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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 البحث العلميو وزارة التعليم العالي 

 -1 -جامعة سطيـف 
 التجارية وعلوم التسييرالعلوم العلوم االقتصادية و  كلية

 أطــروحـة
 في العلوم التجارية -الطور الثالث-مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة دكتوراه 

 قيقوتد مالية محاسبة، :تخصص
 :بعنــــــــوان       

 :إشراف  األستاذ الدكتور                                               :إعداد الطالب
 بالـــــرقي تيجاني                   بولعراس صالح الدين                       

 المناقشة  لجنة 

 رئيــــسا   1 جامعة سطيف أستاذ التعليم العالي ملياني عبد الحكيم .د.أ
 ا ومقررامشرف 1جامعة سطيف  أستاذ التعليم العالي  بالــــرقي تيجاني .د.أ
 عضوا مناقشا 1جامعة سطيف  أستاذ محاضر روابحي عبد الناصر .د
 عضوا مناقشا 1   جامعة باتنة أستاذ محاضر مختار مسامح .د
 عضوا مناقشا المدرسة العليا للتجارة أستاذ محاضر درغوم محفوظ .د
 عضوا مناقشا  جامعة عنابة  محاضرأستاذ  جاوحدو رضا .د
 عضو مدعو 1جامعة سطيف  تاذ محاضرأس شريقي عمر .د

 

 المالية  التغيرات التي أحدثها النظام المحاسبي المالي على القوائم

 ثرها في تحسين جودة المعلومة المحاسبيةأو 
 -دراسة استقصائية لمجموعة من الخبراء والمختصين في المحاسبة بالجزائر-



 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باسم اهلل الرمحان الرحيم

 



 

 

 اإلهداء
 

 إىل أبي..................إىل أمي 

 إنتصار، حممد األمني، عبد احلكيم : إىل إخوتي

 يف  اهلل  مكل من  أ حبهإىل  و إىل كل من علمني حرفا

 وفاءاوعرفانا  وأهدي هذا العمل املتواضع شكرا                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 تقديروشكر 
 قبل أن ُيشكر أحد جيب أن ُيشكر األحد سبحانه وتعاىل

 زنة عرشه ومداد كلماتهوفالشكر هلل عدد خلقه ورضا نفسه 

ص تقديري واحرتامي إىل األستاذ أما بعد فإنه يشرفين أن أُقدم جزيل شكري وعميق امتناني وخال

املشرف املوقر األستاذ الدكتور بالرقي تيجاني الذي كان متفهما إىل أبعد احلدود رغم إلتزاماته 

 إنشغاالته الكثريةو

على مناقشة هذه والتقدير إىل أعضاء اللجنة املناقشت الذين وافقوكما أتقدم بأمسى معاني الشكر 

 إثرائها للمشاركة يفر واحلضواألطروحة 

وحة من فكرة خام إىل هذا املنتوج وال يفوتين أن أشكر كل األطراف اليت سامهة يف حتويل هذه األطر

الدكتور ،  على نصائحه وتوجيهاتهعبد الناصر  الدكتور رواحبياألستاذ النهائي وأخض بالذكر كل  من  

على ساعد بن  فرحات  كما أشكر كل من الدكتور ،الدكتور مهيدي الذوادي ، مداني بن بلغيث 

ين األستاذ و ،ملياني عبد احلكيم على مساعدته  يف أعمال الرتمجةالدكتور  األستاذو توجيهاته القيمة،

     عماد عنان  الزميلنيو جلّالوالدكتور عبد احلليم ، سبيتاألستاذ عزيز و لطرش فريد القديرين 

 .الذي قدماهياسني مصطفى على  كل الدعم و

خرباء  وأن أشكر كل من ساعدني من أكادميني ومهنيني أستاذة جامعات ومعاهد  كما جيدر بي

 جميعالشكر لل.... مالية وحماسبية يف إطارات وحماسبني وحمافظي حسابات 



 

 فهرس المحتويات

  فهرس المحتويات
  قائمة الجداول 
  قائمة األشكال
  قائمة المالحق

  قائمة اإلختصرات و الرموز
 أ لعامة المقدمة ا

 تطور الفكر المحاسبي بإتجاه توحيد المعرفة المحاسبية عالميا:  الفصل األول
 2 مقدمة الفصل األول

 3 اإلطار النظري للمحاسبة:  المبحث األول

 4 احملاسبة  مراحل تطورعن  حملة: األول المطلب -
 8  مفهوم احملاسبة ،وظائفها: الثاني المطلب -
 14 احملاسبة و فروعها أهدافها: الثالث المطلب -
 17 الفروض و املبادئ احملاسبية: الرابع المطلب -

 22 .مشكلة االختالف في الممارسات المحاسبية بين دول العالم: المبحث الثاني 
 24 مفهوم اإلختالفات احملاسبية و أسباهبا: األول المطلب -
 27  تصنيف األنظمة احملاسبية يف العامل: الثاني المطلب -
 33 للمحاسبة العاملية السائدة يف البيئة احملاسبية النظم: الثالث لبالمط -

 37 اإلتجاه الدولي نحو توحيد المعرفة المحاسبية:المبحث الثالث 
 38  احملاسبية و حتقيق التوافق تقليص اإلختالفات التوجه الدويل حنو   :األول المطلب -
 44 ة يف عملية  التوافق احملاسيأهم التنظيمات الدولية املسامه:   الثاني المطلب -
 44 داإلختالفات احملاسبية و حتقيق  التوحيالتوجه الدويل حنو القضاء على :الثالث المطلب -
 44 التوحيد احملاسي الدويل  :الرابع المطلب -

 46   المعايير المحاسبية الدولية ومسار التنميط في الجزائر :المبحث الرابع
 41 و اهليئة املسؤولة عن إصدارها  IAS/IFRSري احملاسبية الدولية املعاي:المطلب األول 



 

 44   واإلصالحات اليت طرأت عليه  PCN املخطط احملاسي الوطين: المطلب الثاني 
 72 اسي والتخلع عن املخطط احملاسي الوطين  احملنظام الالتوجه حنو تطبيق :المطلب الثالث
 SCF  74 لمحاسبي الماليتقديم النظام ا: المطلب الرابع

 81 خالصة الفصل األول

 SCF إعداد وعرض القوائم المالية وفق النظام  المحاسبي المالي:الفصل الثاني  
 PCNوأهم االختالف ات مع المخطط المحاسبي الوطني   

 83 :مقدمة الفصل الثالث
 84 الدولية المحاسبية لمرجعيةا ظل في المالية القوائم وعرض إلعداد المفاهيمي اإلطار:االول المبحث

 84  عموميات حول القوائم املالية:المطلب األول  -

 84 أقسامه و أمهيته و املفاهيمع اإلطار تعريف: الثاني  المطلب -

 43 السياسع عدهب   هبا ، جاء اليت اإلفصاح فلسفة ، التصوري اإلطار  أغراض: الثالث المطلب -

 44 التصوري إلطارل التارخيع التطور: الرابع المطلب -
 166 . أسباهبا و 0202 لسنة املفامهع اإلطار مستجدات:  الخامس المطلب -

 scf  162 حسب المالية للمحاسبة التصوري اإلطار: الثاني المبحث
 163 .مفهوم اإلطار التصوري وفق النظام احملاسي املايل:المطلب األول  -
 164 . لنظام احملاسي املايلا وفق التصوري اإلطار مكونات: الثاني المطلب -
 114 الدولية احملاسبية املعايري مع جتاوبه مدى ،و pcn مع مقارنة التصوري اإلطار به ماجاء أمهية:الثالث المطلب -

 . عرض القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي وأهم االختالفات: المبحث الثالث
 ( جدول حساباب النتيجة الميزانية ،) مع المخطط المحاسبي الوطني  

118 

 114   ائم املالية وفق النظام احملاسي املايلو عموميات حول الق :المطلب األول -
وأهم االختالفات  املايل حسب النظام احملاسي املايل املركز قائمة(   امليزانية) عر ض :المطلب الثاني -

 مع املخطط احملاسي الوطين
122 

وأهم االختالفات مع  النظام احملاسي املايل حساب النتيجة حسبعرض جدول :المطلب الثالث  -
 املخطط احملاسي الوطين

134 



 

عرض القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي وأهم االختالفات مع المخطط المحاسبي : المبحث الرابع 
 ( :، قائمة التدفقات النقدية،المالحقالخاصة  األموال قائمة تغير)الوطني 

148 

وأهم االختالفات مع  اخلاصة وفق النظام احملاسي املايل األموال عرض  قائمة تغري:المطلب األول -
                          .املخطط احملاسي الوطين

144 

 144 .عرض قائمة التدفقات النقدية حسب النظام احملاسي املايل:المطلب الثاني    -

 144                                      لنظام احملاسي املايل وأهم االختالفات مع املخطط احملاسي الوطين عرض املالحق حسب ا:المطلب الثالث -

 143 . احلسابات خارطة على املايل احملاسي النظام أثر تطبيق:المطلب الرابع  -

 144 خالصة الفصل الثاني

 ا المعلوماتيق ائمة التدفق ات النقدية و أهمية محتواه:الفصل الثالث  
 147 .مقدمة الفصل الرابع

 148 النقدية التدفقات قائمة حول عموميات األول المبحث

 144  النقدية التدفقات قائمة ماهية: األول المطلب -
 173 .النقدية التدفقات لقائمة التطور التارخيع:المطلب الثاني  -
 181 .مزاياها و أهدافها و النقدية التدفقات قائمة أمهية: الثالث المطلب -

 184 .وعرضه مكونات جدول تدفقات اخلزينة و طريقة إعداده:المبحث الثاني 
 184 النقدية تدفقات أو ميكن نقول تبويب أو أنواع:مكونات جدول تدفقات اخلزينة  :المطلب األول -
 143 النقدية التدفقات قائمة إعداد: الثاني المطلب -
 144 .النقدية فقاتالتد قائمة عرض طرق:الثالث المطلب -

 218 .األخرى المالية القوائم مع عالقتها ظل في( اإلعالمية  القيمة)التقدية التدفقات قائمة أهمية:الثالث المبحث
 214 .العالقة بني القوائم املالية:المطلب األول  -
 224 يةالنقد التدفقات بقائمة املتعلقة (القيمة اإلعالمية )املعلومات أمهية  :المطلب الثاني -

 228 .المالي التحليل في النقدية التدفقان قائمة أهمية:الرابع المبحث
 224 .وأمهيته املايل التحليل حول عموميات: االول المطلب -
 231 أهدافه و  املايل التحليل استخدامات: الثاني المطلب -
 233 . املالية النسب أمهية و املايل التحليل أساليب: الثالث المطلب -



 

 238 .النقدية التدفقات قائمة من املشتقة املالية النسب أمهية و املالية النسب  أنواع: الرابع بالمطل -
 347 الثالثخالصة الفصل 

 SCFتقييم بنود القوائم المالية وفق النظام  المحاسبي المالي  : الفصل الرابع
 PCNو أهم االختالف ات مع المخطط المحاسبي الوطني  

 344 مقدمة الفصل الرابع
 346 المالية القوائم لعناصر المحاسبي والتسجيل لتقييملالمبادئ والقواعد العامة : المبحث األول 

 341 .املالية القوائم عناصر لتقييم العامة القواعد:المطلب األول   -
 244 .(التثبيتات املادية و املعنوية ) القواعد اخلاصة للتقييم والتسجيل احملاسي:المطلب الثاني   -
 القواعد اخلاصة للتقييم والتسجيل احملاسي :المطلب الثالث    -

 .(التثبيتات املالية ،املخزنات ،املؤونات ،اإلعانات ،القروض و اخلصوم األخرى )
288 

 364 .الخاصة والتقييم التسجيل المبحث الثاني  نماذج
 316  توحيد احلسابات و الضرائب املؤجلة:المطلب األول   -
 321 .  األجنبية بالعملة عقود اإلجيارالتمويلع و العمليات:لثاني المطلب ا -
 327 .األجل و االمتيازات املمنوحة  للمستخدمني طويلة العقود: المطلب الثالث  -

 324 أهم إختالفات النظام المحاسبي المالي عن المخطط المحاسبي الوطني :المبحث الثالث 
 336 القواعد العامة لتقييم عناصر القوائم املالية اإلختالفات اليت مست :المطلب األول  -
 338  مناذج التقييم اخلاصة اليت أتى النظام احملاسي الوطين:المطلب الثاني   -

 334 خالصة الفصل الرابع

 الدراسة الميدانية: الفصل الخامس
 341 الخامس مقدمة الفصل

 342 .جودة المعلومة المحاسبيةعن مفاهيم  مقدمة تمهيدية 
 344 .اإلطار العام للدراسة الميدانية:  األولالمبحث 

 344 وفرضياهتا األساسية الدراسة مصادر البيانات املعتمدة يف :المطلب األول  -
 344 امليدانية الدراسة أدوات :الثاني  المطلب -
 348 .الدراسة جمتمعالمطلب الثالث   -



 

 

 

 346 .عليه في إنجاز  الدراسة اإلطار العام لإلستبيان المعتمد: نيالمبحث الثا
 346 .االستبيان من إعداده إىل غاية توزيعه املراحل اليت مر هبا :المطلب األول  -
 342 .التأكد من صدق اإلستبيان وثباته :المطلب الثاني -
 344 .(مسرنوف -كوجملروف اختبار)الطبيعع التوزيع اختبار:المطلب الثالث  -

 346 .ائج الدراسةعرض وتحليل نت: الثالثالمبحث 

 346 .عينة  الدراسة خصائص :األول المطلب -
 T  347اختبار  باستخدام اإلستبيان فقرات حتليل:المطلب الثاني  -
 T  384اختبار  إختبار فرضيات الدراسة باستخدام:المطلب الثالث  -

 344 خالصة الفصل الخامس
تطبيق المعايير   ظل في حاسبيةالم المعلومة جودة لتقييم نموذج مقترح  : الفصل السادس  

 المحاسبية الدولية  
 347 السادس مقدمة الفصل

 348 .المحاسبية المعلومة جودة لتقييم المقترح للنموذج العام اإلطار :المبحث األول
 اخلصائصمع اإلشارة  بالنموذج اخلاصة للمصطلحات اإلجرائية التعريفات أهم  : األول المطلب -

 (FASB ) و (IASB)  من  كل حسب حملاسبيةا للمعلومات النوعية
344 

 464  احملاسبية املعلومة جودة مستوى لتقييم قرحامل نموذجمقومات ال: ني الثا المطلب -

 416 السادس خالصة الفصل

 412 الخاتمة العامة 
 421 المراجع 
 443 المالحق



 

 الجداول  فهرس
 الصفحة عنوانال رقم ال
 13 وظائف المحاسبة (61)
 34 النموذج القاريو اإلختالفات األساسية بين النموذج اإلنجلوساكسوني  (62)
 43 تفسير التوحيد المحاسبيب اهتمت التي الدراسات أهم (63)
 44 أهم الدراسات تدور حول قياس مستوى التوحيد المحاسبي بشكل كمي (64)
 84 تي يتخذونهاالقرارات الو قائمة المستخدمين للمعلومات المحاسبية  (64)
 IASB/FASB 47 مراحل مشروع اإلطار المفاهيمي المشترك (64)
 117 الدولية المحاسبية المعايير، SCF ،PCN من كل بين مقارنة : (67)
 114 القوائم المالية الملحقة وفق المخطط المحاسبي الوطني (68)
 128 ألصولقائمة الميزانية وفق النظام المحاسبي المالي ميزانية ا (64)
 124 قائمة الميزانية وفق النظام المحاسبي المالي ميزانية الخصوم (16)
 1975 لسنة الوطني المحاسبي والمخطط الجديد المالي المحاسبي النظام بين المقارنة (11)

 الميزانية يخص فيما
133 

 138 ترتيب األعباء حسب وظيفتها (12)
 141 الطبيعة حسب حساب النتيجة (13)
 142 الوظيفة حسب حساب النتيجة (14)
 PCN /SCF 147مقارنة بين جدول حساب النتيجة وفق : .  (14)

 143 جدول تغير األموال الخاصة (14)
 146 .األصول المالية غير الجاريةو جدول تطور التثبيتات  (17)
 146 .جدول اإلهتالكات (18)
 141 ى غير الجاريةاألصول األخر و خسائر القيمة في التثبيتات  (14)
 141 (.كيانات مشاركةو فروع )المساهمات  (26)

 
 142 .المؤونات (21)
 142 الديون عند إقفال السنة الماليةو كشف استحقاقات الحسابات الدائنة  (22)
 144 الجديد المحاسبي والنظام للمحاسبة الوطني المخطط في الحسابات بعض بين مقارنة (23)
 186 النقدية التدفقات قائمةو  المالي المركز في التغيرات قائمة بين مقارنة (24)
 188 التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل (24)



 

 146 التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة االستثمار (24)
 142 التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التمويلية (27)
 142 إرتباط األنشطة بمسبباتها (28)
 266 عرض التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بموجب الطريقة المباشرة (24)
 263 قائمة التدفقات النقدية من النشطة االستثمارية وفق الطريقة المباشرة (36)
 264 المباشرة الطريقة وفق التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات عرض (31)
 212 المباشرة غير الطريقة وفق التشغيلية النشطة من النقدية التدفقات جدول (32) 
 214 المباشرة غير الطريقة وفق االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات جدول (33) 
 214 المباشرة الطريقة وفق التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات جدول (34) 
 221 الثالثة المالية القوائم بين الترابط (34) 
 224 النتائج وجدول الخزينة تدفقات قائمة بين الترابط (34) 
 241 التطويرو أمثله عن أنشطة البحث  (37) 
 241 تعريف أهم الحسابات الفرعية للتثبيتات المالية (38) 
 344 المعتمدةو الملغاة و المفقودة و  الموزعة االستمارات عدد (34) 
 342 مقياس اإلجابة على الفقرات (46) 
 343 األساتذة المحكمين (41) 
قصور القوائم  المالية في المخطط المحاسبي )األول المحور لفقرات الداخلي الصدق (42)
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كان الفكر احملاسي   نضجو تطور أن ميكن أن نالحظ ، لمحاسبيةاملسار التارخيع لمن خالل دراسة 
رب العامل خصوصا بعد احل شهدهااليت التطورات حيث أن ، اإلقتصادية العاملية البيئة اليت عرفتهاللتغريات  استجابة  

كشف عن معظلة  ،  غرار إتساع نشاط التجارة الدولية وظهور الشركات املتعددة اجلنسياتعلى ، العاملية الثانية
األمر الذي أربك ،  املمارسات احملاسبية بني الدولأال وهع اإلختالف الكبري يف، كبرية كانت تعاين منها احملاسبة

مما شكل ضغطا كبري ، أهم خصائها وهع املالئمة والقابلية للمقارنةوجعل املعلومة احملاسبية تفقد ، املستثمر الدويل
 من هناو ، من التناسق يسمح باإلستثمار الدويل نوعتوفري  هبدف، من هذه اإلختالفات اسبة للتقليلعلى مهنة احمل

 .عاملعحتقيق توحيد حماسي  وبدأت اجلهود تتتظافر حن

، مدروسة وواضحة، ةهجممنتعمل وفق آلياِت عمل ، منظَّمةعملية هع احملاسي عملية التوحيد ظرا ألن ن
اإلفصاح و  لقياسا لتحقيق إتباعها الواجب الطرق  حتدد اليت (IAS/IFRS ) الدولية اسبيةاحمل عايريامل ظهرت
بدأت أغلب دول العامل تستفيد ، و 0220عرفت هذه املعايري الدولية قبوال واسعا خصوصا بعد سنة  وقد، األمثل

 .الثورة احملاسبية اجلديدة ن هذهم

قتصاد إيها عن اإلقتصاد املوجه وتبنيها حاولت ومنذ ختل  ، يف ظل سعع اجلزائر إىل مواكبة االقتصاد العاملع
اسي احملنظام ال اعتمادبمن بينها إصالح النظام احملاسي ، السوق القيام بإصالحات إقتصادية مست عدة جوانب

هنا ضمان أمع معايري احملاسبة الدولية اليت من شيف كثري من املمارسات احملاسبية افق يتو هذا األخري الذي ، ايلامل
حماسبية مالية حتتوي على معلومات مالية و عن طريق توفري قوائم ، الفهم والقراءة املوحدة العامليني للقوائم املالية

 . على اختاذ قراراهتم االقتصاديةوبشكل يساعد خمتلف املستعملني، وقابلة للمقارنة شفافة، ذات جودة عالية

وضرورة إظهار التقارير املالية ، نطالقا من أمهية املعلومات احملاسبية واملالية بالنسبة ملختلف املستعملنيإ
كان من أهم ما ي طاَلب به ،  اليت قد تؤثر يف موقف متخذ القرار، للمعلومات الضرورية( مبافيها القوائم املالية)

على األقل التحسني يف نوعية املعلومات و حتقيقه ملعلومة حماسبية ذات جودة عالية أ وه، املايل النظام احملاسي
 .احملاسبية باعتبارها خمرجات النظام احملاسي
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 : اإلشكالية  

 كفاءة زيادة يف املالية القوائم مستوى على املايل احملاسي النظام أحدثها اليت التغريات أثر معرفة أجل من
 ،الدراسة خالل من عليها اإلجابة سنحاول اليت اإلشكالية تتبلور، املالية القوائم يف ملعلومات املعروضةا وجودة

 :التايل وعلى النح صياغتها ميكن واليت
 المالية القوائم مستوى على المالي المحاسبي النظام أحدثها التي التغيرات ساهمت   هل -

 ؟ المحاسبية المعلومة جودة في تحسين
 : التالية الفرعية األسئلة إلى الرئيسية اإلشكالية تجزئة تم أكثر بالموضوع طةولإلحا

 ؟القوائم املالية اسي املايل على مستوى عرض ما مدى أمهية التغريات  اليت أحدثها  النظام احمل -
 ؟ة يف جمال اإلفصاح احملاسعقادر على خلق القيمة املضاف  ،ستحداث النظام احملاسي املايل لقائمة التدفقات النقديةإهل  -
 هل تأثرت عملية تقييم بنود القوائم املالية بعد تطبيق النظام احملاسي املايل ؟ -
 املستثمرين؟ قرارات ترشيد يف تساعدحماسبية  تساهم التغريات اليت أحدثها النظام احملاسي يف توفري معلومة هل -

 : فرضيات البحث
  :الفرضية األولى

  .اكبير  االمالية في المخطط المحاسبي الوطني قصور  القوائم عرفت -
 :الفرضية الثانية  

 .على مستوى القوائم الماليةجوهرية رات النظام المحاسبي المالي تغي  أحدث  -
 :الفرضية الثالية  

في تحقيق  القوائم الماليةعلى مستوى  تساهم التغيرات التي أحدثها النظام المحاسبي المالي  -
  .ة للمعلومة المحاسبيةالخصائص النوعي

 : الموضوع اختيار دوافع
 ؛باجلزائر الراهنة االقتصادية باألوضاع املوضوع إرتباط   -
 احملاسي تبين النظام إجيابية ومدى اجلزائر يف احملاسبية الساحة تشهدها اليت التغريات حقيقة وإدراك معرفة حماولة -

 أهمو   احملاسي النظام خمرجات املالية باعتبارها القوائم بدقة  يستهدف علمع حبث تقدمي خالل من وذلك، املايل
 .األخري هذا جناعة على للحكم مؤشر
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 : أهمية الدراسة  
كان خطوة إجيابية ،  تخلع عن املخطط احملاسي الوطينالتطبيق النظام احملاسي املايل و  إن انتقال اجلزائر إىل

مبعىن توفري قوائم مالية تساعد على اختاذ القرار من ، احملاسي رجات النظامحتسني جودة خم وهدفها األساسع ه
إذا فموضوع تقييم جودة املعلومة احملاسبية حيمل يف طياته إجابة ، فريها ملعلومات حماسبية مالءمة وموثوقةخالل تو 

 عن مدى جناعة النظام احملاسي املايل ؛
النظام احملاسي املايل من خالل  كفاءةملعرفة مدى  ، على األداءوبالتايل فإن حبثنا سيكون مبثابة الرقابة           

تخدميها توفري املعلومة املالئمة اليت تساعد مس يف مقدمتها، د ألجلهاتقييم مدى وصوله إىل األهداف اليت اعت مِ 
عم الذي ال نظرا للدفاعلة يف بيئة األعمو أداة أساسية  عد  املعلومات احملاسبية ت  حيث أن ، يف اختاذ  القرار الصحيح
رها على اخلصائص النوعية وف  ى تَ دمب  ايظل مرهوناإلعتماد على املعلومة احملاسبية  إال أن ، تقدمه يف اختاذ القرارات

 حاجة هناكومن هذا املنطلق وجدنا أن ، الصحيحةنفع يف اختاذ القرارات اليت تؤهلها ألن تكون ذات جودة و 
  معلومة حماسبيةيف حتقيق  املالية القوائم على املايل احملاسي النظام غريات اليت أحدثها الت أثر لتقييم وضرورية ماّسة

 .ذات جودة

 : البحث أهداف
 فإن ،املتبناة الفرضيات صحة واختبار، البحث إشكالية يف األساسع التساؤل على لإلجابة باإلضافة

 : إىل هتدف الدراسة هذه
 ؛املايل احملاسي النظام إىل الوطين احملاسي املخطط نم االنتقال جدوىمدى أمهية و  إبراز -
 ؛املالية القوائمتطبيق النظام احملاسي املايل يف إعداد وعرض  تأثري  عن مفصلة دراسة تقدمي -
 ؛ املالية القوائمتطبيق النظام احملاسي املايل يف تقييم بنود   تأثري  عن مفصلة دراسة تقدمي -
من و املعايري احملاسبية الدولية  املايل احملاسي النظامو  الوطين احملاسي املخطط يف ليةاملا القوائم بني قارنةامل -

 حيث عرضها وطريقة تقييم بنودها؛
 ؛ اجلودة هلذه احملققة االبعاد أهمو ، احملاسبية املعلومة جودة مفاهيم دراسة -
 ؛ احملاسبية للمعلومة النوعية اخلصائص ستعراضإ -
 .املالية القوائم يف احملاسبية املعلومة جودة حتسني يف املايل احملاسي ظامالن مسامهة تقييم مدى  -
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 : الدراسة   منهج
عند تناول لإلطار النظري  الوصفع املنهجعدة مناهج مثل  استخدام مت الدراسة أهداف حتقيق أجل من

بطة  بدراسة التطور التارخيع للمحاسبة للمحاسبة والتوحيد احملاسي، ومت اإلستعانة باملنهج التارخيع يف األجزاء املرت
و املسار التارخيع للتوحيد احملاسي العاملع، و استخدمنا املنهج املقارن ملقارنة القوائم املالية بني املخطط احملاسي 

تغريات اليت ال الوطين والنظام احملاسي املايل، واملعايري احملاسبية الدولية ، كما اعتمدنا املنهج التحليلع يف دراسة أثر
 .أحدثها النظام احملاسي املايل على القوائم املالية يف حتسني جودة املعلومة احملاسبية

وتنقسم إىل جزءين اجلزء األول يهتم  نظرية األولى : دراستين بإجراءإنطالقا من هذه املناهج قمنا، 
املالية اليت يقدمها النظام احملاسي املايل بدارسة التوحيد احملاسي العاملع، واجلزء اآلخر يهتم  بتحليل القوائم 

ومقارنتها مع املخطط احملاسي الوطين واملعايري احملاسبية الدولية، ملعرفة مدى اختالفها مع األول و مدى متاشيها 
 تضمنت إجراء دراسة إستقصائية على جمموعة من اخلرباء واملختصني يف احملاسبة، كما  والثانية ميدانيةمع الثاين  

 . تطبيق املعايري احملاسبية الدولية قمنا ببناء منوذج مقرح لتقييم جودة املعلومة احملاسبية يف ظل 

 : البحث في المستعملة األدوات

، مةاحملكَّ  واملقاالت العلمية العلمية الكتب منها عديدة مكتبية مصادر النظرية على دراستنا ستندنا يف إ
املراسيم والقرارات الصادرة و القوانني  وعلى، الصلة مبوضوع الدراسة ذات الدولية العلمية امللتقيات يف واملداخالت

 املوثوقة؛ كرونيةباإلضافة إىل املواقع  اإل ، اهلئيات املختصة ضمن جمال حبثنا عن
 جملتمع العملع يف امليدان األوىل مصادرها من واملعلومات البيانات مجع مت فقد، امليدانية الدراسة يف أما 
 املقابالت إىل البحث باإلضافة حملاور الرئيسية اجلوانب تضمنت استبيان استمارة تصميم خالل من الدراسة

  .دقة رثأك بشكل النتائج حتليل على للقدرة االحصائع التحليل برامج استخدام ،واملسؤولني بعض مع الشخصية
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 :كالتايل  عوه ت الدكتوراه فقطلقد حصرنا الدراسات السابقة يف أطروحا:  الدراسات السابقة

 (5112)  :جوادي توفيق .أ 
 دراسة – الدولية المحاسبة معايير مع الجديد الجزائري المالي المحاسبي النظام توافق مدى

 -مق ارنة دولية اختباريه
 ةالدراس وخلصت، الدولية معايري احملاسبة مع اجلديد اجلزائري احملاسي النظام توافق مهيةأتناولت الدراسة 

 نتيجة الدولية احملاسبية املعايري مع اجلزائر يف احملاسبية املمارسة تقريب على سيعمل املايل النظام احملاسي أن إىل
 طرف من المالية القوائم قراءة ما سيسهل من عمليةوهذا ، الدولية احملاسبية للمعايري التصوري على اإلطار اعتماده

 .واخلارجيني الداخليني املستعملني
 المدقق مهنة على وأثره المالية اإلبالغ معايير ونح الجديد التوجه 5112 :صالح اسحو  .ب 

 هذه تأثري وبني، املالية التقارير إلعداد املايل اإلبالغ ومعايري الدولية احملاسبة إىل معايري فيها الباحث تطرق
 المالي المحاسبي النظام حسب اليةالم القوائم بين مقارنة بعملية قام كما،  احلسابات تدقيق مهنة على املعايري

 مصداقيةمعرفة مدى تأثري تبين املعايري احملاسبية الدولية على  واستهدف البحث، الوطني المحاسبي والمخطط
 به تتسم ملا، الدويل املايل اإلبالغو  احملاسبة املعايري تبين من البد صاحب البحث أنهقد استنتج و ، البيانات المالية

 عدادإل الدولية املعايري كما أكد أن  تبين،  املؤسسات يف املنشورة المالية للبيانات القبول العامو  املصداقية من
 ؛ للمقارنة قابلةو  شفافة محاسبية معلومات يف تقدمي سيساعد املالية التقارير

 ، (5112) شعيب شنوف .ج 
حالة  " -، الميالع المحاسبي والتوحيد الجنسيات المتعددة الشركات في المحاسبية الممارسات 

 "بتروليم بريتش
 متعددة الشركات حاجيات تلي الكالسيكية احملاسبة كانت إذا ما البحث حول إشكالية تدور

 عرضب هذه الدراسة خالل من الباحث قام ، والدوليني والتوحيد احملاسبيني التوافق ،كما تناول أمهيةاجلنسيات
 تواجه اليت املشاكل إىل تعرض كما،  الدوليني احملاسبيني والتوحيد التوافق طبيعة وحتليل الدولية احملاسبة أمهية

 اجلزائري الوطين احملاسي املخطط عدم اعتماد إىل أدى ماو وه، اجملال هذا يف اجلنسيات املتعددة الشركات
 معاييرال تبني ضرورة إىل خلصت الدراسة وقد، األجانب املستثمرين طرف من احملاسبية للمعاجلة كمرجعية

 ..المالية التقارير إعداد في ةدوليال محاسبيةلا
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 (5114)بلغيث بن مداني .د 
 بالتطبيق – الدولية التوحيد أعمال ظل في الجزائرية للمؤسسات المحاسبي النظام إصالح أهمية 

 أن جيب للمؤسسة المحاسبي النظام إصالح أن علىهذه الدراسة  خالل من الباحث أكد :-الجزائرية حالة على
 الدراسة خلصت وقد، واجلبائية والتشريعية املالية املنظومة إصالح مع باملوازاة ويتم، الدولية المحاسبة معايير ىلإ يستند

 املستجدات لكافة املمارسة احملاسبية مسايرة لضمان ضروريا أمرا يعد للمؤسسات احملاسي النظام إصالح أن إىل
 .اجلزائر تعرفها اليت والتحوالت

 : (0222)ساسي دراسة جلول .ه 
[ Comptabilité de l’Entreprise et système économique – l’expérience Algérienne ] 

 :مها  أساسني استفهامني على اإلجابة  البحث صاحب حاول 
 ؛ هلا االقتصادية الوظيفة ضمان من تتمكن ىتح ) القانون ( التنظيمية القيود من احملاسبة حترر إمكانيةمدى  -
 طلبات تلبية على قادرة، باخلصوص الوطين احملاسي املخطط وفق املعدة وتلك، عامة بصفة احملاسبية املعلومات هل -

  ؟ الدولةو أ املؤسسة من املعلومات
  .مستعمليه آن ذاك الحتياجاتيف االستجابة  ة المخطط المخطط المحاسبي الوطنيايجابي إلىخلصت الدراسة 

 :ات السابقةالدراس  التعليق على  
املخطط  اليت أكد فيها أن 0891ظ أن الدراسات السابقة جاءت مرابطة فاألوىل دراسة جلول بن ساسع نالح

سنة داين بن بلغيث ملبعدها  لتأيت دراسة  مع متطلبات مستخدمع القوائم املالية يف ذلك الوقت، يتجاوب الوطيناحملاسي 
دم قدرته على مواكبة التغريات احلاصلة يف بيئة األعمال نظرا لع الوطينتؤكد ضرورة إصالح املخطط احملاسي  ، 0222

 تتزامن واليت ،0222دراسة شعيب شنوف مث ،لعات مستعملع املعلومة احملاسبيةالعاملية و عدم قدرته على االستجابة لتط
اسبية اجليدة و املوحدة، تسابق دول العلم حنو املعلومة احملبدأ و عاملع،  قعلى نطااملعايري احملاسبية الدولية  بداية اعتمادمع 

ملا  مكملة   هع، و 0229سنة رورة تبين املعايري احملاسبية الدولية ،مث جاءت دراسة حواس صالح ضيف دراسته إىل  وخلص
يف مشروع النظام احملاسي املايل  عرضعن طريق ة مع بدأ التجاوب اجلزائري مع معطيات التوحيد العاملع، قبلها ومتزامن  
تلك املخطط احملاسي الوطين و  يف ، حيث قارن الباحث  بني القوائم املالية  (وقبل دخوله حيز التنفيذ  )ية اجلريدة الرمس

أن  وخلص يف دراسته إىل  ،واملستمد من املعايري احملاسبية الدوليةالنظام احملاسي املايل  اليت من املنتظر اإلعتماد عليها يف 
، وكآخر دراسة للمقارنة وقابلة شفافة محاسبية معلومات يف تقدمي سيساعد املالية اريرالتق عدادإل الدولية املعايري تبين

هع  ت،حيث أكد(قبل دخول النظام احملاسي املايل حيز التنفيذ ) 0228توفيق جودي سنة ل كانت هاسابقة اعتمدنا
 .واخلارجيني الداخليني املستعملني طرف من المالية القوائم قراءة سيسهل من عملية  scfاألخرى أن تطبيق 
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 :ميزة الدراسة الحالية
بعد سنوات النظام احملاسي املايل  كتقييم لنجاعةءت  يف أهنا جا، عن بقية الدراسات السابقة تتميز دراستنا 

التغريات اليت مست القوائم طلت الضوء على حيث سلَّ ، متخصصة أكثر وكانت الدراسة ،من دخوله حيز التنفيذ
وكذلك ما مييز ، تقييم بنودهاو أمن حيث عرض القوائم املالية  سواءا ، تطبيق النظام احملاسي املايل املالية بعد 

يف حتسني جودة املعلومة ( مستجداتو إختالفات مبا حتمله من )على قياس أثر هذه التغريات  تدراستنا أهنا عمل
   .التطبيقد على جدوى اإلصالح احملاسي بعد سنوات من يوذلك للتأك احملاسبية

 :البحث صعوبات
 :يلع ما منها نذكر الصعوبات من مجلة صادفتنا البحث هذا بإعداد قيامنا عند     
 بسبب قلة ،بعد تطبيق النظام احملاسي املايل اإلملام بكل اإلختالفات اليت مست القوائم املالية صعوبة

خالل فحص القوانني املنظ مة للعمل احملاسي  ا، منمنه رأكرب قدبو  هاإال أننا أحطنا بأمه، املراجع املتخصصة
ملعايري احملاسبية الدولية وباألخص ذات الصلة، كما قمنا باختيار أفضل املراجع حيص يف ايف اجلزائر، واملت

 .هبدف الوقوف على حتليل علمع جاد ومقبول، ضمن أقصى ماميكننا تأمينه من الدقة واجلدية يف البحث
 واسرجاعه تبياناالس توزيع يف الصعوبة. 
  ضعف اإلمكانيات املادية للباحث أثر بشكل كبري على تقدمي عمل أفضل. 

 : تقسيم البحث
 : فصول إىل ستةلقد مت تقسيم البحث 

 :أربعة فصوليضم و الجانب النظري  

 تطور الفكر احملاسي بإجتاه توحيد املعرفة احملاسبية :الفصل األول   -
أهم االختالفات مع و  SCFائم املالية وفق النظام  احملاسي املايل إعداد وعرض القو : نيالفصل الثا -

 PCNاملخطط احملاسي الوطين 
 أمهية حمتواها املعلومايت قائمة التدفقات النقدية و : الثالثالفصل   -
أهم االختالفات مع و  SCFتقييم بنود القوائم املالية وفق النظام  احملاسي املايل : الرابعالفصل   -

 PCNاسي الوطين املخطط احمل
 ويضم فصلين: الجانب التطبيقي  

 الدراسة امليدانية: الخامسالفصل   -
تطبيق املعايري احملاسبية الدوليةمنوذج مقرح لتقييم جودة املعلومة احملاسبية يف ظل  :الفصل السادس -
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 :األول الفصل
 لمحاسبيةتطور الفكر المحاسبي بإتجاه توحيد المعرفة ا

 : تمهيد
احملاسبة  ف، املستقبليةم التطبيقات احملاسبية احلالية و قييدراسة تاريخ احملاسبة وتطورها مهم جدا لفهم وت إن

لغة مفهومة لدى  بأهنااحملاسبة  متيزتو ، ثقافية متعددةمتأثرة بعوامل بيئية و  توتطور  تغريها من العلوم نشأك
إال أن التطورات املستجدة اليت ، األساسية اليت حيتاجوهنا اتفر هلم املعلومكوهنا تو ،  املؤسسةأصحاب املصاحل مع 

ظهور الشركات املتعددة و إتساع نشاط التجارة الدولية  على غرار ، عرفها العامل خصوصا بعد احلرب العاملية الثانية
 املمارسات احملاسبية  يفوهع اإلختالف الكبريأال ، كشف عن معظلة كبرية كانت تعاين منها احملاسبة،  اجلنسيات
القابلية و املالئمة هع و  جعل املعلومة احملاسبية تفقد أهم خصائها و أربك املستثمر الدويل  األمر الذي، بني الدول

توفري مناخ من التناسق  هبدف، للتقليل من هذه اإلختالفات على مهنة احملاسبة امما شكل ضغطا كبري ، للمقارنة
 .حماسبية  دون مشاكل يسمح باإلستثمار الدويل

إال أن ، احملاسبية من اإلختالفات صقلمن شأنه أن ي  ، دويلحتقيق توافق حماسي  وجلهود حنتكاثفت القد  
التزايد املضطرد يف إستعمال إىل أدى ، املعامالت التجارية الدولية تريةو يف امللحوظ تسارع الالعوملة و  وحناإلجتاه 

على  اأصبح املطلب الدويل قائم، و بالتايل أصبحت عملية التوافق غري كافية، و اسبةالقوائم املالية اليت تنتجها احمل
فقد جتاوبت مع املتطلبات ، اليت تتميز هبا احملاسبة للمرونةرا ظن، و ضرورة توحيد املعرفة احملاسبية على مستوى العامل

تكفل وجود لغة حماسبية حماسبية دولية  طلع بإصدار معايريضاحملاسي الدويل تتوحيد للهيئة  ءمت إنشا، و الدولية
 .عاملية

 :لدراسة هذا سوف نتطرق إىل املباحث التالية        

 ؛اإلطار النظري للمحاسبة:المبحث األول
 ؛مشكلة اإلختالف ات المحاسبية بين دول العالم:المبحث الثاني
 .توحيد المعرفة المحاسبيةو اإلتجاه الدولي نح:المبحث الثالث

 المعايير المحاسبية الدولية ومسار التنميط في الجزائر:ابعالر المبحث  
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 اإلطار النظري للمحاسبة  : المبحث األول  
 
 

 بسيطة مت ابتكارهافكرة إنطالقا من  ظهرت كغريها من العلوم ، و القراءةو دم الكتابة تعترب احملاسبة قدمية قِ 
تطور أن ، ميكن أن نالحظ بةلمحاسسار التارخيع لاملخالل دراسة من و ، ملعاجلة مشكل معني مث تطورت تدرجييا

 املراحل ةوبالتايل فدراس، احلاصلة يف البيئة اإلقتصادية العامليةاستجابة للتغريات كان  الفكر احملاسي  نضجو 
ع وتنو ، إدراك التطور الوظيفع للمحاسبة وتطور أهدافها، و لفهم حقل احملاسبة اضروريأمرا  لمحاسبة يعتربالتارخيية ل

 .املستجدة يف كل مرحلةتطلبات متبعا لل اأشكاهل
العناصر  أهم، و أهدافهاو لك للتعرف على وظائفها وكذ، التارخيع مسارهاو ة احملاسبة أللوقوف على نش

 :التالية العناصر إىل املبحث هذا خالل سنتطرق، ها الفكريئاملكونة لبنا

 المحاسبة  مراحل تطور  لمحة عن  : األول المطلب
 وظائفها  ، مفهوم المحاسبة: الثاني المطلب
 فروعهاو المحاسبة    أهدافها: الثالث المطلب
 المبادئ المحاسبيةو الفروض  : الرابع المطلب
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 المحاسبة    مراحل تطورلمحة عن  :المطلب األول  
 (قبل ظهور القيد المزدوج  ) األولى  المرحلة: الفرع األول  

وهلذا جند عرب احلضارات ، دمالعد اليت استخدمها البشر منذ القِ عملية مع ظهور ظهور احملاسبة  تزامن
ختضع يف آليات عملها إىل املستوى الفكري واحملاسي ، ما يدل على وجود ممارسات حماسبية متواضعة الغابرة

 .السائد آنذاك
شوريون حيث استعمل اآل، سنة قبل الميالد 3500شوريني نشأة احملاسبة إىل اآلمن ينسب  نيالباحث من

سجالت حماسبية إلثبات عمليات التبادل القائمة بينهم يف ظل أسلوب املقايضة اليت عرف انتشارا بفعل الفائض 
 .(1)اإلنتاجع احملقق آنذاك

أسفرت عمليات التنقيب يف اآلثار البابلية عن وجود ما يشبه السجالت احملاسبية يف شكل ألواح من كما 
من بعض ( ق م  1750اليت ظهرت على برج بابل حوايل )نته شرائح حامورايب باإلضافة إىل ما تضم، (2)الطوب

كما أثبتت األحباث   (3)اللتان تعاجلان تنظيم املعامالت املالية والتبادل التجاري( 105، 104)كاملادتني ،  املواد
 .(4)وجود العديد من السجالت احملاسبية آنذاك

األمثلة على وجود أساس للمحاسبة يف احلضارات القدمية وذلك من  تعترب احلضارة الفرعونية أحد أصدق        
خالل ما أثبته املؤرخون من توافر احلضارة الفرعونية على سجالت حماسبية كمية ذات قدرة جيدة على العد 

 توفرمن أنظمة حماسبية متطورة نسبيا باإلضافة إىل ما متيزت به تلك احلقبة يضا اثبت املؤرخون وجود أ، واإلحصاء
ى التسجيل إىل عملية كما أن مسك السجالت يف هذه احلقبة تعدَّ ،  (5)على التسجيل اليت ساعدتأوراق الربدي 

أيضا استخدم اليونان والرومان سجالت حماسبية تفصيلية لتسجيل الديون واإللتزامات ، (6)التحليل واملقارنة
واستحداث أنظمة ، وتطور الرياضيات، س احملاسيوباألخص يف ظل ظهور النقود كأساس للقيا، احلرفيةورشات لل

 .(7)العد الرياضع

                                                                   
 .11:، ص2006، دار الثقافة، عمان، الطبعة األوىل، نظرية المحاسبةالقاضع حسني، محدان مأمون،    1

2   Nikiting Mark & Regent M.O,introduction à la comptabilité, Armond Colin, éd, Paris, 2000, P :06. 
 .25: ، ص 2004، دار وائل، الطبعة األوىل، عمان، المدخل المعاصر إلى علم المحاسبة الماليةالنقيب كمال عبد العزيز،    3
 .12: ، ص0888ة األوىل، بدون دار نشر، األردن، ، الطبعمنهج فلسفي-تطور الفكر المحاسبي، مدخل تاريخيالنقيب كمال عبد العزيز،    4
 .00: ، مرجع سابق، صنظرية المحاسبةمحدان مأمون،  القاضع حسني،  5
 .26: ، مرجع سابق، صالمدخل المعاصر إلى علم المحاسبة الماليةالنقيب كمال عبد العزيز،    6
 .00: ، مرجع سابق، صنظرية المحاسبةالقاضع حسني،محدان مأمون،    7
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 ضرورة وجودأمهية حتقيق العدالة إىل ا مبدأ حيث دع، نة بارزة يف صدر اإلسالمعرفت احملاسبة مكالقد 
 ،د إىل بيت مال املسلمنيرِ نفق وما يَ فسامهت احملاسبة يف إثبات كل ما ي  ، حفظ املال العام على تساعدأدوات 

 ضمنيا عن وجود األساس املوضوعع للميزانية العمومية يف ذلك بغرض احلكم على األموال املتبقية وهذا ما يعرب  
 ؛(8)ملبدأ مقابلة اإليراد باملصروف من منظور إسالمع اجتسيديعترب وكذلك ، الوقت

هلا يف العمليات من خالل استعما، ضاربة يف التاريخ جذورالمحاسبة ل لدينا أن من خالل ما سبق يتضح
من قريبة إىل حد كبري ، إال أهنا كانت حماسبة بسيطة للغاية، واألحداث بني األفراد واجلماعات من تبادل ومقايضة

 ؛(9)لعمليات احلسابية منها إىل احملاسبةا
وكانت ال ، بسيطة مذكرات أن تكونال ترنوا ، انت سجالت احملاسبة بدائيةكبداية القرن الثالث عشر   يف

إال أن الوظيفة احملاسبية عرفت ، ما يعرف بالقيد املفردو أ، تعدى كوهنا عملية تسجيل من حيث أثرها على الغريت
وانتشار الفروع والوكاالت البعيدة عن مراكزها ، لزيادة العمليات اآلجلة يف املعامالت التجارية انظر  اتطور نسبي

ريقة القيد املفرد غري قادرة على استيعاب العمليات ما جعل من ط، مع توسع التجارة األوروبية *الرئيسية
 .(10)احلاصلة

 (اكتشاف القيد المزدوج) الثانية  المرحلة:الفرع الثاني  
 لتطوريف خلق أرضية مالئمة ، ساهم كل من انتقال النظام العشري إىل أوربا ورواج صناعة الورق هبا

، (11)لظهور القيد املزدوج (بوادر)كتمهيد   ، مسيةاحلسابات الشخصية مث احلسابات اإل حيث ظهرت، احملاسبة
مث ، ومن خالل عملية التبادل التجاري بربط جل املدن التجارية األوربية" Lambards"حيث بدأ اللومبارديون 

عرف بطريقة حفظ السجالت وكانت ت  ، قاموا بتقدمي طريقتهم حلفظ احلسابات اليت تعتمد على القيد املزدوج
" Luka pacioli"كتب الراهب لوقا باسيويل   1494ويف سنة ، Italian Bookring"(12)"اإليطالية 

وتناول من خالله وصفا للقيد ، والنسب والتناسب، سم مراجعة عامة يف اجلرب واهلندسةإكتابا للجرب حتت 
 أول من اخرع إال أن الراهب باسيويل ال يعترب، (13)موضحا املمارسات واألفكار املراكمة يف صورة رمسية، املزدوج

                                                                   
 .08: ، ص2008، مؤسسة الوراق للنشر، عمان، األردن، وىل، الطبعة األمبادئ وأساسيات علم المحاسبة،  سليمان مصطفى الدالمهع  8
  .09: ، ص2005،، دار الثقافة، عمان، األردناألولاجلزء ، ، مبادئ المحاسبة الماليةالدليمع وآخرون،  خليل  9
 .الوكاالت التجارية عن مراكزها، وليس بعد مراكز اإلنتاج عن اإلدارة، الذي ظهر يف أعقاب الثورة الصناعية ونشأت عنه نظرية الوكالة يف هذا السياق حنن نتكلم عن بعد  *

 .26: ، ص2007، منشورات األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك، نظرية المحاسبةاحليايل وليد ناجع ،   10
 .14-15: ، ص2009، الطبعة األوىل، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، المحاسبي تطور الفكررضوان حلوة حنان،   11
 .14: ، ص0228، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، النظرية المحاسبيةبلقاوي أمحد رياحع ،   12
 .25-26: ص،  2006،اململكة السعودية، دار املريخ الرياضع،نظرية المحاسبةولد حممد فال، ريتشارد شرويد وآخرون،ترمجة خالد قلع أمحد كاجيجع، إبراهيم   13
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أن باسيويل قد إىل در اإلشارة هنا جتو ، ولكنه قام فقط بوصف ما كان مطبقا يف ذلك الوقت، القيد املزدوج
مجع وتفسري ألساليب   وبل إن ما قام به ه، اعرف صراحة ضمن مؤلفه أن ال فضل له يف ابتكار القيد املزدوج

الفضل يف  ي رجع لهإال أن من اإلنصاف لباسيويل أن ، (14)"البندقية"كانت معروفة من قبل يف مدينة فينيسيا 
 :(15)أمرين
ما يسمى  للمشروع يف هناية الفرة املالية عن طريق إعداد الدفريأنه كان أول من دعا إىل قياس الربح  -

 ؛حبساب األرباح واخلسائر
 .ة أنه كان أول من وضع الركائز األساسية لتنظيم اجملموعة الدفرية احملاسبي -

ع وانتشار مدارس احملاسبة إىل حتديد كم  ، أدى اكتمال عناصر مسك الدفاتر على أساس القيد املزدوج
وتعريف الفائدة بأهنا سعر ، مفهوم رأس املال واملصروف واإليراد والربح واخلسارة: للمفاهيم احملاسبية األساسية مثل

 ...ملالوعائد للمخاطرة الستخدام رأس ا، للتنازل عن رأس املال
كما قدمت طريقة القيد املزدوج وسيلة فّعالة مكنت رجال األعمال اإليطاليني من إمتام عملية التسجيل 

ومن إيطاليا بدأت طريقة القيد املزدوج يف االنتشار ، وفق دقة حسابية متناهية، وحتديد عالقتهم بغريهم، والرحيل
 .دة يف مجيع النظم احملاسبيةوال تزال إىل يومنا هذا الطريقة السائ، عرب العامل

 (نضج المحاسبة) الثالثة  المرحلة:الفرع الثالث  
نفس اخلدمات اليت كانت تؤديها يف املرحلة  تؤدي ظلت احملاسبة طيلة القرنني السادس عشر والسابع عشر

أن تطور أساليب إال ، (16)السابقة واملتمثلة يف توفري احلماية ألصول املشروع مث حتديد املسؤولية وفض النزاعات
أسفر عن ظهور شكل جديد ، اإلنتاج الذي اقتضته الثورة الصناعية يف بداياهتا وظهور وحدات إنتاجية ضخمة

القبول القانوين ملبدأ املسؤولية احملدودة يف إجنلرا  ا ساعد يف جناحهيتوال، شركات املسامهةاملسمى بو من الشركات 
 .1800سنة 

فروض على الفكر احملاسي وأدى إىل نشوء  كبريبشكل  أثر ، عن اإلدارة كما أن ظهور انفصال امللكية
إلزامية نشر القوائم املالية دوريا كما تشكلت فكرة ،  فرض الدورية، الشخصية املعنويةفرض  حماسبية على غرار 

 ، (17)...راجعة احلسابات اخلارجيةموالتأكيد على 

                                                                   
 .17: ، مرجع سابق، صتطور الفكر المحاسبيرضوان حلوة حنان،   14
 .29: ، مرجع سابق، صنظرية المحاسبةاحليايل وليد ناجع ،   15
 .32: ، صنفس املرجع  16
 .26-30: ، مرجع سابق، صاسبيتطور الفكر المحرضوان حلوة حنان،   17
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ظهور حماسبة باإلضافة إىل ، ر الفكر احملاسيتطو  نم عنت مسات بارزةكل هذه التطورات وغريها كان هلا 
يف إخراج احملاسبة من عزلتها وانفتاحها على علوم اإلدارة واإلحصاء وحبوث  واضح دورهلا  تالتكاليف اليت كان

 ومن (18)وحماسبة التكاليف املعيارية، كاحملاسبة اإلدارية،  كما تفرع عن حماسبة التكاليف فروع أخرى،  العمليات
 .(19)تفعيل اختاذ القرار واحملاسبة يتجه حن اهتمامهنا بدأ 

ارس اإلدارة عملها كوكيل اليت تقضع بأن مت  ، كظهور نظرية الوكالة،  كثريةأعقبت الثورة الصناعية تطورات  
شكل إعالن ميزانية املشروع   ىكذلك ظهر اإلفصاح احملاسي عل،  عن املسامهني وتقوم بإدارة املشروع ملصلحتهم

دت العديد من بوأ، سيعدة آثار سامهت يف تطوير الفكر احملا 1930كما أفرزت أزمة ،  ملخص للمركز املايلك
جممع ، نذكر ومن أبرز املنظمات املهنية، املنظمات املهنية جتاوبا مع مطالب اجملتمع املايل لوضع مبادئ للمحاسبة

 .(20)األمريكيني وجممع احملاسبني، احملاسبني القانونيني يف إجنلرا وويلز
، وحتسني التقارير والقوائم املالية، املطالبات بضرورة تطوير مبادئ احملاسبة إزدادتحبلول القرن العشرين 

ومن هنا بدأت تربز عدة حماوالت من األكادمييني واملنظمات ، خصوصا يف ظل الثروة الطائلة اليت متيز هبا املديرون
فعلى الصعيد األكادميع ظهرت حماوالت عديدة من ، بناء نظرية حماسبية متماسكةاملهنية لتطوير املبادئ احملاسبية و 

الذي قّدم أول حماولة علمية متكاملة  ،"W.A.Palton" وليام باتون أمهها وأبرزها تلك اليت قام هبا أستاذ احملاسبة
حمدد ا ستة فروض  ،1922سنة " نظرية احملاسبة"بنشر كتابه ، علبناء نظرية حماسبية وفق أسلوب استنباط

 .(21)عدة جهود أكادميية هبدف بناء النظرية احملاسبية برزت كما ،  للمحاسبة
ا يف دراسة وحتليل النظرية واملبادئ احملاسبيةكذلك من جانبها املنظمات املهنية أظهرت ق   ، دراهتا الكبرية جد 

عاملة بالواليات املتحدة األمريكية على وخنص بالذكر املنظمات املهنية ال، من خالل توظيفها ملزيج من املداخل
الفكر احملاسي على  يفتطوير احملاسبة والتأثري يف  ت وال تزال تساهم إىل يومنا هذاحيث سامه، وجه اخلصوص
واملعهد األمريكع للمحاسبني القانونيني ، SECومن أمثلة هذه اهليئات هيئة األوراق املالية ، املستوى الدويل

 :الفرعية املتمثلة يفوجمموعاته ، 1937
كوصايا لعالج مشاكل ( ARB)نشرة بإسم  51واليت قدمت ( 1959-1937)جلنة اإلجراءات احملاسبية  -

ناقشت  اليت  دراساتالتقارير و الوالذي نشر العديد من ( 1973-1959)وجملس املبادئ احملاسبية ، حماسبية

                                                                   
 .18: ، مرجع سابق، صنظرية المحاسبةبلقاوي أمحد رياحع،   18
 .109-110: ، ص2006اإلسكندرية، مصر، الدار اجلامعية،اجلزء األول ،،-منظور التوافق المحاسبي الدولي-نظرية المحاسبة،  أمني السيد أمحد لطفع  19
 .17-25: ، ص2006، الطبعة األوىل، دار احلامد، عمان، ية المحاسبة والمراجعةمقدمة في نظر ،  حيدر حممد علع بن عطا  20
 .62-63: ، مرجع سابق، صنظرية المحاسبةريتشارد شرويد وآخرون،   21
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حيث ال يزال نشاطه وتأثريه على احملاسبة ( إىل اآلن -1973)وجملس احملاسبة املالية ، مشاكل جدلية يف احملاسبة
إال أنه منذ تأسيسه تبىن مدخل شبه سياسع لصياغة املبادئ ، باعتباره قوة منظمية ذات تأثري دويل، إىل يومنا هذا

 (22)تسييس المحاسبةرفت الفرة منذ تأسيسه إىل اآلن مبرحلة احملاسبية هلذا ع  

    أهدافها،  وظائفها، اسبةمفهوم المح: الثاني المطلب
ي عزى سبب هذ ، و ال وظائفهاى ماهية احملاسبة وال أهدافها و إن الفاحص للفكر احملاسي قد ال جيد اتفاق عل

، املدى غري احملدد لعالقاهتا النطاق غري الواضح لدالالهتا و إىل، أهدافها ووظائفهاو اخلالف على ماهية احملاسبة 
فإذا ما ، الثاين حيدد أهداف العلم يف ضوء مدى عالقاتهو ، لعلم عن طريق نطاقهحيث أن األول حيدد ماهية ا

 يؤدي إىل خلق أساسياته املشركة ال شكفإن ذلك و ، مدى العالقات اخلاصة بأحد العلومحتدد نطاق الدالالت و 
فهذه ، د حتدد بعدومدى العالقات ق، أما إذا مل يكن نطاق الدالالت قد إتضح  بعد، اليت متيز دراسته عن غريه

هناك حدود  ال تكونو ، تتباين التصورات حنوهاو ختتلف من منظور فرد إىل آخر ، و يف ذاهتا تكون حمل حبث
أهدافه ات صرحية تربط بني وظائف العلم و ال عالقو ، ال قناعات مشركة عن أهدافهو ، واضحة ملوضوع العلم

 ؛23موضوعهو 
 :التالية العناصر إىل املطلب هذا يف سنتطرق

 المحاسبة مفهوم :الفرع األول
تبعا إلختالف ، لمحاسبةل املتخصصة واملعاهد العلمية اجلمعياتالباحثني و و ت تعريفات العلماء تعدد

كما زاد من حدة ،  ربها ال تتعدى كوهنا فنتمنهم من يعو  اعلم ةآرائهم ووجهات نظرهم فمنهم من يعترب احملاسب
   ، نظرا لغياب اإلهتمامات املشركة، األكادمينيصلة بني املهنييني و ااهلوة احل، اجلدل يف تعريف احملاسبة

 :املهمة للمحاسبة سنحاول يف ما يلع ذكر بعض التعاريفو 

 اإلقتصاديةوحدة يف الاألحداث املالية و تلخيص العمليات و تبويب و فن تسجيل " مت تعريف احملاسبة على أهنا  -
( AIA)املصطلحات  جلنةالتعريف كثريا من التعريف الذي أوردته  يقرب هذا، 24" مث تفسري النتائج فيما بعد

الذي جيسد الرؤية الفنية هذا املعهد    (AICPA)التابعة للمعهد األمريكع للمحاسبني القانونيني 1441

                                                                   
 .26-31: ، مرجع سابق، صالنظرية المحاسبيةبلقاوي أمحد رياحع ،  22
 .092:،ص0899،العربية،بريوت النهضة دار،المعاصرة حاسبيةالم المشاكل و المحاسبي التطور، الصبان مسري ، احلع مرعع عبد 23
 .00 :،ص0225،دار الثقافة،عمان، اجلزء األولالطبعة األوىل ، ،مبادئ المحاسبة الماليةخليل دليمع و آخرون، 24
  بعض الكتاب يسند هذا التعريف  إىل مجعية احملاسبة األمريكية  AAA  ة احملاسبة،منشورات األكادميية العربية املفتوحة يف أنظر يف ذلك،وليد ناجع احليايل،نظري

 .02:،ص0222الدمنارك،
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 وتصنيف تسجيل فن هع" :بالشكل التايل هافحيث عرَّ على أهنا جمرد فن،  ةللمحاسبة وينظر للمحاسب
يعترب هذا ، (25)"حتليلهاو  لتفسريها املالية النتائج استخالص، و املايل األثر ذات التجارية اتالعملي تلخيصو 

 1966 عام  (AAA)للمحاسبة  األمريكية اجلمعية كما يندرج يف تعريف  فهناك منظور أوسعالتعريف  حمدودا 

ومات االقتصادية لالستفادة توصيل املعلو قياس و عبارة عن عمليات حتديد : "أهنا على حملاسبةواليت عرَّفت ا
رب هذا التعريف خطوة إجيابية يف تقدمي تعريف عت  أو ، 26"منها يف اختاذ قرارات أفضل باستخدام تلك املعلومات

وذلك باعتبار احملاسبة  نظام ، نظر إليها كعلم حتكمه نظرية املعرفة املعلوماتيةحيث أصبح ي  ، للمحاسبة
غريها من األحداث إىل األطراف و  باملؤسسةاخلاصة ، لومات اإلقتصاديةتوصيل املععلومات يقوم بتجميع و للم

علم "احملاسبة على أهنا (  FASB) فت جلنة املعايري جلنة معايري احملاسبة الدوليةعرَّ بنفس التوجه  و ،املستفيدة
 .27"للنشاط اإلقتصادي إصطالحع غرضه قياس الوضع املايل ونتائج العمليات

الرؤية  تجتسدرة إىل احملاسبة من فن التسجيل إىل علم للقياس، و بظهور تعريفات فاحصة هلا  النظمن خالل تغري  
كعلم وفن، وهذا هو اإلجتاه الصحيح الذي يؤيده الباحث، كما جند العديد من التعريفات اليت  اجلديدة للمحاسبة

 :مايلععلى سبيل املثال منها تعتمد يف جوهرها على هذا التعريف ونذكر 

ن ميك، توصيل معلومات كمية عن الوحدة اإلقتصاديةهع نظام للمعلومات يهتم بتحديد وقياس و اسبة احمل" -
 28"اختاذ القرارات بواسطة من يستخدمون هذه املعلومة ستخدامها يف عملية التقييم، و ا

 شكل يف اإيصاهل مث املؤسسة يف تقع اليت األحداث وتفسري، معاجلة، ختزين، مسك حيقق احملاسبة نظام "   -
 29 " ةالفعال اإلدارة إىل الوصول هبدف ،املعنيني املستخدمني خمتلف الحتياجات ومطابقة، مفيدة معلومات

، إلجراءات ومعايري خاضع للمعلومات نظام فهع، قواعد وفق ممسوكة احلسابات من جمموعة احملاسبة"   -
 30 "التنظيم درجة من عالية كفاءة لبلوغ املؤسسة داخل وتطويرها، هبا العمل نستطيع

مسك الدفاتر الذي ال يتعدى كونه عملية تسجيل لألحداث  من اإلشارة هنا على أن احملاسبة أمشل رجتد
من اجلانب النظري  كل تشملاحملاسبة ف ،ضمن طريقة ثابته وفقا ألصول احملاسبة املؤسسةية داخل املال

 . 31سك الدفاتر عملية  معليه األساس الذي تعتمد و املرجع  هعو ، التطبيقعو 
                                                                   

 .2-3 ص ،0222 األردن، التوزيع، و النشر و للطباعة الفكر دار ،األول الجزء المحاسبة، مبادئ،عاصع أبو بشري محزة 25
 .00: ، ص0222،الدار اجلامعية، اإلسكندرية، يير المحاسبة الدولية و المصريةوفقا لمعا  -القياس و التقييم و اإلفصاح المحاسبي - المحاسبة المالية، أمحد نور 26
 .000:ص، 0221األردن، دار وائل للنشر،عمان، ،الطبعة األوىل،مقدمة في نظرية المحاسبةالنقيب كمال عبد العزيز، 27
  .00:،مرجع سابق،صمبادئ المحاسبة الماليةدليمع و آخرون،الخليل   28

29 Pierre lassegue, gestion de l’entreprise et comptabilité, édition Dalloz, paris, 1996, p :18. 
30   Gapron. M, la comptabilité en perspective, édition la découverts, paris, 19 93, p :03 
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، املالية املعلومة يعمل على تنظيم نظام" أهّنا على، الفرنسع مالعا احملاسي املخطط ف احملاسبة من ِقبليمت تعر و  -
 املناسبة املعاجلة بعد نوتكو  ، رقمع أساس على املعطيات وحفظ وتصنيف بتسجيل اليت من شأهنا أن تسمح

 الحتياجات موافقة تكون اليت، و املالية للوضعية الوفية الصورة عن تعرب مالية قوائم شكل يف معلومات جمموعة
 32"املهنيني املستخدمني خمتلف
احملاسبية  املبادئ جملس قبل من للمحاسبة آخر تعريف صدر م 1474 وقت قريب متاما  يف عام يف

(APB)  القانونيني   األمريكع للمحاسبني للمعهد التابع(AICPA )ها على أهناحيث عرف: 
 أن يف املعلومات فرضوي  ، معينة مؤسسة عن مالية طبيعة ذات كمية معلومات تقدمي وظيفتها، خدمع نشاط" 

نالحظ أن هذا التعريف ،   33" الرشيدة اإلقتصادية القرارات الختاذ، العالقة ذوي األطراف ملساعدة مفيدة تكون
 احملاسبة متمثال يف كون عدا جديداوأضاف ب  ، ميةف احملاسبة  من خالل اإلشارة إىل مفهوم املعلومات الكعرَّ قد 

، تساعدهم على اختاذ قرارات رشيدة نشاط خدمع من خالل ما  توفره لألطراف املهتمة من معلومات مالية كمية
 .اعتبار احملاسبة نظام للمعلومات مع  إبقائه على الرؤية السابقة يف 

علم كوهنا تستويف املقومات  ؛علم وفن :ى أهنامن خالل كل ماسبق ميكن تقدمي  تعريف للمحاسبة عل
ومعايري ، مبادئ حماسبيةو فروض و اليت حتكم العلم مبا تشتمل عليه من إطار فكري يضم مفاهيم  والفكرية النظرية

من تسجيل ، ليت تعكس خطوات الدورة احملاسبيةاإلجراءات احملاسبية او وفن من خالل السياسات ، يسرشد هبا
 بالقوائم إنتهاءو  املراجعة فميزان األستاذ بدفر ومرورا اليومية دفر من إنطالقا، للعمليات املالية تلخيصوتبويب و 

 .يف مقدمتهم املستثمر تلبية إحتياجات املستخدمنيو بغرض خدمة ، التقارير املاليةو 

 المحاسبة وظائف:الفرع  الثاني  
 :يلع ما األساسية للمحاسبة يف الوظائف أن نلخص نميك للمحاسبة واملختلفة السابقة التعاريف باإلعتماد على

 حسب أمهيتها وتأثريها  اليةامل العمليات نتقاءإ يتم تنفيذ هذه الوظيفة عن طريق التحديدوظيفة   -أوال  
فاخلطوط األوىل يف احملاسبة هع ، 34 املؤثرة غري األخرى استبعاد العمليات حيث يتم، للمؤسسة املالية القوائم على

 .35مالئمة للمستخدمني  اعتقد أهناليت ي   النشاطات وخنتار األشياء أو د أأن حند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2:،ص0222دار الربكة للنشر و التوزيع،عمان،اجلزء األول، ، الطبعة األوىل،مبادئ المحاسبة و تطبيقاها إميان اهلنيين ، عاطف األخرس ، 31

32  Cyrille Mandou, Comptabilté générale de l’entreprise, 1er édition, De boeck,  paris, 2003, P : 05. 
 .05:ص ،0222 عمان، احلماد، دار ، األوىل، الطبعة المراجعة و المحاسبة نظرية في مقدمة عطا ، بين حممد علع حيدر 33
 .03،ص0228 األردن، عمان، للنشر، وائل ،دارالطبعة الثانية ،-العملية التطبيقات -الفكري اإلطار المحاسبية، النظرية مدخل حنان، حلوة وانرض 34
 .82:،مرجع سابق،صنظرية محاسبيةبلقاوي أمحد رياحع  ، 35
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يتم تنفيذ هذه الوظيفة من خالل األداء احملاسي خلطوات الدورة احملاسبية بداية من :وظيفة القياس   -ثانيا  
وإنتهاءا بالتلخيص يف ، تاذتسجيل العمليات املالية بدفر اليومية مرورا برحيل هذه العمليات من اليومية إىل دفر األس

، (االلتزامات)للغري املستحقة وديونه، (األصول) ممتلكات املشروع كل احملاسي القياس ويشمل، 36ميزان املراجعة
 :،و ميكننا هنا إعطاء حملة بسيطة عن صيغ القياس و أنواعه على النحو التايل37واإليرادات واملصروفات

طلب املستخدم لتلك و ، ءا على  طبيعة املعلومات املراد قياسهاصيغ القياس بنا ختتلف : صيغ القياس -0
 .معيَ القِ ، القياسع، الكمع، التحليلع، اإلنشائع، العرض الوصفع:38ومن تلك الصيغ مايلع، املعلومة

أن  بلقاويتوجد أنواع متعددة من القياسات املمكنة يف احملاسبة حيث يذكر  :أنواع القياس   -0
، لسمات ذلك الشعء واليت هع قياسات لشعء ما أو ، (رئيسية)أن تكون مباشر القياسات احملاسبية ميكن

جملموعة من األرقام اليت ، من خالل عملية حتويل جربي، شتق بشكل غري مباشراليت ت  و ( ويةثان)غري مباشرة و أ
 .39لسمات هذه األشياءو تعترب يف حد ذاهتا قياسات مباشرة لألشياء أ

اليت متثل خمرجات النظام   اليةاملتنفيذ هذه الوظيفة من خالل إعداد القوائم يتم : اإلتصال وظيفة -ثالثا
 .40توصيلها لألطراف املستفيدة مث، احملاسي
 البعض يضيفحتدد أركان اإلتصال بأربعة عند أغلب الباحثني كما :أركان اإلتصال المحاسبي -0

سنحاول و  41رب عنه التقرير ذاتهما يع وهو ، وسيلة اإلتصالو قناة اإلتصال أ ووه ا،ركنا خامسا مهم
 :من خالل الشكل التايل أركان اإلتصال عرض

 أركان اإلتصال:(10) رقم  الشكل
 
 
 
 

 من إعداد الباحث : المصدر
                                                                   

 .00:،ص0202األوىل،دارصفاء للنشر و التوزيع،عمان،،الطبعة -األصول العلمية و العملية–مبادئ المحاسبة المالية درويش حممد سيد ، 36
 .00 :،ص0222 ،رمص للطباعة، إيراك ،الطبعة األوىل،المالية المحاسبة مبادئ ، قللع حيع 37
 .302:،مرجع سابق،صمقدمة في نظرية المحاسبةالنقيب كمال عبد العزيز، 38
 .82:، مرجع سابق،صنظرية محاسبية ،أمحد رياحع  لقاويب 39
 .00.، مرجع سابق،ص- األصول العلمية و العملية –مبادئ المحاسبة المالية  ، سيد درويش عبد الناصر حممد 40
 .310:،مرجع سابق،صمقدمة في نظرية المحاسبةالنقيب كمال عبد العزيز، 41

 المستقبل الرسالة لالمرس   الموضوع
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  عناصر اإلتصال المحاسبي -0
 :42تتمثل عناصر اإلتصال احملاسي يف مايلع      

 .ل فرة زمنية معينةمالت املالية خالااملعاألحداث اإلقتصادية و : نصر األولالع -

 .املعدات اخلاصة بإعداد املعلومة احملاسبيةو  ةاحملاسبي الكوادرالنظام احملاسي مبا فيه :العنصر الثاين -

 .رير املالية التقاو قياس املعلومات احملاسبية بشكل يسمح بصياغتها يف القوائم : العنصر الثالث -

 .املعومة احملاسبية  ومستخدم:العنصر الرابع -

 .املالية القوائم والتقارير احملاسبية و :ر اخلامسالعنص -

معية احملاسبة األمريكية ت جلنة نظرية احملاسبة التابعة جلر أصد  :إرشادات اإلتصال المحاسبي -3
(AAA   ) كمعايري لإلتصال احملاسي اصطلحت عليها بإرشادات  مخس قواعد إرشادية، 1444يف سنة

 :43اليت تتلخص يف مايلعو ( Communication Guidelnes)اإلتصال 
 .الصالحية والتوافق مع االستخدامات املتوقعة -
 .اإلفصاح عن العالقة اهلامة -
  .االحتواء على املعلومات البيئية -
  .توحيد املمارسة للمؤسسة مع الوحدات األخرى -
 .جتانس وانتظام املمارسة على مر الزمن -
 :دول التايلميكن أن نلخص الوظائف السابقة من خالل اجلو 

 
 
 
 
 

                                                                   
 .310:املرجع نفسه،ص 42
 .313:املرجع نفسه،ص 43
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 وظائف المحاسبة (0) الجدول رقم
 وظائف المحاسبة

 والتسجيل التوصيل القياس التحديد

حتديد األحداث االقتصادية  -
اليت تؤثر على املؤسسة حىت يتم 

وتسمى ، االعراف هبا حماسبيا
تلك األحداث بالعمليات املالية 

. 

قياس تلك األحداث االقتصادية       -
 .د الوطينبوحدة النق

تسجيل تلك األحداث   -
 .املعرف هبا االقتصادية

 .تلخيصها، تصنيفها -

 .املاليةإعداد القوائم والتقارير -
 للمستخدمني وتفسريها حتليلها-
 .ملساعدهتم يف اختاذ قراراهتم  

 
 وظائف أخرى : رابعا

 

 : 44يلع ما منها رللمحاسبة نذك ثانوية أخرى وظائف هناك: وظائف أخرى للمحاسبة -رابعا  
 اليت واحلماية الضبط وآلية عملية التسجيل عن طريقتؤدي احملاسبة  هذه الوظيفة  :رق ابية وظيفة -0

 يسمح مما االحنرافات أسباب وتوضيح، واملعياري الفعلع األداء مؤشرات بني املقارنة خالل وأيضا من، توفرها
 . املناسبة داريةاإل اإلجراءات واختاذ األداء كفاءة على رقابة بتحقيق

 اليت املتعددة األداء يتم تنفيذ هذه الوظيفة من خالل تقارير :استشارية وأ إخبارية وظيفة  -2
 من معرفة  نهمميك   مما، املشروع بأداء املهتمة والرقابية املعنية واجلهات اإلدارةك،  تقدمها للمستخدميني املعنيني

 .املناسبةو التدابري  جراءاتاإل اختاذ، و النتائج ومن مث تقييم اخللل أسباب

 أهداف المحاسبة:الفرع الثالث
من يعترب الوظائف هع نفسها  جيب أن نشري إىل أنه يوجد من الباحثني، قبل أن نذكر أهداف احملاسبة

وجيدر بنا يف هذا الصدد التفرقة بني ، على الفوارق املوجودة بني كل منهماوذلك بناءا ، وهذا ال يصح، األهداف
يف حني أن الوظيفة هع جمموعة األعمال اليت يتم ، الغاية اليت نرغب يف حتقيقها وفاهلدف ه، داف والوظائفاأله

                                                                   
 .02:ق،ص،مرجع سابمبادئ المحاسبة الماليةدليمع و آخرون،الخليل  44
 ،اجلزء مبادئ المحاسبة و تطبيقاها،عاطف األخرس،إميان اهلنيين،: أنظر يف ذلكيتناول عاطف األخرس و إميان املهين،األهداف و الوظائف،يف طرح واحد،دون التفرقة بينهم

 .3:،ص0222األول،الطبعة األوىل،دار الربكة للنشر و التوزيع،عمان،

التطبيقات العملية، دار  -، اإلطار الفكريمدخل النظرية المحاسبيةرضوان حلوة حنان، : المصدر
 . 03: ،ص 0228، 20وائل للنشر،عمان، األردن، ط 
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 وئ الفرصة إللقاء الضوء على من هم مستخدمفتحديد األهداف يهي  ، أجل حتقيق هذه الغاية القيام هبا من
ومن مث حتديد املعلومات اليت تفع ، وهناوهذا بدوره يساعد على حتديد نوعية القرارات اليت يتخذ، املعلومات

 45. باحتياجاهتم
 : 46ص أهداف احملاسبة يف النقاط التاليةيلختميكن وعليه 

 ؛اإلئتمانو توفري معلومة ذات فائدة لقرارات اإلستثمار  -
 ؛تقدير التدفقات النقدية املتوقعةتوفري معلومات مفيدة يف  -
 .التغريات يف كل منهاو النامجة عن هذه املوارد املطلوبات و  املؤسسةتوفري معلومات عن موارد  -

  المحاسبة فروع : المطلب الثالث
 حمددة موضوعات منها فرع كل يتناول، للمحاسبة متخصصة جديدة فروع نشأة إىل احملاسبة تطور ىأد

 :هاميكن من خالل الشكل املوايل أن نبني أمه للمحاسبة فروع عدة وهناك، معينة وخيدم أطراف

 فروع المحاسبة(  5)الشكل رقم                                     
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
 ..01: ، ص0220، دار اجلامعة اجلديدة،اإلسكندرية،  دمة في مجال المحاسبة الماليةدراسات متقوصفع أبو املكارم ،  45
 .00.مرجع سابق،ص،-األصول العلمية و العملية–مبادئ المحاسبة المالية ، حممد سيد درويش عبد الناصر 46

 التكاليف محاسبة    المالية المحاسبة    

 

محاسبة  محاسبة اإلدارية
المتمؤسساتال

 خصصة

 المحاسبة الحكومية  والتدقيق            المراجعة   المحاسبة الضريبية  

 المحاسبة

و شركات    رفامحاسبة المص الزراعية المحاسبة   
               التأمين

ة مؤسسمحاسبةال
 الخدمية

 و المعادن المحاسبة النفط

 محاسبة الفنادق لنقلمحاسبة ا محاسبة التعليم ياتالمستشف/م

                                        24،ص2667الدنمارك، في المفتوحة  العربية األكاديمية األول، منشورات المالية،الجزء المحاسبة ،أصول الحيالي ناجي وليد:المصدر
. 

 المؤسسات محاسبة
 المتخصصة
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 :اليت وردت يف املستوى األول من الشكل أعاله، و وميكن أن نشري باختصار إىل مفاهيم فروع احملاسبة الرئيسية

 financial Accounting  المالية المحاسبة: الفرع األول
 توفر املالية فاحملاسبة، 48"تعد نقطة التمركز يف علم احملاسبة"و، 47"احملاسبة عفرو  أقدم املالية احملاسبة تعترب"

، اخلارجية لألطراف وأ االقتصادية املؤسسة ملديري سواء، القرارات اختاذ عملية يف للمساعدة الالزمة املعلومات
 كما،  احملاسب لعمل ساسعاأل املرشد اإلطار هذا وميثل، ومبادئ  افراضات على مبين نظري إطار على تقوم وهع

 .49 البديلة احملاسبية األساليب بني من باالختيار تسمح حيث باملرونة تتميز املبادئ هذه أن
 على للمؤسسة العام النشاط تقومي على باعتبارها تسري" احملاسبة العامة " لفظ احملاسبة املاليةالبعض يطلق 

 دليل إىل ستناداإ املهام هذه مبجمل وتضطلع هذه األمور بكل قومت ألهنا معمقة حماسبة وهع، املالية السنة امتداد
 وفق للمؤسسة العام النشاط أحداث جملريات املعاجلة احملاسبية آليات تعميق مبعىن، موحد وطين حماسي (خمطط)

 .50الدليل هذا وحمتويات نصوص

 Cost Accounting التكاليف محاسبة:  الفرع الثاني
هتتم  فهع، املختلفة التكاليف عناصر على والرقابة التخطيط بعملية القيام يف التكاليف حماسبة تفيد

يف لكما هتدف إىل تقليص  التكا،  املتوقعة األرباح حتديد الذي هتدف من ورائها إىل  اإلنتاج بتحديد تكلفة
 اإلنتاج حجم وحتديد ةالسلع بيع سعر كتحديد،  الرشيدة القرارات يف اختاذ تفيدها اليت باملعلومات اإلدارة تزويدو 

 51 .إنتاجع خطو أ منتج كل من

 Administation Accounting  اإلدارية المحاسبة: الفرع الثالث
 لرشيد واملعلومات الالزمة للبيانات احتياجاهتا وزيادة اإلدارية العملية لتطور نتيجة اإلدارية احملاسبة ظهرت

 لوظائفها أدائها اإلدارة يف تساعد اليت االقتصادية البيانات اجاستخر  إىل اإلدارية احملاسبة دفهت حيث، القرارات
  52.والرقابة كالتخطيط املختلفة

 

                                                                   
 .02:،ص0889،دار املسرية للنشر، عمان، األردن، اجلزء األول،الثانية الطبعة، أصول المحاسبة الماليةوآخرون،   حسام الدين مصطفع اخلداش 47
 .008:ص ،0888لبنان، بريوت التوزيع، و النشر و للطباعة السالسل دار ،الحاسبة نظرية ، الشريازي عباس 48
 .42 :ص ،2004 مصر، احلديث، اجلامعع املكتب ،المالية القوائم وتحليل المحاسبة ، بدوي عباس حممد  49
50

 . 01 :ص 0220، اجلزائر، يات المحاسبة العامة غي المؤسسة ديوان المطبوعات الجامعيةتقنامحد الطرطار ،  
 .20 :ص سابق، مرجع ، أصول المحاسبة المالية وآخرون، اخلداش مصطفع الدين حسام  51
52

 . 09 :ص 0888، مركز الكتب األردين، األردن، األصول المحاسبيةخالد أمني عبد اهلل وآخرون،  
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 specialization Accounting firms  المتخصصة مؤسساتمحاسبة ال: الفرع الرابع
ذات األنشطة  ؤسساتحتليل العمليات املالية اخلاصة مبجموعة من املو طرق تسجيل هتتم بأساليب و 

 53..املعادنإستخراج النفط و  مؤسساتوكذلك ، اخلدميةو املصرفية أو الزراعية أ ؤسساتكامل،  صادية املتخصصةاإلقت

 tax Accounting  الضريبية المحاسبة : الفرع الخامس
تيجة قيامها ن ؤسساتالذي حتققه امل، و قياس حجم الدخل اخلاضع للضريبة على اإليراد وأهتتم حبساب          

السياسات املالية و  مبا يتالئم و ، السائدة يف الدولة الضريبيةاألنظمة اإلقتصادية و وانيني و لقوفقا ل ،ختلفةبأنشطتها امل
 54.أسس توزيع الثروة يف اجملتمعو 

 المحاسبة الحكومية: الفرع السادس  
حدات تلخيص العمليات املالية  املتعلقة بالو و اإلجراءات اليت حتكم عملية تسجيل و هع جمموعة القواعد 

اإلجراءات اليت و األسس و ختتص احملاسبة احلكومية بتحديد املبادئ و ، 55ع العام بذات الطا( احلكومية )اإلدارية 
ئ اليت حتكم إعداد املوازنة دكما توفر األسس واملبا  ،أنشطة احلكومة تقييملدورة املستندية الالزمة لقياس و حتكم ا

 56.يذالرقابة على التنفو تنفيذها و العامة للدولة 

 ouditingالحسابات تدقيق : سابعالفرع ال
للوقوف على ، اإلجراءات املتناسقة الالزمةاحملاسبة جمموعة  الطرق واملقاييس و  فروع من الفرع هذا يتضمن

 صحة من احملاسبية للتحقق والدفاتر السجالت فحص إجراءات حتكم اليت العلمية باملبادئ مدى إلتزام احملاسبني 
  57.اخلتامية يةاملال القوائم

  محاسبةلل حديثة فروع : ثامنالفرع ال
من خالل قياس كل من  للمؤسسةص هذا الفرع للمحاسبة عن اآلداء اإلجتماعع ني :االجتماعية المحاسبة -1

 .58نتيجة أدائها ملسؤولياهتا اجتاه اجملتمع املؤسسةالعائد اإلجتماعع على التكاليف واملنافع اإلجتماعية و 

                                                                   
 .01،ص0222،اجلزء األول،منشورات األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك،أصول المحاسبة الماليةيد ناجع ،احليايل ول 53
 .02:املرجع نفسه،ص 54
 .02:،مرجع سابق،صأصول المحاسبة الماليةاحليايل وليد ناجع ، 55
 .02.،مرجع سابق،ص-ةاألصول العلمية و العملي–مبادئ المحاسبة المالية ، حممد سيد درويش عبد الناصر 56
 .09- 10 :ص ،1998 األردن، عمان، للنشر، املستقبل دار ،المحاسبة أصول اخلطيب ، راغب  خالد  57
 .02.مرجع سابق،ص،-األصول العلمية و العملية–مبادئ المحاسبة المالية  ،حممد سيد درويش عبد الناصر 58
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 اخلاصة البيانات بقياس وتقوم، املوارد من كمورد األفراد عن باحملاسبة هتتم :البشرية لمواردا محاسبة -2
 باملوارد اخلاص األداء وتقييم، اإلدارية املعلومات جبمع، املستفيدة لألطراف هذه املعلومات وتوصيل البشرية باملوارد
 اختاذ على يساعد مما، املختصة لألطراف قدميهاوت، دورية بصفة وقياسها وتسجيلها وجتديدها وتصنيفها البشرية

 .59 األداء للتخطيط وتقييم املناسبة القرارات

 المبادئ المحاسبيةو الفروض  :الرابع المطلب
مفاهيمها و املبادئ و ض عدد هذه الفرو  أن إال، من أهم املقومات الفكرية للمحاسبة واملبادئ تعترب الفروض

املبادئ احملاسبية و  ضالفرو فاهيم و إال أن جهود توحيد امل، لعوامل عديدة نتيجة، أخرى إىل دولة من خيتلف قد
سنحاول من خالل هذا املطلب أن نتطرق إىل أهم الفروض ، و قائمة يف ظل أعمال التوحيد احملاسي الدويل

 :املبادئ احملاسبية املعروفة يف األدبيات احملاسبيةو 

 المحاسبية الفروض :الفرع األول
 املنهج حسب البداية نقطة تشكل احملاسبية الفروض فإن احملاسي لفكرعىن بااسات اليت ت  من خالل الدر 

 والعمل، صحتها من والتحقق للفروض اإلختبارات إجراء بعد عملية نتائج إىل التوصل هبدف ذلك ،اإلستقرائع
 جمموعة ذكر من مععلمرجع  ويف احملاسبة ال يكاد خيلو ، 60مبادئ شكل على وصياغتها، النتائج تعميم على

 أنواعهاو  عددها حيث من الفروض تلك حتديد على وهنائع عام إتفاق يوجد ال أنه إال، احملاسبية الفروض
 الفروض من فرضا اآلخر يراه حني يف، مبدأ   احملاسبية الفروض أحد يعترب مندرجة أن هناك  إىل، مضامينهاو 

 واملعتمدة احملاسبني بني عليها املتعارف الفرضيات من جمموعة"ا ة على أهناحملاسبي الفروض تعريف وميكن، احملاسبية
،  61"احملاسبية النظم هبا تتأثر اليت للمتغريات تبعا هاتغري   ميكنو ، اخلتامية واحلسابات املالية البيانات لفهم كأساس

 أن ربتيع من الباحثني من هناكو  62فروض مخسة هع احملاسبة أدبيات يف املنتشرة األساسية الفروض نكما أ
 أن وميكن، املالية والتقارير املعلومات لفهم أساسا كوهنا يف احملاسبية الفروض أمهية تكمن، و أربعة احملاسبية الفروض

 :الفروض هذه مفهوم بإجياز نشرح

                                                                   
 3 ص بق،سا ،مرجعمبادئ المحاسبة المالية الدليمع وآخرون، خليل 59
 .011:سابق،ص ،مرجعالمحاسبة نظرية في مقدمةالعزيز، عبد كمال النقيب 60
  .05ص سابق، مرجع ،مبادئ المحاسبة و تطبيقاها اهلنيين ، إميان و األخرس عاطف61
  .391:ص:سابق ،مرجعالمحاسبي الفكر تطورحنان، حلوة رضوان62
 مرجع  ،المراجعة و المحاسبة نظرية في مقدمة عطا، بين علع حممد حيدر: و أنظر كذلك .303-309:سابق،ص ،مرجعنظرية محاسبيةأمحد رياحع  بلقاوي، :ذلك يف أنظر

 .سابق مرجع احلاسبة، نظرية الشريازي، عباس كذلك أنظر و .50-28 :ص ،سابق
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 فتصبح، هاكمالَّ  عن احملاسبية الوحدة فصل يتم الفرض هذا خالل من: المحاسية الوحدة فرض  -أوال
 ؛63هاكمالَّ  ذمة عن مستقلة مالية ذمة هلا وتصبح، هاكمالَّ  شخصية عن مستقلة نويةمع شخصية هلا

 عمر عن مستقل قتصاديإ عمر هلا االقتصادية املؤسسة أن، الفرض هبذا يقصد: اإلستمرارية فرض  -ثانيا
 ومن، ذلك فخال إىل تشري قرينة موضوعية تظهر مل ما ايةهن ال ما إىل حياهتا يف مستمرة فاملؤسسة، أصحاهبا

 فرض ويعترب، إفالسها وتنظيمها أ إعادة وأ املؤسسة تصفية، االستمرارية فرض تناقض اليت القرائن أمثلة
 . 64للمؤسسة اخلتامية املالية القوائم مبوجبه تعد الذي الزاوية حجر االستمرارية

 تكون) ، مالية فرات دةع إىل املؤسسة عمر تقسيم إمكانية على، الفرض هذا يقوم: الدورية فرض  -ثالثا
 يعمل اليت اليت بالضوابط الفرض هذا يرتبط، و 65( األحيان بعض يف شهرية حىتو أ سنوية نصفو أ سنوية الفرات هذه

كما يساعد هذا ،  والتنبؤ للمقارنة قابلة جيعلها منتظمة دورية بصورة املالية التقارير إعداد أن كما،  احملاسب خالهلا
  ؛66القرار اختاذ يف مفيدة جيعلها مما الكافية بالسرعة علوماتامل تقدميب فهو يسمح ،املالئمة خاصيةالفرض يف حتقيق 

 تقييم إستخدامها عند نستطيع، للبيانات قيمة تعطع النقدية الوحدات إن :القياس وحدة فرض  -رابعا
 أهنا حيث، عددية بصورة  هاعلي حتدث اليت والتغريات اإلقتصادية املوارد عن النقدية الوحدات تعرب  ، و األصول

 القرارات إختاذ هبدف، احملاسبية البيانات ملستخدمع مفيدا أساسا نقدية بوحدات عنها املعرب للبيانات تعطع
  .67النقد وحدة ثبات وهو  أساسع إفراض على الفرض هذا بىني   كما،  الربح يددحتو  املالئمة

 القرنيني يف املزدوج القيد حماسبة بظهور رضالف هذا ارتبط لقد: المحاسبي التوازن فرض  -خامسا
 من الفرض هذا ينطلق حيث، 68 العامة امليزانية وتوازن املراجعة ميزان بتوازن احملاسي التوازن ويتحقق ، 05و02

 العمل لصحة رطشوي، أكثر وأ حساب منهما كل يتضمن طرفان هلا عملية كل أنمفادها  بديهية مسلمة
 دفر من إنطالقا احملاسبية الدورة مراحل كافة خالل األساس يستمرو ، الطرفني كال يف قيمال تتساوى أن احملاسي
 .69 املالية بالقوائم إنتهاءو  املراجعة فميزان األستاذ بدفر ومرورا، اليومية

                                                                   
اإلقتصادية الوحدة الليةاإلعتبارية،إستق الشخصية،املعنوية اإلقتصادية،الشخصية الوحدة:مثل،خمتلفة مصطلحات ضمن أيضا جندها...  

