من��ذا�املحور��و��معرفة��يجابيات�و�السلبيات�ال���يمكن�أن�ترتبط���عملية��نتقال�من��

لنظام�املحاس���املا���ا إ���نتقال�من�املخطط�املحاس���الوط���

  :من�ضم��الھ�ايجابيات�وسلبيات�

  غ���موافق    موافق

  بدرجة

  عالية

  بدرجة

  متوسطة

بدرجة�

  ضعيفة

  بدرجة

  عالية

  بدرجة

  متوسطة

بدرجة�

  ضعيفة

              إضفاء�مصداقية�وشفافية�أك���ع���القوائم�املالية؛�  1

                PCNبالتعقيد�مقارنة�بـ�SCFا�سام�  2

              املا���الداخ���وا��ار���للمؤسسة؛�س�يل�عملية�ال���يص�  3

4  
وجود�كفاءات�محاس�ية�باملؤسسة�أو�SCF يتطلب�تطبيق�

  �ستعانة�بخ��اء�من�خارج�املؤسسة؛
            

5  
�س�ل�عملية�ال���يل�املحاس���الحتوائھ�ع���تفصيل�أك���

  ل��سابات�للمجموعات�و 
            

              القوائم�املاليةيز�د�من�ت�لفة�إعداد�  6

7  
داخل�املؤسسة�من�ف��ة�إ���إتاحة�إم�انية�إجراء�املقارنة�

 أخرى 
            

8  
املحاس���املا���وجود�ديناميكية�يتطلب�تطبيق�النظام�

  داخلية�باملؤسسة؛
            

              إتاحة�إم�انية�إجراء�املقارنة�ب�ن�املؤسسات�املختلفة؛�  9

10  
درجة��فصاح�املطلو�ة�من�خالل�القوائم�املالية�تتعدى�

  متطلبات�املؤسسة؛
            

              .ز�ادة�حظوظ�املؤسسة����ا��صول�ع���متعامل�ن�أجانب  11

12  
يز�د�من�إش�الية�املقار�ة�ب�ن�الن�يجة�املحاس�ية�و�الن�يجة�

  .ا��اضعة�للضر�بة
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  ���القوائم�املالية��فصاح: املحور�الثا�ي�

  )الوثائق�الشاملة(ا��وانب�الش�لية�و�املعلوماتية�املتعلقة�بإعداد�القوائم�املالية�� ال�دف�من��ذا�املحور��و��معرفة

  ا��زائر�ة؟ حسب�رأيكم�من��م��املستعمل��سا����للقوائم�املالية�ال����عد�ا�املؤسسات  13

  

  

املس��ين�و�

 املالك�ن

  

  

  

البنوك�و�مؤسسات�

 �قراض

  

  

  

مص��ة�

 الضرائب

  

  أطراف�أخرى،�حدد�ا

............................................................................................. 

  

  

  غ���موافق    موافق  عرض�القوائم�املالية�

  بدرجة

  عالية

  بدرجة

  متوسطة

بدرجة�

  ضعيفة

  بدرجة

  عالية

  بدرجة

  متوسطة

بدرجة�

  ضعيفة

14  
وفق�النماذج�املنمطة�املو��ة��إعداد�االقوائم�املالية�يتم�

  ���SCFم��ق�
            

              باملقارنة�مع�الدورة�السابقة�إعداد�االقوائم�املالية�يتم�  15

              SCFامل��انية�يتم�عرض�ا�حسب�الش�ل�املو������  16

              . امل��انية�يتم�عرض�ا�باملقارنة�مع�الدورة�السابقة  17

              . يتم�عرض�جدول�الن�يجة�وفق�النماذج�املنمطة  18

              .SCFحساب�الن�يجة�ي�ون�بالش�ل�املفصل�املو������  19

             .وفق�النماذج�املنمطةجدول�تدفقات�ا��ز�نة��إعداديتم�  20

             .وفق�الطر�قة�املباشرةجدول�تدفقات�ا��ز�نة��إعداديتم�  21

  

  ضعيف  متوسط  عا��  مستوى��فصاح����امل��ق

        املتعلق�بالقوائم�املالية����امل��ق��فصاحمستوى�  22

        املتعلق�بامل��انية����امل��ق��فصاحمستوى�  23

        ا��اص�بجدول�الن�يجة����امل��ق��فصاحمستوى�  24

        ا��اص�بجدول�تدفقات�ا��ز�نة����امل��ق��فصاحمستوى�  25
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  ش�ل��يأخذاملتعلق�بالقوائم�املالية����امل��ق���فصاح  26

  

  سرد�وصفي�عددي

  

  جداول�فقط

  

سرد�وصفي�عددي�

  وجداول 

  

27  

  رتب�أولو�ات�استخدام�القوائم�املالية�حسب�الغرض�الرئ�����م��ا�لدى�املؤسسات�محل�عملكم

  )4=إ���غاية�أصغر�أولو�ة��1=من�أك���أولو�ة�(

  

 

  أغراض�اس�ثمار�ة

  

 

  أغراض�ادار�ة

  

 

  أغراض��شر�عية�وجبائية

  

 

  أغراض�التحليل�املا���ا��ار��

 

  طرق�التقييم:  لثاملحور�الثا

الطرق�املحاس�ية�املتعلقة�بتقييم��صول�و�ا��صوم�املطلو�ة�من�قبل�  ال�دف�من��ذا�املحور��و��معرفة  

  النظام�املحاس���املا��

  التث�يتات�املاديةتقييم�

  التقييم�إعادةنموذج�     نموذج�الت�لفة����     تقييم�التث�يتات�املادية��عتمد�ع�������  28

  �عض��صناف    �ل��صول�املادية����     التقييم،�ما�����صول�املعنية���إعادة���حالة�  29

     أساسالتقييم�تقوم�ع����إعادة  30
القيمة�(قيمة�املنفعة�     القيمة�السوقية�����   

  ا��الية�لتدفقات�مستقبلية

  تقييم�املخزون

  الوارد�أوال�صادر�أوال     متوسط�الت�لفة     طر�قة�التقييم�بال�سبة�للمخزونات�القابلة�لالس�بدال������  31

32  
�ل�يؤخذ��ع�ن��عتبار�مستوى�ال�شاط�العادي����تقييم�

  ....املخزون�ال��ا�ي

  ال     �عم�   

33  
يتم�حساب�صا���القيمة�التحصيلية�ل�ل�نوع�من��املخزونات�

  �����اية�الدورة

  ال     �عم�   

  ��تالك

  ما��و�معمول�بھ  ف��ة�املنفعة  ف��ة�ا�تالك��صول�املادية�تحدد�ع���أساس�����������  34

35  
�ل�تؤخذ��ع�ن��عتبار�القيمة�املتبقية����تحديد�أساس�

  .... ...��تالك

  ال     �عم�   

  ال     �عم�     ... ...�ل��ناك�مراجعة�سنو�ة�ملخططات���تالك�  36

  ال     �عم�     �ل�يتم�فصل�مركبات�داخل�التث�يتات�املادية  37

  ال     �عم�     .......�ل��ناك�ا�تالك�خاص�ب�ل�نوع�من�املركبات  38
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  )انخفاض�القيمة(تد�ي�القيمة�

  ال     �عم�     .....لال�تالك��ل��ناك�اع��اف�بفقدان�للقيمة�باإلضافة  39

  ال     �عم�     �ل�يتم��عتماد�ع���مؤشرات�تد�ي�القيمة  40

  ...�ذه�املؤشرات�يتم�تحديد�ا  41
داخليا�و�     خارجيا     ........داخليا   

  خارجيا

  الوحدات�املولدة�ل��ز�نة     �صول�الفردية��     .........تد�ي�القيمة�يحدد�ع���مستوى   42

   ..حساب�القيمة�التحصيلية�يتم�ع���أساس�  43

 

  القيمة�السوقية�����

 

القيمة�(قيمة�املنفعة�

ا��الية�لتدفقات�

  مستقبلية

 

  :................أخرى 

......................  

  تقييم�ا��صوم

46  
معدل�الفائدة�(  �ل�يتم�تطبيق�طر�قة�الت�لفة�امل�تلكة

  بال�سبة�للديون�املالية؟) ا��قيقي
  ال     �عم�   

47  
�ل�يتم��ع��اف�بأصول�و�خصوم�الضر�بة�املؤجلة����

  امل��انية؟

  ال     �عم�   

48  
يتم��ع��اف�املحاس����عقود��يجار�التمو����ضمن��صول�

  ؟�SCF ��املادية�وفق�املعاي���املشار�إل��ا�

  ال     �عم�   

49  
�����اية� �ل�يتم��ع��اف�باالل��امات�املتعلقة�بالتقاعد

  ؟� SCFالدورة�كما��و�مشار�إليھ����
  ال     �عم�   
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  القيم�الثقافية:املحور�الرا�ع

  .مجموعة�من��ق��احات�ال���تق�س�الثقافة�املحاس�يةقياس�توج�ات�امل�ني�ن�ا��زائر��ن�نحو�ال�دف�من��ذا�املحور��و�

  
  غ���موافق    موافق

  بدرجة

  عالية

  بدرجة

  متوسطة

بدرجة�

  ضعيفة

  بدرجة

  عالية

  بدرجة

  متوسطة

بدرجة�

  ضعيفة

50  
ي�ب���أن�ت�ون��ناك�حر�ة�أك���ملمارس�امل�نة�فيما�يخص�

  .ما�يجب��فصاح�عنھ����القوائم�املالية
            

              بدال�من�القيم�التار�خيةي�ب���استخدام�القيم�السوقية�  51

52  
� �للقوائم �ت�ون �أن �أش�اال�ي�ب�� �املؤسسات �ل�ل املالية

  منمطة
            

53  
ي�ب���أن�ت�ون�القوائم�املالية�متاحة�ل��م�ور�ول�س�فقط�

  للمالك�واملس��ين
            

54  

� ��ناك �ت�ون �أن �اختيار�ي�ب�� ��� �امل�نة �أك���ملمارس حر�ة

 طرق�القياس�عند�إعداد�القوائم�املالية

  

            

              القيم�السوقية�أقل�مالئمة�من�القيم�املحاس�ية  55

56  
التنميط�املحاس���إ���مستوى�أع���ي�ب���أن�تقود�عملية�

 من�التفصيل����القوائم�املالية
            

57  
�التوقعات� �عن �املالية �القوائم ��� ��فصاح �يتم �أن ي�ب��

  املستقبلية
            

58  

�ممار���� �طرف �من �مسا�مة ��ناك �ت�ون �أن ي�ب��

 املحاسبة����وضع�القواعد�املحاس�ية

  

            

59  
�بأقل� �و�ر�اح ��صول �تقييم �ي�ب�� �التأكد �عدم �حالة ��

  التقديرات
            

              عند�اعتماد�طرق�محاس�ية�معينة�ال�يجب��غي���ا  60

61  
��فصاح����القوائم�املالية�عن�قدر�محدود� ي�ب���أن�يتم

  من�املعلومات
            

62  
�من� �عالية �بدرجة �املحاسبة �ممارسو�م�نة �يتمتع �أن ي�ب��

  أخالقيات�العمل
            

63  
�طر�قة� �تحل �يجب�أن ��سعار، �ارتفاع �حالة ��LIFOمحل�

  ���تقييم�املخزون�FIFOطر�قة�
            

64  
�من� �نوع �ل�ل �موحد ��ش�ل ���تالك �طرق �تحديد ي�ب��

  �صول 
            

65  
ال�ي�ب���أن�تتضمن�القوائم�املالية�املعلومات�املفصلة�عن�

  إدارة�املؤسسة
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Questionnaire destiné aux Experts Comptables/Commissaires aux 

comptes algériens inscrits à l'Ordre National 

 

 

 

 

 

Monsieur,  

 Dans le cadre de la préparation d'une recherche universitaire dont le thème porte sur: 

"la normalisation comptable algérienne dans le cadre de l'harmonisation internationale", nous 

vous prions de bien vouloir répondre en toute objectivité aux différentes questions proposées à 

cette fin. L'objectif poursuivi par ladite recherche est de comprendre la transition comptable, du 

PCN vers le SCF. 

 Par ailleurs, nous précisons que les informations qui seront recueillies grâce au 

questionnaire resteront confidentielles et ne serviront qu'aux fins de la recherche scientifique. 

 En vous remerciant d'avance, nous vous prions Monsieur l'Expert 

Comptable/Commissaire aux comptes, d'agréer nos sentiments les plus sincères. 
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Avant  de Commencer , nous vous demandons de bien vouloir  spécifier le type d'entreprise dans lequel vous 
apportez votre expertise la plupart du temps:  (une seule réponse est possible) 

   
NB: les Réponses aux questions 
suivantes doivent tenir en compte 
les pratiques comptables qui 
concernent le type d'entreprise 
choisi. 

GRANDES 
ENTREPRISES  

PETITES ET MOYENNES 
ENTREPRISES 

MICRO-
ENTREPRISES 

 

Premier axe : 

la première série de questions a pour objectif d'analyser la transition comptable algérienne en 

termes de coûts/avantages en soulignant les  bienfaits et les inconvénients du passage du PCN 

au SCF . 

La transition du PCN vers le SCF est assortie 
d’un ensemble d’avantages et 
d’inconvénients dont :  

D’accord  Pas d’accord 
Absolument 

d'accord 
Moyennement 

d'accord 
Plutôt 

d'accord 
Plutôt pas 
d'accord 

Moyennement 
pas d'accord 

Absolument 
pas 

d'accord 

        

01 
une plus grande crédibilité et 
transparence au niveau des états 
financiers  

      

02 
Rendre meilleur le diagnostic financier 
aussi bien interne qu’externe de 
l’entreprise. 

      

03 
Comparé au PCN, le SCF apparait 
plus difficile à mettre en place 
 

      

04 

L’application du nouveau référentiel 
exige des compétences à l’intérieur 
de l’entreprise ou le recours à des 
experts à l’extérieur 

      

05 

Aider à la fourniture d’informations 
complètes utiles quant à la prise de 
décisions d’investissement ou de 
financement. 