 .02: ص مرجع سابق، ،والعلمية العملية األصول ،المالية المحاسبة مبادئ ، حممد سيد درويش عبد الناصر  63
 18 ص سابق، مرجع ،المحاسبة أصولاخلطيب ، راغب  خالد  64
  .50 :ص ،مرجع سابق ،المراجعة و المحاسبة نظرية في مقدمة ،حيدر حممد علع بن عطا  65
 .09: ص ،0228 عمان، التوزيع، و للنشر إثراء األوىل، الطبعة ،المالية المحاسبية مبادئ حنان، حلوة رضوان  66
  .50 :ص ،مرجع سابق ،المراجعة و المحاسبة نظرية في مقدمة ، حيدر حممد علع بن عطا 67
 .22: ص ،0882 السعودية ، للنشر، املريخ دار  ءاألول،اجلز  الثانية ، الطبعة ،المتوسطة المحاسبية وجيانت، جريي كيسو، دونالد ـ 68
  083:سابق،ص مرجع،المحاسبية النظرية في مقدمةالعزيز، عبد كمال النقيب 69
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 المحاسبية المبادئ: الثاني الفرع
صة يف بصفة خاحقول املعرفة و توفرة يف كثري من تعترب املبادئ العلمية مرحلة نضوج فكري قد ال تكون م

تفاق بني احملاسبني إال يوجد هلذه املبادئ إال أنه احملاسبة  نعلى الرغم من تضم  و ، جمال العلوم اإلجتماعية
 .70مضامينهاو ى عددها املهنيني علاألكادميني و 

 اتباع يف اسباحمل احملاسبية املبادئ حتديد يساعدو ، احملاسبية الفروض من احملاسبية املبادئ إشتقاق تمي 
 مشكلة حلل والدليل املرشد هع احملاسبية فاملبادئ، املبادئ هذه مع تنسجم اليت احملاسبية والقيود اإلجراءات

 القت اليت العامة القواعدو  القوانني تلك احملاسبية باملبادئ ويقصد، 71معني حماسي إجراء اختاذو أ، طارئة حماسبية
 إليه يلجأ، للعمل دليالو  مرشدا باعتبارها ،العملع لتطبيقا يف مهنيا عداداواست النظري اإلطار يف عاما قبوال

 : يلع فيما سرد أهم هذه املبادئ وميكن، هلا احللول إجيادو  احملاسبية املشاكل ملواجهة احملاسبون

 أساس ثلمتالتكلفة التارخيية  وأ احليازة كلفة فإن  املبدأ هذا إىل إستنادا: التاريخية التكلفة مبدأ -أوال
 أي أن آخر مبعىن، املال رأس على احلصول فيها مبا اخلدماتو  السلع كافة حبيازة اإلعراف راضألغ مالئم تقومي

 بذحي  ، و 72القيمة بتلك املالية الكشوف يف تثبيته ويتم، احليازة تاريخ يف التبادل سعر أساس على تقوميه سيتم بند
عدة ل ذلكو  املالية القوائم عناصر لقياس  كأساس التارخيية التكلفة مبدأ ستخدامإ القوائم  وامعد  و  مستخدموا

 : نذكر منها مايلع أسباب
 عندبالكامل  ومعروفة حمددة األسعار ألن، وموضوعيتها صحتها من التحقق بسهولة تتميز التارخيية التكلفة - أ

 .التغري وأ للجدل قابلة غري وهع التجارية املعاملة وأ الصفقة حدوث
 .هلا املؤيدة والوثائق املستندات لتوافر نظرا  ،واقعية التارخيية التكلفة ربتعت . ب

 عندما عموما متشائما موقفا يسلك أن احملاسب على املبدأ هذا يفرض: الحذرو  الحيطة مبدأ  -ثانيا
 للموجودات قلاأل القيم عن اإلبالغ املبدأ هذا يفرض حبيث، املايل اإلبالغ ألغراض احملاسبية الطرق باختيار يقوم

 التقارير يف واإللتزامات واخلسائر بالنفقات اإلعراف يتم حيث، واملصاريف لإللتزامات لىعاأل القيمو  اإليراداتو 
 اسبةاحمل توجه ومع، فعال حتققت إذا إال واألرباح باإليرادات اإلعراف  يتم ال، و احلدوث حمتملة كانت وإن حىت

 على اإلعتماد من التخفيف الضروري من أصبح فقد، املستثمر تستهدف مالية وماتلمع تقيم إىل احلايل وقتنا يف

                                                                   
 .003:،مرجع سابق،صالحاسبة نظرية س ،عباالشريازي  70
 202:سابق،ص ،مرجعالمحاسبي الفكر تطورحنان، حلوة رضوان71
 .308:،مرجع سابق،صةنظرية محاسبيبلقاوي أمحد رياحع  ، 72
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، 73عامة كقاعدة وأ اإلعتيادية غري الظروف يف إسرشادي كدليل إستعماله ويكفع، احلذرو  احليطة مبدأ
 ومبدأي القياس وحدة فرض مثل، أخرى ومبادئ فروض مع يتعارض قد املبدأ هذا تطبيق أن إىل باإلضافة

 .74املالية الفرات من عدد خالل النشاط بني املقارنات إجراء صعوبة إىل يؤدي مما، واإلثبات احاإلفص
 يقتضع والذي، احملاسبية الدورة فرض من املبدأ هذا شتقي  : اإليراد بالمصروف مق ابلة مبدأ  -ثالثا
مي قائمة الدخل إىل وتقد، دورية ومنظمة قصرية زمنية فرات خاللؤسسة اإلقتصادي للم نشاط نتيجة قياس

باإليرادات  النفقات مقابلة مبدأ تطبيق أن نالحظ لكلذ ،املؤسسةخارج و مستخدمع البيانات احملاسبية داخل 
 احملاسبية الدورة خالل حدثت اليت املصاريف حتديد وعند، ذاهتا بالدورة املتعلقة واإليرادات النفقات حتديد يتطلب

 .75أصول إضافة وأ بإنشاء املرتبطة وتلك النشاط حبجم تبطةاملر  املصروفات بني التفرقة يتعني
 بالنسبةالعناية و درجة أكرب من اإلهتمام  إعطاء على   املبدأ هذا ينص: النسبية األهمية مبدأ  -رابعا

 ضرورةأي الركيز على ، مقارنة بغريها من البنود أكربتشكل أمهية اليت اليت تتضمنها القوائم املالية و  لعناصرل
 املالية القوائم لقارئ الشخصع احلكم على أثرت   اليت، و ات إقتصادية جوهريةاألحداث اليت هلا تأثري  عن إلفصاحا
 البيانات من املستفيدين قرارات على تأثريه ومدى، ونوعه العنصر حبجم األمهية وترتبط، القرار اختاذه عمليةو 

غري  مهم أو لقرار بشأن ما هوا  فإن عملية اختاذ، تعريف ميداينونظرا إلفتقار هذا املبدأ إىل ، احملاسبية واملعلومات
 76.إىل احملاسبع يرج ،قدير األمهية النسبيةوت غري ضروري وضروري أمهم، 

 دقيق بشكل رصو  ت   حبيث املالية الكشوف إعداد يتم أن املبدأ هذا يتطلب:التام  اإلفصاح مبدأ  -خامسا
 وواضحة كافية معلومات املالية القوائم قدمت   أنو ، السابقة الفرة يفاملؤسسة  على أثرت اليت اإلقتصادية األحداث

  77مستثمرلل بالنسبة مهمة تكون معلومة أي إخفاءو أ حذف يتم مل أنه، ضمنيا يعين حاإلفصا  فمبدأ، مضللة وغري
 يف اديةاإلقتص املؤسسة إستمرار ضرور على املبدأ هذا ينص: النسق اتباع في الثبات مبدأ  -سادسا

 املبادئ هذه يف تعديل وأ تغري  وأي، املتعاقبة احملاسبية الفرات خالل، احملاسبية والطرق املبادئ نفس تطبيق
 وأ التغيري يف املؤسسة من رغبة أي فإن هذا وعلى، مظللة املالية املعلومات جيعل أخرى إىل فرة من والطرق

                                                                   
 .321-325:نفسه،ص املرجع73
 .30: ص سابق، مرجع ،-األصول العلمية و العملية–مبادئ المحاسبة المالية  درويش، سيد حممد الناصر عبد 74
 ،يف العلوم اإلقتصادية دكتوراه أطروحة  ،اليةالم القوائم على التضخم أثر الستبعاد مقترح نموذج مع للمحاسبة التقليدية النظرية على التضخم أثر دراسة ، بالرقع تيجاين75

 .25: ص ،0225 عباس، فرحات جامعةكلية العلمة اإلقتصادية والتجارية و علوم التسيري،
  .322:سابق،ص مرجع ،النظرية المحاسبية، رياحع بلقاوي أمحد 76
 .322-323:نفسه،ص املرجع77
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 احلسابات على أنعكاساتهو  أسبابه عنو  التعديل وأ لتغيريا هذا عن اإلفصاحاملؤسسة  يستلزم من ، التعديل
 . 78املايل املركز قائمة و اخلتامية

منهما تسميات  عطيت لكل  إن أ  و ، آن واحديف مبدأ و إن املوضوعية هع فرض : الموضوعية مبدأ: سابعا
 ؛79واحد مع  أن املضمون، فالبعض يعتربون املوضوعية فرضا يشتقون منه قابلية التحقق، خمتلفة

 وسائل استعمال خالل من، موضوعية أدلة على بناءا املالية العمليات إثبات ضرورة على املبدأ هذا ينصو 
  يف عادة الوسائل هذه وتتمثل، والقياس املالحظة عمليات يف الدقة عدم درجة ختفيض يف احملاسب تساعد رقابية

  سليمة املختلفة للفئات املقدمة املالية واملعلومات اتالبيان تكون أن بضرورة هذا املبدأ يقضع كما،  املستندات
 . 80حتليلها وأ بإعدادها يقوم ملن الشخصية واآلراء األحكام عن بعيدا موضوعع أساس على وقائمة

، ويتم اإلعراف باإليرادعوامل عدة نتيجة تتعرض أصول املؤسسة للزيادة   :مبدأ اإلعتراف باإليراد -ثامنا
 :81مها  باإليراد كما جيب أن يتحقق شرطان لإلعراف،  عند اإلنتاجو عند نقطة البيع أو أ عند إستالم الثمن

 قابل للتحقق؛و أن يكون اإليراد قد حتقق أ - أ
 .اكتمال عملية اكتساب اإليراد - ب

شتق هذا املبدأ من فرض التوازن احملاسي الذي يقتضع التعبري عن ي   :مبدأ القياس الكمي   -تاسعا  
ات اإلقتصادية دون اإلعتماد على العبارات الوصفية  اإلنشائية الناجتة عن األحداث غري املعلومو األحداث 

 .82تأمني التوازن احملاسيو ، م القيد املزدوجذلك ألن األحداث غري الرقمية ال تصلح لإلدخال يف نظا، الرقمية
 
 
 
 
 
 

                                                                   
  .08:ص.سابق، مرجع بيقاهامبادئ المحاسبة و تط إميان اهلنيين ، و األخرس عاطف 78
 .233،مرجع سابق،ص،تطور الفكر المحاسبيرضوان حلوة حنان 79
 .25:ص سابق، ،مرجعالمالية القوائم على التضخم أثر الستبعاد مقترح نموذج مع للمحاسبة التقليدية النظرية على التضخم أثر دراسة ،، بالرقع تيجاين80
 .50 :ص ،مرجع سابق  ،المراجعة و ةالمحاسب نظرية في مقدمة ، عطا حيدر بين 81
 .255:،مرجع سابق،ص،تطور الفكر المحاسبيرضوان حلوة حنان 82
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 لممشكلة االختالف في الممارسات المحاسبية بين دول العا: المبحث الثاني  
 

نظمتها القانونية والسياسية أو مها يَ أن لكل دولة تارخيها وقِ  ونظرا  ،اليت تعمل فيها تتأثر بالبيئة إن احملاسبة 
اسة بالنسبة فاحملاسبة حسَّ ، نموذج احملاسي فيها سيختلف أيضافإن ال، ها من الدولعن غري  متيزهااإلقتصادية اليت و 
هع جمموعة العوامل اإلقتصادية والسياسية والقانونية والثقافية  يئة هنااملقصود بالبو ، لبيئة اليت تعمل فيهال

وامل البيئية يف الفاعل للعوإنطالقا من الدور املأثر و ، أنظمتهاو جمموعها بيئة احملاسبة شكل يف اليت ت  ، والتعليمية
املطبقة  حملاسبيةاملمارسات او يم يف املفاهإنه من املنطقع أن نتوقع إختالف ف، فاهيم واملمارسات احملاسبيةتطوير امل

األبعاد هلذه أهم للوقوف على و ، دولة و أخرىباعتبار أن العوامل البيئية ختتلف بشكل كبري بني ، يف دول خمتلفة
ذلك الطرق العلمية املنتهجة من قبل الباحثني يف حقل احملاسبة لفهمها وك، هباباأسو اإلختالفات من حيث أصوهلا 

 :إىل العناصر التاليةلبمحث خالل هذا اسنتظرق 

 أسبابهاو مفهوم اإلختالف ات المحاسبية  : األول المطلب

  تصنيف األنظمة المحاسبية في العالم: الثاني المطلب
 للمحاسبة العالمية البيئةالسائدة في   المحاسبية النظم :الثالث المطلب
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 أسبابهو  مفهوم االختالف المحاسبي: األول  المطلب
 :التالية العناصر إىل املطلب هذا يف سنتطرق

 مفهوم االختالف المحاسبي:  الفرع األول
من ، و مع زيادة التجارة اخلارجية كان من احملتم على الشركات يف  أقطار العامل أن تتعامل فيما بينها

على مستوى و  هذا اإلطار وضمن، ليت تستعملها الشركات فيما بينهااحملاسبة تعترب لغة األعمال ا أن املعروف
أرباح  على نطاقمثال ، بدأت تظهر العديد من املشكالت، -اليت هع لغة األعمال كما أسلفنا -احملاسبة بالذات

ما ينجر تاريخ الدفع و و أ، تاريخ تسلمهو أبسبب التغريات بني تاريخ تسليم األمر بالشراء ) خسائر الصرف األجنيو 
قييم اليسر املايل أمرا غاية يف التعقيد بسبب إستعمال مبادئ أصبحت مسألة ت أيضا، (خسائرو عنه من مكاسب 

 أدت مشكلة اإلختالفات البيئية اليت عنفضال ، (حيث كان لكل دولة نظام حماسي خاص هبا) حماسبية  خمتلفة
أن رجال األعمال األوربييون كانوا يعتقدون  83لطفع أمنيحيث ذكر ، األهدافإىل اإلختالف يف املواقف و 

ت اليت أي جيب إحتجاز جزء من األرباح يف السنوا، بري أن النشاط اجليد جيب أن حيجز جزء من األرباحبشكل ك
ظة مما وذلك حىت يتسىن اإلستفادة منها يف السنوات اليت تكون فيها األرباح منخف، تكون فيها األرباح مرتفعة

، ظرة عادية يف العديد من الدول الصناعيةنظر إىل هذه املمارسة بنح ي  بوأص، سرية دعاهم إىل تكوين إحتياطات
 زميَّ  الذي يف ظل هذا االختالف، و لن يكون من السهل على عملية التوافق احملاسي تغيري مثل هذه املفاهيمو 

مما دفع الكثري ، املالية القوائم يف املعلومات حمتوى يواجه صعوبة يف فهم أصبح املستثمر الدويل احملاسبية األنظمة
نوضح أصوله من الذي ميكن أن و ثني يف حقل احملاسبة لدراسة أسباب هذا اإلختالف احملاسي احلاصل من الباح

 :خالل الشكل التايل
 
 
 
 
 

 

                                                                   
 .033:،الدار اجلامعية،اإلسكندرية،مصر،صالمحاسبة الدولية المؤسسات المتعددت الجنسيات، أمني السيد أمحد لطفع  83
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 أصول اإلختالف المحاسبي: (3)الشكل رقم
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أسباب االختالف المحاسبي: الفرع  األول

ظهرت العديد من ، على املستوى الدويل فات بني األنظمة احملاسبية حماولة لفهم أسباب هذه اإلختاليف
 :84من هذه األسباب مايلعأختصت هبا األدبيات احملاسبية و  التفسريات

فعندما تتبىن  ،يؤثر على قوة مهنة احملاسبة إن درجة حتديد القانون للممارسة احملاسبية: الق انوني النظام - أوال
أنظمة حيث تؤثر النظم القانونية و ، تكون سلطة مهنة احملاسبة ضعيفةجراءات احملاسبية اإلو احلكومة وصف املمارسات 

وانني القو هذه النظم القانونية و حملاسبية الضرائب على املمارسة احملاسبية من خالل العالقة الرابطية املوجودة بني  املفاهيم ا
ثر  من جهته كل ؤ كما  ي،  يها قيودالعايري احملاسبية وتشكل عحيث تتحكم هذه األخرية يف امل، الضريبية السائدة يف البلد

خلصوصية القوانني يف كل دولة فمن ونظرا ، مبادئ احملاسبةقانون التجاري على تطبيق قواعد و الو من قانون الشركات 
 .أخرى تبعا خلصوصية القانون يف كل منها و  ةاملمارسة احملاسبية بني دول  يف الطبيعع ظهور اإلختالف

                                                                   
 .01-03:ص،0889للمحاسبة، السعودية اجلمعية :،الرياضالعلمي الواقع و يالفكر  اإلطار :الدولية المحاسبة املنعم، عبد حممد ،اجلرب نبيه  84
 

 والقياس العرض في اختالف الفهم في اختالفات
 اسبيالمح

 المحاسبي االختالف

 بلد بكل والثقافي واالقتصادي االجتماعي المحيط

 المالية القوائم من الهدف في االختالفات

 المحاسبية المبادئ في االختالف

 

 

Source: Bernard et autres, comptabilité internationale, libraire cuibert, France ,1997, P 2. 
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تطور ممارسة دية يف الدولة على كل من تطبيق و يؤثر مستوى التنمية اإلقتصا: اإلقتصادي المستوى - ثانيا
فالدول ذات مستويات التنمية املنخفضة ، خاص بشكل املالية والتقارير عملية اإلفصاح وعلى عام بشكل احملاسبة

لدول اليت تشهد مستويات مرتفعة من التنمية ستكون حاجتها إىل أنظمة حماسبية معقدة أقل نسبيا مقارنة مع ا
 نوع على بناء احملاسبية السياسات من أشكال بعدة حتقيقها ميكن االقتصادية أن التنمية من وبالرغم، اإلقتصادية

تطور  على خاص أثر هلا يكون االقتصادية السياسات هذه من كل سياسة فإن، املختار االقتصادي النظام
 .احملاسبة على املختلفة هذه العوامل تأثري معرفة من بد ال وبالتايل، احملاسبة
على تطور معايري ...( دميقراطع، إشراكع)يؤثر النظام السياسع املنتهج يف أي بلد : النظام السياسي -ثالثا  

اسي التحكم سيكون خمتلفا عن النظام احمل، فالنظام احملاسي يف دولة ذات إقتصاد مركزي، إجراءات احملاسبة هباو 
 السياسية  األنظمة اختالف ظل ويف، السائد السياسع بالنظام احملاسبية املفاهيم ارتباط وحبكم، يف إقتصاد السوق

 للعرض احملاسبية فاحلرية، بلد كل يف احملاسبية املمارسات على  بظالله سيلقع اإلختالف هذا فإن، آلخر بلد من
 بلد؛ يأل السياسع الواقع ميليه مبا مرتبطة واإلفصاح

 األنظمة تشابه خالل من جليا ذلك يظهر حيث، احملاسبة على مؤثر سياسع ظرف  اإلستعمار يعترب كما
 ذلك على مثال وخري، هلا رةمستعمِ  كانت اليت بالدول مقارنة مستعمرة كانت اليت  الدول يف  السائدة احملاسبية

 .الفرنسية باحملاسبة  اجلزائر يف احملاسبة تأثر
 دولة ومواطن يتلقاه الذي التعليم مستوى بني وثيق ارتباط هناك عامة بصفة: التعليمي لمستوىا - رابعا
 احملاسبة املعايري  واستخدام فهم ميكن ال حيث، الدولة هبذه احملاسي املايل التقرير لتطبيقات فهمهم ومدى معينة

 هذه تفقد ال وحىت، احملاسبية املعايري هذه استيعاب يف تعقيد ألي تفادياوذلك ، معني تعليمع مستوى بتوفر إال
 :يلع فيما التعليمع املستوى يف املؤثرة العوامل أهم نلخص أن ميكنو ، جدوى دون تصبح، و فائدهتا األخرية

 .حتديدها يف املتبع واملقياس األمية مستوىو أ درجة -
 .الدولة ومتطلبات الحتياجات التعليم نظام مطابقة ىمد -
    لإلحتياجات مالئمته ومدى، (...نظري، علمع، عام، مهين، ديين تعليم) التعليمع للنظام العام االجتاه -

 . للدولة واإلجتماعية اإلقتصادية

احملاسبية األساسية ليس على  تعترب الديانة مهما كان نوعها ذات تأثري على املفاهيم: الديانة   -خامسا  
الديانة على مستوى فإذا ما أخذنا مثاال على تأثري ، العاملععلى املستوى توى الداخلع للدولة فحسب بل و سامل

ملناهض ملسألة توجهها الديين اإلسالمع  ا، و ال باململكة العربية السعوديةامث ميكننا أن نضرب، الدولة الواحد
 باملعامالت املرتبطة احملاسبية وتوصيل املعلومات لعرض وسائل إجياد منه كان ال بد منو ، القروضالفوائد الربوية و 

دائما يف و  فعلى سبيل املثال، ر الديانة على مستوى أوسع  خارج حدود الدولة الواحدةكما ميكن أن تأث  ،  اآلجلة
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نوك اإلسالمية على من خالل  النشاط الواسع الذي أصبحت تعرفه الب، طار تأثري الدين اإلسالمع احلنيفإ
لدراسات املتعلقة باألزمة املالية العاملية األخرية قدرة صيغ بعدما  بينت العديد من ا باألخصو ، الصعيد الدويل

إنعكاس مباشر على إنطالقا من هذه اخللفية  ظهر، لتصدي للمشكالت واألزمات املاليةاإلسالمية على ا التمويل
عن  وجود معايري حماسبة مالية إسالمية متفق عليها مهنيا وصادرة إىل حيث أدى  هذا التطور احلاصل، احملاسبة

 .املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية احملتضنة مبملكة البحرينو وهع هيئة احملاسبة ، هيئة مستقلة
وعة من افراد ممتيز جم، للثقافة على أهنا برجمة مجاعية للذهن اتعريف ( hostede)قدم :  الثق افة   -سادسا  

، اليابانية، اإلسالمية، الغربية، جمموعات وقام أسنتادا على عامل الثقافة بتحديد مثانية، على جمموعة أخرى
 ؛الالتينية ،األمريكية، اإلفريقية، الكنفوشيوسية، اهلندية
 إال أن تقسيم املمارسات احملاسبية، إجراءات احملاسبة بهت األعمال و قد تؤثر ثقافة البلد على كل من تطبيقا 

أن هناك أكثر من بلد جيمع بني  و هذا املقام هالشاهد يفو ، أمر مبالغ فيه ، هومل الثقافة فقطإستنادا على عا
ني املعايري الضوء  على التعارض الضمين ب( Dahowy)يف هذا الصدد ألقى و ، 85العديد من اجملموعات الثقافية

أوضح أمهية النزعة و ، اختذ مثاال لذلك مجهورية مصر العربية كأحد الدول الناميةو ، القيم الثقافيةاحملاسبية الدولية و 
 . 86مجهورية مصر كس على املمارسة احملاسبية داخل التباين الكبري يف السلطة مما ينعو ، عدم التأكدو  السرية إىل

، ثريا على وجود اإلختالف احملاسيإن اإلختالف يف لغات الدول يعترب من أكثر العناصر تأ:اللغة   -سابعا
اليت تعرب عن النواحع الفنيبة  املفاهيم و ات اإلستيعاب للكلمد من عملية الفهم و عق  شأنه أن ي   ن منأحيث 

 .للمحاسبة 

يف الدول األجنلوسكسونية تعتمد املؤسسات يف متويلها بدرجة كبرية على :طرق تمويل المؤسسات  -ثامنا
لذلك فإن االهتمام األساسع ، األسواق املالية اليت تستقطب فئات خمتلفة وغري متجانسة من املستثمرين

اليت حتتاج بدرجة أكرب إىل معلومات حول األداء املايل ، لى تلبية احتياجات هذه الفئاتللمحاسبة ينصب ع
وهذا ما يؤدي باحملاسبة إىل إعداد ، ومعلومات حول التدفقات النقدية وقدرة املؤسسة على حتقيق أرباح، للمؤسسة

 التنازل عليها؛و االحتفاظ هبا أ وأ ،لة تساعد املستثمر على اختاذ القرارات مثل شراء األسهموعرض معلومات مفصَّ 
، يسية اليت تتطلب اخلدمات احملاسبيةئتعترب الضرائب يف كل الدول أحد املصادر الر : النظام الضريبي :تاسعا

ع أن تكون هناك إختالفات يف املبادئ من املتوق فإنه، حيث أن نظام الضرائب خيتلف من دولة إىل أخرىو 
 .مة على املستوى الدويلاملمارسات احملاسبية املستخدو 

                                                                   
 .002:،مرجع سابق،صنظرية المحاسبةرتشارد شرويدر و آخرون، 85

86 Dahowy, K., et al., "The Conflict between IAS Disclosure Requirements and the Secretive Culture in 
Egypt", Advances inInternational Accounting, No. 15,2000. 
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 :هذه األسباب اليت أدت إىل اإلختالف احملاسي بني الدول من خالل الشكل التايلأهم وميكن توضيح 
 الدول بين المحاسبي اإلختالف أسباب( 4) رقم الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصنيف األنظمة المحاسبية  :الثاني    المطلب
 :التالية العناصر إىل املطلب هذا يف سنتطرق

 تصنيف األنظمة المحاسبيةنشأة  : الفرع األول
بالعقود ظهرت ، انعكاس ذلك على األنظمة احملاسبية بني الدولو ، مع بروز العالقة بني احملاسبة وبيئتها

غرض تسهيل فهم األسباب اليت تكمن وراء هذه اإلختالفات بالعديد من الدراسات ، األخرية من القرن املاضع
            دول أوربا الالتينية و ، (Anglo-American)خاصة بني الدول اإلجنلوأمريكية ، احملاسبية بني الدول 

( Continental  Eropean countries ) ،املهتمني و  حيث مكنت البيئات احملاسبية املختلفة املتخصصني
دول يف جمموعات تبويب المن تصنيف و  (املنظمات و األشخاص ، املهنينيو األكادميني منهم )بشؤون احملاسبة 

املتشاهبة يف عواملها البيئية ائص العامة و صالذي وضع الدول ذات اخل( Classification)التبويب  ووه، حماسبية
ميكن ، نيف احملاسي على املستوى الدويلكما أن الفاحص للدراسات املتعلق بالبحث يف التص،  يف جمموعة واحدة

فعملية ، نهج منوط بعدة خصائص تعترب ضرورية لتحققهاح علمع مم  درك أن العملية كانت تسري ضمن طر له أن ي  

 الديانة النظام اإلقتصادي النظام السياسي النظام القانوني النظام التعليمي

 القيم الثقافية

 قيم مهنة المحاسبة

 النظام المحاسبي

، ،الدار اجلامعية ،اإلسكندريةالمحاسبة الدولية المؤسسات المتعددت الجنسياتأمني السيد أمحد لطفع،: المصدر
 .    02:،ص0222مصر ،
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ك بأن تكون هنافهع تقضع ، يف ظل شروط معينة كانت تتسم باإلتساق،  التصنيف الدويل للممارسات احملاسبية
وكذلك كان من الضروري على كل الفروع أن ، ال يبقى أحد خارج التبويبو ، نوعو فروع كافية تشمل كل جنس أ

املنصبة اعتمدت الدراسات  و، ركما مت أخذ اهلرمية بعني اإلعتبا،  (Mutually exclusive)ري متداخلة تكون غ
مثل ( Deductive approach)مها املنهج اإلستنباطع على منهجني أساسيني و  على التبويب احملاسي

(AAA;1972 / Zeff;1968 / Muller;1967 ) املنهج اإلستقرائعو(Inductive approach  )مثل: 
 (Belkaoui ;1983 /Goodrich 1082 ;Nairk and frank 1980). 

، بني الدول( غريهاو من إقتصادية )إن كال من املنهجني يفرض أنه يف حالة وجود تشابه يف العوامل البيئية 
سامهت هذه  وقد، فإن هناك إحتماال بأن تكون هذه الدول تستخدم أنظمة حماسبية متقاربة إىل حد كبري

املمارسات و  تنوع يف األنظمةو اإلستنباطع يف الكشف عن وجود إختالف و دراسات جمتمعة بشقيها اإلستقرائع ال
 .87احملاسبية على نطاق واسع يف العامل 

 أسباب تصنيف األنظمة المحاسبية:الفرع الثاني  
ادة لتوفري صور واضحة حماول ج، احملاسبية هاظمِ معينة لن   خصائص بناءا على  جمموعات يف يعترب تصنيف الدول

 يف ميكن أن تشرك دولالهناك بعض  من منطلق أن ف، م احملاسبية السائدة على املستوى الدويلظعن أنواع الن
جموعات وفق  هذه الدول جمتمعةميكن أن تشكل  ، دول أخرى عن متيزها حمددة خصائص جمموعة معينة وفق

 واملشركة األساسية اهليكلية ذا التوجه ميكن أن تتوضح حيث من خالل ه، نفس األساس من اخلصائص املشركة
إذ  البد من أسباب جوهرية دعت  ذا التصنيف ال يأيت بصفة عشوائيةإال أن ه ،اجملموعات هذه من جمموعة لكل
 : 88فهناك عدة أسباب لعملية التصنيف احملاسي نذكر منها ما يلع( nobes and parker)حسب و ، إليه

 .عندما ينتقل من جمموعة إىل أخرى نظام معني تقدمو يساعد على وضع خطة لتطور أ التصنيف ميكن أن -

ملاذا و بدال أن يكون جملرد وصف كيف ، يف العلوم اإلجتماعية التبويب ميكن أن يستخدم لوضع معامل التطور -
جه عملية التوافق ل دراسة العوائق املنطقية اليت تواالتصنيف جيب أن يسه   على سبيل املثالف، الوضع احلايل

 .احملاسي

 .جعني الذين يعملون على املستوى الدويلااملر و التصنيف يساعد يف عملية تدريب احملاسبني  -
                                                                   

 022-022:،ص0200اململكة العربية السعودية،،النشر دار املريخالعربية، الدول على وانعكاساتها الدولية المحاسبة ، املربوك زيد حممد أبو 87
 .نفس املرجع 88
  اجملموعات على أساس هرمع شري هنا إىل استخدام كلمة تقدم  على اعتبار أن األنظمة احملاسبية يتم تبويبها يفنجيب أن(Hierarchy) 
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 أهمية التصنيف المحاسبي: الثالثالفرع  
ميكن أن نلخص و ، ت متعددةتعترب عملية التصنيف احملاسي غاية يف األمهية ويظهر ذلك ضمن جماال

 :يرجى احلصول عليها من عملية التصنيف احملاسي يف مايلع الفوائد اليتاألمهية و 

تعترب عملية التصنيف ذات أمهية بالغة :أهمية التصنيف المحاسبي على المستوى الدولي -أوال  
ألنظمة احملاسبية مع مقارنة اسبية على املستوى الدويل ال بد وأن يساهم يف وصف و نظرا ألن تصنيف األنظمة احملا

كذلك التفطن إىل احللول املمكنة هلا و  اعد الدول يف توقع املشكالتكما ميكن للتصنيف أن يس ،بعضها البعض
باإلضافة إىل أن دراسات التصنيف ، ول األخرى ذات اخلصائص املتشاهبةمن خالل مالحظة ما حيدث يف الد

امل على ثر هبا هذه العو ؤ ليت تالكيفية او لعوامل البيئية ايف بناء حماوالت جدية لتعريف وحتديد  تساعداحملاسي ا
 .احملاسبة
إذا كان ظاهر احلال يقول بأن هناك  : أهمية التصنيف المحاسبي بالنسبة للدول النامية -ثانيا

لتساءل عن حصة الدول النامية يف لفإن هذا يدفع بنا ، بني الدول يف بعض السمات البيئيةتشاهبات موجودة 
من و ، من خالل ما يوفره التصنيف احملاسي ن حيث البيئةاملتشاهبة معها مو ، ستفادة من جتربة الدول املتقدمةاإل

 :نلخص إطار استفادة الدول النامية من عملية التصنيف احملاسي فيما يلع أن هذا املنطلق ميكن
 ؛ة لدول النامية أن تصبح قادرة بشكل أفضل على فهم االنظمة احملاسبية املتاحا التصنيف احملاسي   نك  مي   -

 ؛احتياجاهتا و معرفة أكثر هذه األنظمة مالئمة لظروفها من لدول النامية ا التصنيف احملاسي   نك  مي   -

 ؛ع ما ميكن أن تكون عليه أنظمتهاتوق   من  لدول الناميةا التصنيف احملاسي   نك  مي   -

من مث تصور املسار  و رة يف احملاسبة من فهم أفضل  للعوامل البيئية املأثلدول النامية ا التصنيف احملاسي   نك  مي   -
 ؛  التخطيط ملستقبلها احملاسي وفقا ملا ميليه الواقع الدويلو  املالئم لعملية التوافق احملاسي 

دراسة مدى قدرهتا على تبين و من حصر األنظمة احملاسبية املتاحة لدول النامية ا التصنيف احملاسي   نك  مي   -
 .األنسب هلا 

 خصائص التصنيف المحاسبي: الرابعالفرع  



 تطور الفكر المحاسبي باتجاه توحيد المعرفة المحاسبية                                                  األول الفصل
 

32 
 

 العمل هذا أن إال، جمموعات يف ووضعها الدول تصنيف عملية لسهولة البعض تصور من الرغم على
 اجملال هذا يف األمريكية احملاسبة مجعية به صرحت ما ولعل، والفكري املنهجع العمل من شاقة جمهودات تطلبي
 :89يلع ماتتطلب توفر  تصنيفاللية عمأن  يف  منشورها جاء حيث، ذلك ىعل واضح دليل وهل
 يف والطرق نفس املعايري استخدام يتم حبيث ثابت بشكل التصنيف خصائص بينها فيما تتكامل أن جيب -

 إيل يؤدي خمتلفة وطرق معايري استخدام ألن وذلك، األحوال مجيع يف احملاسي النظام عناصر بني التمييز
 .خصائص خمتلفة إيل الوصول

 مجيع تشمل أن ىعل تكون قادرة حبيث اجملموعات من كايف عدد ىعل حيتوي أن جيب يداجل التصنيف إن -
 .العامل يف احملاسبية النظم

 .جمموعة من أكثر يف مدرج عنصر أي هناك يكون ال أن جيب -
 .هرمي ا ترتيب ا مرتب ا يكون أن جيب التصنيف -

 أهم محاوالت تصنيف األنظمة المحاسبية:  الخامسالفرع  
سنحاول يف مايلع ذكر أهم التصنيفات املوجودة يف ، و حماوالت لتصنيف املمارسة احملاسبية هناك عدت
 : 90األدبيات احملاسبية

 muellerتصنيف ميلر  :أوال  

إىل تأثري بيئة ، الذي صنف املمارسة احملاسبية للدول إستنادا  muellerدمت خطة التقييم املبدئية من قبل ق  
 :فيما يلع  muellerاجملموعات حسب وتتمثل ، األعمال املختلفة

 muellerميلر    الممارسات المحاسبية عند  تصنيف( 12)الشكل رقم  
 
 
 
 
 
 

                                                                   
 .090:،مرجع سابق،صأدبية مراجعة - الدولية المحاسبية النظم في التنوع ،  قياسالبحيصع حممد عصام 89
 .20-12:سابق،ص ،مرجعالدولية المحاسبةآخرون، و تشوي فريدريك 90

 أملانيا و اليابان              (ماعدا كندا)،      الكمنوولث الربيطاين    مريكيةالواليات املتحدة األ
 

 اسكندنافيا            إسرائيل و املكسيك            (ماعد هولندا ،أملانيا،اسكندنافيا)القارة األوربية 

 (                                                  ماعدا جنوب إفريقيا)إفريقيا            أمريكا اجلنوبية           الدول النامية يف الشرق األدىن و األقصى        

 الدول الشيوعية                                                   

 

2 

3 

4 4 
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16 

0 0 

 .20-12:سابق،ص ،مرجعالدولية المحاسبةآخرون، و تشوي فريدريك : المصدر
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أكدت جلنة تابعة جلمعية احملاسبة األمريكية على أن : تصنيف جمعية المحاسبة األمريكية -ثانيا
اخلمسة ميكن  اللجنة أن مناطق التأثري وأشارت، ميكن تقسيمها وفقا جملال تأثريهااملمارسات يف مجيع أحناء العامل 

 :الشكل املوايل يبني هذه املناطقو  مالحظتها يف الواقع

 جمعية المحاسبة األمريكيةمناطق تأثير المحاسبة  حسب  (12)الشكل رقم  
 
 
 
 

 
 تصنيف  تقدمي(  Nobes&Parker) من كل حاول: Nobes&Parkerتصنيف     -ثالثا

 بتصنيف قاما حيث، االستنباطع للمنهج استخدامهما خالل من للمحاسبة ةالفعلي والتطبيقات للممارسات
 باجلمود احملاسبة تتميز حيث، الكلع التوجه ذات الدول تضم األوىل وعةماجمل، ساستنيأ جموعتني ضمن الدول
 تتميز كما،  املستثمر احتياجات مراعاة دون احلكومية األهداف خدمة على يعمل حماسي مبخطط ارتباطها نتيجة

 مهنة أصحاب لتأثري فاعل دور أي هناك يوجد وال، املركزي التنظيم متطلبات مع متاشيا بالتماثل املالية القوائم
 احملاسبة توجيه على الدولة متارسه الذي التأثري قوة بفعلوذلك  ،هيئاتو  أكادمينيو  مهننيو  عاملني من احملاسبة

، حماسي أساس على ليسو  ضريي أساس على حتسب املشورع يجةنت جيعل مما، احلكومية اإلحتياجات تلبية وحن
 اخلاص القطاع احتياجات خدمة وحن احملاسبة تتجه حيث، اجلزئع التوجه ذات الدول فتضم الثانية اجملموعة أما

 وتكون باملرونة اإلجتاه هذا ضمن  احملاسبة وتتميز، اإلقتصادي النشاط مركز املؤسسة بإعتبار، األوىل بالدرجة
 تأثرها من أكثر باملهنة اإلجتاه هذا ضمن احملاسبة تتأثر كما،  املالية األسواق وجود نتيجة، جودة ذات املالية القوائم

 أن كما،  ضريي أساس على ليسو  مايل/  حماسي أساس على النتيجة حساب يتم وبالتايل، احلكومة تفرضه مبا
 املمارس التأثري خصوصية تعكس تفريعات جمموعة كل عن ينبثق حني يف اهلرم قمة يشكالن اجملموعتني هاذين

                       الواليات املتحدة األمريكية         أملانيا هولندا           فرنسا،إسبانيا،الربتغال،           بريطانيا     

 لدول الشيوعيةا      

1 2 3 4 

5 

 .20-12:سابق،ص ،مرجعالدولية المحاسبةآخرون، و تشوي فريدريك:  المصدر
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 التوجه جموعةو  الكلع التوجه جموعة)اهلرم قمة يف األساسية اجملوعة على اخلروج دون، دولة كل يف احملاسبة على
 :التايل الشكل خالل من التصنيف هذا طريقة بنين أن وسنحاول، 91(اجلزئع

 المحاسبية الممارسات أساس على المحاسبية ةلألنظم الهرمي Nobes يفتص (12)رقم  الشكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
اإلتفاقيات العامة للتجارة ، و اإلحتاد األوريب)عدلت االتفاقيات احلديثة مثل : التصنيف الحديث -رابعا  

، (ا الشرقيةاألنظمة اإلقتصادية املتغرية يف أورب، و اتفاقيات التجارة احلرة يف أمريكا الشمالية، و التعريفات اجلمركيةو 
 :92اجملموعات التالية على ذلكترتب و مناطق التأثري 

                                                                   
91 D. Alexander C. Nobes, Financial Accounting: An International Introduction, Pearson Education, 
England, 2004, p: 82. 

 .002-000:سابق،ص شرويدر،مرجع ريتشارد 92

 التقييم طرق

 ليالك التوجه

 اقتصادي

 حكومي

 حكومي قاري

 ضريبي أساس قانوني أساس

 السويد

 

 اليابان

 

 ألمانيا

 

 اسبانيا

 

 بلجيكا

 

 فرنسا

 

 إيطاليا

 

 الجزئي التوجه

 االقتصادية النظريات

 لألعمال

 هولندا

 

 األصل ذات العملية الممارسات

 البريطاني

 بريطاني تأثير أمريكي تأثير

 المتحدة ملكةمال نيوزلند أستراليا كندا أمريكية م .و

Source: D. Alexander C. Nobes, Financial Accounting: An International Introduction, Pearson Education, 

England,2004, p: 85. 
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 بلجيكا

 

 فرنسا

 

 إيطاليا

 

 الجزئي التوجه

 االقتصادية النظريات

 لألعمال

 هولندا

 

 األصل ذات العملية الممارسات

 البريطاني

 بريطاني تأثير أمريكي تأثير

 المتحدة ملكةمال نيوزلند أستراليا كندا أمريكية م .و

Source: D. Alexander C. Nobes, Financial Accounting: An International Introduction, Pearson Education, 

England,2004, p: 85. 
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، املكسيك، يشمل جمال التأثري األمريكع كال من كنداو :   united statesالواليات المتحدة   -0
 .أمريكا الوسطىو ، فنزويال

كال   ويشمل جمال تأثريها:: united kingdom /the netherland هولنداو المملكة المتحدة   -5
 .جنوب إفريقيازالندا و نيو ت اإلجنلزية السابقة مثل اهلند واسراليا و املستعمراو إسرائيل ندا و من إيرل

تشمل البلدان يف هذه اجملموعة  معظم دول و :: contnental/japan  اليابانو أوروبا الغربية   -3
 .اليابانو أوروبا الغربية 

ما عدا فنزويال ، أمريكا اجلنوبيةتضم هذه اجملموعة مجيع دول :: south America أمريكا الجنوبية -4
 .أمريكية -م -اليت تطبق املبادئ احملاسبية املتعارف عليها يف و

، (ما عدا جنوب إفريقيا)ل إفريقيا تشمل هذه اجملموعة معظم دو و :: third world العالم الثالث -2
 .العديد من دول الشرق األوسطو 

هذه اجملموعة مجيع بلدان أوربا الشرقية تضم و :: changing Economies اإلقتصاديات المتحولة -2
 .اليت كانت خاضعة لتأثري اإلحتاد السوفيايت

وقت قريب   حىتم هذه اجملموعة كوريا الشمالية وكوبا و وتض :: communistالدول الشيوعية -7
تغري وجهتها إىل  إال أن قبوهلا يف منظمة التجارة الدولية جعلها، كانت الصني ضمن هذه اجملموعة

 .0220اعتمدت نظام حماسي جديد سنة و ، السوق إقتصاد

 للمحاسبة العالمية البيئةفي   المحاسبية النظم: الثالث المطلب
 وحلول ضوابط ووضع، احملاسبية للممارسات عام إطار وضع حماولة على أنه احملاسي التنظيمشار إىل ي  

، 93احملاسي للتنظيم األساسية األدوات إحدى اسبيةاحمل املعايري وتعترب، هلا العملع التطبيق تواجه قد اليت للمشاكل

 احملاسي النموذج ومها، احملاسبية للممارسات بارزين اجتاهني بني للمحاسبة العاملية البيئة يف التمييز ميكنو 

 :التالية العناصر إىل املطلب هذا يف وسنتطرق ،القاري األوريب النموذج احملاسياألجنلوسكسوين و 

 

 
                                                                   

93
    .52 :صمرجع سابق،،العربية الدول على وانعكاساتها الدولية المحاسبة: املربوك زيد حممد أبو 



 تطور الفكر المحاسبي باتجاه توحيد المعرفة المحاسبية                                                  األول الفصل
 

32 
 

 Anglo-saxon   االنجلوسكسونية المحاسبة تنظيم إطار:  الفرع األول
وقد ، 19القرن صناعة اآللة البخارية يفو الصناعية  الثورة مع  سكسوين-األجنلو احملاسي النموذج ظهور تزامن 

الدول اليت ار الواليات املتحدة األمريكية و عرف هذا النموذج انتشارا واسعا يف العديد من دول العامل على غر 
كذلك يطبق هذا النموذج يف اململكة و أمريكا الوسطى ، و فنزويال، املكسيك، تدخل ضمنة جمال تأثريها مثل كندا

 النموذج أن هذا مييزو ، 94 جنوب إفريقيااهلند واسراليا ونيوزالندا و :زية السابقة مثل ياإلجنل املستعمراتو املتحدة 
 واملنظمات املهنيني احملاسبة خرباء هبا يضطلع تطويرها وكذا ةاحملاسبي واإلجراءات واملعايري املبادئ وضع عملية
هذا ما جيعل املعلومة احملاسبية و  95واحلكومة القوانني وتدخل توجيهات عن مستقل شبه بشكل، املختصة املهنية

 على ئبللضرا أثريباإلضافة إىل أنه ال يوجد ت، 96والتمويلية االستثمارية تخذي القراراتملاملالية أكثر فائدة و 
 من املؤسسة نوعني قدمفت  ، احملاسبية النتيجة عن مستقل بشكل للضريبة اخلاضعة فتحسب النتيجة ،احملاسبة

 بشكل مباشر الدولة إعتماد عدم ذلك إىل يف السبب يعزى، و حبت ضريي اآلخرو  حبت مايل األول، احلسابات
ىن عمب، 97املعلومات من املسامهني إلحتياجات اليت تستجيب بالطريقة احلسابات تصنيف يتم، و الدخل قائمة على

هذه اإلستقاللية بني احملاسبة  نتيجة لوجود مثل، و للمحاسبة ملستقلةخدام القواعد اأن الضريبة حتسب باست
حتسب بعيدا عن النتيجة فالنتيجة اجلبائية ، ال يؤثر على املمارسات احملاسبيةاجلبائع و فالنظام الضريي أ، الضرائبو 

 الدور حساب على احملاسي التوحيد أعمال يف اخلاص القطاع عىن بهالذي ي   اهلام  الدور يعكس ماو وه، يةاحملاسب
 من املبذولةو املعتربة  اجلهود، إمنا هع نظري، كما أن املراحل املتقدمة اليت أحرزها هذا النموذج،  الذي تقوم به الدولة

 .98األمريكية حدةاملت الواليات يف خاصة، احملاسبة ممارسع مهنة طرف

تعترب احملاسبة يف الواليات املتحدة األمريكية أفضل : ة في الواليات المتحدة األمريكيةالمحاسب -أوال
 ملعظم مرجعا تعترب أهنا كما،  صلب مرجعع تصوري إطار على هااالجنلوسكسونية وذلك الستناد منوذج للمحاسبة

 احملاسبة تأثري إىل إضافة، ةارز ب مكانة املالية السوق فيها حتتل ليتا األجنلوسكسونية املنظومة دول يف التوحيد مناذج

                                                                   
 28.:ص ،2010 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان .الدولية المحاسبية والمعايير الجديد المالي المحاسبي للنظام وفقا المعمقة المحاسبة ، هوام مجعة 94
 .66 :ص ،مرجع سابق العربية، الدول على وانعكاساتها الدولية المحاسبة ، املربوك زيد حممد أبو 95
 .28:ص ،مرجع سابق  ،العلمي الواقع و الفكري اإلطار :الدولية المحاسبة املنعم، عبد حممد ،اجلرب نبيه   96

97 Eve Chaipello et autres, Les normes comptables internationales, instruments du capitalisme financier, 
La Découverte, Paris, France, 2005, p : 020 . 
98 Jacqueline Langot, Comptabilite anglo saxonne, normes, mécanismes et documents financiers, 3ème 
édition, économica,Paris, 1997, pp: 20-21. 
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 املتحدة للواليات واملؤثر القوي احلضور بفعل األمريكية النظرة هيمنة نتيجة، الدولية احملاسبية ملعايريا على األمريكية
 99باحملاسبة املهتمة الدولية اهليئات خمتلف يف األمريكية

 (الفرانكوفونية) الق ارية المحاسبة ظيمتن إطار  : الفرع الثاني
دولة  02و، إال أنه يضم دول غري أوروبية على غرار اجلزائر، النموذج األوريبإسم طلق على هذا النموذج ي  

على عكس ، و املغرب، اليونان، إسبانيا، العاج ساحل، اليابان، الدامنارك، فرنسا، بلجيكا، أملانيا أخرى من بينها
بغرض ، احملاسبية املعايري وإعداد التوحيد بوظيفة للدولة مهيمن   ن هذ النموذج يتميز  باضطالعالنموذج األول فإ

القرارات  ال ختدم  متخذي على هذا فاملعلومة احملاسبة، و املستويات كل على الضرورية للتخطيط املعلومات توفري
ا أن القانون الضريي له تأثري واسع على كم احلكومة ومتطلبات احتياجات لتلبية مصممة هع بل، بالدرجة األوىل

ترتب وفقا للحسابات اليت أي أهنا تسجل و ، فاملصاريف حماسبيا تطرح تبعا للنظام الضريي"، املمارسات احملاسبية
 .100"اإلقتصادية للمصروف إن كان ذلك يؤثر على احلقيقةو حىت ، يقرها القانون الضريي
 القانوين املظهر اليت تغل ب، الصارمة القواعد احملاسبية ج على عدد منالنموذ ا هذ يف احملاسي يعتمد النظام

 للتقديرات فرصة ترك أي عدم لدرجة بالتفصيل يتميز حماسي قانون وجود من خالل، االقتصادي اجلوهر على
 .101الصارمةو  املوحدة العادل العرضو التسجيل  إجراءات من جمموعة حتدد حيث، املهنية األحكامو 

، الفرنكوفونية املنظومة لدول احملاسبية للنماذج مرجعا فرنسا يف  احملاسبة  تعترب: المحاسبة في فرنسا -أوال  
 باإلضافة رمسية هيئات قبل من احملاسبية املعايري إعداد ويتم، حماسي خمطط إىل ستناداإ التوحيد عملية تتم حيث

، املؤسسات ممثلع، املهنة أصحاب مثل حملاسبةبا عالقة ذات األخرى الفئات من جمموعةو  الدولة ممثلع إىل
 .102...الباحثني

 الق اريةو  االنجلوسكسونية اإلختالف ات األساسية بين المحاسبة: الفرع الثالث  
ميكن أن نبني أهم هذه اإلختالفات والقارية و  توجد العديد من اإلختالفات بني احملاسبة االجنلوسكسونية

 :من خالل اجلدول املوايل
 

                                                                   
كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و االقتصادية،  العلوم يف دكتوراه أطروحة ،الدولية التوحيد أعمال ظل في للمؤسسات المحاسبي النظام إصالح أهمية ، بلغيث مداين بن 99

 .2:ص ،2004 اجلزائر، جامعة علوم التسيري،
100 Pascal barneto,Norm IAS/IFRSNApplication Aux état Financier, 2edition,Dunod,paris, 2004,p :05 . 

 .160 :ص ،2002 مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،الدولية المحاسبة ، القباين ثناء  101
 . 73 -72 :ص السابق، مرجعالعربية، الدول على وانعكاساتها الدولية المحاسبة ، املربوك زيد حممد أبو 102
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 النموذج الق اريو اإلختالف ات األساسية بين النموذج اإلنجلوساكسوني  (15) رقم  الجدول

 
 النظام المحاسبي اإلنجلوساكسوني النظام المحاسبي القاري البيان 

، الربتغال، اليونان، أملانيا، بلجيكافرنسا أمثلة عن الدول المطبقة للنظام
 ...أيطاليا

، أسراليا، تحدةاململكة امل، الواليات املتحدة األمريكية
 ...إيرلندا

 األسواق املالية  البنوك  التمويل مصادر

 القطاع اخلاصو اإلجتاه حن اإلجتاه احلكومع الثقافة

 تتضمن   حيث املدون القانون سيطرة - النظام القانوني
 التفاصيل احملاسبية مجيع القوانني

 مهمة اخلاصة املنظمات تضطلع والقضاء  سيطرة -
 احملاسبية اعدالقو  إعداد

 إستقالل احملاسبة عن الضريبة الضرائبو  احملاسبة بني  وثيقة عالقة النظام الضريبي

  بصفة أساسية املستثمرون املستثمرون، الضريبية السلطات، الدائنون المستخدمون الرئيسيون للمعلومة المالية

 ملوثوقيةاو العرض  عدالة - احلذرو تسيطر عليها احليطة  المحاسبية المبادئ

 إعالن واسع إعالن حمدود المالية المعلومات عرض مجال

 القياس بدائل من معترب عدد نتائج المادة المحاسبية
 التقييمو  

 التقييمو  القياس بدائل من  حمدود عدد

 احلذرو  احليطة مبدأ سيطرة - حساب األرباح
 األرباح توزيع يف حمدودية -
 ظاهرة غري إحتياطات تكوين -

 ة مبدأ إستقاللية الدوراتسيطر -
 ال حدود لتوزيع األرباح-

 ال توجد إحتياطات غري ظاهرة
 الضرائب عن احملاسبة إستقاللية الضرائبو  احملاسبة بني متبادل تأثري والضرائب المحاسبة بين العالقة

Sourse : Bernard  raffounier et autres  , comptabilité internationale, Vuibert, Paris, 

France, 1997. 
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 توحيد المعرفة المحاسبية واإلتجاه الدولي نح:المبحث الثالث  

 
 ختتلف فهع لالتصال أساسية وسيلة باعتبارها احملاسبة أن االقتصادية لألنشطة املتنامع الدويل البعد أظهر

توسع ها و وضوح من زاداليت و  احملاسبية املشكالتمما أفرز العديد من ، آلخر بلد من تطبيقها وطرق مبحتواها
 وانتشار، العوملة ظل يف العاملع االقتصاد به يتميز أصبح الذي واالنفتاح الدولية للتجارة ملتسارعا والنم رقعتها

 .اجلنسيات املتعددة الشركات
 على املطروحة احملاسبية املشاكل للتجاوب مع حلول توفري على العمل تطلب املالية األسواق إنتعاش إن 

 والدولية واإلقليمية احمللية املنظمات من العديد  قبل من املبادرات توالت  السياق هذا ويف، الدويل ستوىامل
 أسس بني االتساق من ممكن قدر أكرب إجياد على والعمل احملاسبية االختالفات  لتقليص، جادة حاوالتكم

 اإلختالفات لتخفيض كآلية احملاسي التوافق ةفكر   جاءت هنا من، معلومات من حتتويه وما املالية القوائم إعداد
مسار توحيد املعرفة على  وللوقوف، بعد فيما جاء الذي الدويل احملاسي للتوحيد  مبدئية كخطوةو  احملاسبية
 :التالية العناصر إىل املبحث هذا خالل من سنتطرق، احملاسبية

 تحقيق التوافق  و حاسبية  الم تق ليص اإلختالف ات والتوجه الدولي نح     :األول المطلب
 أهم التنظيمات الدولية المساهمة في عملية  التوافق المحاسبي   :الثاني المطلب
 تحقيق  التوحيد  و القضاء على   اإلختالف ات المحاسبية    ونح التوجه الدولي     :الثالث المطلب

 التوحيد المحاسبي الدولي      :الرابع المطلب
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تحقيق التوافق  و المحاسبية   تق ليص اإلختالف ات لدولي علىالعمل ا   :األول المطلب
 المحاسبي  

 :التالية العناصر إىل املطلب هذا يف وسنتطرق
 الدولي المحاسبي التوافق : األول الفرع

 وخاصة الدولية احملاسبة ارس ملواضيعالدَّ  يشعر ما غالب ا: التوافق المحاسبي الدولي مفهوم -أوال
          التوحيد ومعفهكال من موافق احملاسي و تبني مفهوم ال التمييزو  فهمال اىل حباجة أنه احملاسي التوافق موضوع

الباحثني  ن من قبل بعضاستخدمي   ما عادة حيث، Standardization  واملعايرة Uniformity ( التماثل )
 التوافق بني و  اذين املفهومنيه يقع  اخللط بني دائما ما و ، Harmonization  التوافق لعملية لإلشارة بتداخل
 لتفرقة بني كل مفهوم؛ا الضروري من أنه وجدناوبالتايل ، احملاسي
 خمتلفة حماسبية معايري تطبيق يعين Accounting Harmonization : - التوافق المحاسبي -0

 املوجودة اسبيةاحمل ظمالن   انسجام زيادة عملية وه التوافق مبعىن أن، للجميع واحد معيار من بدال معينة بطرق
 أن كما،  بينها املوجودة الضرورية غري املمارسات من التخلص طريق عن وذلك العامل يف املختلفة الدول يف

 أن يعين الذي التوحيد من قبوال أكثر هذاي عترب و ، املختلفة النظر وجهات بني التوفيق يتضمن التوافق
 ألنظمةل ومقارنة اختبار عملية يشمل وفه إذن، 103آلخرينا قبل من تبنيها جيب ما بلد يف املتبعة اإلجراءات

 تلك مجع على العمل ذلك بعد مث، واالختالف التشابه نقاط ومعرفة مالحظة لغرض املختلفة احملاسبية
 .بعضها مع املختلفة األنظمة

 احملاسبة إىل استخدام متيل أدبيات Accounting Standardization : المحاسبية المعايرة -5
 العمليات لقياس األساسع املرشد احملاسي اجملال يف يعين الذي "املعيار" من مشتقو وه "املعايرة "مصطلح

 للمستفيدين املعلومات إيصال مع أعماهلا ونتائج  للمؤسسة املايل املركز على تؤثر الظروف اليتو  واألحداث
 الطرق ىف( Uniformity)د توحي لوضع حماوالت هى للمعايرة ىف احملاسبة لذلك فإن احملاوالت، منها

 . 104السلطة قبل من هبا املصرح النسخة وا النموذج سيكون للقياس املستخدم والنموذج، احملاسبية
 أسس فرض إىل التوحيد مفهوم يشري  - Accounting Uniformity : المحاسبي التوحيد -3

                                                                   
 .35:مرجع سابق،ص ،العلمي الواقع و الفكري اإلطار :الدولية المحاسبة املنعم، عبد حممد ،اجلرب نبيه   103
 .37 0:ص سابق، مرجع ،الجنسيات المتعددة الشركات الدولية المحاسبة ، أمني السيد أمحد لطفع 104
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خطة  ووطة تشري إىل أهنا نظام أمبثابة حالة مشر  فالتوحيد يعترب، أخرى دولة على ما لدولة حماسبية وقواعد
إعداد قوائم حسابات يف و ، املؤسسةبيانات على مستوى لتتضمن جمموعة من الرتيبات اخلاصة بستجيل ا

املوازنات خلدمة أهداف سابات والقوائم و حلاالقواعد واإلصطالحات والتعاريف و إطار حمدد من األسس و 
 درجة وتوافر، التجانسو اليت يكون فيها كل شيئ يتسم باإلتساق بالتايل فالتوحيد يشري إىل احلالة و ، 105 معينة
 والتوحيد هإذ أن ، الدويل املستوى على واحدة احملاسبية واملمارسات مما يعين أن كل املبادئ التماثل من عالية

حيث ، واخلاص العام من القطاع كل مؤسساتو ، املستعملني ملختلف املوحدة املعايري توفري جمموعة من
106املنجزة العمليات خمتلف لتسجيل موحد مرجعو  حماسي إطار رب يعت

. 

 عالقة لنا تظهر سبق مما: المحاسبي والتوحيد المعايرة،  التوافق مف اهيم بين العالقة: ثانيا
 نهابي املشركة القاسم أن بإعتبار، احملاسي والتوحيد، املعايرة، التوافق مفاهيم بني وتبادل التأثري  اإلتصالو  التداخل

 كاهل تثقل أصبحت اليت احملاسبية املشاكل من احلدو ، دويل مستوى على احملاسبية األنظمة جتانس حتقيق وه
التوافق  وهع الثالثة املفاهيم هذه يرى أن وفه:يذهب إليه حكمت الراوي ما وهذا متاما ، الدولية الشركات
 التوافق بنيمهمة  فروق مالحظة ميكن هأن إال، 107البعض بعضها مع ومتصلة متداخلة تعترب والتوحيد واملعايرة
وهذا ، (Standardization)املعايرية احملاسبية ، و (Uniformity)احملاسي التوحيدو  (Harmonisation) احملاسي
 كل فيها يكون اليت احلالة إىل يشري التوحيد أن حيث، األدبيات احملاسبيةبعض يف  عند البحثأكثر معنا يتأكد 

 بينما، 108واحدة احملاسبية واملمارسات املبادئ كل أن يعين الذي التماثل أي متباين غريو أ تجانسوم متسق شيء
 من التقليل  خالل من، العامل دول يف املوجودة احملاسبية النظم انسجام زيادة تنحصر يف حماولة عملية وه التوافق
، بينها فيما متقاربة الوطنية احملاسبية واملمارسات املعايري جعل طريق وعن، احملاسبية النظم بني واالختالفات الفروق

مبعىن ، الدويل املستوى على وتفسريها فهمها ميكن  حماسبية معلومة إىل للوصول، املختلفة النظر وجهات تقريبو 
 قوائمال مقارنة إمكانية زيادة اىل يؤدى مما الدول بني املايل التقرير تطبيقات الفروق ىف تقليل عمليةو أن التوافق ه

 لدرجة رفع عملية كونه من قريب أشرنا أنو  سبق كما وفه، التوحيد من إلزاما أقل التوافق ويعترب، 109املالية
 ،التوحيد عملية وحن إبتدائية كمرحلة وأ للتوحيد خمفف منوذج اعتباره وميكن، احملاسبية التطبيقات يف االنسجام

                                                                   
 320 ص املرجع نفسه،  105

106 Conso. Pierre et Hemici.Farouk; Gestion financière de l’entreprise, 9 eme édition, DUNOD, Paris 
1999,p :103. 

 21 :ص ،0885  عمان،  ،،للنشر حنني ،دارالدولية المحاسبة الراوى، أمحد حكمت 107
 012 :ص،مرجع سابقالعربية، الدول على وانعكاساتها الدولية المحاسبة ، مربوك حممدد زي أبو  108
 .022:ص مرجع سابق، ،يةالدول المحاسبة ،ثناء  القباىن 109
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 من األوىل املرحلة هوو  التوحيد من صرامة أقل التوافق أن (Van der tas) ديرتاس فان يقول الصدد هذا يفو 
 أن ( Tay et Parker) قال، املفهومني بني القائمة الفروقات جلوهر كخالصةو ، 110املعايري وضع عملية
احملاسبية  املمارسات من خالل تقليل، الكثرية احملاسبية التطبيقات من اإلبتعاد عملية إال وماه احملاسي التوافق
 111 .التام التماثلو حن االجتاه عملية هو التوحيد بينما، ة بني الدول املختلف

ميكننا القول أهنا حيث  (Standardization)رةاملعاي ذكر على نأيت احملاسي التوحيدو التوافق احملاسي  بني
 طرف من واحد حماسي معيار بتطبيق اإللتزام تتطلب  أهنا حبكم التوحيد إىل التوافق من إنتقالية مرحلة عن عبارة
 التماثل على تدل ألهنا احملاسي التوحيد إجتاه اإلنتقال خالهلا من يتم ركةاحلتعرب عن  بذلك وهع، الدول مجيع
 ؛112التوافق من صرامة أكثر هعف مث منو  التام شبه

 والتطابق لثالتما ووه واحدا   الشعء جعل يعين "Uniformity "التوحيدمن خالل ما سبق ميكن القول أن و 
 بصيغة األمر بادئ يف التوحيد جاء فقد، الدويل املستوى على التحقيق صعب الكامل التوحيدملا كان و ، واالنتظام

 النظم يف االختالفات لةاإز  الذي يعمل على (Harmonization) اقساالت وأيف عملية التوافق  متمثلة   خمففة
 ةر املعاي بينما ،ضالبع بعضها مع لتسويةل قابلة جعلها على والعمل ختفيفهاو أ احملاسبية ايريواملع

(Standardization) ؛موحدة معايري تطوير قطري عن واإلنتقال إىل التوحيد االختالفات لةاإز  يف سامهت 
 التجانس من قدر أكرب حتقيقو وه مشركا هدفا جوهرها يف حتملالسابقة  املفاهيم أن نلمح أن ميكن

 مستوى ميثل مفهوم كلو  آخر إىل مفهوم من ختتلف التجانس هذا درجة نأ إال ، الدويل املستوى على احملاسي
 إىل للوصول  متعاقبة مراحل  تشكيل على جمتمعة املستويات هذه  عملت حيث، التجانس هذا من معني

 .تصنيفهاو  احملاسبية األنظمة مقارنة بداية من، التام التوحيد مستوى
 :املستويات هذه تدرج املوايل الشكل ميثل

 
 
 
 

                                                                   
110 Elena Barbu, Tracing the evolution of research on international  Accounting Harmonisation, 
document de recherche N° : 2004 -03, log –IAE D’orléans, P:05. 
111 Toy ,J, S ,and, Parker ,R ,H.,international harmonization and standardization, vol 26,N°1 , 1990,p:71. 

 .370 ص سابق، مرجع،الدويل التوافق منظور،المحاسبة نظرية ، أمني السيد أمحد لطفع  112
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 المحاسبية األنظمة تجانس مستويات تدرج (12)رقم الشكل
 
 
 
 

 
 

 :الدولي المحاسبي التوافق تعريف - رابعا
 _institutionnel) مؤسسايت مسار" أنه علىالتوافق احملاسي  (bernard collasse) كوالس برنارد فعرَّ -

 Processus)   القوائم مقارنة تسهيل وبالتايل بني دول العامل يةاحملاسب واألنظمة املعايري بني التقريب إىل يهدف 
 يف تنوع بوجود سمحت عملية احملاسي التوافق أن فهو يرى ،113املختلفة الدول يف املؤسسات قبل من املعدة املالية

 وخطوة التوحيد أشكال من شكل ويعترب كوالس التوافق، ، بينها التقارب جوانب حتديد احملاسبية مع املمارسات
 أنه على التوافق (nobes et Parker)  من كل عرف وقد ؛ 114 التوحيد من إلزامية أنه أقل، إليه مؤدية أوىل

 لتلك التباين لدرجة حدود وضع خالل من وذلك، احملاسبية التطبيقات يف االنسجام درجة رفع عملية"
تنظر إىل التوافق الة اليت ينتميان إىل الفئ  (nobes et Parker)    جتدر اإلشارة هنا أن، 115  "التطبيقات
 املمارسات بني االختيار إىل هتدف عملية جمرد حماولة قوية لتنظيم املمارسات احملاسبية يف العامل بل تعتربهعلى أنه 
  فهناك من يعرف التوافق على أنه، وهذا عكس التعريفات اليت تعطع التوافق قوة أكثر ،  116املوجودة احملاسبية

 يف املتنوعة احملاسبية املمارسات وتوحيد مزج عملية فهع، بعضها مع املختلفة احملاسبية ةاألنظم جلمع حماولة"
 ومعرفة مالحظة لغرض احملاسبية األنظمة ومقارنة اختيار على فتشتمل، متناسقة نتائج يعطع مرتب منهجع هيكل

                                                                   
113 Bernard colasse, harmonisation comptable internationale, Encyclopédie de comptabilité, de contrôle 
de gestion et d’audit, Economica, paris, 2000, p : 757. 
114 Bernard Colasse : Harmonisation Comptable internationale De la résistible Ascension de L’IASC 
/IASB, N° 74, mars 2004, P :31, sur le site web: http: //www.crefique.daufine.fr/recherche/actualité/collasseiasc-
iasb.html. le2/1/2013 

 269. ،268 : ص ،مرجع سابق العربية، الدول على وانعكاساتها الدولية المحاسبة ، املربوك زيد حممد أبو  115
116Elena Barbu, Tracing the evolution of research on international  Accounting Harmonisation, Op.cit, 
P:05. 

مقارنة 
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 ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،ت الجنسياتالمحاسبة الدولية المؤسسات المتعددأمني السيد أمحد لطفع،: المصدر

     .322:،ص0222 ،مصر
:073. 
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 التوافق أيضا ع ر ف، 117"ابعضه مع األنظمة تلك مجع على العمل ذلك بعد مث، واالختالف االتفاق نقاط
 مقارنة إمكانية زيادة إىل يؤدي مما الدول بني فيما املايل التقرير إجناز يف الفروقات تقليل عملية"لى أنه ع احملاسي
 العامل دول خمتلف يف تطبيقها الواجب الدولية احملاسبية املعايري جمموعة تطوير التوافق عملية وتتضمن، املالية القوائم

 "118.املال رأس أسواق عاملية لزيادة وهذا

 المحاسبي التوافق مزايا: الثاني الفرع
إذ أن ، مربرات هذا األخريو  إىل أسباب حبد ذاته تطرق   واسي هالتطرق إىل نقطة مزايا التوافق احملإن 

ات  تطلعما هع يف حقيقة األمر إال ، وا إىل وجود توافق دويل للمحاسبةلألطراف اليت تصب الدوافع الموضوعية
ميكن تصور فائدة التوافق احملاسي على أهنا  وعليه، اليت من املتوقع أن تأيت هبا عملية االتوافق احملاسي إلى  الفوائد

رد أهم الفوائد املرجوة وبالتايل ميكن أن نفهم الدافع ضمنيا من خالل س، فعوامتثل يف  جوهرها عملية إشباع للد
من أهم يعترب  احملاسبية املمارسات يف املوجودة الفروق من التقليص أن األمر الواضح من لعل ،فق احملاسيمن التوا

 ما يف ميكن نلخصها الدويل احملاسي للتوافق أساسيةة و هام أخرى مزايا  هناك إال أن، الدويل التوافق احملاسي مزايا 
 :يلع

 حماسبية نظموفق  املعدة احملاسبية علوماتامل وفهم ترمجة صعوبات احملاسي الدويل على إزالة قتساعد عملية التواف -
، 119أفضل قرارات اختاذ تسهيل وبالتايل، هلا الصحيحة الرمجة احملاسبية املعلومات مستخدمع على يسهل مما، خمتلفة

 أي معرفة املستثمرين على سهلمما ي احملاسبية إجراء املقارنات بني املعلومات ب من شأنه السماحفالتوافق احملاسي 
، العاملية األموال احلر لرؤوس أمام التدفق تقف اليت العقبات إزاحة يف يساهم وهذا، فيها واالستثمار رحبية أكثر رصالف

ل عملية تقييم أداء سه  ت   من شأهنا أن عىن أن القابلية للمقارنةمب ، 120 األموال رؤوس كفاءة زيادة وبالتايل
الة عقبة كبرية أمام حرية تدفق ز بدوره يساعد على إ وهو ، من مث تقييم البدائل اإلستثماريةو ، الشركات

احلل هلذه و يف املمارسات احملاسبية ه منطقيا أن ختفيض درجة اإلختالفاتو ويبد، اإلستثمارات الدولية
 القابليةو  املصداقية يف حتقق عنصري سيساهم، الدويل املستوى على متناسقة معايري فوجودبالتايل و ، 121املشكلة

 .التمويلية املناسبة ومما يعزز من ثقة املستثمر يف إختاذ القرارات اإلستثمارية ، نسبة للقوائم املاليةللمقارنة بال

                                                                   
 .019سابق، ،مرجع مربوك زيد حممد أبو 117
 .170 :ص مرجع سابق،،الدولية المحاسبة "قباين، ثناء  118
 .350 ،352: ص سابق، مرجع آخرون، و تشوي فردريك 119

120 G. Heem et P. Aonzo, la normalisation comptable internationale: ses acteurs sa légitimité ses enjeux, 
revue d'économie financière, France N°71, 30/06/03, p00. 

 .030:،مرجع سابق،صالعربية الدول علىتها وانعكاسا الدولية المحاسبة، مربوك زيد حممد أبو 121
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إىل أن  باإلضافة، األم للشركة بالنسبة والفروع التابعة للشركات املالية القوائم يسهل التوافق احملاسي قراءة -
 القوائم يف وجتانس توافق وجود مع، املالية مراقبة األسواق هليئات بالنسبة املراقبة عملية التوافق احملاسي يسهل

   122الرقابة أعمال يف أكثر مصداقية يعطع مما املالية
 :ومن خالل ما سبق ميكن أن نستشف املربرات اليت كانت وراء ظهور التوافق احملاسي وهع      -

 ت ؛أنشطة املؤسسات على نطاق دويل بظهور الشركات املتعددة اجلنسيا توسع -
 تطور األسواق املالية بشكل متسارع نتيجة لتزايد وترية عمل الشركات الدولية  ؛ -
 ظهور التباين يف املمارسات احملاسبية بني الدول ؛  -
 ظهور ارتباك لدى املسثمر الدويل يف فهم القوائم املالية نتيجة اإلختالف امللحوظ يف املمارسات احملاسبية؛ -

 ق المحاسبيمعوق ات التواف:الفرع الثالث  
نظرا للتأثري العميق ، هع عملية معقدا جدا، معايرية املمارسات احملاسبيةشكالت التماثل الدويل للمحاسبة و إن م

حيث أن جتاوز هذه العوامل البيئة يعد من أكرب الصعوبات اليت تواجه ، للعوامل البيئية على املمارسات احملاسبية
 :123التايل وأن نلخص العوائق اليت واجهت عملية التوافق احملاسي على النح ميكنو ، عملية التوافق احملاسي الدويل

 وه، ئق أمام التوافق الدويل للمحاسبةأهم العوا من: رة لعملية التوافقغياب المنظمات المؤط  :أوال  
، ة بتلك الدولمراقبة املعايري املقبولبعة و ة متايمسؤولتتوىل ، غري حكومية ونظمات حكومية أبعض الدول مل افتقار

، هاوتراقب عملية تطبيق املعايري احملاسبية املقبولةعلى ففع دول مثل أمريكا توجد بورصة األوراق املالية اليت تشرف 
در اإلشارة هنا إىل أن  عمل هذه اهليئات ساهم يف إكساب جتو ، يف بريطانيا يوجد إحتاد بورصات األوراق املاليةو 

باإلضافة إىل أن وجود مثل هذه اهليئات على مستوى الدول املتقدمة قد ، قوةو شرعية  هبااملعايري احملاسبية املقبولة 
على عكس الدول النامية اليت عانت من صعوبات ، الدولية فيما بعد مل مع املعايري احملاسبيةسهل من عملية التعا

 .املعايري الدولية بتطبيقيف إلزام الشركات 
جيعل من إحتياجات البيئة  إن التفاوت اإلقتصادي بني الدول: لدولالتف اوت اإلقتصادي بين ا  -ثانيا

ب أن تطبق يف  جيى طبيعة األنظمة احملاسبية اليت ما ينعكس علو هو ، تلف إختالفا جوهرياخيشكل املعلومات لنوع و 

                                                                   
كلية العلوم اإلقتصادية و علوم لعلوم اإلقتصادية،يف ا دكتوراه ،أطروحة"العالمي المحاسبي والتوحيد الجنسيات متعددة الشركات في المحاسبية الممارسة" شنوف شعيب،  122

 .9 :ص ،2007اجلزائر، جامعة التسيري،
 .032-033مرجع سابق،صالعربية، الدول على وانعكاساتها الدولية المحاسبة أبوزيد حممد املربوك ، 123
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اإلحتياجات  قد ال يكون مبقدوره تلبية تلك، يف ظل التوافق احملاسيبالتايل فعملية وضع نظام حماسي و ، كل منها
 .املتنوعة و املختلفة 

الشروط ، توافق احملاسي الدويللأمام ا وقفتمن العوائق اليت : الشروط الصارمة للمنظمات المهنية: اثالث
من األمثلة و ، املية احملاسبة املهنيةاليت حتد من عو ، املهنية ملمارسة مهنة احملاسبةالصارمة اليت تضعها بعض املنظمات 

 ةعلى احملاسبني األجانب الذين ميارسون املهن 0821اط املنظمة املهنية للمحاسبة يف فرنسا عام إشر  كذلعلى 
 .خيصإمتحانا سنويا قبل حصوهلم على الر  ويف فرنسا أن جيتاز 

 : 124باإلضافة إىل هذه العوائق  يذكر الباحثون عوائق أخرى نذكر منها ما يلعو 

 واململكة املتحدة هو يف الواليات املتحدة األمريكية  املستثمر يعترب: أفضلية المستخدم للمعلومة -رابعا
يف و ، ضريبية هع صاحبة النصيب األكربأملانيا تعترب السلطات ال أن يف حني، املستخدم الرئيسع ملخرجات احملاسبة

 املستخدمني يوجد إتفاق على إحتياجات جمموعة بعض البلدان تكون احلكومة هع األساس مثل فرنسا حيث ال
 الدويل؛ احملاسي يف حتقيق تقدم ملحوظ جتاه إجناز التوافق  هناك صعوبات كانتمن مث  و ، وجود ترتيب هلا وأ

ألعلى على كل فإن املستثمر الدويل سوف يأخذ الرتيب ا، املال العاملية إال أنه يف حالة  وجود أسواق رأس
معلومات  يستدعع توفرمع القوائم املالية اختالف مسخدن وبشكل عام ميكن القول أ، جمموعات املستخدمني

السلطات  يف حني تطلب، مفيدة إلختاذ قرارات اإلستثمارو معلومات مالئمة  فاملستثمرون حيتاجون، خمتلفة
حتتاج قوائم مالية أما احلكومات فإهنا تطلب و ، التشريعات الضريبيةو الضريبية قوائم مالية معدة على أساس النضم 

، العمايلو ممثليهم حيتاجون ملعلومات حتمل الطابع اإلجتماعع و بينما العاملني ، احملاسبية احمللية معدة وفق املعايري
ذي يوفر ذلك الكم من املعلومات والتقارير املالية ال، فليس من احملتمل أن يوجد النموذج احملاسي احملدد كلذلو 

 .املختلفة

يكون حتقيق ، إعتماد احملاسبة على نظم قانونية رمسية فيهايتم يف احلاالت اليت : النظم الق انونية -خامسا
هذه من احللول املنتهجة ملعاجلة و ، يف التشريعات تغيريات املبنية عليها يستلزم وافق الدويل يف التقارير املاليةالت

ة منها واحد تعتين، منفصلتني من التقارير املالية بإصدار جمموعتنييف بعض الدول   املؤسساتقيام  ،اإلشكالية
األخرى معدة على أساس املعايري احملاسبية الدولية املتفق تكون و ، املتطلبات القانونية احملليةو  تلبية اإلحتياجاتب

                                                                   
 .399-392:،مرجع سابق،ص،المحاسبة الدولية،الشركات متعددة الجنسية أمني السيد أمحد لطفع 124
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تقارير ثنائية إال أنه ( على سبيل املثالألسكندنافية لدول اا)   لذلك فقد تصدر الشركات يف بعض الدول، و عليها
 .مبثل ذلك العمل املزدوج الدول املتقدمةمن املستبعد أن تقوم الشركات يف أغلب 

إن غياب القوة القانونية بالنسبة للجهة الداعية للتوافق احملاسي : القصور في اإللتزام بالتنفيذ:  سادسا
لجنة ف، عطلت عملية التوافق تسبب يف صعوبات كثرية، الدويل على مستوى كل الدول اليت هع قيد التوافق

السلطة  إىلكانت تفتقر ،  باعتبارها املساهم األكثر فعالية ضمن مسار التوافق احملاسي ليةة الدو ياملعايري احملاسب
ات تابعة مؤسسالصادرة عنها رغم وجود  هيئات و  حيث مل تتمكن من إلزام الدول بتنفيذ املعايري، القوة امللزمةو 

كذلك غياب السلطة القانونية امللزمة و يل فبالتاو ، ضمن جلنة املعايري احملاسبة الدولية عضويةبال تتمتعهلذه الدول 
 . التنفيذو أدى إىل القصور يف اإللتزام ، ب التنسيق والتعاون من احلكوماتغيا

 أهم التنظيمات الدولية المساهمة في عملية  التوافق المحاسبي: المطلب الثاني
د إجناح هذه قص، نظماتاملو قبل العديد من اهليئات ن اجلهود م تكاثفتطلبت عملية التوافق احملاسي 

، لعتركز على حتقيق توافق حم نبني م خمتلف اجلهات العاملة على حتقيق التوافقمرامع  تتباينو ، املبادرة الرائدة
ما اجتهت مباشرة حنول تبين فكرة التوافق احملاسي  بنيو ، ماكانت أهدافها تدور حول حتقيق توافق إقليمع بنيو 

 :التالية العناصر إىل املطلب هذا يف وسنتطرق، على مستوى دويل
 المنظمات العالمية العامة:أوال  

 ( UN) األمم املتحدة -
 0812سنة ( OCDE) منظمة التعاون والتنمية االقتصادية -
 المنظمات العالمية الخاصة:ثانيا  
  0822سنة ( IFAC)الحتاد الدويل للمحاسبنيا -
 0823سنة ( IASC) جلنة معايري احملاسبة الدولية -
 م 0893سنة (OICV) مة الدولية هليئات القيم املتداولةاملنظ -
 المنظمات اإلق ليمية العامة:ثالثا  
 م0852سنة ( UE)اإلحتاد األورويب -
 م 0828سنة ( AAC)جملس احملاسبة اإلفريقع -
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 :المنظمات اإلق ليمية الخاصة
 0850سنة ( UEC)إحتاد احملاسبني األورويب  -
 0892سنة (ASCA) اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني -
 م 0822سنة ( AFA)مجعية أمم جنوب شرق آسيا إلحتاد احملاسبني -

حيث أن هذه ، ة عملية التوافق احملاسي الدويلمتابع على، بشكل فعالو غريها عملت بقوة و كل هذه اهليئات 
افق احملاسي الدويل األخرية تطلبت تعاون الكثري من التنظيمات الدولية اليت عملت على توفري األرضية لقيام التو 

 :125من خالل استخدامها أحد األسلوبني التاليني
السياسية اليت تسمح بتطبيق هذه املعايري احملاسبية على و يعتمد على اإلتفاقيات الدولية الذي : األسلوب األول -

 .نطاق واسع نتيجة استخدام قوة القانون
 .يعطع املعايري احملاسبية الصبغة اإلختياريةيتمثل يف اإلتفاق اإلختياري الذي  الذي:الثاني األسلوب  -

توحيد  تحقيق  و القضاء على اإلختالف ات المحاسبية  و اإلتجاه الدولي  نح:المطلب الثالث  
 للمعرفة المحاسبية

، العوملة وتسارع وترية اإلبداعات التكنولوجية ويف ظل االقتصاد املبين على املعرفة والتوجه عدمي اخليارات حن
قتصاد العاملع من حيث الـثأثري ألن احملاسبة يف غري منئى عن اإلو ، ة متثل عماد االقتصاد املعاصرأصبحت املعرف

لكل ، داللةمعىن و  وذات، أن تولد معرفة نافعةالبد هلا و كان ،  ألن احملاسبة تعد حقال من حقول املعرفةو ، التأثرو 
جيعل املعرفة احملاسبية واحدة يف  ، و نياملوحد والفهم ةبشكل يضمن القراء، املؤسسةاألطراف أصحاب املصاحل مع 

 :التالية العناصر إىل املطلب هذا يف وسنتطرق، كل الدول

 عالقة المحاسبة بالمعرفة: الفرع األول  
 إىل واحد االقتصادية املشروعات يف وحتولت، القوة مصادر من مصدر ا احلاضر الوقت يف املعرفة أصبحت

 املختلفة حاجات الفئات بإشباع املتخصصة املعرفة فروع أحد متثل احملاسبة كانت وملا، اإلنتاج عناصر أهم من
هبا  تزود اليت -إىل املعلومات واحلاجة، تتعاظم أمهيتها فإن، باملعلومات الالزمة، املشروع مع املصاحل ذات

 ؛لأفض فائدهتا كانت،  جودة وكلما كانت هذه املعلومات أكثر، باستمرار تتزايد -املستخدمني

                                                                   
 .000:،مرجع سابق،صالمراجعة الدولية و عولمة أسواق رأس المال، أمني السيد أمحد لطفع 125
 فاالستثمار يف املعلومات أصبح أحد عوامل اإلنتاج، فهو يزيد يف اإلنتاجية كما يزيد يف فرص العمل. 
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لكل األطراف " معرفة"اليت ت شك ل بعد ذلك " املعلومة احملاسبية"وبالتايل فعالقة احملاسبة باملعرفة تتجسد من خالل       
وبالتايل فاملعلومة احملاسبية هع حجر الزاوية بالنسبة لعالقة ، املستخدمة هلذه املعلومة حىت يتمكنوا من اختاذ قراراهتم

ما نتحدث هنا عن املعلومة فنحن بصدد التحدث عن املعلومة اجليدة اليت من شأهنا بناء عند، و احملاسبة باملعرفة
 .هلا املالية املمثلة واألحداث احلقائق عن وأمانة بصدق من خالل تعبريها، املعرفة احلقيقية

 مفهوم  توحيد المعرفة المحاسبية: الفرع الثاني  

ونظرا ألن احملاسبة أداة قوية ، عامل مع حقل معرفة إجتماععسة ألن تتمكرَّ نظر إىل احملاسبة على أهنا  ي  
نة يف تضمَ م)قدمه من معلومات من خالل ما ت  ، املؤسسةاملصلحة مع و لتوفري املعرفة لألطراف ذات العالقة 

أمرا حل مشكلة اختالف لغة  التقارير املالية الذي أصبح  وأال وه، فإهنا أصبحت أمام حتدي كبري، (التقارير املالية
فقد أصبحت اللغة ، ظهور احملاسبة الدوليةو توسع نشاطها و متأزما يف ظل إنتشار الشركات متعددة اجلنسيات 

أصبحت التقارير ، و طريقة لتسهيل الفهمو مشكلة بدال من كوهنا حال  عتمدة يف إعداد التقارير املاليةاحملاسبية امل
ق على املستوى الدويل نظرا لإلختالفات اليت تعرفها املمارسات املالية اليت تنتجها احملاسبة تعاين من عدم التناس

وهذا ما انعكس سلبا على  أهداف احملاسبة ، يف ظل تأثري العوامل البيئية يف كل منها، احملاسبية يف خمتلف الدول
لصعيد العاملع ومن هنا بدأت تظهر فكرة توحيد املعرفة احملاسبية على ا، قابلة للمقارنةو يف إنتاج معلومة مالئمة 

املتحدة مرورا  إىل الواليات ، ظهور املنظمات املهنية احملاسبيةيف اجنلرا عند  08منتصف القرن  يفباألخص و 
ذات االجتاه متنامع إلنتاج معايري حماسبية من شاهنا أن تقضع على اإلختالفات احملاسبية اليت باتت األمريكية 

 ؛ستوى الدويل ة احملاسبية على املتربك مستخم املعلوم

وعمل ، ت حماسبية دولية بتوجه علمع أصيلظهرت هيئاو تزايد اإلهتمام بالتوحيد احملاسي أكثر فأكثر  
قدت املؤمترات يف خمتلف البلدان لغرض اجياد ع  ، و مستمر يف سبيل توفري بناء سليم لعلمية التوحيد احملاسيو ممنهج 

 .0823بوضع معايري حماسبية دولية سنة ، الدؤوبو هد املضين توافق دويل حول توحيد حماسي ليتجسد هذا اجل

 شروط توحيد المعرفة المحاسبية: الفرع الثالث

أمكن لعملية  حبيث إذا حتققت، مجلة من الشروطالبد أن تتوافر له ، يبلغ توحيد املعرفة احملاسبية غايته حىت
وحيد الشروط تتحول إىل معوقات أمام عملية الت هذه، ويف زمن أقصر، كثر كفاءة وفاعليةالتوحيد أن تتم بشكل أ
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املعرفة احملاسبية لضمان جناح عملية إدارة  يعترب حتقق هذه الشروط ضروريا  ومن مث، احملاسي يف حال عدم حتققها
  126:يلع يف ماهذه الشروط  وتتمثل، وتنظيمها

 .بناء املعرفة احملاسبية على أسس علمية منطقية يف عملية التوحيد . 0
 .حتديد املنهجية العلمية املناسبة لصياغة املفاهيم ومنظوماهتا. 0
 .تنسجم مع املنهج املّتبع يف إدارة هذه العملية وتنظيمها، اتباع آليات عمل مناسبة. 3

 سمات توحيد المعرفة المحاسبية:الفرع الرابع  
 :127فيما يلع صائصاخل ذهسنحاول شرح هو ئص متعددة اخبصتتسم عملية توحيد املعرفة احملاسبية 

إن حتقيق أهداف التوحيد احملاسي يستوجب أن :  توحيد المعرفة المحاسبية عملية منظمة  -أوال  
إذ ال ميكن بلوغ هذه ، مدروسة وواضحةو  تعمل وفق آلياِت عمل منهجية، مةتكون عملية التوحيد عملية منظَّ 

وحيد املعرفة احملاسبية حيتاج بالضرورة إىل إدارة فت، جمزأة وغري مدروسة، ال غري منظمةاألهداف من خالل أعم
ال وصو ، تخدامها وجتديدها وتطويرهاتعتمد املناهج العلمية يف عمليات تراكم املعرفة احملاسبية ونشرها واس، فاعلة

 .تضفع على املعلومات احملاسبية اخلصائص النوعية املطلوبة، موحدةو  إىل معارف حماسبية علمية منطقية ثابتة
إن عملية توحيد املعرفة احملاسبية عملية تتميز : توحيد المعرفة المحاسبية عملية مستمرة  -نيا  ثا

 :باإلستمرار ويعود ذلك ألسباب خمتلفة أمهها
عرب جمموعة من األعمال ، ألن عملية بناء املعرفة وتراكمها، ال ميكن بلوغ التوحيد جبوانبه كافة دفعة واحدة   -0

 ؛حيتاج إجنازها لفرة طويلة من الزمن، عمليةالفكرية واملمارسات ال
ميكن أن ختلق ، اليت تنعكس بدورها على احلاجة إىل املعلومات، إن التغريات احلاصلة يف بيئة األعمال  -0

قد و شمل جوانب أكثر تفصيال والتصاق ا باملمارسة العملية؛ أتل، مسألة التوحيد ضمنمستجدات كثرية 
وهذا يوجب بدوره ، الطرائق وغريها والفروض أو صواب بعض املفاهيم أ عدم، على األمد الطويل تكِشف

 ؛يف مسألة التوحيد  من جديد ضرورة البحث
 .دورية تبدأ عند خلقها مث تنظيمها وتقامسها واستخدامها مث جتديدها وحتسينها، كغريها إن املعرفة احملاسبية -3

                                                                   
 .00:،ص2007 ، األول العدد ، 23اجمللد ،لقانونيةوا االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة توحيد المعرفة المحاسبية، املصري تيسري، 126
 .02-01:املرجع نفسه،ص 127
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: لمستثمرلة  المعلومة المحاسبية  مئتركز على مالتوحيد المعرفة المحاسبية عملية    -ثالثا
وجيعل املعلومات احملاسبية قابلة للمقارنة ، توحيد املعرفة احملاسبية يضمن فاعلية املعلومات احملاسبية الختاذ القرارات

يشمل توحيد املعرفة احملاسبية اإلطار الفكري كما ،  متكن املستثمر من إختاذ القرار، على أسس موضوعية منطقية
، أما اإلطار العملع فيمكن أن يبلغ التوحيد بعض جوانبه، ل الضوابط العامة لعملية القياس واإلفصاحالذي ميث

 .قسم ا مهم ا منهو أ
  Accounting Uniformityالتوحيد المحاسبي الدولي  :المطلب الرابع  

 :التالية العناصر إىل املطلب هذا يف وسنتطرق
  في ظل تأثيرات العوامل البيئيةاسبي  المحمناقشة مفهوم التوحيد  : الفرع األول  

إال أنه جدير باإلشارة ، بني التوافق احملاسيو بينا الفرق بينه و سبق وأن أشرنا فيما سبق إىل تعريف التوحيد احملاسي 
حيث يرى إبتداءا أن ، أن نتطرق إىل بعض األفكار اليت طرحها الشريازي يف ما خيض مفهوم التوحيد احملاسي

في ذلك و العمليات املتشاهبة و أن تكون املعاجلة احملاسبية واحدة بالنسبة لألحداث "وحيد احملاسي هتعريف التو 
من خالل هذا التعريف يرى  الشريازي أن التوحيد احملاسي يقتضع أخذ و   ، أوضاع محددةو ظل ظروف 

يعين بالضرورة التطابق ال ( Uniformity)التوحيدن أ يدلوهذا ، األوضاع احمليطة بعني اإلعتبارو الظروف 
(Identity ) كذلك ال يعين الثبات و(Consistency) ، حيث ال ميكن إعتبار وجود ثبات مطلق يف

ألن ، األحداث احمليطةو (Circumstances)دون مراعاة أثر الظروف ، املعاجلات احملاسبية لنفس األحداث
وأكد على ذلك ، 128دة يف جمال إختاذ القرارجيعلها أقل فائو ذلك يفقد املعلومة خاصة القابلية للمقارنة  

(Sycip)  إختالف البيئة اليت و الذي يرى بأن عملية تطوير املعايري احملاسبية الدولية مشروط بفهم واضح لتعدد
الظروف احمليطة يف و اإلختالفات البيئية و أي إخفاق يف أخذ الظروف ، و يتوقع أن تطبق هبا تلك املعايري الدولية

وهذا ما يدعم التوجه ، 129ملعايري احملاسبة الدولية بني دول العامل املتوقع أن حيول دون وجود قبول اإلعتبار من 
بالتايل فإن و ، الذي ذهب إليه الشريازي حيث يؤسس فكرته على أن املعايري تعترب أهم أدوات التطبيق العملع

إمنا جيب أيضا أن و ن املعايري متسقة منطقيا فال يكفع أن تكو ، عاة كافة الظروف البيئية احمليطةها يتطلب مراءبنا
إجتماعية و سياسية أو ما قد يفرضه هذا الواقع من إعتبارات إقتصادية كانت أ، و تكون مالئمة لواقع التطبيق العملع

ني املبدأ العلمع جيب أن يكون عمليا واقعيا األمر الذي يتطلب املواءمة بهنا جند أن املعيار باملقارنة مع ، و قانونيةو أ
                                                                   

 .022-035:مرجع سابق،ص،النظرية المحاسبيةالشريازي عباس ، 128
 .000:مرجع سابق،صالعربية، الدول على وانعكاساتها الدولية المحاسبة أبو زيد حممد املربوك ، 129
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فإنه من ، من مكان إىل آخرالظروف البيئية من وقت إىل آخر و نظرا لتغري و ، مقتضيات التطبيقو بات الفكر متطل
،  فاملعايري تعترب أقل ثباتا  من املبادئ ،عمومية اإلستخدام وأاملتوقع أن ال تكون للمعايري احملاسبية صفة الثبات 

بني اإلعتبارات البيئية و نتيجة الربط بني املعايري و ، عوامل البيئيةمتاثل ال يف ظل عدمكما أهنا حمدودة اإلستخدام 
أشار إىل أن هناك من يرى أنه ال ميكن التوصل إىل ، و أن عملية بناء املعايري تعترب عملية مستمرة، يقول الشريازي

، اش يف جمال احملاسبةنظرا حلساسية هذا النق، و السياسيةو معايري دولية مطلقة التطبيق يف كافة النظم اإلجتماعية 
أثار بلقاوي هذه النقطة بالذات وقدم طرحا توافقيا للمسألة حيث يرى إبتداءا أن اهلدف الضمين للتوحيد  فقد

إال أن مفهوم ، معىن هلذا املستخدمو ذات مدلول أمعلومات ( عرض)من خالل تقدمي  محاية املستخدم للمعلومةو ه
 حيث أن التوحيد  من ناحية يعترب، ظل اإلختالفات احملاسبية احلاصلةرنة يف التوحيد قد ال يتفق مع القابلية للمقا

من ناحية أخرى فإن املرونة الناجتة عن اإلختالفات تؤدي بشكل و ، ال ميكن إنكاره وهدف غري عملع على حن
موازنة  و مفاضلة أ بالتايل هناك حاجة إىل نقطةو ، عدم الثقة من طرف املستخدم للمعلومة املاليةو واضح إىل اإلرباك 

اف يف نفس الوقت السماح بإعر و ، تؤدي إىل تشجيع التوحيد من خالل تقليص التنوع يف املمارسات احملاسبية
ة من خالل ربط ظروف إقتصادي، قطاع معنيو معينة  مبؤسسةإقتصادية خاصة سليم لظروف سوقية و و مناسب 

احلل الوسط ال يتأتى من و إىل أن هذا املوقف أهنا ه  نو نو ، إجراءات حماسبية ذات عالقة بالظروفو معينة بطرق 
بظروف احلال من جهة  فراغ  بل يتطلب توفر آليات تتمثل يف توفر تعريف عملع ميداين ملفهوم الفروق املتعلقة

احملاسبية من جهة  تاإلجراءاو إىل توفر أدلة اسرشادية لربط الفروق املتعلقة بظروف احلال مبختلف الطرق و 
  130.أخرى

بس الذي طرأ لل   يسمح أال جيب كما،  التوحيد وبني للمقارنة القابلية إىل احلاجة بني اخللط بالتايل فيجب عدمو 
 تستمر أن املناسب غري من نهإل، طورةتم حماسبية مبعايري لألخذ عائقا كوني نأب للمقارنة لقابليةا على عنصر

 خاصييت مع تتفق ال السياسة تلك كانت ما إذا حدثو أ عملية على معينة حماسبية سياسة استخدام يف املؤسسة 
 السياسات تغيري عدم أيضا املناسب غري من أنه كما،  فيها الوثوق وأ املعلومات على االعتماد إمكانيةو  املالءمة
 العمليات عن التعبري يف ومصداقية مالءمة أكثر بديلة أخرى حماسبية سياسات هناك كانت إذا املتبعة احملاسبية

بعد طرح مسرسل من قبل الكاتب ، و املشار إليها أعالهو يف ظل الفكرة اليت قدمها الشريازي و ، املالية األحداثو أ
 :131هلذه اجلزئية خلص الشريازي أن هناك مفهومني للتوحيد احملاسي مها 

                                                                   
 .352:ع سابق،صمرج،النظرية المحاسبيةبلقاوي أمحد رياحع ، 130
 .021:نفس املرجع،ص131
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ة األوضاع احمليطة عند توصيف املعاجلو مفهوم ال يأخذ يف اإلعتبار إختالف الظروف و هو  :توحيد مطلق - أ
 .كانت جوهرية يف ظروف احلالو حىت ل، احملاسبية املقررة بصورة مطلقة وبغض النظر عن أي إختالفات

األوضاع احمليطة عند توصيف املعاجلة و مفهوم  يأخذ يف اإلعتبار إختالف الظروف و هو  :توحيد مقيد - ب
ري يف الظروف أي ان املعاجلات احملاسبية ختتلف مع أي إختالف جوه، احملاسبية الواجب إتباعها

 .األوضاع احمليطةو 
، قواعد حماسبية لدولة ما على الدولة األخرىو سس ألعلى أنه فرض بصفة عامة توحيد احملاسي اليشري 

خطة تتضمن جمموعة من الرتيبات اخلاصة بتسجيل  وفالتوحيد يعترب مبثابة حالة مشروطة تشري إىل أهنا نظام أ
القواعد و إطار حمدد من األسس  إعداد قوائم حسابات يفو ، اديةاإلقتص املؤسسةالبيانات على مستوى 

 يعد احملاسي لتوحيدبالتايل فا، و 132املوازنات خلدمة هدف معنيو القوائم التعاريف واحلسابات و و  واإلصالحات 
 النظامية الصبغة بإضفاء أساسا تقوم أهنا حيث من النظام االقتصادي مييز الذي التحول لطبيعة مالزمة وظيفة

 لضمان مطلبا أساسيا عدي   احملاسي فالتوحيد وعليه، ليهاإ حباجة النظام هذا يكون اليت املعلومات احملاسبية على
 ضمان هبدف، واملتالحقة العديدة والتحوالت االقتصادية للتغيريات احملاسبية املمارسة ومسايرة احملاسبة مواءمة

 من الطلبات على لإلجابة، احملاسبة هبا عىنت   اليت صاحاإلف خدمة لوظيفة االقتصادي للواقع حقيقع متثيل
هرت العديد من وضمن هذا السياق ظ، 133متهوأمهي طبيعتهم باختالف املستعملة األطراف خمتلف من املعلومات

العمل على إصدار معايري حماسبية خاصة هبا  الدراسات البحوث اليت ترى بأن من الضروري على الدول العربية
جتاه املباشر إىل تطبيق املعايري احملاسبية الدولية اليت ال تعد متناغمة مع العوامل البيئية اليت تتميز هبا بدال من اإل
 .134الدول العربية

 المحليو تمايز مفهوم التوحيد على المستوى الدولي  : الفرع الثاني
 :التايل ودويل على النحعلى املستوى الو   املستوى احمللع ميكن أن نلمس متايزا بني مفهوم  التوحيد على 

بأنه نظام حماسي موحد  شار إىل التوحيد على املستوى احمللع ي  : التوحيد على المستوى المحلي -أوال  
الرقابة على كل من مستوى الوحدة اإلقتصادية و التنفيذ و تتمثل أهدافه يف توفري البيانات الالزمة للتخطيط و 

                                                                   
 .320:،مرجع سابق،صالمحاسبة الدولية الشركات المتعددة الجنسية، أمني السيد أمحد لطفع 132
 .10:مرجع سابق،صالدولية، التوحيد أعمال ظل في للمؤسسات المحاسبي النظام إصالح أهمية ، بلغيت مداين بن 133
: ورقة حبثية مقدمة ضمن فعاليات،املؤمتر الدويل حولالمؤثرة في جذب االستثمار األجنبي، تطوير األبعاد المحاسبية في يةدور المتغيرات البيئ، برنس ميخائيل غطاس 134

 .0229ديسمرب، 02- 01اإلقتصادية العاليمة يف عامل سريع التغري،كلية العلوم اإلدارية جامعة الكويت،
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قتصادية باحلسابات القومية باإلضافة إىل تسهيل عمليات مجع ربط حسابات الوحدة اإل، و املستوى القومعو 
 .ختزينهاو تبويبها و البيانات احملاسبية 

يالحظ على املستوى الدويل وجود جمموعة دول تستخدم نفس : التوحيد على المستوى الدولي -ثانيا
بة ألحد الدول على الدولة راك مدى تأثريات أنظمة احملاسيتضح ذلك من خالل إد، و رى متاماخأنظمة الدول األ

حيث تتأثر كل جمموعة بنظام معني كما مر معنا يف تصنيف ، حيث مت تقسيم األنظمة إىل جمموعات، األخرى
 135األنظمة احملاسبية

 الكمية للتوحيد المحاسبيو أهم الدراسات التفسيرية  :الفرع الثالث  
أشكاهلا تباينة و الدراسات فتعددت علم احملاسبة  املختصني يفو حضع موضوع التوحيد احملاسي باهتمام الباحثني 

اليت  متيزت و ذات الشكل الكمع  منهاو ، -كبري بشكل التفسري فيها خاصية تتوفر-بالتفسري  فمنها من هتتم
بإستخدام مؤشرات تركيز بغرض الوصول إىل مستوى كمع لقياس درجة التوحيد للنظم احملاسبية السائدة يف الدول 

من أجل قياس مستوى التوحيد  (I)  باقراح املؤشر ( Van der tas ;1988)منذ أن قام  وذلك، املختلفة
 .136احملاسي

 هاما عنصرا احملاسي التوحيد حول تعترب الدراسات: دراسات تتعلق بتفسير التوحيد المحاسبي -أوال
 الدراسات أهم إىل سنتطرق ارهذا املضم ويف ، املاضية الثالثة العقود يف احملاسبة يف العلمع البحث عناصر من

 اهلدف ويعترب ،كبري بشكل التفسري فيها خاصية تتوفر اليت الدراسات تلك خاصة التطبيقية الطبيعة ذات
 ذلك درجة هع وما ال؟ أم احملاسبية النظم يف توحيد كان هناك إذا ما توضيح وه الدراسات هذه ملثل األساسع

 : 137احملاسي التوحيد حول تدور اليت الدراسات ول التايل أهمسنستعرض من خالل اجلدو وجد؟ إن التوحيد
                                                                   

 .320،023:،مرجع سابق،صلمتعددة الجنسيةالمحاسبة الدولية الشركات ا ،أمني السيد أمحد لطفع 135
البحيصع،  حممد عصام: نظر يف ذلكملزيد من التفصيل حول هذا املؤشر  وغريه من املؤشرات اليت مت  اعتماداها يف إعداد الدراسات اخلاصة بقياس مستوى التوحيد احملاسي،أ 136

 2006 ، يناير022:األول،ص العدد عشر، الرابع اجمللد اإلنسانية، الدراسات سلسلة اإلسالمية جلامعةا ، جملةأدبية مراجعة - الدولية المحاسبية النظم في التنوع قياس
 الرابع اجمللد اإلنسانية، الدراسات سلسلة اإلسالمية اجلامعة ، جملةأدبية مراجعة - الدولية المحاسبية النظم في التنوع قياسالبحيصع،  حممد عصام:ملزيد من التفصيل أنظر  137
 .022:ص، 2006 األول، ، يناير العدد ر،عش
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 تفسير التوحيد المحاسبيب اهتمت التي الدراسات أهم:  (3)جدول رقمال

 سلسلة اإلسالمية اجلامعة جملة، أدبية مراجعة - الدولية احملاسبية النظم يف التنوع قياس، البحيصع حممد عصام :المصدر 
 .022:ص، 2006 يناير، األول العدد، عشر الرابع اجمللد، اإلنسانية الدراسات
ظهرت العديد من : كمي بشكل المحاسبي التوحيد مستوى قياسب تتعلق دراسات -ثانيا  

 أعمال تنفيذ يف  أكرب تركيز جمهودات مت  حيث، احملقق احملاسي التوحيد مستوى حتديد اليت حتاول الدراسات
 االقتصاد نظر وجهة من املعتمد التصنيف صالحية من التحقق أوهلا، مزدوج حتقيق هدف إىل هتدف دقيقة
 الدراسات للتصنيف وسنحاول من خالل اجلدول التايل أن نعرض أهم جديدة مقرحات تقدمي يهاوثان، الكلع

الفكرة األساسية يف هذه الدراسة تنصب وكانت   كمع بشكل احملاسي التوحيد مستوى قياس حول اليت تدور
دما يكون االختيار حمصورا يف عنو الشركات نفس الطريقة احملاسبية أ حول أن القدرة على املقارنة تزداد عندما ختتار

 .عدد غري حمدود من الطرق
 
 

 المؤلف السنة  النطاق المنهجية أهم النتائج 

زيادة توحيد المعاييرالمحاسبية 
 .وأهمية الوالياتالمتحدة

 PW استخدام بيانات
 دولية ومعايير المحاسبة ال

جراء تحليل و   ANOVAا 
. 

 Nair / Frank 1481 عالمي

أهمية ضعيفة لمعاييرالمحاسبة 
 .الدولية

دراسة التقارير المالية لكل دولة ودراسة معايير 
 المحاسبة الدولية

 Evans / Taylor 1482 عالمي

تؤثر في  معايير المحاسبة الدولية لم
 معايير المحاسبة القائمة عملية تغيير

 .جديدة ي تحديد معاييروال ف

 w pاستخدم بيانات
 تحليل، والمعايير الدولية

التنظيم المحاسبي للدول األعضاء في لجنة معايير 
 .المحاسبة الدولية

 /Mckinnon 1484 عالمي
Janell 

درجة توحيد  على الرغم من تحقيق
 زالت هناك اختالفات ال، معينة

 .دراستها كثيرة بين النظم التي تم
 

 ، نظم المحاسبة األساسيةدراسة 
   دراسة معايير المحاسبة الدولية مع جراء اختبارو 
( Kruskal   Wallis)واختبار(MannWhitney) 

 Doupnik/Taylor 1484 أوربا

قبول ضعيف لمعاييرالمحاسبة 
 .الدولية

دراسة عينة من الشركات التي تتداول أسهمها في 
ا ودراسة بريطانيو سوق األوراق المالية في أمريكا 

 معايير المحاسبة الدولية

 Nobes 1487 عالمي
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 أهم الدراسات تدور حول قياس مستوى التوحيد المحاسبي بشكل كمي( 4)الجدول رقم

 
 سلسلة اإلسالمية اجلامعة جملة، أدبية مراجعة - الدولية احملاسبية النظم يف التنوع قياس، البحيصع حممد عصام :المصدر 

 .020:ص، 2006 يناير، األول العدد، عشر الرابع اجمللد، اإلنسانية الدراسات

  معوق اتهو الفرع الرابع أهداف  التوحيد الدولي  
 :138توحيد الدويل هعن اهداف الإ: أهداف  التوحيد الدولي   -أوال

 القوائم إىل وتنتهع ووثائق اإلثبات مستندات من تبدأ اليت اإلنتاج سلسلة ثلمي   احملاسي الذي السياق توحيد -1
 الدقة؛ تتحرى معايري خالل إتباع من، احملاسبية املصاحل إنتاجية من الرفع إىل هذه املرحلة يف التوحيد يهدفو ، اخلتامية

 خمتلف احتياجات عن اإلجابة حتمل اليت املالية اخلتامية القوائم يف أساسا املتمثل و احملاسي املنتج توحيد -2
 لتوحيد الداععو ه مصاحلها تضارب الفئة وإمكانية هذه جتانس عدمكما أن ،  احملاسبية للمعلومات األطراف الطالبة

                                                                   
 .52:،مرجع سابق،ص"الجزائر تجربة" المحاسبي التوحيد إشكالية ، بلغيث مداين بن 138

 المؤلف السنة  النطاق المنهجية أهم النتائج 
التوحيد يمر بفترات مختلفة يزداد في بعضها 

 .وينقص في البعض اآلخر
 د فيلقياس التوحي (I )مؤشر

األراضي  وتقييم تطبيقات الضرائب
 . والمباني

 Van der Tas 0899 عاملع

 Tay / Parker 0882 عاملع مربع كاي ومؤشرات تركيز .دراسة نظرية بعيدة عن العملية

هناك فروق واضحة بين الدول فيما يتعلق 
 .بالتطبيقات التي تم تحليلها

 /Emenyonu 0880 أوربا معدل( I)مؤشر 

Gary   

 
 .حول األثر الضريبي ( C)مؤشر  .التوحيدو هناك تطور بسيط نح

 
 Van der Tas 0880 أوروبا

المعلومات غير قابلة للمقارنة على الرغم من أن 
 .هناك بعض التطور باتجاه التوحيد

مؤشر تركيز للتطبيقات المحاسبية  
 .ومؤشر توحيد

  Garcia Benau 5991 أوروبا 

 

أعلى بعض المناطق عن  درجة من التوحيد تعتبر
 باقي المناطقز

Herrmann 5991 أوروبا  .تحليل مربع كاي  /  

Thomas 

 

 تدرج بعض النماذج اللوغارتمية  .التوحيد خالل فترة التحليلو تطور ضعيف نح
 .الخطية

 .Archer et al 5991 أوروبا

  Emenyonu 5991 عالمي 1442مشابه لدراستهم في العام  .التوحيد ضعيف  جًداو التطور نح

Gray  /  
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 اجلانب هذا توحيد حتكم اليت املعايري ينبغع على هلذا ،متهاحتياجا من قدر أكرب على اإلجابة تتم حىت، القوائم هذه
  .،جوانب عدة من للتفسري وقابلة مرنة تكون أن ينبغع صلبة بل تكون ال أن

 :التالية املستويات على احملاسي التوحيد عملية تتم: مستويات التوحيدالفرع الخامس  
 واملعايري احملاسبية واملبادئ األسس على املستوى هذا يف لتوحيدا قتصري: المبادئ مستوى على -أوال

ويشمل التوحيد على هذا ، املبادئ اليت يتم توحيدهاو ألسس اإلسرشاد هبا عند تطبيق ا يتم اليت األساسية
 :139املستوى على كل من التايل

اإليرادات ، و ا املختلفةجمموعاهتو اخلصوم و جمموعاهتا املختلفة و توحيد التعريف اخلاصة بكل من األصول  -
 .مفهومهو اهلدف من قياسه و  الدخل، و مكوناهتاو املصروفات و مكوناهتا و 

 .املصروفاتو عناصر اإلدرادات و اخلصوم و مبادئ التقومي املتعلقةبعناصر األصول و توحيد أسس  -
 .مبادئ عرض البيانات احملاسبيةو توحيد أسس  -
املبادئ احملاسبية و بادئ يف واقع األمر أية مشاكل حيث أن األسس املو لإلشارة فإنه ال يرتب على توحيد األسس و 

وكل مايف األمر أن التوحيد سيؤدي على القضاء على التناقضاة القائمة بني هذه ، التقليدية مقبولة من اجلميع
رات كما قد يؤدي على البحث يف إمكانية تطويرها إىل األفضل يف ظل التطو ،  التنسيق بينهاو املبادئ و األسس 

بالتايل فإن مقومات التوحيد على أساس املبادئ ال تستدعع تشابه النشاط ، و اإلجتماعية املعاصرةو اإلقتصادية 
أفضل األسس و اإلتفاق على أوضح املفاهيم و وكل ما يتطلبة األمر هم وضوح أهداف احملاسبة ، منطية املعمالتو أ
 .املبادئ لتحقيقهاو 

على هذا املستوى إضافة إىل التوحيد على مستوى  توحيد لويشم: القواعد مستوى على   -ثانيا
ويتطلب ، أكثر مشوال من األول خري يعترببالتايل فهذا األ، و احملاسبية والوسائل اإلجراءاتو  توحيد القواعد، املبادئ

  :140يلع ما توحيد القواعد إضافة إىل ما يتطلبه توحيد املبادئ العملية
 أهداف لتحقيق استخدامها ميكن اليتو أ، فعال املستخدمة احملاسبية ساليبواأل واإلجراءات القواعد حصر -

 ؛ احملاسبة
 ؛ املوضوعية املبادئ متطلبات مع متاشيا، األفضل واإلجراءات القواعد هذه بني من االختيار -
 .البديلة اإلجراءاتو  القواعد استخدام عند احلذر -

                                                                   
 .302-303:،مرجع سابق،صالتطور المحاسبي و المشاكل المحاسبية المعاصرةالصبان مسري ، مرعع عبد احلع ، 139
 .11،12:ص ،مرجع سابق ،الدولية التوحيد أعمال ظل في للمؤسسات لمحاسبيا النظام إصالح أهمية ، بلغيث مدين بن 140
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كما ،  عد تتوافر متاما على مستوى الصناعة وذلك لتشابه النشاطلإلشارة فإن مقومات التوحيد على مستوى القواو 
 .ميكن توفريها بنسبة كبرية على مستوى القطاع

 يقوم وما، بأسره احملاسي النظام توحيد، املستوى هذا يف التوحيد شتملي : النظم مستوى على  - ثالثا
 إىل باإلضافة، املالية والقوائم احملاسبية النتائج تنميط إىل وميتد ، وإجراءات ووسائل وقواعد ومبادئ أسس من عليه
رمبا و  ،القوائم املاليةو عليها كما ميتد التوحيد إىل تنميط النتائج احملاسبية  تقوم اليت واملبادئ واألسس التكاليف نظم

ملستوى كما قد يشمل التوحيد على هذا ا،  تنظيم اجملموعات الدفرية ذاهتاو قد ميتد إىل  طريقة طريقة تصميم 
 .املبادئ اليت تقوم عليهاو األسس ، و إمكانية توحيد نظم التكاليف

  فوائد التوحيد :الفرع السادس
 :141يرتب على التوحيد بصفة عامة الفوائد التالية

مفاهيم مشركة مبا يزيد من إمكانية و زيادة دالالت البيانات احملاسبية؛وذلك لقيامها على أسس موحدة  -
 ؛يق أهداف احملاسبيةاإلعتماد عليها لتحق

لغرض إختاذ  واإلقتصادية املختلفة هبدف قياس كفايتها النسبية أ املؤسساتسهولة املقارنة بني و زيادة إمكانية  -
 ؛القرارات

املفاهيم و زيادة قابلية البيانات احملاسبية املستخرجة على أساس موحد للتعديل مبا يتفق مع اإلحتياجات  -
لطرائق احملاسبية يستدعع تعدد طرق ووسائل التعديل مبا يصعب من إمكانية او فتعدد األسس ، اإلقتصادية

 إجرائه
مبادئ وقواعد حماسبية موحدة فإن ذلك سيكون له أثر كبري يف توجيه البحث و إذا ما مت اإلتفاق على أسس  -

، ة البيانات احملاسبيةاحملاسي إىل حتسني أداء احملاسبة لوظائفها عن طريق البحث يف الوسائل البديلة لزيادة منفع
 عيوب البدائل احملاسبية املوجودة؛و بدال من تركيزه حول اجلدل يف مزايا 

 .مبا خيدم إحتياجات املستويات اإلقتصادية إىل البيانات، للبيانات احملاسبية (التجميع املرحلع)توفري إمكانية  -
 
 

                                                                   
 .301،مرجع سابق،صالتطور المحاسبي و المشاكل المحاسبية المعاصرةالصبان مسري ، مرعع عبد احلع ، 141
 كن الوصول إىل بيانات جتميعية خاصة بصناعة معينة عن طريق جتميع نقصد بالتجميع املرحلع الوصول إىل بيانات جتميعية على مستويات معينة،فمثال إذا ما مت التوحيد فإنه مي

اخلاصة بالصناعات املكونة له،وقس  البيانات اخلاصة بالوحدات املكونة هلا،كما ميكن من ناحية أخرى الوصول إىل بيانات خاصة بالقطاع الصناعع ككل من خالل جتميع البيانات
 ...على ذلك على مستوى الصناعة ككل،مث
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 لى نموذج محاسبي دوليزيادة الحاجة إو المحاسبي    لتوحيدعملية ا نق ائص:الفرع السابع  
تبلورت و لقد شاب عملية التوحيد احملاسي بعض النقائص : المحاسبي  لتوحيدنق ائص عملية ا -أوال  

 :142إنتقادات جوهرية نذكر منها
إمكانية تنميط املعامالت اإلقتصادية ال ميكن توفريها يف الوحدات و أن املقومات األساسية من تشابه النشاط  -

 ؛اإلقتصادية املختلفة
إىل  مؤسسةأن يتم تطبيقها يف ظل توافر ظروف معينة قد ختتلف من و املبادئ احملاسبية ال بد و أن القواعد  -

يف واقع األمر إىل حماولة للوفاء باحتياجات كل منشأة يف ظل الظروف  وماه، أن تعدد البدائل احملاسبيةو أخرى 
 .اليت حتيط هبا

السريع الستخدام و أدى اإلنتشار الواسع :يد المحاسبيتزايد الحاجة إلى نموذج دولي للتوح -ثانيا
باملستخدمني املختلفني  اإلقتصادية املؤسساتتوزيع املعلومات املالية حول و كوسيلة أساسية لتقدمي ،  القوائم املالية

 املمارسة توحد ثابتة واحدة قياس أسس وجود احلرص الكبريين على ضرورةو على اإلهتمام ( خاصة املستثمرينو )
 للمحاسبني األمريكع للمعهد وكان املسؤولية؛ هذه عاتقها على املهنية اجلمعيات احملاسبية أخذت وقد ،العملية

 وحصر مجع، عدة حماوالت بعد له تسىن حيث، املسألة هلذه التصدي يف البارز الدور (AICPA)القانونيني
 األوراق بورصة تبنَّت وقد، ( ( GAAPعموم ا لةاملقبو  احملاسبية باملبادئ عرِفت احملاسبية املبادئ يف من مجلة  

 توسعت قوائمها مث إعداد عند استخدامها بضرورة فيها املسجلة الشركات وألزمت، املبادئ هذه املالية نيويورك
 فبدأت احلرب؛ دمرته تعمري ما عمليات وبدء الثانية العاملية احلرب انتهاء بعد احملاسبية املمارسة توحيد حماوالت

 املتعددة الشركات وظهرت، التجارة اخلارجية وازدهرت البناء مشروعات يف للمسامهة األموال تصدير حركة
 املستوى على احملاسبية املعلومات إىل مقارنة املصاحل ذوي لدى احلاجة خلقت املستجدات هذه اجلنسيات

 0823كانت سنة و ، الدويل اإلطار ضمناحملاسي  القياس أسس توحيد استوجب الذي األمر ، 143الدويل
بتأسيس هيئة املعايري احملاسبية ، العديدة  الرامية إلرساء أساس للتوحيد احملاسياجملهودات احلدث التارخيع لتتويج  

(IASC)  من خالهلا  وظهرت، من ممثلع املهنة احملاسبية يف العديد من الدول ة  لَ كَّ شَ باعتبارها هيئة دولية مستقلة م
دف ضمان توافق وانسجام دويل يف إجراءات املعاجلة احملاسبية ومنتجات به(IAS) الدولية احملاسبية املعايري 

 .احملاسبة املتمثلة يف القوائم املالية اخلتامية مبا يضمن القراءة املوحدة هلذه القوائم
                                                                   

 .002:،ص،مرجع سابق"العالمي المحاسبي والتوحيد الجنسيات متعددة الشركات في المحاسبية الممارسة"شعيب شنوف ، 142
 .02:مرجع سابق،صتوحيد المعرفة المحاسبية،املصري تيسيري ، 143
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 قراءة في مسألة إحترام القوميات بين التوافق المحاسبي و التوحيد المحاسبي:الفرع الثامن  
التوحيد  على هذا األخري له أفضلية ية التوحيد احملاسي هع مرحلة متطورة عن التوافق احملاسي، إال أن إن عمل
موضوعية وواقعية من التوحيد التام للمعايري  يف مسألة إحرام القوميات، حيث يعد التوافق احملاسي أكثر احملاسي

كل ف مل على مسايرهتا يف إطار حتقيق شكل من التقارب،بإعتبار أنه يعرف مبسألة القومية وال يهملها، بل ويع
 وهذا ما،عليها رقابةالو أهدافها على املستوى القومع يف محاية مواردها القومية و فلسفتها و ثقافتها و قواعدها هلا دولة 

يعين ي م احملاسي، والتوافق احملاسما يؤثر على النظاو وه،املقاييس اخلاصة لكل دولةو يؤدي إىل ظهور القواعد 
أما اخلطوة ،حماولة تسويتها مع أهداف الدولة األخرى كخطوة أوىل،و اإلعراف باإلختالفات النظرية الفطرية القومية

التوافق  عمليةوبالتايل ف 144حذف بعض هذه القيود لتحقيق درجة مقبولة من التوافقو فتكون بتصحيح أ،الثانية
على خالف التوحيد احملاسي الذي ،،(Nationalization)أكثر مرونة يف التعامل مع مسألة القوميات تعترب

أن نناقش مسألة مهمة يف هذا  يسعى إىل فرض  معايري حماسبية  بشكل ال يراعع فيه مسألة القومية، وميكن
السياق تتعلق بتحيز املعايري احملاسبية الدولية،وعدم مراعاهتا للخصوصيات البيئية للدول وباألخص النامية 

تظهر متحيزة للممارسات احملاسبية يف الواليات املتحدة  أهنا ،الحظ على املعايري احملاسبية الدوليةنمنها،حيث 
هناك حماولة جلعل األنظمة احملاسبية يف أمريكا "يف هذا الصدد أن ( Briston)يقول ،و بريطانياو األمريكية 

بشكل تدرجيع على ،نكيني والربيطانيني يعملو األمري أن احملاسبنيو تداخال يف العامل، و بريطانيا األكثر مالءمة  و 
وبالتايل فإن تطبيق ، 145"باألخص النامية منهاو على دول العامل ( Outmoded)فرض هذا النظام املهجور

ويكون إلحتياجات البيئية احمللية، ايؤدي إىل أمهال عنصر  قدمن ،على غرار اجلزائر ،هذه املعايري يف الدول النامية
إن كان ال يتناسب و حىت  ،ا أمام خيار حمتمهبذا جتد تلك الدول النامية نفسهو  ،اهب املطبق غري مالئم للبيئة

على  نفس األثر السابق  ه يف الدول املتقدمة باإلضافة إىل ترتباملعايري احملاسبية الدولية  كذلك فإن تطبيقو ،بيئتهاو 
معروفة بعراقة املتقدمة نظرا الن هذه الدول  ألثر هنا سيأخذ بعد آخرا فإن القومية،و من إمهال خصوصية البيئة 

عليها أن تتبىن  لن يكون من السهل،و مهنة احملاسبة هبا، وبالتايل فهع حترم مهنة احملاسبة العاملة يف حدودها
ألنسب امعايريها احمللية تعترب  كما ،ينالكبري والوقت تغري املعايري احملاسبية احمللية اليت كلفتها اجلهد و معايري جديدة 

ليه املنطق السليم،إال أن ميهلا نظرا ألهنا جاءت يف األصل كتجاوب مع املتطلبات البيئية اخلاصة، هذا طبعا ما 

                                                                   
 .032:،مرجع سابق،صالعربية الدول علىانعكساتها و  الدولية المحاسبةزيد،و أب مربوك حممد  144

145 Briston, RJ . ,the evolution of accounting in developing counpries,internatonal journal of Accounting , N°.14, 
Fall,1978. 
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يف الوقت ملاذا إجتهت الكثري من الدول املتقدمة إىل تبين املعايري احملاسبية الدولية ،السؤال الذي يطرح نفسه هنا
ة بإجتاه املعايري ياحملاسب سياساهتاتغيري قبول هذه الدول بأن  هو قاجلواب املناسب ضمن هذا السياو  ؟،الراهن

الرهانات الكبرية  يتمثل يف ث أسباب رئيسية،  السبب األول،إمنا يرجع يف رأي الباحث إىل ثالالدولية  احملاسبية
اإلجتاه العام للمعايري  ون يتمثل يف كالسبب الثاين  اليت أصبحت تعرفها عملية التحول إىل املعايري احملاسبية الدولية،

 والسبب الثالث ه،و الرأمسالية اليت تعترب النظام السائد يف مجيع الدول اليت تبنت املعايري خيدم احملاسبية الدولية 
وما بريطانيا و العسكرية للواليات املتحدة األمريكية و السياسية و احلضور القوي على املستويات اإلقتصادية و اهليمنة 

الطابع رهان مصاحل أكثر منه رهان على  وبالتايل أصبح الرهان احلاصل هو  ،ثري على قرارات الدولأفرزه من تأ
حاجز  هتجاوز ب هنا ننوه بسلبية التوحيد احملاسيو مالئمتها يف ظل تعدد اخلصوصيات البيئية، و لمحاسبة ل العلمع

  "دوليةال ةمبدأ القومي"ليه الباحث بــ يصطلح ع عن طريق تبين املبدأ  الذي،،القومية يف العديد من  البلدان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
 أن هذا  إال،استطاعتا أن تتجاوزا  القومية يف العديد من بلدان العامل عن طريق فكرة التوحيد احملاسي،بريطانياو شري من خالل  هذا املصطلح  إىل أن الواليات املتحدة األمريكة ن

مبعىن أنه ليس املنطقع  أن نعرب عن التوحيد احملاسي بأنه جتاوز للغة احملاسبة القومية  ،غري ترمجة للمحاسبة القومية السائدة يف كل من الدولتني الو إال و ما ه،التوحيد احملاسي الدويل
حيث أن املناقشة املوضعية للمسألة تشري إىل أن هناك ،لكنه غري صحيح ضمناو هذا الطرح صحيح ظاهرا ،عن طريق إبتكار لغة حماسبية عاملية غري متحيزة،على مستوى  كل دولة

امليادين وجل حقول املعرفة مبا فيها احملاسبة،حيث أن هذه األخرية تعترب  اليوم موجهة دويا من قبل الدول الرأمسالية و قد مس هذا الصراع مجيع اجملاالت و ات عرب العامل،صراع للقومي
خلدمة ألهداف معينة،هذا اإلهتمام يف توجيه احملاسبة و ت خاصة توجيهها يف ظل إيديولوجيا،و مجاعات الضغطو ال زالت تعمل على تسييس احملاسبة من قبل اللوبيات و اليت عملت 

هذا ما يؤكذ املقولة املعروفة أن األرقم احملاسبية تاثر ،و تسخري اجلهود الدولية للعمل على إضفاء الشرعية عليه،إمنا هم دليل واضح على أمهية احملاسبة يف إقتصاديات العاملو استعماهلا و 
 .على السلوك اإلقتصادي



 تطور الفكر المحاسبي باتجاه توحيد المعرفة المحاسبية                                                  األول الفصل
 

12 
 

  المعايير المحاسبية الدولية ومسار التنميط في الجزائر  :الثاني   المبحث
 احملاسبة، على بدوره انعكس(  املال أسواق عوملة وخصوصا االقتصاد عوملة)  العوملة عصر احتياجات إن 

ة ر وتوسع دائالدولية  احملاسبية املعايري اإلنتشار الواسع الذي عرفته ية ،ومعالدول احملاسبية املعايري وكان سببا يف نشوء
من مواكبة األحداث  زائر،كان ال بد للجاإلستجابة هلا من قبل الدول الكربى و التكالت اإلقتصادية الضخمة

النظر يف  املخطط احملاسي  تعمل على إعادةجعها علميا ،و اإلستفادة من هذه الثورة احملاسبية ، مما احمليطة هبا مما 
حيث أصبح من الضروري توفري ، (الداخلية واخلارجية)تحوالت اليتماشى مع  مل يعدالذي  ،0825الوطين 

 النظام تطبيق اجلزائرية إىل بالدولة أسس و قواعد و مفاهيم حماسبية تتماشى مع التطورات اجلديدة، مما دفع 
 من اجلزائرية احملاسبية املمارسة  تقريب يف إجيابية والذي يعد خطوة، 0202مطلع سنة  SCF  املايل احملاسي
 .ةالعاملي املمارسة

 :التاليةذا املبحث إىل املطالب Iخالل نتطرق س
 و الهيئة المسؤولة عن إصدارها  IAS/IFRSالمعايير المحاسبية الدولية  : المطلب األول

 الحات التي طرأت عليه  و اإلص PCN المخطط المحاسبي الوطني: الثاني المطلب
و التخلي عن المخطط المحاسبي   SCFالتوجه نحو تطبيق نظام محاسبي مالي  : الثالثالمطلب  
 PCN الوطني  
  SCF تقديم النظام المحاسبي المالي: الرابعالمطلب  
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و الهيئة المسؤولة عن إصدارها  IAS/IFRSالمعايير المحاسبية الدولية  : المطلب األول

   

 :ن هذا املطلب إىل العناصر التالية سنتطرق ضم
  IAS/IFRS لمحة عن المعايير المحاسبية الدولية   : الفرع األول

اإلشارات املرجعية و املعايري احملاسبية هع عبارة عن جمموعة من املقاييس  إن:  المعيار المحاسبي  مفهوم -أوال  
إفصاح عن املعلومات حول و إثبات و ن قياس يستند عليها احملاسب يف إجناز عمله م ،اليتاحملددةو الوضعية 

فهع أحكام  ،مستويات لألداء احملاسي وأمناط أ ومتثل املعايري مناذج أو ،  146األحداث اإلقتصادية للمشروع
الظروف اليت تؤثر  واألحداث أ وبنوع معني من أنواع العمليات أو خاصة بعنصر حمدد من عناصر القوائم املالية أ

إمنا هع تعبري عن موقف مهين رمسع فيما يتعلق و فاملعايري ليست جملرد اإلسرشاد العام  ،يةاحملاسب على الوحدة
 حماسبية رمسية تنظيمية هيئة تصدره كتايب بيانو ه احملاسي بالتايل واملعيارو  ،147بكيفية تطبيق مبدأ حماسي معني 

 ونتائج املايل باملركز األحداث اخلاصةو أ اتالعملي من نوعو أ املالية القوائم بعناصر البيان هذا ويتعلق ،مهنيةو أ
 .148املناسب التوصيلو أ التصرفو أ العرضو أ القياس أسلوب وحيدد األعمال،

إن املعايري احملاسبية الدولية جاءت كنتيجة للجهود املبذولة اليت :  المعايير المحاسبية الدوليةمفهوم     -ثانيا
اسبية تلقى قبوال عاما من بينها جلنة معايري احملاسبية الدولية هيئات عديدة اختصت يف وضع معايري حم اتقوم هب

IASC  واليت كانت ختتص بوضع املعايري احملاسبية الدوليةIAS قبل أن تصبح هذه املهمة على عاتق جملس ،
 .IFRSة وأصبحت املعايري اليت تصدرها حتمل اسم املعايري الدولية للتقارير املالي IASBمعايري احملاسبية الدولية 

لقد بدأ احملاسبون منذ زمن بعيد يف التفكري يف املعايري احملاسبية : نشأة المعايير المحاسبية الدولية  -ثلثا
كأمر   تالفكرة نشأو  ، أخرى يف دول أخرى مؤسساتتطبقها الشركات يف تعامالهتا مع ميكن أن اليت  الدولية

يف معرفة حقيقة احملاسبية و باألخص املستثمرين،  إنطالقا من حاجات مستعملع املعلوماتطبيعع  تلقائع 
 اعتمدتيف التحقق من القواعد احملاسبيةاليت و  ،يف خارجهو أجنبية هلا معمالت يف وطنه  مؤسسةعن  التقارير املالية

 .عليها تلك التقارير
ر األول م،عندما انعقد املؤمت0822بدأ التفكري يف إعداد معايري تطبق على املستوى الدويل منذ عام 

للمحاسبني يف مدينة سانت لويس بوالية ميسوري يف الواليات املتحدة األمريكية برعاية احتاد مجعيات احملاسبني 
وقد دار البحث يف ذلك املؤمتر حول  0802القانونيني األمريكية قبل تأسيس جممع احملاسبني األمريكيني عام 

 .149ل العامل إمكانية توحيد القوانني احملاسبية بني خمتلف دو 

                                                                   
 .10:ص حممد املربوك ابو زيد، مرجع سابق، 146
 .000:ص مرجع سابق، عباس مهدي الشريازي، 147
 .59:ص حواس صالح ،مرجع سابق، 148
 .091:،مرجع سابق ،صالتدقيق على اإلستثمار في الشركات متعددة الجنسيات،في ضوء معايير التدقيق الدوليةخالد راغب اخلطيب، 149
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احلاجة للمعايري احملاسبية  بلورةهناك عوامل عديدة : الحاجة إلى المعايير المحاسبية الدولية  -رابعا
 :150ما يلع  منهانذكر الدولية 

مبوجب  يعتمد صنع القرارات على املفاضلة بني البدائل اليت تقتضع وجود معلومات معدة: المق ارنة  -0
بة الرئيس تقدمي معلومات مفيدة يف عملية صنع القرار فإن املعايري وإذا كان هدف احملاس أسس موحدة،

 .تسهل هذه املقارنة بتوحيد أسس إعداد تلك املعلومات
متخذ القرار  فعندما تعد هذه املعلومات وفقا لطرائق حماسبية متنوعة يضطر :كلفة معالجة المعلومات  -5

ملعاجلة اليت ميكن توفريها إذا ما كانت املعلومات معدة إىل إتباع طريقة لتوحيد أسس إعدادها،مما حيمل كلفة ا
 .على أسس موحدة

ميكنهم  املستثمرين حباجة إىل إجراء مقارنة بني النشاطات اليت :إنسيابية اإلستثمار بين البلدان  -3
 .اإلستثمارفيها يف خمتلف البلدان،وهذا ما توفره املعايري احملاسبية املوحدة

 (IASC)ير المحاسبة الدولية  لجنة معاي: الثاني الفرع
قبل نشأة جلنة معايري احملاسبة الدولية، كان هناك عضوان بارزان يف وضع املعايري احملاسبية، مها جملس املعايري 

إال أن الفضل يف تطور املعايري احملاسبية الدولية  151، وجملس معايري احملاسبة الربيطاينFASBاحملاسبية املالية 
اليت اختصت بوضع هذه املعايري احملاسبية الدولية،  IASCإىل جلنة معايري احملاسبة الدولية  بشكلها احلايل يرجع

وأصبحت املعايري اليت يصدرها  IASB قبل أن تتحول هذه املهمة بعد ذلك إىل جملس معايري احملاسبة الدولية
 .IFRSحتمل اسم املعايري الدولية للتقارير املالية 

تاريخ إنعقاد املؤمتر  ،م0820من سنة  إنطالقا بدأت الفكرة النور  : لظهور اللجنة  الفكرة المبدئية -أوال  
مبدينة سيدين األسرالية،  يف هذا املؤمتر اقرح اللورد  0820العاملع العاشر للمحاسبة الذي عقد يف سبتمرب عام 

بة بناءا على الذي كان قد ط لب منه إنشاء هيئة دولية للمحاس-« Benson، Henry Sir» ينسون 
، إنشاء هيئة دولية تكون مسئولة عن تكوين وصياغة معايري احملاسبة -جمموعة الدراسات الدولية للمحاسبني

ذت خالل هذا   املؤمتر  خطوات رئيسية لكع يتم إنشاء منظمتني ميكن ان تكون لديهما املقدرة ،واخت  152الدولية،
إلختالف بني احملاسبة اليت تستخدمها الدول التعددة، وبعد عقد او على التعامل مع املشكالت احملاسبية الدولية، 
إضافة إىل معهد احملاسبني ( CICA،AICPA،ICAEW)عدة اجتماعات بني رؤساء املعاهد الثالث 

مت االتفاق على توسيع نطاق مشاركة الدول وتشكيل هيئة حماسبية دولية بشكل ،(ICAS)القانونيني باسكتلندا 
أملانيا واليابان و ث، وعليه فقد وجهت الدعوة هليئات احملاسبية يف اسراليا وكندا وفرنسا يتجاوز الدول الثال

                                                                   
 .092:،ص0228،يف ضوء معايري التدقيق الدولية،الطبعة األوىل ،دار البداية،عمان،اإلستثمار في الشركات متعددة الجنسيات التدقيق على خالد راغب اخلطيب، 150

151 Bernard Raffourier, les normes comptables internationales, 3eme édition, economica, France,2006. 
 .02:،ص0221،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية،مصر،معايير التقارير المالية الدولية الحديثة دليل المحاسب إلى تطبيقطارق عبد العال محاد،  152
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بالفعل فقد مت تأسيس جلنة معايري احملاسبة و ، 0823هولندا حلضور اجتماع لندن يف مارس و واملكسيك  
جلنة كانت ، وقد خلف ذلك اإلحتاد  (IFAC)اإلحتاد الدويل للمحاسبنيو  0823عام ( IASC)الدولية

 ة  بالتايل تبلورت فكرة املعايري احملاسبية الدولية حقيق،و  153(ICCAP)تسمى جلنة التنسيق الدولية ملهنة احملاسبة 
يف  ،،بقيادة هيئات حماسبية مهنية0823عام ( IASC)جلنة معايري احملاسبة الدوليةخالل هذا املؤمتر، بتشكيل 

الواليات املتحدة،واجلدير بالذكر ،هولندا إجنلرا،غريلندا،اليابان،املكسيكأملانيا ،أسراليا،كندا فرنسا: تسع دول هع
لكن اهليئات احملاسبية داخل هذه الدول هع اليت تتمتع و ( IASC)أن هذه الدول ليس أعضاء يف  وهنا ه

 .154بالعضوية داخل هذه اللجنة
مستقلة هتدف إىل إعداد معايري ميكن تعترب جلنة املعايري احملاسبية الدولية منظمة  : اللجنة  تأسيس -ثانيا

استخدامها من قبل الشركات واملؤسسات لدى إعداد القوائم املالية يف مجيع أحناء العامل، وكان معتقد أن معايري 
حتقيق  و احملاسياحملاسبة الدولية ستكون قادرة على كسب القبول العاملع واإلسهام يف حتسني جودة اإلفصاح 

 ؛155ة كبريةبدرج نةقابلية مقار 
مثاين عشر ومائة هيئة حماسبية من سبعة ومثانني بلدا،ميثلون جلنة املعايري احملاسبية الدولية بلغ عدد أعضاء 

مهنة و التعليم احملاسي و التجارية و على مليون حماسب يعملون يف خمتلف القطاعات الصناعية  ومايرب
إعداد معايري حماسبة و هو اء إنشاء هذه اللجنة ه،وكان اهلدف األساسع من ور 156الوحدات احلكوميةو احملاسبة،

 .دولية تطبقها املنشىت املختلفة يف دول العامل 
استقاليتها حيث تعد مستقلة يف و يف بداية عملها  ه( IASC)من أهم ما ميز جلنة معايري احملاسبة الدولية 

جهة حكومية أي كما ال تتلقى من ،ةكيان من سلطته وضع معايري احملاسبو ال تتبع أي كيان مهين  أو عملها متاما 
بفضل أعضائها الذين يوفرون نصف التمويل الالزم،   تتلقى متويلها IASCكانت و  ،157أوامر  وأي تعليمات أ

بعض الشركات املتعددة اجلنسية، و التدقيق الكربى و بعض مكاتب احملاسبة و IFAC أما النصف اآلخر يوفره 
 :159كان اهلدف من وراء إنشاء هذه اللجنة هوو ، 158لجنةباإلضافة إىل إيرادات بيع منشورات ال

وكذلك العمل على تشجيع الدول  إصدار معايري حماسبية متثل األساس يف إعداد وعرض القوائم املالية،و إقراح  -
 قبوهلا هلذه املعايري عامليا؛و على مراعاهتا 

                                                                   
 يتوفر اإلحتاد على جملس يتكون من ذات الكيانات احملاسبية اليت يتكون منها جملس جلنة امعايري احملاسبية الدولية(IASC) تتمثل مهمته يف إعداد إرشادات دولية فنية و أخالقية،

 .ة ملهنة احملاسبة ،وتنمية مهنة احملاسبة يف العامل و تعليمي
 .230:،مرجع سابق،صالمحاسبة الدولية و الشركات متعددة الجنسيةأمني السيد أمحد لطفع، 153
 .22،مرجع سابق،ص،المحاسبة الدولية و إنعكاساتها على الدول العربيةحممد املربوك أبوزيد، 154
 .021:،ص0،0229دار الثقافة ، عمان، ط -ها بة الدولية ومعايير المحاس –حسني القاضع، مأمون محدان .  155
 .092:،مرجع سابق ،صالتدقيق على اإلستثمار في الشركات متعددة الجنسيات،في ضوء معايير التدقيق الدوليةخالد راغب اخلطيب، 156
 .233:،مرجع سابق،صالمحاسبة الدولية و الشركات متعددة الجنسيةأمني السيد أمحد لطفع، 157

158 Bernard Raffournier et autres, coptabilité intrnationale, Vuibert, Paris, France, 1997, P : . 33  
 .20:صمرجع سابق ،،المحاسبة الدولية و إنعكاستاها على الدول العربيةحممد املربوك أبوزيد، 159
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 .راءات املتعلقة بعض القوائم املاليةاإلجو املعايري احملاسبية و توافق اللوائح و العمل بشكل عام على حتسني  -
املعايري  ن جلنةتكو  ( دولة 22من أكثر من )منظمة حماسبية  020هناك أكثر من  ولإلشارة فإنه يف الوقت احلايل

اتباع املعايري احملاسبية و يتم تبين س هيتعهد باستخدام أفضل احملاوالت يف التأكد من أن وكل عض  ،احملاسبية الدولية
 .بدولتهالدولية 

 :160التالية اهليئات على الدولية معايري احملاسبة جلنة تشمل : هيكل لجنة المعايير المحاسبيىة الدولية -ثالثا
 الدولية احملاسبة معايري جلنة جملس -
 االستشارية اجملموعة -
 االستشاري اجمللس -
 للرمجة الدائمة اللجنة -
 االسراتيجع العمل مجاعة -

 (IASB)المحاسبة الدولية  مجلس معايير  : الثالث    الفرع
 كانت بعدما  الدولية، احملاسبية للمعايري جملس قبل من تعد الدولية احملاسبية املعايري أصبحت ،0220 أفريل منذ
 02 يف عميق إلصالح ختضع أن قبل بذلك، تقوم اليت هع( 0222 – 0823) الدولية احملاسبية املعايري جلنة
 من بدال( IFRS)املالية للمعلومات الدولية املعايري من جمموعة إصدار إىل اللجنة انتقال عنه نتج ،0222 ماي

 هياكل تبين إىل أيضا أد ى كما املفعول، سارية تبقى واليت أصدرهتا، أنو  سبق اليت( IAS)الدولية احملاسبة معايري
 .الحقاسيتم عرضه  كما جديدة
  :التالية باملهام احملاسبية املعايري سجمل يكلف: مهام مجلس المعايير المحاسبية الدولية  -أوال  

 الدولية؛ احملاسبية املعايري وتعديل نشرو  إعداد - 
 اجلارية؛ الدولية احملاسبية معايري مشاريع حول اإليضاح مذكرات نشر - 
 ؛ التدخالت ةجلمعا إجراءات إعداد - 
 املهمة؛ شاريعامل حول رأيها إلبداء املتخصصة، االستشارية اللجان أنواع كل تشكيل - 
 وصالحياهتا الدولية للتطبيق، احملاسبية املعايري قابلية من للتأكد والناشئة، املتقدمة الدول يف بالدراسات القيام - 

 .متباين متنوع حميط يف
حتقيق  IASC  الدولية احملاسبة معايري جلنة استطاعت : هيكل مجلس معايير المحاسبة الدولية - ثانيا

 والتعقيد العاملية، املال رأس أسواق عوملةل و ونظرا ، هيكلهاعليها  يفرضها اليت القيودازات رغم الكثري من اإلجن
قرر القائمون  ،دوليا املتناغمة حماسبية معايري من واحدة أجل جمموعة من املتزايد والضغط األعمال،لبيئة  املضطرد 

                                                                   
 .223،222:ص سابق، مرجع الدويل، احملاسي التوافق منظور لطفع، أمحد السيد أمني 160
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 مواجهة من يتمكنو لكع هيكلية تغريات إجراء الضروري من أنه( IASC) الدولية احملاسبة معايري جلنة على 
 ؛بفاعلية اجلديدة التحديات

 12و الرئيس نائبو  الرئيس:عضوا14من ويتكون ،2001 فيفري 6 الدولية يف احملاسبة معايري جملس نشأ وقد
 أعضاء خلمسة يكون أن بشرط احملاسبية، خربهتم أساس على (les rustees)قبل من تسميتهم يتم دائما عضوا
 أن ميكن، و 161األكادمييني من واحدو  املالية، القوائم مستخدمع من أعضاء ثالثةو  خربة اإلصدار، األقل على

 :التايل  على النحو نشرح اهليكل اجلديد املتبين
 أمين ا 08ه املؤسسة من تسعة عشر تتكون هذ: (IASC F)مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية   -0

بواسطة جلنة التعيني، ويشرط يف تركيبة األعضاء أن ينتمون  0222ين من عام مت تعيينهم أثناء النصف الثا
 سابق جمللس إدارة االحتياطع الفيدرايل األمريكع،الئيس الر خللفيات مهنية متنوعة، حتت رئاسة السيد بول غولكر 

 23ن آسيا وم 22من أوروبا و 21أمناء من أمريكا الشمالية و 64: ولضمان وجود متثيل دويل عريض يوجد
سنوات قابلة للتجديد مرة  3ويكون تعيني األمناء عادة ملدة . ثالثة من أي منطقة شريطة إجياد توازن جغرايف عام

 :162واحدة فقط ويتمثل دورهم األساسع يف
 ؛(SAC)و( IFRIC)و( IASB)تعيني أعضاء كل من اجمللس  -
 ؛(األموال الالزمة لسري أنشطة اهليئة)مجع التربعات  -
 وحتديد أساس التمويل؛ IASCإجراء مراجعة سنوية مليزانية مؤسسة  -
التطبيق لك وعملها وكذ IASCوتدعيم مؤسسة  ،املؤثرة على معايري احملاسبةو مراجعة القضايا اإلسراتيجية  -

خنراط يف املسائل ومع ذلك فاألمناء مستبعدون من اال)الصارم ملعايري احملاسبة الدولية ومعايري التقارير املالية الدولية 
 ؛(الفنية املتصلة باملعايري احملاسبية

 ؛SACو IFRICو IASBإرساء وتعديل إجراءات تشغيلية من أجل  -
ونشر  SACاملوافقة على التعديالت املدخلة على النظام األساسع بعد إتباع الالزم ويشمل ذلك التشاور مع  -

 مسودة لتعليق اجلمهور عليها؛
 ؛SACو IFRICو IASBباستثناء تلك احملفوظة صراحة لـ  IASCمؤسسة ممارسة كل سلطات  -
 .أولويات السنة املقبلة مبا يف ذلك القوائم املالية املراجعة و IASCنشر تقرير سنوي حول أنشطة  -
يتكون جملس معايري احملاسبة الدولية من أربعة عشر عضو ا، : IASBمجلس معايير المحاسبة الدولية    -5

تفرغ تام، يتم تعيينهم من قبل جملس األمناء، ولتحقيق توازن بني املنظور واخلربة، جيب أن يتوافر لدى منهم ب 00

                                                                   
161 Catherine Maillet, Anne Le Manh: NORMES COMPTAPLES INTERNATIONALES IAS / IFRS, 
Edition 2006.p:14. 

 .32،39، مرجع سابق، ص دليل المحاسب إلى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحديثةطارق عبد العال محاد،  - 162
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على األقل خلفية يف إعداد القوائم املالية  23على األقل خلفية ملراجعني ممارسني، و IASBمخسة أعضاء يف 
 . 163األقل خلفية أكادميية وواحد على، خلفية كمستخدمني للقوائم املاليةثالثة على األقل  23و

مسؤوليات ارتباط رمسية مع واضعع املعايري الوطنيني هبدف  موجيب أن يكون سبعة من األعضاء املتفرغني لديه
 .164تشجيع التقارب بني معايري احملاسبة الوطنية ومعايري احملاسبة الدولية

 :165ويضطلع جملس املعايري احملاسبية باملهام التالية
 كاملة عن كل املسائل الفنية؛املسؤولية ال -
 إعداد ونشر وتعديل املعايري احملاسبية الدولية؛ -
 ؛(Commentaires)إعداد إجراءات معاجلة التدخالت  -
 تشكيل كل أنواع اللجان االستشارية املتخصصة، إلبداء رأيها حول املشاريع املهمة؛ -
من قابلية املعايري احملاسبية الدولية للتطبيق وصالحيتها يف  القيام بالدراسات يف الدول املتقدمة والناشئة، للتأكد -

 .حميط متنوع ومتباين
منتدى وملتقى للمشاركة بواسطة املنظمات  SACيوفر   166 :(SAC)المجلس االستشاري للمعايير     -3

 :واألفراد املهتمني بالتقارير املالية وذوي اخللفيات اجلغرافية والوظيفية املتنوع وذلك هبدف
 حول القرارات املتصلة جبدول األعمال وأولويات عمل اجمللس؛ IASBتقدمي النصح لـ  -0
 حول مشروعات وضع املعايري الرئيسية؛ SACبوجهات نظر أعضاء  IASBإبالغ  -0
 .األمناء وأ IASBرى لـ ختقدمي نصائح أ -3

شروعات الرئيسية وبوساطة قبل صدور قرارات اجمللس حول امل IASBمن قبل  SACوجيب أن يتم التشاور مع 
 .األمناء قبل إدخال أي تغيريات رئيسية يف النظام األساسع

ثلون أصوال وكفاءات خمتلفة SACعضوا بـ  28عن تعيني  IASC، أعلن أمناء مؤسسة 2001وويف يوني ، مي 
 .ومتنوعة يتم تعيينهم من قبل اإلداريني ملدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد

مرات سنوي ا برئاسة رئيس  23جيتمع ( تكون اجتماعاته مفتوحة أمام اجلمهور عادةالذي ) SACوجملس 
IASB  وقد اجتمعSAC  للمرة األوىل معIASB 2001ويف يولي. 

 .167 (IFRIC)لجنة تفسيرات التقارير المالية : رابعا
هليكل شهور تقريبا يف ظل ا 8السابق مدة  IASCيف ظل هيكل  0882الذي تشكل يف  SICاستمر عمل 

مع اجمللس اقراحات اجمللس بتعديل اإلجراءات التشغيلية  SAC، ناقش 0220اجلديد، ويف اجتماعه املنعقد يف 
                                                                   

 .20 :، مرجع سابق، صى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحديثةدليل المحاسب إلطارق عبد العال محاد،  - 163
 .032 :مرجع سابق، ص ، "بالتطبيق على حالة الجزائر"  أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولي مداين بن بلغيث، - 164
 .003 :ريتشارد شرويدر وآخرون، مرجع سابق، ص - 165
 .20، مرجع سابق، ص دليل المحاسب إلى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحديثةعبد العال محاد، طارق  - 166
 .23 :املرجع نفسه، ص - 167
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وتوسيع ( IFRIC)تغيري اسم اللجنة إىل جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية و ه IASBوكان اقراح . SICلـ 
 .تجاوز تفسريات املعايري القائمةمكن اللجنة من التصدي ملوضوعات تتنطاق اختصاصاهتا لت

وتعيني مدير األنشطة الفنية بـ  2001يف ديسمرب IFRICحتت اسم  SICونتج عن ذلك تشكيل 
IASB  رئيسا هلا دون أن يكون له حق التصويت، وتضم جلنةIFRIC 00 ي عينهم أمناء جملس  -عضو ا

م حق التصويت، وتشارك اللجنة األوروبية لـ هل -معايري احملاسبة الدولية ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد
IOSCO وجتتمع ، يف أعمال اللجنة كمراقبنيIFRIC   كل شهرين تقريبا، وتتخذ كل القرارات الفنية يف

جلسات مفتوحة للمراقبة العامة، وتتناول اللجنة موضوعات وقضايا ذات أمهية واسعة اإلنتشار وتغطع التفسريات  
 :كال من

 ؛IFRSالية مثارة حديثا ومل تبحثها معايري قضايا تقارير م -
حيتمل أن تنشأ يف غياب التوجيه وذلك هبدف و متعارضة أو قضايا نشأت خبصوصها تفسريات غري مرضية أ -

 ؛ىل إمجاع بشأن املعاجلة املناسبةالوصول إ
 اسبةاحمل معايري جملس اجتمع لقد: IASCمع المعايير التي كانت تصدرها   IASBآلية تعامل   -ثالثا

 معايري جمموعة يتبىن قرار على وافق هذا االجتماع وأثناء ،2001 أفريل يف فنية جلسة يف األوىل للمرة الدولية
 السابق IASC  الدولية احملاسبة معايري للجنة اإلدارة جملس عن الصادرة القائمة، الدولية احملاسبة وتفسريات
 على وافقوا IASCمؤسسة  أمناء أن أيضا IASB اجلديد ةالدولي احملاسبة معايري جملس وأعلن وتفسرياهتا،

 يف االستمرار مع  (IFRS)الدولية املالية التقارير عايريمب  LASB عن الصادرة الدولية احملاسبة معايري تسمية
 بني التمييز أجل من حدثأ   قد التغري هذا أن ويفرض(.LAS) الدولية احملاسبة مبعايري القائمة املعايري تسمية
أصدرت جلنة املعايري  ،حيث IASC كان تصدرها اليت وتلك LASB ة الصادرة بواسط اجلديدة املعايري

تبعتها  IASمعيار حماسي حتت اسم  41 ،2001وإىل غاية  1973 منذ نشأهتا سنة IASCاحملاسبية الدولية 
، تغري اسم املعايري 2001فيفري  تفسريا، وبعد تعديل 32باصدار   SICتفسريات املعايري احملاسبية الدولية جلنة 

، وأصبحت تصدر عن جملس معايري احملاسبة الدولية IFRSاحملاسبية الدولية  إىل معايري اإلبالغ املايل الدولية 
IASB  بدال جلنة املعايري احملاسبية الدوليةIASC   مت إصدار   20/28/0202إىل غاية  2001ومنذ سنة

، وميكن توضيح  تفسريا 00تفسريات معايري تقارير املالية الدولية بإصدار  ا جلنةمن قبل اجمللس وتبعته معايري 05
مع املعايري اليت كانت تصدرها  املعايري احملاسبية الدولية ومتثلت آلية تعامل جملس، 0ذلك من خالل امللحق رقم 

 :168ةالتالي يف األشكال املعايري احملاسبية الدوليةجلنة 

                                                                   
 .32 :، مرجع سابق، صمعايير التقارير المالية الدوليةخالد مجال اجلعارات،  168
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معظم الفقرات يف معيار معني، ويكون التعديل بعدة  تم التعديل لبعض أوحيث ي: تعديل المعايير  -0
 :أشكال منها

قد تؤدي الظروف االقتصادية إىل إعادة النظر يف بعض البدائل احملاسبية اليت كان : إلغاء بعض البدائل احملاسبية - أ
ستعمال أسلوب الوارد أخريا اخلاص باملخزون، حيث مت إلغاء التقييم با IAS2مسموح هبا، مثل تعديل املعيار 

املتعلق باندماج األعمال بإلغاء طريقة املصاحل  IAS22، وكذلك تعديل املعيار (LIFO)صادر أوال 
 .IFRS 3املشركة من طرق احملاسبة عن اندماج األعمال، قبل استبداله باملعيار 

مت إلغاء املمارسات الواجب أين  36كما حصل يف املعيار احملاسي : إلغاء بعض املمارسات احملاسبية  - ب
 .إتباعها إلجراء الفحص من أسفل ألعلى والفحص من أعلى ألسفل يف حتديد االخنفاض يف قيمة الشهرة

 IFRICحيث ميكن دمج التفسريات الصادرة من جلنة التفسريات : دمج التفسيرات مع المعايير  -5
 :مع املعايري، مثل SICأوجلنة التفسريات اليت قبلها 

 فسريدمج التSIC18   املسمى األساليب البديلة باملعيارIAS1؛ 
  دمج التفسريSIC1  املسمى مناذج خمتلفة لتكلفة املخزون باملعيارIAS2؛ 
  دمج التفسرياتSIC6، SIC14وSIC 23  باملعيارIAS 16. 

ميكن دمج بعض املعايري احملاسبية ببعضها البعض لكوهنا تؤدي :  دمج بعض المعايير ببعضها البعض -3
 :نفس الغرض مثل

  دمج املعيارIAS3 اخلاص بالقوائم املالية املوحدة يف املعيارIAS27  اخلاص بالقوائم املالية املوحدة
 اخلاص باالستثمارات يف الشركات الزميلة؛ IAS28املنفردة، واملعيار و 
  دمج املعيارIAS4  اخلاص مبحاسبة االهتالك يف املعيارIAS1 ة؛اخلاص بعرض القوائم املالي 
  دمج املعيارIAS9  اخلاص باحملاسبة عن نشاطات البحث والتطوير يف املعيارIAS38  اخلاص

 .باألصول غري امللموسة
 IAS15وذلك لعدم االتفاق على صيغة موحدة عامليا كما حصل للمعيار :سحب بعض المعايير  -4

 .املتعلق باملعلومات اليت تعكس آثار التغري يف األسعار
 :( IASB)الدولية    معايير المحاسبة مجلس   ازات  أحدث  إنج - رابعا

 املتمثل األساسع هدفه جتسيدو حن ات مهمةخطو  هذا يومنا إىل تأسيسه  ومنذ الدولية احملاسبة معايري جملس خطى
 بةمواك على يساعد مما اخلتامية، املالية للقوائم املوحدة القراءة تضمن اليت باملعايري العاملية املال أسواق تزويد يف

 هع اهليئة تاريخ يف حقيقية نقلة شكلت ولعل أكثر اإلجنازات اليت  للمؤسسات، االقتصادية األنشطة عاملية
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IFRS-XBRL) الثنائية املبادرة على غرار الزمن من عقد منذ تشهدها اليت األخرية التطورات


 عنها جنم اليت (
اجمللس املعايري احملاسبية الدولية إلستغالل خلصائص  يف  حماولة من  ،169املعايري على الرقمية التكنولوجية إدخال

وباألخص يف حالة ما إذا إستخدمت مجيع الشركات نفس املعايري يف إعدادها للقوائم  XBRLومميزات 
والكشوفات املالية على نفس األسس والقواعد واملبادئ،حيث أن هذا من شأنه أن يدعم فإن القابلية املقارنة 

 . 170ري  وعلى مجيع املستوياتللمعلومات بشكل كب

 المخطط المحاسبي الوطني و اإلصالحات التي طرأت عليه  : الثاني المطلب
 :سنتطرق ضمن هذا املطلب إىل العناصر التالية 

  : الوطني المحاسبي لمخططا  تقديم: الفرع األول  
م املخطط 0825لسنة عَوض املخطط احملاسي الوطين :ظروف اعتماد المخطط المحاسبي الوطني   –أوال  

وقد أوكلت مهمة إعداد ،م هبدف إعطاء الدولة أداة للتخطيط والتسيري0852احملاسي العام الفرنسع لسنة 
املخطط الوطين للمحاسبة إىل اجمللس  األعلى للمحاسبة الذي أنشئ بوجب التعليمة الصادرة بتاريخ 

اخلبري احملاسب،وقد و خيص وظيفة احملاسب الذي من مهامه كذلك العمل على إعداد تقنني و  08/00/0820
 املتعلق الوطين والقرار احملاسي املخطط املتضمن 75-35 رقم األمر مبوجب الوطين احملاسي املخطط صدر

يف إعداد املخطط احملاسي الوطين على فحص ودراسة املخططات احملاسبية األجنبية  مدواعت  ؛تطبيقية بكيفية
املخطط و ،(OCAM)املخطط احملاسي للمنظة اإلفريقية امللغاشية  األخرية يف  وتتمث هذه،لإلستفادة منها

 . 171 احملاسي الشيكسلوفاكع
 اإلطار الق انوني للمخطط المحاسبي الوطني - ثانيا  
 احملاسي املخطط واملتضمن 1975 أفريل 29 يف املؤرخ 25-35 رقم األمر ينص: 74- 34رقم األمر1 –

املختلطة  االقتصاد شركاتو  والتجاري، الصناعع الطابع ذات العمومية اهليئات على بيقهتط على إلزامية الوطين،
 األمر هذا يعاجل كما  ،شكلها كان مهما احلقيقع الربح أساس على بالضريبة التكاليف لنظام اخلاضعة واملؤسسات

                                                                   
 ( (XBRL  Extensive Business Reporting Language  التي ،و المحاسبي المجال في الحالي العصر في المستخدمة البرمجة لغات أهم تعتبرأحد 

 نظام إنشاء إلى اللغة تلك تهدف حيث البرمجة في المتقدم المستوى لغات من تعد التي Extensive Markup Language (XML)  للغة وفقا قواعدها بنيت
 .المستخدمين إلى اإلنترنت عبرشبكة حاسبيةالم المعلومات نقل و تحويل على يعمل قياسي محاسبي معلومات

،كلية "ئرالجزالمحاسبع فع ح اإلصالا"ي،ورقة حبثية مقدمة ضمن فعاليات املؤمتر الدويل تحدوقع وا: ليةولدالمحاسبة الهيئة معايير ة ألخيررات التطوا عواطف حمسن، 169
 .0،ص،0200نوفمبر  32و  08يومع  ،قلةح ورمرباي قاصدالعلوم اإلقتصادية،جامعة 

،جملة  -دراسة تطبيقية باستعمال معايير اإلبالغ المالي الدولية–نحو إعتماد أقليمي عربي للغة في إعداد الكشوفات المالية الختامية للشركات سلمان حسني عبد اهلل، 170
 .3:،ص0200العشرون،العدد التاسع، التقين ،اجمللد الرابع و

171 A.Kaddouti,A.Mimeche,cours de comtabilité selon les normes ,IAS/IFRS et le SCF2007 ,Edition ENAG , 
Alger, 2009,p :47. 



 تطور الفكر المحاسبي باتجاه توحيد المعرفة المحاسبية                                                  األول الفصل
 

22 
 

 مع الوطين احملاسي خططامل طريق تكييف عن إعدادها سيتم اليت القطاعية احملاسبية املخططات أخرى جهة من
 .172 املختلفة النشاط قطاعات

 كيفيات حتديدو ه القرار هذا موضوع إن: التطبيق بكيفية المتعلق  74-64-23المرسوم الوزاري  -2
 النقاط يعاجلو وه للمؤسسات، االقتصادية بالعمليات اخلاصة احملاسبة توحيد قصد الوطين احملاسي املخطط تطبيق
  :173التالية

 احملاسي؛ والتسيري ظيمالتن -
 واحلقوق؛ املخزونان تقييم -

 .اخلتامية املالية القوائم
 نق ائص المخطط المحاسبي الوطني  أهم  :ثالثا  

أغراض السياسة اإلقتصادية املعتمدة يف سنوات  حملاسي الوطين يقتصر على خدمة املخطط  نظرا ألن مبدأ عمل 
يركز على املؤشرات الكلية وجيعل املؤسسة بعيدة عن فهو  ،ياقتصاد والسبعينات املبنية على أساس ماكر 

الواقع اإلقتصادي  تطورات إطالقا  يراعع ال احملاسي الوطين املخطط وبالتايل ف ،األهداف اليت أنشئت ألجلها
يتوافق ما جيعله قاصرا عن تقدمي صورة صادقة عن واقع املؤسسة، ويدفع بشدة إلجياد بديل ( الدويلو سواءا احمللع أ)
على املخطط  اإلصالحات،انطالقات من كل هذا قامت اجلزائر بالعديد من ع متطلبات احمليط الدويل احلايلم

واجلانب التقين نذكر  اجلانب النظري مست مجلة من النقائص  احملاسي الوطين املخططاحملاسي الوطين، وقد عاىن 
 : منها مايلع 

 واملصطلحات املفاهيمع اإلطار حيث مندة سلبيات عرف املخطط ع :لجانب النظريبالنسبة ل -0
 املفاهيم لبعض واضحة تعاريف يتم إعطاء واضح، ومل بشكل عنها معرب غري احملاسبية املبادئ أن املستعملة، كما

  املتعلقة النقائص باإلضافة ،اخلاصة، النواتج، التكاليف األصول، اخلصوم، األموال :مثل
 احملاسي باإلطار تتعلق املخطط ضمن هذا املسىت سلبيات عديدة عرف :التقني الجانببالنسبة  -5

العمليات،  بعض ومعاجلة احلسابات سري وقواعد التقييم، التعاريف الشاملة، قواعد احلسابات، الوثائق وتصنيف
 لحتوي املسدد، عالوات غري املال ورأس املسدد املال رأس :مثل اهلامة احلسابات بعض ذكر باإلضافة إىل عدم

 االقتصادي؛ التطور نتيجة ظهرت حسابات من وغريها أسهم، القرض االجياري إىل االستحقاق سندات
 الوطنيالمحاسبي  المخطط  إصالح  عميلة   : الفرع الثاني

 يف النقائص مجلة من ظهور ومع اجلزائر يف العاملة اجلنسيات متعددة للشركات احملاسبية املمارسة خالل من
 احملاسبية املعايري مع وحماولة تكييفه عليه، جوهرية بتعديالت القيام الضروري من كان طين،الو  احملاسي املخطط

                                                                   
 0و0 املادتان ، للمحاسبة الوطين املخطط املتضمن 1975 أفريل 29 يف املؤرخ 35/25 رقم األمر 172
 .ادة األوىلامل للمحاسبة، الوطين املخطط تطبيق بكيفية املتعلق 1975 جوان 23 يف املؤرخ التنفيذي املرسوم 173
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 يف املعتمدة احملاسبية والطرائق وقواعد عملها، احلسابات، يتضمن تصوري إطار إعداد خالل من وذلك الدولية،
 .منها املوجودة فيه وتعديل املوجودة غري املالية القوائم وإضافة التقييم، وإعادة التقييم
 174الوطني في إطار إصالحه المحاسبي المخطط عرفها التي اإلضاف ات: الثالث  الفرع  

 امليدانني يف نتيجة للتطورات احلاصلة ظهرت  اليت اخلاصة العمليات بعض االعتبار بعني األخذ أجل من
 : التالية اإلضافات الوطين احملاسي املخطط عرف والقانوين، االقتصادي

 يتعلق 1989ماي 24 في والمؤرخ  / F /DC / CE / 89/ 185 047   رقم المنشور -أوال  
  املؤسسات باستقاللية املرتبطة للعمليات احملاسبية املعاجلة بطرق املنشور هذا

 هذا يتعلق 1990مارس 11 في والمؤرخ   /F /D C/ 90 / 635 142: رقم المنشور -ثانيا  
 .املؤسسة أرباح يف ( املستخدمني ) مالالع مسامهة عن باحملاسبة املنشور
 اخلاصة العمليات عن احملاسبة بطرق ،وتتعلق1995 أكتوبر 02 يف واملؤرخة 22/110رقم التعليمة -ثالثا  
 .املسامهة بأموال
 التعليمة هذه وتتعلق 1997أفريل 21 في والمؤرخة   MF /DGC/ 158رقم التعليمة:رابعا  

 لقانون 107 واملادة 14 املادة تطبيق عن والناتج امليزانية ضمن إدماجه وإعادة مالتقيي إعادة فرق عن باحملاسبة
 .1996 لسنة املالية

 توافق القرار هذا تضمن حيث 09 / 10 / 1999.في المؤرخ  50/22 رقم الوزاري القرار:خامسا  
 .اجملمع حسابات وجتميع القابضة الشركات نشاط مع الوطين احملاسي املخطط
 :175يف مايلع احملاسي أهداف اإلصالح  أهم حصر ميكن:المحاسبي اإلصالح أهمية :ابعالر الفرع  

 مالئمة مع أكثر ومبادئ ومرجعية ركيزة وفق العاملية، املمارسات من اجلزائر يف احملاسبية املمارسات تقريب -
 .املعاصر االقتصاد

 .االقتصادية للمؤسسات املالية الوضعية عن الصادقة الصورة تعكس دقيقة معلومات إعداد من التمكن  -
مراجعة  وتسهيل احملاسبية، واملبادئ بالقواعد اإلداري وغري اإلداري بالتالعب املتعلقة األخطار من التقليل -

 .وضوحا أكثر قواعد تبين خالل من احلسابات
 .بليةواملستق احلالية املستثمرين الحتياجات املالئمة اإلجابات على اجلديد احملاسي النظام توفر -
 يف املشاكل من لوقايته واحملاسبية، املالية واملعامالت اإلجراءات تدويل خالل من األجني املستثمر جلب حماولة -

 .احملاسبية النظم اختالف

                                                                   
 االقتصادية العلوم كليةيف العلوم اإلقتصادية ، رسالة ماجيستري  ،الجديد المالي المحاسبي النظام وفق الجزائرية المؤسسات في المالية القوائم تكييف رمحون، بن سليم 174

 .08-09:،ص-2013، -بسكرة - خيضر حممد التسيري، جامعة علوم قسم وعلوم والتجارية
 296  ،295  :ص  السادس، العدد إفريقيا، مشال اقتصاديات ، جملة IAS/IFRS الجزائر الموحد في المحاسبي النظام تطبيق متطلبات ر،عاشو  كتوش 175
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  مالي و التخلي عن المخطط المحاسبي الوطني  المحاسبي  النظام  الالتوجه نحو تطبيق  : الثالثالمطلب  
 :عناضر التالية سنتطرق خالل هذا املطلب إىل ال

 :اإلنتق ال إلى النظام المحاسبي الماليو التخلى على المخطط المحاسبي الوطني  مراحل  : الفرع األول  
عدم قدرة املخطط احملاسي الوطين و السوق احلر  وخصوصا يف ظل توجه اجلزائر حنو بغية تطوير احملاسبة اجلزائرية  

عملت اجلزائر على  إنشاء نظام حماسي مايل  ،ر اليت كانت تشوبهنظرا ايضا ألوجه القصو و على مواكبة التطورات، 
لتنتهع  إجراء تعديالت على املخطط الوطين احملاسي،وضع قررت اجلهات املعنية و  يتماشى مع النظام العاملع،

 :التايل   ومراحلة إصالح املخطط احملاسيي على النح تلخيصوميكن هذه اإلجراءات بتغيري هذا األخري، 
مبهمة  تكفل اجمللس الوطين للمحاسبة: تأسيس لجنة إصالح المخطط المحاسبي الوطني  -وال  أ

 عرفهاحىت تتمكن احملاسبة اجلزائرية من مسايرة  التغريات  اليت  ،املخطط احملاسي الوطين (  حتديث وتغيري)إصالح
جلنة خمتصة أوكلت هلا مهام تشخيص  وعلى هذا األساس مت تشكيل  ،يف تلك احلقبة احمللع و العاملعاالقتصاد 

 . املخطط الوطين للمحاسبة، إعداد مشروع مدونة حساب جديدة وبالتايل صياغة نظام حماسي جديد
نطلقت   جلنة إصالح املخطط الوطين للمحاسبة إ: استمارات تشخيص المخطط الوطني للمحاسبة -ثانيا  

 وتشخيصه عن طريق إعداد استمارتني خاصتني بتقييم يف مشروع  يهدف إىل تقييم املخطط احملاسي الوطين
 .والثانية يف السنة املوالية ،0888املخطط الوطين للمحاسبة، أرسلت األوىل ملمارسع مهنة احملاسبة يف جانفع 

ومت خالهلا  استقصاء املهنيني ومستعملع املعلومة  ،0888مت ارساهلا يف جانفع : اإلستمارة األولى   -0
  176:فة رأيهم حول  مواضيع متعددة، ويتكون هذا االستبيان من جزئنياحملاسبية،ملعر 

تسوية ، اإلطار احملاسي ،يتضمن معاجلة املبادئ احملاسبية، املفاهيم،عرض القوائم املالية: اجلزء األول  -أ
 .مؤشرات التسيريو احلسابات، سندات العمل، املهام احملاسبية، العمليات اخلاضعة للقانون 

سري و مسك احملاسبة قواعد و يتعلق بالتقييم احلايل للمخطط احملاسي الوطين أي تنظيم : الثايناجلزء  -ب
 . التقييمو احلسابات 

وىل مل يكن مناسبا ذلك النه  جتدر اإلشارة هنا إال ان توقيت ارسال االستمارة األ:  الثانيةاإلستمارة   -5
اية الدورة احملاسبية، األمر الذي انعكس سلبا  على متزامنا مع انشغال ممارسع مهنة احملاسبة  بأعمال هن كان

اإلجابات املعاد إرساهلا للمجلس الوطين للمحاسبة، مما اضطر هذا األخري إلعادة  إرسال استمارة ثانية ملمارسع 
                                                                   

 مت إحداث اجمللس الوطين للمحاسبة(CNC ) وحيد احملاسي ، وهو جهاز استشاري أوكلت إليه مهمة الت 0881سبتمرب  05املؤرخ يف  81/309مبوجب املرسوم التشريعع رقم
 .و إعداد معايري احملاسبة يف اجلزائر

176  Conseil National de la comptabilité Algérienne, synthèse d’évaluation du PCN ,2000.  
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تتكون من أسئلة مفتوحة  متعلقة باملصطلحات واإلطار احملاسي وبتقدمي ، وهع  0222ة مهنة احملاسبة يف جويلي
 . يزانية، جدول النتائج، املالحق، الوثائق الشاملة وطرق التقييمامل

 اللجنة وقامت وتلخيصها، مجعها مت عليها، املتحصل الردود ضوء على: االستبيان استمارات نتائج -ثالثا  
 :  177 ليةالتا النتائج إىل التقرير هذه يف اللجنة خلصت و الوطين، احملاسي حول املخطط التقييمع تقريرها بإعداد

 .واملصطلحات احملاسبية التقييم قواعد احملاسي، العمل حتكم اليت احملاسبية املبادئ يف النظر إعادة ضرورة -
 .اخلتامية املالية القوائم وحمتوى وشكل عدد يف النظر إعادة -
 .اسبيةاملعلومات احمل مستعملع احتياجات على باإلجابة يسمح مبا وإثرائها احلسابات مدونة تنظيم إعادة -
 .توفيق األعمال احملاسبية باملعايري واملمارسات احملاسبية الدولية -

عنها االستمارات  تسفر أئج اليت اوفقا للنت: الوطني المحاسبي المخطط لجنة تبنته الذي الخيار - رابعا
 احملاسبية ةذلك حفاظا على استقرار املمارسو  ،دون تغيريه املخطط مراجعة اللجنة اختارت ،بعد تفريغ اإلجابات

وعرف شهر فيفري من سنة  ،أيضا مراعاة حجم التكاليف املرتفعة اليت قد تسفر عن عملية اإلصالحو من ناحية 
توضح فيه خمتلف االقراحات اليت ختدم ،إعداد  تقريرا ملخص من قبل   جلنة املخطط الوطين للمحاسبة ،0222

االقراحات كل من  للمبادئ احملاسبية  والقوائم املالية وقد مست  هذه ،عملية مراجعة املخطط احملاسي الوطين
 .178الشاملة
توقفت جلنة أعمال املخطط الوطين للمحاسبة اجلزائري يف سنة : إنجازات الخبراء الفرنسيين -خامسا  
 بدأت عملية تطوير املخطط احملاسي الوطين إىل نظام حماسي مايل 0220يف بداية الثالثع الثاين لسنة و  ،0220

املتعاملون االقتصاديون، وبناءا على هذه اخللفية قامت  وزارة و جديد يتماشى مع املعطيات االقتصادية اجلديدة 
فقامت جبعل مهمة اإلصالح احملاسي يف اجلزائر  ،برفع مهمة اإلصالح املخطط احملاسي إىل مستوى متطور ،املالية

بالتعاون مع اجمللس الوطين للمحاسبة اء الفرنسيني د من اخلرب ل مناقصة دولية، كانت من نصيب عدتكون  حم
 :بتمويل من البنك الدويل وقد متت هده العملية بثالث مراحل هعو  ،حتت إشراف وزارة املاليةو 

 مقارنته مع املعايري احملاسبية الدوليةو تشخيص جمال تطبيق املخطط احملاسي الوطين  :املرحلة األوىل   
 وير املخطط احملاسيتط :املرحلة الثانية   
 .وضع نظام حماسي مايل جديد: املرحلة الثالثة   

 .: 179هعو يف هناية املرحلة وضعت ثالث اختيارات التطوير  : إقتراحات الخبراء الفرنسيين   -سادسا  

                                                                   
177 Conseil national de la comptabilité, Rapport des travaux de la commission PCN, Alger, 2000. 
178 Conseil National de la Comptabilité ,Synthèse d’évaluation du plan comptable national, Alger, 2000. 