      

06 
L’élaboration des états financiers est 
coûteuse  
 

      

07 
Assurer une comparabilité des états 
financiers pour une même entreprise  
d’une année à l’autre 

      

08 
L’application du nouveau système 
nécessite une dynamique interne à 
l’entreprise. 

      

09 
Assurer une comparabilité inter-
entreprise des états financiers.  
 

      

10 
Le niveau d’information exigé dans les 
états financiers dépasse les besoins 
informationnels de l’entreprise.  

      

11 
Offrir à l’entreprise la possibilité d’avoir 
des partenaires à l’étranger. 
 

      

12 
Rendre plus problématique l’audit 
externe des comptes  
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Deuxième axe 

Cette deuxième série de questions est dédiée aux considérations formelles et informationnelles 

relatives à la présentation des états financiers (documents de synthèse).  

13 Quel est, d’après vous, l' utilisateur principal des états financiers produits par l’entreprise algérienne ? 

   
Autres utilisateurs, 
lesquels :……………..........................… 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

 

Les 
propriétaires 

et les 
gestionnaires 

Les 
banques 

et les 
préteurs 

financiers 

Le fisc 
 

 

Présentation des états financiers D’accord  Pas d’accord 

Absolument 
d'accord 

Moyennement 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Moyennement 
pas d'accord 

Absolument 
pas 

d'accord 

14 

Les états financiers sont souvent établis 
conformément aux modèles normalisés 
proposés par le SCF 

            

              

15 
Les états financiers sont présentés en 
comparaison avec  l’exercice précédent 

      

        

16 
Le bilan est présenté selon le modèle 
normalisé du SCF 

      

        

17 
Le bilan est présenté en comparaison 
avec l’exercice précédent 

      

        

18 
Le Compte des résultats est présenté 
selon le modèle normalisé du SCF 

      

        

19 

Le compte de résultat comporte les 
différents postes (stades) explicités par le 
SCF. 

      

        

20 

Le tableau des flux de trésorerie est 
présenté conformément aux modèles 
normalisés.  

      

        

21 
Le tableau des flux de trésorerie est 
présenté selon la méthode directe  
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Degré de détail de l'annexe  faible  moyen  élevé  

22  
Le degré de détail  des notes de l’annexe concernant les états financiers 
est  

      

23  Le degré de détail  des notes de l’annexe concernant le bilan est       

24  
Le degré de détail  des notes de l’annexe concernant le tableau de 
résultats 

      

25  Le degré de détail  des notes concernant les  flux de trésorerie est       

 

26  Les notes explicatives prennent  souvent la forme 

      

D’un 
 Récit 

 descriptif 

De tableaux 
détaillés non 
commentés 

D’un récit 
descriptif et de 

tableaux 
commentés 

 

27 

Quelles sont  les priorités associées à l’utilisation des états financiers selon l’objectif poursuivi par les 
entreprises qui les produisent. (priorité la plus importante=1 jusqu’à priorité la moins importante=4) 

        
Utilisation à des fins 

d’investissement 
Utilisation à des fins de 

management 
Utilisation à des fins 

règlementaires et 
fiscales 

 

Utilisation à des fins de 
l’analyse financière 

externe 

 

 

Troisième Axe 

Cette troisième série de questions est consacrée aux principales méthodes d'évaluation des 

actifs et passifs exigées par le SCF.  

Evaluation des Immobilisations corporelles 

28 
Les immobilisations corporelles sont  évaluées 
selon le       

   Modèle de coût        Modèle de 

réévaluation 

29 
En cas de réévaluation des immobilisations 
corporelles,    

   Tous les actifs sont 

réévalués     

   Seulement une 

catégorie d’actifs 

30 
La réévaluation des immobilisations 
corporelles est fondée    

   Sur la valeur de 

marché  

   Sur la valeur d’utilité 

(modèle d’actualisation 
des flux futurs)  

Evaluation des stocks 

31 
Les stocks interchangeables sont évalué selon 
la méthode  

   FIFO    du Coût Moyen 

pondéré 

32 
Y a t-il une prise en compte de l'activité 
normale pour l'évaluation des stocks en fin de 
période 

   oui        non 

33 
Procédez-vous au calcul de la valeur 
recouvrable des stocks en fin d'année? 

   oui     non  
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Méthodes d'amortissement 

34 
la durée d’amortissement des immobilisations 
corporelles est déterminée 

   Selon le concept 

d’utilité  

   Selon les tableaux 

classiques  

35 
La valeur résiduelle des immobilisations 
corporelles est prise en compte 

   oui    non 

36 
Y a-t –il une révision périodique des plans 
d’amortissements ? 

   oui    non 

37 
Une approche par composants est souvent 
utilisée pour la comptabiliser  les 
immobilisations corporelles 

   oui    non 

38 
Un plan d’amortissement est pratiqué pour 
chaque composant des immobilisations 

   oui    non 

Pertes de valeurs 

39 
Etes vous souvent amené à constater des 
pertes de valeur? 

   oui    non 

40 
Des indices de perte de valeur sont utilisés 
pour savoir s’il y a eu perte de valeur  

   oui    non 

41 Les indices de perte de valeur sont d’ordre   
   internes    externes    A la fois internes 

et externes 

42 La perte de valeur est constatée au niveau 
   Des actifs individuels      D’unités génératrices 

de Trésorerie (UGT)  

43 
La valeur recouvrable est déterminée par 
référence à 

   Une 

valeur de 
marché 

   Une 

valeur d’utilité 
(modèle DCF) 

   D’autres critères, 

Citez-
les………………… 
…………………. 

Evaluation des passifs 

44 
Appliquez-vous la méthode du coût amorti 
(taux d’intérêt effectif) au niveau de vos 
dettes financières? 

   oui    non 

45 
Reconnaissez-vous des impôts différés actifs 
ou passifs au niveau du bilan? 
 

   oui    non 

46 

Comptabilisez-vous des contrats de location-
financement à l’actif du bilan selon les 
critères indicatifs de distinction entre location 
simple et location-financement du SCF? 

   oui    non 

47 

Reconnaissez-vous des  provisions pour 
engagement de retraites et assimilés en fin 
d'exercice, conformément au SCF? 
 

   oui    non 
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Quatrième axe : 

Cette quatrième  série de questions est destinée à recueillir les opinions des professionnels 

algériens à propos de quelques propositions. ces propositions, une fois agrégées et analysées,  

auront vocation à caractériser les valeurs de la culture comptable. 