 الفرنسع للمحاسبة الوطين للمجلس التابعني الفرنسيني اخلرباء من جمموعة هم(CNCF) احملاسبة خرباء ملصف األعلى ،اجمللس(CSOEC)  حملافظع ، الوطنية اهليئة 
 (CNCC).احلسابات

 .03 :، ص0229، اجلزء األول، مكتبة الشركة بوداود، اجلزائر، اسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدوليةمحشعيب شنوف،  179
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 اإلبقاء على املخطط احملاسي الوطين بشكله احلايل، وحصر عملية اإلصالح يف بعض :الخيار األول   -
 التقنية، ملسايرة التغريات اليت عرفها احمليط االقتصادي والقانوين يف اجلزائر ؛ التعديالت

اإلبقاء على املخطط احملاسي الوطين ببنيته وهيكله، والعمل على ضمان توافقه مع احللول :  الخيار الثاني -
 التقنية اليت أدخلتها املعايري احملاسبية الدولية ؛

 ز نسخة جديدة من املخطط احملاسي الوطين، بشكل حديث استنادايتمثل يف إجنا:  الخيار الثالث -
 .( IASC)للتطبيقات، املفاهيم، القواعد واحللول اليت أرستها هيئة املعايري احملاسبية الدولية 

بعد دراسته وفحص اخليارات الثالث املقرحة : الخيار المعتمد إلصالح النظام المحاسبي الجزائري-سابعا  
الفرنسع من قبل هيئات اجمللس، قبلت اجلمعية العامة باخليار  مل اجمللس الوطين للمحاسبةمن طرف فوج ع

مالي  بنظام محاسبيإسراتيجية توحيد حماسي تقضع بإحالل املخطط احملاسي الوطين  بالتايل تبنتو  الثالث،
وري، املصطلحات والتعاريف، متوافق مع املعايري احملاسبية الدولية يف خمتلف اجلوانب، السيما، اإلطار التص

 .مستعملع القوائم املالية، املبادئ احملاسبية وقواعد التسجيل والتقييم والعرض
متت دراسة النظام احملاسي املايل من قبل اجمللس الوطين للمحاسبة بعد صياغته  0222جويلية 5يف      -

 .الربملان إخضاعه ملختلف املراحل القانونية للمصادقة عليه منو القانونية 
 . 00-22:يف اجلريدة الرمسية ضمن القانونمت إصداره  0222نوفمرب 1يف     -
 . 0202حانفع  0نشر يف اجلريدة الرمسية على أن يدخل حيز التطبيق ابتداء من  0228مارس05يف     -

 النظام المحاسبي الماليتقديم  : الرابع طلبالم
 يشمل الذي اإلطارو فه معني، بلد يف تسود اليت احملاسبية املمارساتو  القواعد جمموع  عن احملاسي النظام يعرب

  والسجالت، الدفاتر يف وإثباهتا العمليات وتسجيل تبويب على املؤسسة تساعد اليت واألسس واملبادئ القواعد
 SCF مكونات النظام المحاسبي المالي :األول  الفرع  

هذا النظام يرتكز على ستة أركان  فإن: حملاسي املايل املتضمن النظام ا 22/00حسب ما جاء به  القانون 
( القوائم املالية)،الكشوفات املايل ( املبادئ واملعايري)التعاريف وجمال التطبيق ،اإلطار التصوري : أساسية وهع 

 ،احلسبات اجملمعة واملدجمة ،التقديرات والطرق احملاسبية ،تنظيم احملاسبة 
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 : لتطبيقالتعريف ومجال ا -أوال  
 2007 نوفمرب 25 بتاريخ الصادر07 - 11 القانون عرف لقد: المالي المحاسبي النظام تعريف    - 0

ولفهم النظام احملاسي  ،املالية باحملاسبة النص هذا صلب يف ومسع منه، 03 املادة يف املايل احملاسي لنظامل املتضمن
 .(سنتطرق إليها بالتفصيل خالل املبحث األول من الفصل املوايل) اليةإىل مفهوم احملاسبة امل التعرض يتوجب املايل أكثر 

 02 ،05،04 للمواد وفقا املايل احملاسي النظام حدد لقد: المالي المحاسبي النظام التطبيق مجال  -5
 :كالتايل النظام هذا تطبيق جماالت 2007 نوفمرب 25 يف املؤرخ 07 -11قانون من
 اخلاصة األحكامة مراعا مع مالية، حماسبة مبسك تنظيمعو أ قانوين نص مبوجب مملز  معنويو أ طبيعع شخص كل
 :هم احملاسبة مبسك واملعنيون هبا،
 التجاري؛ القانون ألحكام اخلاضعة الشركات •
 التعاونيات؛ •
 نشاطات ونميارس كانوا إذا التجارية، وغري التجارية اخلدماتو أ للسلع املنتجون املعنويونو أ الطبيعيون األشخاص •

 متكررة؛ عمليات على مبنية
 الصغرية للكيانات وميكن تنظيمع،و أ قانوين نص مبوجب لذلك اخلاضعني املعنوينيو أ الطبيعيني األشخاص كل •

 .مبسطة مالية حماسبة متسك أن املعني، احلد ونشاطها مستخدميها وعدد أعماهلا رقم يتعدى ال اليت
النظام احملاسي املايل النقائص اليت كان يعاين منها املخطط احملاسي الوطين لقد عاجل :اإلطار التصوري   -ثانيا  

واليت من بينها غياب اإلطار التصوري للمحاسبة والذي يعترب العمود الفقري يف فهمها و تطويرها، وحسب املادة 
ن اإلطار التصوري ، واملتضمن النظام احملاسي املايل، فإ2007نوفمرب  25املؤرخ يف  11/07من القانون  7

للمحاسبة يشكل دليال إلعداد املعايري احملاسبية، وتأويلها واختيار الطريقة احملاسبية املالئمة، عندما تكون بعض 
 .العمليات غري معاجلة مبوجب معيار أو تفسري

 يف واملتمثلة ةاملالي القوائم إعداد أساس تشكل اليت والعناصر املفاهيم خمتلف بتعريف  التصوري و يهتم  اإلطار
 يتعني اليت احملاسبية واملبادئ الفرضيات يوضح كما ،واألعباء النواتج اخلاصة، األموال رؤوس واخلصوم، األصول

  سنوف ندرسو  ،و أيضا اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية التطبيق جمال حتديد إىل باإلضافة هبا، التقيد
املخطط احملاسي الوطين وكذلك ،مدى  معمع بيان اوجه اإلختالف  ةيل املوالو يف الفصكل هذه النقاط بالتفصيل  

 .املعايري احملسبية الدوليةالتوافق مع 
زيادة على امليزانية وجدول حسابات النتائج،  املايلاملالية حسب النظام  القوائمتتضمن  : القوائم المالية -ثالثا  

تضمن الطرق والقواعد تحق وكذلك مال. ال اخلاصةاخلزينة وجدول تغريات األمو ( أوتدفقات)جدول سيولة 
 :مخس وثائق إلزامية لكل منها أمهيته اخلاصة( 25)وبالتايل هناك . احملاسبية املعتمدة
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تعترب أهم وثيقة مالية، يتم التصنيف فيها حسب املصدر و الغاية، حيث يفرض تقدمي امليزانية  :الميزانية -0
 .بني العناصر اجلارية والعناصر غري اجلارية حسب مفهوم دورة اإلستغالل بالتمييز

ال تظهر املعطيات اإلستثنائية أنه  احملاسي املايلالنظام  ما مييو هذه القائمة يف: جدول حسابات النتائج -0
 .جبدول حسابات النتائج ، لكن يتم التمييز بني نتيجة األنشطة العادية واألنشطة غري العادية

من هذا اجلدول هو إعطاء املستعملني أساسا لتقييم مدى قدرة الكيان اهلدف : جدول سيولة الخزينة -3
 . املالية( أو التدفقات)على توليد األموال ونظائرها وكذلك املعلومات بشأن استخدام هذه السيولة 

يعرب عن حتليل احلركات اليت أثرت يف كل فصل من الفصول اليت تتشكل : جدول تغيرات األموال الخاصة -2
 .األموال اخلاصة للكيان خالل السنة املاليةمنها رؤوس 

يتضمن على وجه اخلصوص القواعد والطرق احملاسبية اليت تسمح بفهم امليزانية،  :ملحق الكشوف المالية -5
 .زيادة على عدة معلومات

سنخص بالدراسة كل من عرض القوائم املالية و قياس بنودها حسب النظام احملاسي املايل  و أهم : مالحظة
مع املعايري    SCFختالفات مع املخطط احملاسي الوطين ،وكذلك مدى تقارب القوائم املالية املعجة وفقاال

 الفصول املواليةاحملاسبية الدولية يف عرضها للقوائم املالية وتقييم بنودها ،خالل 
 استجاب العامل عرب اجلنسيات املتعددة الشركات النتشار نظرا:  الحسابات المجمعة  و المدمجة -رابعا  
 ،الشركات هذه أداء و املالية الوضعية تعكس مالية قوائم إعداد وجوب على ونص ،تطوراتللاملايل  احملاسي النظام

 . املوايل الفصل خالل بالدراسة اجلزئية هذه سنخص و
 خيتلف ملايلا احملاسي النظام ان جند القاعدة هلذه بالنسبة:  المحاسبية الطرق و التقديرات تغير -خامسا  

 يقر املايل احملاسي النظام جند حني ،يف احملاسبية الطرق ثبات على يركز كان الذي الوطين، احملاسي املخطط عن
 : مها حالتني يف القاعدة هلذه استثناء منح بامكانية
  قانوين نص إطار يف مفروض تغيري: األوىل احلالة -
  املالية القوائم عرض نيحتس اىل التغريات هتدف عندما: الثانية احلالة -

 يعطع الرخيص ،وهذا التقييم إعادة بطريقة األخذ عند خاصة التارخيية بالتكلفة التقيد عقبة يزيل اإلستثناء وهذا
  حمدد تاريخ يف املؤسسة وضعية عن  أكثر وفية صورة تقدم أصبحت على داللة

 14، حيث خصص 07-11رية يف القانون أخذ موضوع تنظيم احملاسبة أمهية كب: تنظيم المحاسبة -سادسا  
 :تشرح عملية تنظيم احملاسبة كما يلع( 24إىل املادة  10من املادة )مادة 
 تعاجلها اليت املعلومات مسك بعملية املرتبطة والشفافية واملصداقية االنتظام التزامات احملاسبة تستويف أن جيب 

 ؛وتبليغها وعرضها ورقابتها
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 الداخلية بالرقابة هلا يسمح  حماسي  نظام لوضع  الالزمة  اإلجراءات دحتدي على مسؤولة املؤسسة  
 السواء؛  على  واخلارجية

 حسب  الوطنية العملة إىل األجنبية بالعملة املدونة العمليات الوطنية، وحتول بالعملة املالية احملاسبة متسك  
 احملاسبية؛ املعايري يف  احملددة  الكيفيات و الشروط

  إجراء جرد لألصول واخلصوم اخلاضعة لسيطرة املؤسسة مرة واحدة على األقل يف السنة، وجيب أن إجبارية
 يعكس هذا اجلرد الوضعية احلقيقية هلذه األصول واخلصوم؛

 ثبوتية؛ أوراق بتوفر إال حماسبيا العمليات تسجيل عدم 
 من عليهم واملؤشر املرقمني اجلرد، فرود ،(األستاذ دفر) كبريا دفر اليومية، دفر هع إجبارية دفاتر إمساك 

احملكمة، ويكون التسجيل فيهما دون ترك بياض، أو حذف، أو نقل إىل اهلامش، أو أي تغيري  رئيس طرف
 .مهما كان نوعه

 وأهميته    المالي المحاسبي النظام اعتمادأسباب  :الفرع الرابع  
 احملاسي املخطط منها عاىن اليت النقائص لةمج غرار على: المالي المحاسبي النظام اعتماد أسباب  -أوال

 هذا على للمحاسبة الوطين اجمللس   حفزت أخرى ظروف فهناك بتغيريه، للقيام ملحة ضرورة شكلت واليت الوطين
 هذا أساس وعلى ،الدويل النقد وصندوق الدويل البنك عاتق على يقع اإلصالح عملية متويل كون االختيار،

 جديدة ومبادئ قواعد إىل تستند جديدة، حماسبية مرجعية باعتماد جذريا الوطنية احملاسبية جعيةاملر  تغري مت املنطق
 الوطين املخطط عن باالستغناء وذلك اجلزائر، يف احملاسبية املهنة قواعد كافة تغيري شأهنا من عاملية، خلفية ذات

 احملاسي النظام تبين إىل دتأ اليت سباباأل  تقسيم  ناميكنو  ،المالي المحاسبي بالنظام وتعويضه ،للمحاسبة
 :180 التايل النحو على مالية وأخرى حماسبية أسباب اىل اجلديد املايل
 : جند احملاسبية األسباب من: محاسبية أسباب  -0

 حنو كالتوجه للبالد، االقتصادية الساحة على حدثت اليت للتغريات نتيجة جاء اجلزائري احملاسي النظام إصالح -
 ؛للتجارة العاملية للمنظمة االنضمام أجل من واملفاوضات األوروبية والشراكة لسوقا اقتصاد

 األجني املال ورأس اخلارجية، األسواق على االنفتاح ظل يف الدولية للمعايري يستجيب حماسي إطار إجياد -
 ؛اجلزائر بورصة وإنشاء األسعار حتريرو 

 : معطيات عدة راالعتبا بعني تأخذ حماسبية معلومات إىل احلاجة -
 .اجلارية التكلفة التارخيية، التكلفة احملاسي، التقييم طرق •
 .األرباح وتوزيع املؤسسة نتائج وحتديد املؤسسة وعالقات باإلنتاج اخلاصة املعطيات مثل املالية غري املعلومات توفري •

                                                                   
 الباحث ،جملةالمعلومات تكنولوجيا ظل في المحاسبية المعلومات وجودة تكلفة على(SCF)  المالي المحاسبي النظام تطبيق أثر،قويدن حاج قورين 180

 .020:ص.02،0200،العدد
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 .املؤسسة لنشاط مستقبلع بعد إلعطاء التقديرية املعلومات توفري •
 حىت البعض، بعضها مع مرتبطة أساسية مبادئ شكل يف املهيكلة األدوات من مبجموعة يتميز حماسي طارإ إجياد -

 .املالية املعلومات مقارنة إمكانية تأمني و الشفافية من عالية درجة ضمانل؛ احملاسي والتنسيق بالتوحيد يسمح
 : دجن املالية األسباب من: المالية األسباب -0

 جمال فتح مع اجلزائرية االقتصاديةللشركات املؤشرات مع جدد، متعاملني حلاجيات جابةاست تأيت اإلصالحات -
 ؛ املالية القوائم مستعملع قائمة رأس على حاليا وهم األجني، لالستثمار

 احتياجات وتلبية اجلديدة ارتباطاهتا على للمحافظة اجلزائرية للمؤسسة اجلديد الواقع مع مكيفة أداة إجياد -
 ؛ املالية للمعلومة اجلدد نياملستخدم

 املؤسسة مستوى على الرشيدة القرارات اختاذ على تساعد - نوعية ذات ومالية حماسبية إلىمعلومات احلاجة  -
  ؛ معها املتعامل مستوى وعلى االقتصادية

 طرافاأل وخمتلف واملقرضني للمستثمرين لتقدميها إعدادها يتم أن جيب إذ ونوعيتها املالية القوائم توحيد -
 . املتعاملني هلؤالء التعامل يف الثقة إعطاء منأجل هلا، املستخدمة

 ملختلف يبيستج كونه بالغة أمهية املايل احملاسي النظام يكتسع: المالي المحاسبي النظام أهمية  -ثانيا
 األمر الدولية، يةاحملاسب املعايري متطلبات وفق مالية معلومة تقدمي يف ويساهم ،املستثمرينو  املهنيني إحتياجات

 : 181مايلع منها نذكر عديدة أهداف حتقيق على سيعمل الذي
 ؛الوطين احملاسي املخطط يعاجلها مل اليت للعملبات حماسبية حلول إجياد -
 ؛ الدولية احملاسبية املعايري على القائمة الدولية املمارسات من احملاسبية ممارساتنا تقريب -
 .جيدة نوعية ذات  مالية معلومات قدميت من اإلقتصادية املؤسسات متكني -

 المحاسبة المبسطة المطبقة على المؤسسات الصغيرة في الجزائ ر: الثالثالفرع  
مظاهر االختالف اليت حيملها النظام احملاسي املايل عن املخطط احملاسي الوطين، اعتماد مبدأ احملاسبة  من أهم

ال يتجاوز رقم أعماهلا مستويات معينة، وإلزام باقع املؤسسات  اليت( املؤسسات االقتصادية)املبسطة للكيانات 
ساهم يف ختفيف العبء على الكثري من املؤسسات اليت ال يتطلب األمرالذي  ،بتطبيق قواعد النظام اجلديد

 .اإلفصاح عن نشاطها االلتزام بقواعد النظام اجلديد الذي قد يكون غري ذي جدوى نتيجة تكلفة التشغيل
ميكن للمؤسسات الصغرية واليت تتميز خبصائص معينة : ق نظام المحاسبة المالية المبسطةجال تطبيم  -أوال

 اهلدف أن تستعمل نظام حماسي مايل مبسط يقوم على أساس حتصيلها وصرفها ويدعى حماسبة اخلزينة، ويتمثل

                                                                   
 .0200، اجلزائر ،براقع، للطباعة ،متيجة املايل احملاسي النظام ،وفق الجباية و المؤسسة محاسبة، مجال لعشيشع 181
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نقص اخلربة  من تعاين ما باغال واليت املؤسسات هذه على احملاسبة عملية تسهيل يف النظام هذا من األساسع
 .احملاسبة جمال يف املختصة والكوادر اإلطارات والتأهيل يف التعامل مع املعلومات احملاسبية نتيجة لضعف

ختضع املؤسسات الصغرية اليت تتوفر فيها بعض شروط رقم  :تعريف نظام المحاسبة المالية المبسطة -0
عرف من طرف وزارة املالية، لنظام احملاسبة املالية املبسطة والذي ي   األعمال وعدد العمال وطبيعة النشاط احملددة

مبحاسبة اخلزينة، إال إذا انتهجت وجهة أخرى من تلقاء نفسها، أي أن تطبيق نظام احملاسبة املالية املبسطة من 
اخلزينة على  خيار تتخذه املؤسسة بإرادهتا املطلقة، وترتكز حماسبة وطرف هذه املؤسسات ليس إجباري وإمنا ه

إعداد سجل لألموال يعرف بدفر اخلزينة ويتم على مستواه إبراز التدفق الصايف لألموال سواء كانت إيرادات 
 .خسائر صافيةو أ

تراعع املؤسسات اخلاضعة حملاسبة اخلزينة يف حسابات نتيجتها ويف إعداد وضعيتها املالية تغريات األصول 
 جردها وإثباهتا بني بداية السنة املالية وهنايتها وذلك فيما إذا كانت هذه واحلسابات الدائنة والديون اليت مت

د للتسجيل احملاسي يف إطار طبيعتها، كما أن الواقع املول   والعناصر متثل طابعا مهما بالنظر إىل أمهيتها النسبية أ
 .قالدفع فيما خيص اإلنفا وا يتعلق باإليرادات أمالتحصيل في وحماسبة اخلزينة ه

 182:ويقوم نظام حماسبة اخلزينة على الشروط التالية
دفاتر اخلزينة ومها دفر اإليرادات مع إمكانية جتميع اإليرادات اليومية ذات و املسك املنتظم لسجالت األموال أ -

 .املبالغ املنخفضة عند االقتضاء، ودفر النفقات الذي تسجل فيه العمليات حسب ترتيبها الزمين
صادرة من طرف املؤسسة، و اإلثبات الرئيسية واملتمثلة يف الفواتري سواء كانت مستلمة من الغري أحفظ وثائق  -

 .مع وجوب تأريخ وتصنيف وترقيم هذه الوثائق... أشرطة الصندوق، بيانات البنوك، نسخ الرسائل
لية املبسطة من ميكن تطبيق نظام احملاسبة املا :المؤسسات الخاضعة لنظام المحاسبة المالية المبسطة  -5

 183:طرف املؤسسات اليت ال يتعدى رقم أعماهلا وعدد عماهلا خالل سنتني ماليتني ما يلع
عمال  28وماليني دج، أما عدد العمال فه 02 ـــمت حتديد رقم أعماهلا ب:  بالنسبة للمؤسسات التجارية -أ

 .دائمني يعملون ضمن الوقت الكامل
تتفق املؤسسات اإلنتاجية واحلرفية مع املؤسسات التجارية من   :حرفيةبالنسبة للمؤسسات اإلنتاجية وال -ب

 .ماليني دج 21 ـــحيث عدد العمال، يف حني خيتلف رقم األعمال اخلاص هبا واملقدر ب
بدورها تتفق هذه املؤسسات مع القطاعات  :بالنسبة للمؤسسات الخدمية ومختلف القطاعات األخرى -ج

 .ماليني دج23ل، غري أن رقم أعماهلا خمتلف والذي حدد بالسابقة من حيث عدد العما

                                                                   
اجلزائريـــة  واحملــدد لقواعــد التقيـــيم واحملاســبة وحمتــوى الكشـــوف املاليــة وعرضـــها ومدونــة احلســابات وقواعـــد ســريها، اجلريــدة الرمسيـــة للجمهوريــة 0229جويليـــة  01القــرار املــؤرخ يف  182

 .00، ص 0228مارس  05الصادر بتاريخ  08الدميقراطية الشعبية، العدد 
واحملدد ألسقف رقم األعمال وعدد املستخدمني والنشاط املطبقـة علـى الكيانـات الصـغرية بغـرض مسـك حماسـبة ماليـة مبسـطة، اجلريـدة الرمسيـة  0229جويلية  01القرار املؤرخ يف  183

 .80، ص 0228مارس  05الصادر بتاريخ  08ميقراطية الشعبية بتاريخ ، العدد للجمهورية اجلزائرية الد
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أن املؤسسات املعنية بتطبيق هذا النظام هع مؤسسات تندرج حتت إطار املؤسسات جتد اإلشارة هنا إىل 
 184:يلع كما بينها التمييز مت واليت واملتوسطة الصغرية للمؤسسات اجلزائري املشرع تعريفاملصغرة وذلك حسب 

 من أقل أعمال رقم وحتقق عمال،( 8) تسعة إىل( 0) عامل من تشغل اليت املؤسسة هع :غرةالمص المؤسسة-
 .دج ماليني( 02) عشرة السنوية حصيلتها جمموع يتجاوزو أ دج مليون( 02) عشرين

 مائيت السنوي أعماهلا رقم يتجاوز وال شخصا، 28 إىل 02 بني ما تشغل مؤسسة هع :الصغيرة المؤسسة- 
 .دج مليون( 022) مائة السنوية حصيلتها جمموع يتجاوز الو أ دج، مليون( 022)
( 022) مائيت بني ما أعماهلا رقم ويكون شخصا، 052 إىل 52 من تشغل مؤسسة هع :المتوسطة المؤسسة-

 .دج مليون( 522) ومخسمائة( 022) مائة بني ما السنوية حصيلتها جمموع يكونو أ دج( 0) وملياري مليون
 المالي المحاسبي للنظام والتنظيمية الق انونية النصوص  : الرابعالفرع  
 : التالية القوانني من املايل احملاسي للنظام املتضمن والتنظيمع التشريعع اإلطار يتكون
  املتضمن للنظام احملاسي  00-22احلاملة للقانون رقم  05/00/0222املوافق لـ  22اجلريدة الرمسية العدد

 08/22/0825املوافق لـ  25/35، جاء هذا القانون ليلغع القانون رقم (ادةم 23حيتوي على )املايل 
 .املتضمن للمخطط احملاسي الوطين

  املؤرخ يف  29/051احلاملة للمرسوم التنفيذي رقم  09/25/0229املوافق لـ  02اجلريدة الرمسية العدد
املتضمن  05/00/0222املؤرخ يف   22/00املتضمن تطبيق إجراءات القانون رقم  01/25/0229

 (.مادة 22أحتوى على . )للنظام احملاسي املايل
  تضمنت مقررين 05/23/0228املوافق لـ  08اجلريدة الرمسية العدد: 
  حماسبة، حمتوى، عرض القوائم املالية، وكذا مدونة وقواعد سري ،احملدد لقواعد تقييم 01/22/0229املقرر

 (.جاءت يف شكل فقرات)احلسابات 
 عدد العمال والنشاط املطبق على املؤسسات الصغرية  ،احملدد لسقف رقم األعمال 01/22/0229 املقرر

 (.Comptabilité simplifie)من أجل مسك حماسبة مبسطة 
 
 
 

 
 

                                                                   
 .21: ص ،05/00/0220/ بتاريخ الصادر09-20 رقم والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لترقية التوجيهي القانون ،22 العدد اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،، للجمهورية الرمسية اجلريدة 184
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 خالصة الفصل

 
 على مستوى تفاوت ناك؛ فهختتلف من مكان آلخراملفاهيم احملاسبية  خالهلا تتتبلور إن البيئة اليت            

هذا التنوع  ، املنتشر فيها ثقافة املعرفة  ستوىوم، اإلدراك والوعع السائد يف كل بيئة ودرجة، ذات التأثري لعواملا
واجه عائق ا كبري ا على املمارسة احملاسبية، حيث أدى إىل ظهور إختالفات حماسبية كثرية مما شكل له انعكاس  كان

 مما لتوحيد احملاسي العاملع،بااجلهات املختصة و املنادية أمام  عبا صشكل حتدي ا و ، توحيد املعرفة احملاسبية عملية
 توالت  السياق هذا ويف، الدويل املستوى على املطروحة احملاسبية املشاكل للتجاوب مع حلول توفري استوجب
 ختالفاتاال  لتقليص، جادة كمبادرات والدولية واإلقليمية احمللية املنظمات من العديد  قبل من املبادرات
، معلومات من حتتويه وما املالية القوائم إعداد أسس بني االتساق من ممكن قدر أكرب إجياد على والعمل احملاسبية

 احملاسي للتوحيد  مبدئية كخطوةو  احملاسبية اإلختالفات لتخفيض كآلية احملاسي التوافق فكرة  جاءت هنا من
و الصادرة عن جلنة املعايري  IAS/IFRSملعايري احملاسبية الدولية الذي بلغ غايته حني مت اعتماد ا الذي الدويل

هذه األخرية اليت تعترب رائدة يف جمال التوحيد احملاسي و الصناعة احملاسبية ،خصوصا   IASCاحملاسبية الدولية 
خري هذا األ IASBجملس املعايري احملاسبية الدولية : أصبحت تسمى بـحيث  0220بعد إعادة هيكلتها سنة 

تعرف املعايري كما   ،أسس علمية منطقية املمارسة احملاسبية حول العامل ضمن حيتل الصدارة يف تنظيمأصبح الذي 
 . الصادر عنه إنتشارا واسعا يف غالبية دول العامل

اجلزائر تعمل على إعادة النظر يف  املخطط احملاسي الوطين  تلعجالتغريات احلاصلة على املستوى العاملع  إن
من الضروري توفري أسس  حيث أصبح، (الداخلية واخلارجية)تحوالت الالذي أصبح ال يتماشى مع  0825

 املايل النظام تطبيق مفاهيم حماسبية تتماشى مع التطورات اجلديدة، مما دفع بالسلطات اجلزائرية إىل وقواعد و 
.العاملية املمارسة من اجلزائرية احملاسبية ةاملمارس  تقريب يف إجيابية ، والذي يعد خطوة0202مطلع سنة  احملاسي
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 الثاني  الفصل  

  SCF  إعداد وعرض القوائم المالية وفق النظام  المحاسبي المالي  

 PCNو أهم االختالف ات مع المخطط المحاسبي الوطني  
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 :الفصل الثاني
 SCFإعداد وعرض القوائم المالية وفق النظام  المحاسبي المالي  

 PCNأهم االختالف ات مع المخطط المحاسبي الوطني  و   
 

 : تمهيد
م ضمن ان ال بد من عرض املعلومة بشكل منظَّ ك،  نظرا للحاجة اللمتزايد للمعلومة احملاسبية من قبل مستخدميها

املعلومة احملاسبية من تلبية أحتياجاهتم  وحىت يتمكن مستخدم، ي سر القراءةو قوائم مالية تتميز بسهولة الفهم 
 نوعية حتسني يف الدولية احملاسبيةاملعايري  تطبيقيساهم ، و أخرى خمفية ودون وجود معلومات مضللة أ املتنوعة

 واملقارنة للفهم وقابلة مالئمة معلومات تقدمي خالل من وذلك املستفيدة فطرالأل املقدمة حملاسبيةا املعلومات
، وعلى هذا األساس أعتمدت اجلزائر يف عرضها للقوائم املالية ضمن النظام احملاسي املايل، عالية موثوقية وذات

ال إىل تبين املعايري و وص، عداد وعرض القوائم املاليةمن اعتماد إطار تصوري ال بدأ  ، على املعايري احملاسبية الدولية
كان ، و  IAS7املعيار احملاسي الدوىل و  IAS1املتعلقة باإلفصاح السيما املعيار احملاسي الدويل  احملاسبية الدولية 

عن   ريةكبإختالفات   ، األمر الذي أدى إىل ظهورعرض القوائم املاليةو إعداد عملية  علىأثر حمسوس هلذا التوجه 
 . PCNاملخطط احملاسي الوطين ماكان معمول به يف 

 :ولدراسة هذا سوف نتطرق إىل املباحث التالية
 IAS/IFRSحسب   المالية القوائم وعرض إلعداد المف اهيمي اإلطار:  االول المبحث
  scf حسب المالية للمحاسبة المالية القوائم وعرض إلعداد التصوري اإلطار: الثاني المبحث

              النظام المحاسبي المالي وأهم االختالف ات مع المخطط  عرض القوائم المالية وفق  : لمبحث الثالثا
 ( جدول حساباب النتيجة  ،  الميزانية) المحاسبي الوطني  

 مع المخطط   النظام المحاسبي المالي وأهم االختالف ات  عرض القوائم المالية وفق  : المبحث الرابع  
 (المالحق،  ق ائمة التدفق ات النقدية، الخاصة األموال ق ائمة تغير)المحاسبي الوطني                    
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 المرجعية ظل في المالية القوائم وعرض إلعداد المف اهيمي اإلطار:  االول المبحث
 الدولية المحاسبية

 
 اليت والعمليات األحداث ديدحت عملية يف االسرشاد مبوجبه يتم الذي النظري اإلطار ،املفاهيمع اإلطار يشكل
 مستخدمع إىل املعلومات توصيل وكيفية األحداث تلك قياس كيفية معرفةو ، تسجيلها على احملاسبة يتوجب
.املالية القوائم

 :التالية العناصر إىل املبحث هذا خالل سنتطرق
 عموميات حول القوائم المالية ؛:المطلب األول  

 ؛أقسامهو  أهميتهو  مف اهيميال اإلطار تعريف: الثاني   المطلب
 السياسي بعده، بها جاء التي اإلفصاح ف لسفة، التصوري اإلطار  أغراض: الثالث المطلب
 .التصوري لإلطار التاريخي التطور: الرابع المطلب
  سبابهاأو  5101 لسنة المف اهمي اإلطار مستجدات:  الخامس المطلب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     SCF وفق النظام المحاسبي المالي    ةإعداد وعرض القوائم المالي                                             :الثاني الفصل

 PCNسبي الوطني  أهم االختالف ات مع المخطط المحاو 

38 
 

 م الماليةعموميات حول القوائ:المطلب األول  
 :التالية العناصر إىل املطلب هذا يف سنتطرق

 طبيعة القوائم المالية  :الفرع األول  
املالية املنشورة من قبل املؤسسات وهع مصدر مهم من مصادر املعلومات  رتعترب القوائم املالية اجلزء احملوري للتقاري

 .املعنيةاملعلومات احملاسبية لألطراف يصال ووسيلة إل، املستفيدينو اليت يعتمد عليها متخذ القرارات 
 التق ارير الماليةو    القوائم الماليةالفرق بين  : الفرع الثاني  

 تعريف القوائم المالية: أوال
املعنية صورة خمتصرة عن االداء  واألطرافنقل اىل االدارة الوسائل اليت مبوجبها ت  " ف القوائم املالية على اهنا تعرَّ  -

  185."اقتصاديةوحدة  أليواملركز املايل 
قـدم يف يف شـكل وثـائق شـاملة ت   ،من خالهلا حوصلة نشـاط املؤسسـة ت عرضاليت  األداة " ومت تعريفها على أهنا -

جـــدول حركـــة ، جـــدول ســـيولة اخلزينـــة، جـــدول حســـابات النتـــائج، وتتمثـــل يف امليزانيـــة، هنايـــة كـــل دورة حماســـبية
  186."امللحق، رؤوس األموال

، وســائط حتمــل املعلومـات املاليــة الــيت ينتجهــا النظــام احملاســي بشــكل مقــارن "اليــة علــى أهنــا  القــوائم امل  فوتعـرَّ  -
إىل خمتلــــف مســـتخدمع معلومــــات احملاســـبية مــــن أجـــل اختــــاذ  موجهـــة  ، بـــني الــــدورة احلاليـــة والــــدورة الســـابقة هلــــا

                                                                                                                           187".واحلكم على أداء املؤسسة ووضعيتها املالية، القرارات االقتصادية الرشيدة
مـــن حيـــث يـــتم ،النـــاتج النهـــائع للمحاســـبة خمرجـــات النظـــام احملاســـي أو ا هـــعف:تعريـــف شـــامل للقـــوائم املاليـــة وك -

 بـدفر ومـرورا، اليوميـة دفر من إنطالقا )ليت مت تسجيلها يف الدفاترا األحداث اإلقتصاديتلخيص مجيع  خالهلا
، وعرضها يف شكل يسـمح للمسـتخدمني مـن قراءهتـا بي سـر و فهمهـا بسـهولة،و مـن مث (املراجعة فميزان األستاذ

 .يف إختاذ القرارات الرشيدة عليها مبوثوقيةاإلعتماد 

 ماليةالتق ارير الو الفرق بين القوائم المالية  :انيثا
اإلطار العام األوسع الذي يضم القوائم املالية  املؤسسات اإلقتصادية،تعترب التقارير املالية املنشورة من قبل          

كما حتتوي هذه التقارير على تقرير جملس اإلدارة   ،املعلومات غري املالية اليت ال ميكن اإلفصاح عنها يف القوائمو 
                                                                   

 .22:، ص0222، الدار اجلامعية، اإلسكنديرية، إعداد وعرض القوائم المالية: طفعأمني السيد أمحد ل 185
 .00:ص ،0222 اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،اإلستثمار ألغراض المالية القوائم تحليل :الدين الدهراوي كمال 186
 .09:بدون سنة، صو الطباعة، عمان،  توزيعدار املسرية للنشر وال ،التقارير الماليةفالح املطارنة،  مؤيد راضع خنفر، غسان 052
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بالتايل فالتقارير املالية و التفصيالت املكملة للقوائم املالية و ضافة إىل اإليضاحات املدقق اخلارجع للحسابات باإلو 
املالحظات املرفقة و املذكرات و ائم املالية كل من اجلداول املرفقة و ضافة اىل القأمشل من القوائم املالية فهع تضم باإل

معلوات أخرى و مدقق احلسابات قوائم تنبؤات اإلدارة تقرير  ،تقارير جملس اإلدارة ،التقارير املؤقته ،بالقوائم املالية
 188باالضافة اىل تقارير خارجية 

 أهداف القوائم المالية: الفرع الثالث
 :مايلعها لية أهداف متنوعة وعديدة نذكر منلقوائم املالإن 
تكون حيث لمؤسسة هتدف القوائم املالية إىل توفري املعلومات حول املركز املايل والتغريات يف املركز املايل ل -

 ؛189يف صنع القرارات االقتصادية منها مستعملوها  يستفيد
 ؛بيعها و االحتفاظ باالستثمارات يف املؤسسة أاملتعلقة بتسمح القوائم املالية بإصدار القرارات  -
 ؛قات النقدية املوجبة يف املستقبلقدرة املؤسسة على حتقيق صايف التدفحتديد  -
 ؛كة ودرجة سيولتهاة املالية للشر املرونحتديد  -
 190؛وحاجاهتا للتمويل اخلارجع، قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاماهتا وتوزيع أرباح االسهممعرفة  -
 .حتدد القوائم املالية طبيعة وخصائص املعلومات اليت حيتاج إليها املستخدمون  -
 .191تسمح القوائم املالية باختاذ القرارات املناسبة -

 لتي تقدمها  القوائم الماليةالمعلومات ا: الفرع الرابع  
والتغريات يف املركز املايل للوحدة واليت ، هتدف القوائم املالية إىل توفري معلومات عن املركز املايل واألداء        

تتطلب تقييم مقدرة الوحدة على توليد اليت  اختاذ القرارات يفاملستخدمني  بشكل كبري يف مساعدةتكون مفيدة 
ويكون املستخدمون قادرون على تقييم هذه ، وتقييم توقيت ودرجة التأكد املرتبطة بتوليدها، دهلاالنقدية وما يعا

،و على غرار هذه املعلومات تقدم القوائم  املقدرة إذا مت تزويدهم باملعلومات عن املركز املايل واألداء والتغريات فيه
 :192املالية معلومات إخرى مهمة جدها نذكر منها مايلع

ويتأثر  العامةامليزانية  يفاملعلومات عن املركز املايل بصفة أساسية  تقدم  :المعلومات عن المركز المالي-أوال  
وقدرهتا على التكييف ، ودرجة سيولتها، وهيكلها املايل، اليت تسيطر عليها االقتصاديةاملركز املايل للوحدة باملوارد 

                                                                   
 .09:،ص0228الطبعة الثانية،دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان،  تحليل القوائم الماليةو مدخل نظري تطبيقي،غسان فالح املطارنة،  ،مؤيد راضع خنفر 188
  .22 -23: ص ،0220 الشمس، عني عةجام التجارة، كلية ،المحاسبية المعايير موسوعة محاد، العال عبد طارق 189
  .352: ،ص0202 األردن، والتوزيع، للنشر صفاء دار ،المحاسبي واالفصاح الجردية التسويات( 2)المالية المحاسبة مبادئ ، حممد سيد درويش عبد الناصر   190
 .038: ، ص0223، دار وائل للنشر، االردن، النموذج المحاسبي المعاصررضوان حلوة حنان،   191
192

 .35:، ص0222، مصر، اإلسكندرية، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، -القياس والتقييم واإلفصاح المحاسبي -المحاسبة المالية ،أمحد نور  
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املستقبلية  االقراضعلومات عن اهليكل املايل يف التنبؤ باحتياجات وتفيد امل، مع التغريات يف البيئة اليت تعمل فيها
وتفيد أيضا يف التنبؤ ، األرباح والتدفقات النقدية املستقبلية بني أصحاب املصلحة يف الوحدة توزيع يةكيفمعرفة  و 

 ؛حدة يف احلصول على متويل مستقبلعبإمكانية جناح الو 
وتتكون هذا ، قائمة الدخل يف  علومات عن األداء بصفة أساسية امل تقدم:المعلومات عن األداء-ثانيا  

مطلوبة لتقدير التغريات ه املعلومات ذهتكون و ، وبصفة خاصة رحبيتها، املعلومات عن أداء الوحدةاملعلومات من 
علومات عن وتكون امل، تسيطر عليها الوحدة يف املستقبل ناليت يكون من احملتمل أ االقتصاديةاحملتملة يف املوارد 

وتساعد  ،األداء ذات فائدة كبرية يف التنبؤ مبقدرة الوحدة على توليد التدفقات النقدية من قاعدة مواردها املالية
 ؛أيضا يف تكوين األحكام عن مدى الفعالية اليت قد توظف هبا املوارد اإلضافية

، التدفقات النقديةيف قائمة  نقديةالتدفقات التقدم املعلومات عن :التدفق ات النقديةالمعلومات عن  :ثالثا  
واألنشطة  االستثماريةيف تقييم األنشطة التشغيلية واألنشطة  بالتدفقات النقديةوتستخدم املعلومات املتعلقة 

 بأساس لتقييم مقدرة نيعلومات مفيدة يف تزويد املستخدمتكون هذه امل، و أثناء الفرة احملاسبية للمؤسسةالتمويلية 
 .يد النقدية وما يعادهلا واحتياجات الوحدة الستخدام تلك التدفقات النقديةالوحدة على تول

 والطرق والتقييم التسجيل لقواعد كتابيا شرحا تتضمن مالية قائمة امللحق يعترب :معلومات مكملة  :رابعا  
 معلومات عطعوي، (الشامل اإلفصاح مبدأ) واإلفصاح للفهم ضرورية إضافية معلومات ويعطع، املعتمدة احملاسبية

 املؤسسة اعتمدهتا طريقةو أ عنصر ألي يليةصتفيقدم معلومات و ،  ...األم الشركة، الفروع، احلليفة املؤسسات عن
 ؛ بشكل جيد املالية القوائم مضمون فهم وذلك لضمان

 :الفرع الخامس مستخدمي القوائم المالية  
 :193جمموعات ثالث إال أنــه ميكن تصنيفهم ضمن ، هتم رغم كثرة املستفيدين من القوائم املالية وتباين استعماال 

ا مبتكون اإلدارة مبختلف أقسامها ووظائفها على دراية واطالع : (إدارة الشركة)المجموعة األولى:أوال  
وتأيت عملية التنسيق اليت هع من ، األقسام علىلكن هذا العلم يكون جمزء ، يوميـا هبا من أحداث إقتصاديةجيري 

إجراء املقارنات  بعد، صها قصد إعداد القوائم والتقارير املاليةهذه املـعلومـات وتلخ لتجمعإلدارة املركزية وظائــف ا
 .اإلعتماد عليها يف إعداد التنبؤات املستقبلـيةومدى إمكانية و ، واملقاربات الضروريـة للتأكد من صحتها

، هذه الفئة عن غريها بنظرهتا املختلفة للقوائمتتميز (: مهنة التدقيق المحاسبي )المجموعة الثانية: ثانيا
فهع تقدم ، فهع ال حتتاج إليها الستخدامـات ذاتية إمنا لتقدم رأيها فيها خبصوص درجة قانونيتها ومصداقيتـها

                                                                   
193

و  التشريعـات الوطـنية واختالف والتجاريةتوحيد أنظمة ومراقبة حسابات الشركات في دول اتحـاد المغرب العـربي، ما بـين الضرورة االقتصادية  مـسـامـح خمتار ، 
 .59-52:،ص0200/ 0202أطروحة دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري،جامعة احلاج خلضر باتنه،،المحلية
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من طرف معدي التقارير وليس ( األتعاب)مساعـدة تقنيــة ملستخدمع هذه القوائم مع تسديد مقابل هذه اخلدمة
 .مستخدميها

تتضمن هذه اجملموعة العديد من املستخدمني مع  (:المستخدمون الخارجيون)المجموعة الثالثة:لثا  اث
 :يتمثل هؤالء املستخدمون يف و ، اختالف أهدافهم

 ؛اإلدارةللموارد وأداء  يهتم هؤالء بالربـحية واالستخـدام األمثل:احلاليون واحملتملون(املسامهون)المستثمرون .0
 ؛السرجاع أمواهلا بدرجـة السيولة والتدفقـات النقديـةو -الفائدة-الفئة بالعائد املايل هتتم هذه:المقرضون .0
والتأكد من تطبيق  -ضرائب-هتتم هذه الفئة بالتقارير املالية من أجل احلصول على حقوق اجملتمع: الدولة .3

 ؛الكلع القتصاديعلى املستوى ا واإلستعانة  هبا إلعداد احلسابـات الوطنية ، القوانني والتشريعات
دخلها املتمثل يف  حلـرصها على، تعترب فئة العمال األكثر حرصا على استمرارية الشركة:العمال والنقابات .2

من ذلـك فإن تطــور تشريعات العمل يف  وأكثر، باإلضافة إىل إمكانية احلصول على جزء من األرباح، األجور
جتـعل هذا الطرف  مـن ، العضوية فيهاو الس إدارة الشركات  أحبضور جم الكثري من الدول واليت تسمح للنقابـات

 ؛املهتمني واملستخدمني هلذه القوائم  بـني
لذلك ، الـشراء ومنحها ما يسمى بقروض، تتميز عالقة هذه الفئة بالشركة يف إمدادها ومتوينها:  الموردون .5

 ؛وسالمة وضعيتها املالية ثانيا ، همها بقاؤها واستمراريتها أوالي
تكتفع فقط هلذا و ، تتميز هذه الفئة خبصوصية نظرهتا للتقارير املالية ألهنا ال تعنيها بصورة مباشرة:العمالء .1

 ؛حمتكرة ونة ملادة اسراتيجية أوخاصة إذا كانت مم، بالتأكد من استمراريتها
تمرارية ومستوى اإلس خاصة من حـيث، تكون هذه الفئة من أكثر املهتمني مبا جيري يف الشركة:  المنافسون .2

 ؛اإلندماجو لتوسع أالشركة يف جمال  ا  ورمبا سياسات، والصعوبات املالية املؤدية لإلفالس، املخزونات
فهنـاك جـهات ، باإلضافة إىل الفئات السابقة واليت ميكن أن تستخدم التقـارير املالية:مستخدمون آخرون .9

مراكز البحث واجلامعات ، ملتخصص  والعاديالصحافة بنوعيها ا:أخرى ميكن أن هتتم هبا أيضا خاصة
 .كومية املهتمة بالبيئة أوالصحةواجلمعيات غري احل

عد نطالقا من ب  إلكن هناك تصنيف آخر ينطلق من عالقة املستخـدم  ، إن هذا التصنيف يعتمد على صفة الفئة
 :قسمتــهم إىلحيث  FASB وهذا ما ذهبت إليه إحدى جلان، اقتصادي حبت

ركــزت اللجنة عــلى املستعملني احملرفني أي الذين  كما،  ستعملني احملرفني وفئة املستعملني غري احملرفنيفئة امل 
 ، أما غري احملرفني فيستعملونــها ألغراض شخصية، يستعملون التقارير بسبب أنشطتهم

، الداخلية واهلياكل اإلدارة أعضاء، املسريين :يف املستخدمني حصر فقد، scfبالنسبة للنظام احملاسي املايل 
، اجلمهور، العمال، الزبائن، املوردين، الضرائب واإلحصاء إدارة، البنوك ،(املسامهني) األموال رؤوس أصحاب
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 املستثمرين على تركز اليت للمحاسبة املعايري الدولية توجهب أخذأنه  لنظام احملاسي املايلا على نالحظأن  وميكن
 بني املقارنة تسهل معلومات هلم حيث تكفل، املال سوق يف املالية املوارد تعبئة يف اهلام لدورهم نظرا واملقرضني
 البيانات جيمع الوطين الذي احملاسي املخطط عكس على الرشيدة القرارات واختاذ االقتصادية الوحدات

 مهش فئة مما، وطنيةال احملاسبة وإعداد التخطيط، اإلحصائية الدراسة هبدف باملؤسسات اخلاصة االقتصادية
 :، والشكل املوايل يبني أنواع السمتخدمني والقرارارت اليت يتخذوهنااملايل السوق غياب خاصة يف ظل املستثمرين

 .القرارات التي يتخذونها  و ق ائمة المستخدمين للمعلومات المحاسبية  :(12)جدول

فع العلوم دكتوراه أطروحة، للمحاسبة الوطني المخطط لتحسين علمية مساهمة، مصطفى عقاري :المصدر
 28:ص، 0222، سطيف عباس فرحات جامعة، اإلقتصادية
 :أقسامهو  أهميتهو  المف اهيمي اإلطار تعريف: الثاني   المطلب

 معايري جملس دعا احملاسبية املمارساتيف  وحتقيق توافق  بشكل جيد اسبةالتقدم العملع يف احمل أجل ومن
 صنع يف املفيدة املعلومات توفري أجل من، املؤسسة طرف من املعدة املالية القوائم على للركيز الدولية احملاسبة

 باإلطار  أو ما يعرف ،اليةامل القوائم وعرض إعداد إطار على املصادقة متت الغاية هلذه وحتقيقا، االقتصادي القرار
 . (le cadre conceptuel)املفاهيمع

 
 
 
 

 القرار المحتمل إتخاذه المستخدم للتقارير المالية
 قرارات اإلستثمار لحاليون والمرتقبونالمستثمرون ا

 قرارات اإلقراض المقرضون الحاليون والمرتقبون
 رسم سياسات اإلئتمان التجاري الموردون

 اإلستراتيجيات لرسم للوحدة التنافسية القدرات تقييم المنافسون
 المنتهجة التعويضات سياسة وتقييم فهم النقابات العمالية

 والتشريعات اإلرشادات وتطبيق بتنفيذ اإللتزام مدى تقييم رسة المحاسبيةالجهات المنظمة للمما
 المعتمدة المحاسبية والقوانين القواعد تطبيق مدى تقييم المراجعون

 القيام باألبحاث والدراسات األكاديميون
 الجمهور إلعالم الصحفية المقاالت كتابة الصحافة
 معين بإهتمام الصلة ذات الخاصة لجوانبا تقييم الوحدة بشؤون إهتمام لهم آخرون
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 تعريف اإلطار التصوري:الفرع األول  
   َّفيما املتسقة األساسية املبادئو  األهداف من منظمة جمموعة:" بأنه احملاسبة  نظرية يف معياملفاه اإلطار فيعر 

 القوائمو  املالية احملاسبة حدودو  ووظائف بيعةط حتديدو  متسقة معايري إصدار ميكن بفضلها واليت، بينها
 194"املالية

  عرفهو (FASB) معايري إىل تؤدي، ببعضها مرتبطة أساسية مبادئف و أهدا من متماسك نظام أنه على 
 195 " املالية والقوائم احملاسبة وحدود ، دور، طبيعة وتبني، صلبة

 عند كثرية امتيازات من االستفادة يف الوافر احلظ اهل اليت احملاسبة إليها تصبوا اليت  النهاية األهداف متثل
 196: حبيث جيدة بطريقة  مهيكل، للمحاسبة تصوري إطار وجود

 التوحيد؛ وظيفة يف احملاسبية للمهنة مهما   دليال التصوري اإلطار ميثل -
 حللها؛ معايري أية توجد ال اليت، احملاسبية املشاكل حلل مرجعا   التصوري اإلطار ميثل -
 البديلة؛ احملاسبية الطرق عدد من بالتقليل ذلك، و املقارنة إمكانية يف الرفع من ميكن -
  املالية؛ القوائم إعداد عند املهين الرأيجماالت استخدام  بتحديد يسمح -
 بني اجلمع على قادرا   املمارس احملاسب يصبح حىت، احملاسي التدريب حتسني يف وسيط التصوري اإلطار ميثل -

 للمحاسبة؛ التطبيقع اجلانبو  النظري نباجلا
 منطقية بتربيرات ميدها ألنه، اهلجماتو  السياسع الضغط أشكال كل من احملاسبة مهنة حيمع التصوري اإلطار -

 . جديدة مبعايري األمر تعلق إذا اختياراهتا عقالنية توضيح من متكنها
 التصوري اإلطار أن نستنتج ان ميكن( FASB) املالية احملاسبة معايري جمللس السابق التعريف خالل من
 نقطة باعتبارها املالية والتقارير املالية القوائم أهداف حتديد على ينطوي متكامل نظام وه، املالية للمحاسبة

 هلذه تستجيب الىت احملاسبية املعلومات خصائص حتديد على تساعد الىت واملعايري واملبادئ املفاهيم ويوفر، البداية
 الىت املرابطة واألهداف األسس من متناسق نظام و الدستور مبثابة يعترب املفاهيمع فاإلطار بالتايلو ، فاألهدا
 كما،  املالية والقوائم املالية احملاسبة وحدود ووظيفة طبيعة تصف أن هلا وميكن متناسقة معايري اىل تقود أن ميكن

                                                                   
194 S.Bachagha :pour un référentiel comptable algérien qui répondre aux exigences de l’économie de 
marché,Ed.dar alhoda.algerie,2003,p:10. 

 .52مرجع سابق،ص، -تجربة الجزائر -إشكالية التوحيدبلغيث مداين ،بن  195
 . 20، صمرجع سابق، أهمية أصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدوليةبن بلغيث مدين ،  196
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 وإعداد احملاسبة مهنة تواجه الىت املشاكل حلل معايريه ىعل ادواإلعتم اليه الرجوع ميكن مرشدا   الفكري االطار يعترب
 .197املالية التقارير

 198أهمية اإلطار التصوري: الفرع الثاني  
 :من خالل مايلع سنحاول إبراز أمهية  اإلطار التصوري 

ـداف  عتمد يف إصدارها على هيكل ثابت مـن األهـي  جيب أن ، حىت تكون املعايري احملاسبية مفيدة -أوال
ن فاعتماد إطار مفاهيمع نظري دقيق حيدد أهداف التقرير احملاسي ومفاهيم القوائم املاليـة  سوف ميك  ، واملفاهيم

فاإلطـــار النظري يستخدم  كأسـاس ، اهليئة املشرفة على املعايري من إصـدار معايري أكثر نفعا واتساقا يف املستقبل
تكـون بدورها منسـجمة مـع األهداف ، الفروض واملبادئ واملعايـري منطقع للـتوصل إلـى جمموعة متسقة من

 .واملفاهيم األساسية للقوائم املالية
يستخدم اإلطار املفاهيمع كأساس منطقع للنهوض بالتطبـيق العملـع وحتسني وتـطوير أدواته وذلك عن  ثاني  ا
 :طريق 

 ؛ملمارسات غري املنطقية تقييم املبادئ واملعايري املعمول هبا حاليا واستبعاد ا -
االختيار أواملفاضلة املنطقية فيما بني البدائل احملاسبية، وبالتايل تضييق فجوة اخلالف واالخـتالف يف     -

 .املمارسات العملية

ن اإلطار املفاهيمع من حل املشاكل املستجدة اليت تواجهها مهنة احملاسبة بصورة   منطقية وسريعة ميك   -ثال ث ا
 :املفاهيمع الثابت وذلك على مستويني-لرجوع إىل هذا اإلطار النظريمبجرد ا

 أمهيةو يعترب وجود إطار مفامهع نظري ذ حيث : على مستوى الجهة المسؤولة عن إصدار المعايير -1
 199:بالغة بالنسبة للجهة املصدرة للمعايري احملاسبية حيث 

مما ، تعديلها عند الضرورةو سبية منسقة أميثل اإلطار املفاهيمع النظري مرجعية يف إصدارمعايري حما -
 .يسهل حل املشاكل احملاسبية املطروحة 

                                                                   
 يف املفتوحة العربية األكادميية اإلقتصادية، العلوم يف دكتوراه ،اطروحةالتجارةاإللكترونية اتعملي ظل في للمحاسبة النظري اإلطار كفاية مدى، اجلعربي جمدي 197

 .31:،ص0200الدمنارك،
و  ةالوطني التشريعات خصوصياتو  ةتجاريوال االقتصادية الضرورة بين ما العربي المغرب اتحاد دول في التجارية الشركات حسابات مراقبة أنظمة وحيدت ،مسامح خمتار 198

 .28 :ص ،مرجع سابق ، المحلية
 .000 :، ص0221، دار وائل للنشر، األردن من المبادئ إلى المعايير: النموذج المحاسبي المعاصررضوان حلوة حنان،  199
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 . اجلانب التطبيقع و ميكن اللهيئة املصدرة للمعايري احملاسبية من الربط بني اجلانب  النظري   -

يزيد من شرعية  اهليئة املصدرة للمعايري احملاسبية يف ماخيص إلزام األطراف املعنية باملعايري  -
 .اسبية بتطبيقها مما حيفظ ملهنة احملاسبة مكانتها احمل

ر هلم اإلطار وف  ي  حيث  :على مستوى المحاسبين الممارسين ومستعملي المعلومة المحاسبية -2
املفاهيمع  حلوال سريـعة للمشكالت جديدة اليت ال تسـتطيع االنتظار والتأخري حلني إصدار معايري مناقش 

وبالتايل فإن  وجود مرجعية مفاهيمية نظرية يسهل على مستعملع هذه املعايري باملشكلة على وجه التحديد، 
 .فهم حمتواها وأساليب تطبيقها

   أقسام اإلطار التصوري:  الفرع الثالث  

وانطالقا من األسباب السالفة الذكر فإن هناك شبه إمجاع مابني املفكرين واملمارسني لضرورة وجود هذا  اهليكل 
 :200املفاهيمع، ويقسم إىل ثالثة جمموعات أساسية وهع-طار النظريأوكما مسى باإل

متثل هذه اجملموعة اإلطار املفاهيمع الذي قدمه جملس معايري احملاسبة املالية مابني :المجموع  ة األول ى -أوال  
 .2و 3بيانات بعدما مت تعديل البيانني رقم  2يف  0895-0829سنوات

ثل البناء الرمسع للنظرية ويعتمد على اإلطار املفاهيمع السابق باعتباره بنية ومت:المجموع ة الثاني ة -ثانيا  
 :بناء النظرية، ويتكون هذا البناء منيف قاعدية يستند إليها 

 الفروض احملاسبية  -0
حمدد املنفعة  أكرب من )املبادئ احملاسبية املشتقة من الفروض مع مراعاة حمددات التقريـر املـالـع -0

 (.األمهية النسبية التكلفة، وقيد
 املعايري احملاسبية اليت تقدم أساس التطبيق -3

                                                                   
و  الوطنية التشريعات خصوصياتو  ةاريتجوال االقتصادية الضرورة بين ما العربي المغرب اتحاد دول في التجارية الشركات حسابات مراقبة أنظمة وحيدت،  خمتارمسامح  200

 .52 :ص ،سابقمرجع   ، المحلية
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املعايري عليه إلطار املفاهيمع حيث تعتمد لمتثل هذه اجملموعة اجلانب التطبيقع : المجموع ة الث الثة -ثالثا  
 لية أساسية تقدميف حتديد إجراءات التطبيق العملع وإعداد خمرجـات العملية احملاسبية فـع صورة قوائم مااحملاسبية 

 .للمستخدمني معلومات مفيدة يف اختاذ القرارات

 السياسي بعده، التصوري اإلطار  أغراض: الثالث المطلب

 التصوري اإلطار  أغراض:األول الفرع
 من املستفيدين ملصلحة يعد الذي املالية للمحاسبة النهائع املنتج لكوهنا املالية القوائم على اإلطار هذا يركز

 : 201يلع ما يف اإلطار هلذا الرئيسع الغرض يكمنملؤسسة، و ا خارج
 هذا باعتبار أن، املعايري وضع يف جهودها بتوجيه املالية احملاسبة معايري وضع عن املسؤولة اجلهات مساعدة  -

 املعايري؛ تلك لوضع الرئيسع املنطلقهو 
 احملاسبية املعاجلة حتديد يف( ؤسسةامل إدارة مثل) غريهمو  احلسابات حمافظعو  املعتمدين احملاسبني مساعدة -

 بعد؛ مالية حماسبية معايري هلا تصدر مل اليت لألمور السليمة
 مث من، و املعلومات تلك استخدامو  حدود فهمو  تشملها اليت للمعلومات املالية التقارير مستخدمع فهم زيادة -

 استخدامها؛ على مقدرهتم زيادة

 استخدامها  أهداف التق ارير المالية و حدود  ايات وضعلغ التصوري اإلطار نظرة: الثاني الفرع

متميزة يف فهم متطلبات وضع أهداف التقارير املالية وكذلك الغرض من إيضاح جاء اإلطار التصوري بفلسفة 
 :حدود استخدامها، وميكن أن نوضح ذلك على النحو التايل 

 أن جيب اليت املعلومات مجيع سردهو  ملاليةا التقارير أهداف إيضاح من الغرض ال يعترب اإلطار التصوري أن -
 التقارير أهداف إيضاح من الغرض إمنا، و ملستخدميها مفيدة تكون حىت ما ملؤسسة املالية التقارير تتضمنها

 ألن نظرا  ، و حتتويها أن جيب اليت املعلومات طبيعةو  عام بشكل التقارير لتلك األساسية الوظيفة حتديد وه املالية

                                                                   
 . 08-32:ص مرجع سابق،، النظام المحاسبي المالي الجديدمفيد عبدالالوي،  201
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 إليها حيتاج اليت املعلومات على تتوقف حتتويها أن جيب اليت املعلومات وطبيعة املالية للتقارير ئيسيةالر  الوظيفة
 . 202عامة بصورة االحتياجات تلك أيضا   حيدد اإلطار هذا فإن، أساسية بصفة التقارير هذه ومستخدم

 مجيع سردهو  املالية التقارير استخدامات حدود إيضاح من الغرض كما ال يعترب اإلطار التصوري أن -
 املعلومات من خمتلفة أنواع وراء تسعى املختلفة األطراف ألن ذلك، و التقارير هذه يف هرظت لن اليت املعلومات

 يتعذر اليت الوظائف حتديد وه التقارير هذه استخدامات حدود بيان من الغرض إمنااملؤسسة، و ب قعلتت اليت
 بنيو  املالية  للتقارير الرئيسة الوظيفة بني التناقض بينها من ألسباب هاتأديت-عامة بصورة-املالية التقارير على

 إنتاج  عن احلايل تطورها مرحلة يف املالية احملاسبة قصور، و تؤديها أن التقارير هلذه يراد اليت الوظائف من غريها
 ؛ الوظائف تلك بتأدية تفع أن ميكن اليت املعلومات

 المف اهيمي طارلإل السياسي البعد: الثالث الفرع
 جهات قبل من سياسية لضغوط تعرض FASB االمريكع احملاسبة معايري جملس أن يرى من الباحثني من

 مصاحل يراعع بشكل املفاهيمع اإلطار ، حيث قام بصياغة SEC املالية  األوراق هيئة مقدمتها  ، يفخمتلفة
 وثيقة وهذا ما جيعل اإلطار التصوري ،املالية مالقوائ مدققع وأ معدي مصاحل من أكثر السوق يف الفاعلة القوى

 عند السياسية اليت تأثرت باخللفية املعايري احملاسبية يظاهع يف ذلك ،خالص مفاهيمع جهد من كونه أكثر سياسية
 .203هاإعداد

 حسب المعايير نطاق اإلطار المف اهيمي:الفرع الرابع  
 :204يتناول اإلطار 

 أهداف القوائم املالية  -
 لنوعية للقوائم املالية اخلصائص ا -
 عناصر القوائم املالية -
 اإلعراف بعناصر القوائم املالية  -
 قياس عناصر القوائم املالية -

                                                                   
 .نفس املرجع  202
 .091:،ص0200 ،32 العدد ،تصاديةاالق للعلوم بغداد كلية جملة ،والتطبيق النظرية المحاسبية بين للمعلومات النوعية الخصائصإمساعيل، خليل إمساعيل 203
 .5،ص0221،الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية،مصر،-دليل التطبيق-،معايير التقارير المالية الدوليةهيين فان جريونج، ترمجة طارق محاد 204
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 املال رأس صيانةو  املال رأس مفاهيم -
 املالية القوائم وعرض حتضري طرق حيدد  الدولية احملاسبية املعايري حسب التصوري اإلطار فإن بالتايلو 

 هبا التقيد ينبغع اليت املبادئ جمموع حيدد كما،  املالية القوائم طريق عن إليها الوصول جيب اليت األهداف كذلكو 
 205 : على يساعد أنه إىل باإلضافة

 القوائم؛ تلك وأهداف طبيعة وكذا املالية للقوائم املستعملني حتديد -
 األساسية؛ احملاسبية الفروض حتديد -
 األساسية؛ احملاسبية واملبادئ احملاسبية للمعلومة النوعية اخلصائص حتديد -
 التقييم؛ وطرق احملاسي التسجيل قواعد وحيدد تعريفات  وضع -
 .عليه احملافظة وكيفية املال الرأس مفهوم توضيح -

 .التصوري لإلطار التاريخي التطور: الرابع المطلب
 يتالئم بشكل نضوجه يف سامهت عديدة حمطات 0898 سنة صدوره منذ معياملفاه اإلطار عرف

 : تايللكا هع مراحل ثالثة إىل املراحل هذا نقسم أن وميكن، احملاسبية للمعلومة املستخدمني وتطالعت
 2614-2616 من الثالثة المرحلة، 2616-2664 من الثانية المرحلة، 2664-1884 من األولي المرحلة
 5112-0222 من األولي المرحلة: األول الفرع

 تطبيقها بأن عاملع توقع لوجود ذلك، الدويل الصعيد على النطاق واسع القبو  الدولية احملاسبة معايري عرفت
 النموذج بفلسفة املعايري هذه أخذ هو الطرح هذا  نمثَّ  مما، و عالية جودة ذات مالية معلومات سيوفر

 وضع يف توجهال هذا تبلور قد، و القرار اختاذ ألغراض املعلومات منفعة ملعيار كبرية أمهية يويل الذي األجنلوسكسوين
 بنشر 1989 العام يف (IASB) الدولية احملاسبة معايري جلنة قامتحيث ،الدولية احملاسبة ملعايري مفاهيمع إطار

 به يسرشد الذي التصوري اإلطار ما حد إىل اإلطار هذا ويشبه، املالية القوائم وعرض إلعداد التصوري اإلطار
 قبله من املصدرة املعايري على التعديالت وإجراء املعايري إعداد يةعمل يف"FASB" املالية احملاسبة معايري جملس
 يتم مل اليت واملستجدات احملاسبية املشكالت معاجلة يفو يتمثل الدور األساسع هلذا اإليطار املفاهيمع و  سابقا

                                                                   
 على احملافظة ومفهوم القياس أساس اختيار حيدد :فإنه 110 الفقرة يف ليةالدو  احملاسبة معايري جملس عن الصادر املالية البيانات وعرض إلعداد املفاهيمع االطار يف جاء ما حسب 

 اإلدارة على وجيب بالبيانات، الوثوق وإمكانية املالئمة من متفاوتة درجات املختلفة النماذج احملاسبية تعكس حيث املالية، البيانات إعداد يف املستخدم احملاسي النموذج املال رأس
 ووحدة القياس طريقة على يعتمد املال رأس على احلفاظ مفهوم فإن ومنه احملاسبية، النماذج من العديد على للتطبيق قابال احلايل اإلطار ويعترب . بينهما نالتواز  إلقامة السعع

 .امليزانية عناصر تقييم يف املستخدمني
205 Jean Françoisdes robert et outrs," norme IFRS et PME",EdDunod,Paris, 2004. 
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 هبا تتمتع أن جيب اليت النوعية اخلصائص حيدد، و IAS 206 الدولية احملاسبية املعايري يف مباشرة بصفة تغطيتها
 .املالية القوائم يف الواردة املعلومات
 جودة على بالتأكيد، 2001 عام هيكلته إعادة بعد  IASB الدولية املالية احملاسبة معايري جملس قام  

 و  FASB من كل توصل 2002 سنة يف، و 207  التصوري اإلطار هبا  يهتم اليت احملاسبية املعلومات
IASB ،يف تطبيقها ميكن العالية اجلودة ذات املعايري من واحدة جمموعة إصدار على عملال أجل من تفاهم إىل 

 كذاو  املالية القوائم أهداف يتضمن مشرك مفاهيمع إطار إعداد على االتفاق مت ذلك أجل من، و العامل دول كل
 .القوائم هذه يف توفرها الواجب النوعية اخلصائص

 تطوير اجل من الدولية اجلهود تظافرت املعايري اصدار عملية يف وفاعليته التصوري اإلطار ألمهية نظرا
 لسجم دعت، ظهوره منذ اإلنتقادات  مجلة التصوري اإلطار  عرف فقد، احملاسبية للمعايري املفاهيمع اإلطار
 ثاتالتحدي من كثري إىل حيتاج كان حيث، التصوري إلطارها السليم البناء ضرورة إىل الدولية احملاسبة املعايري

 مشرك إجتماع عقد السياق هذا وضمن، احملاسبة معايري وضع عند ومرشد دليل مبثابة ليكون  والتحسينات
 يستخدم مشرك مفاهيمع إطار تطوير على االتفاق بغرض  2004 أكتوبر يف(IASB)و( ,FASB)بني

 بشأن املناقشة كاملشر  اإلطار يشمل حيث، التقارب مشروع ضوء يف احملاسبية املعايري إلعداد كأساس
، االعراف، املالية التقارير عناصر، للمعلومات النوعية اخلصائص، املالية التقارير أهداف :التالية املوضوعات

 املشروع هذا من االنتهاء على االتفاق مت وقد، 208واإلفصاح العرض، احملاسبية الوحدة، والالحق األويل القياس
 حيدث أن املتوقع من فإنه املشروع هذا ضوء ويف:ذلك يوضح تايلال واجلدول، 2010 عام حىت مراحل على

 هذه يف القصور أوجه بعض معاجلة يف يساهم الذي بالشكل احملاسي والقياس االعراف يف حتسيناو أ تطويرا
 .املعايري

 
 
 
 

                                                                   
 عمان،:األردن العلمع، البحث عمادة :األردنية الثانية،اجلامعة الطبعة ،والعملية النظرية الجوانب :الدولية المالي واإلبالغ المحاسبة معايير محيدات، مجعة و نصار أبو حممد 206

 .20 :ص ،2009
207 Epstein B.J & Mirza A, IAS interpretation and application of international accounting standards, Jhon 
Wiley & Sons.Inc England, 2002, p :11. 

 الدويل العلمع امللتقى فعاليات ضمن مقدمة حبثية ورقة ،الشركات حوكمة متطلبات لتحقيق كمدخل المحاسبية المعايير جودة تقييم أسس ،شيبوب رمية ،خليصة جميلع 208
 .292:،ص0202 نوفمرب 08-09 يومع ،مرباح قاصدي جامعة:واحلكومات املؤسسات أداء تفعيل يف (IAS-IFRS-IPSAS) الدولية احملاسبة معايري دور: حول األول
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 مقدمة حبثية ورقة، الشركات حوكمة باتمتطل لتحقيق كمدخل المحاسبية المعايير جودة تقييم أسس، شيبوب رمية، جميلع خليصة: المصدر

 املؤسسات أداء تفعيل يف (IAS-IFRS-IPSAS) الدولية احملاسبة معايري دور: حول األول الدويل العلمع امللتقى فعاليات ضمن
 .292:ص، 0202 نوفمرب 08-09 يومع، مرباح قاصدي جامعة:واحلكومات
 5101-5112 من الثانية المرحلة: الثاني الفرع

 احملاسبية املعايري إصدار يف الوطنية اهليئات ملساعدة واقراحه ذكره السابق التصوري اإلطار ضعو  مت
 تفسريها يف واحملاسبية املالية املعلومات مستخدمع مساعدة عن فضال، الدولية التوجيهات مع توافقا تطويرهاو أ

 اعتبارا األورويب االحتاد غرار على التصوري اإلطار هذا الدول من عديدال تتبن حيث 209،وجودها مدى وإدراك
  .( 09 ) رقم الشكل انظر وكندا ونيوزلندا وأسراليا 2005 سنة من

                                                                   
 مقدمة حبثية ،ورقة– والمدركات التصور –المؤسساتية الحوكمة سياق في IFRS  الدولية المعايير وفق والمحاسبية المالية المعلومات إعداد ، رينوبة خلضر ، طيي محزة 209

 يومع ،مرباح قاصدي جامعة:واحلكومات املؤسسات أداء تفعيل يف (IAS-IFRS-IPSAS) الدولية احملاسبة معايري دور: حول األول الدويل العلمع امللتقى عالياتف ضمن
 .523:،ص0202 نوفمرب 09-08

 

 IASB/FASB مراحل مشروع اإلطار المف اهيمي المشترك 12الجدول رقم  
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 العالم في (IFRS)المالية التق ارير إلعداد الدولية المعايير تطبيق إلى واالتجاه االنتق ال :( 09 ) رقم الشكل 
 

 
 
SOURS : Les IAS/IFRS : Définitions, application & enjeux, FINHARMONY conseil & formation 

http://www.finharmony.net, Date de consultation: 08/02/2014 

 املايل للتقرير نحمس   مفاهيمع إطار" بعنوان إيضاح مذكرة IASBو FASB " من كل أصدر 2008 ماي يفو 
 AnImproved Conceptual" ، مستقبال إصدارها سيتم اليت احملاسبية للمعايري أسس اإلطار هذا يشكل

Framework for Financial Reporting " باألهداف االلتزام أن املفاهيمع اإلطار هذا يف جاء قد، و 
 املالية املعلومة جودة لتحسني بدوره سيؤدي مما، عالية جودة ذات معايري إىل سيقود فيه الواردة النوعية اخلصائصو 

 اهلدف وه القرار الختاذ نافعة معلومات توفري فإن املفاهيمع اإلطار ذاه حسب، و 210 القرار اختاذ يف املستخدمة
 هناك أن إال، 2668 حىت املفاهيمع اإلطار مستوى على احلاصل التطور من بالرغم، و املالية للقوائم األساسع

 من كثري إىل اجحيت التصوري اإلطار أن مفادها الدولية ةبياحملاس املعايري جملس تالحق ظلت االنتقادا من جمموعة
 هلذه واستجابة، احملاسبية املعايري وضع عند ومرن قوي ومرشد دليل مبثابة ليكون والتحسينات التحديثات

                                                                   
210 Ferdy van Beest, Geert Braam Suzanne Boelens, "Quality of Financial Reporting: measuring qualitative 
characteristics", NiCE Working Paper 09-108, Nijmegen Center for Economics (NiCE), Institute for 
Management Research, Radboud University, Nijmegen, April 2009, p:5. 
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، 211املالية التقارير إلعداد املفاهيمع اإلطار على حقيقع تعديل أول إصدار، 2010 سبتمرب يف مت، اإلنتقادات
  أن شأهنا من، حمدثة كنسخة،  2616 سنة املفامهع اإلطار  ارباصد  الدولية احملاسبية املعايري جملس قام حيث

 2010 سبتمرب يف املالية التقارير بإعداد اخلاص املفاهيم إطار إصدار ومت، 212 احملاسبية املعلومة شفافية من تزيد
  مجلسلل السابقة اهليئة قبل من وضعه مت الذي املالية البيانات وعرض عداداملفاهيمع إل طاراإل حمل حل حيث

 :213 يلع فيما الدولية احملاسبة املعايري جملس عاملفاهي طاراإل ويساعد

 القائمة؛ املالية التقارير إلعداد الدولية املعايري ومراجعة املستقبلية املالية التقارير إلعداد الدولية املعايري تطوير -
 لتخفيض أساس بتوفري املالية التقارير عدادبإ املتعلقة احملاسبية واإلجراءات واملعايري األنظمة بني التوافق زيادة -

 .املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار هبا  يسمح اليت البديلة احملاسبية املعاجلات أساليب عدد

 :يف املساعدة املفاهيم لإلطار ميكن ذلك إىل باإلضافة

 أن ميكن اليت املوضوعات مع التعامل يفو  املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار لتطبيق املالية البيانات حتضري -
 التفسريات؛و أ املعايري عنوان تكون

 احملاسبية املعايري مع متوافقة املالية التقارير كانت إذا ما حول رأي تشكيل يف احلسابات مدققع مساعدة -

 املالية؛ التقارير إلعداد الدولية

 املعيار عل باالعتماد أعدت اليت املالية البيانات اتتضمنه اليت املعلومات تفسري يف املالية التقارير ومستخدم -

 املالية؛ التقارير إلعداد الدويل

 الدولية املعايري صياغة يف طريقتها عن مبعلومات، الدولية احملاسبة معايري جملس بعمل املهتمون األشخاص تزويد -

 املالية؛  التقارير إلعداد

 
                                                                   

 .12:ص ،2013 ،بومرداس ،بوقرة احممد جامعة التسيري، علوميف  دكتوراه أطروحة  ،والتطبيق التوافق متطلبات الجزائرية والبيئة الدولية المحاسبية المعايير ،العرايب محزة 211
212 http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf   30/11/3310ميل تاريخ التح 

 اجلزء القانونيني، للمحاسبيني العريب الدويل اجملمع ترمجة واملتطلبات، املفاهيم ،إطارالمالية التقارير إلعداد الدولية المعايير املالية، التقارير إلعداد الدولية املعايري مؤسسة 213
 6 :ص ،2013 األردن، عمان،،األول

http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf
http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf
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 5102-5101 من الثالثة المرحلة: الثالث الفرع

 معايري وجملس (IASB)الدولية احملاسبة معايري جملس بني تقاربا   حاليا العاملية احملاسبية الساحة تشهد
 على التأكيد خالل من احملاسبية املمارسات لتوحيد اجمللسني سعع ضوء يف، (FASB)، األمريكية املالية احملاسبة

 من وذلك، اجمللسني  اصدارات تتضمنها اليت احملاسبية املمارسات بني، convergence االتساق توفري أمهية
 new Conceptual Framework  للمحاسبة املفاهيمع لإلطار واملوحد املشرك املشروع خالل

Projectاملايل واإلبالغ احملاسبة ألهداف من كل توحيد اجلديد املشروع يتضمن حيث 

  Objectives of Accounting and Financial Reporting ،املعلومات جودة خصائص وكذلك ،
Qualitative Characteristics املالية القوائم وعناصر Elements of Financial Statements إضافة 

 اليت Restrictions والقيود Principles واملبادئ، Definitions والتعاريف Assumptions للفرضيات
 اليت جادة املناقشات تلك هع التصوري إلطارا حول املستجدات وكآخر، 214 التصوري اإلطار مبحتويات تتعلق
 آخرها كان اليتو  الدولية احملاسبية املعايري جملس على عرضت ملقرحات وفقا، الدولية احملاسبية املعايري جملس تبناها

 .0201215 عام من األول الربع خالل فيها البث يف نيته عن اجمللس علنأ وقد، 0202 نوفمرب يف

 : سبابهاأو  5101 لسنة المف اهمي اإلطار داتمستج:  الخامس المطلب
 مق ارنة 5101 لسنة المف اهيمي اإلطار بها جاء التي التغيرات أهم: األول الفرع

 .0222 لسنة المف اهيمي باإلطار
 فيما خصوصا 0898 نسخة عن اإلختالفات بعض ميزهتا بنسخة 0202 لسنة املفامهع اإلطار ظهر

 املستعملني لتغري تبعا، احملاسبة هايلإ وتصب اليت األهداف بتغريت رتتأث حيث، النوعية باخلصائص يتعلق
 احملاسبية للمعلومة أساسيني مسخدمني ثالثة على اجلديد اإلطار هذا ركز حيث األوىل بالدرجة املستهدفني

 اجلديد املفاهيمع راإلطا اقتصر االساس هذا على، و واملقرضني والدائنني واحملتملني احلاليني ملستثمرينيف ا املتمثلنيو 
 إىل  باإلضافة، الصادق والتمثيل املالءمة مها املفيدة احملاسبية للمعلومات رئيسيتني نوعيتني خاصيتني على

                                                                   
 .082ص.33،0200 العدد،االقتصادية للعلوم بغداد كلية ،جملةالعالية الجودة ذات المالية المعلومات لخصائص مقترح نموذج وضع،مجال اجلعارات خالد 214

215 http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Documents/Effect-of-Board-
decisions-DP-November-2014.pdf 3310/30/11 تاريخ التحميل 

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Documents/Effect-of-Board-decisions-DP-November-2014.pdfتاريخ
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Documents/Effect-of-Board-decisions-DP-November-2014.pdfتاريخ
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Documents/Effect-of-Board-decisions-DP-November-2014.pdfتاريخ
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Documents/Effect-of-Board-decisions-DP-November-2014.pdfتاريخ
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 والقابلية املناسب الوقت يف والتقدمي والفهم للمقارنة القابلية يف واملتمثلة الرئيسية للخصائص املعزِزة اخلصائص
 اخلصائص مع يتعارض أنه اعتربو ، التحفظ مبدأ عن 2010 لسنة فاهيمعامل اإلطار ختلى كما، 216للتحقق
 كمجرد التحفظ يعترب 1989 لسنة املفاهيمع اإلطار كان بينما احلياد؛ خاصية خصوصاو  املالية للمعلومة النوعية
 . 217إليه اللجوء يف املبالغة عدم مع التأكد عدم حاالت مواجهة يف االحتياط من نوع إدراج

 المحاسبة نظر وجهة من الحاصل التغير أسباب تحليل:  انيالث الفرع
  احملاسبة علم نظر وجهة من انطالقا املفاهيمع اإلطار  يف التغيري هذا مثل حلدوث تفسري تقدمي ميكننا

 :التايل والنح على
 هذا به حيظى  ملا نظرا، احملاسي النظام يف األوىل اخلطوة مبثابة املالية ريراالتقو  احملاسبة أهداف حتديد يعد 
، تطويرهاو  احملاسبية املعايري صياغةو  البديلةو  اجلارية العملية التطبيقات كفاءة على احلكم يف أمهية من التحديد

 احملاسبية املعلومات ماهيةو  املالية التقارير من، املستفيدة اجلهات حتديد، احملاسبية األهداف صياغة تتضمنو 
 املبذولة لجهودل تنادراس خالل من تبني قد، و املناسب الوقت يف توصيلها طرقو  اجلهات تلك قبل من، املطلوبة

 بشأن املتقدمة الدول السيما، العامل يف املهنة تنظيم عن املسؤولة املهنية اهليئاتو  األكادميية اهليئات قبل من
 املستثمرين مثل، ملاليةا التقارير مسخدمع خلدمة كان العام اإلجتاه نأ، تطويرهاو  احملاسبية األهداف صياغة
 اختاذ يف، املفيدة احملاسبية باملعلومات لتزويدهم وغريهم املرتقبيننو  احلاليني املقرضني كذلكو  املرتقبنيو  احلاليني
 اإلقتصادية لظروفبا تتأثر اليت اإلجتماعية العلوم من تعد احملاسبة أن طاملاو ، الصائبة  اإلقتصادية القرارات

 الظروف لتلك املستمرة للتغريات كان فقد، فيها تعمل اليت البيئة يف السياسيةو  القانونيةو ، فيةالثقاو  اإلجتماعيةو 
 إىل النظرة اختالف إىل أدى الذي األمر، معلومات من املالية التقارير مستخدمع، إليه حيتاج ما تغيري يف األثر

 خلق الذي الشع نفسو وه، املستمر تطورها مراحل من مرحلة كل يف احملاسبة أهداف عليه تكون  أن ماجيب
 مما، ديناميكية بيئة يف تعيش احملاسبةحيث أن ، للمحاسبة معياملفاه اإلطار مستوى على املتوالية التحديثات

 .اإلستمرارية لضمان، الدائم والتغيري الدائمة احلركية عليها يفرض

                                                                   
216 Ana Lalević Filipović,REVISED QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINANCIAL   STATEMENTS AS 
PRECONDITION FOR STREGHTENING  INFORMATION POWER ON CAPITAL MARKET,Economics and 
Organization Vol. 9, No 1, 2012, p : 86. 