  D’accord  Pas d’accord 
  

Absolument 
d'accord  

Moyennement 
d'accord  

Plutôt 
d'accord  

Plutôt pas 
d'accord  

Moyennement 
pas d'accord  

Absolument 
pas 

d'accord  

48 

Les professionnels  devraient avoir une 
plus grande liberté concernant les 
éléments à faire  figurer dans les états 
financiers 

            

49 
Les valeurs de marché doivent se 
substituer aux valeurs historiques. 
 

      

50 
Les états financiers de toutes les 
entreprises doivent avoir des formats 
standardisés 

      

51 

Les états financiers doivent être 
disponibles à un public large pas 
seulement aux dirigeants et 
propriétaires. 

      

52 

Les professionnels devraient avoir une 
plus grande liberté dans le choix des 
méthodes d'évaluation des éléments 
des états financiers 

      

53 
Les valeurs de marché sont moins 
pertinentes que les valeurs historiques 
 

      

54 
La normalisation comptable devrait 
conduire à un niveau accru de détail 
au niveau des états financiers. 

      

55 
Les états financiers doivent comporter 
des informations prévisionnelles. 
 

      

56 
Les professionnels doivent participer  
activement au processus de 
normalisation comptable. 

      

57 
En cas de doute, les actifs et les 
produits devraient être évalués à la 
baisse. 

      

58 
Les méthodes comptables une fois 
choisies, ne doivent pas être 
changées 

      

59 
Les états financiers doivent se 
contenter d’un niveau limité de détail. 
 

      

60 
Les professionnels doivent avoir  un 
haut degré d’éthique 
 

      

61 

En période d’augmentation des prix 
des stocks, la méthode LIFO devrait 
être permise par la règlementation à 
la place de la méthode FIFO. 

             

62 
Les méthodes d’amortissement 
doivent être identiques pour chaque 
catégorie d’immobilisations.  

             

63 
Les états financiers ne doivent pas 
comporter des informations détaillées 
qui concernent le management.  
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  منھجیة االستبیان :ملحق رقم 

  سلم االستبیان

 ستةیتدرج في  )échelle de Likert( یعتمد االستبیان على سلم كمي یطلق علیه سلم لیكرت

  :مستویات على النحو التالي

لنظام االنتقال من المخطط المحاسبي الوطني الى ا

  :له ايجابيات وسلبيات من ضمنها المحاسبي المالي

  موافقغ���    موافق

  بدرجة

  عالية

  بدرجة

  متوسطة

بدرجة�

  ضعيفة

  بدرجة

  عالية

  بدرجة

  متوسطة

بدرجة�

  ضعيفة

              ر على القوائم المالية؛ بأك وشفافية إضفاء مصداقية  1

  

  :له عدة تبریرات) فقط ستة(من المستویات  متوسطاختیار عدد  إن

 إنه لمن السهل على .عدد محدود من اإلجابات یعني أن عملیة اختیار اإلجابة تتم بشكل مبسط

مواقع مقترحة التي تنقسم بدورها إلى نوعین من اإلجابة  6المستجوب أن یتخذ له موقعا من بین الـ 

ألنها إما ففي الحال الموافقة یصبح من السهل معرفة مدى الموافقة المرجوة ). موافق أو غیر موافق(

 )نوعا ما موافق(أو بدرجة ضعیفة  )موافق( سطةو تأو بدرجة م) موافق بشدة(أن تكون بدرجة عالیة 

 .وكذلك األمر في حالة عدم الموافقة

 احتمال الوقوع في الخطأ عدد محدود من اإلجابات یقلل من. 

  طبیعة نشاطهم تحتم على ثقافة المستجوبین غیر المتعودین على مثل هذه االستبیانات باإلضافة إلى

یمكنهم من المضي قدما في عملیة اإلجابة عن  )ال یتعدى ستة إجابات( الباحث التقید بسلم قصیر

 .األسئلة

  عند اإلجابة یقید السلم المقترح كثرة أسئلة االستبیان و تنوع طبیعتها وكذلك مستوى التركیز المطلوب

. 

  الناقصة اإلجابات

اإلجابة أو الشك أو حالة عدم الرغبة في اإلجابة نقترح على المستجوبین في حالة عدم التأكد من 

مثال لمثل هذه " 7"كان باإلمكان اقتراح الرمز . المرور إلى العنصر الموالي و ترك العنصر فارغا



 

 

، لكننا تعمدنا عدم إضافة مثل هذه الحالة  اعتقادا منا بأن ذلك من 

و  spssكل حالة عدم إجابة تعتبر قیمة ناقصة یتم التعامل معها بشكل خاص في إطار برمجیة 

قد تفید في تفسیر بعض النتائج، و لقد حاولنا قدر المستطاع أن نقلل من تكرار القیم الناقصة في الدراسة 

  :على النحو الموضح في الجدول التالي

  قرار�الباحث

�ع��� �إجابات وجود

    أسئلة�مشا��ة�الن��ذا�من�شأنھ�التأث���سلبا�ع���مصداقية�النتائج

�ع��� �باالعتماد �ا��سا�ي �املتوسط �بحساب ��حصا�ي �ال��نامج �يقوم �ا��الة ��ذه ��

�ذه��عتقد�كذلك�أن�
  

�بال�سبة� �متعددة �الناقصة ��جابات ��انت �إذا �ما �حالة ��� �املعا��ة ��ذه نفضل

�عت���أن�. للمستجوب�و����ذه�ا��الة�نفضل�أن�يتم�إلغاء��ست�يان�ا��اص�بھ��ليا�

�قورنت� �ما �إذا �بالنظر�ا���قل��ا �ال��ا �املتوصل �النتائج ��

  

  

�كث��ة �ناقصة �قيم �ع�� �ال��شتمل �ال�� �لالست�يانات �بال�سبة �املعا��ة ��ذه . نفضل

����ذه�. �عتقد�أن�املعلومات�ال���توفر�ا��ذه��ست�يانات�مفيدة�للدراسة��حصائية

  .ة�ال��س�ث���املعا��ة��حصائية�إال��سئلة�ال���ف��ا�قيم�ناقصة

 

  

حیث بدأنا بطرح األسئلة الخاصة باالنتقال المحاسبي بشكل عام تم انتقلنا 

الى تلك المتعلقة بالمفاهیم المحاسبیة من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي 

هذا األمر من شأنه أن یقود المستجوب إلى التأقلم تدریجیا 
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، لكننا تعمدنا عدم إضافة مثل هذه الحالة  اعتقادا منا بأن ذلك من "ال أدري"الحاالت ویطلق علیه صفة 

  . ه أن یدفع بالمستوجبین إلى هذا الخیار في ظل تعدد األسئلة

كل حالة عدم إجابة تعتبر قیمة ناقصة یتم التعامل معها بشكل خاص في إطار برمجیة 

قد تفید في تفسیر بعض النتائج، و لقد حاولنا قدر المستطاع أن نقلل من تكرار القیم الناقصة في الدراسة 

 .لیة اإلحصائیة و تؤثر سلبا على نتائج الدراسة

على النحو الموضح في الجدول التالي) عدم االجابة(یتم التعامل مع القیم الناقصة 

  التعليق

� �مع �ح�� �العملية ���ذه �نقوم �أن �املق��ح �السلم �حالة ��� �ع���ال�يمكن �إجابات وجود