 األول الدويل العلمع امللتقى فعاليات ضمن مقدمة حبثية ورقة ،الدولية المحاسبة معايير ظل في المالية المعلومة جودة على التحفظ تأثير عادل، بوجلنيب،فهيمة بديسع 217
 .028:،ص0202 نوفمرب 08-09 يومع ،مرباح قاصدي جامعة:واحلكومات املؤسسات أداء تفعيل يف (IAS-IFRS-IPSAS) الدولية احملاسبة معايري دور: حول
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  scf حسب المالية للمحاسبة التصوري اإلطار: الثاني المبحث
 

 على اخلصوص واملتمثلة املالية القوائم إعداد أساس تشكل اليت والعناصر املفاهيم خمتلف التصوري اإلطار فيعر  
 كما،  املالية للقوائم النوعية ويوضح اخلصائص، واألعباء النواتج، اخلاصة األموال رؤوس، واخلصوم األصول يف

 هذا خالل سنتطرقو  التطبيق جمال حتديد إىل باإلضافة ،هبا التقيد يتعني اليت احملاسبية واملبادئ الفرضيات يوضح
 :التالية العناصر إىل املبحث

 مفهوم اإلطار التصوري وفق النظام المحاسبي المالي:المطلب األول  
  النظام المحاسبي المالي وفق التصوري اإلطار مكونات: الثاني المطلب

 تجاوبه مدىو ، pcn مع ةمق ارن التصوري اإلطار به ماجاء أهمية:  الثالث المطلب
 الدولية المحاسبية المعايير مع
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 مفهوم اإلطار التصوري وفق النظام المحاسبي المالي:المطلب األول  
تصوريا للمحاسبة املالية ومعايري احملاسبة ومدونة للحسابات تسمح  اإطار  scfتضمن النظام احملاسي املايل 

 ، تسمح بإعداد كشوف مالية تلي احتياجات خمتلف  األطراف املستخدمة هلاو   ،ةبإنتاج وتقدمي معلومات مالي
، القابلية للفهم، االستمرارية يف االستغالل، وتقوم على أساس املبادئ املتعارف عليها مثل حماسبة االلتزامات

قبل و 218دي على املظهر القانوينأسبقية الواقع االقتصا، و التكلفة التارخيية، القابلية للمقارنة، املصداقية، الداللة
 .إىل مفهوم احملاسبة املالية التعرض يتوجب التصوري اإلطار إىل التطرق
 المالية المحاسبة  مفهوم: األول الفرع
 .قانونية والثانية اقتصادية األوىل زاويتني من املالية احملاسبة إىل النظر ميكن 

 املتضمن  2007نوفمرب 25 بتاريخ الصادر07 - 11 القانون عرفها: االقتصادية الناحية من -أوال
 يسمح املالية املعلومات لتنظيم نظام املالية احملاسبة" :التايل والنح على، منه 03 املادة يف املايل احملاسي للنظام

 عن صادقة صورة تعكس كشوف وعرض، وتسجيلها، وتقييمها، وتصنيفها عديدة قاعدية معطيات بتخزين
 ،املايل احملاسي النظام يتضمنو  "املالية السنة بداية يف خزينته ووضعية، وجناعته، الكيان ممتلكاتو  املالية الوضعية

 املبادئ أساس على مالية كشوف بإنشاء تتسم حسابات ومدونة حماسبية ومعايري املالية للمحاسبة تصوريا إطار ا
 . 219ةالدولي بيةواحملاس املالية واملتطلبات وتتوافق عامة هبا املعرف احملاسبية
 والنصوص اإلجراءات من جمموعةو ه اجلديد املالية احملاسبة نظام : 220الق انونية الناحية من -ثانيا

 للمعايري وفقاو  القانون ألحكام وفقا تطبيقه على اجملربة للمؤسسات واحملاسبية املالية األعمال تنظم اليت التنظيمية
 يف يدعى الذي املايل احملاسي النظام حتديد إىل اجلديد احملاسبة قانون يهدفو ،عليها املتفق الدولية واحملاسبية املالية

  :على ويشتمل، تطبيقه وكيفيات شروط وكذا املالية باحملاسبة القانوين النص صلب
 IFRS .املرجعع اإلطار مع يتطابق مرجعع إطار -
 .اجلديد احملاسي النظام تطبيق جمال -
   املالية القوائم يف الواجب إظهارها املعلوماتو  النواتجو  األعباء، صومواخل األصول تقييم وقواعد مفاهيم -

 .األصناف هذه من بكل اخلاصة

                                                                   
 2007  سنة  نوفمرب  25   لوافق ا  1428  عام  القعدة  ذي  15  يف  مؤرّخ  07 - 11   رقم  قانون،22اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،اجلريدة الرمسية رقم  218

 .2:، ص1املادة  ،املايل احملاسي  النظام  يتضّمن،
219

 .2:، ص2املادة  ،نفس املرجع 
 .291 :ص ،0228اجلزائر، ،6 العدد إفريقيا، مشال اقتصاديات جملة ،الجزائر في (IAS/IFRS)الموحد المحاسبي النظام تطيق متطلبات عاشور، كتوش 220
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 .املالية القوائم أشكال -
 .احلسابات مدونة -
 .احلسابات استعمال قواعد -
 .املصغرة الوحدات على تطبيقه الواجب النظام -

 :اخلصائص التاليةباحملاسبة املالية  تتميز: خصائص المحاسبة المالية-ثالثا  
 تركز على املفهوم املايل أكثر من املفهوم القانوين؛: نظام للمعلومة املالية 
 مبدأ الصورة الصادقة؛: قوائم تعكس بصدق املركز املايل 
 تتكون القوائم املالية من معطيات قابلة للتقييم النقدي؛: معلومات ميكن قياسها عدديا 
 باالعتماد على مبادئ متوافقة مع املعايري الدولية؛ : اليةوتسجيل املعلومات امل، تقييم، تصنيف 
  من خالل جدول حساب النتائج؛: جناعة املؤسسةو قياس أداء 
 من خالل جدول التدفق النقدي؛: قياس وضعية اخلزينة 
 مبدأ الدورية: يتم إعداد القوائم املالية يف هناية الدورة. 
 املؤسسة حاجيات لتطور تبعا العامة احملاسبة أهداف تطورت لقد: المالية المحاسبة أهداف -رابعا

 : ميكن أن نصنف أهداف احملاسبة املالية على النحو التايلو ...( املالية املؤسسات، الضرائب إدارة، الدولة) وحميطها
 للمؤسسة املايل املركز وحتديد الدورة نتيجة من كل حساب وهع: التقليدية األهداف – 0
 : كالتايل تلخيصها وميكن احلديثة األهداف – 0
 البيع سعر دوحتدي التكاليف خمتلف ومراقبة حلساب الضرورية بالبيانات املؤسسة يف املصاحل خمتلف تزويد -

 ...املالية التحليالت مبختلف والقيام
 التنمية خمططات تنفيذ ومتابعة وضع أجل من الضرورية بالبيانات الوطين املستوى على املخططني تزويد  -

 يةالوطن
 للمؤسسة املالية الوضعية عن...( البنوك، الدائنون، الشركاء)  الغري تعريف  -

 املعلوماتو  البيانات توليد يف املتمثلة عامة بصفة احملاسبة أهداف إىل باإلضافة هأن القول ميكن أدق بتعبري
 البيانات هذه بتوليد ختتص املالية احملاسبة فإن، ملستخدميها مالئمة بصورة توفريهاو  اإلقتصادي النشاط أوجه عن

 اإلقتصادية الثروة مبخزون تتعلق اليت البيانات بتوليد أساسا هتتم املالية فاحملاسبة، معني إطار يف لكن املعلوماتو 
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 حمددة زمنية فرة مدار على تغريات من املخزون هذا على ومايطرأ  معينة زمنية حلظة يف حمددة حماسبية وحدة لدى
 . 221الفرة تلك خالل أجله من قامت الذي اإلقتصادي لنشاطها ؤسسةامل مزاولة نتيجة

 حسب النظام المحاسبي المالي  المالية للمحاسبة التصوري اإلطار: الثاني الفرع
 النظام هبا أتى اليت اإلضافات بني من " "conceptuel Frameworkاملفاهيمع اإلطار يعترب

وجه  وعلى األجنلوسكسوين احملاسي التنميط بتاريخ أساسا تعلق عاملفاهيمي اإلطار ومصطلح ،املايل احملاسي
 احملاسبية املعايري عليها تقوم اليت االفراضات، التصوري اإلطار وحيدد، 222األمريكع احملاسي التنميط اخلصوص
 اليةامل املعلومات على املفروضة والقيود نطاقال ويناقش االفراضات هذه من املستمدة الرئيسية واملفاهيم

 .223املقدمة
ر اإلطا   (ن م م ) عرف: المالي المحاسبي النظام حسب التصوري اإلطار تعريف - أوال

 تكون عندما املالئمة احملاسبية الطريقة واختيار، وتفسريها احملاسبية املعايري إلعداد دليل  مبثابة أنه على املفاهيمع
 .224تفسريو أ معيار مبوجب ةمعاجل غري األخرى األحداث من وغريها املعامالت بعض
 قواعد املتضمن  08 -156التنفيذي املرسوم ذكر : ( ن م م  )حسب    التصوري اإلطار دور - ثانيا
 : كمايلع املالية للمحاسبة التصوري اإلطار دور، 0 املادة يف املايل احملاسي النظام تطبيق

 احرامها الواجب واملبادئ الفروض يف تمثلةامل املالية القوائم وعرض إعداد أساس تشكل اليت املفاهيم حتديد -
 املالية؛ للمعلومات املميزة النوعية اخلصائصو  املالية القوائم إعداد أثناء

 املعايري؛ إلعداد عملع دليلو أ مرجع -
 .احملاسي القانون يف هلا املتطرق غري العمليات وفهم املعايري تفسري عملية تسهيل -

 التوفيق إىل التصوري اإلطار مضمون دفيه( : ن م م)سب  ي حالتصور  اإلطار أهداف - ثالثا
 :225 مايلع إىل باإلضافة املايل احملاسي والتوحيد

                                                                   
 .9-2: ،صمرجع سابق،المعاصرة المحاسبية المشاكل و المحاسبي التطور، مسري الصبان حممد ، عاحل مرعع عبد 221
 وهنا جيب اإلشارة أن املصطلح العريب املستخدم يف أدبيات احملاسبة املالية هو اإلطار املفاهيمعCadre conceptuel)) وهذا اإلطــار يعترب جديدا مقارنة مع املخطط احملاسي،

 .باإلطار التصوريحييث مساه النظام احملاسي املايل السابق،
222 Bernard.Colasse, cadre comptable conceptuels, encyclopédie de comptabilité contrôle du gestion et 
audit, Economica, Pris, 2000 ,p :93. 

 األول الدويل العلمع امللتقى فعاليات ضمن مقدمة حبثية ورقة ،في اعتماد معايير المحاسبة الدولية دراسة مقارنة بين التجربة األلمانية و الفرنسيةبالرقع تيجاين و آخرون، 223
 .25:،ص0202 نوفمرب 08-09 يومع ،مرباح قاصدي جامعة:واحلكومات املؤسسات أداء تفعيل يف (IAS-IFRS-IPSAS) الدولية احملاسبة معايري دور: حول
  سنستخدم بعض اإلختصرات للداللة عليهه بدال من تكرار العبارة كلها ومن اإلختصارات اليت سنستخدمها خالل حبثنا " لنظام احملاسي املايلا"استخدامنا لعبارة  ةنظرا لكثر: 
 (pcn)أو  ( م م و )  وكذلك نشري إىل املخطط احملاسي الوطين باختصار  (SCF)، أو (ن م  م) 

224
 .2:، ص2املادة  مرجع سابق،المالي،  المحاسبي النظام تضمنالم 11-67 رقم القانوناجلريدة الرمسية،  
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 تطوير املعايري  - -
 حتضري الكشوف املالية  -
 املعايري وفق املعدةو  املالية الكشوف يف املتضمنة  املالية الكشوف يف املتضمنة  للمعلومة املستعملني تفسري -

  احملاسية
 . املعايري مع املالية الكشوف موافقة مدى حول رأي إبداء -

 لكوهنا املالية التقارير على اإلطار هذا يركز: المالية للمحاسبة التصوري اإلطار من الغرض -رابعا
 هلذا الرئيسع الغرض يكمناملؤسسة، و  خارج من املستفيدين ملصلحة يعد الذي املالية للمحاسبة النهائع املنتج

 : 226يلع ما يف اإلطار
 هذا يكون لكعو ، املعايري وضع يف جهودها بتوجيه املالية احملاسبة معايري وضع عن املسؤولة اجلهات مساعدة  -

 املعايري؛ تلك الشتباه الرئيسع املنطلق اإلطار
 احملاسبية املعاجلة حتديد يف( املؤسسة إدارة مثل) غريهمو  احلسابات حمافظعو  املعتمدين احملاسبني مساعدة  -

 بعد؛ مالية حماسبية معايري هلا تصدر مل اليت لألمور يمةالسل
 مث من، و املعلومات تلك استخدامو  حدود فهمو  تشملها اليت للمعلومات املالية التقارير مستخدمع فهم زيادة  -

 استخدامها؛ على مقدرهتم زيادة
 . أمر أي عن فصاحاإلو أ القياس كيفية حيدد ال فإنه عليه، و حماسبيا   معيارا   اإلطار هذا يعترب ال -

  النظام المحاسبي المالي وفق التصوري اإلطار مكونات: الثاني المطلب
 احملاسبية الفروضو  املبادئ، و التطبيق جمال حتديد شأنه من  املايل احملاسي النظام يف املفاهيمع اإلطار إن

 للمعلومة النوعية اخلصائص ىلإ باإلضافة227 والنواتج واألعباء اخلاصة واألموال واخلصوم األصول تعريف وكذا
  228املالية

 : من يتكون التصوري اإلطار ان القول ميكن ماسبق خالل من
 التطبيق؛ جمال -
 احملاسبية؛ اإلتفاقياتو  املبادئ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
225

 .2:، ص3املادة  مرجع سابق،المالي،  المحاسبي النظام المتضمن 11-67 رقم القانون، 22رقم  اجلريدة الرمسية 
 . 08-32ص مرجع سابق،، النظام المحاسبي المالي الجديدمفيد عبدالالوي،  226
227

 .2:، ص2املادة  مرجع سابق،المالي،  المحاسبي النظام المتضمن 11-67 رقم نونالقا، 22رقم  اجلريدة الرمسية 
228

ماي 01املوافق يل  0208مجادى األوىل لعام 02،املؤرخ يف 144-68المرسوم التنفيذي رقم ،02اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،اجلريدة الرمسية العدد رقم  
 احملاسي  واملتضمن النظام  2007  سنة  نوفمرب  25   لوافق ا  1428  عام  القعدة  ذي  15  يف  مؤرّخ  07 - 11 ،تضمن تطبيق أحكام القانون رقم0229

 .00:،صملايلا
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، اخلاصة األموال، اخلصوم، األصول: مثل املالية الكشوف وعرض إعدادا أساس تشكل اليت املفاهيم -
 املنتجات؛و  األعباء

 .عية للمعلومة احملاسبيةاخلصائص النو  -
 :التطبيق مجال : الفرع األول

 لقد، و اجلزائري املايل احملاسي للنظام وفقا مالية حماسبة مبسك قانونا امللزمة املؤسسات التطبيق مبجال يقصد
 هلا التعرض مت واليت النظام هذا تطبيق جماالت 05و 04و 02 للمواد وفقا الذكر السابق 00-22 القانون حدد

 .بقاسا
 الفروض المحاسبية المتبناة في النظام المحاسبي الماليو المبادئ  :الفرع الثاني  

 والواجب احملاسبية واملمارسات لإلجراءات رةاملرب   املبادئ من جمموعة اجلزائري املايل احملاسي النظام تبىن
 ومصداقية مالئمة لضمان شوفالك إعداد يف املالية احملاسبة مبسك امللزمة الكيانات مجيع طرف من مراعاهتا

 (GAAP ) عموما املقبولة احملاسبية املبادئ جبميع اجلزائري عاملشر   والتزم، ملستعمليها املقدمة احملاسبية املعلومات
  احملاسبية املبادئ أهم املايل احملاسي النظام املتضمن القانون من 4 املادة حددتو ، الدويل باإلمجاع حتظى واليت 

، االستغالل استمرارية، التعهد حماسبة)229 والسيما املالية الكشوف إعداد لدى مراعاهتا والواجب اهب املعرف
 أن كما،  (على املظهر االقتصادي الواقع أسبقية، التارخيية التكلفة، املقارنة قابلية، املصداقية، الداللة، الفهم قابلية
 الذي  املرسوم هذا( م.م.ن) لقانون التنفيذي ملرسوما من 05 إىل 5 من املواد يف مت أعاله املبادئ بعض شرح

 : 230منها املبادئ بعض أضاف
 هلا للمالكني املالية الذمة عن للمؤسسة املالية الذمة استقاللية -
 بالديناراجلزائري تسجل اجلزائية للقوانني اخلاضعة املؤسسة تعامالت أن أي:  النقدية الوحدة اتفاقية احرام -
 أن   ميكن  احملاسبية املعايري وأن مهمة معلومة كل تربز أن جيب املالية الكشوف أن أي: يةالنسب األمهية مبدأ -
 أمهية األقل العناصر على تطبق ال
 مبدأ احليطة واحلذر -

 شرح ميدسنحاول تق: المحاسبي النظام به جاء ما وفق المحاسبية للمبادئ لبعض شرح: أوال
 :النظام احملاسي املايل يف مايلعلبعض املبادئ احملاسي وفقا ملا جاء به 

 

                                                                   
229

 .00:،،ص1املادة  ،مرجع سابق،144-68المرسوم التنفيذي رقم ،02اجلريدة الرمسية العدد رقم  
 .0:ص،،مرجع سابقالمالي سبيالمحا النظام وفق العامة المحاسبة،الرمحن عبد عطية 230
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 : بالمالحظة المتعلقة المبادئ 1-
 القيد ملبدأ وفقا ررحت   احملاسبية الكتابات أن 07-11 القانون من 16 املادة يف جاء:المزدوج القيد مبدأ 1-1
 التسلسل احرام ظل يف، دائن اآلخرو  مدين أحدمها حسابني األقل على حماسي تسجيل كل ميس أين، املزدوج
 الدائن للمبلغ مساويا املدين املبلغ يكون أن وجيب، االقتصادية واألحداث العمليات تسجيل يف الزمين

 مالكها عن ومنفصلة مستقلة حماسبية وحدة الكيان اعتبار يتم املبدأ هذا حسب :المحاسبية الوحدة مبدأ 1-2
 املالك دفاتر عن مستقلة للوحدة احملاسبية لدفاترا وتكون احملاسبية الوحدة ختص ال اليت العمليات تستبعد حيث

 231.واملسامهني
 العمل جمملها يف تكرس  املواد من جمموعة 156-08 التنفيذي املرسوم تضمن:الدورات إستقاللية مبدأ  1-3

 :مايلع منها نذكر الدورات استقاللية مبدأو أ احملاسبية الفرة مببدأ
تليها،  اليت السنة وعن سبقتها اليت السنة عن مستقلة مالية سنة كل ةنتيج تكوناليت تنص بأن  00املادة   -

 فقط؛ هبا اخلاصة والعمليات األحداث هلا تنسب أن يتعني حتديدها اجل ومن
 قائمة وضعية مع ومربجمة مباشرة صلة له كان إذا املقفلة املالية بالسنة دثاحل يربطاليت تنص بأن  03ملادة  -

 السنة  حسابات على الوافقة وتاريخ التاريخ هذا   بني معلوما ويكون املالية السنة اتحساب إقفال تاريخ عند
 .املالية

 املالية للسنة اخلتامية للميزانية مطابقة املالية للسنة االفتتاحية امليزانية تكون أن جيبواليت تنص بأنه  02املادة  -
  السابقة

 بعض يف ويسمح، املدنية السنة تغطع شهر 12 ـــب اسبيةاحملو أ املالية السنة 11-07 القانون حدد كما -
  :232عند ديسمرب 31 غري آخر تاريخ يف املالية السنة يغلق أن للكيان االستثنائية احلاالت

 .املدنية السنة مع تتماشى ال استغالل بدورة الكيان نشاط ارتباط -
 وقفو أ إنشاء حالة يف السيما شهرا عشر اثين نم أكثرو أ اقل املالية السنة مدة فيها تكون اليت احلاالت يف -

 .امللحق يف وتربيرها املقررة املدة حتديد وجيب، الغلق تاريخ تغيري حالةو أ املؤسسة نشاط
  :يلع ما يف تتمثل :بالقياس المتعلقة المبادئ - 2
 مبدأ حراممؤسسة با كل 156 – 08 التنفيذي املرسوم من 10 املادة ألزمت :النقدية الوحدة مبدأ 2-1

 وحدة يشكل كما املؤسسة معامالت لتسجيل الوحيدة القياس وحدة اجلزائري الدينار ويشكل النقدية الوحدة
، نقدا تقوميها ميكن اليت املعامالت إال احلسابات يف يدرج فال، املالية الكشوفات حتملها اليت للمعلومات قياس

                                                                   
231

 .00:،ص8املادة  مرجع سابق،،68/144 المرسوم التنفيذي رقم ، 02اجلريدة الرمسية،العدد رقم  
232

 .1:، ص32املادة  مرجع سابق،،المالي،  المحاسبي النظام المتضمن 11-67 رقم القانون، 22رقم  اجلريدة الرمسية 
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 ،مايل أثر هلا يكون أن ميكن واليت النقدي والتقومي الكمع يدللتحد القابلة غريال املعلومات ذكر ميكن انه غري
 هلا كمية نوعني إىل املبادالتو  األحداث اجلديد املايل احملاسي النظام قسم فقد وبالتايل، املالية الكشوف مبلحق

 سجالت يف جلتس ال مايل أثر هلا ليس نوعية وأخرى ،املالية القوائم يف تظهرو  املؤسسة دفاتر تسجل يف مايل أثر
 قياسو  املالية األحداثو  املبادالت لتسجيل وحيدة عملة اجلزائري الدينار حدد كما،  يف املالحق ذكرت   بل حماسبية

 .233الوطنية العملة إىل هاحتويل يتم األجنبية بالعمالت املدونة العمليات أما ة،القوائم املالي يف املرفقة املعلومات
 يف  وتعرض واألعباء والنواتج  واخلصوم األصول  عناصر احملاسبة يف قيدت :التاريخية التكلفة مبدأ 2-2

 تغريات آثار احلسبان يف األخذ دون معاينتها تاريخ عند قيمتها أساس على أي، التارخيية بتكلفتها املالية الكشوف
 .234 للعملة الشرائية القدرة تطورو أ السعر

، التأكد عدم ظل يف التقديرات إعداد يف احلذر من بدرجة االلتزام بذلك ويقصد :والحذر الحيطة مبدأ 2-3
 اخلصوم قيمة يف التقليلو أ، واإليرادات األصول قيمة يف وإفراط تضخيم إىل التقديرات هذه تؤدي ال حبيث

 تقدير إىل يؤدي الذي احليطة ملبدأ  احملاسبة  استجابة إلزامية على املايل احملاسي النظام كدأ، وقد 235والتكاليف؛
 تثقل أن شأهنا من  املستقبل إىل موجودة لشكوك حتول خطر تفادي قصد  ،الشك ظروف يف للوقائع معقول

 من يقلل ال أن جيب كما املنتوجاتو  األصول قيمة تقدير يف ي بالغ ال أنه مبعىن، نتائجهو أ الكيان ممتلكات بالديون
 احتياطيات تكوين إىل هذا احليطة مبدأ تطبيق يؤدي أال  أن  أمهية على املرسوم شدد كما،  واألعباء اخلصوم قيمة
 .فيها مبالغ مؤوناتو أ خفية

 يلع ما تشمل :باالتصال المتعلقة المبادئ -3
 تؤثر أن من شأهنا مهمة معلومة كل املالية الكشوف ظهرت   املبدأ هذا مبقتضى :  النسبية األهمية مبدأ  3-1

 لألمهية املسريين معرفة املالية للكشوفات الصادقة الصورة عكست أن فيجب، املؤسسة جتاه مستعمليها حكم على
 ال أن ميكن املبدأ هذا ومبقتضى، املؤسسة هبا تقوم اليت واملعامالت لألموال تسجيلهم عند للمعلومات النسبية

 اخلاصة املبالغ مع ةاملعترب  غري املبالغ مجع مثال فيمكن، األمهية قليلة العناصر على احملاسبية املبادئو أ املعايري تطبق
 .236 لوظيفة وأ الطبيعة حيث من مماثلة  بعناصر

                                                                   
233

 .2:، ص02املادة  ،نفس املرجع 
234

 .00:،ص01املادة مرجع سابق،،144-68المرسوم التنفيذي رقم ،02الرمسية العدد رقم  اجلريدة 

235 Robert Obert, Pratique des normes IAS/IFRS, Dunod, Paris 2002, p 53. 
236

 .00:،ص01املادة ، مرجع سابق،144-68المرسوم التنفيذي رقم ،02اجلريدة الرمسية العدد رقم  



                                                                                                     SCF وفق النظام المحاسبي المالي    ةإعداد وعرض القوائم المالي                                             :الثاني الفصل

 PCNسبي الوطني  أهم االختالف ات مع المخطط المحاو 

119 
 

 ونوعيتها  طبيعتها  حيث  من  للكيان  املالية  الكشوف  تستوفيه  الذي  اهلدف:الصادقة الصورة مبدأ 3-2
  اليةامل الوضعية  عن  مناسبة  معلومات تقدميعلى   مقدرهتا يتمثل يف   ،احملاسبة  قواعد  احرام  ظل ويف 

 237 بشكل صادق املالية  وضعيته  متغريات  وعن  وأدائه  للكيان
 االلتزام ضرورة على 156- 08 التنفيذي املرسوم من 15 املادة نصت :المحاسبية الطرق ثبات مبدأ 3-3

 يف تغيريو أ أفضل معلومة عن بالبحث إال املبدأ هذا عن استثناء أي ربري   ال ألنه احملاسبية الطرق ثبات مببدأ
 والقواعد الطرق نفس تطبيق يقتضع املتعاقبة الفرات خالل مقارنتها وقابلية احملاسبية املعلومات فانسجام، التنظيم
 .الكشوف وعرض العناصر بتقييم املتعلقة

 تفضيل الدولية احملاسبية املعايري تطبيق يقتضع :القانوني المظهر على الجوهر اإلقتصادي تغليب مبدأ 3-4
 تعرب أن أجل من ذلك، و االقتصادية لألحداث احملاسبية املعاجلة يف القانوين املظهر على قتصادياال الواقع

 غري األحداثو  العمليات جوهر إن حيث، متثلها أهنا املفروض من اليت األحداث عن بصدق املالية املعلومات
، 238 االقتصادي املضمون تغليب بجي اجلانبني هذين بني تعارض يقع عندماو ، القانوين شكلها مع دائما متوافق

 ممثلة غري الوقت نفس يف لكنهاو  القانونية العرض مناذج مع القانوين شكلها يتطابق معلومات من منفعة  يوجد فال
 نفس من 18 املادة نصت حيث املبدأ هذا تبين مت أنه نالحظ املايل احملاسي النظام خالل من، و 239 للواقع

 ولواقعها لطبيعتها طبقا املالية الكشوف ضمن وتعرض احملاسبة يف العمليات دت قيَّ  أن على 051-29 املرسوم
 القانوين مبظهرها فقط التمسك دون واالقتصادي املايل

على عدم القيام مبقاصة بني خمتلف عناصر األصول واخلصوم هذا املبدأ ينص : المقاصة عدم مبدأ 3-4
 بني املقاصة أي إجراء ميكن أي أنه ال، 240ة مسموح هبا قانوناإال إذا كانت هذه املقاص، وااليرادات واالعباء

 املبدأ هذا من واهلدف، النتيجة حساب يف واألعباء اإليرادات عناصر بنيو أ امليزانية يف واخلصوم األصول عناصر
 أسس على املقاصة هذه إجراء ميكن أنه غري 241، اإلفالس حالة يف خاصة، لقيمتها املالية املعلومة فقدان منعو ه

، بالتتابع واملنتجات واألعباء واخلصوم األصول هذه عناصر حتقيق أصال املقرر من كان إذاو أ، تعاقديةو أ قانونية
 242.صاف أساس علىو أ

                                                                   
 وكذا وعرضها املالية الكشوف وحمتوى احملاسي التقييم لقواعد احملدد 2008 يوليو 26 في المؤرخ القرار ،14لعدد ،اجلريدة الرمسية االشعبية لدميوقراطيةا اجلزائرية اجلمهورية 237
 .95:ص ،25  /03/  2009 سريها، وقواعد احلسابات مدونة
 .8:ص 2008 عمان، وائل، دار،العملية و النظرية الجوانب :الدولية المالي اإلبالغ و المحاسبة معايير نصار، أبو حممد محيدات، مجعة 238
 53 .ص ،2008 الشارقة، اجلامعة، مكتبة،"" IASs & IFRSs   الدولية المالية التقارير معايير ، اجلعارات خالد 239

 .9:، ص0200، جامعة اجلزائر، المحاسبة المالية حسب النظام المحاسبي الماليحواس صالح ،  -3
241 A.KADDOURI, A.MIMECHE, Cours de comptabilité financier selon les normes IAS/IFRS et le SCF 

2007, ENAG édition, Alger 2009, p :89. 
 .2:، ص05املادة  مرجع سابق،المالي،  المحاسبي النظام المتضمن 11-67 رقم القانون، 22رقم  اجلريدة الرمسية 242
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 يف وتعرض واألعباء واملنتوجات واخلصوم األصول عناصر احملاسبة يف تسجل: التاريخية التكلفة مبدأ 3-4
 تغريات أثار احلسبان يف األخذ دون معاينتها تاريخ عند قيمتها أساس التارخيية، على بتكلفتها املالية القوائم

 الكتاب طرف من االنتقادات من العديد لقع املبدأ هذا لكن ،243للعملة الشرائية القدرة أوتغريات األسعار
 244.التضخم مستويات يف االرتفاع حالة يف االنتقادات هذه حدة واحملاسبيني، وتزداد

 سابقة دورة يف املطبقة احملاسبية الطرق نفس بتطبيق ملزمة املؤسسة أن أي: اتباع النسقالثبات في  مبدأ 3-8
 بدوام يقضع املتعاقبة الفرات خالل للمقارنة وقابليتها احملاسبية املعلومات انسجام الن ذلك، احلالية الدورة على

 املعلومات؛ وعرض العناصر بتقييم املتعلقة والطرق القواعد تطبيق
 أفضل جتربة على بناءو أ التقدير أساسها على مت اليت الظروف تغري على ينجر احملاسبية الطرق يريتغ إن

 جهة من املالية القوائم نوعية وحتسني أكثر موثوقة معلومة تقدميه وهبدف، جهة من هذا جديدة معلومةو أ
 245.أخرى
 من جمموعة" احملاسبية بأهنا الفروض تعرف: المالي المحاسبي النظام في المحاسبية الفروض - ثانيا

 هاتغيري  ميكن، اخلتامية احلساباتو  املالية البيانات لفهم كأساس املعتمدةو  احملاسبني بني عليها املتعارف الفرضيات
 التقيد جيب أساسيني فرضني هناك املايل احملاسي النظام حسب، و 246"احملاسبية النظم هبا تتأثر اليت للمتغريات تبعا
 :247  اإللتزام فرضو  اإلستمرارية فرض مها املالية القوائم حتضري عند هبما

 التطلع عليها  وينبغع أطول وملدة باستمرار نشاطها مزاولة أجل من املؤسسة تنشأ :االستمرارية محاسبة -0
 نشاط أن بافراض املالية والقوائم احملاسبية البيانات إعداد يتم التصفية، لذا أو التوقف من خال مستقبل إىل
 اليت 156-08 رقم التنفيذي املرسوم من 07 رقم املادة يف الفرض هذا ورد وقد املستقبل يف مستمر ؤسسةامل

 املستقبل يف لنشاطاته الكيان متابعة بافراض االستغالل استمرارية أساس على املالية الكشوف إعداد  على نصت
 عن أوالتوقف التصفية تسبب أن املمكن نم واليت احلسابات نشر قبل أوقرارات طرأت أحداث إذا متوقع، إال

 :أن أي القريب املستقبل يف النشاط
 أنشطتها؛ تصفية إىل حباجة وليست تنوي وال املنظور املستقبل يف وأنشطتها أعماهلا يف مستمرة املؤسسة -

                                                                   
 .1املادة  نفس املرجع، 243
 .75 :ص ،2000 مصر، اجلامعية، الدار ،مبادئ المحاسبة الماليةنور،  حممد أمحد 244
 :يف ذلك  انظر 245

 ,1مرجع سابق،ص  ،22 ،38 ،39 ،32 املواد المالي، المحاسبي النظام المتضمن 11-67 رقم القانون، 22رقم  اجلريدة الرمسية -
 .، مرجع سابق00ص 05 املادة مرجع سابق،،144-68المرسوم التنفيذي رقم ،02اجلريدة الرمسية العدد رقم   -

  .05:ص مرجع سابق، ،مبادئ المحاسبة و تطبيقاها اهلنيين، إميان و األخرس عاطف 246
247 Rachida boursali. Les normes comptable du SCF .Aloulfia talita ,2010, p : 17. 
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 األساس هذا وتربير حتديد يتم فإنه خمتلف أساس على املالية القوائم إلعداد احلاجةو أ النية وجود حالة يف -
 .املالحق يف

 هذا حسبو  ،االستحقاق لفرض طبقا تعد فإهنا أهدافها املالية القوائم حتقق حىت :اإللتزام محاسبة -0
 ، حيث248 (األساس النقدي) النقدية تدفقاته عن النظر بغض الفعلع الكيان نشاط نتيجة معرفة يتم الفرض
آثار  حماسبة تتم بأنه املايل احملاسي القانون قتطبي أحكام املتضمن التنفيذي املرسوم من 06 املادة أقرت

 للسنوات املالية الكشوف يف وتعرض حدوثها عند االلتزام حماسبة أساس على األحداث من وغريها املعامالت
 :أن هبا أي ترتبط اليت
 ويف يةاحملاسب بالدفاتر يعادهلا ماو أ النقدية دفع عند وليس حدوثها عند األحداثو  العمليات آثار تسجل -

 ختصها؛ اليت املالية الفرات
 .تقبض ملو أ وقبضت تدفع ملو أ دفعت سواء حماسبية لفرة املكتسبة واإليرادات باملصروفات االعراف يتم-

 النظام المحاسبي المالي بها جاء التي المف اهيم بعض: الثالث الفرع
، اخلصوم، األصول، املالية احملاسبة من لكل مفاهيم على املايل احملاسي للنظام التصوري اإلطار حتوىإ
 : 250يلع كما بإجياز شرحها ميكن و، 249الصافية والنتيجة األعباء، النواتج

 أحكام تطبيق املتضمن التنفيذي املرسوم من 02 املادة إن: (م.م.ن)األصول في  تعريف   –أوال  
 واملوجهة ماضية أحداث بفعل انالكي يسريها اليت املوارد من األصول تتكون:" كالتايل األصول عرفت( م.م.ن)

 " مستقبلية اقتصادية منافع له توفر ألن
 أحكام تطبيق املتضمن التنفيذي املرسوم من 00 املادة عرفتها: (م.م.ن)تعريف الخصوم في    -ثانيا  

 قضاؤهاان يتمثل واليت ماضية أحداث عن الناجتة للكيان  الراهنة االلتزامات من اخلصوم تتكون"  كالتايل( م.م.ن)
 ،و تقسم خصوما اخلاصة األموال يعترب ال التعريف هذا"  اقتصادية ملنافع ممثلة موارد خروج يف للكيان بالنسبة
 االستغالل دورة خالل تسديدها توقعي   فاخلصوم اجلارية هع اليت  غري جارية ، أو جارية خصومإىل  اخلصوم

                                                                   
 ورقة ،بسكرة والية) الجزائرية المساهمة شركات حالة دراسة – المحاسبية المعلومات جودة على المالي المحاسبي النظام تطبيق أثر عمار، عيشع بن ،بشري عيشع بن 248
 قاصدي جامعة:واحلكومات املؤسسات أداء تفعيل يف (IAS-IFRS-IPSAS) الدولية احملاسبة معايري دور: حول األول الدويل العلمع امللتقى فعاليات ضمن مقدمة حبثية

 .030:،ص0202 نوفمرب 08-09 يومع ،مرباح
 وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية حماسبة وتدقيق، ختصص اجستري،م رسالة ،التطبيق ومتطلبات الدولية للمعايير االستجابة بين المالي المحاسبي النظام يوسفع، رفيق 249

  50 ص ،.2010/2011 اجلزائر، البواقع، أم جامعة:املكون القطب تبسة، جامعة التسيري،
250 B.Chabane et L.Dahbia le système comptable financier : Avancées et exigences de son application 
,séminaire international .les normes comptable internationale IAS/ IFRS Evolution et application le cas de l’Algérie 
.université TIZI-OUZOU les 20 et 21 mai 2008, pp 6-7. 
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 غري اخلصوم ضمن  فتصنف اخلصوم باقع أما احملاسبية الدورة ايةهن لتاريخ املوالية شهرا عشر اإلثين خاللو أ العادية
 .جارية
 بتطبيق واخلاص 051-29 التنفيذي املرسوم من 05 املادة عرفت :(م.م.ن)تعريف النواتج في   -ثالثا  
 خالل حتققت اليت االقتصادية املزايا تزايد يف مالية سنة( نواتج أي)  منتوجات تتمثل: "  كالتايل( م.م.ن) قانون
 القيمة يف خسارة استعادة املنتوجات متثل كما اخلصوم يف اخنفاضو أ األصول يف زيادةو أ مداخيل شكل يف السنة

( ن م م)حسب املالية النواتج تتمثلو "  باملالية املكلف الوزير قرارمن مبوجب احملددة(  املؤونات أي)  واالحتياطات
، املالية األصول عن التقييم فارق، الدائنة احلسابات عائدات، ةاملالي األصول عائدات، املسامهات منتوجات)يف

 (األخرى املالية املنتوجات، مالية أصول عن التنازل عمليات عن الصافية األرباح، الصرف أرباح، القيمة فوائض
 051-29 التنفيذي املرسوم من 02 املادة هاعرفت: (م.م.ن)في   تعريف األموال الخاصة -رابعا  
 عن الكيان أصول فائضو أ، اخلاصة األموال أو اخلاصة األموال رؤوس متثل كالتايل( م.م.ن) قانون طبيقبت واخلاص

  يف  للكيان  اخلاصة  األموال  رؤوس  يف سامهنيامل  من  الباقية  الفائدة: هع أي، اجلارية وغري اجلارية خصومه 
 )251. اخلارجية  ( خصومها  من  حسمها بعد  أصوله

 051-29 املرسوم من 01 املادة عرفتها: ف األعباء في النظام المحاسبي الماليتعري:خامسا  
 اليت االقتصادية( املنافع)  املزايا تناقص يف مالية سنة أعباء تتمثل" كالتايل( م.م.ن) قانون أحكام تطبيق املتضمن
 األعباء وتشمل خصوم ظهور شكل يفو أ أصول اخنفاض وأ خروج شكل يف املالية السنة خالل حصلت

 املكلف الوزير من قرار مبوجب احملددة القيمة وخسارة( املؤونات أي)  االحتياطاتو أ االهتالكات خمصصات
 املرتبطة الدائنة احلسابات عن اخلسائر، الفوائد أعباء) يف( ن م م) حسب املالية األعباء وتتمثل"  باملالية

 عن التنازل عن الصافية اخلسائر، الصرف خسائر، القيمة نواقص-مالية أصول عن التقييم فارق، مبسامهات
 الدورة أثناء االقتصادية املنافع يف االخنفاض متثل  األعباء فإن عامة وبصفة، (األخرى املالية األعباء، املالية األصول
 .252اخلصوم عناصر زيادةو أ األصول نقصان إطار يف احملاسبية

                                                                   
 .90:ص،مرجع سابق،2008 يوليو 26 يف املؤرخ القرار ،08اجلريدة الرمسية العدد  251
 البواقع، أم جامعة:املكون القطب تبسة، جامعة يف العلوم التجارية،اجستري م رسالة ،التطبيق ومتطلبات الدولية للمعايير االستجابة بين المالي المحاسبي النظام يوسفع، رفيق 252
 . 50 ص ،.2010/2011 زائر،اجل
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 (ن م م  ) بها جاء التي اسبيةالمح للمعلومة النوعية الخصائص: الرابع الفرع
 على الناس بعض لتحفز تستخدم حمرضة أداة تكون أن ميكن املالية البيانات حتتويها اليت املعلومات إن

 احملاسبية املعلومات تكون لكع، و 253 ومقرضني مستثمرين من القرار صانعع خصوصا   معينة بتصرفات القيام
 املعلومات تتمتع هبا أن جيب اليت اخلصائص من مجلة هناك فإن فهاأهدا حتقيق يف وفعالية كفاءة ذات واملالية

، منها الفائدة حتقيق مدى على احلكم خالهلا من ميكن حيث ملستخدميها بالنسبة جودة ذات لتكون احملاسبية
 من يةللمعلومات املال النوعية بالصفات عليها يطلق ماو أ ،العالية اجلودة ذات املالية املعلومات خصائص تعتربو 

 هذه أن إذ ،احملاسبية واملالية املعلومات ونفعية جودة على للحكم االعتبار بعني أخذها جيب اليت الضرورية األمور
 اخلصائص هذه  وتتمثل ، 254به تتصف الذي بالقدر وأمهيتها قيمتها للمعلومات املالية تعطع اليت هع اخلصائص

 يف مالئمة جندها ذلك إىل باإلضافة، مستخدميها قبل من للفهم قابلة  احملاسبية املعلومة تكون أن يف النوعية
يجب أن تكون فمن خصائص،  سبق ما عن فضال، التنبؤ إمكانية توفري تساعد يفو  االقتصادية القرارات ترشيد

 املؤسسات مستوى علىو أ (  سابقة سنوات) ذاهتا حبد املؤسسة مستوى على سواء للمقارنة قابلةاملعلومات 
 تقدمها طبقاو  العمليات عن احملاسبة نتائج وتعرض بصدق املعلومات متثل فهع وأيضا، (املوحد الشكل) الدولية

 النفيذي املرسوم من 8 المادة خالل من املايل احملاسي النظام اكد اإلطار هذا ويف، االقتصادية حقيقتهاو  جلوهرها
والدقة  للمالءمة النوعية اخلصائص على املالية الكشوف  الواردة يف املعلومة  توفر وجوب على 68-144

 يف املؤرخ القرار من، 3 رقم امللحق ضمن اخلصائص هلذه الشروحات بعض قدم كما،  املقارنة وقابلية .والوضوح
، النوعيىة اخلصائص من مجلة جوهره يف (ن م م ) يتضمن و، املصطلحات بتعريف اخلاص، 2009 مارس 25

 الوقوف سنحاول حيث، ضمنيا عليها يتوفر اهنا إال، به اخلاصة النصوص يف هاإلي تطرقو ا ذكرها أنه جند ال قد
 .  االخريين الفصلني يف البحثع املوضوع هذا خالل من التحليلو  بالدراسة هذا على

 مع تجاوبه مدىو ، pcn مع مق ارنة التصوري اإلطار به ماجاء أهمية:  الثالث المطلب
 . الدولية المحاسبية المعايير

 اإلطار حماور مع متطابقا جاء حيث، التصوري اإلطار وه املايل احملاسي النظام هبا جاء اليت املستجدات مأه من
 مع املايل احملاسي للنظام التصوري اإلطار يتفق  حيث،  (IAS/IFRS)احملاسبية الدولية للمرجعية الفكري
 درجة ويف صياغتها يف اختلفا وإن املالية احملاسبة أهداف حتديد يف احملتوى حيث من الدويل التصوري اإلطار

                                                                   
 - 22 اجمللد –والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة ،االستثمارية القرارات اتخاذ المرحلية في التقارير تقدمها التي المحاسبية المعلومات دور مرعع، الرمحن عبد 253

 .098:ص ،2006الثاين، العدد
 .082:صمرجع سابق،،العالية الجودة ذات المالية معلوماتال لخصائص مقترح نموذج وضع، اجلعارات خالد 254
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 اجلزائر يف احملاسبة مجود  أسباب أهم الوطين من احملاسي املخطط يف  التصوري اإلطار  غياب ويعد، وضوحها
 املخطط مبوجب تتم معاجلتها مل اليت واملشاكل واألحداث للمعامالت حلول إجياد  الصعب من كان حيث

 لنقطتني إمهالهو ه املعتمد يف النظام احملاسي املايل، التصوري اإلطار على املآخذ ضمن ومن، الوطين احملاسي
 .املالية للقوائم املستعملة الفئات هلذه املعلوماتية احتياجاتو  املالية للقوائم املستعملة فئات :مها هامتني

 هذه متاشع مدىو   الوطين ،النظام احملاسي املايل و املخطط احملاسي بني اإلختالفات أهم نوجز أن وسنحاول
 : يلع ما خالل من  الدولية احملاسبية رجعيةامل مع اإلختالفات

 التطبيق ومجال للتعاريف بالنسبة: األول الفرع

 الصغرية الكيانات أن إىل اإلشارة باستثناء أمهية وذ اختالف يوجد ال، الوطين احملاسي ملخططا مع مقارنة
 وعدد رأمسال من الكيانات هذه تصنف اليت املعايري حتديد متقد و ، مبسطة مالية حماسبة متسك أن هلا ميكن اليت

 املبسط اجلبائع للنظام بالنسبة اآلن احلال وه كما أعماهلا رقم من انطالقا الكيانات هذه وحتدد، املستخدمني
 255.دينار ماليني عشرة من بأقل األعمال رقم عتبة حيدد الذي

 ف اهيمبالنسبة للم: الفرع الثاني

 الحظنا ولذلك، 256الدولية املرجعية من مستوحاة، املايل احملاسي النظام هبا جاء اليت املفاهيم أغلب تعترب
 على اإلقتصادي اجلوهر تغليب مبدأ اعتماد ظل يف خصوصا، pcn يف موجود كان ما مع جوهرية إختالفات

 إطار يف أنه حيث  اجلبائع اجلانب  على حىت، و انيةامليز  على مهمة تأثريات األمر الذي كان له ، القانونين املظهر
 تعريف إعطاء اجلبائية اإلدارة على الواجب من فإن، القانوين املظهر على االقتصادي اجلوهر تغليب مفهوم اعتماد
 تعترب حيث، التأجري عقودو  الباطن من التقاول لعقود بالنسبة الواقع والغموض اللبس لرفع لألصل ودقيق واضح

 .257األصل تعريف يف الواردة اخلصائص على لتوفرها النظام احملاسي املايل،نظرا حسب أصوال األخرية هذه

                                                                   
 التشريعـات الوطـنية تجارية وخصوصياتفي دول اتحـاد المغرب العـربي، ما بـين الضرورة االقتصادية والالتجارية توحيد أنظمة مراقبة حسابات الشركات مسامح خمتار ،  255

   .023:،صمرجع سابق ذكره،والمحلية
 .138:ص،ذكره بقاس ،مرجعاألفاق و الواقع : الجزائرية الجبائية القواعد و المالي المحاسبي النظام ، لكرمي فرحات عبد ،مرزاقة صاحل 256
  سنتناول تأثري تبين مبدأ تغليب اجلوهر اإلقتصادي على املظهر القانوين،خالل الفصل املوايل بأكثر تفصيل. 

 األول الدويل العلمع امللتقى فعاليات ضمن مقدمة حبثية ورقة ،األفاق و الواقع : الجزائرية الجبائية القواعد و المالي اسبيالمح النظام ، لكرمي فرحات عبد ،مرزاقة صاحل 257
 .138:،ص0202 نوفمرب 08-09 يومع ،مرباح قاصدي جامعة:واحلكومات املؤسسات أداء تفعيل يف (IAS-IFRS-IPSAS) الدولية احملاسبة معايري دور: حول
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  المحاسبية للمعلومة النوعية الخصائص: الثالث الفرع
 مع تتطابق فإهنا، املايل احملاسي للنظام التصوري اإلطار حيتويها اليت املعلومات صائصخب يتعلق فيما
 يف إليها نتطرق  سوف واليت IASB الدولية احملاسبة معايري جمللس املفاهيمع اإلطار اهب جاء اليت اخلصائص

 . بالتفصيل األخري الفصل

  المبادئو  الفروض: الرابع الفرع
جاءت متقاربة مع مبـادئ اإلطار املفاهيـمع املعتمد  (ن م م )يالحظ على هذه أن املبادئ والفروض املتبناة يف 

 إعداد يف إعداد القوائم املالية حيث أن   ة، وباألخص الفروض املعتمد258يري احملاسبية الدولية من قبل جلنة املعا
دون  حتول ظروف أية وجود حالة يف، و لشركةا استمرارية فرض مبوجب يتم IAS 1 مبوجب املالية القوائم

 الذي األساس عن فصاحاإل وكذلك ,احلالة هلذه أدت اليت الظروف وعن ذلك عن اإلفصاح يتوجب االستمرارية
 أساس حسب املالية القوائم إعداد IAS 1 الدويل احملاسبة معيار املالية، كما يتطلب إعداد القوائم مبوجبه مت

 الفرة ختص اليت باملصروفات االعراف االستحقاق أساس النقدية ويتطلب التدفقات قائمة باستثناء االستحقاق
 أي م،يت مل أو قبضها مت سواء واملكاسب باإليرادات املكتسبة االعراف ذلكوك يتم مل أو دفعها مت سواء املالية
 259النقدي أوالقبض الدفع واقعة عن النظر بغض

 من  IAS/IFRS، و املعايري احملاسبية الدولية  PCNو  SCFوسنحاول تقيدم أهم اإلختالفات بني 
 .خالل اجلدول املوايل

 
 

 
 
 

                                                                   
التشريعـات  وخصوصيات  لتجاريةفي دول اتحـاد المغرب العـربي، ما بـين الضرورة االقتصادية واالتجارية توحيد أنظمة مراقبة حسابات الشركات خمتار ،  مسامح 258

   .023:صمرجع سابق،،و المحلية  الوطـنية
 :حول الدويل العلمع امللتقى  فعاليات ضمن مقدمة حبثية ،ورقةالمحاسبية لوماتالمع تحسين في IAS-IFRS الدولية المحاسبة معايير دور عالء، صاحل،بوقفة محيداتو 259

 .012:،ص2011 نوفمرب 30 و 29 يومع"،اإلقتصادية العلوم كلية البليدة اجلزائر،جامعة يف احملاسي اإلصالح"
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 الدولية المحاسبية المعايير،  SCF ،PCN من كل بين مق ارنة :  (07) رقم الجدول

 
 

 مؤسسة حالة دراسة – المالي االتصال على المالي المحاسبي الدولية، النظام المحاسبة معايير تأثير،  جنالءنوبلع ،  منالهاين  : المصدر
-IAS-IFRS) الدولية احملاسبة معايري دور: حول األول الدويل العلمع امللتقى فعاليات ضمن مقدمة حبثية ورقة ،– بسكرة الكوابل صناعة

IPSAS) 208:ص، 0202 نوفمرب 08-09 يومع، مرباح قاصدي جامعة:واحلكومات املؤسسات أداء تفعيل يف. 
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النظام المحاسبي المالي وأهم االختالف ات مع  عرض القوائم المالية وفق   :المبحث الثالث
 : (ل حساباب النتيجة  جدو ،  الميزانية)  المخطط المحاسبي الوطني

 
 يف املستعملة نفسها هعاملالية املعدة وفق النظام احملاسي املايل  القوائم أن األوىل الوهلة منقد يبدو 

 العرض و التقييم  ناحية من أما فقط املستعمل واملبدأ املسميات يف وه التشابه لكن، املخطط احملاسي الوطين
 . 260إختالفات مهمة فهناك 

 احملاسي بالنظام املتعلق  11-07 قانون من 25 املادة حددت IAS1ع املعيار احملاسي الدويل متاشيا م
ومن بني ، ةسنوي مالية قوائم إعداد إلزامية القانون هذا تطبيق جمال يف تدخل اقتصادية وحدة كل على أن املايل

وبالرغم ان هذين القائمتني  ، حساب النتيجة جدولو امليزانية : لزم هبا النظام احملاسي املؤسسات هعأالقوائم اليت 
إال أن عرضهما  وفق النظام احملاسي املايل حيمل اختالفات ، كانتا موجودتان يف املخطط احملاسي الوطين  السابق

باعتبار ان عملية اإلفصاح يف ظل املعايري احملاسبية الدولية ختضع ملعايري تعمل ، مهمة عما كان معمول به سابقا
طريقة بغرض الوقوف على ، و وأكثر منفعة ملستخدميها، وهرها على ضمان معلومة حماسبية ذات جودةيف ج

مع املخطط احملاسي اإلختالفات عرض القائمتني يف ظل النظام احملاسي املايل، وكذلك هبدف الوقوف على  أهم 
 :سنتطرق خالل هذا املبحث إىل  الوطين السابق

 
  ائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي  و الق  المطلب األول عموميات حول

المالي حسب النظام المحاسبي المالي   المركز ق ائمة(   الميزانية) المطلب الثاني عر ض
 ف ات مع المخطط المحاسبي الوطني  وأهم االختال

وأهم   عرض جدول حساب النتيجة حسب  النظام المحاسبي المالي: الثالثالمطلب  
 خطط المحاسبي الوطنياالختالف ات مع الم

 
 
 
 

                                                                   
 .322:،ص، مرجع سابقيف اجلزائر IAS/IFRSتطبيق النظام المحاسبي الموحد  كتوش عاشور،متطلبات   260
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 ائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي  و المطلب األول عموميات حول الق
 العرض مفهوم :االول الفرع

 املالية القوائم عرض تنظيم به يتم الذي الرتيب وأ الشكلو أ األسلوب وأ الطريقة إىل العرض يشري
 . 261 للمؤسسة املايل واملركز النشاط تائجبن املتعلقة احملاسبية املعلومات وإظهار، للمؤسسة

 عموميات حول عرض القوائم المالية وفق المخطط المحاسبي الوطني  :الفرع الثاني  
 .ملحقة مالية شاملة وقوائم مالية قوائم، املالية القوائم من نوعني الوطين احملاسي املخطط إعتمد 

 . النتائج باتحسا وجدول امليزانية يف وتتمثل :شاملة مالية قوائم  -1
  مستعمليها ومتنح الشاملة املالية القوائم تكمل ملحقا جدوال 05 وتشمل :الملحقة الماليةم القوائ -2

 : التايل اجلدولميكن عرضها من خالل و 262، عليها االطالع مبجرد فهمها يسهل مبا الالزمة التفاصيل
 وطنيوفق المخطط المحاسبي ال  الملحقةالقوائم المالية    08الجدول رقم  

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
 حركات األموال 1
 اإلستثمارات  2
 اإلهتالكات 3
 المؤونات 4
 دائنةالحسابات ا 4
 األموال الخاصة  4
 الديون 7
 المخزونات 8
 المواد واللوازم، استهالك البضائع 4

 مصاريف التسيير  16
 البيوع وأدات الخدمات 11
 المنتجات األخرى  12
 االستثمارات عن التنازالت على نتائج 13
 التزامات مقدمة و إلتزامات مقبولة  14
 معلومات متنوعة  14

 الوطين احملاسي املخطط تطبيق بكيفية املتعلق 03/21/0825 يف املؤرخ للقرار من تخرجمس المصدر

                                                                   
 جلامعةا،تمويلالو  اسبةيف احمل ماجستري رسالة،المالية القوائم لمستخدمي الالزمة الضرورية المعلومات عن لإلفصاح كأداة المالية القوائم داللة مدى ،الشلتوين فايز 261

 .22:ص،2005 ،غزة ،اإلسالمية
262

 .092 :ص مرجع سابق، ،للمؤسسة العامة المحاسبة ،حممد بوتني 
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 : SCFوفق   المالية بالقوائم الخاصة الترتيبات:الفرع الثاني  

 263:يلع كما أمهها إبراز ميكن املالية القوائم ختص ترتيبات عدة على املايل احملاسي النظام نص

، املالية حالتها على يطرأ تغيري وكل، للمؤسسة واألداء املالية الوضعية وفية بصفة املالية القوائم ضتعر  أن جيب -
 املتعلقة األحداث وآثار املؤسسة تعامالت عن الناجتة واألحداث العمليات جممل القوائم هذه تعكس حبيث

 .بنشاطها
 الدورة إقفال تاريخ من أشهر ( 04 ) أربعة أقصاه أجل يف عدوت  ، املسريين مسؤولية حتت املالية القوائم ضبطت   -

 .الوطنية بالعملة وتعرض، واحملاسبية املالية
 إىل إشارة اخلاصة األموال تغريات وجدول  النتائج حساب، امليزانية أقسام من قسم كل يتضمن أن جيب  -

 األقسام أحد مقارنة املمكن غري من يصبح وعندما، السابقة املالية السنة يف له املوافق بالقسم املتعلق املبلغ
 وأ التقييم طرق تغري بسبب، السابقة املالية القوائم من العددي املركز مع املالية القوائم أحد من العددية
 يف الوايف الشرح ويتم، ممكنة املقارنة جلعل السابقة املالية السنة مبالغ تكييف الضروري من يكون، العرض
 قابلة تصبح حىت السابقة املالية للدورة العددية املعلومات على أدخلت اليت والتعديالت الرتيبات لكل امللحق

 .وعددي وصفع سرد شكل تأخذ مقارنة معلومات كذلك امللحق ويتضمن، للمقارنة
 الوطنية بالعملة لزوما املالية القوائم تعرض -
 من قسم كل يتضمن حيث، السابقة املالية السنة مع مقارنات بإجراء تسمح معلومات املالية القوائم توفر -

، املاضية السنة إىل إشارة، اخلزينة تدفقات جدول، و النتائج حساب جدولو  النتائج حساب، امليزانية أقسام
 األقسام أحد مقارنة إمكانية عدم حالة فقعو ، عددي وصفع شكل تأخذ، مقارنة معلومات امللحق يتضمنو 

 تقييم طرق تغري بسبب)السابقة للسنة املالية ائمالقو  من العددية األقسام مع املالية القوائم أحد من العددية
 .ممكنة املقارنة جلعل السابقة املالية السنة مبالغ تكييف الضروري من يكون( العرض

 

 
                                                                   

 .02-03:ص،08، 01،02،09:واد املمرجع سابق،،144-68المرسوم التنفيذي رقم ،02ة الرمسية العدد رقم اجلريد 263
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 SCF  وفق    المالية القوائم في تظهر أن يجب التي العامة المعلومات:الفرع الثالث  
 :264 هع املالية القوائم يف تظهر أن جيب اليت املعلومات فإن املايل احملاسي النظام حسب
 .للكشوف املقدم للكيان التجاري احملل رقم، التجاري االسم، املؤسسة تسمية -
 .مركبة حساباتو أ مدجمة حساباتو أ فردية حسابات، املالية الكشوف طبيعة -
 .هبا تقدم اليت لعملية اإلقفال تاريخ -
  وهع كالتايل  الكيان ةهوي بتحديد تسمح اليت األخرى املعلومات تبيان كذلك يتمو: 

 .فيه سجلت الذي والبلد النشاط مكان، القانوين الشكل، املؤسسة مقر عنوان .أ
 .املنجزة العمليات وطبيعة الرئيسية األنشطة .ب
 .االقتضاء عند الكيان به يلحق الذي اجملمع وتسمية األم املؤسسة اسم .ج
 .الفرة خالل فيها املستخدمني عدد معدل .د

 265المالية وفق النظام المحاسبي المالي القوائم  مكونات  :لرابع  الفرع ا

 احملاسي بالنظام املتعلق  11- 07 قانون من 25 املادة نصت IAS1متاشيا مع املعيار احملاسي الدويل 
 نوتتضم، سنويا مالية قوائم بإعداد ملتزمة القانون هذا تطبيق جمال يف تدخل اقتصادية وحدة كل على أن ،املايل

 جدول، النتائج حساب، امليزانية على جدا الصغرية الوحدات عدا ما، االقتصادية بالوحدات اخلاصة املالية القوائم
 معلومات ويوفر، املستعملة احملاسبية والطرق القواعد يبني ملحق، اخلاصة األموال تغري جدول، اخلزينة تدفقات
 ؛النتائج وحساب امليزانية عن مكملة

 األحداث ثارآو  املؤسسة معامالت عن النامجة والعمليات األحداث جممل القوائم ذهه تعكس أن جيب
 السابقة املالية السنة مع مقارنات بإجراء تسمح معلومات على املالية القوائم تتوفر أن جيب إذ، بنشاطها املتعلقة
 املتعلق املبلغ إىل إشارة ديةالنق التدفقات وجدول النتيجة وحساب امليزانية أقسام من قسم كل يتضمن بأن وذلك

 أشهر ( 04 ) أربعة أقصاه اجل يف املالية القوائم وتعد تضبط حيث، السابقة املالية السنة يف له املوافق بالقسم
 . املالية السنة إقفال تاريخ من

                                                                   
 .5:، ص05مرجع سابق،املادة المالي،  المحاسبي النظام المتضمن 11-67 رقم القانون، 22رقم  اجلريدة الرمسية  264
 .03:ص ،33، املادة جع سابقمر ،144-68المرسوم التنفيذي رقم ،02اجلريدة الرمسية العدد رقم   265
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المالي حسب النظام المحاسبي المالي   المركز ق ائمة(   الميزانية) المطلب الثاني عر ض
 :ف ات مع المخطط المحاسبي الوطني  وأهم االختال

 تعريف الميزانية:  الفرع االول
 جاني خالل من وذلك، حمدد تاريخ يف املؤسسة لثروة الفوتوغرافية الصورة امليزانية متثل :عام تعريف -أوال  

ئمة املركز أما اصطالح قا، مصطلح قدميو وه، األصول واخلصوم وقد يطلق على هذه القائمة اسم امليزانية العمومية
، 266باعداد هذه القائمة من اجل بيان املركز املايل هلا يف تاريخ معني املؤسسةوتقوم ، حديث نسبيا واملايل فه

غالبا ما تكون آخر )يف حلظة زمنية معينة  للمؤسسةتقرير يعكس الوضع املايل  وأتعّرف امليزانية على أهنا كشف و 
متمثال يف استخدام االموال يف خمتلف  املؤسسةرصدهتا من حقوق أولبيان  ليصور موقف املركز املايل( السنة املالية

االلتزامات اخلارجية ، و ماعليها من خصوم متمثلة يف االلتزامات الداخلية املعرب عنها حبقوق امللكيةو بنود األصول 
طويلة  ومتوسطة أ وصرية أآجاهلا املتاحة سواءا كانت قو مصادرها و املطلوبات بأنوعاها  وأاملعرب عنها باالتزامات 

 . 267األجل

 من املرسوم التنفيذي 32المادة عرفت  : حسب النظام المحاسبي المالي  تعريف  الميزانية   -ثانيا
حتدد امليزانية بصفة منفصلة عناصر األصول وعناصر اخلصوم  يربز عرض األصول "   :امليزانية كالتايل  144/68

فامليزانية  هع جدول ( م.م.ن)العناصر اجلارية والعناصر غري اجلاريةإذن وطبقا لـ واخلصوم داخل امليزانية الفصل بني 
قائمة تظهر عناصر كل من األصول واخلصوم وعلى أساس تصنيف خاص حيث تصنف األصول إىل و أ

 .عناصرجارية وأخرى غريجارية أما اخلصوم فتصنف إىل أموال خاصة وخصوم غري جارية وخصوم جارية 

 الميزانية أهمية:ي  الفرع الثان
نظرا ألمهية البيانات املالية ، هاما إعالميا دورا تؤدي اليت واملالية احملاسبية التقارير مكونات أحد امليزانية تعترب

 من، املايل للمؤسسة املركز ختص اليت باملعلومات، املالية للقوائم األطراف املستعملة خمتلف متد فهع، اليت تتضمنها
  مبعىن أهنا توفر، معينة فرة خالل املالية هبيكلتها التعريفو  طرف املؤسسة من املراقبة املوارد يمةبق التعريف خالل

                                                                   
 32:،ص0228،دار إثراء للنشر،األردن،األوىلالطبعة  ،مبادئ المحاسبة المالية مسعد حمود الشرقاوي، 266
 .500:ص،0222دار وائل للنشر و التوزيع،عمان،  ،األوىلالطبعة  ،المدخل المعاصر الى علم المحاسبة المالية كمال عبد العزيز النقيب، 267
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 وذه األخرية من ممتلكات أما لدى ه فتبني ، للمؤسسةقوة املركز املايل و معلومات مفيدة عن مدى متانة أ
 . 268الغري جتاها وسواء من قبل املالك أ يها من إلتزاماتموجودات وما عل

 مزايا ق ائمة الميزانية:الفرع الثالث  
يص معلومايت دقيق  ملئات الصفحات لخفهع مبثابة ت، املؤسسة  عدهات  وائم اليت قائمة املركز املايل من أهم الق تعترب

ميكن  بلورهتا يف كثرية مة امليزانية تزخر  مبميزات  ئضافة إىل ماسبق فإن قاباإل، و من السجالت احملاسبية التفصيلة
 : 269النقاط التالية

تعترب امليزانية بيانا للمركز املايل للمؤسسة يف تاريخ إعداد امليزانية حيث تتضمن ما للمؤسسة من حقوق  ماعليها -
 ؛من إلتزامات 

اليت و تقييم القدرة اإلئتمانية للمؤسسة من خالل مقارنة التزاماهتا حبقوق ملكيتها وفقا ملا يعرف بنسبة التغطية  -
 حقوق ملكية املؤسسة اللتزاماهتا؛تغطية  تعين مدى

 ؛السيولةو التعرف على مدى قدرة املؤسسة على سداد التزاماهتا املستحقة الدفع ويتم قياس ذلك بنسب التداول -
التمويل اخلارجع و او التعرف على مدى اعتماد املؤسسة على التمويل الذايت بقيمة االرباح اليت يتم احتجازها أ-
 ت إىل حقوق امللكية؛سبة اإلتزامابن
الشركة من ناحية و ذلك من خالل التعرف على اجتاه منو تقييم مدى قدرة اإلدارة على القيام بواجباهتا ووظائفها -

 .كذلك حقوق ملكيتها و إمجايل أصوهلا 
 الميزانية عناصر:الفرع الرابع  

 األصول:أوال  
موارد خاضعة لسيطرة عترب األصول ت   :المالي المحاسبي النظام حسب األصول تعريف -0

تتكون ، و 270ويتوقع أن تتدفق منافعها االقتصادية املستقبلية إىل املؤسسة، املؤسسة نتيجة ألحداث ماضية
له    من املوارد اليت يسريها الكيان بفعل أحداث ماضية واملوجهة ألن توفراملايل  ل حسب النظام احملاسي األصو 

 املؤسسةو أ الوحدة طرف من مراقبة موارد م احملاسي املايل األصول على أهناف النظايعر  و  منافع اقتصادية مستقبلية
 منافع على احلصول سلطة األصل على الرقابة تعين حبيث اقتصادية؛ منافع لتحقيق ماضية أحداث عن ناجتة

                                                                   
 .  018 ص،0222 ،الرابعة،الطبعة عمان وائل، دار - المالية المحاسبة مبادئ - مطر حممد 268
 .002:،ص0229دار إثراء للنشر و التوزيع،األردن،  ،األوىلالطبعة  ،IAS/IFRSمعايير التقارير المالية الدولية اجلعارات خالد ، 269

270 - Bernard Raffournier- les Normes comptables internationales(IAS/IFRS) - 2e édition, economica, Paris, 
France, 2005, P : 19. 
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، ماضية أحداث بفعل املؤسسة تسريها اليت املوارد من تتكون أي أن األصول، 271باألصل متعلقة اقتصادية
 .للمؤسسة مستقبلية منافع اقتصادية هلا رلتوف واملوجهة

 :التايل والنح على األصول تصنيف إىل 00 املادة يف 051-29 املرسوم تطرق لقد  :األصول تصنيف -0
 االستغالل دورة خالل استهالكهاو أ بيعها يتم بأن املؤسسة تتوقع اليت األصول وهع :أصول جارية    -أ  

 على  اجلارية غري األصول تشمل كما،  املنتجات بيع وتاريخ األولية املواد شراء تاريخ نيب متتد واليت  العادية
 .والنقديات العمالء على وكذا شهرا عشرة االثين خالل بيعها هبدف شراؤها مت اليت األصول

 ةالتشغيلي الدورة خالل االستخدام وأ لالستهالك املعدة غري األصول هعو  :الجارية غير األصول   -ب
 الغرض أي، اإلنتاجية طاقاهتا من لالستفادة اقتناؤها ويتم، واحدة سنة من ألكثر ستعماللإل وإمنا العادية

 عشر االثين خالل هتاحياز  تتم اليت األصول وهع حتقيقها يتم ألن املوجهة غريو أ الطويل املدى على توظيفها
 املؤسسة أنشطة احتياجات لتغطية املستمر تعماللالس املوجهة األصول تلكو أ ، تاريخ اإلقفال من ابتداء شهرا
 .املعنويةو أ الثابتة العينية األموال مثل
 الخصوم:ثانيا  

 اخلصوم فإن املايل  احملاسي النظام حسب:تعريف الخصوم حسب  النظام المحاسبي المالي   -0
 ممثلة موارد خروج إىل هبا الوفاء يؤدي واليت ماضية أحداث عن والناجتة للمؤسسة الراهنة االلتزامات من تتكون
 ،جارية غري وخصوم جارية خصوم إىل بدورها اخلصوم موتقسَّ  ،أخرى أصول وأ أموال شكل يف اقتصادية ملنافع

 ناجتة حالية التزامات هع اخلصوم فإن  051-29 ملرسوم املرسوم من 00 املادة املادة به جاءت ما وضمن
 املهمة األمور ومن، اقتصادية منافع على احلصول انتظار يف واردامل يف نقص هبا الوفاء يقابل سابقة أحداث عن
 . خصوما اخلاصة األموال يعترب ال ( (ن م م ) )أن هنا إليها شارةاإل جيب اليت

 :272جارية غريو  جارية خصوم إىل هذه اخلصوم بدورها وتنقسم  : الخصوم تصنيف -5
 عشر االثين خاللو أ االستغالل دورة خالل تسويتها ميت أن يتوقع اليت االلتزامات هع :الجارية الخصوم -أ  

 .اإلقفال لتاريخ املوالية شهرا
 (التشغيلية )العادية الدورة خالل تسديدها يتم ال اليت االلتزامات وهع :الجارية غير الخصوم  -ب

 تأجيلب مشروط غري حق للمؤسسة يكون قد اليت تلكو أ، شهرا عشر اثين خالل ستحقت   ال اليت وأ، للمؤسسة

                                                                   
 .03:،ص02املادة مرجع سابق،،144-68المرسوم التنفيذي رقم ،02اجلريدة الرمسية العدد رقم 271
 .03:،ص03املادة ،مرجع سابق،144-68المرسوم التنفيذي رقم ،02اجلريدة الرمسية العدد رقم  272
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 حىت حالية قروض تسهيالت مبوجب متويله إعادة توقعي   الذي االلتزام وكذلك، شهرا عشر اثين من ألكثر سدادها
  .شهرا عشر االثين خالل استحقو ل

 املؤسسة أصول فائض متثل  : (الملكية حقوق،  الخاصة األموال رؤوس ) األموال الخاصة -ج  
 هع أخرى وبعبارة، الديون استبعاد بعد املؤسسة أصول جمموع من املتبقع وهع، اجلارية وغري اجلارية خصومها عن

 ال أهنا رغم اخلصوم جانب يف امليزانية يف اخلاصة األموال تظهر، و اجلارية وغري اجلارية واخلصوم األصول بني الفرق
 .التسديد واجبة خصوما تعترب

 : (ن م م) حسب يةالميزان في عنها اإلفصاح يجب التي المعلوماتالفرع الخامس  
 كحد أدىن على بنود  وجوب احتواء قائمة املركز املايل على (0)من املعيار احملاسي الدويل رقم  19تنص الفقرة 

 كحد امليزانية يف واخلصوم األصول بند يف تعرض أن جيب اليت العناصر املايل احملاسي النظام حدد لقدو ، معينه
  :273وهع أدىن
 : األصول-أوال

 ؛(املعنوية)املادية غري الثابتة األصول  -
 املادية؛ الثابتة األصول -
 اإلهتالكات؛  -
 املسامهات؛  -
 املالية؛ األصول -
 املخزونات؛  -
 ؛(املؤجلة الضرائب متييز مع) الضريبية األصول  -
 ؛(مسبقا مثبتة أعباء) املماثلة األخرى واألصول اآلخرون املدينون، الزبائن -
 السلبية؛ ينةاخلز  ومقابالت اإلجيابية اخلزينة -
 274: الخصوم–ثانيا  
 املال رأس بني التمييز مع، اإلقفال تاريخ بعد املقرحةو أ املقررة التوزيع عمليات فبل اخلاصة األموال رؤوس -

 األخرى؛ والعناصر للدورة الصافية النتيجة، االحتياطات، (الشركات حالة يف) املصدر
 فائدة؛ تتضمن اليت اجلارية غري اخلصوم -

                                                                   
 .03:،ص226من املادة  1الفقرة رقم مرجع سابق،،2008 يوليو 26 في المؤرخ القرار ،08اجلريدة الرمسية العدد  273
 .02-23 :،ص002، املادة 3الفقرة مرجع سابق،،2008 يوليو 26 في المؤرخ القرار ،14عدد اجلريدة الرمسية ال  274
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 اآلخرون؛ والدائنون املوردون -
 ؛(املؤجلة الضرائب متييز مع) الضريبية اخلصوم -
 ؛(مسبقا مثبتة نواتج)املماثلة واخلصوم ألعباءل( مؤونات) املرصودات -
 .السلبية اخلزينة(مقابالت) معادالتو  السلبية اخلزينة -
 حسب نظام يف وتقدمها طبيعتها حسب واخلصوم األصول تضم ةأاملش املالية واهليئات البنوك ميزانية -

 .النسي واستحقاقها سيولتها
 :الملحق فيو أ الميزانية في تظهر أخرى معلومات إلى باإلضافة

 االحتياطات من احتياط كل وموضوع طبيعة وصف -
 املدينة واحلسابات الدائنة للحسابات سنة من ألكثر حصة -
 واالستالم للدفع مبالغ  -
 األم املؤسسة -
 الفروع   -
 ( مسريين، مسامهني) مرتبطة أخرى جهات، جملتمع ا يف املسامهة املؤسسات   -
 أسهم فئة كل أجل ومن، األموال رؤوس مؤسسات إطار يف -
 كليا حمررة غري، الصادرة، املرخصة األسهم عدد -
  امسية قيمة لألسهم تكن مل إذا الفعلو أ لألسهم االمسية القيمة -
 املالية السنة وهناية بداية بني األسهم عدد تطور -
 املشركة واملؤسسات فروعها، املؤسسة متلكها اليت ماألسه عدد -
 البيع عقودو أ خيارات إطار يف لإلصدار احتياطات شكل يف األسهم -
 باألسهم متعلقة حمتملة وختفيضات وامتيازات حقوق -
 اجملموع يفو املالية السنة يف) احلسابات يف املدرجة غري االمتياز حصص مبلغ، املقرحة احلصص توزيعات مبلغ -
 .االستالمو أ الدفع يف املسامهني بعض إزاء أخرى مالية التزامات فوص -

 هذه متت إذا إال امليزانية يف اخلصوم من وعنصر األصول من عنصر بني مقاصة عملية إجراء ميكن ال
 الوقت نفس يف (واخلصوم األصول العناصر هذه إجناز البداية منذ تقرر إذاو أ، تعاقديةو أ قانونية أسس على املقاصة

 ختفيض، و املؤونات خمصصات تكوين خالل من املدينني حسابات فتخفيض) صافية قاعدة أساس علىو أ
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 تتم وعليه .اخلصومو  األصول بني مقاصة إجراء متثل ال االهتالكات خمصصات تكوين خالل من االستثمارات
 :275دةالوح تكون ملا امليزانية يف يظهر الصايف الرصيدو  املايل االلتزامو أ األصل مقاصة

 حماسبيا مسجلة ملبالغ املقاصة لتنفيذ قانوين حق هلا -
 واحد آن يف اخلصم إطفاءو  األصل حتقيقو أ، شفافة قاعدة وفق املايل االلتزامو أ األصل من التخلص يف ترغب -

 :حسب النظام المحاسبي المالي    الميزانية شكلالفرع السادس  
فقد يتم عرضها ، سسة باختاذ شكل  معني لقائمة املركز املايلاملؤ   20املعيار احملاسي الدويل رقم  يلزممل 

 : 276هناك أساليب عديدة لعرض بنود القوائم املالية نذكر منها، و على شكل جدولو على شكل قائمة أ
مث يلع ذلك عرض اإللتزامات وحقوق امللكية بعرض ، عرض األصول املتداولة مث األصول غري املتداولة -

 مث الغري متداولة مث حقوق امللكية   اإللتزامات املتداولة
بعرض االلتزامات غري املتداولة مث ، حقوق امللكيةو مث االلتزامات ، عرض االصول املتداولة مث غري املتداولة -

 (وهذا ما اعتمده النظام احملاسي املايل ) ، اإللتزامات املتداولة مث حقوق امللكية
 حيث متثل القيمة املتبقية حقوق امللكية ؛ ( الإلتزامات  –األصول )عرض صايف األصول  -
األصول الثابته ) غريها من الدول و العرض وفقا لدخل التمويل طويل األجل املستخدم يف اململكة املتحده  -

 (حقوق امللكية + الدين قصري األجل = احلسابات الدائنة قصرية األجل-، األصول املتداولة+ 
حيث يتم عرض األصول املتداولة ويطرح منها اإللتزامات املتداولة :العرض وفقا ملدخل رأساملال العامل  -

مث يتم إضافة األصول غري املتداولة وطرح اإللتزامات طويلة األجل للوصول ، للوصول إىل رأس املال العامل
 .حقوق امللكيةو ىل صايف األصول أإ

 :دول املوايلوميكن أن نبني شكل امليزانية يف النظام احملاسي املايل من خالل اجل
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
  38 .:،ص2006،المالي المحاسبي النظام مشروع :للمحاسبة الوطين اجمللس 275
 .008:،مرجع سابق،صIAS/IFRSمعايير التقارير المالية الدولية خالد ، اجلعارات 276
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 ميزانية األصول  ق ائمة الميزانية وفق النظام المحاسبي المالي(: 09)الجدول رقم  
 صول األ ميزانية

 ........المالية المقفلة في  السنة 
 األصل املايل مالحظة  Nإمجايل N/إهالك رصيد  Nصايف N-1صايف

 أصول غير جارية     
 السليو ايب أفارق بني االقتناء ـ املنتوج االجي

 تثبيتات معنوية
 تثبيتات عينية

 أراضع
 مباين

 تثبيتات عينية أخرى
 تثبيتات ممنوح امتيازها
 تثبيتات جيري إجنازها

 تثبيتات مالية
 سندات موضوعة موضع معادلة

 مسامهات أخرى وحسابات دائمة ملحقة هبا
 سندات أخرى مثبتة

 قروض وأصول مالية اخرى غري جارية
 لى األصلضرائب مؤجلة ع

 
 مجموع األصل غير الجاري     
 أصول جارية     

 حمزونات ومنتجات قيد التنفيذ
 حسابات دائنة واستخدامات مماثلة

 الزبائن
 املدينون اآلخرون

 الضرائب وما شاهبها
 حسابات دائنة أخرى واستخدامات مماثلة

 املوجدات وما شاهبها
 ألخرىاألموال املوظفة واألصول املالية اجلارية ا

 اخلزينة
 

 مجموع األصول الجارية     
 المجموع العام لألصول     

 و  المالية الكشوف  المحاسبة ومحتوى  التقييم  قواعد  يحدد،   2008جويلية  26 مؤرخ قرار، للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية، 14الجريدة الرسمية رقم 
 .28:ص، سيرها  وقواعد  مّدونة الحسابات  وكذا  عرضها
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 ميزانية الخصوم  ق ائمة الميزانية وفق النظام المحاسبي المالي(: 10)الجدول رقم  
 .........السنة المالية المقفلة في:                ميزانية الخصوم 

N1ـ    N الخصوم مالحظة 
 رؤوس األموال الخاصة   

 رأس املال مت إصداره
 رأس املال غري املستعان به

 (0)ات واحتياطات ـ إحتياطات مدجمةعالو 
 فوارق إعادة التقييم

 (0)فارق املعادلة 
 ((0)نتيجة صافية حصة اجملمع/ )نتيجة صافية

 ترحيل من جديد/ رؤوس أموال خاصة اخرى

 (1)حصة الشركة المدمجة   

 (1)حصة ذوي األقلية   

 1المجموع    

 الخصوم الغير جارية   
 قروض وديون مالية

 (مؤجلة ومرصود هلا)ضرائب
 ديون أخرى غري جارية

 مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقا

 (2)مجموع الخصوم غير الجارية   

 الخصوم الجارية   
 موردون وحسابات ملحقة

 ضرائب
 ديون أخرى
 خزينة سلبية

 (3)مجموع الخصوم الجارية   

 مجموع عام للخصوم   

 و  المالية الكشوف  المحاسبة ومحتوى  التقييم  قواعد  يحدد،   2008جويلية  26 مؤرخ قرار، رية الديمقراطيةالشعبيةللجمهورية الجزائ، 14الجريدة الرسمية رقم 
 .24:ص، سيرها  وقواعد  مّدونة الحسابات  وكذا  عرضها
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 نق ائص الميزانية في المخطط المحاسبي الوطني:الفرع السابع  
 :277مايلعسي الوطين مجلة من النقائص نذكر منها قائمة امليزانية ضمن املخطط احملا لتتخل

 الدورات بني املقارنة إجراء من وهو ما صعَّب، السابقة بالدورة املتعلقة املعطيات امليزانية شكل يف يتوفر ال -
 األصول ضمن أنه كما،  امللحقة اجلداول على االعتماد ذلك بدل ويتم، امليزانيات على باالعتماد املالية

، الدائمة األموال، املتداولة األصول، الثابتة األصول مثل اهلامة اميعجملا بعض تظهر ال، امليزانية يف واخلصوم
 .األجل والقصرية الطويلة احلقوق وأ الديون

احملاسي  املخطط فحسب، االقتصادي الواقع على الركيز من أكثر الذمة وضعية على امليزانية يف الركيز يتم -
 معينة حلظة يف متثل اليت للمؤسسة والقانونية املالية الذمة وضعية بتقدمي تسمح بطريقة يةامليزان عدت  ،  الوطين

 إىل األسفل من ترتيبها أي، السيولة مبدأ على األصول عناصر ترتيب يف يعتمد وبالتايل ،اهتوالتزاما حقوقها
 للخصوم وبالنسبة، نقدية لةسيو  إىل تتحول لكع العناصر هذه تقضيها أن ميكن اليت للفرة ستناداإ األعلى
 اليت للمدة ستناداإ األعلى إىل األسفل من اخلصوم عناصر ترتيب أي، االستحقاق مبدأ على ترتيبها يف يعتمد

 .العناصر هذه فيها ستحقت  
 والقصرية الطويلة الذمم، املتداولة األصول، املادية األصول مثل اجملاميع اجلزئية األصول جانب يف تظهر ال -

 امليزانية املستوى وعلى، والقصرية األجل الطويلة بالديون يتعلق فيما جانب اخلصوم يف الشعء ونفس املدى
 .االقتصادية الوضعية على امتياز هلا املالية الوضعية

 278 بالنسبة للميزانية   pcn ,scfاإلختالف ات بين:الفرع الثامن  
 اخلصوم يف، و السيولة درجة حسب ونيك األصول يف التصنيف " PCN "الوطين احملاسي املخطط يف -

 فاألصول، اجلاري غريو  اجلاري حسب وه فالتصنيف احملاسي املايل النظام يف أما، االستحقاق درجة حسب
 األصول بينما "شهرا 00 " يتجاوز أجل يف بيعهاو أ استهالكهاو أ حتقيقها سيتم اليت العناصر هع اجلارية غري

 غري اخلصوم كذلك، و اإلقفال لتاريخ التالية"شهرا 00 " يف بيعهاو أ ستهالكهااو أ حتقيقها يتم اليت هع اجلارية
 اطفاؤها تتم اليت فهع اجلارية اخلصوم أما، "شهرا 00 "يتجاوز أجل يف " اطفاؤها تمي اليت اخلصوم هع اجلارية
 .اإلقفال لتاريخ التالية " شهرا 00 " خالل

 أرصدة هع " PCN " الوطين احملاسي املخططحسب  ةامليزاني يف يظهر ما أن وه مهم آخر تقين فرق -
 يف بينما، الرئيسية احلسابات إىل تصل أن إىل الفرعية احلسابات بتجميع عليها مت احلصول اليت احلسابات

                                                                   
يف العلوم اإلقتصادية  ،رسالة ماجيستريأهمية تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية في الجزائر في ظل الشراكة مع اإلتحاد األوروبي ،بكيحل عبد القادر 277

 .02،05:،ص0229/0228الشلف، ،،جامعة حسبية بن بوعلع
 .002،009:،ص0229/0228،جامعة اجلزائر،يف العلوم اإلقتصادية،أطروحة دكتوراه التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي الدوليةحواس صالح، 278
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 بني احلسابات بعض أرصدة بتوزيع املالية القوائم إلعداد مضطرة نفسها املؤسسة جتد احملاسي املايل النظام
 .للخصوم بالنسبة الشعء نفسو  اجلارية األصولو  اريةاجل غري األصول

احملاسي  النظام بينما، فيه تظهر أن جيب اليت البنودو  للعناصر بالنسبة باجلمود يتميز الوطين احملاسي املخطط -
 إىل حاجتها حسبو  املعنية املؤسسة حسب الظاهرة العناصر تكييف ميكن حبيث، بالديناميكية يتميز املايل

 .اتاملعلوم
ويعود ، احلالية امليزانية يف تظهر كانت اليت اإلعدادية املصاريف مثل املهمة غري العناصر بعض حذف نالحظ -

 تدخل  ي اهنا أ -االستثمار تكلفة- من جزء تعترب إما ألهنا  scf يف اإلعدادية املصاريفظهور  عدم سبب 
 .العادية لدورةا مصاريف ضمن تظهرالهنا  وأ معه هتتلكو  االستثمار تكلفة يف

 القيمة كذاو  التقديرات على يعتمد  تقديريو  اقتصادي تقييم وه األصول تقييم احملاسي املايل النظام يف -
 .التارخيية التكلفة على األصول تقييم عند فيعتمد املخطط احملاسي الوطين حسب أما، العادلة

احملاسي املايل   النظام حسب بينما فقط لةالسائ العناصر تدخل، حسب املخطط احملاسي الوطين اخلزينة يف -
  للتوظيف املنقولة القيمو  جدا األجل قصرية املالية كالتوظيفات ) السائلة شبهو  السائلة العناصر  فتظهر

الق انوني وفق   المظهر على االقتصادي الجوهر تغليب مبدأ تبنيأثر  :الفرع التاسع  
SCF  الميزانية على  

، القانوين املظهر على منه أكثر االقتصادي اجلوهر على ترتكز امليزانية أصبحت ايلامل احملاسي النظام حسب
 السوق سعر أساس على التثبيتات بعض تقييم :منها نذكر تغريات عدة منها جانب األصولعلى  ظهرت حيث
 حسبو  صلةمنف عناصر كانت ول كما ثابت أصل مكونات مقارنة اهتالك اعتماد، و التارخيية التكلفة من بدال  
 مراعاةو ، ذلك الضرورة اضطرت كلما االهتالك لتغيري خمطط للتثبيتات بالنسبة القيمة خسائر اعتماد، و خمتلفة مدد

 توفرت اليت املنخفضة القيمة ذات حتديد العناصر كذا، و بالتطوير اخلاصة تلكو  البحث نفقات بني الدقيق التمييز
 . 279جبائيا قيمتها حتديد، و التثبيت شروط فيها
 األموال رؤوسو  واخلصوم األصول يف املتمثلو  املالية بالوضعية املرتبطة العناصر  يضم امليزانية جدول  أن ومبا

 على يرتكز  املايل احملاسي النظام به جاء الذي التصوري اإلطار حسب العناصر هذه  تعريف ألن ونظرا، اخلاصة
 حيث، فقد اثر ذلك على تعريف بعض عناصر امليزانية، القانوين الشكل على ليسو  االقتصادي الواقعو  اجلوهر
تتكون :" التايل واألصول على النح، 02يف املادة  (م.م.ن)املرسوم التنفيذي املتضمن تطبيق أحكام  عرف

، "األصول من املوارد اليت يسريها الكيان بفعل أحداث ماضية واملوجهة ألن توفر له منافع اقتصادية مستقبلية 

                                                                   
 .مرجع سابق،2008 يوليو 26 يف املؤرخ القرار ،08اجلريدة الرمسية العدد  279
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 مثل االقتصادية األحداث لبعض احملاسبية املعاجلة على ا التعريف تقوم اعتبارات عديدة منها التأثريوطبقا هلذ
 إجياري قرض بواسطة عليها احلصول يتم اليت األصول عناصر أن حيث، 280اإلجيار التمويلية عقود معاجلة

، هلا املستقبلية االقتصادية نافعامل من تستفيدو  عليها متارس رقابة املؤسسة ألن، األصول تعريف لشروط تستجيب
 احملاسبية للمعايري الواقعية النظرة هذا يعكس، و األصول ضمن تسجيلها يتم حىت امتالكها بالضرورة يشرط وال

 ويعطيها املالية ملستخدمع املالية املقدمة املعلومات شفافية يف يزيد مما، القانوين شكلها عن مبعزل العملية جلوهر
 املعاجلة غري للعمليات احملاسي للتسجيل تقنية حلوال يقرح املايل احملاسي فالنظام ومنه ،281 مصداقية أكثر

 للحقيقة بتغليبه وذلك، املالية احملاسبة إىل الذمة حماسبة من ويسمح باالنتقال، الوطين احملاسي املخطط مبوجب
 .282املؤسسة اتقوم هب اليت املعامالت تسجيل عند القانوين املظهر على االقتصادية

 الجوهر تغليب مبدأ تطبيقفي عالج اإلشكاليات الناجمة عن  ة  الجبائي دور اإلدارة:الفرع العاشر  
 :الق انوني المظهر على االقتصادي

 تعريف، إعطاء اجلبائية اإلدارة على جيب القانوين املظهر على االقتصادي اجلوهر تغليب مفهوم اعتماد إطار يف
 تعترب حيث، التأجري عقودو  الباطن من التقاول لعقود بالنسبة الواقع والغموض اللبس لرفع لألصل ودقيق واضح

 .283األصل تعريف يف الواردة اخلصائص على لتوفرها اجلديد املفهوم حسب أصوال األخرية هذه
الل اجلدول ،من خامليزانية خيص فيما الوطين احملاسي واملخطط املايل احملاسي النظام بني مقارنةقدمي توسنحاول 

 :املوايل
 
 
 
 
 

                                                                   
 األول الدويل العلمع امللتقى فعاليات ضمن مقدمة حبثية ورقة العربية، البلدان في االستثمارات جلب في الدولية المالي بالغاإل معايير دور، رمضاين لعلى ، شنوف شعيب 280
 .0202 نوفمرب 08-09 يومع ،مرباح قاصدي جامعة:واحلكومات املؤسسات أداء تفعيل يف (IAS-IFRS-IPSAS) الدولية احملاسبة معايري دور: حول

281 Jean François Des Robert, et outrs – normes IFRS et PME ,Op.cit,  P:24. 
 امللتقى فعاليات ضمن مقدمة حبثية ورقة ،–وأبعاد رؤى – الدولية المحاسبة معايير ظل في المالي المحاسبي بالنظام المحاسبي اإلبداع ارتباطات ،و آخرون   عجيلة حممد 282

 08-09 يومع ،مرباح قاصدي جامعة:واحلكومات املؤسسات أداء تفعيل يف (IAS-IFRS-IPSAS) الدولية اسبةاحمل معايري دور: حول األول الدويل العلمع
 .228:،ص0202،نوفمرب
 األول الدويل لمعالع امللتقى فعاليات ضمن مقدمة حبثية ورقة األفاق، و الواقع : الجزائرية الجبائية القواعد و المالي المحاسبي النظام ، لكرمي فرحات عبد ،مرزاقة صاحل 283
 .138:،ص0202 نوفمرب 08-09 يومع ،مرباح قاصدي جامعة:واحلكومات املؤسسات أداء تفعيل يف (IAS-IFRS-IPSAS) الدولية احملاسبة معايري دور: حول
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 1975 لسنة الوطني المحاسبي والمخطط الجديد المالي المحاسبي النظام بين المق ارنة(11)الجدول رقم  
 :الميزانية يخص فيما

 
 النظام المحاسبي المالي  المخطط المحاسبي الوطني 

 مجموعات 5 من الدولية المعايير حسب الميزانية تتكون
 :نجد األصول في
 الجارية غير صولاأل -
 الجارية األصول -
 :نجد الخصوم في
 الخاصة األموال -
 الجارية غير الخصوم -
 الجارية الخصوم -

 معيارين على الدولية المعايير حسب الميزانية تعتمد
 :للتصنيف مزدوجين

 الميزانية عناصر يرتب الذي الوظيفي المعيار:أوال
 المالية الدورات أحد إلى تنتهي كونها حسب

 جارية غير أصول ←االستثمار دورة -
 جارية خصوم، جارية أصول←االستغالل دورة -
 الجارية غير خصوم، الخاصة األموال← التمويل دورة -
، المساهمة سندات مالي استثمارو ه ما كل الحالة هذه في : مثال-

 إلى تصعد األجل طويلة االقراضات، األجل طويلة التوظيف سندات
 .الدورية غير األصول ضمن األعلى يف االستثمار دورة
 معيار أيضا يطبق السابق المعيار إلى باإلضافة : ثانيا

 ما كلو أ مثال االقراضات ضمن األجل قصيرو ه ما فكل، السيولة
 .الدورية األصول ضمن يرتب األجل قصيرة توظيف سنداتو ه

 الجزء) شهرا 11 من أقل في مستحقة مثال بنكية قروضو ه ما وكل
 .الدورية الخصوم ضمن توضع(المستحق

 الوطني المحاسبي المخطط حسب الميزانية تتكون
 من
 :أصناف5

 الخاصة األموال .1
 االستثمارات .2
 المخزونات .3
 الحقوق .4
 الديون .5
 الوطني المحاسبي المخطط حسب الميزانية تعتمد
 على
 في (تصاعديا) المتزايدة السيولة درجة معيار
 ترتيب

 في المتزايدة االستحقاقية رجةد ومعيار األصول
 ترتيب

، تماما محترم غير العيار هذا لكن الخصوم
 عناصر فهناك
 كسندات استثمارية طبيعة لها سائلة غير