أسئلة�مشا��ة�الن��ذا�من�شأنھ�التأث���سلبا�ع���مصداقية�النتائج

�ع��� �باالعتماد �ا��سا�ي �املتوسط �بحساب ��حصا�ي �ال��نامج �يقوم �ا��الة ��ذه ��

�عتقد�كذلك�أن�. �جابات�ا��اصة�بنفس�السؤال�من�قبل�املستجو��ن��خر�ن

  .املعا��ة�ال��سمح�بإعطاء�نتائج�دقيقة

�بال�سبة� �متعددة �الناقصة ��جابات ��انت �إذا �ما �حالة ��� �املعا��ة ��ذه نفضل

للمستجوب�و����ذه�ا��الة�نفضل�أن�يتم�إلغاء��ست�يان�ا��اص�بھ��ليا�

�ال�تؤثر�ع �امللغاة �قورنت��ست�يانات �ما �إذا �بالنظر�ا���قل��ا �ال��ا �املتوصل �النتائج ��

  ب��م�العينة

�كث��ة �ناقصة �قيم �ع�� �ال��شتمل �ال�� �لالست�يانات �بال�سبة �املعا��ة ��ذه نفضل

�عتقد�أن�املعلومات�ال���توفر�ا��ذه��ست�يانات�مفيدة�للدراسة��حصائية

ة�ال��س�ث���املعا��ة��حصائية�إال��سئلة�ال���ف��ا�قيم�ناقصةا��ال

  تسلسل األسئلة في االستبیان

  و لقد راعینا األمور التالیة عند إعداد االستبیان 

حیث بدأنا بطرح األسئلة الخاصة باالنتقال المحاسبي بشكل عام تم انتقلنا  1تدرج األسئلة و تصاعدها

الى تلك المتعلقة بالمفاهیم المحاسبیة من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي 

هذا األمر من شأنه أن یقود المستجوب إلى التأقلم تدریجیا . التي تتطلب قدرا أكبر من التركیز و الدقة

                   
  .entonnoirتسمي ھذه الطریقة باللغة الفرنسیة بتقنیة 

الحاالت ویطلق علیه صفة 

ه أن یدفع بالمستوجبین إلى هذا الخیار في ظل تعدد األسئلةشأن

كل حالة عدم إجابة تعتبر قیمة ناقصة یتم التعامل معها بشكل خاص في إطار برمجیة 

قد تفید في تفسیر بعض النتائج، و لقد حاولنا قدر المستطاع أن نقلل من تكرار القیم الناقصة في الدراسة 

لیة اإلحصائیة و تؤثر سلبا على نتائج الدراسةالتي قد تعیق العم

یتم التعامل مع القیم الناقصة 

�املمكنة� املعا��ة

  للقيم�الناقصة�

�بقيم� ��عو�ض�ا يتم

  أخرى 

� �مع �ح�� �العملية ���ذه �نقوم �أن �املق��ح �السلم �حالة ��� ال�يمكن

أسئلة�مشا��ة�الن��ذا�من�شأنھ�التأث���سلبا�ع���مصداقية�النتائج

�اس�بدال�ا� يتم

باملتوسط�

  ا��سا�ي�

�ع��� �باالعتماد �ا��سا�ي �املتوسط �بحساب ��حصا�ي �ال��نامج �يقوم �ا��الة ��ذه ��

�جابات�ا��اصة�بنفس�السؤال�من�قبل�املستجو��ن��خر�ن

املعا��ة�ال��سمح�بإعطاء�نتائج�دقيقة

�إلغاء� يتم

�ا��اص� �ست�يان

  باملستجوب

�بال�سبة� �متعددة �الناقصة ��جابات ��انت �إذا �ما �حالة ��� �املعا��ة ��ذه نفضل

للمستجوب�و����ذه�ا��الة�نفضل�أن�يتم�إلغاء��ست�يان�ا��اص�بھ��ليا�

�ال�تؤثر�ع �امللغاة �ست�يانات

ب��م�العينة

�مع�ا� �التعامل يتم

  حسب�ا��الة

�كث��ة �ناقصة �قيم �ع�� �ال��شتمل �ال�� �لالست�يانات �بال�سبة �املعا��ة ��ذه نفضل

�عتقد�أن�املعلومات�ال���توفر�ا��ذه��ست�يانات�مفيدة�للدراسة��حصائية

ا��ال

  

تسلسل األسئلة في االستبیان

و لقد راعینا األمور التالیة عند إعداد االستبیان 

تدرج األسئلة و تصاعدها -

الى تلك المتعلقة بالمفاهیم المحاسبیة من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي 

التي تتطلب قدرا أكبر من التركیز و الدقة

1
تسمي ھذه الطریقة باللغة الفرنسیة بتقنیة  
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الخاصة بالقیم تعمدنا ترك األسئلة  أنناأضف إلى ذلك . مع األسئلة و التفكیر في مشكلة االستبیان

 .االسم أو العنوانمثل  األسئلة المتعلقة بالمعلومات الشخصیةاستثناء  مع في األخیر الثقافیة 

من األسئلة تنظیم األسئلة و تبویبها ضمن مجموعات منهجیة، ففي البدایة قمنا بترتیب مجموعة  -

یجابیات سمیت المجموعة األولى با. العامة تندرج في إطار االنتقال من نظام محاسبي إلى آخر

النتقال المحاسبي و المجموعة الثانیة اهتمت بمسألة أخرى و هكذا حتى نسمح للمستجوبین بفهم 

ف منها تحضیر هیكل االستبیان كما حرصنا أن یتم التمهید من فقرة ألخرى بعبارات توضیحیة الهد

 .المستجوبین نفسیا لتقبل األسئلة التالیة و من ثم اإلجابة عنها

  

  :موثوقیة و صحة االستبیان

من الضروري عند استخدام االستبیان كوسیلة لجمع البیانات البحثیة أن نأخذ في الحسبان 

لبحث الذي ال یراعي تنبع هذه األهمیة من كون أن ا. مسألتین في غایة األهمیة هما الموثوقیة و الصحة

  . هذین الشرطین، ال یكتسي أي صالحیة و بالتالي فانه ال یمكن االعتماد على النتائج الذي یتوصل إلیها

بدرجة تناسق عناصر االستبیان المتواجدة بداخل كل مجموعة ذات ) fiabilité(ترتبط الموثوقیة 

یة أو على أساس معامل ألفا أو على أساس على أساس التجزئة النصف(داللة معینة، و تقاس عادة داخلیا 

  ).على أساس االختبار و اعادة االختبار(و خارجیا) االرتباط 

فیقصد بها أن أسئلة االستبیان تقیس فعال االختالفات في آراء   (validité) أما صحة االستبیان

تترجم فعال إشكالیة البحث من خالل االنتقال من المفاهیم المجردة إلى ) األسئلة(المستجوبین وهي بذلك 