 .المساهمة
 بعد أسفل الميزانية في مرتبة  تظهر التي

 بدورة ارتباطها عدم الرغم من على المخزونات
 .االستغالل

 
 

يف  دكتوراه أطروحة، المدقق مهنة على وأثره المالي اإلبالغ معاييرو نح جديدال التوجه، صالح حواس :المصدر
 .000:ص، 2007 /2008، اجلزائر جامعة، اإلقتصادية العلوم كلية،  العلوم اإلقتصادية 
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وأهم   عرض جدول حساب النتيجة حسب  النظام المحاسبي المالي: الثالث  المطلب  
 ياالختالف ات مع المخطط المحاسبي الوطن

 النتيجة حساب جدول مفهوم  :الفرع االول  
 هلذه  وصفوتقدمي  النتائج حساباتللتعبري عن  املسميات من العديد األدبيات احملاسبية يف ستخدمت  
 املتحدة الواليات يف سائدال تعبريال وهو  الدخل قائمة :مثل، للفرة الربح صايف رقمو  مكونات تعرض اليت القائمة

 منها مطروح باملبيعات مبتدئ، معينة فرة يف األعمال نتيجة عن يعرب   مايل تقرير شكل يف دةعا ويعرض، األمريكية
 يسمى فرنسا ويف، والخسائر األرباح حساب تعبري فيستخدم بريطانيا يف أما، األخرى واملصاريف املبيعات تكلفة

 المصروفات بيان، الخسائرو  األرباح قائمة، الربح قائمة مثل أخرى تسميات له توجد كما،  النتائج حسابات بجدول

 التقارير لقراء كاف بشكل تفصح أن فيجب، القائمة تلك على تطلق اليت التسمية كانت مهماو ، واإليرادات
  .284متتابعة خطوات يف احملقق الربح صايف مكونات عن املالية

 من احملققة والنواتج اءلألعب جتميعية وثيقة عن عبارة وه:النتيجة حساب لجدول العام تعريفهال-أوال  
 املهتمني تزويد إىل هتدفو  خسارةو أ ربح إما تكون اليت للفرة الصافية النتيجة تظهر، الفرة خالل املؤسسة طرف

 مبقدار التنبؤ على تساعدهم اليت املعلومات كذا، و للوحدة االقتصادية الكفاءة معرفة من ميكنهم مبا املالية بالقوائم
  285. املستقبل يف النقدية للتدفقات تأكداملصاحبةال عدم درجةو  توقيتو 

 ملخص بيان"وه المالي المحاسبي النظام النتيجة حسب   حساب جدول  تعريف -ثانيا  
 تاريخو أ التحصيل تاريخ احلساب يف يأخذ وال، املالية السنة خالل الكيان من املنجزة واملنتوجات لألعباء

286"اخلسارةو أ الربح املالية للسنة الصافية النتيجة بالتمييز ويربز، السحب
 األعباء قيميت بني بالفرق وذلك 

 والفائض املضافة القيمة، اإلمجايل اهلامش يف املتمثلة للتسيري الرئيسية اجملاميع بتحديد كذلك يسمح كما،  والنواتج
 .لالستغالل اخلام

 

                                                                   
 .448:ص ،1986 ويت،الك والتوزيع، والنشر للطباعة السالسل ذات منشورات ، المالية المحاسبة ، عوض العاديل يوسف ،أمحد حممد العظمة  284
 168 .:ص ،0225املريخ، دار ،المتوسطة المحاسبة كيزو، دونالد  285
  .02 ص ،مرجع سابق،2008 يوليو 26 يف املؤرخ القرار ،08اجلريدة الرمسية العدد  286
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 حساب النتيجة وأهدافه  أهمية جدول  :الفرع الثاني  
التقرير  وفه، إن جدول حسابات النتائج يعترب من أهم القوائم املالية: اب النتيجةأهمية جدول حس -أوال  

 :287وعليه فإن أمهية هذا اجلدول تكمن يف ما يلع، الذي يقيس جناح عمليات املؤسسة لفرة حمددة من الزمن
 املساعدة على التنبؤ بشكل دقيق لدخل املؤسسة يف املستقبل. 
  إلمكانية استالم املشروع ملبالغ نقديةاملساعدة يف التقييم األفضل. 
 املساعدة يف التأكد من أن املصادر االقتصادية قد مت استخدامها على أفضل وجه. 
أساسا إىل قياس مدى جناح جدول حسابات النتائج يهدف  :أهداف جدول حساب النتيجة -ثانيا  

عـادة ما يهتم املستخدمني هبذه القائمة و  ،رباحاملشروع خالل فرة زمنية يف استغالل املوارد املتاحة يف حتقيق األ
كما ميكن أن نلخص بعض األهداف اهلامة ،  288الديون و حتديد قيمة االستثمارات و للحكم على رحبية املشروع 

 :289هلذه القائمة فيما يلع
  وعوائدها؛ االستثمارات جدوى تقييم -
 وفعاليتها؛ املشروع إدارة كفاءة تقييم -
 .واملستثمرين املصارف من باالقراض املشروع جدارة تقييم -

 النتائج حساب جدول مكونات:الفرع الثالث  
 وال، املالية الدورة خالل املؤسسة طرف من املنجزة واملنتوجات االعباء على النتائج حسابات جدول حيتوي

 املالية للدورة الصافية النتيجة اجلدول هذا خالل من وتظهر، السحب تاريخو أ التحصيل تاريخ احلسبان يف يؤخذ
 عرفهما ولقد، األعباءو  النواتج مها رئيسيني عنصرين من النتائج حسابات يتكونو ، 290اخلسارةو أ بالربح سواءا
 :يلع كما املايل احملاسي النظام

 حصلت اليت االقتصادية املزايا تناقص يف املالية السنة أعباء تتمثل كالتايل  (ن م م)عرفها حيثاألعباء:أوال  
 خمصصات األعباء وتشمل خصوم ظهور شكل يفو أ، أصول اخنفاضو أ خروج شكل يف املالية سنةال خالل

 املرسوم من 01 املادة باملالية املكلف الوزير من قرار مبوجب احملددة القيمة وخسارة االحتياطات وأ االهتالكات
  . املايل احملاسي النظام قانون أحكام تطبيق املتضمن 29-051

                                                                   
  .020: ص ،0222الوراق للنشر والتوزيع، االردن،، الطبعة الثانية، مؤسسة المحاسبة المتوسطة النظرية والتطبيق في القوائم المالية واالصولفداغ الفداغ،   287
 .52، ص 0221، املكتب اجلامعع احلديث، تحليل القوائم المالية لغرض االستثماركمال الدين الدهراوي،   288
 31 :،ص1998للنشروالتوزيع،عمان،األردن،، الثقافة دار،الطبعة األوىل المحاسبي، الفكر تطور ،حنان حلوة رضوان  289
  .021: ص ،0200 اجلزائر، للطباعة، متيجة ،المالية المحاسبة نظام ي،عالو  خلضر290
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 املايل احملاسي النظام قانون بتطبيق واخلاص 051-29 التنفيذي املرسوم من 05 املادة عرفت: جالنوات-ثانيا  
  مداخيل شكل يف املالية السنة خالل حتققت اليت االقتصادية املزايا تزايد يف املالية السنة منتوجات تتمثل : كالتايل

 احملددة واالحتياطات القيمة يف خسارة استعادة املنتوجات متثل كما .اخلصوم يف اخنفاضو أ، األصول يف زيادةو أ
 .باملالية املكلف الوزير من قرار مبوجب

 جدول حساب النتيجة عرض طريقة:الفرع الرابع  
 يف  احلال عليه وه كما الطبيعة حسبقتني يطر   وفق scf   حسب النتائج حسابات جدول إعداد يتم

 خمتلف بني التمييز تقتضع واليت  الوظيفة حسبو  ،(املعاجلة تمستويا يف اختالف مع)  الوطين احملاسي املخطط
 هذه استعمال يف اخليار املشرع أعطىو (  االدارية التكاليفو  البيعو  التوزيع تكاليفو  الشراء تكاليف ) التكاليف

 اسياحمل ملخططا يف  متاما غائب كان الذي املؤسسة يف التحليلية للمحاسبة نظام وضع طلبتت  اليت، و األخرية
 . الوطين
 حصص) طبيعتها حسب األعباء تصنيف على يقوم: الطبيعة حسب النتائج اتحساب جدول -أوال  

 القيمة، اإلمجايل اهلامش :الرئيسية التسيري جماميع بتحديد يسمح ما ووه، (....البضائع مشريات، االهتالكات
 املرور جيب، الطريقة هلذه وفقا النهائية يجةالنت حساب  ميكن حىتو ) االستغالل عن اإلمجايل الفائض، املضافة

 :291كاآليت إختصارها ميكن املراحل من جمموعة على
 املنتوجات  من العملياتية األعباء طرح طريق عن العملياتية النتيجة إىل التوصل ويتم:العملياتية النتيجة  0

  العملياتية
 البضائع مشريات) يف املايل احملاسي النظام حسب العملياتية األعباء  تتمثل: العملياتية األعباء  0-0

، خارجية أعباءو  أخرى مشريات، املستهلكة املشريات، املخزون تغريات، األخرى والتموينات األولية واملواد
 األعباء، واملؤونات لالهتالك املخصصات، املستخدمني أعباء، املماثلة والتسديدات والرسوم الضرائب
 . (األخرى العملياتية

 منو  املصنعة املنتجات من املبيعات،  البضائع من املبيعات : العملياتية المنتوجات  0-5
 إستئناف، االستغالل إعانات، املثبت اإلنتاج، الصنع قيد املنتجاتو  املخزونات تغري، األعمال رقم، اخلدمات

 (األخرى العملياتية املنتجات، واملؤونات القيمة خسائر على

                                                                   
-22:،ص0200/0200جامعة منتوري قسنطينة، العلوم اإلقتصادية، يف ،رسالة ماجستريالمالي المحاسبي النظام وفق المالية للقوائم المالي التحليل سامع، حممد لزعر 291
28. 
 لالستغالل اإلمجايل والفائض املضافة املالية، القيمة السنة املالية، استهالك السنة إنتاج من كل الطريقة،حساب ههذ وفق العملياتية النتيجة حساب  يتطلب. 
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  املالية النواتج من املالية األعباء طرح طريق عن  النتيجة هذه إىل التوصل ويتم:اليةالم النتيجة  -5
 يف( ن م م) حسب املالية األعباء تتمثل :المالي المحاسبي النظام حسب المالية األعباء 5-0
، القيمة نواقص-مالية أصول عن التقييم فارق، مبسامهات املرتبطة الدائنة احلسابات عن اخلسائر، الفوائد أعباء)

 (األخرى املالية األعباء، املالية األصول عن التنازل عن الصافية اخلسائر، الصرف خسائر
( ن م م) حسب املالية النواتج تتمثل :المالي المحاسبي النظام حسب المالية النواتج 5-5
، املالية األصول عن لتقييما فارق، الدائنة احلسابات عائدات، املالية األصول عائدات، املسامهات منتوجات)يف

 (األخرى املالية املنتوجات، مالية أصول عن التنازل عمليات عن الصافية األرباح، الصرف أرباح، القيمة فوائض
 العادية األنشطة  خالل من حتقيقها مت اليت" العادية" النتيجة  وهع:الضرائب قبل الجارية النتيجة  -3

 . للمؤسسة
 ملنتجات، اإلستثنائية النواتج من اإلستثنائية األعباء طرح خالل من حساهبا ويتم:االستثنائية النتيجة -4

 .استثنائع طابع  ذات أي للمؤسسة العادي النشاط عن  خارجة أحداث عن النامجة واألعباء
 عنها، املعرب املالية للسنة األعباء وجمموع النواتج جمموع بني الفرق متثل:المالية للسنة الصافية النتيجة  -2

، املؤجلة والضرائب األرباح على الضرائب منها تطرح حيث، الضرائب قبل اجلارية النتيجة من انطالقا حساهبا ويتم
 . االستثنائية النتيجة إليها وتضاف
 األعباء ترتب حبيث للمؤسسة حتليلية مقاربة على ويقوم: الوظائف حسب جدول حساب النتيجة-ثانيا  
 على تقع اليت األعباءو  التكلفة وأسعار، اإلنتاج تكاليف على باحلصول يسمح ما هذا، و املؤسسة وظائف حسب

 هذه إعداد أجل ومن، 292األساسية املعلومات معاجلة إعادة دون، اإلداريةو  املالية، التجارية الوظائف عاتق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جيب  احتساهبا يتم ولكع املالية، الدورة خالل واملنتجات السلع بيع نتيجة املؤسسة عليها اليت حتصلت املداخيل مجيع التامة واملنتجات البضاعة مبيعات العنصر هذا ضمن يدخل

 :التالية الشروط فيها تتوفر أن
 للسلع الفعلية املراقبة أو التسيري عملية يف التدخل على القدرة للمؤسسة يعد ملإذااملشري؛ إىل واملنتجات السلع مبلكية املتعلقة واألخطار املنافع بتحويل املؤسسة قامت إذا -

 اقتصادية منافع على املؤسسة تتحصل أن احملتمل موثوقة؛من بصفة العادي بالنشاط اخلاص اإليراد مبالغ تقدير العادية؛ ميكن احلاالت يف املالكني على تستوجب واملنتجات واليت
 .التعامل هذا جراء ستتحملها اليت أو حتملتها الواجب التكاليف مبوثوقية تقييم العملية؛ميكن هذه نتيجة

  الوطني المحاسبي المخطط حسب كان ما عكس وهذا إيراد، يوجد أنه لكع نعترب بالسلع املتعلقة واألخطار املنافع الزبون إىل لحتوَّ  أن يكفع أنه نستنتج الشروط هذه خالل من
pcn  ومثن البضاعة مثن ذلك لقاء وقبضت بضاعة املؤسسة ببيع قامت إذا كذلك .امللكية نقل أو البضاعة خروج عملية فيها متت اليت الدورة يف إدخال اإليرادات على جيرب لذيا 
 .اخلدمات تلك فيها تقدم اليت الدورة يف وحتمله املؤجلة اإليرادات من اإلضايف املبلغ ذلك اعتبار املؤسسة على جيب البيع، فإنه بعد ما خدمات مثل مستقبلية خبدمات خاص

 02ص ،2008 اجلزائر، بوداود، اجلزائرية ةاملكتب األول، اجلزء ،الدولية المحاسبية للمعايير طبقا المؤسسة محاسبة ، شنوف شعيب 292
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 يف مبنيو ه كما الوظيفة حسب األعباء إىل طبيعتها حسب األعباء ترتيب إعادة الضروري من فإنه، القائمة
 :التايل اجلدول

 ترتيب األعباء حسب وظيفتها(12)رقم  جدول  ال
 أعباء التوزيع (اإلنتاج)كلفة المبيعات  المبلغ عناصر االستغالل

 (التسويق)
 أعباء إدارية

 (اإلدارة)
 أعباء أخرى

 (عملياتية)
 .البضائع مشتريات -
 .المخزون تغيرات -
 والتموينات األولية المواد مشتريات -

 األخرى
 .المخزون تغيرات-
 .خارجية أعباءو  أخرى مشتريات-
 والتسديدات والرسوم الضرائب-

 .المماثلة
 .المستخدمين أعباء-
 .األرصدةو  لالهتالك المخصصات-
 .األخرى االستغالل أعباء-

     

      المجموع
Ali Tadzait ,Maitrise du système comptable financier .édition ACG,Algérie 0228. , p : 82  

 
، العملياتية النتيجة حساب كيفية باستثناء األوىل الطريقةو  الطريقة هذه بني كبري الفتإخ هناك ليس

 عن حساهبا طريقة نوجز أن ميكن اليت، و العملياتية النتيجة حساب كيفية يف األساسع اإلختالف يكمن حيث
 األعباء، التجارية التكاليف ) من كل نطرح مث األخرى اتيةالعملي املنتوجات إىل اإلمجايل الربح هامش إضافة طريق

 .(األخرى العملياتية األعباء، اإلدارية

 النتائج حساب صلب جدول في عرضها يجب التي المعلومات:الفرع الخامس  
أن تعرض   املؤسسةجيب على : "على أنه( 1IAS) 0من املعيار احملاسي الدويل رقم 88 الفقرةتنص 

يف إيضاحاهتا حتليال  للمصروفات باستخدام تصنيف مبين إما على طبيعة  وقائمة الدخل أإما يف صلب 
 املايل احملاسي النظام فرض لقد، و "مناسبة ومالئمة وكالمها يوفر معلومات ، املؤسسةوظيفتها ضمن  واملصروفات أ

   :293وهع  النتائج حسابات يف إظهارها يستوجب دنيا معلومات
  :اآلتية الرئيسية التسيري جماميع بتحديد يسمح الذي، طبيعتها حسب األعباء حتليل -
 ، االستغالل عن اإلمجايل الفائض، املضافة القيمة، اإلمجايل اهلامش -
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 ، العادية األنشطة منتجات -
 ، املالية واألعباء املالية املنتوجات -
 ، املستخدمني أعباء -
 ، املماثلة والتسديدات والرسوم الضرائب -
 ، العينية التثبيتات ختص اليت القيمة وخلسائر لالهتالكات املخصصات -
 ، املعنوية التثبيتات ختص اليت القيمة وخلسائر لالهتالكات املخصصات -
 ، العادية األنشطة نتيجة -
 ، (وأعباء منتجات) العادية غري العناصر -
 ، التوزيع قبل للفرة الصافية النتيجة -
 .املسامهة مؤسسات إىل بالنسبة األسهم من سهم لكل الصافية النتيجة -

 :294في الملحق المكمل لهو المعلومات التي يجب عرضها إما في جدول حساب النتائج أ -
 ، العادية األنشطة منتجات حتليل -

 إىل مؤسسـات بالنسـبة سـهم لكـل الصـافية والنتيجـة مقرحـةو أ عليهـا مصـوتا سـهم لكـل األربـاح حصـص مبلـغ -
 .امللحق يف الوظيفة حسب النتائج حساب تقدمي إمكانية أيضا وللمؤسسات، املسامهة

 المعلومات الواجب تقديمها في حالة حساب النتائج المدمجة -
 ، الصافية النتيجة يف املعادلة طريقة حسب دةعمجملا املشركة واملؤسسات املشاركة املؤسسات حصة -

 فيةالصا النتيجة يف األقلية ذات الفوائد حصة -
 المؤسسات الماليةو المعلومات الواجب تقديمها لحساب النتيجة بالنسبة للبنوك   -

ويبني مبالغ أبرز  لة منتوجات وأعباء حسب النوع والطبيعةثاملالية املما يضم حساب نتيجة البنوك واملؤسسات
اط فإن حساب شالن من النظر عن التنظيمات اخلاصة املتعلقة هبذا القطاع وبصرف، أمناط املنتوجات واألعباء

 :ميثل ما يأيت امللحق هبذه الكياناتو أ جالنتائ
 .د وما شاهبهائمنتوجات الفوا -
 .اهبهاشد وما ئالفوا ءأعبا -
 .املستلمة احلصص  -
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 .األتعاب والعموالت املقبوضة -
 .املدفوعةوالعموالت  األتعاب -
 .ة منهائسندات حسب كل فن املنتوجات الصافية النامجة عن التنازل ع -
 .ألعباء واملنتوجات املتعلقة بعمليات الصرفا -
 .الل األخرىغمنتوجات االست -
 .لة لالسردادبالقا قات املمنوحة وغريبيخسائر القروض والتس -
 .ةالعام اإلدارة ءأعبا -
 .الل األخرىتغاالس -

  : مالحظات
 النتيجة حساب يف الصايف الرصيد ويقدم، واألعباء املنتجات عناصر بني املقاصة تتم

  ملقاصة حمل نفسها هع وخصوم بأصول مرتبطة كانت إذا -

 بالذي تأثريهاو أ وطبيعتها أمهيتها تكن ومل مماثلةو أ جمانسة حوادثو أ معامالت جمموع عن نامجة كانت إذا -
 .جتارية معامالت حافظة يف حمتازة مالية أدوات من متأتية واخلسائر األرباح مثل منفصال إعالما يتطلب

 جارية غري أصول  خروج عن جنمت وخسائر أرباح مثل اهب يأذنو أ التنظيم يفرضها قاصةامل تلك مثل كان إذا
 الصرف تغطية عملياتو أ

 النتائج حساب جدول شكل:الفرع السادس  
   PCNيف عليهما كان  من تفصيال أكثر  املايل احملاسي النظام حسب النتائج حسابات جدول شكل  يعترب

، املالية السياسة قبلو  االهتالك قبل النتيجة، االمجايل لالستغالل الفائض، لدورةا انتاج من كل إىل يتطرق حيث
 ملو  املالية االيرادات يضف ملو  املالية املصاريف ال يطرح مل، الرسومو  الضرائبو  املستخدمني مصاريف فقط يطرح و

 RESULTAT عملياتال نتيجة حيسب كما،  الوطين احملاسي املخطط يف كما كما،  االهتالك يطرح خمصصات

OPERATIONNEL "  "  نتيجة عن ختتلف اليت املالية وهع املصاريفو  اإليرادات  على حتتوي ال  باعتبارها 
 ؛(PCN)  يف االستغالل

 يعترب الذي األمر ووه مستقل بشكل " "RESULTAT FINANCIERةاملالي النتيجة حبساب اجلدول اهتم كما
 ؛ مايل لسوق مستقبال جهناتو  اذا املستثمر لصاحل ويأيت، مهم

   93 /حـ االستغالل نتيجة ذاهتا تعترب اليت العادية العمليات نتيجة على املايل احملاسي النظام ابقى فقد وكذلك
 . اكثر لتفصي يعطع املوايل اجلدول وشكل، (PCN)  يف
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 الطبيعة حسب حساب النتيجة(13)الجدول رقم  

 ........إلى......الفترة من  عة حساب النتيجة  حسب الطبي:الشكل رقم
N-1 N مالحظة  

 رقم االعمال   
 تغير مخزونات المنتجات المصنعة والمنتجات قيد الصنع

 اإلنتاج المثبت
 إعانات اإلستغالل

 ـ إنتاج السنة المالية 1   
 المشتريات المستهلكة   

 الخدمات الخارجية واالستهالكات االخرى
 ماليةـ إستهالك السنةال 2   
 (2ـ  1)ـ القيمة المضافة لإلستغالل 3   
 أعباء املستخدمني   

 الضرائب والرسوم واملدفوعات املشاهبة
 ـ الفائض اإلجمالي عن اإلستغالل4   
 املنتجات العملياتية األخرى   

 األعباء العملياتية األخرى
 املخصصات لالهتالكات واملؤونات

 ؤوناتإستئناف عن اخلسائر القيمة وامل
 ـ النتيجة العملياتية4   
 املنتوجات املالية   

 األعباء املالية
 ـ النتيجة المالية4   
 (4+4)ـ النتيجة العادية قبل الضرائب7   
 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية   

 حول النتائج العادية(تغريات)الضرائب املؤجلة
 جمموع منتجات األنشطة العادية

 عباء األنشطة العاديةجمموع أ
 ـ النتيجة الصافية لألنشطة العادية8   
 (يطلب بياهنا)العناصرغري العاديةـ املنتوجات   

 (يطلب بياهنا)العناصر غري العاديةـاألعباء
 ـالنتيجة غير العادية4   
 ـالنتيجة الصافية للسنة المالية16   
 تيجة الصافيةحصة الشركات املوضوعة موضع املعادلة يف الن   
 (1)ـ النتيجة الصافية للمجموع المدمج11   
 (0)ومنها حصة ذوي األقلية    
 (0)حصة اجملمع   

 و  المالية الكشوف  المحاسبة ومحتوى  التقييم  قواعد  يحدد،   2008جويلية  26 مؤرخ قرار، للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية، 14الجريدة الرسمية رقم 
 .36:ص، سيرها  وقواعد  مّدونة الحسابات  وكذا  هاعرض
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 الوظيفة حسب حساب النتيجة(14)رقم  جدول  ال
 ......إلى.......من الفترة

N-1 N  مالحظة  
 رقم األعمال   

 كلفة املبيعات 
 هامش الربح اإلجمالي
 منتجات أخرى عملياتية

 التكاليف التجارية
 االعباء االدارية

 أعباء أخرى عملياتية
 النتيجة العملياتية

 (مصاريف املستخدمني املخصصات لإلهتالك)تقدمي تفاصيل األعباء حسب الطبيعة
 منتجات مالية
 األعباء املالية

 النتيجة العادية قبل الضريبة
 الضرائب الواجبة على النتائج العادية
 (التغريات)الضرائب املؤجلة على النتائج العادية

 ديةالنتيجة الصافية لألنشطة العا
 األعباء غري العادية

 املنتوجات غري العادية
 النتيجة الصافية للسنة المالية

 (0)حصة الشركات املوضوعة موضع املعادلة يف النتيجة الصافية
 (0)النتيجة الصافية للمجموع املدمج

 (0)منها حصة ذوي األقلية
 (0)حصة اجملمع

 

 و  المالية الكشوف  المحاسبة ومحتوى  التقييم  قواعد  يحدد،   2008جويلية  26 مؤرخ قرار، قراطيةالشعبيةللجمهورية الجزائرية الديم، 14الجريدة الرسمية رقم 
 .31:ص، سيرها  وقواعد  مّدونة الحسابات  وكذا  عرضها
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 pcn: 295 النتيجة في المخطط المحاسبي الوطني   نق ائص جدول حساب   :السابعالفرع  
 أجل من السابقة الدورة معطيات ظهري   ال املخطط احملاسي الوطين  وفق النتائج حسابات جدول إن  -

 اخلام الفائض مثل الدويل املستوى على املعروفة الوسيطة بعض األرصدة يعتمدكما مل ،  املقارنة

 يف األداء على مؤشرا بالضرورة ال تعترب اجلدول يف تظهر اليت والنتيجة، الذايت التمويل طاقةو أ لالستغالل

 خارج النتيجة ضمن املوجودة، االستثنائع الطابع ذات العمليات بعض على حتتوي ألهنا، سةاملؤس

 ؛(84 رقم احلساب) االستغالل

 مبيعات بني موزعا يكون حبيث، واضح بشكل األعمال رقم بتقدمي النتائج حسابات جدول يسمح ال -

 ؛املضافة القيمة حساب عند تاخلدما وأداء املباع واإلنتاج، اإلمجايل اهلامش حساب عند البضائع

 الذي املباع اإلنتاج رصيد على، " املضافة القيمة " 81 رقم احلساب يف النتائج حسابات جدول حيتوي -

 للحساب بالنسبة وكذلك، الرسوم خارج تكون املستهلكة املواد بينما، األعمال رقم على الرسوم يتضمن

 وبالتايل، السوق بسعر املباع اإلنتاج يّقيم بينما، اإلنتاج بتكلفة يّقيم الذي " املخزون اإلنتاج " 72 رقم

 ؛املضافة القيمة تشكل اليت العناصر بني جتانس عدم وجود

 اعتماد مت فإنه، للمحاسبة الوطين املخطط إعداد أعمال ووجهت حكمت اليت لألهداف استجابة  -

 إىل ذلك يؤدي حيث، ئجالنتا حسابات جدول يف طبيعتها حسب والنواتج األعباء حسابات تصنيف

 بعض عدا، وأقسامها املؤسسة مصاحل ملختلف الداخلع للتسيري صاحلة غري مبؤشرات األخري هذا إظهار

 مباشرة باحلصول يسمح الذي الوظيفع التصنيف من العكس على، ككل املؤسسة بتسيري تعلق ما

 مثل، للمؤسسة السليم لتسيريا على الوقوف من متكن اليت األساسية للمعلومات معاجلة إعادة وبدون

، املالية، التجارية الوظائف من وظيفة بكل اخلاصة والتكاليف املبيعات تكلفة أسعار، اإلنتاج تكاليف

 لنجاح أساسية تعترب اليت، املؤشرات هلذه اهتمام أي الوطين احملاسي  املخطط يويل ومل، ...، اإلدارية
                                                                   

 .05-02:،صمرجع سابق، مية تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية في الجزائر في ظل الشراكة مع اإلتحاد األوروبيأهبكيحل عبد القادر،  295
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 نتيجة مثل املؤسسة نشاط لكافة إمجالية مبؤشرات ميد هفإن ذلك من العكس وعلى، الداخلع التسيري

 الحتياجات استجابة، املضافة والقيمة املستحقة الضرائب، االستغالل خارج النتيجة، االستغالل

 للوحدات املضافة القيم جمموع هع الكلع املستوى على املضافة القيمة أن باعتبار، الوطنية احملاسبة

 .االقتصادية

 يقدمها اليت النتيجة أن كمااملالية اجلارية والنتيجة النتيجة بني بالتمييز النتائج حسابات جدول يسمح ال -

 ذات عمليات يتضمن ألنه تسيري املؤسسة وجناعة فعالية على مؤشر ليست النتائج حسابات جدول

 .االستثنائية التكاليف بواسطة وممولة اجتماعية خصائص

خطط  الم  و   المحاسبي الماليالنظام    بينج  النتائ حسابات جدولختالف ات  إ   :الفرع الثامن

    المحاسبي الوطني

 القدمي احملاسي املخطط يف النتائج حسابات جدول عن املايل احملاسي النظام يف النتائج حساب جدول خيتلف مل

 النتائج تلفخم استخالص أجل من ،بينها واملقارنة الدورة خالل احملققة واإليرادات لألعباء أنه بيان حيث من

 مثل النتائج من قدر أكرب يظهر حبيث تفصيال أكثر جاء أنه إال، املالية الوضعية تشخيص يف استخدامها بغرض

 املستوى يف االعتبار بعني تأخذ اليت االهتالكات واملؤونات حسابه يف يدخل ال الذي ،االستغالل فائض إمجايل

 حيتوي أنه كما،  املالية النتيجة حساب يف تدخل اليت املالية واإليرادات املصاريف وكذا، (العملياتية النتيجة) املوايل

 أكثر صورة إعطاء شأنه من هذا وكل، النتائج واستخالص املقارنة مما ميكن، والسابقة احلالية الدورة معطيات على

 مما، اخلسائر حدوث إىل أدت اليت العواملو أ حتقيق األرباح على قدرهتا ومدا للمؤسسة املالية الوضعية عن وضوحا

 ليهإ شارتأ ما وهذا، اخلارجيةو الداخلية أ األطراف من سواء املؤسسة بشأن السليمة القرارات أخذ القدرة يعين

املعلومة  خالل من املايل االتصال تعزيز اجل من سواء حد على املايل احملاسي والنظام الدولية احملاسبية املعايري

 : 296وميكن أن نوجز اإلختالفات احلاصلة يف النقاط التالية، النتيجة حساب جدول يف املقدمة واملالية احملاسبية
                                                                   

، املدرسة العيا ديةيف العلوم اإلقتصا ،رسالة ماجستريأثر تطبيق النظام المحاسبي الجزائري على مكونات القوائم المالية المحاسبية و المالية للمؤسسات  بودبة خالد، 296
 .022،025:،ص0221/0222 للتجارة،اجلزائر،
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 جدول بتقدمي من مساحه وبالرغم اجلزائري املشرع أنو ه النتائج حسابات جدول حول يالحظ شعء أول إن -

 إال fonction "  " par الوظائف حسبو أ" par nature " الطبيعة حسب بطريقتني  النتائج حسابات

 حسب األعباء تصنيف  إجباره خالل من ذلك ويتبني الطبيعة حسب التصنيف لعملية األولوية أعطى أنه

 على تنص السادسة باجملموعة اخلاصة الفقرة احلسابات عمل وكيفية بقواعد اخلاص القسم يف جند حيث، الطبيعة

 يظهر أن جيب النتائج تحسابا جدول أن كما،  طبيعتها حسب والتكاليف اإليرادات تصنف أن جيب أنه

 اجملاميع بعض إظهار يلزم أنه كما،  املالحق داخل الوظائف حسب عرضه يف اخليار وللمؤسسة الطبيعة حسب

 اجملاميع على احلصول على تساعد اجملاميع هذه (اإلمجايل االستغالل هامش، املضافة القيمة، اإلمجايل اهلامش)

 جدول عرض عملية يف الكلية النظرة علىنوعا ما  حمافظا عبق عاملشر  أن على يدل مما الكلية االقتصادية

 ؛ النتائج حسابات

 جنده حيث، واحلذر احليطة مبدأ عن اجلزئع التخلع هع النتائج حسابات جدول على نالحظها أخرى نقطة -

      احلساب اتاالستثمار  تقييم إعادة عن الناجتة القيمة فوائض يف تتمثل اليت احملتملة األرباح باحتساب يسمح

 وعدم احملتملة اخلسائر احتساب على ينص الذي واحلذر احليطة ملبدأ بعض الشعء  منافيا يعترب وهذا(  78 )

 احملتملة؛ النواتج احتساب

 PCN يف حتتسب تكن مل اليت العناصر من جمموعة على احتوائه النتائج حسابات جدول على كما نالحظ -

 اخلاصة األموال ضمن تعترب كانت اليتو  دورات عدة على  توزيعها الواجب التكاليف هع العناصر هذه أول

  سنوية مؤونة تشكيل عرب احملاسبية الدورات من جمموعة على توزع مث، حدوثها سنة يف 195 احلساب يف وتوضع

 هع عناصرال هذه وثاين ا،فيه متت اليت الدورة نتيجة يف كليا حتمل أصبحت املايل احملاسي النظام حسب لكن 

 مث االستثمارات  ضمن تعترب كانت اليتو  PCN حسب اإلعدادية املصاريف يسمى ماو أ الومهية االستثمارات

 تدخل أن إما العناصر هذه حاليا لكن، سنوية مؤونة تشكيل طريق عن سنوات اخلمس تتجاوز ال مدة يف تطفأ

 من وتنقص الدورة تكاليف ضمن تعترب إماو  الالزمة الشروط فيها توفرت إذا املعين االستثمار تكلفة ضمن

 بعدما الدورة نتيجة ضمن تدخل اليت املكونات من أصبح الذي الثالث العنصر االستثمار إعانات وتعترب ة،النتيج
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 يف اخلصوم ضمن وتدخل املؤجلة النواتج ضمن تعترب اآلن أصبحت حيث، اخلاصة األموال ضمن حتتسب كانت

 حياة مدة طول توزع أقساط شكل على النتائج حسابات جدول يف اإليرادات ضمن بحتتس سنة كل ويف امليزانية

 باإلعانة؛ املعين االستثمار

 العناصر بعض احتساب وتوقيت طرقيف   PCN عن SCF يف  النتائج حسابات جدول خيتلف كما  -

 لكن، اإلعانات تلك ىعل فيها احلصول مت اليت الدورة نتيجة ضمن حتتسب كانت اليت االستغالل إعانات مثل

 فإذا، باإلعانة املعنية األعباء فيها حتملت اليت املدة على( استهالكها) احتساهبا املؤسسة على واجبا أصبح حاليا

 حسابات جدول يف اإليرادات ضمن اإلعانة احتساب يتم دورتني خالل َملحت اإلعانة موضوع األعباء كانت

 السنوية الفوائد)القروض تكاليف كذلك ،دورة كل يف املتحملة ءألعبا امبلغ حسب الدورتني على النتائج

 حتميلها للمؤسسة ميكن سنة من أكثر مدة إجنازه يتطلب استثمار بإنشاء مباشرة تتعلق كانت إذا، (والعموالت

 مدة خالل دورة كل يف والعموالت للفوائد السنوية األقساط باحتساب االكتفاءو أ االستثمار ذلك تكلفة داخل

 تلك من السنوي القسط حيتسب بل األوىل احلالة تطبيق هلا يسمحال PCN يف كان بينما، القرض ياةح

 .القرض ذلك مدة على النتائج حسابات جدول داخل فقط التكاليف

 :التايل و ميكن أن نوضح اإلختالفات املوجودة على مستوى جدول حسابات النتائج على النحو  
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 PCN /SCFارنة بين جدول حساب النتيجة وفق  مق : (15)رقم  الجدول

 حساب جدول خيص فيما 1975 لسنة الوطين احملاسي واملخطط اجلديد املايل احملاسي النظام بني املقارنة
 .النتيجة

 النظام احملاسي املايل املخطط احملاسي الوطين
 جدول حسابات يف واإليرادات األعباء تصنيف •

 يف النتائج تسجيل قط معف طبيعتها حسب، النتائج
 الثامن الصنف

 ـ83/حـ يف اإلستغالل نتيجة - .

 84 /حـ يف اإلستغالل خارج نتيجة - .
 880/حـ يف(الضريبة قبل)اإلمجالية النتيجة -
 99/حـ يف الصافية فتسجل النتيجة الدورة نتيجة أما -
 اإلستغالل خارج ونفقات إيرادات •
 .نتائجال عناصر من عنصر تكون (79، 69) 

 املستحقة األرباح على الضريبة تؤخذ •
 .الدورة خالل

 

 النتيجة ح ج) طبيعتها حسب واإليرادات األعباء تصنف
 النتيجة ح ج) وظيفتها حسب وتصنف (الطبيعية حسب
 خاص حماسي صنف على متر ال والنتائج (الوظيفة حسب

 ضمن مباشرة توضع بل، وطين حماسي خمطط يف كما هبا
 للنتائج املزدوج املنظور وهذا، اخلاصة موالاأل حسابات

 . حتليلية ونتيجة عامة نتيجة للمؤسسة مينح
 على متر ال واخلسائر واألرباح واإليرادات النفقات بعض
 يف مباشرة تسجل بل، اإليرادات وصنف النفقات صنف

 تظهر الدورة ونتيجة نقصانو أ كزيادات اخلاصة األموال
 12 /ح يف
، االستغالل عناصر هع األساسية النتائج عناصر -

 تضاف
 النتائج قائمة يف البيان سبيل على االستثنائية العناصر

 نتيجة أساس وعلى األرباح على الضريبة حتسب -
 .املؤجلة الضرائب بعناصر وتصحح الدورة

 كلية،  دكتوراه أطروحة، املدقق مهنة على وأثره املايل اإلبالغ معايريو حن اجلديد التوجه، صالح حواس: المصدر
 .000:ص، 2007 /2008، اجلزائر جامعة، اإلقتصادية العلوم
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النظام المحاسبي المالي وأهم االختالف ات مع  عرض القوائم المالية وفق   :الرابع  المبحث  
،  ق ائمة التدفق ات النقدية، الخاصة األموال ق ائمة تغير) المخطط المحاسبي الوطني

 : (المالحق
 

 احملاسي بالنظام املتعلق  11- 07 قانون من 25 املادة نصت  IAS1يار احملاسي الدويل متاشيا مع املع
ومن بني القوائم ، سنويا مالية قوائم بإعداد ملتزمة القانون هذا تطبيق جمال يف تدخل اقتصادية وحدة كل أن املايل
اليت تعترب قائمة جديدة مل تكن موجودة من و ) قائمة التفقات النقدية: لزم هبا النظام احملاسي املؤسسات هعأاليت 

اليت تعترب هع االخرى قائمة جديدة تدخل ) وقائمة تغير األموال الخاصة، (قبل يف املخطط احملاسي الوطين
على عكس  املخطط احملاسي الوطين الذي  ، ضمن القوائم األساسية نظرا ألمهيتها يف حتليل حركة األموال اخلاصة

ايضا بالنسبة للمالحق فقط طرأت عليها تغريات ممهمة مقارنة مع املخطط ، (ملالحقكان يدرجها ضمن ا
 :سنتطرق خالل هذا املبحث إىل ، ال ملا سبقياحملاسي السابق وتفص

 
وأهم  وفق النظام المحاسبي المالي    الخاصة األموال ق ائمة تغير عرض  :األولالمطلب  

 االختالف ات مع المخطط المحاسبي الوطني
 عرض ق ائمة التدفق ات النقدية حسب النظام المحاسبي المالي: الثاني  ب  المطل

عرض المالحق حسب النظام المحاسبي المالي وأهم االختالف ات مع   :الثالثالمطلب  
 المخطط المحاسبي الوطني  

  الحسابات خارطة على المالي المحاسبي النظام تطبيق  أثر: الرابعالمطلب  
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وأهم  وفق النظام المحاسبي المالي    الخاصة األموال ائمة تغيراتق  عرض  :األولالمطلب  
 االختالف ات مع المخطط المحاسبي الوطني

  :سنتطرق خالل هذا املطلب إىل مايلع
 (التغيرات في حقوق الملكية) الخاصة األموال تغيرات ق ائمة مفهوم:الفرع األول  

تعد هذه و ، 297  1997 الدولية سنة احملاسبية املعايري جملس طرف مرة من ألول القائمة هذه إصدار مت
اخلاصة  األموال تغري يف املصادر تعدد إذ أن ، امليزانية وبني النتائج حسابات بني الربط حلقة القائمة  مبثابة 

فبدال من عرض تفصيل حساب حقوق  ، ومصادره التغري هذا مسببات لتوضيح منفردة قائمة ختصيص توجب
كن عرض التغريات يف شكل منفصل يسمى قائمة حقوق امللكية وهذه هع املعاجلة امللكية يف امليزانية مي

 . 298الشائعة
 (التغيرات في حقوق الملكية) الخاصة األموال تغيرات ق ائمةتعريف ق ائمة  :أوال  

 :تعريف عام   -0
الناجتة و أ هع تلك القائمة اليت تعكس التغريات يف حقوق امللكية سواء تلك الناشئة من املعامالت مع املالك -

بعض فروق التقييم اليت ترحل مباشرة إىل و عن ترحيل نتيجة النشاط من قائمة الدخل إىل حقوق امللكية أ
تقوم هذه القائمة بتلخيص التغريات يف حقوق و  299حقوق امللكية وكذلك التغريات يف تركيبة حقوق امللكية 

 .300امللكية يف فرة زمنية معينه 
 للشركة اخلاصة بعناصر األموال املتعلقة التحويالتو  ت للتغريا ملخص وه" ةاخلاص األموال تغريات جدول -

 301"الفرة خالل
 حسب النظام المحاسبي المالي    الخاصة األموال تغيرات ق ائمةتعريف   -5
 حتليال تلك القائمة اليت تشكل" بأهنا اخلاصة األموال رؤوس تغريات قائمة املايل احملاسي النظام عرف لقد -

 خالل للمؤسسة اخلاصة  األموال رؤوس منها تتشكل اليت الفصول من فصل كل يف أثرت يتال للحركات
 " 302 املالية السنة

                                                                   
 .03 :ص ،مرجع سابق المالية، القوائم لمستخدمي الالزمة الضرورية المعلومات عن لإلفصاح كأداة المالية القوائم داللة مدى الشلتوين فايز، 297
 .03،ص0223الدار الدولية لالستثمارات الثقافية،مصر، ،مبادئ المحاسبةجويل لرينز جيمس كاشني، ترمجة كمال جسني، صربي ندا،  298
 .10:،ص0229الدار اجلامعية،االسكندرية، اجلزء األول،،دليل تطبيق معايير المحاسبة الدولية و المعايير العربية المتوافقة معهاطارق عبد العايل عماد، 299
 32:،مرجع سابق،صمبادئ المحاسبة الماليةمسعد حمود الشرقاوي، 300
 81 : ص،2010 ،اجلزائر ،البويرة ،الزرقاء الصفحات،الدولية المحاسبة معايير و المالية المحاسبةبوتني، دحمم  301
 .01 :،،ص052، املادة 0الفقرة ،مرجع سابق،2008 يوليو 26 يف املؤرخ القرار ،08اجلريدة الرمسية العدد  302
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 يف أثرت اليت للحركات حتليال يشكل :املال رأس بتغريات خاص جدولتعريف شامل ميكن تعريفها على اهنا ك -
 احلركات وهذه .املالية السنة لخال للمؤسسة اخلاصة األموال رؤوس منها تتألف اليت العناصر من عنصر كل

 النتيجة توزيع، و ) ...التسديد، االخنفاض، االرتفاع( الرمسلة عمليات، املالية للسنة الصافية بالنتيجة تتعلق
 .ويسمح هذا اجلدول بقياس قدرة املؤسسة على خلق ثروة املسامهني، املالية السنة خالل املقررة والتخصيصات
 الملكية حقوق في التغير مةق ائ أهمية:الفرع الثاني  

، املايل املركز وقائمة الدخل قائمة بني ربطال يف قدرهتا على امللكية حقوق يف التغري قائمة أمهية تكمن
 تغري من عنه ينجم وما املالية الدورة خسائرو أ أرباح صورة يف متمثال   الدخل قائمة عن الناجم التغري عن فتفصح

 إىل وصوال   املالية الدورة أول من امللكية حقوق بنود على تؤثر اليت التيارات برصد متقو  كما،  احملتجزة األرباح يف
 . 303التدفقات قوائم من نوع هع امللكية حقوق يف التغريات قائمة فإن لذلك الدورة؛ آخر يف امللكية حقوق

 مزايا ق ائمة التغيرات في حقوق الملكية:الفرع الثالث  
 : 304اليةحتقق هذه القائمة املزايا الت

 ؛أي تفصيالت أخرى عنها و التعرف على مقدار حقوق امللكية وبنودها  -
 ؛التعرف على التغريات اليت حتدث حلقوق امللكية خالل الفره  -
اخلسائر و اخلسائر اليت مت اإلعراف هبا مباشرة يف حقوق امللكية مثل املكاسب و التعرف على بنود املكاسب  -

 .احة للبيعاملتعلقة ببيع اإلستثمارات املت
 الف ائدة منها  و  تغير في األمواللالمعلومات الواجب اإلفصاح عنها في ق ائمة ا:الفرع الخامس  

 على ما جاء يف بناء  : تغير في األمواللالمعلومات الواجب اإلفصاح عنها في ق ائمة ا -أوال  
املالية  قوائمهامنفصل ل أن تعرض كمكون املؤسسةجيب على ( 0)من املعيار احملاسي الدويل رقم  81الفقرة 
 :ظهر ما يأيتقائمة ت

 .اخلسارة للفرةو الربح أ -0
اخلسـارة الـيت يـتم االعـراف هبـا حسـب متطلبـات املعـايري  والـربح أ واملصـروف أ وكل بند من بنـود الـدخل أ -0

 .املسامهنيحقوق األخرى بشكل مباشر يف 
 .إمجايل الدخل واملصروف للفرة -3
السياســـة احملاســـبية وتصـــحيح األخطـــاء الرئيســـية الـــيت مت التعامـــل معهـــا مبوجـــب  األثـــر الراكمـــع للتغـــريات يف -2

أن تعـرض ضـمن  املؤسسـةإىل ذلـك جيـب علـى  إضـافة  ، (9)املعاجلات القياسية يف معيار احملاسبة الدويل رقم
                                                                   

 .080:،ص0223 وائل، دار عمان، األوىل، الطبعة ،-المحاسبة نظرية في معمقة دراسة - لمعاييرا إلى المبادئ من المعاصر المحاسبي النموذج ،حنان حلوة رضوان 303
 .001،مرجع سابق،IAS/IFRSخالد الجعارات،معايير التقارير المالية الدولية رات خالد ، ااجلع 304
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 :يف اإليضاحات ما يأيتو هذا البيان أ
 .املعامالت الرأمسالية مع املالكني والتوزيعات للمالكني -
 .خالل الفرةوالتغريات اخلسارة املراكمة يف بداية الفرة ويف تاريخ امليزانية العمومية و يد الربح أرص -
مطابقة بني القيمة املسجلة لكل فئة من األسهم العادية برأس املال وعالوة اإلصدار وكل احتيـاطع يف بدايـة  -

بني تارخيني  املؤسسةحقوق مسامهع  حيث تعكس التغريات يف ،بشكل منفصلكل حركة وهناية الفرة مبينة  
ثروهتـا خـالل الفـرة مبوجـب مبـادئ القيـاس املعينـة الـيت مت و االخنفاض يف صـايف موجوداهتـا أو الزيادة أ، للميزانية
 .املالية قوائماإلفصاح عنها يف الو تبنيها أ

 :305يلع مبا املتعلقة حلركاتا ختص اجلدول هذا يف تقدميها كنمي معلومات أدىنحسب النظام احملاسي املايل فإن و 
 للدورة؛ الصافية النتيجة -
 اخلاص؛ الرأمسال يف مباشرة أثرها سجل اليت األخطاء وتصحيحات احملاسبية الطرق تغريات -
 ذات األخطاء تصحيح إطار ضمن اخلاصة األموال رؤوس يف مباشرة املسجلة األخرى واألعباء النواتج -
 الداللة؛ -
 ...(تسديد، ننقصا، زيادة) الرمسلة عمليات -
 الدورة خالل املقررة واملخصصات النتيجة توزيع -

 :الخاصة األموال في التغيرات بيان في عرضها يجب التي المعلومات فوائد:ثانيا  
 يف حتقيق فوائد كثرية نذكر منها اخلاصة األموال يف التغريات بيان يف عرضها جيب اليت املعلوماتتساهم 

  :306مايلع
 اهتموجودا صايف يف االخنفاضو أ الزيادة وكذلك، للميزانية تارخيني بني اخلاصة موالاأل يف التغريات تبني -

 .املالية البيانات يف عنها لإلفصاح تبنيها مت اليت املعينة القياس مبادئ مبوجب الفرة خالل
 اتاإليراد عناصر كافة إدراج تتطلب اليت احملاسبية السياسات يف الرئيسية والتغريات األخطاء تبني -

 .للفرة اخلسارة وأ الربح صايف حتديد فرة يف اهب املعرف واملصروفات
 أرباح إمجايل وإبراز األرباح توزيع ذلك يف مبا املؤسسة مالكع مع الرأمسالية للمعامالت داللة أكثر تعطع -

 .املؤسسة وخسائر

                                                                   
 .01 :،،ص052دة ، املا0الفقرة مرجع سابق،،2008 يوليو 26 يف املؤرخ القرار ،08اجلريدة الرمسية العدد  305

 185 :ص سابق، مرجع ،المدقق مهنة على أثره و المالي اإلبالغ معايير نحو الجديد التوجه صالح، حواس 306
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 أسباب  التغيرات في األموال الخاصة:الفرع السادس  

اإلخنفاض يف صايف  وكس الزيادة أعية يف املؤسسة  فيما بني ميزانيتني متتاليتني يإن التغري يف حقوق امللك
باستثناء التغري الناتج عن ، املفصح عنه يف القوائم املاليةو قيمتها خالل الفرة طبقا ألساس التقييم املتبع  وأصوهلا أ

التوزيعات و ( أسهم اخلزينة)هم الشركة إعادة شراء أسو املعامالت مع أصحاب حقوق امللكية مثل زيادة رأس املال 
التغيري يف حقوق امللكية يف األرباح الناجتة عن أنشطة املؤسسة سواء ويتمثل  ،التكلفة املباشرة املتعلقة هبذه املعامالتو 

 تغريت كيف لنا القائمة تبني  ههذف ، وبالتايل 307إدراجها مباشرة يف حقوق امللكيةيتم اليت و من قائمة الدخل أ
 يف التغريات تفسر اليت العناصر ومن ،التغيري هذا عن املسؤولة العمليات هع وما، اخلاصة لألموال املكونة ناصرالع

 رفع، املوزعة األرباح، النتائج جدول يف املسجلة غري واخلسائر األرباح، التقييم إعادة طرق تغيري :جند اخلاصة األموال
 ...للدورة الصافية النتيجة ،املال راس

308
 :واجلدول املوايل يبني أسباب  التغريات يف األموال اخلاصة ، 

 التغيرات في االموال الخاصة(:16)الشكل رقم 

 
 

،  إداريةو جملة أحباث إقتصادية ، عرض القوائم المالية 1المعيار المحاسبي الدولي ، عقاري مصطفع: المصدر
 .00:ص، 0222جوان ، العدد األول، اتنهكلية العلوم اإلقتصادية جامعة ب

                                                                   
 .025:،ص0229،الدار اجلامعية،االسكندية،إعداد و عرض القوائم المالية في ضوء معايير المحاسبةأمني السيد أمحد لطفع، 307
 185 :ص سابق، مرجع ،المدقق مهنة على أثره و المالي اإلبالغ يرمعاي نحو الجديد التوجه صالح، حواس 308

تغيرات حقوق الملكيةال  

كل الصفقات و األحداث التي تسبب تغير في حقوق 
 الملكية 

تغيرات حقوق الملكية التي ال 
 تؤثر على األصول و الخصوم  

تغيرات حقوق الملكية التي تؤثر على 
 األصول و الخصوم  

تحويل أسهم 
ممتازة إلى 

 عادية

تجزئة األسهم 
و توزيعات 

 األسهم

لتحويالت بين ا صافي الدخل
 المؤسسة و المالك

التوزيعات 
على 
 المالك

اإلستثمارا
ت بواسطة 

 المالك

المكاسب 
لخسائراو   

اإليرادات 
و 

 المصاريف
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 ( التغير في حقوق الملكية)شكل جدول  تغير األموال الخاصة  :الفرع السابع  
 :التالية البيانات جدول التغريات يف حقوق امللكية على ويتحي
 املدرجة غري ئراخلساو أ األرباح، التثبيتات تقييم إعادة، اهلامة األخطاء تصحيح، احملاسبية الطريقة تغيري :فقياأ -0

 .السنة املالية نتيجة صايف، املال رأس زيادة، املدفوعة احلصص، النتائج حساب يف احلسابات يف
 .والنتيجة االحتياطات، التقييم إعادة فرق، التقييم فارق، اإلصدار عالوة، الشركة رأمسال :عموديا -0

 جدول تغير األموال الخاصة: (16) رقم الجدول  
اإلحتياطات 

 ةوالنتيج
فرق 

إعادة 
 التقييم

فارق 
 التقييم

عالوة 
 اإلصدار

رأسمال 
 الشركة

  مالحظة

 N-2ديسمبر 31الرصيد في       

 تغيري الطريقة احملاسبية      
 تصحيح األخطاء اهلامة

 إعادة تقييم التثبيتات
اخلسائر غري املدرجة يف احلسابات يف حساب و األرباح أ

 النتائج
 احلصص املدفوعة

 املالزيادة رأس 
 صايف نتيجة السنة املالية

 N-1 ديسمبر 31الرصيد في       

 تغيري الطريقة احملاسبية      
 تصحيح األخطاء اهلامة

 إعادة تقييم التثبيتات
اخلسائر غري املدرجة يف احلسابات يف حساب و األرباح أ

 النتائج
 احلصص املدفوعة

 زيادة رأس املال
 صايف نتيجة السنة املالية

 Nديسمبر 31الرصيد في       

 
 الكشوف  المحاسبة ومحتوى  التقييم  قواعد  يحدد،   2008جويلية  26 مؤرخ قرار، للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية، 14الجريدة الرسمية رقم 

 .37:ص، سيرها  وقواعد  مّدونة الحسابات  وكذا  عرضها و  المالية
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 pcnالمخطط المحاسبي الوطني    نق ائص المالحق وفق:الفرع الثامن  
o مقارنة بإجراء  يسمح ال املقابل يف، املالية التدفقات جبدول وليس التمويل جبدول ليس الذمة حركات جدول 

 .املايل التحليل عملية يف والضرورية امليزانية يف الغائبة السابقة بالدورة
o تغريات األصول أساس على وليس اخلاصة األموال أصل أساس على حتليل يعطع اخلاصة األموال جدول 

 .الصافية
o حماسبيا املسجلة املعطاةو أ املستلمة االلتزامات حول املعلومات جل يقدم ال االلتزامات جدول ، 
o وجزئية قصرية معلومات يعطع املتنوعة املعلومات جدول. 
o طفق طبيعتها حسب النتائج حسابات وجدول امليزانية عناصر حتليل تتضمن األخرى اجلداول.  
o عناصر طبيعة  حسب مفصل حتليل تشكل ألهنا نظرا، وشركائها للمؤسسة فائدة هلا تبدوا ال التفسريية اجلداول 

 اجلداول تعترب حيث، املؤسسة لوضعية أحسن بتقدير أيضا تسمح وال، النتائج حسابات وجدول امليزانية
 .الكلع جماميع االقتصاد ازإلجن باملعلومات بتزويدها الوطنية للمحاسبة نفعا أكثر التفسريية

 scfوpcn مق ارنة جدول التغير في األموال الخاصة بين  :الفرع التاسع  
 النظام اعترب حيث ، املايل احملاسي النظام يف جديدة قائمة اخلاصة األموال رؤوس تغريات جدول يعترب

 اعتربه الوطين الذي احملاسي ملخططا عكس على املالية القوائم إحدى اخلاصة األموال تغري جدول املايل احملاسي
 مالكها على تزويد املؤسسة مقدرة ظهرت   ألهنا، األموال هذه حركة بأمهية ضمين اعراف وهذا، املالحق من جدول

 .املؤسسة  متناول يف أسهمهم عائداتو أ أرباحهم من أجزاء ترك على املالك مقدرة ظهرت   كما،  بألموال

 لتدفق ات النقدية حسب النظام المحاسبي المالي  عرض ق ائمة ا: الثاني  المطلب  
تعترب قائمة التدفقات النقدية قائمة جديدة جاء هبا النظام احملاسي املايل ومل تكن موجودة يف املخطط 

لذلك خصصناه بالبحث يف فصل ، ذات حمتوى معلومايت مؤثرو وتعترب هذه القائمة مهمة للغاية ، احملاسي الوطين
 : سنكتفع باالشارة  اليها من خالل مايلع يلابالت، و مستقل

بشكل  تعرب  ال فامليزانية، األمهيته نظرا املايل احملاسي النظام من خالل  النقدية التدفقاتمت استحداث 
 وهذا، معني تاريخ يف ملتقطة صورة تعطع بل، املالية السنة خالل املؤسسة يف تقع اليت األحداث كل عن كايف

 الصورة لتوضيح اخلزينة سيولة جدول ويأيت، امليزانية على فقط اعتماده عند املايل للمحلل طأاخل نسبة من ما يزيد
 وما اخلزينة سيولة توليد على الكيان قدرة لتقييم املالية القوائم ملستعملع قاعدة تقدمي إىل يهدف ألنه، أكثرله 

 أمهية هلا النقدية التدفقات قائمة نفإ وبالتايل، السيولة هذه استعمال حول معلومات تقدمي وكذلك، يعادهلا
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 املالية مرونتها مدى ومعرفة املؤسسة ىف املالية والسيولة املاىل اليسر مدى تقييم ىف للغاية مفيدة أهنا حيث ،خاصة
كما  توضح قائمة ،  مشوال   أكثر وجتعلها األخرى املالية القوائم عن متيزها اخلصائص من مبجموعة تتصف أهنا حيث
النقص يف رصيد  وصايف الزيادة أو يف فره حمدده  للمؤسسةاستخدامات النقدية و قات النقدية مصادر النقدية التدف

النشاط ( 0)النشاط التشغيلع ( 0: )ثالث جمموعات يف القائمة  يتم تلخيصو  ،خالل الفرهللمؤسسة النقدية 
املصروفات احملققه و توي على الدخل املتولد حي وبالنسبة للنشاط التشغيلع فه، النشاط التمويلع( 3)اإلستثماري 
حيتوي على النقدية اليت مت استخدامها  وأما بالنسبة للنشاط  االستثماري فه، العادي املؤسسةمن نشاط 

حيتوي النشاط التمويلع على النقدية ، و النقدية احملصلة نتيجة بيع هذه األصولو  املؤسسةللحصول على أصول 
نه جيب إىل أكما جتدر اإلشارة   ،النقدية احملصلة من بيع أسهم امللكيةو ل القروض البنكية املتولدة من الديون مث

 .هناية الفرة اخلاصة باعداد التقاريرو تسوية قائمة التدفقات النقدية مع رصيد النقدية يف امليزانية يف بداية 

ات مع  عرض المالحق حسب النظام المحاسبي المالي وأهم االختالف  :الثالثالمطلب  
 المخطط المحاسبي الوطني  

  :سنتطرق خالل هذا املطلب إىل مايلع
 مفهوم المالحق:الفرع االول  

 جدول، اخلزينة تدفقات جدول، النتيجة حساب جدول، امليزانية سواءا) املالية القوائم من قائمة كل
 عن حتليل بإعطاء لحقامل إىل إحاالت يتضمن للمالحظات عمود على حتتوي، (اخلاصة األموال رؤوس تغريات

 الدورة مبالغ
 أوال تعريف المالحق

 اإليضاحات التفسريية  وثل املالحق صور السياسات احملاسبية مت:تعريف عام   -
 احملاسي املايل امللحق على أنه لقد عرف النظام:تعريف المالحق حسب النظام المحاسبي المالي   -

  أفضل للميزانية  لفهم  الضرورية  التفسريات  يوفر ووه،  ةالكشوف املالي  من  جزءا  يعد  تلخيص  وثيقة   
 309احلسابات لقارئ  املفيدة  املعلومات، احلاجة  كلما اقتضت  ويتمم،   النتائج  وحساب

 احملاسبية والطرق والتقييم التسجيل لقواعد كتابيا شرحا تتضمن مالية قائمة امللحق يعترب:تعريف شامل   -

                                                                   
 .39:،صمرجع سابق،2008 يوليو 26 في المؤرخ القرار ،14العدد اجلريدة الرمسية  309
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 عن معلومات ويعطع، (الشامل اإلفصاح مبدأ) واإلفصاح للفهم ضرورية إضافية تمعلوما ويعطع، املعتمدة
 املالية القوائم مضمون لفهم الضروريةو  اخلاصة العمليات وكل،  ...األم الشركة، الفروع، الشركات احلليفة

 .املؤسسة اعتمدهتا طريقةو أ عنصر ألي يليةصتف علوماتم باإلضافة إىل
 حسب النظام المحاسبي المالي  لمالحقمضمون ا :الفرع الثاني  

تلك اليت تفيد يف فهم العمليات الواردة يف الكشوفات و يشمل ملحق الكشوفات املالية على معلومات هامة أ
 :310املالية واليت ختص النقاط التالية

 إعداد الكشوفات املالية؛و اسبة الطرق احملاسبية املعتمدة ملسك احملو القواعد  -
جدول تغري األموال و جدول سيولة اخلزينة و حساب النتائج و حلسن فهم امليزانية  روريمكمالت اإلعالم الض -

 اخلاصة؛
كذلك املعامالت اليت تتم و الشركة األم  و الفروع أو املؤسسات املشركة و املعلومات اليت ختص الكيانات املشاركة  -

 مبلغ املعامالت بسياسة حتديدو حجم  ،منط املعاملة، طبيعة العالقات: مسريهتاو عند الضرورة مع هذه األخرية أ
 األسعار اليت ختص هذه املعامالت؛

هناك ، و اليت تعين بعض العمليات الضرورية للحصول على صورة صادقة واملعلومات ذات الطابع العام أ -
 األمهيةو الئم لإلعالم الطابع امل: معيارين أساسيان يسمحان بتحديد املعلومات املطلوب إظهارها امللحق مها

 النسبية؛
فال ضرورة إلجراء ، اخلصوم للسنة املقفلةو مل تؤثر يف األصول أ، و إذا طرأت حوادث عقب إقفال السنة املالية -

حبيث ميكن أن يؤدي ، غري أن هذه احلوادث تكون موضوع إعالم يف امللحق إذا كانت ذات أمهية، أي تعديل
 :هنا يأيت اإلعالم يبني ما يلع، و لكشوف املاليةاو إقفاهلا إىل التأثري يف القرارات اليت يتخذها مستعمل

 .طبيعة احلادث* 
 .معوقات التأثري املايل إن وجدتو تقدير التأثري املايل أ* 

 المعلومات التي يجب عرضها في المالحق:الفرع الثالث  
 سري واعدوق مدونة وكذا وعرضها املالية القوائم وحمتوى واحملاسبة التقييم قواعد حيدد الذي خصص القرار

لشرح ( الفصل الثامن)فصال كامال ، 2008 جويلية 26 يف املؤرخ، 08ضمن اجلريدة الرمسية رقم ، احلسابات
وهناك معياران أساسيان يسمحان بتحديد املعلومات املطلوب إظهارها يف القوائم ، حمتوى مالحق القوائم املالية

 :املالية ومها
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 ض املالحق بطريقة مالئمة وواضحة متكن مستعمليها من فهمها أي أن يتم عر  :الطابع المالئم لإلعالم
 وحتليلها؛

 حبث تكون املعلومة ذات أمهية إذا كان من املمكن أن يسبب عدم إظهارها  :األهمية النسبية للمعلومات
 .أثرا على القرارات اليت يتخذها مستعملع القوائم املالية

  به  قد حتكم  الذي  احلكم  يف  بالتأثري  الكفيلة،  اهلامة  املعلومات على إال لحقملا يشتملأن   بجي  ال
 : 311ومن أمثلة املعلومات اليت جيب أن حتتويها املالحق مايلع، الوثائق إليها  ترسل  اليت  اجلهات
تشمل :المالية القوائم وإعداد المحاسبة لمسك المحاسبية والطرق القواعد  -أوال

 :تتضمن النقاط التالية، لطرق احملاسبيةاملالحق معلومات حول القواعد وا
 وإذا مل ، عدم املطابقة للمعايري املنصوص عليها يف اإلطار التصوري للنظام احملاسي املايلو مدى املطابقة أ

 آثار عدم التطبيق؛و تربير أسباب و تطبق املؤسسة أي معيار فيجب عليها تفسري 
 وخاصة طريقة حساب االهتالكات وكيفية ، وائم املاليةبيان أمناط التقييم املطبقة على خمتلف عناصر الق

وبيان طريقة التقييم املتبعة عندما تكون ، تقييم األصول واخلصوم يف حالة خمالفة مبدأ التكلفة التارخيية
 هناك عدة طرق مقبولة يف عملية ما؛

 تفسري عدم إدراج بعض احلسابات يف القوائم املالية؛ 
 ملتخذة من أجل االستفادة من ختفيضات جبائية؛تفسري تأثري بعض التدابري ا 
 تفسري تأثري تغيري طريقة التقييم على النتائج ورؤوس األموال يف السنة احلالية والسنوات السابقة؛ 
 وبيان طبيعتها وتأثريها يف حسابات ، بيان ما ميكن وقوعه من أخطاء هامة مصححة خالل السنة املالية

 .السنة املالية
 :تشمل هذه املكمالت مايلع: ت إعالم ضرورية لفهم أفضل للقوائم الماليةمكمال  -ثانيا
 بيان طبيعة األصول القدمية واألصول اجلديدة واألصول املتنازل عنها؛ -
 بيان االهتالكات وخسائر القيمة مع بيان طرق احلساب املتبعة؛ 
 بيان املؤونات املشكلة واملؤونات املسرجعة خالل السنة املالية؛ 
  تاريخ االستحقاق ، املعاجلة احملاسبية، االلتزامات املتخذة يف جمال القرض اإلجياري ببيان طبيعة املمتلكاتذكر

 واملبالغ؛
 توضيحات حول الديون اخلاصة غري حمددة املدى ومبلغها ومعاجلتها احملاسبية؛ 

                                                                   
  ونتيجتها  املالية ووضعيتها  ملؤسسةممتلكات ا علىأي احلكم 
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 نات من السلع اليت أنتجتها املخزو و مبلغ الفوائد واملصاريف امللحقة عند االقتضاء يف تكلفة إنتاج األصول أ
 املؤسسة؛

  بيان آجال استحقاق احلسابات الدائنة يف تاريخ إقفال احلسابات مع متييز الديون اليت يقل أجل استحقاقها
 واليت يفوق أجلها مخس سنوات؛، واليت يراوح تاريخ استحقاقها بني عام ومخس سنوات، عن عام واحد

 دات؛طريقة حتديد القيمة احملاسبية للسن 
 بيان الفرق إذا كان هام بني التقييم احملاسي وسعر السوق املعروف فيما خيص األصول املتداولة؛ 
 تقدمي توضيحات ختص طبيعة خسائر القيمة ومبلغها واهتالكها واملعاجلة احملاسبية؛ 
 ة بالنسبو أ، تقسيم رقم األعمال بالنسبة للمؤسسات اليت متارس أنشطة متعددة حسب فئات األنشطة

 .   للمؤسسات اليت تنشط يف عدة مناطق حسب األسواق اجلغرافية
 هذه مع تمت التي المعامالتو  المشتركة المؤسسات تخص التي المعلومات: ثالثا

 : مسيرهاو أ المؤسسات
من رأمساهلا يف  %02من الشركة احلائزة على أكثر من  فيما يتعلق باملؤسسات اخلاضعة لتأثري ملموس - أ

 األخرية؛السنة املالية 
 :فيبني املبلغ اإلمجايل ملا يلع، املراقبةو القيادة أو فيما خيص أعضاء األجهزة اإلدارية    - ب
 مع بيان الشروط املمنوحة والتسديدات اليت متت أثناء الدورة؛ التسبيقات والقروض املمنوحة 
 األجور اإلمجالية املخصصة هلم أثناء الدورة املالية؛ 
  ملعاشات التقاعد لفائدهتم؛مبالغ االلتزامات املربمة 
 حتديد األسعار اخلاصة باملعامالتسياسة ، حجم ومبلغ املعامالت، أمناط املعامالت، طبيعة العالقات 

 .مسرييهاو اليت متت خالل السنة املالية مع املؤسسات املشاركة أ       
 :اج مثلتوضيحات حول املؤسسات املروكة خارج جمال اإلدم :يف إطار احلسابات املدجمة - ج
  النفوذو رة جوهرية يف املراقبة أاملؤسسات اليت تتسبب تعقيدات صارمة ودائمة عليها يف إعادة النظر بصو 

 الذي متارسه عليها املؤسسة؛      
 املؤسسات اليت حتوز الشركة األم أسهمها بغرض التنازل عليها الحقا. 
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 :الخاصة عملياتال بعض تعني التيو أ العام الطابع ذات المعلومات: رابعا
 :بالنسبة إىل كل فئة من فئات األسهمو يف إطار شركات رؤوس األموال  - أ

 واليت صدرت ومل تسدد بالكامل؛، عدد األسهم املرخص هبا 
 القيمة االمسية للسهم؛ 
 تطور عدد األسهم بني بداية وهناية السنة؛ 
 عدد األسهم اليت حتوزها املؤسسة وأنواعها؛ 
 عقود البيع؛و ارها يف إطار خيارات أاألسهم احملتفظ هبا إلصد 
 احلقوق واالمتيازات والقيود املتعلقة باألسهم. 

 احلقوق الواجب استالمها من املسامهني؛و ووصف االلتزامات الواجب دفعها أ، مبلغ توزيع احلصص - ب
 متوسط عدد املستخدمني أثناء السنة املالية مقسمني حسب الفئات؛   - ج
 ومكمالت التقاعد والتعويضات غري املدرجة يف احلسابات؛، اشاتمبلغ االلتزامات يف جمال املع  - د
 ومل تكن موضع مؤونة؛، خماطر وخسائر غري قابلة للقياس يف تاريخ إعداد القوائم املالية  - ه
لكنها ال تؤثر على وضعية أصول وخصوم ، حوادث حصلت بعد تاريخ إقفال حسابات السنة املالية  - و

 ب ذكرها حبكم إمكانية تأثريها يف قرارات مستعملع القوائم املالية؛الفرة السابقة لإلقفال ولكن جي
مساعدات عمومية غري مدرجة يف احلسابات لكنها تكتسع طابعا هاما مثل وضع الدولة لسياسة شراء  - ي

 .ترمع إىل دعم املبيعات
 شكل المالحق حسب النظام المحاسبي المالي:الفرع الرابع  

 أفضل لبنود فهم يف تفيد اجلداول من عدد استخدام املؤسسات على املايل احملاسي النظام فرض لقد
 : 312هع اجلداول وهذه، املالية القوائم
 ، اجلارية غري واألصول التثبيتات تطور جدول
 ، اإلهتالكات جدول
 ، اجلارية غري األخرى واألصول التثبيتات يف القيمة خسائر جدول
 ، املؤونات جدول
 ، (مشركة حداتوو  فروع) املسامهات جدول
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 .املالية السنة إقفال عند واملدينة الدائنة الديون استحقاقات بيان
 .األصول المالية غير الجاريةو جدول تطور التثبيتات  ( : 17)رقم  الجدول

القيمة اإلمجالية عند  مالحظات األقسامو الفصول 
 افتتاح السنة املالية

زيادات السنة 
 املالية

اخنفاضات 
 السنة املالية

لقيمة اإلمجالية ا
 عند إقفال السنة

 التثبيتات املعنوية. 
 التثبيتات العينية. 
 املسامهات. 
األخرى            األصول املالية. 

 غري اجلارية

     

 و  المالية الكشوف  اسبة ومحتوىالمح  التقييم  قواعد  يحدد،   2008جويلية  26 مؤرخ قرار، للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية، 14الجريدة الرسمية رقم 
 .41:ص، سيرها  وقواعد  مّدونة الحسابات  وكذا  عرضها

 .جدول اإلهتالكات(: 18)رقم   الجدول
اهتالكات جممعة  مالحظات األقسامو الفصول 

يف بداية السنة 
 املالية

 زيادات يف
خمصصات السنة 

 املالية

اخنفاضات 
يف العناصر 

 اخلارجية

اهتالكات 
آخر جممعة يف 

 السنة املالية
 شهرة احملل. 
 التثبيتات املعنوية. 
 التثبيتات العينية. 
 مسامهات. 
أصول مالية أخرى   . 

 غري جارية

     

 و  المالية الكشوف  المحاسبة ومحتوى  التقييم  قواعد  يحدد،   2008جويلية  26 مؤرخ قرار، للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية، 14الجريدة الرسمية رقم 

 .42:ص، سيرها  وقواعد  مّدونة الحسابات  وكذا  عرضها
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 .األصول األخرى غير الجاريةو خسائر القيمة في التثبيتات  (:  19)رقم   الجدول

خسائر القيمة  مالحظات األقسام و الفصول 
اجملمعة يف 

بداية السنة 
 املالية

ارتفاعات 
خسائر القيمة 

خالل السنة 
 املالية

ات اسرجاع
يف خسائر 

 القيمة

خسائر القيمة 
اجملمعة يف هناية 

 السنة املالية

 شهرة احملل. 
 التثبيتات املعنوية. 
 التثبيتات العينية. 
 مسامهات. 
 أصول مالية أخرى   غري جارية. 

     

 و  المالية الكشوف  المحاسبة ومحتوى  التقييم  قواعد  يحدد،   2008جويلية  26 مؤرخ قرار، للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية، 14الجريدة الرسمية رقم 
 .42:ص، سيرها  وقواعد  مّدونة الحسابات  وكذا  عرضها

 
 (.كيانات مشاركةو فروع  )المساهمات  (: 20)رقم   الجدول

الفروع 
الكيانات و 

 المشاركة

رؤوس  مالحظات
األموال 
 الخاصة 

قسط رأس 
المال 

%)المحتجز
) 

نتيجة السنة 
ية المال

 األخيرة

القروض  
التسبيقاو 

 ت 

الحصص 
المقبو 

 ضة

القيمة الحاسبية 
للسندات 
 المحتجزة

 الفروع
 الكيان أ. 
 الكيان ب. 

الكيانات 
 املشاركة

 0الكيان . 
 0الكيان . 

       

 و  المالية الكشوف  المحاسبة ومحتوى  التقييم  واعدق  يحدد،   2008جويلية  26 مؤرخ قرار، للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية، 14الجريدة الرسمية رقم 
                                   42:ص، سيرها  وقواعد  مّدونة الحسابات  وكذا  عرضها
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 . المؤونات(: 21)رقم   الجدول                                         
أرصدة جممعة يف  مالحظات األقسامو الفصول 

 اليةبداية السنة امل
خمصصات 
 السنة املالية

اسرجاعات 
 السنة املالية

أرصدة جممعة يف هناية 
 السنة املالية

 خصوم مالية غري جارية، مؤونات. 
الواجبات و     ، مؤونات للمعاشات. 

 املماثلة
 مؤونات للضرائب. 
 مؤونات للنزاعات. 

     

      اجملموع
 خصوم مالية  جارية، مؤونات. 
 الواجبات املماثلة، و اشاتمؤونات للمع. 
 مؤونات أخرى ترتبط باملستخدمني. 
 مؤونات للضرائب. 

     

      اجملموع
 و  المالية الكشوف  المحاسبة ومحتوى  التقييم  قواعد  يحدد،   2008جويلية  26 مؤرخ قرار، للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية، 14الجريدة الرسمية رقم 

 .43:ص، سيرها  وقواعد  مّدونة الحسابات  وكذا  عرضها
 .الديون عند إقف ال السنة الماليةو كشف استحق اق ات الحسابات الدائنة  : 22رقم   الجدول

ملدة عام على  مالحظات األقسامو الفصول 
 األكثر

اقل من ، و مدة أكثر من عام
 اعوام على األكثر 5

ألكثر من 
 أعوام 5

 اجملموع

 احلسابات الدائنة
 القروض

 لزبائنا
 املدينون اآلخرون

     

      اجملموع
 الديون

 االقراضات
 ديون أخرى

 املوردون
 الضرائب

 الدائنون اآلخرون

     

      اجملموع
 و  المالية الكشوف  المحاسبة ومحتوى  التقييم  قواعد  يحدد،   2008جويلية  26 مؤرخ قرار، للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية، 14الجريدة الرسمية رقم 

 .43:ص، سيرها  وقواعد  مّدونة الحسابات  وكذا  عرضها
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المخطط المحاسبي  و المق ارنة بين المالحق في  النظام المحاسبي المالي  :الفرع الخامس  
 الوطني  

املخطط  معما يالحظ على املالحق يف النظام احملاسي املايل وجود مرونة يف العناصر املكونه هلا مقارنة 
بامليزانيه وجدول الذي يفرض على املؤسسة إعداد مخسة عشر جدول ملحقا ، (  pcn)حملاسي الوطين ا

، االستهالكاتل جدو ، جدول االستثمارات، جدول رؤوس األموال)  :تتمثل  يف  ذه اجلداولحسابات النتائج ه
، جدول املخزونات، الديون جدول، جدول األموال اخلاصة، احلسابات الدائنةو جدول احلقوق ، جدول املؤونات

، املقدمةاألداءات و املبيعات جدول ، جدول نتجزئة مصاريف التسيري، اللوازمو املواد و جدول استهالك البضائع 
تكون و ؛ 313(جدول املعلومات املتنوعة ، جدوالاللتزامات، جدول التنازل عن االستثمار، جدول النواتج األخرى

ولكن حاليا وحسب النظام احملاسي املايل جند أن املشرع وضع شرطني ، حمددة مسبقا من حيث شكلها ومضموهنا
 :314مها ي من هذه العناصر ضمن مالحق القوائم املالية أدخل يساسيني لكع أ
 أي أن يتم عرض املالحق بطريقة مالئمة وواضحة متكن مستعمليها من فهمها  :الطابع المالئم لإلعالم

 وحتليلها؛
  حبث تكون املعلومة ذات أمهية إذا كان من املمكن أن يسبب عدم إظهارها أثرا  :ماتاألهمية النسبية للمعلو

 .على القرارات اليت يتخذها مستعملع القوائم املالية

  الحسابات خارطة على المالي المحاسبي النظام تطبيق  أثر: الرابع  المطلب  
 التسجيل عمليات بسطو  ،فرعية اباتحس إىل البعض مقسَّ و  احلسابات بعض املايل احملاسي ماالنظ اختصر

 خاصة ،الدولية احملاسبيةو  املالية املتطلباتو  ليتوافق احملاسي العمل لتسهيل احلسابات أرقام بتغيري قام كما
 رقوط   املالية القوائم حمتوى تغيري إىل بالضرورة أدى احلسابات أرقام يف التغيري هذا، األجني املستثمر متطلبات
وميكن أن نلخص أهم ، 315األخرى املبادئ وبعض  املزدوج القيد مببدأ املساس دون احملاسبية دفاترال يف التسجيل

 النظام احملاسي املايل من خالل اجلدول التايلو الفروق بني حسابات املخطط احملاسي الوطين 

 
                                                                   

313
 وطين مع نشاطات الشركة القابضة وجتميع حسابات اجملمع ،و املتعلق بتوافق املخطط احملاسي ال28/02/0888القرار الصادر يف  
314

 .39:،صمرجع سابق،2008 يوليو 26 في المؤرخ القرار ،14العدد اجلريدة الرمسية  
315

 .322:،اجلزائر،صالسادس العدد ،إفريقيا مشال اقتصاديات ،جملةاجلزائر يف  ( IAS/IFRS ) الموحد المحاسبي النظام تطبيق متطلبات ،عاشور كتوش 
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 المالي يالمحاسب والنظام الوطنيالمحاسبي   المخطط في الحسابات بعض بين مق ارنة(23)الجدول رقم  

 
 جملة، الجزائر في  ( IAS/IFRS ) الموحد المحاسبي النظام تطبيق متطلبات، عاشور كتوش :المصدر

 .322:ص، اجلزائر، 1 العدد، إفريقيا مشال اقتصاديات
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 خالصة الفصل
 

من عملية إعداد وعرض  جعل، SCFتطبيقها للنظام احملاسي املايل و تبين املعايري احملاسبية  إىلإن توجه اجلزائر 
تصوري  حيث أن عملية إعداد القوائم املالية اصبحت ختضع إلطار أكثر جودة مما كانت عليه سابقا، القوائم املالية
 اليت األهداف كذلكو  ،املالية القوائم وعرض حتضري طرق تتمحور مهمته يف حتديد ، الدولية احملاسبية املعايري مستمد من 

األمر الذي مل يكن موجود و وه، هبا التقيد ينبغع اليت املبادئ جمموع حيدد كما،  املالية القوائم طريق نع إليها الوصول جيب
بل وكان غياب اإلطار التصوري أحد النقائص احلساسة اليت كان يعاين منها  ،على مستوى املخطط احملاسي الوطين

 الوطين ؛ احملاسي املخطط 
مشلت كل من على مستوى عرض القوائم املالية  اإلختالفات اإليجابيةمن  جمموعة بينت دراستنا هلذا الفصل 

 باإلضافة اىل إظهارها، القانوين املظهر على منه أكثر االقتصادي اجلوهر على ترتكز أصبحتاليت   قائمة الميزانية
حيث جاء  ،فات مهمةختالإ هو اآلخر عرف حسابات النتائججدول وكذلك ، املقارنة أجل من السابقة الدورة ملعطيات

 كل هذا من شأنه،  السابقةو تضمنه ملعطيات الدورة احلالية  باإلضافة إىل، النتائج من قدر كربأل ومظهرا تفصيال أكثر
 حدوث إىل أدت اليت العواملو أ حتقيق األرباح على قدرهتا ىومد للمؤسسة املالية الوضعية عن وضوحا أكثر صورة إعطاء

 اشارت ما وهذا، اخلارجيةو الداخلية أ األطراف من سواء املؤسسة بشأن السليمة القرارات أخذ ةالقدر  يعين مما، اخلسائر
املعلومة  خالل من املايل االتصال تعزيز اجل من سواء حد على املايل احملاسي والنظام الدولية احملاسبية املعايري إليه

قائمة عتمد النظام احملاسي املايل قائمة جديدة تتمثل يف وكذلك ا، النتيجة حساب جدول يف املقدمة واملالية احملاسبية
 حسابات من كل تعرضها واليت، األموال واستخدام مصادر عن وضوحا أكثر معلومات تقدم اليت  التدفقات النقدية

 تعرضان ال أهنما إىل باإلضافة، االستحقاق أساس تعدان على القائمتني كال أن إذ، جدا خمتصرة بصورة وامليزانية النتائج
 خالل النقدية واستخدامات مصادرو أ، واخلارجة الداخلة النقدية التدفقات لكل لتفصيلع امللخص -جممعةو أ منفردة–

اعتمدها كقائمة أساسية على خالف و  بقائمة التغير في األموال الخاصةايضا اوىل النظام احملاسي املايل اهتماما ، الفرة
جدول حساب  حيث أعتربها ذات أمهية نظرا لقدرهتا  على الربط بني، ها من  املالحقاملخطط احملاسي الذي كان يعترب 

وما  املالية الدورة خسائرو أ أرباح صورة يف متمثال   الدخل قائمة عن الناجم التغري عن امليزانية حيث تفصح النتيجة وقائمة
 املالية الدورة أول من حقوق امللكية بنود على تؤثر اليت التيارات برصد تقوم كما،  احملتجزة األرباح يف تغري من عنه ينجم

يف النظام احملاسي املايل متيزت بوجود مرونة يف العناصر  للمالحقايضا بالنسبة ، الدورة؛ آخر يف امللكية حقوق إىل وصوال  
طني أساسيني لكع جند أن املشرع وضع شر ، (  pcn)املكونه هلا مقارنة ملا كانت عليه حسب املخطط احملاسي الوطين 

أي أن يتم عرض املالحق بطريقة ) الطابع املالئم لإلعالم، يدخل اي من هذه العناصر ضمن مالحق القوائم املالية مها
حبث تكون املعلومة ذات أمهية إذا  ) األمهية النسبية للمعلومات، و (مالئمة وواضحة متكن مستعمليها من فهمها وحتليلها

 (م إظهارها أثرا على القرارات اليت يتخذها مستعملع القوائم املاليةكان من املمكن أن يسبب عد
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 : الثالث الفصل
  أهمية محتواها المعلوماتيو ق ائمة التدفق ات النقدية  

 :تمهيد
 قوائم ظهرت حيث، احملاسبة جلية على وآثار انعكاسات له كان اجلزائر يف املايل احملاسي النظام تطبيق إن

 احملاسبية املعايري يف املتمثل الدويل احملاسي البعد مع لتوافقا على ةاجلزائري احملاسبة من شأهنا مساعدة جديدة مالية
 السابع الدويل احملاسي ملعاياربا اليت جاءت عمال النقدية التدفقات قائمة، ومن هذه القوائم املستحدثة الدولية

(IAS 7   )املستثمرونو  احملللون  يويلو ، املالية القوائم ضمن النقدية تدفقاتال قائمة بعرضملؤسسة  لزمي   الذي 
 يف لقوهتا نظرا النقدية التدفقات قائمةل كبرية أمهية، املالية املعلومةو  باحملاسبة املهتمنيو  العاملني من وغريهم الدائنونو 

 قائمةو  امليزانية قائمتا منها اينتع كانت فجوة تغطع القائمة هذه وألن، النقدية توليد على املؤسسة مقدرة إظهار
 هذه النقدية التدفقات قائمة تظهر حني يف، اإلستحقاق مبدأ إىل استنادا املؤسسة نشاط نتائج تظهران اللتان الدخل
 .النقدي املبدأ وفق النتائج

 :ولدراسة هذا سوف نتطرق إىل املباحث التالية
 النقدية التدفق ات ق ائمة حول عموميات األول المبحث

 إعداده  رقلخزينة وط  مكونات جدول تدفق ات ا:المبحث الثاني  
 مع عالقتها ظل في( اإلعالمية  القيمة)التقدية التدفق ات ق ائمة أهمية:الثالث المبحث
 األخرى المالية القوائم
 المالي التحليل في النقدية التدفق ان ق ائمة أهمية:الرابع المبحث
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 النقدية تدفق اتال ق ائمة حول عموميات: األول المبحث
 

 رأسهم على الرمسية  واجلهات املنظمات قبل من النقدية  التدفقات بقائمة املتزايد  هتماماإل يرى املتتبع حلقل احملاسبة

 .يف اختاذ القرارات  لدورها كويرجع ذل ،املالية الذي  خصص معيار منفصال هلذه القائمة املالية احملاسبةمعايري  جملس

 :التالية العناصر إىل املبحث هذا خالل سنتطرقو 

 : النقدية التدفق ات ق ائمة ماهية: األول المطلب

 :النقدية التدفق ات لق ائمة التطور التاريخي:المطلب الثاني  

 مزاياهاو  أهدافهاو  النقدية التدفق ات ق ائمة أهمية: الثالث المطلب
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 : النقدية التدفق ات ق ائمة ماهية: األول المطلب

 ومحلة واملسامهني املؤسسة إدارة مثل  ، هاملستخدمي الالزمة املالية املعلومات تقدمي بغرض املالية القوائم تعد
 األخرى احلكومية اجلهات عن فضال    الرقابية واهليئات والبنوك واملوردين املاليني واحملللني، السنداتو  األسهم

 يف للشركة املايل الوضع معرفة يف منهم طرف كل غبةر  وه هؤالء كل بني املشرك العاملو ، املرتقبني واملستثمرين
 حماسب يقوم وغريها التساؤالت هذه إشباع أجل ومن، الوضع هذا إىل وصلت  الشركة أن كيف ومعرفة، معني تاريخ

 ؛ لنقديةا التدفقات قائمة وأيضا   الدخل وقائمة( املايل املركز قائمة) امليزانية غرار على، املالية القوائم بإعداد الشركة

 تعترب أهنا حيث احملاسي النظام ينتجها اليت الرئيسية املالية القوائم إحدى النقدية فقاتدالت قائمة تشكل
 التدفقات قائمة وتعترب، )واخلسائر األرباح بيان)الدخل وقائمة ) اامليزانية )املايل املركز قائمة من كل بعد الثالثة القائمة
 موضوع للشركة املالية األوضاع على  التعرف يف القوائم هذه مستخدمع تساعد اليت اليةامل القوائم أهم من، النقدية

 ؛316 خارجةو أ داخلة تدفقات كانت سواء معينة فرة خالل النقدية فقاتدالت ركةحل  توضيحها خالل من، التحليل

 املالية الفرة خالل الشركة هبا قامت اليت النشاطات لكافة النقدي األثر تبني النقدية  التدفقات قائمة أن حيث
 القائمة هذه تقسيم ويعد، منها خارجاو أ للشركة داخال نقديا تدفقا يشكل كونه من، األثر هذا طبيعة بيان مع

 للمؤسسة والضعف القوة نقاط على  التعرف يف مساعدا أمرا ،مشركة طبيعة هلا نشاطات ضمن النقدية للتدفقات
 سواء األرباح وتوزيع التوسعات ومتويل ماتالتز اإل تسديد يف سيستخدم الذي العنصر ووه، النقد توليد على هتاقدر و 

 النقدية املتحصالت عن املعلومات تأمني على القائمة هذه تعمل كما،  317الطويل املدىو أ القصري املدى يف
 التدفقات قائمة يف ردةالوا  املعلومات تساعد كما،  معينة زمنية فرة اللخ اإلقتصادية للوحدة النقدية املدفوعاتو 

 أكثر للتوسع، و املناسب الوقت يف الرشيدة املاليةو  اإلستثمارية القرارات إختاذ يف، احملاسبية املعلومة مستخدمع النقدية

 . هبا اخلاصة التعاريف من جمموعة إىل نتطرق سوف القائمة هذه ماهية يف

                                                                   
  .52 :ص،0200،األوىلاألردن،الطبعة  والتوزيع،عمان للنشر العريب اجملتمع مكتبة،الدولية المحاسبية للمعايير وفقا القوائم تحليل ، حممد العداسع أمحد  316
 .82:،ص0203 ،األول العدد، 15دواالقتصادية،اجملل اإلدارية لومللع القادسية جملة ،االستثماري القرار على وتأثيرها النقدية التدفقات قائمة أهمية ،اهلام جعفر ،عالء الساعدي  317
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 : النقدية التدفق ات ق ائمة تعريف األول الفرع

 :مايلع منها نذكر النقدية التدفقات لقائمة تعاريف عدت  وردت قدل

، معينة زمنية فرة خالل للمؤسسة النقدية املدفوعاتو  النقدية املقبوضات تبني اليت القائمة" أهنا على هاتعريف مت -
 318" .التمويلية األنشطة وأ، اإلستثمارية األنشطة وأ التشغيلية األنشطة من كتدفقات تصنيفها ويتم

 املالية امليكانيزمات تشرح اليت التدفقات ظهروي   اخلزينة تغري   كيفية يشرح جدول" أهنا على عريفهات وجاء -
 319  "للخزينة اإلمجايل التغري   يف وظيفة كل ومسامهة، للمؤسسة

يهدف : "حبيث  هدفهجدول تدفقات اخلزينة من خالل  تعريف مت فقد: المالي المحاسبي النظام حسبو  -
مستعملع الكشوف املالية أساسا لتقييم مدى قدرة الكيان على توليد  ة إىل إعطاء جدول تدفقات اخلزين

ويقدم مداخيل وخمارج املوجودات  ،األموال ونظائرها وكذلك املعلومات بشأن استخدام هذه  السيولة املالية
 حسب لميث اخلزينة تدفقات فجدول بالتايل، و 320 ("مصدرها)املالية احلاصلة أثناء السنة املالية حسب منشئها 

 على اعتمادا وذلك، واستخداماهتا املالية املوارد تسيري فعالية على للحكم املستخدمة األداة املايل احملاسي النظام
 تدفقات جدول يبني كما،  املؤسسة مالية تسيري على احلكم يف موضوعية األكثر املعيار يعد الذي اخلزينة عنصر
 .321 تخدامهااس وطرق األموال على احلصول طريقة اخلزينة

حبيث تتخذ على ضوئها ، من خالل ماسبق فإن جدول تدفقات اخلزينة يعترب لوحة قيادة أمام قمة اإلدارة املاليةو  -
كما ميكن   ،322غريها وأ والنم واالنسحاب منه أ وأ، توسيعهو القرارات اهلامة واإلسراتيجية كتغيري النشاط أ

                                                                   
 .50:،ص0229عمان،،وائل دار،- العملية و النظرية الجوانب-المالي اإلبالغ و المحاسبة معايير،محيدات مجعة، نصار حممد أبو 318
 .136 :ص ،2011  الثانية، الطبعة اجلامعية،، طبوعاتامل ديوان،  الجديد الرسمي البرنامج حسب المالي التسيير ميلود، بوشنقري مليكة، زغيب  319
  و  التقييم  قواعد  ،حيدد 2008   سنة  يوليو 26     ملوافق ا  1429   عام  رجب  23   يف  مؤرخ ، قرار08اجلريدة الرمسية العدد رقم  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، 320

  . 01:سريها،  ص  وقواعد  احلسابات  مّدونة  وكذا  عرضها  و  الكشوف املالية  وحمتوى  احملاسبة
 جامعة تطبيقه، وآليات املايل احملاسي للنظام املفاهيمع اإلطار :حول الدويل امللتقى ،ورقة حبثية مقدمة ضمن فعالياتالخزينة تدفقات جدول ،بوشناف عمار الدين، نذير نصر بن 321
 .13  :ص ،2009 ليدة،أكتوبراإلقتصادية،الب العلوم كلية دحلب، سعد

 .022:ص ،0221 ،عمان التوزيع، و للنشر وائل دار ،األوىلالطبعة  ،تطبيقات و دروس المالي التسيير ، قريشع يوسف ، ساسع إلياس بن 322



 ق ائمة التدفق ات النقدية و أهمية محتواها المعلوماتي........................................الثالث الفصل

 

181 
 

وتبحث عن  وتقوم على منظور ديناميكع، التحليل الذمع اعتباره أداة حتليل متميزة وهامة تتجاوز نقائص
  .323اخليارات اإلسراتيجية للمؤسسة ولنتائجها املستقبلية

 المصطلحات المتعلقة بالنقدية: الفرع الثاني

  ؛324 املعادلة والنقدية النقدية جمموع من النقدية تتكون :النقدية -أوال
 . 325الطلب حتت والودائع صندوقيف ال املوضوعة املبالغ فهع للنقدية بالنسبة -
 من حمددة مبالغ إىل للتحول بقابليتها تتصف واليت، السيولة عالية  إستثمارات فهع: ةالمعادل النقديةأما  -

 يف التغري بسبب قيمتها عند تغري خماطر أي تشكل ال فهع وبذلك، إلستحقاقاألجل ل قصرية أهنا وأ، النقدية
 تصنيفها ميكن  الشراء تاريخ من أشهر ثالثة بعد ستحقت   اليت  إلستثماراتا فإن، عام وبشكل، الفائدة أسعار
 الغرض واليت واألوراق املالية، التجارية واألوراق، اخلزينة سندات : وتتمثل النقدية املعادلة يف ، 326 البند هذا حتت
 .327هبا االحتفاظ من بدال   العاطلة للنقدية مؤقت عائد حتقيق منها

، 328حمددة زمنية مدة خالل نقد من املؤسسة تستلمه ما مقدار " أنه على ويعرف: نقديالتدفق ال  -ثانيا
وبالتايل يعترب كشف التدفقات ، 329يعادهلا ماو  النقدية من اخلارجةو  الداخلة التدفقات ويتضمن التدفق النقدي 

                                                                   
323 J.Barraeu et J.Delhaye, Gestion financière, 9eme édition, paris : Dunod, 2001, P :240. 
324 Steven M. Bragg ,The Vest Pocket Guide to IFRS, John Wiley & Sons, Inc. United States of 
America,2010,p:14. 
325 G. Heem et P. Aonzo, «la normalisation comptable internationale: ses acteurs salégitimité ses enjeux», 
revue d'économie financière, N°71,France, 0223, p :080. 

 .082:آخرون،مرجع سابق،ص,شرويدر، تشاردري 326
327 Garrison, ray and outhers, Managerial Accounting, 11 edition, McGraw-Hill, New York, 2006,p:750. 

 للعلوم تكريت جملة ،"العالمية شركاتال من عدد البيانات على تطبيقية باإلعتماد دراسة – رأس المال هيكل عناصر في النقدية التدفقات أثر" .نزار مجيل، .صبيحة قاسم 328
 .0228 ،الرابع عشر العدد ،اخلامس اجمللد ،.واإلقتصاد اإلدارة كلية :تكريت جامعة واإلقتصادية، اإلدارية

 السائل شبه أو السائل النقد دخول إىل تؤدي املؤسسة هبا تقوم عملية هو الداخل  النقدي التدفق 
 املؤسسة صندوق من النقد خروج عملية أي،الداخل النقدي التدفق عكس هو  اخلارج  النقدي التدفق  
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كما ميكن ،  خالل فرة معينة التدفقات النقدية اخلارجةو النقدية عبارة عن جمموعة من التدفقات النقدية الداخلة 
 330 .تعريفها على أهنا صايف احملصالت املتولدة من النشاط

 العناصر المستبعدة من مفهوم التدفق ات النقدية: الفرع الثالث
 :331التالية العناصر النقدية التدفقات مفهوم ويستبعد

 ،332النقدية ذات تأثري على كةللشر  اهلامة األنشطةمن  ال تعترب الكثري : النقدية غير المعامالت  -أوال
 هلا تليس فهع للمؤسسةواألصول  املال رأس هيكل على تؤثر والتمويل االستثمار نشاطات من كثريا   أن من  رغمفبال

 : النشاطات هذه أمثلة ومن اجلارية النقدية التدفقات على مباشر تأثري
 التأجري التمويلع؛ طريق عنو أ مباشرة هبا املتعلقة اإللتزامات بتحمل إما األصول شراء  1-

 ملكية؛ حقوق إصدار طريق عن منشأة شراء  -2
 أسهم؛ إىل السندات حتويل أي ملكية حقوق إىل الدين حتويل 3-

 .األصول لشراء السنداتو أ األسهم إصدار 4- 

 من العديد هناك:حكمها في وما النقدية تمثل التي العناصر بين تتم التي التحركات -ثانيا
 :التحركات هذه نقدية ومن تدفقات أي يرافقها وال ؤسساتامل يف تتم اليت والتحركات العمليات
 ؛األجل قصرية مصرفية وديعة إىل اجلاري احلساب من النقدية حتويل 1-
 .نقدا  ، النقدية حكم يف اليت األجل قصرية االستثمارات بيعو أ شراء 2-

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
329 L'équipe rédactionnelle de RF comptable: code IFRS normes et interprétations, 3 éme édition, Groupe revue 
fiduciaire, France, 2007, p:53. 

 .039:،ص0222للنشر،اململكة العربية السعودية، ،دار املريخاألداء المالي لنظمات األعماللسعيد فرحات ،ا  330
 .290:،ص0222اجلامعية، الدار ،"المصرية المحاسبة ومعايير الدولية المحاسبة لمعايير وفقاً  المحاسبي واإلفصاح والتقويم القياس المالية المحاسبة" أمحد، نور 331

332 Donald E. Kieso and outhers, Intermediate Accounting, 14th edition,John Wiley & Sons, Inc., 2009,p:232 
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 :النقدية التدفق ات لق ائمة التطور التاريخي:المطلب الثاني  
 التدفقات النقدية قائمة وأصبحت، للمؤسسة النقدية التدفقات عن باملعلومات األخرية السنوات يف االهتمام تزايد
 املالية القوائم لعدم قدرة وذلك، العامل دول من العديد يف إعدادها املؤسسات على ينبغع اليت األساسية القوائم من

 الضخمة االستثمارات متويل مبصدر تتعلق تساؤالت عن إجابات جاهزة توفري على (املايل املركز وقائمة الدخل قائمة)
 التدفقات من وأ جديدة أسهم إصدار وأ االقراض طريق عن التمويل وهل يتم، األعمال مؤسسات هبا تقوم اليت

، معينة حلظة وليدة تكن مل النقدية التدفقات قائمة أن إىل اإلشارة جتدرو ، العمليات التشغيلية؟ من الصافية النقدية
  .  333اآلن عليه هع ما إىل وصلت حىت متتالية زمنية عرب مراحل تتابعت ودراسات جهود خالصة هع وإمنا

 على الوقوف من البد  كان،  اآلن عليه إستقرت الذي شكلالب النقدية التدفقات قائمة على التعرف أجل من
، تكوينها من أجل ذلتب   جهود خالصة كانت قائمةال  هذه أن إذ، القائمة هذه وتطور ةنشأ تصف لناتارخيية  حملة
 كل خالل القائمة ذتاخت حيث، واملضمون الشكل حيث من خالهلا تطورت، نسبيا   طويلة زمنية بسلسلة مرت فقد

 كيفية عن جيدا   مثاال   يقدم تطورها أن  كما،  334 ذاك آن ستخدمنيامل تاحاجات ىببلي  معينا امنوذج زمنية مرحلة
 طويلة لسنوات املالية القوائم ظلت فقد، عرب الزمن املختلفة املالية القوائم مستخدمع إحتياجات جتاوب احملاسبة مع 

 الالزمة املعلومات كل تقدمي على قادرة غري القوائم هذه أصبحت  حىت املايل واملركز الدخل قائميت مقتصرة على
مما  335 ، امللكية وحقوق واملطلوبات املوجودات يف التغري باببأس املتعلقة املعلومات تلك للمستخدمني وخاصة

 املراحل أهم إىل التطرق نحاولس استوجب استحداث قائمة التدفقات النقدية لتسد هذه احلاجة لدى املستخدم،  و
 :يأيتكما   النقدية التدفقات قائمة هبا مرت اليت الزمنية

 

                                                                   
 :ص،0229الثاين، العدد - 24 اجمللد –والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة ،جملةالنقدية التدفقات لقائمة المعلوماتي للمحتوى تحليلية دراسة ، أمحد دحدوح حسني 333

022،025. 
    -والتوزيع، للنشر وائل دار عمان، :األوىل،األردن الطبعة،العملية واإلستخدامات واألدوات األساليب –االئتمانيو  المالي التحليل في الحديثة اإلتجاهات ،حممد مطر 334

 .058،ص0223
 085:،ص2011 ،والطباعة عوالتوزي للنشر املسرية دار عمان، األردن، ،الثانيةالطبعة ،-وتطبيقي نظري مدخل – المالية القوائم تحليل ، فالح املطارنة غسان ، خنفر راضع مؤيد 335
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 النقدية فق اتالتد ق ائمة لنشأة االولى المرحلة:األول الفرع

" املنصرفو  الوارد مصادر قائمة" عليه طلقأ   مبسط حتليل صورة يف عديدة سنوات منذ القائمة هذه نشأت
 م 1961 عام يفو ، 336 املؤسسة امليزانية بنود يف التخفيضاتو  للزيادات عرض عملية سوى تتضمن مل اليتو 

 يف جاء إذ، (املخصصة األموال وقائمة النقدي فقالتد حتليل) بعنوان (2 ) رقم احملاسبية النشرة  (AICPA)أصدر
 تقرير يشملها وبأن للمسامهني املقدمة السنوية التقارير كل يف املخصصة األموال قائمة إدراج ضرورة النشرة هذه

  . 337املراجع

 اإلستخداماتو  الموارد ق ائمة مرحلة: الثاني الفرع

 القائمة اسم فيه عدل إذ /3 / رقم الرأي (A P B)  األمريكع احملاسبية املبادئ جملس أقر 1963 عام يف
 338.إلزامي ا القائمة هذه إعداد يكن ومل وعرضها إعدادها عملية وأوضح (واالستخدامات املوارد قائمة) إىل القدمية

 المالي المركز في التغيرات ق ائمة مرحلة:الثالث الفرع

 إىل احلاجة ظهرت، اإلفصاح عميلة إلستكمالو ( الدخل ئمةقاو  املايل املركز قائمة) التقليدية القوائم لقصور ظران
 (A P B)احملاسبية املبادئ جملس أصدر 0820 عام ويف، 339 اإلفصاح متطلبات تلبية على قدرة أكثر مالية قائمة

، ألخرىا القوائم جانب إىل إصدارها بإلزامية طالبو ، املايل املركزب التغريات قائمة به مسى الذي 08 رقم احملاسي رأيه
 إال، النقدي املفهوم يسمى الثاينو  العامل راساملال مفهوم يسمى األول مفهومني أساس على عدت   القائمة هذه كانتو 

 على املعدة املايل املركز يف التغري قائمة تتمكن أن دون اإلهنيارو  اإلفالس إىل الكربى الشركات بعض ضتعر   أن
 يف النقدي املفهوم أساس إىل تتجه الشركات جعل، ذلك عن مؤشرات إعطاء من(  العامل راساملال مفهوم أساس)

                                                                   
 .0002:،ص0225املريخ، أمحدحجاج،الرياض،دار ،تعريب0،جالمتوسطة المحاسبةوجيينات، جريي و كيسو دونالد  336
 .025_022:،مرجع سابق،صالنقدية التدفقات لقائمة المعلوماتي للمحتوى تحليلية دراسة ،دحدوح أمحد حسني 337
 .نفسهاملرجع     338
 .002،مرجع سابقالشريازي، مهدي عباس 339
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 (1رقم) البيان FASB املالية احملاسبة معايري جملس أكد له بيان أول ويف، 340 املايل املركز يف التغريات قائمة إعداد
 التأكد عدم درجة وتوقيت مقدار كل من  تقدير وه املايل للتقرير األساسية األهداف أحد أن على 1978 للعام

 اإلنتقاداتو  املشاكل من وختل مل، املالية القوائم باقع حال حاهلا القائمة هذه أن إال،  341النقدية بالتدفقات اخلاصة
 ذاته حد يف األموال مصطلح غموض إىل باإلضافة 342  األموال تكلفة حتديد وه رافقتها اليت الرئيسة املشاكل ومن

 العامل املال ورأس يعادهلا ماو أ النقدية مثل، لألموال املتعددة املفاهيم نتيجة قارنةامل إمكانية توفر عدم إىل يؤدي مما
 تعرضت فقد  معا بشكلو ، 343العمليات من األموال لتدفقات املتعددة التعريفات من الناجتة االختالفات من وغريها

 حاالت تصاعد بعد خاصة، وجدواها فعاليتها مدى حول جدلكانت حمل و  ،اإلنتقادات من للعديد القائمة هذه
 لتلك املالية القوائم كانت فقد، األمريكية املتحدة الواليات يف اإلقتصادية املؤسسات هلا تعرضت اليت اإلفالس

 معايري مبجلس  أدى مما، لديها النقدية السيولة يف از عج تواجه كانت بينما مرتفع أرباح صاىف عن تفصح املؤسسات
 املال  رأس مفهوم يف القصور أوجه على للتعرف منه حماولة يف واألحباث  الدراسات من عددب لقيامل املالية احملاسبة
 344:اآليت منها نذكر اإلنتقادات هذه أهم ومن، العامل
 للوحدات النقدية التدفقات عن يعرب ال احملاسي اإلستحقاق ألساس املايل املركز يف التغريات قائمة إستخدام  -

 ؛لوباملط بالشكل اإلقتصادية
 السيولة عن مفيدة معلومات يوفر ال العامل املال رأس مفهوم أساس على املايل املركز يف تاالتغري  قائمة إعداد  -

 ؛النقدي األساس على املعدة القائمة توفرها اليت كتلك املالية املرونةو 
 ؛لعاملا املال رأسو أ النقدية مثل باألموال اخلاصة املفاهيم لتعدد نتيجة اإلختالفات تعدد  -
 مناذج لتعدد نتيجة اإلقتصادية الوحدات بني السليمة للمقارنة اأساس املايل املركز يف التغريات قائمة تقدم ال  -

 ؛إعدادها
                                                                   

 .085ص سابق، مرجع،تحليل القوائم المالية و مدخل نظري تطبيقي ،آخرون و خنفر راضع مؤيد 340
 .089سبابق،ص مرجع ،المعايير إلى المبادئ من المعاصر المحاسبي النموذج ،حلوة رضوان حنان 341
 .002الشريازي،مرجع سابق، مهدي عباس 342
  .053:ص: سابق مرجع االستثمار، ألغراض المالية ئمالقوا تحليل ، الدين الدهراوي كمال 343
 ،جملةالعالمية الشركات من عدد بيانات على باإلعتماد تحليلية دراسة النقدية التدفقات لقائمة المعلوماتي المحتوى مع المالي التحليل أدوات تناغم مدىحممد، مالأ نوري 344
 .333:ص،2013 ،33العدد اجلامعة االقتصادية للعلوم بغداد كلية
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 ؛اآلخرين واملستخدمني للمستثمرين مفيدة غري منها املستقاة املعلومات  -
 املستخدمني من بالعديد أدى مما بالتضخم املالية القوائم من كغريها املايل املركز يف التغريات قائمة تعرف ال  -

 ؛العمليات فشلو أ جناح مدى لتقييم ا جترد أكثر معيار عن البحث إىل
 . املايل املركز وقائمة واخلسائر األرباح حساب من معلوماهتا على احلصول ميكن بل جديدة معلومات تقدم ال  -

 النقدية التدفق ات ق ائمة مرحلة :الرابع الفرع
 :345 التالية املهمة األسئلة عن األجوبة لتقدم النقدية لتدفقاتا قائمة جاءت

 ؟ الفرة خالل النقدية أتت أين من -
  ؟ الفرة خالل النقدية استخدمت اجملاالت أي يف -
 ؟ الفرة خالل النقدية رصيد يف الطارئ التغريو ه ما -
 عن الصادر 85 رقم األمريكع ياراملع على بناءا كانت النقدية الدفقات قائمة أن احملاسبية األدبيات أكدتو 

FASB  عن الصادر 2 رقم الدويل املعيارو  0892 عام IASC 0880 عام. 

 املعيار صياغة  تعد :النقدية التدفق ات بق ائمة الخاص ( 95 ) رقم المعيار مرحلة - أوال
 التقارير يف لنقديةا  التدفقات قائمة بنشر تطالب اليت املبكرة التصرحيات أحد 1987 عام  SFAS  95األمريكع

 النقد أسواق اهنيار إىل وأدت، 1987عام األمريكية البورصة بأسواق حلت اليت األزمة بعد والسيما للشركات السنوية
 وعلى النقدية التدفقات بيانات على الطلب زيادة على أساسع بشكل ذلك انعكس وقد، املستقبلية العقود وأسواق

 346،النقدية التدفقات قوائم بإعداد املطالبة إىل دفع مما، املعلومات تلكل احلاجة ةسألمب املعيار واضعع قناعة زيادة
  النقدية التدفقات قائمة باصدار 85 رقم املعيار خالل من FASB املالية احملاسبة معايري جملس طالب حيث

 عن الصادر 85 مريكعاأل املعيار وعرَّف 347،املايل املركزو  الدخل قائمة جانب إىل إصدارها يتم أساسية كقائمة

                                                                   
 .325 ص ،مرجع سابق ،-المحاسبة نظرية مدخل- المحاسبي الفكر تطور حنان، حلوة رضوان 345
 االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة،-تطبيقية دراسة - السورية الخاصة الشركات في واالقتراض االستثمار قرارات اتخاذ في النقدية التدفقات معلومات دور ، احللي نبيل346

 .005:ص،2006 ،األول العدد - 22 اجمللد –والقانونية
 .081-085ص،سابق مرجع،القوائم تحليل ،آخرون و فالح غسان 347
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FASB عن معلومات تقدم اليت القائمة اعتربها حيث، منها الغرض من إنطالقا  النقدية التدفقات قائمة 
 .348معينة زمنية فرة خالل اإلقتصادية للمؤسسة النقدية املدفوعاتو  النقدية املتحصالت

 خالل من وصبي FASB  كان  :22  رقم المعيار بإصدار خالل من  FASB أهداف -0
 املالية القوائم مع النقدية التدفقات قائمة بإعداد القيام بضرورة يقضع والذي 0892 لسنة  85  رقم املعيار إصدار
 349:التالية األهاف حتقيق  إىل ، األخرى السنوية
 ملنصرمة؛ا املالية الفرة خالل واخلارجة الداخلة النقدية التدفقات عن واهلامة الضرورية املعلومات بتقدمي القيام -
 املستقبلية؛ النقدية التدفقات توليد على الشركة مقدرة تقييم على غريهمو  واملقرضني املستثمرين مساعدة -
 واالستثمارية التشغيلية األنشطة يف تتمثل رئيسية جمموعات ثالثة إىل األموال واستخدامات مصادر تصنيف -

 والتمويلية؛
 خالل النقدية التدفقات على مباشر بشكل تؤثر ال اليت اريةواالستثم التمويلية العمليات حجم عن اإلفصاح -

 الدراسة؛ موضع املالية الفرة
 .الرشيدة واالستثمار التمويل ملعايري وفقا   وذلك، الشركة يف املتاحة األموال إدارة كفاءة مدى تقييم -
 :350بالتايل القيام نقديةال التدفقات قائمة عاتق على يقع سوف فإنه التنفيذ موضع األهداف تلك وضع أجل ومن

 .التشغيلية العمليات من واخلارجة الداخلة التدفقات عن اإلفصاح  -
 .االستثمارية العمليات من واخلارجة الداخلة التدفقات عن اإلفصاح -
 .التمويلية العمليات من واخلارجة الداخلة التدفقات عن اإلفصاح  -

 للمحاسبني اداحل االنتقاد بعد: النقدية اتالتدفق  بق ائمة الخاص (7 ) رقم المعيار مرحلة -ثانيا
 وحتسب، كاالستهالكات حتكمية وتقديرات توزيعات تتضمن هناأب ستحقاقاإل ساسأ ىعل املعدة املالية القوائم بشأن

                                                                   
348 Rober f.Mrigs and walter B.meinbs.Accounting the basis for business decision.s end edition, Mc.graw 
publishing company,1990,p:729. 

 .351-322: ،ص0202 عمان، إثراء،للنشر دار ،المتقدمة لماليةا اإلدارة  علع، حممد العامري 349
 .20-18ص ،0202عمان، للنشر، وائل دار ،-والتطبيقية العلمية األسس -المالية اإلدارة ،محيد أسعد 350
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 الكسبية للمقدرة دقيق مؤشر عن هبا الدخل يعرب ال مث ومن، التضخم ثرأ تراعع وال نقدا تتحقق مل ونفقات يراداتإ
 تقدم ال التقليدية واالستخدامات املصادر بقائمة واالستخدامات واملصادر العامل املال رأس مقاييس نأو ، للمؤسسة
 تشارتر وشركة Grant جرانت شركة - االمريكية الشركات بعض افالس) املؤسسةب السيولة عن وافية معلومات

Charter قوائمو ا املايل املركز يف التغريات قوائم يف موجب ودخل عامل مال رأس وجود رغم الثمانينات يف للزيت 
 املايل املركز يف التغريات قائمة لغاءإ  من البد كان  غريهاو  األسباب هذه خالل نم، و (االموال واستخدامات مصادر

 احملاسي املعيار تبين مت م 1992عام ويف، 351املالية احملاسبة نظام ملخرجات عام غرض ذات مالية قائمة  إحاللو 
 أصبح إذ " النقدية التدفقات قائمة "بعنوان املعدل (IASC) الدولية احملاسبة معايري جلنة عن الصادر (7) رقم الدويل
 إىل النقدية التدفقات قائمة إعداد أصبح وبذلك، 0882 الثاين كانون من ا   إبتداء املالية القوائم على املفعول ساري
 352.التاريخ ذلك منذ زماال أمرا األخرى الرئيسية املالية القوائم جانب

 احملاسي املعيار يتناول: IAS 07 السابع الدولي المحاسبي للمعيار المف اهيمي اإلطار  -0
 الداخلة النقدية التدفقات قائمة يعرض الذي اخلزينة تدفقات جدول بناء متطلبات( IAS 07) السابع الدويل

 حماسبية دورة خالل ومتويل استثمار، استغالل دورة: طهالنشا الرئيسية للدورات تبعا املؤسسة خزينة من/إىل واخلارجة
 حول املعلومات عن الكشف على الشركات IAS 07  الدويل احملاسبة شجع املعيار فقد بالتايل، و سنةب عادة حمددة

 . 353األعمال لكل النقدية التمويل تدفقاتو   واالستثمار التشغيل
 22 رقم احملاسي املعيار0821 مارس يف IASC الدولية بيةاحملاس املعايري جلنة أصدرت: المعيار نشأة 0-0

 التطبيق يف كبرية صعوبة لقع البداية يف املعيار هذا، 20/20/0828 يف للتطبيق والقابل التمويل جبدول واخلاص
 التمويل جدول تسمية تغيري مت 0882 سنة ويف، النتائج حسابات جدول هلا دورة لكل بتطبيقه اإللزام من بالرغم

                                                                   
 .28،ص0888 ،ق،مصرالزقازي ،التكامل مكتبة،الثانية الطبعة ،-المساهمة شركات محاسبة -المتوسطة المالية المحاسبة توفيق، شريف حممد  351
 التحليل – األفقي التحليل – النقدية التدفقات قائمة – العمومية  الميزانية الدخل قائمة – المحاسبية المالية القوائم وتفسير وتحليل إعداد علع، حسني أمحد حسني 352

 .185:ص، 2006 ،مصر،احلديث،إلسكندرية اجلامعع املكتب ،المالية النسب _الرأسي
353 Barry Elliott and Jamie Elliott,Financial Accounting and Reporting, 11th Edition,prentice hall 0222, p:72 
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 عن 0883 سنة يف IASC أعلنتو  ED 36، 354 مشروع  مبوجب  IASC طرف اخلزينةمن تدفقات جبدول
 بنفس االحتفاظ مع 0821 سنة املنشور السابق املعيار ألغى والذي املعدل IAS 07 السابع الدويل احملاسي املعيار

 .املعيار رقم
 حول املالية القوائم ملستخدمع اتاملعلوم وتوفري، اإلفصاح إىل IAS 07 يهدف: المعيار هدف 0-5

 إىل بدوره يصنفها الذي النقدية التدفقات جدول بواسطة 355 للمؤسسة يعادهلا وما النقدية يف احلاصلة التغريات
 : 356 يلع ما تقييم على مستخدميها املالية القائمة هذه تساعد، متويل، استثمار، استغالل: هع رئيسية دورات ثالث
 املستقبل؛ يف موجبة نقدية تدفقات ليدتو  على املؤسسة قدرة -
 التوزيعات؛ سدادو  االلتزامات مواجهة على القدرة تشخيص -
 .النقدي والربح احملاسي الربح بني الزمين التباعد تفسري -

 ق ائمة إلى المالي المركز في التغيرات ق ائمة ق ائمة من اإلنتق ال أسباب:الثالث الفرع
 النقدية التدفق ات

 يف التغريات قائمة من بدال   النقدية التدفقات قائمة إعداد بضرورة ؤسساتامل الدولية اسبيةاحمل معايري ألزمت
 357: التالية لألسباب املايل املركز

 رأس على احملافظةو أ السيولة قياس يف متمثلة كانت سواء املايل املركز يف التغريات قائمة أهداف وضوح عدم -0
 التقييم؛ ألغراضو أ املال

 طرق اختالفو أ القائمة عرض وشكل أسلوب اختالفو أ املصطلحات وضوح لعدم نتيجة ملقارنةا صعوبة  2-
 القائمة؛ عناصر بعض تبويبو أ تصنيف

 .النقدية التدفقات إمجايل وليس املايل املركز يف التغري صايف عن التقرير يتم  3-

                                                                   
354 Robert Obert, Pratique internationale de la comptabilité et de L’audit, DUNOD, paris 1994, P:223. 

 .85،مرجع سابق، ص- العملية و النظرية الجوانب-يالمال اإلبالغ و المحاسبة معاييرأبو نصار حممد و مجعة محيدات،  355
 .302مرجع سابق، ص دليل المحاسب إلى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحديثة طارق عبد العال محاد، 356
 .82:ص،0،0220و الدراسات التجارية، العدد  ،اجمللة العلمية للبحوث-دراسة نظرية تطبيقية-مدى مالئمة قائمة التدفقات النقدية في اتخاذ القراراتمنصور حممد، 357
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 ق ائمة ىإل المالي المركز في التغيرات ق ائمة بين اإلختالف ات أهم:الخامس الفرع
 النقدية التدفق ات

 مصطلح مبفهوم يتعلق والذي منهما كل مبوجبه تعد الذي املدخل  أمهها من القائمتني بني إختالفات عدة توجد
 النقدي التدفق قائمة بينما، العامل املال رأس مبعىن األموال مفهوم على تقوم املايل املركز يف التغري فقائمة، األموال

 :القائمتني بني االختالفات أهم يبني التايل واجلدول .358املعادلة والنقدية النقدية مبعىن والاألم مفهوم على تقوم

 النقدية التدفق ات ق ائمةو  المالي المركز في التغيرات ق ائمة بين مق ارنة :(54) رقم جدول  

 قائمة التدفق النقدي قائمة التغيرات في المركز المالي البيان

 .األموال مبعىن النقد والنقدية املعادلة  .عىن رأس املال العاملاألموال مب تعريف األموال

إظهار وتفسري التغريات احلادثة يف رصيد  أهداف القائمة

 .صايف رأس املال العامل

إظهار وتفسري التغريات احلادثة يف رصيد 

 .النقدية

تعرض مصادر واستخدامات رأس املال العامل  شكل القائمة

. 

امات النقد حسب تعرض مصادر واستخد

 .متويلية ، ا ستثمارية، تشغيلية: األنشطة 

، والطريقة غري املباشرة، الطريقة املباشرة أسلوب اإلعداد

 .والطريقة الثانية هع األكثر شيوعا

والطريقة ، والطريقة غري املباشرة، الطريقة املباشرة

 .األوىل هع األكثر إفصاحا  

 .ال تعرض يف صلب القائمة  .ة تعرض يف صلب القائم بنود غير نقدية

الطبعة ، واألدوات واالستخدامات العملية األساليب: االتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالئتماني. مطر حممد :المصدر
 010 :ص، 0221، دار وائل للنشر: عمان. الثانية

                                                                   
  .012 ص سابق، مرجع،الطبعة األوىل االئتماني، و المالي التحليل مطر، حممد358
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 مزاياهاو  أهدافهاو  النقدية التدفق ات ق ائمة أهمية: الثالث المطلب

 ق ائمة التدفق ات النقدية أهمية: ألولا الفرع

 املعايري بوضع واملختصة املختلفة اهليئاتو أ الباحثني لدى سواء كبري باهتمام النقدية التدفقات قائمة حظيت
 ؛359املستقبلية بالتدفقات التنبؤ على قدرهتال وكذلك توفرها اليت املعلومات ألمهية نتيجة، احملاسبية

 واليت، األموال واستخدام مصادر عن وضوحا أكثر معلومات تقدم كوهنا يف النقدية التدفقات قائمة أمهية تربز
، االستحقاق أساس على انتعد القائمتني كال أن إذ، جدا خمتصرة بصورة وامليزانية النتائج حسابات من كل تعرضها

، واخلارجة الداخلة قديةالن التدفقات لكل لتفصيلعا امللخص - جممعةو أ منفردة– انتعرض ال أهنما إىل باإلضافة
 التالعب خماطر من أمانا أكثر تعترب ةديالنق التدفقات قائمة أن كما،  360الفرة خالل النقدية واستخدامات مصادرو أ

 أن جدا الصعب من   أن إال، وحساباهتا للشركة املالية باألرقام التالعب  سهولة من بالرغم أنه حيث، باألرقام
 الربح بصايف التالعب املمكن من حيث، كثب عن الشركة نقدية مراقبة جيب هلذا  املقبوضة بالنقدية تتالعب

 وميكن،  361النقدية التدفقات قائمة استخدام عند ذلك يصعب بينما طرق عدة باستخدام عليهو ه مما أكرب وإظهاره
 :362 ــــهذه  القائمة يف كوهنا تسمح ب أمهية نبلور أن

 ؛ التدفقات النقدية تبعا للدورات الرئيسية لنشاطهاقياس مدى قدرة املؤسسة على توليد   -
 الدائنني واملسامهني؛و إبراز مدى كفاية السيولة للوفاء بالتزامات املؤسسة حن -
 إبراز اهلوة بني النتيجة واخلزينة؛ -
 قياس أثر التدفقات االستثمارية والتمويلية على الرحبية؛ -

                                                                   
 .0885 الرياض، سعود، امللك جامعة الثانية، الطبعة ،المالية التقارير تحليل ، إبراهيم تركع حممود 359
 248.-247 :ص سابق، مرجع وجيانت، جريي كيسو دونالد   360
 الصناعية الشركات من لعينة تحليلية دراسة : األردنية العامة المساهمة الشركات الصناعية أداء لتقييم النقدية التدفقات قائمة استخدام، قيس، الكيالين ثائر، قدومع 361

 .002: ص ،2006 ،األول العدد ،التاسع اجمللد ،ألردنيةالتطبيقية للعلوم األردنية المجلة،2663-2666سنة مابين العامة المساهمة
 .. 51ص ،0223 اإلسكندرية، احلديث، العريب املكتب ،الطبعة اخلامسة ،معاصر تحليل مدخل المالية اإلدارة ، إبراهيم هندي منري 362
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 ؛363إبراز درجة املرونة املالية لدى املؤسسة -
يف حتسني مبدأ القابلية للمقارنة بني املؤسسات كوهنا تستبعد اآلثار النامجة عن استخدام املعاجلات  تساهم -

 احملاسبية املختلفة؛
 .ودرجة التأكد املتعلقة بالتدفقات النقدية املستقبلية، تعطع مؤشر ملبالغ وتوقيت -

 أهداف ق ائمة التدفق ات النقدية:الفرع الثاني

 كل عن املالية القوائم ملستعملع مالئمة معلومات توفرييف  تدفقات النقديةقائمة ال من الغرضيكمن 
يف  التغري مقدارو  استخدمت فيماو  النقدية مصادر معرفة أي، الفرة خالل النقدية للمؤسسة املدفوعاتو  املتحصالت

وحسب  364، ديةالتدفقات النق صايفو  الدخل صايف بني االختالف مصادر وحتديد، الفرة خالل النقدية رصيد
 قدرة لتقييم املالية القوائم ملستعملع قاعدة تقدمي إىل يهدف اخلزينة تدفقات فإن جدول (scf) النظام احملاسي املايل

 هذه استعمال حول معلومات وكذلك، يعادهلا وما (اخلزينة تدفقات) نقدية تدفقات توليد، على املؤسسة
 : 366  التالية املهمة األسئلة عن األجوبة توفر  يةالنقد قائمة التدفقات فإن وهكذا، 365التدفقات

  فرة معينة ؟ خالل النقدية من أين تأيت   -0
  هذه الفرة؟ أثناء يف النقدية كيف كان استخدام   -0
 الفرة؟ خالل النقدية رصيد يف التغري كان كيف  -3

 367: ليةالتا األهداف حتقيق يف تساهم النقدية التدفقات قائمة  فإن عام وبشكل
  ؛املستقبل يف نقدية تدفقات توليد على الشركة قدرة حتديد -
 ؛ فيها احلاصلة التغريات مسببا لطبيعة  الواضح الفهم لتوفري وسيولتها الشركة أرباح جودة لتقييم مقاييس إجياد -

                                                                   
 .82:ص مرجع سابق،،- العملية و النظرية الجوانب-المالي اإلبالغ و المحاسبة معاييرأبو نصار حممد ، مجعة محيدات،  363
 224 .ص سابق، مرجع المحاسبة نظريةالشريازي، مهدي عباس 364
 .-35 املادة مرجع سابق، 156 /.08 رقم التنفيذي املرسوم 365

366 Donald E. Kieso and outher, Intermediate Accounting, Op.cit,p:228. 
 ،00 العدد والدراسات، لألحباث املفتوحة القدس جامعة جملة ،لألسهم العادية يةالسوق العوائد تفسير في النقدية التدفقات مقاييس أثرالظاهر، مفيد ، مؤيد العطعوط سامح 367

 .91:ص،2010 األول، تشرين
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 عن اإلستثمارية األنشطة عن اخلارجة التدفقات زادت كلما أنه حيث الشركةو منو  توسع عن مؤشرات تقدمي -
 ؛ توسعهاو  األنشطةو من على جديا دليال ذلك كان كلما،  األنشطة لتلك الداخلة النقدية التدفقات

 اإلئتمان وسياسة األرباح توزيع سياسة مثل  الشركة إلدارة املالية السياسات عن  ووفية واضحة صورة إعطاء -
 . غريهاو  التوزيعو 

 مزايا ق ائمة التدفق ات النقدية: الفرع الثالث
 :368قائمة التدفقات النقدية  امليزات التالية  حتقق
 ؛ للمؤسسةمعرفة املركز النقدي  -
 ؛على سداد اإللتزامات املستحقة من خالل السيولة املتوفرة  املؤسسةبيان مدى قدرة  -
 ؛التمويلية و اإلستثمارية و بيان التدفقات النقدية املتعلقة بالنشاطات التشغيلية  -
 ؛صايف التدفقات النقدية املتحققة من النشاطات التشغيلية و لدخل الوقوف على الفرق بني صايف ا -
ومعرف درجات عدم التأكد احمليطة هبذه ، علة هوليد تدفقات نقدية يف املستقبل املؤسسةتقييم قدرة  -

 ؛التدفقات
 ؛درجة عدم التأكد احمليطة هبا و التنبا بالتدفقات النقدية املستقبلية  -
  ؛املؤسسةغري املتاحة لإلستخدام يف و املقيدة  التعرف على النقدية الكعادلة -
ذاهتا بني الفرات االمالية  املؤسسةيف و مقارنة املراكز النقدية وفقا لقائم التدفقات النقدية بني املنآت املختلفة  -

 ؛املختلفة 
النقدية  املؤسسةكذلك سياسات ،  استبداهلاو فيما يتعلق باألصول غري املتداولة  املؤسسةالتعرف على سياسة  -

 .مقرضهو القروض كماحنة و املختلفة فيما يتعلق بأسهم اخلزينة  

 
 

                                                                   

 .022:،ص0229إثراء للنشر و التوزيع،الشارقة،عمان،  ،الطبعة األوىل ،IAS /IFRS،2667معايير التقرير المالية الدولية خالد اجلعارات،368
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 إعداده  رقط  و لخزينة  مكونات جدول تدفق ات ا:المبحث الثاني  
 

، التمويلية و اإلستثمارية و فهناك التدفقات النقدية التشغيلية، ختتلف التدفقات النقدية من حيث طبيعتها
لكل منها قدرة على توفري معلومات تساعد يف حتسني عملية التنبأ  و، ةولكل من هذه التدفقات داللة خمتلف

على هذا األساس و  369املؤسسات،كما ميكن أن يكون هلا دور يف عملية تقييم أداء ،  بالتدفقات النقدية املستقبلية
 وفقحسب مصادرها جدول تدفقات اخلزينة يقدم مداخيل وخمارج املوجودات املالية احلاصلة أثناء السنة املالية فإن 

يتم عرض املعلومات يف قائمة التدفقات النقدية ، و 370اإلستثماريةو التمويلية و هع التشغيلية ، ثالثة جمموعات رئيسية
 غري املباشرة ؛و وفق طريقتني املباشرة 

 :وسنتطرق خالل هذا املبحث إىل النقاط التالية 

 تدفق ات أنواعو تبويب أ  يمكن نقولو أ:مكونات جدول تدفق ات الخزينة  المطلب األول  
 النقدية

 النقدية التدفق ات ق ائمة إعداد: الثاني المطلب

 النقدية التدفق ات ق ائمة عرض طرق:الثالث المطلب

 

 

                                                                   
369 Hackel, K. and Livnat, J,Cash Flow and Security  Analysis, Irwin Professional Publishing, Chicago, USA,1996, p :8. 

التقييم و احملاسبة و حمتوى الكشوف املالية و عرضها و كذا مدونة احلسابات و قواعد سريها،اجلريدة الرمسية    ،حيدد قواعد0229يوليو  01املوافق  0208رجب  03قرار مؤرخ يف   370
 .01:، ص0228مارس  21،05/  08ة اجلزائرية،العدد للجمهوري
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 تدفق ات أنواعو يمكن نقول تبويب أو أ:مكونات جدول تدفق ات الخزينة  المطلب األول  
 النقدية

 ، مما يسمح والتمويلية واالستثمارية التشغيلية للنشاطات اجزاء ثالثة اىل النقدية التدفقات قائمة تصنف
 تلك بني للعالقة تقييم ايضا ويوضح للشركة املايل الوضع على النشاطات تلك اثر على حلكمبا القائمة ملستخدم

 371النشاطات

 التدفق ات التي تولدها األنشطة التشغيلية: الفرع األول

 على املؤسسةمقدرة  معرفة حىت تتمكن من، لتشغيليةا األنشطة عن معلومات النقدية التدفقات قائمة توفر
 وتغطية االلتزامات لسداد نقدية توليد تدفقات على مقدرهتا تقييم خالل من املستقبل يف موجبة نقدية تدفقات توليد
غريها من األنشطة و األنشطة اليت تتولد عنها منتجات التشغيلية يف  وتتمثل األنشطة،  372التشغيلية األنشطة كافة

املصروفات املتعلقة بالنشاط الرئيسع و تؤدي هذه األنشطة إىل خلق اإليرادات ، و غري املرتبطة باالستثمار والتمويل
 .ساس اإلستحقاق أللمشروع ومن مث تؤثر يف قائمة الدخل الذي يتم إعدادها على 

 األنشطة من قديةالن التدفقات مهيةأ تربز:  التشغيلية  نشطةاألالتدفق ات التي تولدها  أهمية   -أوال  
 اخلارجة النقدية التدفقات لتغطية كافية داخلة نقدية تدفقات توليد على املؤسسة قدرة مدى على الداللة يف التشغيلة
، 373ورحبيتها املؤسسة سيولة جودة على ذلك دل موجبا النقدية التدفقات صايف كان كلماو ، للتشغيل الالزمة

 من انطالقا نقدية تدفقات توليد على املؤسسة لقدرة أساسا توفر يليةالتشغ النقدية فالتدفقات فإن باختصارو 
 .التشغيلية أنشطتها

                                                                   
 80:سابق،ص مرجع ،االستثماري القرار على وتأثيرها النقدية التدفقات قائمة أهمية ،اهلام جعفر ،عالء الساعدي 371
 .005ص،0881 السعودية، ،0 العدد ,31 اجمللد،العامة، اإلدارة جملة ،النقدية التدفقات لقائمة اإلعالمي المحتوى الوابل، على بن الوابل 372
 .املرجع نفس 373
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 من النقدية التدفقات تقسيم وميكن:  التشغيلية النشاطات من النقدية التدفق ات أقسام   -ثانيا
 :374إىل التشغيلية النشاطات

 حتقيق إىل وتؤدي للمؤسسة العادي طبالنشا مباشر بشكل املتعلقة النفقات وهع:اإليراديه   النفق ات  -1
 :إىل مقسَّ وت  ، األرباح

 وتؤدي للمؤسسة العادي بالنشاط مباشر بشكل متعلقة جارية نفقات وهع :دورية إيراديه نفق ات :0-0
 :مايلع  الدورية يراديه اإل النفقة خصائص ومن، فوري ربح حتقيق إىل

 هبا؛ التنبؤ وميكن واالنتظام بالدورية تتصف  -
 املالية؛ بالدورة مرتبطة فورية خدمة على احلصول منها الغرض -
 ؛(إدارية /متويلية /تسويقية /إنتاجية) املؤسسة وظائف إحدى مع مباشرة عالقة هلا -
 واإليراد؛ النفقة بني سببية عالقة هناك -
 .املؤجلة ديةاإليراو أ (الرأمسالية)األخرى النفقات مع بالقياس نسبيا   صغري اإليراديه النفقة حجم -

 ومن سنة مالية من أكثر إىل متتد مستقبلية إيرادات حتققإىل  تؤدي نفقات هع مؤجلة إيراديه نفق ات :0-5
 :يلع ما املؤجلة اإليراديه النفقة خصائص

 التأسيس؛ مصاريف مثل) دورية غري وأغلبها منتظمة غري - 
 مالية؛ دورة من ألكثر منها يستفاد خدمات تقدم -
 ؛املؤسسة ووظائف النفقات هذه أغلب بني مباشرة عالقة يوجد ال -
 واإليراد؛ النفقة بني سببية عالقة هناك -
 .العمومية امليزانية يف النفقة هذه(إظهار) رمسلة ميكن -

 
                                                                   

: ص ،0220، مؤسسة الوارق للنشر و التوزيع، األردن، الطبعة األوىلالمحاسبة الدولية مع التطبيق العملي لمعايير المحاسبة الدولية، جربوع يوسف حممد، حلس سامل عبد اهلل،  374
025،021. 
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 :مها نوعني إىل اإليراديه اإليرادات وتقسم:اإليراديه اإليرادات -5
 .العادي املؤسسة نشاط من خدمة تقدميو أ سلعة عبي عن نتج إيراد كل وهع :عادية إيراديه إيرادات 5-0

 عوامل بسب للمؤسسة عادي غري نشاط عن نتج إيراد كل وهع : عادية غير إيراديه إيرادات  5-5
، تصدير إعانات، إنتاج إعانات مثل طرائق عدة من تنشأ وقد هبا التنبؤ يصعب اإليرادات وهذه، قتصاديةإ وأ إدارية
 ...كاحلروب استثنائية ظروف نتيجة عادية غري أرباح، ضريي إعفاء، سابقة قضايا على قضائية دعوى أرباح

 :375وتشمل هذه التفقات مايلع :  التشغيلية  نشطةاألالتدفق ات التي تولدها  انواع   -ثالثا
 من وأ خدمات تقدمي وأ السلع بيع من النقدية املتحصالت ومتثل : الداخلة النقدية التدفق ات -0

 وأ املتاجرة هبا ألغراض احملتفظ املالية األوراق بيع من النقدية املتحصالت وأ، ملدينةا حتصيل احلسابات
 .أخرى تشغيلية أنشطة من متحصالت

 البضاعة تكلفة مقابل النقدية املدفوعات ومتثل : الخارجة النقدية التدفق ات:الفرع الثاني -0
 تشغيلية مدفوعات أي وأ للعاملني دفوعاتوم باملوردين اخلاصة الدائنة سداد احلسابات وكذلك، اخلدماتو أ

 .أخرى

 :أهم التدفقات النقدية الناجتة عن أنشطة التشغيل  ويوضح اجلدول املوايل

 

 

 

 
                                                                   

 .002،009،مرجع سابق،ص،.مهدي عباس الشريازي 375
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 التدفق ات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل  52الجدول رقم  

 وخدمات كسلع بيعها عمليات ثم الوحدات وشراء انتاج :االعمالو ا التشغيل نشاطات
 خارجه نقدية تدفقات داخله قديةن تدفقات

 واجور كمرتبات للعاملين المسددة المبالغ بالنقد العمالء مبيعات -
 وخدمات سلع مقابل للموردين نقدية تسديدات - االجل البيع عمليات من نقدية تحصيل -
 والغرامات الضرائب نظير للحكومة نقدا المسدد - من النقدية االرباح توزيع متحصالت -

 (متاجرة استثمارات فائدة مصروف)المسددة الفوائد - االخري الشركات اسهم في ستثمارأ
 خيرية الغراض المسددة المبالغ - (استثمارات فوائد ايراد) الفوائد متحصالت -

  (للعمالء ردت التي المبالغ - (المتاجرة
  الموردون ردها التي المبالغ -
  لقضائيةا المنازعات من المحصلة النقدية -

، املكتبات شارع - التكامل مكتبة، الثانية الطبعة، المساهمة شركات محاسبة، المتوسطة المالية المحاسبة،  شريف توفيق حممد
 .28ص، 0888 مصر، الزقازيق

 التي تولدها أنشطة االستثمارو تدفق ات الخزينة المرتبطة باالستثمار أ: الفرع الثاني

بالتايل فإن أنشطة اإلستثمار ، و للمؤسسةالنقصان يف األصول طويلة األجل و ادة عن الزيهذه التدفقات  تعرب  
صول شراء وبيع األ، اإلستثمار يف شركات أخرى وحتصيلها أو تتأثر حبسابات طويلة األجل مثل إصدار القروض 

نازل عن أصل حتصيل لألموال عن طريق التو عمليات تسديد أموال من أجل اقتناء استثمار وهع تشمل ، 376الثابتة
 .طويل األجل

 :اخلارجة الناجتة عن أنشطة اإلستثمارو التدفقات النقدية الداخلة  يةأمهالتطرق إىل يلع و سنحاول يف ما

 
                                                                   

 . املرجع نفس 376
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 العمليات من النقدية التدفقات أمهية تظهر: التي تولدها أنشطة االستثمارأهمية التدفق ات   -أوال  
 زادت فكلما، انكماشهاو  إحنصارها درجة وأ املؤسسة ومنو  توسع درجة عن مؤشرا مقد  ت   كوهنا يف اإلستثمارية

 يعد ذلك فإن املنتجة صولاأل بيع من الداخلة النقدية التدفقات عن اإلستثمارية لألنشطة اخلارجة النقدية التدفقات
 .377 املؤسسة أنشطة وومن توسع على جيدا مؤشرا

 فصايف، املستقبلية واالنكماش والنم الحتماالت شركمؤ  االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات تستخدم
 زيادة عن يعرب ألنه، مستقبال األرباح يف وزيادة ومن احتماالت إىل يشري االستثمار أنشطة من السالب النقدي التدفق

 احلصول ماالتاحت من حتمله وما املالية االستثمارات زيادةو أ، اإلنتاجية الطاقة زيادة إىل تؤدي واليت الثابتة األصول يف
 . 378املستقبل يف وأرباح فوائد على

 :379وهذه التفقات تشمل : التي تولدها أنشطة االستثمارأنواع التدفق ات   -ثانيا
 بيعو أ املالية قورااأل اإلستثمارات من بيع من النقدية املتحصالت ومتثل :الداخلة النقدية التدفق ات -0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .              خبالف املخزون، أخرى أي موجودات

 أوراق يف اإلقتصادية الوحدة إستثمارات زيادة مقابل وعاتاملدف ومتثل :الخارجة النقدية التدفق ات -0
 .بيعها إلعادة وليس الوحدة نشاط لتسهيل اإلقتناء بغرض أخرى موجودات أي وأ مالية

 :أهم التدفقات النقدية الناجتة عن أنشطة اإلستثمار اجلدول املوايل يبنيو 

 

 

                                                                   
 .005ص،مرجع سابق  ،النقدية التدفقات لقائمة اإلعالمي المحتوى ،الوابل على بن الوابل 377

378 Francis Grandguillot, Analyse financière, 4e édition, Gualino éditeur, France, 2006, P :170. 
 .002:،مرجع سابق،صالنظرية المحاسبيةعباس، الشريازي 379
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 ثماراالستالتدفق ات النقدية الناتجة عن أنشطة    52الجدول رقم  

 واالستثمارات المنتجة االصول وبيع شراء، القروض وسداد منح عمليات :االستثمار نشاطات
 خارجه نقدية تدفقات داخله نقدية تدفقات

 كالمباني) المنتجة االصول بيع متحصالت -
 (السلعي .الملموسه غير واالصول

 المخزون دون) المنتجة االصول شراء مدفوعات - (
 الشركات اصدرتها التي السندات شراء مدفوعات -

 .للغير المؤسسة منحتها التي القروض مدفوعات - .االخري الشركات اسهم شراء مدفوعات -
 اصدرتها التي القروض تسديد متحصالت -

 .(للبيع ومتاحة حيازة استثمارات)االخري .المؤسسة
 
 

  الغير اصدرها اسهم في استثمارات بيع متحصالت -
  .للبيع ومتاحة حيازة استثمارات

  الغير اصدرها سندات في استثمارات بيع متحصالت -
  .للبيع ومتاحة حيازة استثمارات 

  .القروض خصمو ا بيع متحصالت -
 

، املكتبات شارع - التكامل مكتبة، الثانية الطبعة، المساهمة شركات محاسبة، المتوسطة المالية المحاسبة، توفيق شريف حممد

  .28ص، 0888 مصر، قالزقازي
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 التدفق ات الناشئة عن أنشطة التمويل: الفرع الثالث
وتعد أنشطة التمويل عن حقوق ، القروض وبنية األموال اخلاصة أو تكون نامجة عن تغيري حجم  تدفقاتهع 

مع ، غريهاو احلصول على القروض و ومن مث فهع تشمل إصدار األسهم  ،اخلصوم غري املتداولة طويلة األجلو امللكية 
 380مالحظة أن فوائد القروض تدخل ضمن األنشطة التشغيلية

 يف التمولية األنشطة من النقدية التدفقات أمهية تتأتى: أهمية التدفق ات الناشئة عن أنشطة التمويل   -أوال
 وأ كيةاملل حقوق من عملياهتا متويل يف املؤسسة سياسات عن كاملة صورة املالية القوائم مستخدمع تعطع كوهنا

 العسر تواجه ما فغالبا املؤسسة جتاوزته إن الذي، و باإلقراض للتمويل أقصى حد هناك أن باعتبار، باإلقراض التمويل
 هامة معلومات معرفة على املالية القوائم مستخدمع التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات تساعد كما،381 املايل
 منو أ أسهم إصدار من وأ داخليا ولدةامل موالاأل من وه هل لمؤسسةل التمويلع اهليكل على التعرفـب تتعلق

 إلجراء املعلومات هذه األعمال ومن واحتمال املال رأس هيكل تقييم يف نو الراغب نو احمللل ويستخدم، االقراض
 .382وحتليالهتم تقييماهتم

 :   383وهذه التدفقات تشمل:أنواع التدفق ات الناشئة عن أنشطة التمويل  -ثانيا
 الطويلة والسندات األسهم إصدار من النقدية املتحصالت ومتثل :الداخلة النقدية التدفق ات -0

 .القروض على أخرى كاحلصول متويل أي مصادر وأ جلاأل

 حقوق من جزء رد وأ األرباح توزيعات شكل يف املدفوعات ومتثل : خارجةال النقدية التدفق ات -0
 .جلاأل طويلة القروض سدادو أ امللكية ألصحاهبا

 :فيما يلع أهم التدفقات النقدية الناجتة عن األنشطة التمويلية و 

                                                                   
 ،00العدد،مستقبلية حبوث جملة،اإلستثمار و لللتنمية الموصل مصرف على بالتطبيق،العراقية التجارية المصارف في النقدية التدفقات قائمة إلعداد دراسة ،خضر سامع نادية 380

 .008:ص ،0229
 .005:ص،مرجع سابق ،النقدية التدفقات لقائمة اإلعالمي المحتوى الوابل،، على بن الوابل 381

382 Francis Grandguillot, Analyse financière, Op.cit, p 170.  
 .002:مرجع سابق،ص، نظرية المحاسبة،عباس  الشريازي 383
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 مويليةنشطة التاألالتدفق ات النقدية الناتجة عن   52الجدول رقم  

 االجل قصير واالقتراض االجل طويلة القروض اصحاب ائنيهاد و مالكها مع المؤسسة عمليات :التمويل نشاطات

 خارجه نقدية تدفقات داخله نقدية تدفقات

 للمالك النقدية االرباح توزيعات سداد - (الملكية حقوق)االسهم اصدار متحصالت -

 الخزانة اسهم لشراء تسديدات - الدفع واوراق السندات اصدار متحصالت -

 النقدية القروض تسديد مدفوعات - قصيرة اخري اقراض عمليات من متحصالت -

، املكتبات شارع - التكامل مكتبة، الثانية الطبعة، المساهمة شركات محاسبة، توسطةالم المالية المحاسبة، توفيق شريف حممد
 .28ص، 0888 مصر، الزقازيق

 بمسبباتها األنشطة إرتباط: الرابع الفرع
 :ميكن بيان إرتباط األنشة السابقة مبسبباهتا يف اجلدول اآليتو 

 بمسبباتها األنشطة إرتباط 52الجدول رقم  

 مصرف على طبيقبالت، العراقية التجارية المصارف في النقدية التدفقات قائمة إلعداد دراسة، خضر سامع نادية :المصدر
 .008:ص، 0229سنة، 00العدد، مستقبلية حبوث جملة، اإلستثمارو  لللتنمية الموصل

 أنشطة التشغيل
 أنشطة التمويل شطة اإلستثمارأن

 قائمة الدخل

 األصول المتداولة فيما عدا النقدية 

 الخصوم المتداولة

 الخصوم غير المتداولة طويلة األاجل  األصول غير المتداولة طويلة األجل
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ستبعد من قائمة التدفقات يجب أن ت  التمويل فو بالنسبة للعمليات غري النقدية املتعلقة باإلستثمار :مالحظة 

إلسحواذ على األصول من خالل ومن أمثلة هذه العمليات ا، فصح عنها يف مكان آخر كاإليضاحاتوي  ، النقدية
 .إصدا أسهم مقابل احلصول على أصول، حتويل الديون إىل حقوق ملكية، التأجري التمويلع

 :اخلارجة مصنغة على أساس النشاط من خالل اجلدول التايلو وميكن أن نبني التدفقات الداخلة 
 الخارجة مصنفة على أساس النشاطو التدفق ات الداخلة  (00)الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 النقدية التدفق ات ق ائمة إعداد: الثاني المطلب

 .معينة خطوات تتبع خالل من كذلكو  أساسية مقومات إىل إستنادا النقدية التدفقات قائمة إعداد يتم

 

 أنشطة تمويلية

 سداد توزيعات؛ 
 تسديد ديون؛ 
 اسرداد أسهم رأس املال. 

 استثمارية أنشطة

 معدات؛ و عقارات،آالت شراء 
 شراء أوراق مالية؛ 
 تقدمي قروض ملؤسسات أخرى. 

 أنشطة تشغيلية

 النفقات تتجاوز عندما -
( املصروفات)النقدية

 النقدية املتحصالت
 (.اإليرادات)

 مجمع النقدية

 استثمارية أنشطة

 ومعدات؛ آالت و عقارات بيع

 مالية؛ أوراق بيع

 .أخرى ملؤسسات دمةاملق الديون حصيل

 تمويلية أنشطة

 ملكية؛ حق شكل يف مالية أوراق إصدار

 .إصدار ديون و سندات

 تشغيلية أنشطة

 املتحصالت تتجاوز عندما
 النقدية املدفوعات(اإليرادات)النقدية

 (.  املصاريف)

 الثانية،دار العربية ألول،الطبعةا ،الجزء المتوسطة حجاج،المحاسبة حامد أحمد ويجانت،تعريب وجيري كيسو دونالد:المصدر
 .244،ص2664، المريخ
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 النقدية التدفق ات ق ائمة إعداد مقومات:األول الفرع
، اجلردية التسويات بعد املعدل املراجعة ميزان أساس على انعدَّ ت   اللتان املايل املركز قائمةو  الدخل لقائمة خالفا

 384 :مصادر ثالث من إعدادها يتم النقدية التدفقات قائمة فإن
 امللكية وحقوق واخلصوم األصول على حدثت اليت التغريات عن معلومات وتعطع :املقارنة العمومية امليزانية -0

 هنايتها؛ حىت بدايتها من الفرة خالل
 أنشطة تغطية يف العام خالل استخدامها مت اليت النقدية عن معلومات تقدمي يف تفيدو  :السنوية الدخل قائمة -0

 ؛(احملاسبية الفرة)العام خالل توليدها مت اليت وتلك، اجلارية العمليات
 مت اليت النقدية املبالغ حتديد تفيد إضافية معلومات توفر حيث العام األستاذ دفر من انتقاؤها ويتم :إضافية بنود -3

 385.املالية الفرة خالل استخدامها أو دميهاتق
 ال وهذا، معينة حلظة يف للمؤسسة صورة متثل امليزانية أن وه واحدة دخل وقائمة مليزانيتني احلاجة سبب عزىوي  

 نيةوميزا الفرة لبداية ميزانية له توفرت إذا إال امليزانية بنود يف احلاصلة التغريات على التعرف من القائمة معد نميك  
 ومتثل تراكمع أساس على تعد الدخل قائمة لكون فيعود واحدة دخل بقائمة االكتفاء سبب أما، لنهايتها أخرى
 .386 تشملها اليت للفرة سجال  

 خطوات إعداد ق ائمة التدفق ات النقدية:الفرع الثاني

 : 387التالية اتاخلطو  على السابقة الثالثة املصادر على إعتمادا النقدية التدفقات قائمة إعداد مير

 آخرها؛و  فرة أول بني النقدية رصيد بني فرقا بوصفه النقدية يف التغري حتديد :األولي الخطوة

                                                                   
 .530: ،صسايق مرجع ،المالية المحاسبة مجال في متقدمة دراسات وصفع، املكارم أبو 384
 092:ص ،2005 املسرية، ردا :،عمانالثالثة الطبعة ،الثاني الجزء المالية المحاسبة أصول ،و آخرون الدين حسام اخلداش 385
 .329 :،ص 2000 للنشر، املستقبل دار، عمان،الثانية الطبعة ،المالي والتحليل المالية اإلدارة في مقدمة مفلح، عقل 386
 .322-323:مرجع سابق،ص،المعايير إلى المبادئ من المعاصر المحاسبي النموذجحلوة، رضوان حنان 387
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 وحتويل احلالية الدخل قائمة حتليل يتطلب هذاو  التشغيلية نشطةاأل من النقدي التدفق صايف حتديد: الثانية ةو الخط
 عن بيانات يتطلب وكذلك امليزانيتني مقارنة أيضا طلبيت كما النقدي األساس إىل اإلستحقاق أساس من الدخل

 ؛ املباشرة غربو  املباشرة الطريقتني أحد إستعمال ميكن النقطة هذه يفو ، منتقاة عمليات

 التغريات بقية  حتليل جيب إذ، التمويلية األنشطةو  اإلستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات حتديد :الثالثة الخطوة
 .النقدية على أثرها ملعرفة  امليزانية باتحسا يف، األخرى

 النقدية التدفق ات ق ائمة عرض طرق:الثالث المطلب
 التدفقات قائمة تظهر املباشرة الطريقة فبموجب، املباشرة وغري املباشرة : بطريقتني النقدية التدفقات قائمة تعد

 النقدية واملدفوعات للمقبوضات الرئيسية ناصرالع يف ممثلة   التشغيلية نشطةاأل من النقدية التدفقات صايف النقدية
 التدفقات صايف احتساب يتمف املباشرة غري الطريقة أما، الدخل صايف مكونات من اشتقاقها يتم اليت لعملياتل

 على تعديالت إجراء خالل من أي، النقدية على ثرأ هلا اليت الدخل صايف من البنود تلك طرح وأ بإضافة النقدية
 يأخذ أنه مبعىن، اإلستحقاق ساسأل وفقا   واملع د الدخل قائمة من املستخرج( الدخل صايف) احملاسي ربحال صايف رقم

 لألساس وفقا   ت عد النقدية التدفقات قائمة أن حني يف، النقدية وغري النقدية واملصاريف اإليرادات باحلسبان
 النقدية التدفقات لعرض بديلة طريقة  مبثابة وهع ثةثال طريقة يذكر من احملاسبية األدبيات يف ويوجد كما،  388النقدي

  هذه وتبدأ، Modified Indirect Method  املعدلة املباشرة غري الطريقة التشغيلية وهع النشاطات من
 يف املوجود التنظيم نفس مياثل االجتاه هذا فإن  عموماو  الدخل قائمة يف وردت كما واملصروفات باإليرادات الطريقة
 389.واملصروفات اإليرادات عن التفصيالت من املزيد مع املباشرة الطريقة

 
 
 

                                                                   
 احملاسي النظام حول األول الدويل امللتقى فعاليات ضمن مقدمة حبثية ،ورقةالمؤسسة داخل المالي التحليل على الدولية المحاسبية المعايير أثر الرزاق، عبد مفيدة،عريف حيياوي 388
 . 8:،ص0202الوادي، اجلامعع آفاق،املركز و الدولية،جتارب،تطبيقات احملاسبية املعايري ظل يف املايل
 .012:ص،0222،مصر ،اجلامعية الدار ،والعربية والبريطانية األمريكية المعايير مع والمقارنة الدولية المحاسبة معايير شرح : المحاسبة اييرمع موسوعة، محادعبد العايل  طارق 389
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 الدولية المحاسبية المعايير وفق  الخزينة تدفق ات جدول  إعداد طرق: األول الفرع
 مع النقدية التدفقات قائمة إعداد يف املباشرة الطريقة استخدام هتفضيلعن أعرب جملس معايري احملاسبة املالية 

 املباشرة غري الطريقة استخدام وعند، 390باستخدام أي من الطريقتني مساحه أي، املباشرة غري لطريقةا استخدام جواز
 هذاو  العمليات من النقدية التدفقات بقائمة يلحق جدول يف اإلفصاح يتم أن بد ال احملاسبية املعايري متطلبات وفق

 بني الفرق أن إىل اإلشارة من بد الو ، مباشرة غريال الطريقة تتضمنها اليت نفسها املعلومات إىل الوصول إىل يؤدي
 كيفية ختتلف الو  العمليات من النقدية التدفقات حتديد كيفية يف فقط ينحصر، مباشرة الغري الطريقةو  املباشرة الطريقة
 يف، ليةالعم املمارسة أن إال، 391 الطريقتني بني اإلستثماريةو  التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات صايف إعداد

 العظمى الغالبيةحيث أكدت البحوث على أن ، 392مباشرة غريتعتمد على الطريقة  الكيانات من العظمى الغالبية
 :التايل الشكل ينب كما مباشرة غري الطريقة على تعتمد( ٪88) العاملية الشركات من
 

                                                                   
390 Paul D. Kimmel , and outhers, Financial Accounting,  1 th Edition, John Wiley & Sons, Inc. United States of 
America, 2011,P :626 . 

 .8:،ص08 :العدد،اإلدارية للعلوم العراقية ،اجمللةذاتيا الممولة األاهلية الكليات في النقدية التدفقات قائمة تحليل و إعداد أهميةمهدي، صبار،ثامر اجمليد عبد فداء391
392 Nandakumar Ankarath, Kalpesh J. Mehta, T. P. Ghosh, Yass A. Alkafaji ,Understanding Fundamentals IFRS-
International Financial Reporting Standards, John Wiley & Sons, INC,2010,p:37. 

 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Nandakumar+Ankarath
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Nandakumar+Ankarath
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Kalpesh+J.+Mehta
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=T.+P.+Ghosh
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Yass+A.+Alkafaji
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 المالي المحاسبي النظام وفق  الخزينة تدفق ات جدول  إعداد طرق:الثاني الفرع

 فالطريقة، مباشرة والغري املباشرة الطريقتني وفق املايل احملاسي النظام يف ظل اخلزينة ةسيول جدول اعداد يتم
، الصيغة هاته وفق اجلدول هذا اعداد على جمربة تكون املؤسسة نإف وبالتايل قانونيا تطبيقها على منصوص املباشرة

 استخراج يف يتمثل عدادهاإ سهولة اىل افةضإ منها واهلدف املالية السنة انقضاء بعد إال تتم ال الثانية الطريقة بينما
 .املايل التحليل يف تستخدم اليت املؤشرات من  عديدال

 تدفقات جدول إلعداد املباشرة بالطريقة نقصد : المباشرة بالطريقة الخزينة سيولة جدول  - أوال
 الثالث الرئيسية للدورات الفعلية النقدية واملدفوعات املتحصالت احتساب على الذي يقوم األسلوب ذلك اخلزينة

 عناصر الدورات من عنصر لكل فعال؟ فعد   وكم فعال؟ بضق   كم معرفة خالل من مباشرة بطريقة لنشاط املؤسسة
 وخروج الرئيسية لدخول األجزاء تقدمي على اجلزائري املشرع هبا أوصى اليت املباشرة الطريقة ترتكزو ، 393  ةاألساسي

                                                                   
ورقة حبثة مقدم ضمن  ،-الواحات مطاحن حالة دراسة-الخزينة تدفقات جدول وتحليل ناءبلسابع،ا الدولي المحاسبي للمعيار مالية قراءة ،منيسة مجال ،القادر عبد دشاش 393

 .1:ص، 2011 نوفمرب29 30  ورقلة، مرباح قاصدي جامعة، اجلزائر يف احملاسي اإلصالح ملتقىفعاليات، 

 ةالعالمي  غير المباشرة في الشركاتو استعمال الطريقة المباشرة  ( 05)الشكل رقم  

 
Sours : Paul D. Kimmel , Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso, Financial Accounting, Sixth Edition, John 
Wiley & Sons, Inc. United States of America, 2011,P :626 

 الطريقة الغير المباشرة
99% 

 الطريقة  المباشرة
1% 
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 تقريب مث،  للخزينةصايف  على تدفق احلصول صدق ..(الضرائب، املوردين، الزبائن) اليةاإلمج النقدية التدفقات
  ؛للفرة املعنية الضريبة قبل النتيجة مع الصايف التدفق هذا مقارنةو 

 وذلك، النشاط من ىمستو  أي وعند زمنية حلظة أي عند اخلزينة تدفقات جدول باعداد نقوم الطريقة هذه يف
 فان مث ومن، هلا التابع النشاط دورة يف كل   املؤسسة خزينة من واخلارجة الداخلة املالية تدفقاتال حصر خالل من

 هاته طبيعة االعتبار بعني االخذ مع للعملية احملاسي التسجيل سلوبأ وفق تمي الطريقة هباته السيولة جدول عدادإ
 حالة يف اال اخلزينة على اثر أي له يكون لن ثالامل سبيل على االعمال فرقم، املؤسسة خزينة على ثرهاأو  العملية
 394.نقدا املبيعات قيمةل العمالءو أ العميل تسديد

 املؤسسة على يتوجب إذ، واالستثمار اإلستغالل دوريت على املباشرة الطريقة حسب اخلزينة تدفقات قائمة تركز
 يف فقط إليه اللجوء يتم اإستثنائي   ملجأ   والتمويل اإلستدانة دوريت واعتبار، االستغالل دورة على اعتمادا الفوائض توليد
 غري االقتصاديات يف تنشط اليت املؤسسات يف استخدامه ميكن وعليه، ذاتيا نفسه متويل من النشاط متكن عدم حال

 : 395االستثمار على اإلقبال يف وقلة املالية املوارد يف بشح تتميز واليت الرأمسالية
    396:التالية زاتيمبامل الطريقة هذه وتتمتع

 معينة؛ زمنية فرة خالل استخدامها كيفيةو  النقدية للتدفقات الفعلية املصادر عن معلومات تقدم -
  معينة؛ فرة ضمن النقدية التدفقات مقادير تقدير يف تساعد مفيدةو  مباشرة تقدم معلومات -
 . بسهولة هاتدقيق من ميكننا الذي األمر، موضوعية قبلها من املستخرجة األرقام ت عد -

 سواء والتسديدات من التحصيالت تنطلق لكن املباشرة غري الطريقة مضمون نفس هلا املباشرة الطريقة  أن كما
 املتعلقة العملياتو أ االستثمار على التنازلو أ كاحليازة املتعلقة باالستثمارو أ املوردينو  كالزبائن باالستغالل املتعلقة

 397.املال رأس من رفع ،القروض تسديد، اقراض، بالتمويل
                                                                   

 املؤسسات يف املايل احملاسي النظام وآفاق واقع:حول الوطين امللتقى مقدمة ضمن فعالياتورقة حبثية  ،(SCF)المالي المحاسبي النظام ظل في الخزينة سيولة جدول ،فاتح سردوك 394
 .8-9:ص،الوادي05 :يومع06 / 05 / 2013اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية

 .:220  ص ،2011  والتوزيع ، للنشر وائل دار ،عمان، األردن  الثانية، ،الطبعة (المالية اإلدارة)المالي التسيير ، قريشع يوسف ، ساسع إلياس بن 395
  .002: ص مرجع سابق، ،النقدية التدفقات لقائمة المعلوماتي للمحتوى تحليلية دراسة ، أمحد دحدوح حسني - 396
 .098مرجع سابق،ص،،التوجه الجديد نحو معايير اإلبالغ المالي الدوليةحواس صالح، 397
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 اليت الثالثة األنشطة تعترب:المباشرة الطريقة حسب الخزينة تدفق ات جدول محتويات -0
 من األول اجلزء يف التشغيلية األنشطة تندرج ما عادةو  النقدية التدفقات ةئملقا العام اإلطار مبثابة، سابقا عرضناها

 التمييز وجيب، التمويلية طةشاألن يتضمن وفه الثالث اجلزء أما الثاين اجلزء يف اإلستثمارية األنشطة يليه مث القائمة
 حبسب اخلزينة تدفقات جدول بالتايلو ، اخلارجة النقدية والتدفقات الداخلة النقدية التدفقات بني جزء كل يف

 الطرح وفق املؤسسة يف الرئيسية النشاطات متثل التدفقات من رئيسية أجزاء ثالثة على حيتوي املباشرة الطريقة
 :وميكننا تقدمي شرح ملا سبق يف مايلع سابقا إليه اإلشارة مت الذي

 املتعلقة النقدية التدفقات قائمة إعداد يتم : االستغالل أنشطة من المتأتية الخزينة تدفق ات 0-0
  التشغيلية النقدية املقبوضات من رئيسع نوع كل بيان طريق عن املباشرة الطريقة مبوجب التشعيلية باألنشطة

 أجل من النقدية املقبوضات من النقدية املدفوعات ختفيض يتم مث، النقدية التدفقات قائمة يف مفصل بشكل
 .398 التشغيلية األنشطة من املتأتية النقدية التدفقات صايف حتديد

: المباشرة الطريقة بموجب التشغيلية األنشطة من النقدية التدفق ات عرض 0-0-0
 وغريها املؤسسة منتجات ينشأ منها اليت العادية العمليات أنشطة  التشغيلية ألنشطةا من املتأتية النقدية تضمن

 من  اقتضبناه الذي  املوايل اجلدول  خالل  من هبا التذكري  ناوميكن، والتمويل باالستثمار مرتبطة غري األنشطة من
 :االستغالل نشطةبأ  اخلاص زءاجل على الضوء نسلط حىت املباشرة بالطريقة اخلزينة لتدفقات الكامل اجلدول

       

 

 

                                                                   

 .089:سابق،ص مرجع ،-المالي المركز في التغيرات قائمة- عاما قبوال المقبولة و  عليها المتعارف يةالمحاسب المبادئ و المالية القوائم، حسين دمهش نعيم 398
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 عرض التدفق ات النقدية من األنشطة التشغيلية بموجب الطريقة المباشرة: (52)الجدول  

 N N-1 البيان
   التشغيل أنشطة من النقدية التدفقات

 X X التحصيالت من الزبائن
 X X حتصيالت الفوائد

 X X التحصيالت من التوزيعات
 (x) (x) مدفوعات للعمالء

 (x) (x) مدفوعات للمستخدمني
 (x) (x) مدفوعة تشغيلية مالية مصاريفو  فوائد

 (x) (x) ضرائب مدفوعة
 X X العادية غري العناصر قبل التشغيلية النقدية التدفقات
 X X العادية غري بالعناصر املرتبطة النقدية التدفقات

 X X X X التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات صايف
 .31ص، سابق مرجع، 0229 جويلية 01 ل املوافق 0208 رجب 03 يف مؤرخ قرار :المصدر

 :  يف تتمثل: االستغالل أنشطة من المتأتية الخزينة تدفقات أن السابق اجلدول خالل من نالحظ

 .الزبائن من املقبوضة التحصيالت -

 .املستخدمنيو  للموردين املدفوعة املبالغ -

 .املدفوعة األخرى املالية ملصاريفاو  الفوائد -

 . املدفوعة النتائج عن الضرائب -

 .العادية غري بالعناصر املرتبطة اخلزينة تدفقات -/ +
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 الطريقة وفق التشغيلية األنشطة من المتأتية الخزينة تدفق ات بنود حساب 0-0-0
 مدونة حسب السابقة البنود حساب ميكنو :المالي المحاسبي النظام حسابات مدونة حسب مباشرة
 :399يلع كما املايل احملاسي املخطط حسابات

 املنتجات و املبيعات من البضائع ( 22)حساب : حتسب كما يلع و  التحصيالت المقبوضة من الزبائن
احلسومات و التخفيضات والتنزيالت ( 228)املنتوجات امللحقة ماعدا حساب و اخلدمات املقدمة ، املصنعة

احلسابات امللحقة و الزبائن ( 20)التغري يف رصيد حساب   -املضافة على املبيعات الرسم على القيمة + املمنوحة 
 (.رصيد أول مدة  –رصيد أخر مدة )

( 252)حساب + إعانات االستغالل ( 22)حساب : وهناك حتصيالت أخرى معنية هبذا العنصر وهع  
التغري يف + خرى للتسيري اجلاري املنتوجات األ( 259)حساب + املنتجات االستثنائية عن عمليات التسيري 

  .املنتوجات املسجلة مسبقا ( 292)حساب 

 املشريات املستهلكة ( 12)حساب : وحتسب كما يلع :المبالغ المدفوعة للموردين والمستخدمين
الرسم على القيمة املضافة + التخفيضات والتنزيالت املتحصل عليها من املشريات ( 128)ماعدا حساب 

الرسم + اخلدمات اخلارجية األخرى ( 10)حساب + اخلدمات اخلارجية ( 10)حساب + ات على املشري
 –املوردين ( 220)التغري يف رصيد حساب  –على القيمة املضافة للخدمات اخلارجية واخلارجية األخرى 

 – أعباء املستخدمني( 13)حساب + املدينة و احلسابات األخرى الدائنة أ( 212)التغري يف رصيد حساب 
اهليئات االجتماعية ( 23)التغري يف حساب  –احلسابات امللحقة و املستخدمون ( 20)التغري يف حساب 

 .احلسابات امللحقةو 

 :األيتو وهناك مبالغ مدفوعة ملتعاملني آخرين وهع معنية هبذا العنصر وحتدد على النح

                                                                   
  .1-5:ص مرجع سابق، الخزينة، تدفقات جدول بوشناف عمار، الدين، نذير نصر بن 399
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التغري يف  –التشغيلية األخرى األعباء ( 15)حساب+ الضرائب والرسوم واملدفوعات املماثلة ( 12)حساب 
األعباء املسجلة ( 291)التغري يف رصيد حساب  –الضرائب على رقم األعمال ، الدولة( 225)رصيد حساب 

 .مسبقا

 األعباء املالية( 11)تتمثل يف حساب  :فوائد ومصاريف مالية أخرى مدفوعة. 
 ضرائب على األرباح املبنية على ال( 185)حساب : وحتسب كما يلع  :الضرائب على النتائج المدفوعة

 .الدولة والضرائب على النتائج( 222)التغري يف رصيد حساب  –نتائج األنشطة العادية 
 منتجات العناصر ( 22)بالفرق بني حساب  تتحدد :تدفق ات الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية

 .أعباء العناصر غري العادية( 12)غري العادية وحساب 
 من النقدي التدفق صايف حتديد أن هنا اإلشارة جتدر: االستثمار أنشطة من المتأتية خزينةال تدفق ات 0-5

 الفرق إمنا، بينهما اختالف يوجد وال املباشرة غريو  املباشرة الطريقتني بني متماثل ،والتمويلية االستثمارية األنشطة
 . التشغيلية األنشطة من النقدية تدفقاتال صايف حتديد كيفية يف يكمن املباشرة وغري املباشرة الطريقة بني

 النقدية تتضمن: بموجب الطريقة المباشرة  اإلستثماريةعرض التدفق ات النقدية من األنشطة    0-5-0
 عن التنازل طريق عن لألموال حتصيلو  استثمار اقتناء أجل من أموال تسديد عمليات اإلستثمارية األنشطة من املتأتية
 لتدفقات الكامل اجلدول من  اقتضبناه الذي  املوايل اجلدول  خالل  من  إليها شارةاإل ميكن األجل طويل أصل

 :اإلستثمار نشطةبأ  اخلاص اجلزء على الضوء نسلط حىت املباشرة بالطريقة اخلزينة
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 ق ائمة التدفق ات النقدية من النشطة االستثمارية وفق الطريقة المباشرة: ( 31)الجدول رقم  

 0-السنة ن السنة ن مالحظة البيان

 .معنويةو أ عينية أصول اقتناء عن املسحوبات

 .معنويةو أ عينية أصول عن التنازل عمليات عن التحصيالت

 .مالية أصول اقتناء عن املسحوبات

 .مالية أصول عن التنازل عمليات عن التحصيالت

 .املالية التوظيفات عن حتصيلها مت اليت الفوائد

 . املستلمة النتائج من ةاملقبوض األقساطو  احلصص

   

    . االستثمار بعمليات المرتبطة الخزينة أموال تدفقات

 .31ص، سابق مرجع، 0229 جويلية 01 ل املوافق 0208 رجب 03 يف مؤرخ قرار :المصدر

 :  يف تتمثل: االستغالل أنشطة من المتأتية الخزينة تدفقات أن السابق اجلدول خالل من نالحظ

 - معنويةو  مادية ثابتة قيم يازةحل تسديدات. 
 + املعنويةو  املادية الثابتة للقيم التنازل عمليات عن التحصيالت. 
 - مالية ثابتة قيم حليازة تسديدات. 
 + املالية الثابتة القيم عن التنازل عمليات عن التحصيالت. 
 + األموال توظيفات من احملصلة الفوائد. 
 + املستلمة جالنتائ من املقبوضة األقساطو  احلصص 
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 الطريقة وفق  اإلستثمارية األنشطة من المتأتية الخزينة تدفق ات بنود حساب  0-5-0
ويتم حساب العناصر املكونة لتدفقات :  المالي المحاسبي النظام حسابات مدونة حسب مباشرة

 :400يتاآل واخلزينة املتأتية من أنشطة االستثمار وفق النظام احملاسي املايل على النح

 التغري يف القيم الثابتة املادية : حتسب حسب العالقة اآلتية :ات لحيازة قيم ثابتة مادية ومعنويةتسديد
 .القيمة احملاسبية الصافية للتنازل عن القيم الثابتة املادية واملعنوية+ واملعنوية للسنة املالية 

 ثل يف سعر التنازل عن وتتم :التحصيالت عن عمليات التنازل عن األصول الثابتة المادية والمعنوية
 .األصول الثابتة املادية واملعنوية

 القيمة احملاسبية + التغري يف األصول املالية : وحتسب حسب العالقة اآلتية :تسديدات لحيازة أصول مالية
 .الصافية للتنازل عن األصول الثابتة املادية واملعنوية

 ل يف سعر التنازل عن األصول املاليةتتمث :التحصيالت عن عمليات التنازل عن األصول المالية. 
 املنتوجات املالية( 21)وتتمثل يف حساب  :الفوائد المحصلة من توظيف األموال. 