  .opérationnalisation des conceptsقیاس نفس المفاهیم عن طریق عملیة یطلق علیها باللغة الفرنسیة 

موثوقیة االستبیان عملیة یمكن قیاسها و تفسیر نتائجها  فاألمر یختلف إذا ما تعلق  إذا كانت

األمر بمسألة صحة االستبیان این یتوجب على الباحث الرجوع بشكل متواتر إلى األدبیات المتخصصة 

نا بالنسبة لهذا البحث قم  .)paradigme(من خالل الدراسات المماثلة أو من خالل النماذج النظریة 

و الذي یعد محاولة مهمة   )chanchani,Wilet;2004(النظري المقترح من قبل  اإلطارباالعتماد على 

 Gray;1988)(لقیاس القیم الثقافیة المحاسبیة المقترحة من قبل 
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  األدوات اإلحصائیة المستخدمة قي البحث: ملحق رقم 

  :تم استخدام األسالیب اإلحصائیة التالیة 

الذي هو عبارة عن اختبار غیر معلمي یعتمد على التوزیع االحتمالي المنفصل  اختبار ثنائي الحد .1

ثنائي الحد ، نستخدم هذا االختبار البسیط لمعرفة ما إذا كان توزیع اإلجابات یتجه نحو قیمة معینة 

لذا قمنا في إطار الدراسة اإلحصائیة ). قیمة موافق مقابل قیمة غیر موافق أو العكس(دون األخرى 

  .سابقا إلیه اإلشارةسلم ثنائي وفق ما تم  إلىعادة ترتیب لسلم اإلجابات من سلم رباعي بإ

  

جدول (یختبر العالقة الموجودة بین متغیرین في جدول ذو مدخلین الذي   )2χ(اختبار كاي تربیع  .2

هذا االختبار ). یحتوي على أسطر و أعمدة بحیث تقاطع كل سطر مع عمود یعطي تكرار عددي 

  :المعلمي یشترط مجموعة من االعتبارات التي تمت مراعاتها في هذا البحث وهيغیر 

  حجم في هذه الدراسة المتغیرات المعنیة هي ): اسمي(أن تكون المتغیرات من جنس نوعي

 ...طریقة التقییم، طریقة العرض، )كبیرة أو صغیرة و متوسطة( المؤسسة

 ل إجابة مهني واحد مختلف عن اآلخرینكل تكرار یمث: استقاللیة و عشوائیة البیانات. 

  هذا الشرط . 5أكبر من العدد ) تقاطع السطر مع العمود(أن تكون التكرارت المتوقعة لكل خانة

 .فرد 100األخیر ال ُیطرح ما دام حجم العینة المدروسة یفوق 

 

  analysis factor: التحلیل العاملي .3

و قد تستخدم أیضا   )exploratoire(استكشافي التحلیل العاملي هو عبارة عن مدخل احصائي   

حیث یشتمل هذا المدخل على مجموعة من الطرق االحصائیة التي   )confirmatoire(كمدخل تأكیدي 

 Hair et)في شكل أبعاد مشتركة تسمى عوامل  ()تهدف الى تحدید هیكلة معینة لعدد كبیر من المتغیرات

al; 2014) (facteurs) 

نجد أن هناك متغیرات مستقلة و ) ...االنحدار، تحلیل التباین(دوات االحصائیة في كثیر من األ   

في التحلیل العاملي لیس هناك متغیرات مستقلة أو تابعة، كل المتغیرات تقارن فیما بینها، و . أخرى تابعة
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وامل الهدف هنا، هو محاولة البحث عن ع .العوامل تتشكل انطالقا من أكبر قدر ممكن من المتغیرات

أقل عددا من المتغیرات األصلیة حیث تلخص هذه ) متغیرات جدیدة، تكون غیر ظاهرة في البدایة(

  .األخیرة و تجمعها في مجموعات مرتبطة في داخلها مستقلة فیما بینها

 

هناك جملة من االعتبارات تعد مهمة عند القیام بالتحلیل العاملي و قد تمت مراعاتها في الدراسة التي 

  :Carricano & poujol;2009((Evrard et al;2008)(بها، یمكن تلخیص هذه االعتبارات فیما یليقمنا 

i.  التأكد من أن معطیات العینة قابلة االختزال الى عوامل)factorisables(  هذا یعني أن المعطیات تشكل

یمكن التحقق من ذلك باستخدام عدة أدوات من  .كتلة منسجمة یمكن اعادة ترتیبها الى أبعاد متجانسة

 أو مصفوفة االرتباطات Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) اختبار أو Bartlettاختبار : ضمنها

)anti-image( 

ii. تشیر المراجع المتخصصة الى ضرورة أن یكون حجم العینة كبیر نوعا ما : حجم العینة و عدد المتغیرات

و أن یكون هناك عالقة تناسب بین عدد المتغیرات األصلیة المراد تقلیصها و حجم العینة ) فرد 50یتعدى (

التي نحن بصدد دراستها  في الحالة. على أقل تقدیر  1/5في الحالة المثلى أو من جنس  1/10من جنس 

مقابل   16ما دام عدد المتغیرات المعنیة هو ) 1/10(هذا الشرط متوفر و هو یقترب من الحالة المثلى 

 . فردا 146حجم عینة یقدر بـ  

iii.   طریقة استخراج)extraction( هناك عدة طرق تستخدم الستخراج العوامل لعل أهمها و أكثرها : العوامل

وهي التي تتناسب مع اشكالیتنا )composantes principales(مركبات األساسیة استخداما  طریقة ال

 .المتمثلة في ابراز العوامل  التي نبحث عن اظهارها

هناك . األساسیة) المركبات(ینبغي التذكیر بأنه لیس هناك قاعدة عامة یمكن العمل بها لتحدید عدد العوامل 

  :مثل في الواقع عدة معاییر بسیطة یعتمد علیها

  معیار القیمة الصحیحة)valeur propre ( حیث ال تؤخذ بعین االعتبار إال العوامل التي لها

 .قیمة صحیحة أكبر من واحد

  معیار الرسم البیاني للقیم الصحیحة)scree test( 

 معیار نسبة التباین المتراكم 

iv.  تحویل المحاور)rotation :(یل عملیة تفسیر النتائج من أجل تحسین عملیة استخراج العوامل و تسه

باللجوء الى تقنیة   spssالمتوصل الیها بحیث كل متغیر أصلي یرتبط بعامل واحد قمنا من خالل برمجیة 

Varimax  (بحث تكون متعامدة ) العوامل(التي من شأنها أن تضمن استقاللیة للمحاورrotation 

orthogonale(. 
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  ):cluster analysis◌ِ (التحلیل العنقودي  .4

یعتبر التحلیل العنقودي مجموعة من األدوات االحصائیة المتعددة األبعاد التي تهدف بشكل  

متجانسة نسبیا من خالل الخصائص التي ) من األفراد أو المتغیرات(  أساسي الى ایجاد مجموعات

ة األفراد أو المتغیرات المصنفة تكون متشابهة ضمن كل مجموعة     و مختلفة من مجموع.  تمتلكها

  )Malhotra,Birks;2007(.ألخرى

) اظهار(یمكن مقاربة التحلیل العنقودي بالتحلیل العاملي من حیث  الهدف المتمثل في ابراز    

لكن هناك اختالف واضح بین الطریقتین من خالل المنهجیة المتبعة، فالتحلیل . هیكلة معینة للبیانات

لیل العنقودي فهو یهتم أما التح) التباین و االرتباط(العاملي یقوم على أساس دراسة التغیر بین المتغیرات 

 .بین األفراد أو المتغیرات )distances(بدراسة المسافات

متكاملین و هذا ما ) التحلیل العاملي و التحلیل العنقودي(مما سبق،  یالحظ أن كال المدخلین   

ث في  التحلیل العاملي و یفسر أیضا رغبة الباح إجراءیفسر لماذا یتم االعتماد على التحلیل العنقودي بعد 

  .التحقق من الفرضیات التي تم اختبارها سابقا
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 Profess1 profess2 profess3 profess4 

N Valide 146 146 146 146 

Manquant 0 0 0 0 

Moyenne 1,80 1,44 1,65 4,58 

Erreur standard de la moyenne ,084 ,047 ,069 ,098 

Médiane 2,00 1,00 2,00 5,00 

Mode 2 1 1 5 

Ecart type 1,015 ,563 ,835 1,185 

Asymétrie 2,338 ,834 2,318 -,628 

Erreur standard d'asymétrie ,201 ,201 ,201 ,201 

Kurtosis 6,632 -,320 8,285 -,122 

Erreur standard de Kurtosis ,399 ,399 ,399 ,399 
 
 
 

 conserv1 conserv2 conserv3 conserv4 

N  146 146 146 146 

 0 0 0 0 

Moyenne 1,20 1,51 4,73 4,73 

Erreur standard de la moyenne ,033 ,042 ,086 ,105 

Médiane 1,00 2,00 5,00 5,00 

Mode 1 2 5 5 

Ecart type ,400 ,502 1,034 1,268 

Asymétrie 1,526 -,028 -,718 -,993 

Erreur standard d'asymétrie ,201 ,201 ,201 ,201 

Kurtosis ,335 -2,027 ,224 ,179 

Erreur standard de Kurtosis ,399 ,399 ,399 ,399 
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 uniform1 uniform2 uniform3 uniform4 

N  146 146 146 146 

 0 0 0 0 

Moyenne 4,17 5,90 4,66 4,95 

Erreur standard de la moyenne ,077 ,025 ,110 ,069 

Médiane 4,00 6,00 5,00 5,00 

Mode 4 6 5 5 

Ecart type ,927 ,305 1,326 ,829 

Asymétrie ,387 -2,644 -,967 -1,224 

Erreur standard d'asymétrie ,201 ,201 ,201 ,201 

Kurtosis -,220 5,060 ,308 1,394 

Erreur standard de Kurtosis ,399 ,399 ,399 ,399 
 
 
 

 secrecy1 secrecy2 secrecy3 secrecy4 

N Valide 146 146 146 146 

Manquant 0 0 0 0 

Moyenne 1,55 1,24 4,68 4,36 

Erreur standard de la moyenne ,081 ,035 ,082 ,099 

Médiane 1,00 1,00 5,00 5,00 

Mode 1 1 5 5 

Ecart type ,976 ,428 ,995 1,197 

Asymétrie 2,322 1,232 -,780 -,661 

Erreur standard d'asymétrie ,201 ,201 ,201 ,201 

Kurtosis 5,194 -,489 -,563 -,893 

Erreur standard de Kurtosis ,399 ,399 ,399 ,399 
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Echelle : valeurs culturelles/professionalisme 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,664 4 

Coefficient de corrélation intra-classe 

 
Corrélation 

intra-classe
b
 

Intervalle de confiance à 95 
% 

Test F avec 
valeur réelle 0 

  

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure Valeur ddl1 

  

Mesures uniques ,331
a
 ,246 ,422 2,980 145   

Mesures 
moyennes 

,664
c
 ,566 ,745 2,980 145 

  

 

 
Echelle : valeurs culturelles/conservatisme 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,787 4 

Coefficient de corrélation intra-classe 

 
Corrélation 

intra-classe
b
 

Intervalle de confiance à 95 
% 

Test F avec 
valeur réelle 0 

  

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure Valeur ddl1 

  

Mesures uniques ,480
a
 ,396 ,564 4,694 145   

Mesures 
moyennes 

,787
c
 ,724 ,838 4,694 145 

  

 

Echelle : valeurs culturelles/uniformité 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,699 4 

Coefficient de corrélation intra-classe 

 
Corrélation 

intra-classe
b
 

Intervalle de confiance à 95 
% 

Test F avec 
valeur réelle 0 

  

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure Valeur ddl1 

  

Mesures uniques ,368
a
 ,282 ,458 3,325 145   

Mesures 
moyennes 

,699
c
 ,611 ,772 3,325 145 

  

 

Echelle : valeurs culturelles/secret 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,755 4 

Coefficient de corrélation intra-classe 

 
Corrélation 

intra-classe
b
 

Intervalle de confiance à 95 
% 

Test F avec 
valeur réelle 0 

  

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure Valeur ddl1 

  

Mesures uniques ,435
a
 ,350 ,522 4,075 145   

Mesures 
moyennes 

,755
c
 ,682 ,814 4,075 145 
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Analyse factorielle 

 
Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 
d'échantillonnage. 

,538 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 658,653 

ddl 120 

Signification ,000 

 
 

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

Profess1 1,000 ,638 
profess2 1,000 ,833 
profess3 1,000 ,742 
profess4 1,000 ,678 
conserv1 1,000 ,667 
conserv2 1,000 ,693 
conserv3 1,000 ,736 
conserv4 1,000 ,620 
uniform1 1,000 ,563 
uniform2 1,000 ,779 
uniform3 1,000 ,592 
uniform4 1,000 ,578 
secrecy1 1,000 ,619 
secrecy2 1,000 ,633 
secrecy3 1,000 ,794 
secrecy4 1,000 ,682 

 
Méthode d'extraction : Analyse en 
composantes principales. 

 
 

Variance totale expliquée 

Compos
ante 

Valeurs propres initiales 

Sommes extraites 
du carré des 
chargements 

    

Total 
% de la 
variance 

% 
cumulé Total 

% de la 
variance 

    

1 2,642 16,512 16,512 2,642 16,512     

2 2,429 15,184 31,695 2,429 15,184     

3 2,184 13,653 45,348 2,184 13,653     

4 1,516 9,474 54,823 1,516 9,474     

5 1,074 6,711 61,533 1,074 6,711     

6 1,001 6,255 67,788 1,001 6,255     

7 ,906 5,664 73,452       

8 ,830 5,190 78,642       

9 ,737 4,604 83,246       

10 ,589 3,680 86,926       

11 ,503 3,142 90,068       

12 ,446 2,789 92,857       

13 ,414 2,587 95,444       

14 ,313 1,954 97,398       

15 ,264 1,649 99,048       

16 
,152 ,952 

100,00
0 

  
    

 
Variance totale expliquée 
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Composante 

Sommes extraites 
du carré des 
chargements Sommes de rotation du carré des chargements 

% cumulé Total % de la variance % cumulé 

1 16,512 2,334 14,589 14,589 
2 31,695 2,226 13,915 28,503 
3 45,348 2,218 13,861 42,364 
4 54,823 1,561 9,758 52,122 
5 61,533 1,258 7,865 59,987 
6 67,788 1,248 7,801 67,788 

 
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
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Matrice des composantes
a
 

 

Composante 

1 2 3 4 5 6 

profess4 -,768      
uniform1 ,697      
uniform3 ,571 ,325     
profess3 -,568 ,507     
uniform2 ,535 ,458 ,487    
uniform4 ,521 ,313 ,308  ,320  
profess2 -,454 ,599 ,381    
conserv1  ,562 -,559    
conserv2  ,553 -,517    
conserv4   ,588   -,472 
conserv3  -,533 ,550    
secrecy4   -,301 ,746   
Profess1    ,616 -,307  
secrecy1  -,515  -,532   
secrecy3   -,384  ,665 -,358 
secrecy2  -,325    ,593 

 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
a
 

a. 6 composantes extraites. 
Rotation de la matrice des composantes

a
 

 

Composante 

1 2 3 4 5 6 

uniform2 ,840      
uniform4 ,753      
uniform3 ,638   -,308   
uniform1 ,618  -,319    
conserv3  ,823     
conserv2  -,803     
conserv1  -,735     
profess2   ,876    
profess3   ,849    
profess4 -,400  ,715    
secrecy4    ,784   
secrecy1    -,666   
secrecy3     ,862  
Profess1    ,533 -,539  
secrecy2      ,764 
conserv4  ,386    -,641 

 
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  
 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser.

a
 

a. Convergence de la rotation dans 6 itérations. 

 
Matrice de transformation des composantes 

Composante 1 2 3 4 5 6 

1 ,733 -,149 -,647 -,130 ,016 ,070 
2 ,407 -,642 ,536 ,199 -,174 -,254 
3 ,417 ,701 ,287 -,102 -,372 -,323 
4 ,065 ,178 -,143 ,948 -,116 ,176 
5 ,337 ,206 ,383 ,029 ,769 ,325 
6 ,079 -,030 ,211 -,180 -,476 ,830 

 
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.   
 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser. 
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Proximités 

Récapitulatif de traitement des observationsa 

Observations 

Valide Manquant Total 

N Pourcentage N Pourcentage N Pourcentage 

146 100,0% 0 0,0% 146 100,0% 

 

a. Absolue  Corrélation entre les vecteurs de valeurs Utilisée 

 
Cluster 
 

 
 
Distance complète 
 

 

 

Planning des agglomérations 

Etape 

Cluster combiné 

Coefficients 

Etape de première apparition du cluster 

Etape suivante Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 2 3 ,621 0 0 4 

2 6 7 ,525 0 0 5 

3 10 12 ,497 0 0 6 

4 2 4 ,478 1 0 11 

5 5 6 ,464 0 2 12 

6 10 11 ,385 3 0 8 

7 13 16 ,278 0 0 9 

8 9 10 ,261 0 6 13 

9 1 13 ,185 0 7 12 

10 8 15 ,178 0 0 14 

11 2 14 ,088 4 0 13 

12 1 5 ,073 9 5 15 

13 2 9 ,047 11 8 14 

14 2 8 ,034 13 10 15 

15 1 2 ,005 12 14 0 
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   امل��ص

 كبري  ريثإىل إحداث تأ )SCF(حنو النظام احملاسيب املايل )PCN( االنتقال من املخطط احملاسيب الوطين أدىلقد 

وحتوله  حيث يعد بالفعل تغيريا غري مسبوق الرتباطه بنموذج توحيد أجنلوسكسوين .ككل  يف اجلزائر على املنظومة احملاسبية

  .عن النموذج القاري املهيمن منذ قرابة نصف قرن

ال  IAS-IFRSلكن فلسفة النظام احملاسيب املايل اجلديد املستوحاة بدرجة كبرية من املعايري احملاسبية الدولية 

مع احتياجات  تتماشى مع الثقافة احملاسبية السائدة ، لذلك حناول معرفة إىل أي مدى تتطابق املرجعية احملاسبية اجلديدة

املعلومة ملختلف مستعملي القوائم املالية، مبعىن آخر، هل يتالءم هذا اإلطار اجلديد مع بلد يف طور النمو يشهد انتقاال 

  اقتصاديا حنو اقتصاد السوق؟

اإلجابة على هذا السؤال امللح تقود حتما إىل استقصاء املهنة احملاسبية اجلزائرية من أجل تفسري املمارسات 

إن نتائج هذه الدراسة تتجه . لفهم اإلنتقال احملاسيب )Gray )1988هلذا الغرض يوظف اإلطار الثقايف لـ . اسبية احلاليةاحمل

  .إىل إظهار عدم تكيف النظام احملاسيب اجلديد بالنظر إىل األهداف املسطرة لإلصالح احملاسيب

  الكلمات المفتاحیة

   ،املخطط�املحاس���الوط��،�النظام�املحاس���املا��،�الثقافة�املحاس�ية�نتقال�املحاس��� التوافق�املحاس���الدو��،

RÉSUMÉ 

 Le passage du Plan Comptable National (PCN) au Système Comptable Financier 

(SCF) a eu un impact majeur sur tout le paysage comptable en Algérie. Il constitue, en effet, 

un changement sans précédent dans la mesure ou il se rattache  désormais,  à un modèle 

de normalisation anglo-saxon en nette rupture avec le modèle continental qui prévalait 

pendant près d'un demi siècle. 

 Mais l'esprit du nouveau Système Comptable, largement inspiré des normes 

comptables internationales IAS/IFRS,  ne va pas de pair avec la culture comptable du pays. 

se pose donc la question de savoir dans quelle mesure ce nouveau référentiel comptable 

pourrait répondre aux besoins d'information des divers utilisateurs des états financiers. 

Autrement dit, ce nouveau cadre, est-il pertinent pour un pays en voie de développement 

qui connait une transition économique vers l'économie de marché? 

La réponse à cette lancinante question, amène à questionner la profession 

comptable algérienne, afin de comprendre l'état actuel des pratiques comptables. à cette 

fin, le cadre culturel de Gray (1988) est mobilisé en vue d'expliciter la transition comptable. 

les résultats de cette recherche tendent à montrer une inadaptation du nouveau système 

comptable par rapport aux objectifs assignés à la  réforme comptable. 

 

Mots clés  

 Harmonisation comptable internationale,transition comptable, PCN, SCF, Culture Comptable 
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