وبنية  حجم تغيري عن نامجة تكون أنشطة: التمويل أنشطة من المتأتية الخزينة تدفق ات 0-3
 .القروضو أ اخلاصة األموال

 بموجب الطريقة المباشرة  تمويليةالعرض التدفق ات النقدية من األنشطة   0-3-0

 اخلزينة لتدفقات الكامل اجلدول من  اقتضبناه الذي  املوايل اجلدول  يف مبني وه كما التمويلية  األنشطة هذه وحتدد 
 :التمويل نشطةبأ  اخلاص اجلزء على الضوء نسلط حىت املباشرة بالطريقة

 

 

                                                                   
 .8ص،،سابق ،مرجع-الواحات مطاحن حالة دراسة-الخزينة تدفقات دولج وتحليل ناءبالسابع، الدولي المحاسبي للمعيار مالية قراءة ،منيسة مجال ،القادر عبد دشاش  400
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 المباشرة الطريقة وفق يليةالتمو  األنشطة من النقدية التدفق ات عرض :30الجدول

 N N-1 مالحظات البيان

 .األسهم إصدار عن الناجتة التحصيالت
 .هبا القيام مت اليت التوزيعات من وغريها األرباح حصص

 .القروض من املتأتية التحصيالت
 .املماثلة األخرى والديون القروض تسديدات

   

    التمويلية األنشطة من التدفقات صايف

 .31ص، سابق مرجع، 0229 جويلية 01 ل املوافق 0208 رجب 03 يف مؤرخ قرار :المصدر

   يف تتمثلالتمويلية األنشطة من من المتأتية الخزينة تدفقات أن السابق اجلدول خالل من نالحظ

 .أسهم إصدار أعقاب يف التحصيالت

 .هبا القيام مت اليت التوزيعات من وغريها احلصص -

 .القروض من املتأتية التحصيالت +

 .املماثلة األخرى الديونو أ القروض تسديدات -
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 الطريقة وفق التمويلية األنشطة من المتأتية الخزينة تدفق ات بنود حساب 0-3-5
 لتدفقات املكونة العناصر حساب ويتم: المالي المحاسبي النظام حسابات مدونة حسب مباشرة

 : 401األيتو النح على التمويل أنشطة من املتأتية اخلزينة

 الشركة مال رأس وأ الصادر املال رأس 101 /ح يف التغري يف تتمثل أسهم إصدار أعق اب في التحصيالت
 .الشركة املال برأس املرتبطة العالوات 103 /ح يف التغري+ االستغالل أموالو أ املخصصة األموالو أ

 يف التغري – السابقة املالية سنةال نتيجة 12 /ح يف وتتمثل بها القيام تم التي التوزيعات من وغيرها الحصص
 .االحتياطات 106 /ح

 القروض تسديدات+ املماثلة والديون االقراضات 16 /ح يف التغري يف وتتمثل القروض من المتأتية التحصيالت
 .املالية السنة يف

 املالية ةالسن خالل عليها املتحصل اجلديدة الديون يف وتتمثل المماثلة األخرى الديونو أ القروض تسديدات
 .املماثلة والديون االقراضات 16 /ح يف التغري – القروض من املتأتية التحصيالت

 األموال على الصرف سعر تغري تأثريات يف فتتمثل السيوالت شبهو  السيوالت على الصرف سعر تغريات تأثريات أما
 التحول سهلة (السيولة وبالغة لقصريا األجل ذات التوظيفات)القصري األجل ذات وااللتزامات والوداع الصندوق يف
 .(سيولة إىل

 امليزانية وعلى النتائج حسابات جدول على تعتمد اليت السفلية الطريقة هع : مباشرة الغير الطريقة - ثانيا
 حدث الذي التغري لنا يفسر السابقة الثالث دوراتال عن الناجتة التغريات مجعو ، اخلاصة األموال تغريات جدول وعلى

 وفقا الصافية نتيجةالب تبدأ ألهنا نظرا" املباشرة غري بالطريقة الطريقة هذه مسيت قدو  ،402سلبا وأ إجيابا ملؤسسةا يف

                                                                   
  .2مرجع سابق، ص  الخزينة، تدفقات جدول ،بوشناف عمار الدين، نذير نصر بن 401
 .098،مرجع سابق،ص،التوجه الجديد نحو ماعايير اإلبالغ المالي الدوليةحواس صالح، 402
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 الطريقة هاته وفق اخلزينة سيولة جدول اعداد يتمو ، 403النقدي األساس إىل ذلك بعد لهحتو  مث االستحقاق ألساس
 هبدف يكون عدادهإ من الغرض فان وبالتايل، االسلوب ذاه وفق عدادهإ على جمربة غري املؤسسة ان أي، اختياريا

 ميزانيتني على باالعتماد اخلزينة سيولة جدول تشكيل ويتم، للمؤسسة املالية الوضعية حتليل يف مؤشراته ستخدامإ
 يةوضع حساب املراد املالية السنة انتهاء حالة يف الإ يكون ال عدادهإ ان أي، النتائج حسابات وجدول حماسبيتني

 .404خزينتها

 يتم حيث، "التسوية بطريقة"  املباشرة الغري الطريقة هذه على طلقإي  : آلية تعديل صافي الدخل -0
 :405مايلع التعديل عملية وتتضمن الدخل قائمة يف الظاهرة البنود تعديل من بدال   الدخل صايف تعديل
 .اولةاملتد املطلوبات وكذلك املتداولة املوجودات يف احلاصلة  التغريات  -
 .امللموسة غري املوجودات على اإلطفاء كمصروفات،  الدخل قائمة يف النقدية غري الطبيعة ذات البنود -

 تسويةو  تصحيح اجلزائري على املشرع قبل من احملدد اخلزينة تدفقات جدول تقدمي يف املباشرة غري الطريقة ترتكزو 
 :406التالية النقاط باحلسبان األخذ مع املالية للسنة الصافية النتيجة

 ؛( ...تغريات املوردين، املخزونات، الزبائن تغريات، االهتالكات) اخلزينة يف التأثري دون املعامالت أثار  -
 ؛(مؤجلة الضرائب)التسويات -
 تقدم وهذه التدفقات ( الناقصةو أ الزائدة التنازل قيمة) التمويلو أ االستثمار بأنشطة املرتبطة املالية التدفقات -

 .حدا على كل  

                                                                   
 ،00 العدد والدراسات، لألحباث املفتوحة القدس جامعة ،جملةلألسهم العادية السوقية العوائد تفسير في النقدية لتدفقاتا مقاييس أثر اهر،طال مفيد العطعوط، مؤيد سامح 403

 58  :ص ،2010 األول، تشرين
 .8ص،،سابق مرجع،(SCF)المالي المحاسبي النظام ظل في الخزينة سيولة جدول ،فاتح سردوك 404
 .028:،ص 2008 للنشر، وائل دار عمان، :،األردنالقرارات صناعة مدخل – المالي التحليل وآخرون،، شاكر منري 405
 .8ص،،سابق مرجع ،،(SCF)المالي المحاسبي النظام ظل في الخزينة سيولة جدول ،منيسة مجال ،القادر عبد دشاش 406
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 التشغيلية األنشطة من نقدي تدفق صايف إىل لتحويله الربح صايف على إجراؤها جيب اليت والتسويات التعديالت ومن

 : 407يلع ما

   الدخل صافي إلى التالية النقدية غير المصروف ات تضاف -أ

 .الثابتة األصول استهالك -

 . امللموسة غري األصول إطفاء -

 . يلهاحتص يف املشكوك الديون مصاريف - 

  العامل المال رأس في التالية التغيرات تعدل -ب

 ( . تطرح)  املتداولة األصول يف الزيادة -

 ( . يضاف)  املتداولة األصول يف النقص -

 ( . تضاف)  املتداولة االلتزامات يف الزيادة -

 ( . يطرح)  املتداولة االلتزامات يف النقص -

 يةالتال التشغيلية غير البنود تعدل -ج 
 ( . تطرح)  الثابتة األصول بيع أرباح -
 ( . تضاف)  الثابتة األصول بيع خسائر -

                                                                   
 : ملزيد من التفصيل راجع  407

 .02:مرجع سابق،ص ،ذاتيا الممولة األاهلية الكليات في قديةالن التدفقات قائمة تحليل و إعداد أهمية،فداء عبد اجمليد،ثامر مهدي -
- Needles, B.E., and Powers, M, Financial Accounting, 8th Ed., Houghton Mifflin Company , New  York 

,2004,P:619 – 626. 
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 :النقدي األساس إلى االستحق اق أساس من التحويل -5
 رقم ومن النقدي األساس وفق التشغيلية األنشطة من النقدي التدفق صايف إىل الوصول كيفية اآليت الشكل ويوضح

 احملاسي تحقاقاالس أساس وفق واملعد الدخل صايف

 النقدي األساس إلى االستحقاق أساس من التحويل:(11)رقم  الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــرادات  اإليـ
ــــالتعديالت ال المتحصلة  ــ الزمة لتسوية ـــ

ــــص ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــافي الدخل بصــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ افي ــ
ـــــالتدفق النق دي من أنشطة ــ

ـــالعملي ــ ــ ــ  اتــــ

افي ــــــــــــــص
 ل  ــــــــــالدخ

ـــف  المصاريـ
 المستحقة

صافي التدفق النقدي 
 من أنشطة العمليات

 إزالة أثر المصاريف غير النقدية 

 إزالة أثر اإليرادات  غير النقدية 

 أساس اإلستحقاق النقدي أساس اإلستحقاق المحاسبي

 العدد - 24 اجمللد –والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة النقدية،جملة تدفقاتال لقائمة املعلومايت للمحتوى حتليلية دراسة ، دحدوح أمحد حسني : المصدر

 .8 :،ص 0229الثاين،
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 املباشرة الطريقة بني الفرق أن إىل اإلشارة من بد ال : المباشرة غيرو  المباشرة طريقة بين اإلختالف -3
 كيفية ختتلف الو  التشغيلية اتالعملي من النقدية التدفقات حتديد كيفية يف فقط ينحصر، مباشرة الغري الطريقةو 

 املباشرة غري الطريقة وتتميز  408 الطريقتني بني اإلستثماريةو  التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات صايف إعداد
  409:يلع مبا املباشرة الطريقة عن

 األسباب حتديد على املستخدمني يساعد النقدية التدفقات وصايف الصافية النتيجة بني الفروق على تركيزها -
 قائمة بني مفيدا ربط ا توفر جيعلها مما، الصافية النتيجة وبني النقدية التدفقات بني االختالف إىل اليت تؤدي

 املالية؛ اخلزينة والقوائم تدفقات
  اخلزينة؛ تدفقات قائمة مستخدمع جانب من معلومات من عنه تفصح ما حتليل سهولة -
 .املباشرة بالطريقة باملقارنة القائمة إعداد تكلفة ختفيض إىل يؤدي الطريقة هذه مبوجب املعلومات عرض سهولة -

باإلضافة  إىل و  السابع يفضل استخدام الطريقة املباشرة الدويل أن املعيار احملاسيمن غم بالر جتدر اإلشارة أنه 
نذكر منها الدراسة اليت   أن هناك العديد من البحوث اليت أثبتت أفضلية الطريقة املباشرة على الطريقة الغري  مباشرة

باملقارنة بني قدرة قائمة التدفقات النقدية السابقة املعدة حيث قاما  (Krishnan and largay 2000)قام هبا 
أن قائمة التدفقات النقدية املعدة وفق  و خلصو إىل، يف التنبأ بقائمة التدفقات النقدية املستقبلية نيوفق الطريق

رغم أن العديد من األحباث ، و 410.قدرة بالتنبأ أكثر من املعدة مبوجب الطريقة غري املباشرةالطريقة املباشرة هلا ال
 ال لكوهنا نظرا املباشرة الطريقة عم مقارنة للمعلومات تزويد أقل وهع مباشرة الغري الطريقة احملاسبية اشارت إىل أن 

 املالية القوائم معدي من ريكث  أن إال ليةالتشغي األتشطة من  اخلارجةو  الداخلة النقدية التدفقات عن تكشف

                                                                   
 .8:ص سابق، ،مرجعذاتيا الممولة األاهلية الكليات في النقدية التدفقات قائمة تحليل و إعداد أهميةمهدي، ،ثامر اجمليد عبد فداء 408
 .59ص،سابق، مرجع ،النقدية تدفقات لقائمة المعلوماتي للمحتوى تحليلية دراسة ، أمحد دحدوح حسني 409

410 Krishnan,G.V.and J.A.Largay,”the predictive Ability of Direect Method cash Flow Information”,Journal of 
Business and Accounting 27(1and2), 2000,p:219-245. 
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411 تكلفة  أقل املباشرة الطريقة يف يرون ألهنم املباشرة الغري قةيالطر  يفضلون
يعلل من الشركات  العديد أن كما، 

 .412اجلهد اإلضايف الذي يتطلبه تطبيق الطريقة املباشرةبات و لصعو بالطريقة غري املباشرة ل هقيتطب

 اخلزينة تدفقات جدول حيتوي : مباشرة الغير الطريقة بحسب ينةالخز  تدفق ات جدول عرض -4
 جتدر كما،  التمويلية، و واإلستثمارية التشغيلية،  التدفقات من رئيسية أجزاء ثالث على مباشرة الغري الطريقة حبسب
 كيفية يف فقطو ه ةالنقدي التدفقات قائمة إعداد يف املباشرة وغري املباشرة الطريقة بني الفرق أن أخرى مرة اإلشارة
 االستثمارية األنشطة من النقدي التدفق صايف حتديد أما، التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات صايف حتديد

 تقرير تقدمي كيفية  يف بالتايل فالطريقتني ختتلفانو ، بينهما اختالف يوجد وال الطريقتني بني متماثلو فه والتمويلية
 . .413التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات

 غري الطريقة حسب االستغالل بأنشطة املرتبطة اخلزينة تدفقات حساب كيفية بعرض سنقوم األساس هذا علىو 
 .عرضهم مت اآلخرين النوعيني باعتبار فقط املباشرة

 عرض التدفق ات النقدية من األنشطة التشغيلية بموجب الطريقة  الغير مباشرة -2

 غري بالطريقة اخلزينة لتدفقات الكامل اجلدول من  اقتضبناه الذي  املوايل اجلدول  مبني وه كما  األنشطة هذه حتددو 
 : اإلستغالل نشطةأ من املتأتية بالتدفقات  اخلاص اجلزء على الضوء نسلط حىت املباشرة

 

 

 
                                                                   

 .089:مرجع سابق،ص -المالي المركز في التغيرات قائمة- عاما قبوال المقبولة و  عليها المتعارف المحاسبية المبادئ و المالية القوائم،دمهش حسين نعيم 411
  .383:ص ،0228 األردن، التوزيع، و للنشر اءإثر  ،الطبعة األوىل ،المالية المحاسبة مبادئ البلداوي، فليح نزار حّنان، حلوة رضوان 412

413 Carl S. Warren,James M. Reeve,Jonathan E. Duchac, Financial Accounting, 12 th ,Cengage Learning ,Western, 
2012,p:719. 
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 المباشرة غير الطريقة وفق التشغيلية النشطة من النقدية التدفق ات جدول: 35 رقم الجدول

 N N-1 الحظةامل البيان

 :المالية السنة نتيجة صافي

 : لـ( تسويات) تصحيحات

املؤوناتو  االهتالكات. 

املؤجلة الضرائب تغري. 

املخزونات تغري. 

األخرى احلقوق حساباتو  الزبائن تغري. 

األخرى الديونو  املوردين تغري. 

التنازل قيمة زيادةو أ نقص. 

   

    .التشغيلية األنشطة من الناتجة الخزينة تدفقات

   .31ص، سابق مرجع، 0229 جويلية 01 ل املوافق 0208 رجب 03 يف مؤرخ قرار :المصدر

   يف تتمثل التشغيلية األنشطة من من المتأتية الخزينة تدفقات أن السابق اجلدول خالل من نالحظ
 املالية السنة نتيجة صايف

 .واملؤونات االهتالكات +
 .املؤجلة الضرائب تغري -
 .املخزونات تغري -
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 .األخرى الدائنة واحلسابات الزبائن تغري -
 .األخرى والديون املوردين تغري -
 .الضرائب من الصافية التنازل قيمة زيادةو أ نقص -

 الغير الطريقة وفق التشغيلية األنشطة من المتأتية الخزينة تدفق ات بنود حساب -2
 لتدفقات املكونة العناصر حساب ويتم: ليالما المحاسبي النظام حسابات مدونة حسب،  مباشرة

 414: يتاآلو النح على االستغالل أنشطة من املتأتية اخلزينة

 .القيمة وخسائر واملؤونات لالهتالكات املخصصات 68 /ح يف وتتمثل والمؤونات االهتالكات

 أطراف من لتحصيلل  القابلة والرسوم الضرائب، الدولة 442 /ح يف التغري يف وتتمثل المؤجلة الضرائب تغير
 .أخرى

 خسائر 39 /ح يف التغري ناقص التنفيذ قيد واملنتجات املخزونات حسابات تغري يف ويتمثل المخزونات تغير
 .التنفيذ قيد واملنتجات املخزونات عن القيمة

 42 /حو  امللحقة  واحلسابات الزبائن 41 /ح يف التغري يف ويتمثل األخرى الدائنة الحساباتو  الزبائن تغير
 /ح يف التغري ناقص اإلمجالية بالقيم امللحقة واحلسابات االجتماعية اهليئات 43 /وح امللحقة واحلسابات املستخدمني

 .الغري حسابات عن القيمة خسائر 49

 .امللحقة واحلسابات املوردون 40 /ح يف التغري يف ويتمثل األخرى والديون الموردين تغير

 لالستثمارات املتبقية  القيمة ناقص التنازل سعر يف ويتمثل الضرائب من فيةالصا التنازل قيمة زيادةو أ نقص
 أنشطة من املتأتية اخلزينة تدفقات على للحصول فيضاف عجز كان إذا أما يطرح فائض كان فإذا، عنها املتنازل

 .االستغالل
                                                                   

 .2:، مرجع سابق، ص الخزينة تدفقات جدول ،بوشناف عمار الدين، نذير نصر بن 414
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  بنيمو ه كما  األنشطة هذه حتدد: اإلستثمار عمليات من المتأتية الخزينة تدفق ات عرض -2
 على الضوء نسلط حىت املباشرة غري بالطريقة اخلزينة لتدفقات الكامل اجلدول من  اقتضبناه الذي  املوايل اجلدول

 : اإلستثمار نشطةأ من املتأتية بالتدفقات  اخلاص اجلزء

 المباشرة غير الطريقة وفق االستثمارية األنشطة من النقدية التدفق ات جدول ( 33)رقم    الجدول

 1-السنة ن السنة ن مالحظة البيان

 .األصول اقتناء عن مسحوبات

 .األصول عن التنازل حتصيالت

 .تأثري تغريات حميط اإلدماج

   

    . االستثمار بعمليات املرتبطة اخلزينة أموال تدفقات

 .31ص، سابق مرجع، 0229 جويلية 01 ل املوافق 0208 رجب 03 يف مؤرخ قرار :المصدر

   يف تتمثل اإلستثمارية األنشطة من من المتأتية الخزينة تدفقات أن السابق دولاجل خالل من نالحظ

 ثابتة قيم حليازة تسديدات-

 ثابته قيم عن التنازل عملية عن التحصيالت+

 اإلدماج حميط تغيري تأثري-
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  املوايل اجلدول  مبني وه كما  األنشطة هذه حتدد :التمويل عملية من متأتية تدفق ات عرض -2
  اخلاص اجلزء على الضوء نسلط حىت املباشرة غري بالطريقة اخلزينة لتدفقات الكامل اجلدول من  اقتضبناه لذيا

 . التمويل نشطةأ من املتأتية بالتدفقات

 المباشرة الطريقة وفق التمويلية األنشطة من النقدية التدفق ات جدول (:34)رقم    الجدول

 1-السنة ن السنة ن مالحظات البيان

 .للمسامهني املدفوعة حلصصا
 .النقدي املال رأس زيادة

 .إصدار القروض
 .تسديد القروض

   

    .التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات صايف

 .31ص، سابق مرجع، 0229 جويلية 01 ل املوافق 0208 رجب 03 يف مؤرخ قرار :المصدر
 

   يف تتمثلالتمويلية األنشطة من من تيةالمتأ الخزينة تدفقات أن السابق اجلدول خالل من نالحظ
  للمسامهني املدفوعة احلصص+
 النقدي رأساملال زيادة+
 القروض إصدار+
 القروض تسديد-

 التمويل عمليات من املتأتية اخلزينة تدفقاتو  االستثمار عمليات من املتأتية اخلزينة التدفقات خيص فيما  : مالحظة
 .اخلزينة تدفقات جدول ادإلعد املباشرة الطريقة بنفس فتحسب
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 الخزينة تدفق ات لق ائمة المعلوماتي المحتوى عن اإلفصاح متطلبات : الثالث الفرع

 ترشيد جمال يف احملققة األرباح عن احملاسبية املعلومات نشر أمهية على كدتؤ  ةاحملاسبي ياتاألدب أن القول ميكن
 لدراسة أساسا فهاصبو  استخدامها ميكن اليت احملددات أهم أحدها اعتبار  من إنطالقا ذلكو ، اإلستثمارية القرارات
فإهنا  اخلزينة تدفقات بقائمة املتعلقة لبياناتل كذلك احلال بالنسبة و ، 415 املستقبل يف املتوقعه األرباح اجتاهو  مستوى
هذه  لوتتمث IAS السابع الدويل احملاسي املعيار هتضمن ما حسب ذلكو  اح عنهاإلفصا ومتطلبات شروطختضع ل

 :416 يلع فيما املتطلبات 

 من كانت سواء، عنها املتولدة األنشطة حسب العادية غري بالعناصر املتعلقة النقدية التدفقات تصنيف جيب -
 ملساعدة منفصل بشكل عنها واإلفصاح، مناسب وه كما التمويلية وأ االستثمارية وأ التشغيلية األنشطة

 للمؤسسة؛ واملستقبلية احلالية النقدية التدفقات على اآثاره فهم على املالية القوائم مستخدمع
، األسهم وأرباح الفوائد من واملدفوعة املقبوضة النقدية التدفقات من كل عن منفصل بشكل اإلفصاح جيب -

 متويلية؛ وأ ستثماريةإ وأ تشغيلية أنشطة اهنأ على ألخرى فرة من ثابت بأسلوب منها كل وتصنيف
 تصنيفها يتم وأن، الدخل عن املدفوعة بالضرائب املتعلقة النقدية التدفقات عن لمنفص بشكل اإلفصاح جيب -

 التشغيلية؛ األنشطة من النقدية التدفقات  ضمن
 جدول ضمن تعرض ال أن جيب يعادهلا ماو أ للنقدية استخداما تتطلب ال اليت والتمويلية االستثمارية العمليات إن -

 املالية؛ القوائم يف آخر مكان يف عنها اإلفصاح جيب وإمنا، اخلزينة تدفقات
 حتديد سياسة يف تغري أي تأثري عن واإلفصاح، يعادهلا وما النقدية مكونات عن اإلفصاح املؤسسة على جيب -

 يعادهلا؛ وما النقدية مكونات
 إدارة من ءاجز  تعترب العمليات هذه ألن وذلك، يعادهلا وما النقدية بنود بني احلركات النقدية التدفقات من يستبعد -

 التمويلية؛ وأ االستثمارية وأ التشغيلية األنشطة من جزءا وليس ملؤسسة النقدية

                                                                   
 جملة،إختبارية دراسة مصر في المالية األوراق سوق على بالتطبيق المؤسسة ربحية عن المنشورة المحاسبية للمعلومات المالية األوراق سوق فعل در حممد، علع حسن سويلم 415

 .85:،ص0222 ،00 ،اجمللداألول الزقازيق،العدد التجارة،جامعة التجارية،كلية البحوث
 البنوك في اإلئتمان محللي نظر وجهة من وذلك األرباح وجودة السيولة تقييم في النقدية التدفقات قائمة من المشتقة ليةالما للنسب النسبية األهمية ، الناصر عبد شحدة 416

 .30 -30 :ص،2008 العليا، للدراسات األوسط الشرق جامعة ، احملاسبة يف ماجستري رسالة ،عمان بورصة في المالية األوراق ومحللي األردنية التجارية
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 مدى متثل التدفقات هذه ألن وذلك هاما االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات عن املنفصل اإلفصاح يعترب -
 مستقبلية؛ نقدية وتدفقات دخل توليد يف تستخدم اليت املوارد على يدفع ما
 مبقدار التنبؤ عملية يف يفيد ألنه منفصل بشكل التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات عن اإلفصاح جيب -

 املال؛ رأس مقدمع مبطالبات للوفاء يف املستقبل الالزمة النقدية
 (ةالوطني العملة) املشروع عملة حسب األجنبية بالعملة عمليات عن تنشأ اليت النقدية التدفقات تسجل أن جيب -

 الصرف سعر باستخدام املشروع عملة إىل األجنبية العملة مبلغ بتحويل وذلك املالية اهتبيانا موجبها تنشر اليت
 التدفق النقدي؛ تاريخ يف السائد

 للمحافظة املطلوبة النقدية والتدفقات التشغيلية الطاقة يف زيادة متثل اليت النقدية للتدفقات املنفصل اإلفصاح يعترب -
 باالستثمار يقوم املشروع كان إذا ما لتقرير املالية البيانات مستخدمع مساعدة يف مفيدة اإلنتاجية طاقةال   على

 .مالئم بشكل
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 مع عالقتها ظل في( اإلعالمية  القيمة)التقدية التدفق ات ق ائمة أهمية:الثالث المبحث
 األخرى المالية القوائم

 

 احلصول وميكن، القرارات هذه ملتخذي الالزمة املعلومات توافر على املاليةو  االستثمارية القرارات  اختاذ يعتمد
 مساعدة  و أكثرها  القوائم هذه أهم من لعلَّ و ، املنشورة املالية القوائم حدهاأ متعددة مصادر من املعلومات هذه على
 عند سواءا الضرورية ملعلوماتا توفري يف مهمة رابأدو  تقوم حيث، النقدية التدفقات قائمة هع القرارات اختاذ على

 إىل املبحث هذا خالل وسنتطرق، األخرى القوائم وبني بينها الرابطع الدور على باالعتمادو أ منفصلة كقائمة أخذها
 : التالية النقاط

 العالقة بين القوائم المالية:المطلب األول  

 :النقدية التدفق ات ئمةبق ا المتعلقة المعلومات أهمية  (القيمة اإلعالمية  ) :المطلب الثاني
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 العالقة بين القوائم المالية:المطلب األول  

 ال أنه هع بينها فيما املالية القوائم بني تربط اليت العالقة مفهوم إىل التطرق قبل استيعاهبا الواجب املعلومات أهم من
 متممة إهنا بل، احملاسي اإلفصاح يف متنافسة وسائل النقدية التدفقات وقائمة وامليزانية الدخل قائمة من أي   تعد

 . 417البعض لبعضها

 األدىن احلد (النقدية التدفقات قائمة – املزانية قائمة – الدخل قائمة) الثالثة األساسية املالية القوائم تعترب
 اليت آةاملر  تشكل معلومات من حتويه مبا القوائم هذه نأل، إقتصادية مؤسسة ألي املايل احملاسي النظام ملخرجات

 بذلك لتعطع، املالية الزمنية املدد مدار على اإلقتصادية املؤسسة نشاط عن الناجتة اإلقتصادية الظواهر نتائج تعكس
 418.يف املؤسسة والضعف القوة جوانب تشخيص خالله من ميكن بشكل أدائها عن واضحة صورة

 القوائم بني ترابط  وجود على حملاسبيةا األدبيات أكدت: آلية الترابط بين القوائم المالية:الفرع االول  
 : 420التايل والنح على الرابط هذا نبني أن ميكنو ، 419 بينها فيما املالية

 املرونةو  السيولة مدى لتقييم استخدامها ميكن بالتايلو  للشركة التمويلع اهليكل عن معلومات تتضمن امليزانية قائمة -
 مع جنب إىل جنبا استخدمت إذا إال األوضاع عن كاملة صور تعطينا ال امليزانية قائمة أن إال ،التمويلية املالية
 ،واالستمرارية السيولة عن معلومات بتوفري امليزانية مع النقدية التدفقات قائمة تساعد كما ،النقدي التدفق قائمة
 بنقطة الوضع لتصوير عد  ت   ألهنا وذلك ، ةكامل غري اهنا اال الغرض هلذا امليزانية معلومات استخدام من الرغم فعلى
 يف املالية القوائم مستخدمع تساعدة،و بالتايل من األفضل استخدامها مع قائمة التدفقات النقدية لمعين زمنية

421املستقبلع النقدي لتدفق من التأكد ودرجة وتوقيتاهتا املبالغ على احلكم
. 

                                                                   
 38 ص سابق، مرجع ،" تطبيقية دراسة : السورية الخاصة الشركات واالقتراض في ار االستثم ات قرار اتخاذ في النقدية التدفقات معلومات دور" بيل، احللي 417
 .230:ص، ،األردن2007  للنشر، وائل دارالطبعة الرابعة،  ،اجلزء الثاين ،واإلفصاح والقياس – اإلعتراف ومشاكل – المحاسبية الدورة – المالية المحاسبة مبادئ ،حممد مطر 418

419 Carl S. Warren,James M. Reeve,Jonathan E. Duchac, Financial Accounting,Op.cit, p:43. 
 .030-032:سابق،ص مرجعالنظرية احملاسبية،،مهدي الشريازي 420
 .80سابق،ص مرجع ،االستثماري القرار على تأثيرهاو  النقدية التدفقات قائمة أهمية ، جعفر اهلام الشاوي ، عبداحلسني الساعدي عالء 421
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 جمال يف حمدودة فائدة ذات املعلومات هذه، يةالتارخي احلالية التدفقات عن معلومات تعطينا النقدي التدفق قائمة -
 للفرات اخلاصة النقدية فقاتالن على تأثري هلا، احلالية الفرة خالل الداخلة قديةالن التدفقات ألن ذلك، التنبؤ
 تالتدفقا أن كما السابقة الفرات بنشاط تتأثر احلالية الفرة خالل الداخلة النقدية التدفقات فإن عليهو  ،املقبلة

 ألغراض فإنه وعليه، املقبلة بالفرات اخلاصة النقدية التدفقات على تأثري هلا احلالية الفرة خالل اخلارجة النقدية
 ةقائم توفرها اليت املعلومات ضوء على، حتليلهاو  النقدي التدفق قائمة يف الواردة املعلومات استخدام يلزم التنبأ

  الدخل
 هذه أن إال املايل املركز عناصر يف التغيري مصادر بعض عن معلومات امللكية حقوق يف التغري قائمة لنا توفر  -

 املالية القوائم يف الواردة املعلومات مع جنب إىل جنبا استخدمت إذا إال فائدة ذات تكون لن سوف املعلومات
 .املالية للفرة الدخل صايف مع التوزيعات مقارنة مثل، األخرى

، بالرحبية اخلاصة املعلومات هذه أن إال األرباح حتقيق على الشركة قدرة عن هامة تمؤشرا تعطينا الدخل قائمة -
 إىل للتوصل املايل املركز قائمة يف الواردة باملعلومات ربطها مامت إذا اعمقو  أمشل مضمون ذات تكون سوف

 املالية القوائم بني رابطال مدى اآليت اجلدول يوضحه كما،  للشركة اإلرادية القدرة حتديدو  األداء تقييم مؤشرات
 :الثالثة
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 الثالثة المالية القوائم بين الترابط ( 32) رقم الجدول

 تدفقات الخزينة العملـــيــات القائمة األصلية:المصدر

 النتائج جدول

 النتــائج جدول

 امليزانية

     صافية نتيجة

 واملؤونات االهتالك خمصصات+

 العامل املال رأس إىل االحتياج-

 تدفقات اخلزينة من االستغالل=

 االستـغـالل(التشغيل )

 امليزانية

 امليزانية

 االستثمــارات-

 االستثمــارات عن التنازل+

 االستثمارات من اخلزينة تدفقات= 

 االستثمــار

 امليزانية

 امليزانية

 امليزانية

 املالية الديون يف التغري -أو+

 املال رأس يف الزيــادة+ 

 (األرباح حصص)األسهم عوائد  تسديد-

 املالية العمليات من اخلزينة تدفقات= 

 التمــويــل

 

 االستغالل من اخلزينة تدفقات=  

 االستثمارات من اخلزينة تدفقات+ 

 املالية العمليات من اخلزينة تدفقات+ 

 تغري اخلزينة

ما بـين الضرورة ، في دول اتحـاد المغرب العـربي اريةالتج توحيد أنظمة مراقبة حسابات الشركات، خمتار  مـسـامـح: المصدر
،  جامعة احلاج خلضر باتنه، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري،  و المحلية التشريعـات الوطـنية وخصوصيات والتجاريةاالقتصادية 

 . 99: ص ، 0202/0200
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 على جيب هدفان اكهن: النقدية التدفق ات ق ائمةو  الدخل ق ائمة  بين التكامل -الثاني الفرع
 على احلفاظ ذاته الوقت يفو  ممكنة رحبية أعلى حتقيق ومها، بينهما التوازن حتقيقو  بلوغهما إىل تسعى أن املؤسسة

 دون ومن استحقاقها مواعيد يف للغري املالية إلتزاماهتا سداد على قادرة املؤسسة تكون أن بالسيولة يقصدو ،  سيولةال
 لقياس بالنسبة أما، الدخل قائمة طريق عن الربح هدف حتقيق يف املؤسسة إدارة جناح مدى مدى قياس ويتم، تأخري
 حمدودة نأالش هذا يف( امليزانية)املايل املركز قائمة توفرها اليت املعلومات فإن السيولة هدف حتقيق على اإلدارة قدرة
 أهنا يف شك ال معلومات وهع، تداولةامل األصول طبيعةو  مقدار بعض املعلومات يف هذا الصدد مثل لنا ظهرت   فهع
 تلك إعداد بتاريخ موقوته تظل أهنا إال، السيولة قياس مؤشرات بعض حساب يف املالية القوائم مستخدمع تفيد

 . 422 النقدية التدفقات قائمة بإعداد املهنية املنظماتو  العلمية اجملامع أوصت املشكلة هذه حللو  ،امليزانية

 إىل أدت اليت والعمليات حمددة زمنية فرة خالل واخلسائر األرباح ضحو ي بحسا هع الدخل قائمة إن
 هلذه استخدامها وكيفية لنشاطاهتا املؤسسة متويل كيفية يوضح تقرير هع النقدية التدفقات قائمة بينما، حتقيقها
 منخفضة نقدية تتدفقا لديها ويكون مرتفع دخل صايف املؤسسة ققحت   وقد، 423 حمددة زمنية فرة خالل املصادر

 والنشاطات التشغيلية النشاطات من مرتفعة نقدية تدفقات لديها يكون فقد وبالعكس ،ةاملختلف النشاطات من
 وقائمة الدخل قائمة من كل تعترب لذلك، مرتفع دخل صايف حتقق مل أهنا رغم التمويلية والنشاطات االستثمارية

 .املؤسسات أعمال نتائج ريلتفس البعض لبعضهما لتانمكم النقدية التدفقات
 نقديتها تستعملو  املؤسسة هبا تسري اليت الطريقة معرفة من املالية القوائم مستعملع النقدية تدفقات قائمة نمتك  

 هيكلها، و للمؤسسة الصافية األصول بتقييم للمستعملني تسمح النقدية التدفقات فقائمة، للنقدية املعادلة العناصرو 
 ملستعملع إعطاءو ه اخلزينة تدفقات جدول من اهلدف ويتمثل 424 ،الوفاء على قدرهتاو  نقديةال فيها مبا املايل

                                                                   
 حبوث جملة،اإلستثمار و لللتنمية الموصل مصرف على بالتطبيق،العراقية التجارية المصارف في النقدية التدفقات قائمة إلعداد دراسة،خضر سامع نادية 422

 .000:،ص00،0229العدد،مستقبلية
 الصناعية الشركات من لعينة تحليلية دراسة : األردنية العامة المساهمة الشركات الصناعية أداء لتقييم النقدية التدفقات قائمة استخدام" ،قيس الكيالين ثائر، قدومع 423

 .003-000 : ص ،2006 ،1 العدد ،9 اجمللد ،التطبيقيةألردنية للعلوم األردنية ،اجمللة2663-2666سنة مابين العامة المساهمة
424 Catherine Maillet, Anne Le Manh: NORMES COMPTAPLES INTERNATIONALES  IAS / IFRS, Op.cit,P:22. 
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 بشأن املعلومات وكذلك (األموال شبه)ونظائر األموال توليد على املؤسسة قدرة مدى لتقييم أساسا املالية الكشوف
 .425 املالية التدفقات هذه إستخدام
 ، Nasir and Abdullah 426   اأجراه  دراسة يف 

 بني املقارنة  على  خالهلا من عمل 2004 سنة 
 يف النقدية التدفقات من النقدي األساس يوفرها اليت واملعلومات االستحقاق أساس يوفرها اليت املعلومات من كل

 املايل المبور كواال سوق يف املدرجة ؤسساتامل مجيع على الدراسة عينة واشتملت ،املاليزية ؤسساتامل أداء تقييم
 االحندار منوذج استخدام ومت، 0889 العام وحىت 0885 العام من املمتدة الفرة خالل، شركة 009 عددهاو 

 .الفرضيات لتحليل
 :أهمها نتائج لعدة الدراسة وخلصت

 االستثمارية والنشاطات التشغيلية بالنشاطات متعلقة معلومات تقدم  أن ميكنها ال وحدها الدخل قائمة: أوال   
 .لتمويليةا والنشاطات

 .املؤسسات أداء تقييم عند الدخل لقائمة مكملة ولكنها مستقلة قائمة النقدية التدفقات قائمة: ثانيا  
 :التايلمن خالل اجلدول ( الدخل قائمة)النتائج وجدول اخلزينة تدفقات بني ارتباط وميكن أن نوضح فكرة وجود 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                   

425 Jean françois Bosquet ,Tomas E.Jean et Eric Delesalle ,Normes IAS/IFRS que faut-il faire?comment s’y 
apprendre ,2 eme édition ;organisation ,Paris ,1993 ,p:24. 
426 Nasir, Norita and Abdullah, Shamsul, "Information Provided byCash Flow Measures in Determining 
Ferrms Performance: Malaysian Evidence", American Jounal of Applied Sciences, Volume 1, No 2, 2004, p:18 
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 النتائج وجدول الخزينة تدفق ات ق ائمة بين الترابط ( 32) رقم الجدول
 العنـــاصــر جدول النتائج جدول تدفقات الخزينة

 
 

X 

 
X 

 للمبيعات  بالنسبة
 (األعمال رقم)الفوترة*
 حتصيل الذمم*

 
X 

 
 

X 
 

 للديون  بالنسبة
 (األصل)القرض إعادة*
 تسديد  الفوائــد*

 
 X 

 
 

X 

 األصول على للعمليات بالنسبـة
 املبلغ حتصيلو أ تسديد*

 العملية من تكاليفو أ واتجن* 
 

X 
 
 

X 

 لإلستثمــارات  بالسبة 
 احليازة مبلغ تسديد*
 االهتالكات تسجيل*

ما  في دول اتحـاد المغرب العـربيالتجارية توحيد أنظمة مراقبة حسابات الشركات ، خمتار  مـسـامـح :املصدر
أطروحة دكتوراه يف علوم ،  و المحليةنية التشريعـات الوطـ والتجارية و خصوصياتبـين الضرورة االقتصادية  

 .98: ص  0202/0200، قتصاديةكلية العلوم اإل،  جامعة احلاج خلضر باتنه، التسيري
 :النقدية التدفق ات بق ائمة المتعلقة المعلومات أهمية  (القيمة اإلعالمية  ) :المطلب الثاني

 ى المستخدميناألهمية اإلعالمية  لق ائمة التدفق ات النقدية عل:الفرع األول
 باحلكم هلا خريناآل املستخدمني من وغريهم، والدائنني، واملستثمرين، االدارة، تساعدقائمة التدفقات النقدية

 :427 املايل الشركة لوضعالتالية  املظاهر على
                                                                   

 .80مرجع سابق،ص ،االستثماري القرار على وتأثيرها النقدية التدفقات قائمة أهمية الشاوي، جعفر اهلام ،الساعدي عبداحلسني عالء 427
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 .املستقبلية االموال توليد على الشركة مبقدرة للتنبؤ آلية حتديد يف تفيد  -
 الرحبية بني العالقة على مؤشر فعالة تعطع بطريقة املالية العمليات ورقابة املايل يطالتخط على االدارة تساعد --

 .املتحققة نوعية االرباح يعين والذي االموال توليد على والقدرة
 قدرة وكذلك تقييم، احلالية النقدية للتدفقات  Feedbakاالرتدادي التقييم يف النقدية التدفقات قائمة تساعد -

 .428والتوسع االستثمار متطلبات ومقابلة األرباح توزيعات إجراء على املؤسسة

 .احملاسبية السياساتو ا الشخصية االحكام لتأثريات خاضعة وغري التالعب من خالية تكون ما عادة- 
 اليتو ، امواال تولد الولكنها  كبري ربح حتقق اليت واالعمال النشاطات بتحديد النقدية التدفقات قائمة تساعد -

 .اموال تولد ولكنها خسائر قحتق
 متطلبات والضرائب راس املال ملقابلة اخلارجع والتمويل التشغيلية النشاطات من املتولدة االموال حجم حتدد -

 . التوزيعات
 .االفالس واحتمالية بالعائد املستقبلع التنبؤ من كل تتضمن واليت املخاطرة بتقييم النقدية التدفقات قائمة تساعد -
 .اصحاهبا عندما يطلبها االجل قصرية مطلوباهتا دفع على الشركة قدرة تظهر النقدية التدفقات مةقائ --
    من الرغم فعلى ، السيولة واالستمرارية عن معلومات بتزويد العمومية امليزانية مع النقدية التدفقات قائمة تساعد -

 زمنية بنقطة الوضع لتصوير تعد ألهنا وذلك الغرض هلذا كاملة غري اهنا الغرض اال هلذا امليزانية معلومات استخدام
 . معينة

 ،املستقبلع النقدي السابقة للتدفق االحكام دقة من التأكد يف املفيدة باملعلومات النقدية التدفقات قائمة تساعد -
  .االسعار واثر تغريات التدفق وصايف الرحبية بني العالقة اختبار ويف

 هاملستخدم بسمح واالستثمارية والتمويلية التشغيلية للنشاطات اجزاء ثالثة اىل النقدية اتالتدفق قائمة تصنيف ان -
 بني تلك النشاطات للعالقة تقييم ايضا ويوضح ،املايل للشركة الوضع على النشاطات تلك اثر على حلكمبا

 ومن ضمن العناصر، لومات اليت توفرهاذلك نظرا لقيمة املعو  كما تعترب قائمة التدفقات النقدية من أهم القوائم املالية

                                                                   
 .088:مرجع سابق،ص،المعايير إلى المبادئ من المعاصر المحاسبي النموذج رضوان حلوة، حنان 428
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 :429اليت تزيد من قيمة هذه املعلومات مايلع
تعمل املعلومات اليت توفرها هذه القائمة جمتمعة مع باقع املعلومات املتاحة من خالل القوائم املالية األخرى على  -

يف ذلك   ات املؤسسة مباغريات يف صايف موجودتوفري  معلومات من شأهنا جعل املستخدم قادر على تقييم الت
 .املالءة املاليةو السيولة 

 .تسمح  قائمة التدفقات النقدية من عملية إجراء املقارنات بني تقارير األداء التشغيلع ملختلف املؤسسات -
من ممكنا ،وذلك  توقيت التدفقات التدفقات النقدية املستقبليةو جتعل قائمة التدفقات النقدية عملية التنبأ مبقادير  -

 .التارخيية النقدية بالتدفقات املتعلقة الل ما توفره من املعلوماتخ
 التدفقات صايفو الرحبية  بني العالقة فحص ذات فائدة يف النقدية التدفقات قائمة املتوفرة من  املعلومات تعترب -

 .األسعار يف التغري آثارو  النقدية

هناك :  مة التدفق ات النقديةعوامل الطلب على المعلومات التي توفرها ق ائ -الفرع الثاني
 :430أربعة عوامل حمتملة تساهم يف الطلب على املعلومات يف قائمة التدفقات النقدية وهع

 حمدودية الفائدة من احلسابات املستحقة التقليدية؛ -
 عدم الرضا عن قائمة التغري يف املركز املايل؛ -
 عالقتها بقرارات املستثمرين ؛ -
 .التغريات يف بيئة التقارير -

 التطرق قبل: الغرض من المعلومات التي توفرها ق ائمة التدفق ات النقدية  -لفرع الثالث  ا

 اليت هع منها املتأتية املعلومات أن نذك ر أن جيب جيب النقدية التدفقات قائمة توفرها اليت املعلومات  من الغرض إىل
 :  التايل التقسيم حتت تنضوي

                                                                   
429 Odile barbe-dandon, Laurent Didelot: maîtriser les IFRS, 3éme édition,Groupe revue fiduciaire, paris, 2007, 
p :572 
430 Yap,c, User’s perceptions of the Need for Cash Flow statements-Australia Evidence.The European 
Accounting Revie 6(4), 1997,p: 654-672. 
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 Activities  Cash Flow from Operating       يةالتشغيل النشاطات من النقدية التدفقات -1
 Cash Flow from Investing Activities     االستثمارية النشاطات من النقدية التدفقات -2
  Activities Cash Flow from Financing       التمويلية النشاطات من النقدية التدفقات -3
 :431اآليت حتقيقها إىل ةالنقدي التدفقات قائمة تسعى اليت األغراض أهم منو 

 االستفادة ميكن معلومات النقدية التدفقات قائمة تقدم: المؤسسة أرباح نوعيةو أ جودة تقييم  -أوال
 حتديده يتم الذي النقدي التدفق وبني، االستحقاق أساس على حتديده يتم الذي الدخل صاىف بني التمييز يف منها
 ارتفاع أن إال،  مرتفع نقدي تدفق بالضرورة يعىن ال مرتفع دخل صاىفل املؤسسة حتقيق أن إذ، النقدي األساس على

 .األرباح وجودة نوعية ارتفاع يعىن التشغيلع النقدي التدفق صاىف
 األنشطة من النقدية التدفقات بصايف املؤسسة لدى السيولة وضع يرتبط المؤسسة سيولة تقييم  - ثانيا

 (سيولة) موجب نقدي فائض وجود على مؤشرا   كان كلما التشغيلية األنشطة من النقدي التدفق زاد فكلما، التشغيلية
 من النقدي التدفق صاىف كان إذا أما، مستحقة التزامات أية لسداد وأ، االستثمار إعادة يف استغالله ميكن املؤسسة لدى

 إما، العجز هلذا متويل مصادر عن البحث املؤسسة من يتطلب نقدي عجز وجود يعىن فذلك، سالبا التشغيلية األنشطة
 عرض فإن ذلك إىل باإلضافة، كاالقراض خارجية متويل مصادر عن البحث وأ، االستثمارات من جزء بيع طريق عن

 .املؤسسة تتبعها اليت التحصيل سياسة كفاءة مدى اختبار يف يفيد التشغيلع النقد واستخدامات مصادر
 تقييم يف النقدية التدفقات قائمة تقدمها اليت املعلومات داماستخ ميكن حيث: التمويل سياسة تقييم  -ثالثا

 .املؤسسة تتبعها اليت التمويل سياسة

 نلل التارخيية النقدية التدفقات مؤشرات استخدام ميكن :المستقبلية النقدية بالتدفق ات التنبؤ  -رابعا

 التارخيية النقدية لتدفقاتا مؤشرات استخدام ميكن : المستقبلية النقدية بالتدفق ات التنبؤ  -رابعا
 .املستقبلية النقدية بالتدفقات للتنبؤ

 
                                                                   

 .سابق مرجع ،واالئتماني المالي التحليل في الحديثة االتجاهات مطر، حممد 431



 ق ائمة التدفق ات النقدية و أهمية محتواها المعلوماتي........................................الثالث الفصل

 

993 
 

 المالي التحليل في النقدية التدفق ان ق ائمة أهمية:الرابع المبحث

 
 بالتقارير املدرجة االقتصادية املؤسسة اخلاصة املالية البيانات  هع املايل التحليل لعملية األساسع املصدر إن

 كما، واإلدارة الشركة أداء حول األسئلة من العديد ملعاجلة النقدية التدفقات حتليل ستخداما للمحللني ميكنو  ،املالية
 الوضع عن اإلستنتاجات من أن خيلص إىل الكثري خالله من يتمكن إذ املايل للمحلل خاصة أمهية التحليل هذا ميثل

 ؛املصادر هذه استخدام أوجه عن فضال فيها النقدي التدفق مصادرو  تهايولومش  اإلقتصادية للمؤسسة  املايل
 :وسنتطرق خالل هذا املبحث إىل النقاط التالية 

 وأهميته المالي التحليل حول عموميات: االول المطلب

 أهدافهو   المالي التحليل استخدامات: الثاني المطلب

  المالية النسب أهميةو  المالي التحليل أساليب: الثالث المطلب

 ق ائمة من المشتقة المالية النسب أهميةو  المالية لنسبا  أنواع: الرابع المطلب
 النقدية التدفق ات
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 وأهميته المالي التحليل حول عموميات: االول المطلب
 The Concept of Financial Analysis  :المالي التحليل مفهوم:األول الفرع

 الفهم ضوء يف املؤسسة أداء  تقييمو  تشخيص هبدف املنشورة املالية للقوائم تفسري عمليةو ه:املايل التحليل
 اليت والفنية واإلحصائية الرياضية والطرق األساليب جمموععن طريق و  432،احملاسي اإلحنرافو  القياس ألسس الكامل

 املاضع يف واملنظمات املؤسسات أداء تقييم جلأ من املالية والكشوف والتقارير البيانات على املايل احمللل هبا يقوم
 .433 املستقبل يف عليه ستكون ما وتوقع واحلاضر

 بينها ما يف اإلرتباطاتو ، املالية للبيانات التفصيلية الدراسة أنه على املايل التحليل  إىلنيينظر بعض املختص
 هع اليت بالكميات البيانات هذه مثل ظهور إىل أدت اليت سباباأل لتفسري حماولة يف مدلوالهتا حول، األسئلة إثارةو 

 يف املشروع يعمل اليت اإلنتاجيةو  البيعية، و املالية السياسة يف الضعفو  القوة نقاط اكتشاف يف يساعد امم ،عليها
  434إطارها

 ما مؤسسة عن املتاحة املالية للبيانات منظمة معاجلة عملية عن عبارة"  املايل التحليل أن 435 آخرون يرىو 
 املاضع يف والصناعية التجارية املؤسسات أداء يموتقي قرارات اختاذ عملية يف تستعمل معلومات على للحصول
 ".املستقبل يف الوضع عليه سيكون ما وتوقع – تشغيليةو أ مالية – موجودة مشكلة أية تشخيص يف وكذلك واحلاضر

 واألرقام البنود بني العالقات عن الناجتة األرقام وحتليل دراسة  عملية أنه علىتعريف التحليل املايل   ميكننا
 فرات ثالث خمتلفة فرات خالل الدخل وقائمة املايل املركز يف املالية القوائم تشملها اليت أفقيا  و أ كانت رأسيا   لفةاملخت
 إليه تسري الذي االجتاه على التعرف ميكن النتائج هذه خالل ومن أفضل نتائج على للحصول األقل على مالية

 .با  لس وأ إجيابا   املؤسسة
 

                                                                   
 .055:،ص0222 البداية،عمان، ة األوىل،دارالطبع ،المالي التحليل و اإلدارة في مقدمةشقر، عامر،الشنطع أمين 432
 . 00:ص، 0222،  والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة عمان،،األوىل ،الطبعةالمالي التحليل في المعاصرة االتجاهات ،وليد احليايل 433
 .92:،ص0229التوزيع، للنشرو احلامد ر،داالدولية المالية المالي،األسواق التحليل التمويل و المالية،اإلستثمار اإلدارةاهلادي، عبد سعيد حممد 434
 .030:ص ،سابق مرجع المالي، والتحليل المالية اإلدارة في مقدمة ،مفلح عقل 435
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 المالي التحليل موضوع:الثاني الفرع

 فإن جتارية املؤسسة كانت فإذا لذلكو  األقتصادية املؤسسة شكل باختالف املايل التحليل موضوع خيتلف
 املؤسسة كانت إذا أما، النقدي القياس بوحدة عنها معرب البيعو   و التخزين الشراء عمليات يكون التحليل موضوع
 للوحدة الكلفة احتساب، و معني منتوج إلنتاج اإلنتاجية العملية يف اجلارية العمليات التحليل موضوع فيكون صناعية
 436 الصناعية الوحدة نطاق ضمن يدخل الذيو  املتجة

 :المالي التحليل عملية جوهر:الثالث الفرع

 على التعرفو  أدائهاو  الشركة اعمال تقييم يف استخدامهاو  احملاسبية البيانات تفسري املايل التحليل ةوظيف تتضمن
 بعض استخدام مع املالئم التبويب تبويبها بعد ةاملالي القوائم دارسة عن عبارة التحليلو ، املالية مراكزهاو  اأحواهل

 عناصر  بني اإلرتباط عالقات معرفة بغرض، املتوسطاتو  اإلجتاهاتو  كالنسب)، اإلحصائيةو  الرياضية األساليب
 (مسبباهتاو  التغريات هذه حجمو ، معينة زمنية فرة لخال من عليها طرأت اليت التغريات مدى، و املالية القوائم

 . 438 للمؤسسة املالية املالءةو  املايل الوضع لتحليل عليها ي عتمد اليت املعلومات مصادر أهم املالية القوائم ومتثل،437

 المالي التحليل في المعلومات مصادر:الرابع الفرع

 بالتقارير املدرجة االقتصادية باملؤسسة اخلاصة املالية ناتالبيا  هع املايل التحليل لعملية األساسع املصدر إن
 بني العالقات دراسة خالل من التحليل عملية تتمو ، امللحقة القوائم من غريهاو  وامليزانية الدخل قائمةمثل  املالية

 باستخدام االستثمار سالمة من والتأكد القرار اختاذ يف تساعد اليت املعلومات الستخالص القوائم هذه فقرات

                                                                   
 .8:،ص0222الدمنارك، يف املفتوحة العربية األكادميية منشوراتالمؤسساتالتجارية، في المالي التحليل في مذكرات، ناجع احليايل وليد 436
 .58:،ص0229احلديث، اجلامعع ،املكتباألعمال لمشروعات المالي المالية،التحليل اإلدارةمصطفى، فريد احلناوي،هنال صاحل حممد 437

438 Higgns  Robert.C. “ Analysis for Financial Management” 6th ed , Mc graw –Hill .high Education , 2001,p :6. 
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 حقيقة إىل والوصول املقبلة  باإلجتاهات والتنبؤ السابقة التصرفات على لالستدالل واإلحصائية الرياضية األساليب
 . 439إنفاقها وأوجه املتاحة مواردها استخدام يف اإلدارة كفاءة مدى بيان وكذلك ، االقتصادية للمؤسسة املايل املركز

 النقدية تدفق اتال ق ائمة تحليل أهمية:الخامس الفرع

440واإلدارة الشركة أداء حول األسئلة من العديد ملعاجلة النقدية التدفقات حتليل استخدام للمحللني ميكن
 كما، 

 عن اإلستنتاجات من الكثريعلى  أن حيصل خالله من يتمكن إذ ،املايل للمحلل خاصة أمهية التحليل هذا ميثل
 املصادر هذه استخدام أوجه عن فضال فيها النقدي التدفق مصادرو  اتهيولومش  اإلقتصادية للمؤسسة املايل الوضع

 خالل منو أ خمتلفة سنني عرب اإلقتصادية للمؤسسة النقدي التدفق قوائم استخدام خالل من التحليل هذا جيريو 
 لعموديا التحليل طريق عن التحليل هذا يتم عام وبشكل، خمتلفة إقتصادية ملؤسسات النقدي التدفق قوائم استخدام

 . 441النقدي التدفق لقائمة

 أهدافهو   المالي التحليل استخدامات: الثاني المطلب

 المالي التحليل استخدامات: األول الفرع

  استعمال ميكنو  اخلاصة القرارات اختاذو  الشركة أداء مستوى على احلكمو   للتعرف املايل التحليل ستعملي  
 442:تاليةال راضغاأل يف املايل التحليل

 

                                                                   
 .3:ص ،0229  ،8اإلقتصادية،العدد للعلوم تكريت جملة،العامة الدين صالح شركة في تطبيقية الية،دراسةالم النسب باستخدام الشركات أداء تقويم نعمة، صاحل عماد 439

440 Frederick D.S. Choi, Gary K. Meek. INTERNATIONAL ACCOUNTING , 7th ed, Prentice Hall 
,2010,p:288. 

 .01:،مرجع سابق،صذاتيا الممولة األاهلية الكليات في النقدية فقاتالتد قائمة تحليل و إعداد أهميةمهدي، صبار،ثامر اجمليد عبد فداء 441
 .009:، ص0202، 02العدد ،  اجمللة العراقية للعلوم االقتصادية  ،فاعلية التحليل المالي في النشاط المصرفيدراسة تطبيقية في مصرف الرافدين، أمحد الزهرة 442

http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Ahmed%20Abdul%20Zahra%20Hamdan%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9%20%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%22&uiLanguage=en
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=94&uiLanguage=en
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=94&uiLanguage=en
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 هبدف ذلكو  املقرضونم ه التحليل هبذا يقوم الذي : Credit Analysis االئتماني التحليل -أوال
 . هلا احملدد الوقت يف إلتزاماته سداد على املصرف قدرة عدم حالة يف هلا يتعرضون قد اليت األخطار على التعرف

 من املستثمرون هم لالتحلي هبذا يقوم الذي: Investment Analysis اإلستثماري التحليل -ثانيا
 التحليل من النوع هذا أن كما عليها العوائد مقدارو  استثماراهتم سالمة على  اهتمامهم ينصب إذ شركاتو  أفراد

 .املصرف  سيولةو  رحبية قياس على باإلضافة جديدة إستثمار جماالت خلق يف املصرف كفاءة تقييم يف يستخدم

 يستخدم: Merger & Acquisition Analysis  اإلستحواذو أ اإلندماج تحليل -ثالثا
 كما شرائه املراد  للشركة احلالية للقيمة التقييم عملية فتتم شركتني بني اإلندماج عملية أثناء التحليل من النوع هذا

 .املستقبل يف اإلندماج بعد  للشركة املتوقع، املستقبلع داءاأل تقدر

 لإلدارات الوظائف أهم من املايل التخطيط ديع: Financial Planning المالي التخطيط -رابعا
 هذه يف هاما  دورا املايل التحليل يؤدي هناو  املستقبل يف املتوقع الشركة بأداء تصور بوضع التخطيط عملية تتمثلو 

 .املستقبل يف املتوقع األداء تقديرو  السابق األداء تقييم حيث من  العملية

 لألعمال مراجعةو  تقييم بأهنا املايل الرقابة تعرف: Financial Controlling المالية الرق ابة:خامسا
 نقاطو  األغنحرافاتو  األخطاء الكتشاف ذلكو  املوضوعة واألسس للمعايري  وفقا ييسري تنفيذها أن من للتأكد

 .املناسب الوقت يف معاجلتهاو  الضعف

 أهم من املؤسسة يف األاداء تقييم يعد: Performance Analysis األداء تقييم تحليل -سادسا
 توفري على املؤسسة رةدقو  األرباح ىو مست على احلكم التقييم عادةإ عملية طريق عن فيتم املايل التحليل استعماالت

 .املوجودات تقييم إىل باإلضافة ئتماناإل على قدرهتاو ، اإللتزامات سدادو  السيولة

 



 ق ائمة التدفق ات النقدية و أهمية محتواها المعلوماتي........................................الثالث الفصل

 

988 
 

 المالي التحليل أهداف:الثاني الفرع
 443:يةالالت غراضاأل حتقيق إىل يهدف املايل التحليل نإ

 .  للمؤسسة والنقدي املايل الوضع تقييم  -
 .  أسباهبا وتشخيص املخطط عن الفعلع داءاأل مقارنة لخال من وذلك حنرافاتاإل حتديد  -
 . والتمويل الستثمار قرارات نتائج تقييم -
 . املستقبلية واخلطط املوازنات عدادإل التحليل نتائج من ستفادةاإل -
 .  استثمارها ميكن واليت املؤسسة مامأ املتاحة الفرص حتديد -
 .املؤسسة تواجه الذي املايل الفشل تباحتماال التنبؤ -

 : 444اإلقتصادية القرارات اتخاذ في المالي التحليل دور:الثالث الفرع
 مع يلالتحل نتائج من التأكد بقصد تفسريهاو  البيانات حتليل عملية يف كبريا دورا املايل التحليل يؤدي

 القرارات هذهو ، اإلدارة بقرارات ترتبط جناحهو  إقتصادي نشاط أي أداء قوة فإن معروف وه كماو ، املرغوبة األهداف
 التحليل على أساسا ستتندت اإلختيارات هذهو ، ات إلختيار و ا البدائل من ةمستمر  سلسلة أساسا تتطلب جهتها من

 : ثالثة جماال ضمن املناسبة القرارات تخذت  و  فيها املالية املوارد حركةو ، للمشأة املايل الوضع يدرس الذي  املايل
 إستثمار املوارد -
 ممارسة النشاط اإلقتصادي باستخدام املوارد -
 متويل املوارد املالية -

  المالية النسب أهميةو  المالي التحليل أساليب: الثالث المطلب
 المالي التحليل  أساليب:األول الفرع

 القوائم مستخدمع مساعدة هبدف املالية ملعلوماتا معاجلةو  اختبار عمليات يتضمن ملاليةا القوائم حتليل إن
 احلاليةو  السابقة للفرات املالية احلالة لتقييم عمليات املايل التحليل يتضمن كما،  اإلقتصادية القرارات اختاذ يف املالية

                                                                   

 .00 :،ص0229،،عمان األردن، ،والتوزيع للنشر العلمية اليازوري دار ،-معاصرة اتجاهات- المالي والتخطيط التحليل ،تايه عدنان،التميمع وائدف443 
 .01 :،ص0225 للنشر،عمان، وائل دار ،الثانية الطبعة ،القرارات صناعة مدخل،المالي التحليلنور، الناصر عبد امساعيل، شاكر،امساعيل حممد منري444 
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 عدة خالل من( التحليل) العمليات  هذه وتتم، انتائجه حتديدو  املستقبلية للحالة تقدير أفضل إىل التوصل بغرض
 النسب حتليلو  العمودي التحليلو ، اإلجتاه حتليلو  املقارنة املالية القوائم: تشملو  الزمن مر على تطويرها مت أساليب

 املايل للاحمل أن نذكر السياق هذا وضمن، 445(الربح جممل نسب يف تغرياتو  التعادل حتليل) اخلاص التحليلو  املالية
 اختيار فان لذا ، يللالتح ونطاق املتوفرة وماتلاملع و دفكاهل عدة وعوامل تتناسب يللحت أداة ليلهحت الجناز حيتاج
 الدالة النسب خراجاست للاحمل ىلع يجبف املؤسسة سيولة تقييم اهلدف هو كان فإذا ،يللالتح جناح أساس يعد األداة

 جيب هفان النقدية التدفقات توليد ىلع املؤسسة قدرة دراسة يللالتح من دفاهل كان إذا حني يف، السيولة ىلع
 .446التدفقات قائمة يللوحت النقدية التدفقات نسب إىل جوءلال

 التحليل في المالية النسب أهمية:الثاني الفرع
 :املالية النسب فقبل التطرق إىل أمهية النسب املالية يف التحليل جيب أن نعر  

 يف الواردة احملاسبية القيم بني العالقات أهنا على املالية النسب تعرف: ليةالما النسب تعريف -أوال
 معينة زمنية فرة يف معني نشاط أداء لتقيم واملنظمة املرتبطة املالية  ،الكشوفات

447
 تربط املالية  فالنسب بالتايلو ، 

 املالية القائمة على املالية النسب اشتقاق يف تدخل اليت البنود تتواجد وقد املالية القوائم بنود من أكثر وأ بندين بني
 إحدامها بقسمة متغريين بني العالقة عن املالية النسب وتعرب، 448 قائمتني على البنود هذه تتواجد قد كما نفسها

 مالية نسب مع مقارنتها يتم مل ما احملدودة أمهيتها النسب هلذه وتبقى ،بينهما العالقة لتفسري حماولة يف اآلخر على
 مقارنة وأ، نفسها للمؤسسة السابقة السنوات يف مبثيلتها مقارنة يتم عندما املالية أمهية النسب تزداد، فقد مماثلة رىأخ

                                                                   
 .9:،ص0229الثاين، العدد،اإلدارية و اإلقتصادية للعلوم األنبار جامعة ،جملةترف؟ أم ضرورة:النقدي التدفق كشفحسن، محد حكمت 445
 .83:سابق،ص ،مرجع-وتطبيقي نظري مدخل – المالية القوائم تحليل ،و آخرون مؤيد خنفر 446

 . 00:،ص0229،نرداأل ،عمان ،والتوزيع للنشر العلمية اليازوري دار ،-معاصرة اتجاهات- ليالما والتخطيط التحليل،  تايه عدنان،التميمع فوائد447 
 ،0222 ،0،العدد8اجمللد،اإلدارية و اإلقتصادية للعلوم املصرفية،القادسية و اإلرية العلوم حمور جملة،اإلستثمارية القرارات ترشيد في المالي التحليل مؤشرات تاثير ،عوض صابر448
 .039:ص
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 يف املقارنة هذه مثل وتساعد، األخرى الشروط بعضو  العمل بطبيعة هلا املماثلة املؤسسات نسب مع  النسب هذه
 449.عنها متأخرة أهناو أ هلا املماثلة من أفضل أهنا منها تنبي فقد، املؤسسة هلذه التنافسع الوضع إىل التوصل

  :450منها كبري بشكل النسب استخدم إىل دعت أسباب هناك: المالية النسب استخدام أسباب -ثانيا

 الشركة مقارنة أداءو أ سابقة فرات مع الشركة أداء مقارنة خالل من سواء النسب مقارنة سهولةو  ااحتساهب سهولة 
  الشركات من مثيالهتا مع
  اإلدارة موظفع كل قبل من فهمها ميكن معلومات تقدم فهع، الفهم سهلةالنسب. 
 النسب نأ جتدر اإلشارة انوه خارجية إطراف إىل للشركة املايل املركز عن معلومات إيصال وسيلة املالية النسب 

 املعايري استخدام خالل من إال للشركة يقعاحلق   املايل الوضعى عن تعرب معلومات أية لنا تقدم ال ذاهتا حبد املالية
 :اآلتية
 واجتاه املايل األداء فهم لصحة على للحصول سابقة سنوات خلمسة األقل على املقارنة خالل من االجتاه حتليل 

 .املنظمة
 أداء عن فكرة يعطينا وهذا الصناعع  املعدل مااستخد خالل من مشاهبة أخرى شركات مع شركة أداء مقارنة 

 .املشاهبة الشركات مع مقارنة كةالشر 
  مسبقا الشركة وضعتها مستهدفة معايري مع للشركة احلقيقع األداء مقارنة. 
 الشركة أداء ختص منشورة أراء على حتوي أخرى مصادر أية من التحقق . . 

 لتحليلا عند االعتبار بعني واخذها مراعاهتا جيب اليت احملددات بعض هنالك: النسب تحليل محددات -ثالثا
 : 451كااليت وهع املالية النسب باستخدام

                                                                   
 ،جملةللمصارف المالي األداء تقويم في لها كأدوات المتوازن األأداء وبطاقة،المالية النسب باعتماد المرجعية للمقارنة المحاسبي اإلستخدامآخرون، و حسن إبراهيم علع 449

 .25:،ص0203 ،53اجمللد ،003الرافدين،العدد تنمية
 .2-1:ص سابق، ،مرجعالعامة الدين صالح شركة في تطبيقية لية،دراسةالما النسب باستخدام الشركات أداء تقويم نعمة، صاحل عماد 450
 .053:،ص30،2012 العدد اجلامعة االقتصادية للعلوم بغداد كلية جملة االداء، كفاءة لتقييم كأداة المالية النسب استخدام علع، عبد امحد عباس، مسري 451
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 املؤسسة وضع عن فعالة معلومات التعطع الهنا، املؤسسة اداء على للحكم واحدة مالية نسبة استخدام الميكن  -
 ناحيةو ا جبزء متعلق املايل التحليل كان اذا ولكن، املؤسسة على للحكم النسب من جمموعة استخدام جيب بل

 الوضع عن صورة العطاء كافيا   يكون قد اثنتنيو ا واحدة نسبة استخدام فان املايل املؤسسة وضع من فقط معينة
 . املطلوب

 اىل تؤدي قد املقارنة فان كذلك تكن مل واذا معني تاريخ حسب استخدامها جيب املالية القوائم بني املقارنة عند -
 . خاطئة قراراتو  نتائج

 غري مالية قوائم يف الواردة املعلومات الن، مدققة مالية قوائم خدامستإ االفضل من النسب حتليل  إجراء عند -
 للمؤسسة احلقيقع املايل الوضع التعكس قد مدققة

 تأثري من للحد الفرة لنفس تكون ان جيب اخرى ملنشأة املالية النسب مع معينة ملنشأة املالية النسب مقارنة عند -
 النتائج على االقتصادي التضخم

 :452مايلع املالية للنسب الصحيح الركيب يتضمنو ؛ املالية للنسب الصحيح كيبالر  جيب كما -
 واضحة باألرقام عالقتهاو  منطقية املالية النسب تكون أن جيب  
 البعض بعضها مع مشركة أسس على معدةو  مناسبة قيم استخدام 
 مميزاتهاو  المالية النسب استخدام أهمية:رابعا

 التحليل األكثر شيوعا يف احلياة إحدى طرق تعترب النسب املالية :أهمية استخدام النسب المالية   .0
 من "كبريا  "عددا وفريألن أسلوب النسب املالية و ، 453تعدد األغراض اليت حتققها، و املهنية بسبب سهولة تطبيقها

 األصول دارةإو  الكفاءةو  والسيوله الرحبية جماالت يف الشركة تقييم أداء يف منها األستفادة ميكن اليت املالية املؤشرات 
 على الضوء إلقاء على بالقدرة تتمتعو  املايل التحليل يف معربه أدوات املالية النسب أن  فيه شك ال ومما، 454واخلصوم
 خالفو  الصحيح بالشكل تركيبها يتم أن شريطة، العادية املالية البيانات بوضوح ظهرهات   ال قد مهمةمالية  جوانب

 كذلك، 455 التحليل حمل للمؤسسسة املايل املوقف حقيقة عن معرب مدلول ذات كونت لن النسب هذه فإن ذلك

                                                                   
 .053،ص،0222البداية،عمان، ،دارالطبعة األوىل،يالمال التحليل و اإلدارة في مقدمةشقر، عامر،الشنطع أمين 452
 .38:،ص0222سابق، ،مرجعالمالي التحليل في الحديثة اإلتجاهات،احليايل ناجع وليد 453
 .30:،ص:سابق مرجع ،واالئتماني المالي التحليل في الحديثة االتجاهات مطر، حممد 454
 .323:سابق،ص مرجع،المالي التحليل و المالية اإلدارة،مفلح عقل 455
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 من الناجتة الكمية املعلومات  من كبرية كميات وجود مع خاصة فائدة األكثر  النسب خالل من التحليل يعد  
 العالقات عن يعرب وفه املالية األوضاع عن عالماتو  بإشارات احمللل يزود النسب فتحليل، املتنوعة التشغيلات عملي
 هذا خدماست   ما إذاو ، مقارنتها املراد لألشكال معىن ذات بعالقاتو  بسيطة مبفردات، املختلفة األشكال بني
 عجز مع خاصة، املعلومات من كنز تصبح سوف فإنه هذه األخرية النقدية التدفقات قائمة حتليل يف سلوباأل

 النقدية التدفقات تأكد عدمو  ووقت كمية بشأن مالئم إفصاح قيقحت من، اإلستحقاق أساس على احملاسبة معلومات
 الشركة قدرة حول تقدير بإجراء هلم يسمح حيث املستخدمني قبل من مطلوب فصاحاإل هذابالتايل فإن و ، املستقبلية

 هع ليست التحليل يف ستخدمت   اليت املالية النسب أن القول ميكن وبالتايل، 456مستقبلع نقدي تدفق توليد على
 واألداء والنقدي املايل باملركز املتعلقة التساؤالت من لكثري االجابة تعطع تصوارتو أ نتائج الواقع يف هع وامنا الغاية

 .457  والتمويل األستثمار قرارات وتقييم
 ،النسب باستخدام املايل التحليل مميزات من :المالية النسب أسلوب استخدام مميزات .5

 وكشف، وأخرى مؤسسة بنيو أ أخرى إىل سنة من املقارنة يف استعماهلا وإمكانية يةاملال النسبة احتساب سهولة
 .  458 اخلتامية املالية القوائم مباشرة بصورة عنها تفصح ال اليت املعلومات
 المالية النسب ضعف نق اط:الثالث الفرع

 ،انتقادات عدة  هلا هتج  و   قد السابقة النسب أن إال، اإلدارية واستخداماته املايل التحليل أمهية رغم
 لنفس املالية النسب بنفس مقارنتها يتم مامل مدلوهلا يف وضعيفة حمدودة ذاهتا حد يف املالية النسب  أن حيث

، مشابهو أ ةمماثل مبؤسسة اخلاصة النسب بتلك مقارنتهاو أ ،تارخيية مقارنة   السابقة السنوات يف املؤسسة
 يعترب املالية النسب استخدام فإن العموم علىو  املؤسسة إليها نتمعت اليت الصناعات لقطاع العام باملتوسطو أ

                                                                   
 .8:ص،سابق مرجع،؟ترف أم ضرورة:النقدي التدفق كشفحسن، محد حكمت 456
 .025 :،ص 2000، عمان ، والتوزيع للنشر الوراق مؤسسة ، بالفشل والتنبؤ األداء تقييم – المالي التحليل , حممود محزة 457
 .028:،ص0225عمان،  الطبعة األوىل، دار البداية، ،اإلدارة والتحليل الماليالشنطع أمين، شقري عامر،  458
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 كما،  459أعمق حتليلو  دراسة من األمر يتطلبه ما، و باملؤسسة معينة مشاكل وجود مدى على الضوء تلقع بداية
 :460التايل حسب املالية النسب استعمال تطال اليت اإلنتقادات وجزن ميكن

 .مضللة تكون ما غالب ا وهع لياتإمجا عاجلت   املالية النسب بعض -
 البعض يعتربه فما، التحليل يف خمتلفة نتائج إىل التوصل املمكن من جيعل امليزانية بنود تصنيف اختالف -

 .صحيح والعكس ثابتة شبه آخرون يعتربه قد متداولة الو أص
 .مرجعية بنسب مقارنتها يتم مل ما فائدة ذات تكون ال املالية النسب إن -
 لعدم قاصر ا يكون ما غالب ا التحليل هذا فإن، فقط املايل واملركز الدخل قائميت على بناء املايل تحليلال مت إذا -

 .األمور حقيقة توضح اليت التفاصيل ملعرفة الالزمة البيانات كل على القوائم تلك مشول

 .التضخم مشكلة يغفل ما عادة املالية بالنسب التحليل إن -
 التدفق ات ق ائمة من المشتقة المالية النسب أهميةو  المالية نسبال  أنواع: الرابع المطلب
 النقدية

 :هع رئيسة أنواع أربعة هناك المالية النسب  أنواع: األول الفرع

 ميعاد حيني عندما الديون كافة سداد على املؤسسة مقدرة تقيس : المال رأسو  المديونية نسب -أوال
 على الوحدة مقدرة قياس على زترك   أهنا إال، األمد طويلةو أ قصرية الديون هذه ن كونع النظر بغض استحقاقها

 إىل اإلقراض نسبة) منها فرعية نسب على النسب من النوع هذا ويشتمل، فقط األجل طويلة الديون خدمة
 نسبة امللكية حقوق إىل املوجودات نسبة، امللكية حقوق إىل املتداولة املطلوبات نسبة املوجودات جمموع

 ...(461القروض إمجايل إىل املتداولة جوداتاملو 

                                                                   
 055:،ص0221للكتاب، اإلسكندرية ،مركزالقرار اتخاذ و التحليل في المالي،مدخل التحليل التمويل اإلستثمار،العزيز عبد حممد مسري 459
 سلسلة) اإلسالمية اجلامعة جملة ،روعالمش بفشل والتنبؤ غير العادية األخطاء اكتشاف على المالي التحليل خالل من الخارجي المراجع قدرة مدى جربوع، حممود يوسف 460

 .025:ص ،0225األول، العدد عشر، الثالث اجمللد( اإلنسانية الدراسات
 ،جملةللمصارف المالي األداء تقويم في لها كأدوات المتوازن األأداء وبطاقة،المالية النسب باعتماد المرجعية للمقارنة المحاسبي اإلستخدامآخرون، و حسن إبراهيم علع 461

 .21:،ص003،0203العدد ،53اجمللد نميالرافدين،ت
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 مواجهة على املؤسسة  قدرة تساعد يف معرفة : األمانو  المالءة عن تعبر التي المالية المؤشرات  -ثانيا
 عند حقوقهم رد يف اآلخرين حقوق اجتاه اإللتزام على اقدرهت أي تأخري دون إستحقاقها عند املالية اإلتزاماهت

 .462أجله من الربح حيقق مبا هافتوظي يفو أ اإلستحقاق
 درجة على التعرف، و العامل املال رأس مركز تقييمو  حتليل إىل السيولة نسب جموع هتدف:  السيولة نسب -ثالثا

 النقدية شبهو  النقدية األصول من، اجلارية إلتزاماته مقابلة على املشروع مقدرة على احلكم هبدف، عناصره تداول
 يكون ذلك علىو  الذمم حتصيلو  النقدية املبيعات من الناتج للنقدية العادي التدفق من لككذو  املؤقتة لإلستثمارات

، املتداولة اخلصوم مقدار تفوق التداول سريعة األصول من كافية مبقادير اإلحتفاظ املشروع إدارة على  الضروري من
 463 ةزمني فرة يتطلب نقدية إىل السلعع املخزون حتويلو  الذمم حتصيل نأل ذلكو 

 فإن لذلك، شؤوهنا خمتلف يف املتخذه السياسات ملختلف حمصلة هع املؤسسة رحبية إن: الربحية نسب -رابعا
 أما املؤسسة هبا تدار اليت الطريقة عن تعرب معلومات إال يوفر ال الرحبية نسبة عدا األخرى النسب باستخام التحليل

 464اإلستثمارية قراراهتا املؤسسة فيها تتخذ اليت الكفاءة مدى عن فتعرب الرحبية نسبة
 خالل من ذلكو  هلا املتاحة املوارد وأ املوجودات املؤسسة هبا تستخدم اليت الكفاءة تقيس:  النشاط نسب -خامسا
 قدرة مدى على احلكم إىل هتدف، و 465املوجودات عناصر إستثمار ومستوى املبيعات مستوى بني مقارنات إجراء

 منو ، اخلدماتو  السلع بيع عملية يف يركز الذي اجلاري نشاطها ممارسة يف املختلفة هتاموجودا استغالل على  املؤسسة
 مواردها استغالل على املؤسسة قدرة مدى تقيسو ، املوجودات خالل من املمكنه األرباح أقصى حتقيق يف املسامهة مث

 معدل، السلعع املخزون دوران بنس)منها فرعية نسب على النسب من النوع هذا ويشتمل، فعاليةو  بكفاءة املتاحة
 466.(...املوجودات دوران معدل، الثابته املبيعات إىل املوجودات نسبة، الذمم دوران معدل، التحصيل مدة

                                                                   
 للعلوم املثىن ،جملةاإلستثمار و للتنمية الفرات و دجلة مصرف في تطبيقية دراسة،المالي التحليل أدوات باستخدام التجارية المصارف أداء تقويم،عبود حممد سامل 462

 .82:،ص0203 ،السنة5،العدد3اإلقتصادية،اجمللد
 008:ص،0221للكتاب، اإلسكندرية ،مركزالقرار اتخاذ و التحليل في المالي،مدخل التحليل التمويل اإلستثمار،زيزالع عبد حممد مسري  463
 .302سابق،ص مرجع،المالي التحليل و المالية اإلدارة،عقل حممد مفلح  464

 ،0222 ،0،العدد8اجمللد،اإلدارية و اإلقتصادية للعلوم املصرفية،القادسية و اإلرية العلوم حمور،اإلستثمارية القرارات ترشيد في المالي التحليل مؤشرات تاثير ،عوض صابر465 
 .038ص
 ،جملةللمصارف المالي األداء تقويم في لها كأدوات المتوازن األأداء وبطاقة،المالية النسب باعتماد المرجعية للمقارنة المحاسبي اإلستخدام آخرون، و حسن إبراهيم علع 466
 21:،ص0203 ،003العدد ،53داجملل الرافدين،ة تنمي
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 :467النقدية التدفق ات ق ائمة من إشتق اقها يمكن التي المالية النسب:الثاني الفرع
، منها من الوظائف املهمة للتحليل املايلإن قائمة التدفقات النقدية واملؤشرات اليت ميكن استخالصها   

لذا تعترب هذه القائمة مبثابة صلة الوصل بني هاتني ، ظهرها قائمة الدخل وامليزانيةحيث توفر معلومات ال ت  
ومن أهم األغراض اليت ، املؤسسةكما أهنا أكثر مالءمة لتحديد نقاط القوة والضعف يف نشاط ،  القائمتني

 املؤسسةوتقييم السيولة يف ، نوعية أرباح الشركة وقدرهتا على تقييم جودة أهع  النقدية ختدمها قائمة التدفقات
بعض الدراسات القدرة الكبرية حيث أثبتت ، 468والتنبؤ بالتدفقات النقدية املستقبلية ، سياسات التمويلو 
469وجناح الشركات بفشل التنبؤ يف النقدية التدفقات سبلن

 أكثر النقدية معلومات  التدفقات أن حيث، 
 . احملاسي االستحقاق أساس مبعلومات املالية مقارنة املتعلقة باملالءة القرارات الختاذ مالءمة

 النسب هذه عدد على املتخصصني بني اتفاق يوجد ال أنه إىل اإلشارة جيدر ماسبق على باإلضافة
 مشكلة تربز هنا ومن ، ؤسساتاملداءأ تقييم يف استخدامها ميكن اليت النسب من كبري عدد فهناك، جماميعهاو أ

 تقييم على القائمني احتياجات مع تتوافق اليت النسب فاختيار ، املالية للنسب األساسية املشكلة وهع االختيار
 كل لرؤية تبعا  اخليارات تتعدد وبذلك،  النسب من الكبري العدد هذا وجود مع ومعقده صعبه ستكون األداء

 النسب أهم إىل التطرق سنحاول هذا وعلى، التقييم وأهداف وظروف لطبيعة عاتب وكذلك وقناعته مستخدم
 ميكن اليت املالية النسب أهم ومن، احلصر ال املثال سبيل على ةبدالنق التدفقات قائمة من املشتقة املالية

 :مايلع النقدية التدفقات قائمة من إشتقاقها
 

                                                                   
 االئتمان محللي نظر وجهة من وذلك األرباح وجودة السيولة تقييم في النقدية التدفقات قائمة من المشتقة المالية للنسب النسبية األهمية ،أمحد السيد شحدة الناصر عبد 467

-025: ص ،0229 ، العليا للدراسات األوسط الشرق جامعة ،واملالية اإلدارية العلوم كلية ، يستريماج رسالةعمان، بورصة في المالية األوراق ومحللي األردنية التجارية البنوك في

028. 
 .015-010:،صمرجع سابق، واألدوات واالستخدامات العملية األساليب: االتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالئتمانيمطر حممد، 468
 اإلدارية، اجمللد دراسات العلوم  جملة ،االتجاهات متعدد باستخدام القياس األردنية الصناعية العامة المساهمة الشركات لتنبؤ بفشلا الفتاح، عبد الداود محدوأ عيسى جهمانيعمر469
 .0228،033العدد، ،31
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 :ةبالعالقة التالي وحتدد :مؤشر تغطية النقدية -0
 التدفقات النقدية الخارجة لألنشطة اإلستثمارية و التمويلية /صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

إلتزامات املؤسسة اإلستثمارية و التمويلية  يعكس هذا املؤشر كفاية صايف التدفقات النقدية التشغيلية ملواجهة
 470.الل كليهماعن طريق اإلقراض أو بواسطة أدوات امللكية أو من خ

 :471يف مايلع تمثل التدفقات النقدية اخلارجة تو 
 ؛القروض مستحقة الدفعو الديون  -
 ؛الدفعات اإلجارية لعقود اإلجار الرأمسالية  -
 .توزيعات األرباح املبالغ املدفوعة يف شراء املوجودات الثايتة -

 ةبالعالقة التالي وحتدد :نسبة المدفوعات الالزمة لتسديد فوائد الديون   -5
 .فوائد الديون /صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 .على  تسديد فوائد الديون املؤسسةوتشري هذه النسبة ا ىل قدرة 
 بالعالقة التالية وحتدد :نسبة التوزيعات النقدية -3

 .التوزيعات النقدية للمساهمين / صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 .على توزيع أرباح نقدية ومدى ا ستمرار وا ستقرار هذه السياسة املؤسسةبة ا ىل قدرة تشري هذه النس

 التدفقات :دد بالعالقة التالية حتو : نسبة كف اية التدفق ات النقدية من األنشطة التشغيلية   -4
  ساسيةاإلحتياجات النقدية األ/تشغيلية النقدية الداخلة من األنشطة ال

 :472مايلع ية األساسيةيقصد باإلحتياجات النقدو 
 ؛التدفقات النقدية اخلارجة لألنشطة التشغيلية -
 ؛مدفوعات أعباء الديون -

                                                                   
العاملية،مرجع  الشركات من عدد بيانات على عتمادباإل حتليلية ارسة در النقدية التدفقات لقائمة املعلومايت احملتوى مع املايل التحليل أدوات تناغم حممد،مدى نوري آمال 470

 .028:،صسابق
 .051:،ص0229: 0العدد  ،3، جامعة كركوك للدراسات االنسانية، اجمللد دور قائمة التدفقات النقدية في اتخاذ اللقرارات اإلداريةتانيا عيد القادر، 471
 .نفس املرجع 472
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 ؛األإنفاق الرأمسايل الالزم للمحافظة على الطاقة اإلنتاجية  -
 . سداد الديون املستحقة خالل العام -

لعالقة دد باحتو : نسبة التدفق ات النقدية من األنشطة التشغيلية إلى المطلوبات المتداولة   -2
 .متوسط المطلوبات المتداولة / صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  :التالية 

على سداد مطلوباهتا املتداولة من خالل صايف تدفقاهتا النقدية من أنشطتها  املؤسسةتبني هذه النسبة مدى قدرة 
 .التشغيلية 

قساط المستحقة خالل العام الحالي  نسبة التدفق ات النقدية من األنشطة التشغيلية إلى األ -2
  :بالعالقة التالية  وحتدد :للديون طويلة األجل والديون وأوراق الدفع قصيرة األجل  

 الديون وأوراق الدفع قصيرة األجل + ٍإستحقاقات الدين طويلة األجل/ صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
ى الوفاء بالتزاماهتا املتمثلة باستحقاقات الديون طويلة األجل والديون عل املؤسسةتشري هذه النسبة ا ىل قدرة 
 .وأوراق الدفع قصرية األجل 

 وحتدد :نسبة التدفق ات النقدية من األنشطة التشغيلية إلى مدفوعات الديون طويلة األجل   -2
 .يل األجل مدفوعات الدين طو / صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية :بالعالقة التالية

 .تقيس هذه النسبة مدى كفاية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية لسداد الديون طويلة األجل 
بالعالقة  وحتدد :نسبة التدفق ات النقدية من األنشطة التشغيلية الى النفق ات الرأسمالية   -2

 :التالية
 .الخارجة للنفقات االستثمارية  التدفقات النقدية/ صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

على توليد تدفقات نقدية من أنشطتها التشغيلية لتمويل النفقات الرأمسالية  املؤسسةتبني هذه النسبة قدرة 
 .الالزمة للمحافظة على طاقتها اإلنتاجية 

 :بالعالقة التالية وحتدد :نسبة إعادة اإلستثمار   -2
 . مشتريات الموجودات طويلة األجل /يليةصافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغ
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 .تقيس هذه النسبة كفاية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلة لتمويل شراء املوجودات طويلة األجل 
 :بالعالقة التالية وحتدد :التدفق ات النقدية الحرة   -01

 (. ات األرباح توزيع+ االنفاق الرأسمالي )  –صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
نسبة التدفق ات النقدية الخارجة لألنشطة اإلستثمارية اٍلى التدفق ات النقدية الداخلة من   -00

 :بالعالقة التالية وحتدد :األنشطة التمويلية  
 التدفقات النقدية الخارجة لألنشطة اإلستثمارية/ التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التمويلية

امهة التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التمويلية على متويل االستثمار يف املوجودات طويلة  هذه النسبة  مستبني  
 . األجل 
 :بالعالقة التالية وحتدد :مؤشر النقدية التشغيلية      -05

 .صافي الدخل / صافي التدفقات النقدية من األنشطة  التشغيلية 
 أهنا يف السابقة عن النسبة هذه وختتلفو تدفق نقدي تشغيلع صايف  على توليد املؤسسةيقيس املؤشر مدى قدرة أرباح 

 .473والضرائب الفوائد اشتقاقها عند االعتبار بعني تأخذ

 :بالعالقة التالية وحتدد :نسبة التدفق ات النقدية من المبيعات إلى المبيعات   -03
 . صافي المبيعات/ التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  مجموع 

 474ه النسبة مدى كفاءة سياسة اإلئتمان يف حتصيل النقديةتعكس هذ
 :بالعالقة التالية وحتدد :مؤشر الفوائد المدفوعة   -04

 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية /فوائد الديون المدفوعة 
 إن، بالقروض املتعلقة الفوائد سداد يف التشغيلية األنشطة من الناجتة النقدية إستيفاء مدى املؤشر هذا يعكس
 .475السيولة ملشاكل اإلقتصادية الوحدة تعرض إحتمال حقيقة يؤشر املقياس هذا إرتفاع

                                                                   
 .013 ص ،،مرجع سابقواألدوات واالستخدامات العملية األساليب: الي واالئتمانياالتجاهات الحديثة في التحليل الممطر، حممد،  473
 .051:، مرجع سابق،صدور قائمة التدفقات النقدية في اتخاذ اللقرارات اإلداريةتانيا عيد القادر، 474
 028:مرجع سابق،ص،حممد،مدى نوري آمال 475
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 :بالعالقة التالية وحتدد :سبة الفوائد والتوزيعات المقبوضة  ن -14
 يليةالتدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغ/المتحصالت النقدية المتحققة من ٍايراد الفوائد والتوزيعات المقبوضة

 األوراق املاليةو تساعد هذه النسبة على قياس األمهية النسبية لعوائد اإلستثمارات سواء من القروض أ

 :بالعالقة التالية وحتدد :نسبة التدفق ات النقدية من األنشطة التشغيلية للسهم العادي   -02
 المتوسط المرجح لألسهم العادية  /ازة التوزيعات النقدية لألسهم الممت –صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

على  املؤسسة هذه النسبة حصة السهم العادي من صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية وقدرة تبني  
 .توزيع األرباح النقدية

  :بالعالقة التالية وحتدد :نسبة العائد على حقوق الملكية من التدفق ات النقدية التشغيلية -02
 .حقوق الملكية / ات النقدية من األنشطة التشغيلية صافي التدفق

 . هذه النسبة العائد على حقوق امللكية من التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية تبني  
 :بالعالقة التالية وحتدد :نسبة العائد على األصول من التدفق النقدي التشغيلي   -02

 .مجايل األصول إ/ صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 .على توليد تدفقات نقدية تشغيلية من خالل إستخدام موجوداهتا  املؤسسةتبني هذه النسبة قدرة 

 :بالعالقة التالية وحتدد :مؤشر العائد على الموجودات من التدفق النقدي التشغيلي   -02
 إجمالي الموجودات/صافي التدفقات النقدية من األانشطة التشغيلية 

 اإلقتصادية على توليد تدفق نقدي تشغيلع املؤسسةملؤشر يف توضيح مقدرة املوجودات يف يستعمل هذا ا
 :بالعالقة التالية وحتدد : :مؤشر تغطية النقدية -51

 التدفقات النقدية الخارجة لألنشطة اإلستثمارية و التمويلية / صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
عن طريق اإلقراض ايف التدفقات النقدية التشغيلية ملواجهة اإللتزامات اإلستثمارية يعكس هذا املؤشر مدى كفاية ص

 .476بواسطة أدوات امللكية أو من خالل كليهما

                                                                   
 .نفس املرجع 476
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 وحيدد بالعالقة التالية: :نسبة التدفق ات النقدية الضرورية   -50
 إمجايل الديون قصرية األجل /صايف التدفقات النقدية  من األنشطة التشغيلية 

على توليد نقدية من نشاطها التشغيلع يضمن هلا مواجهة إلتزاماهتا يف  املؤسسةذه النسبة مدى قدرة تعكس ه 
   .477األاجل القصري دون اللجوء إىل وسائل التمويل األخرى

 وحيدد بالعالقة::478 صافي التدفق ات النقدية من النشاط التشغيلي إلى النفق ات الرأسمالية -22
 الرأسمالية النفقات/التشغيلي النشاط من يةالنقد التدفقات صافي: التالية

 وتبني، امللموسة غريو  امللموسة( األجل الطويلة) الثابة األصول شراء على نفقي   ما كل الرأمسالية النفقات تتضمنو 
 شراء  على نفاقإلب الوحده  قيام بعد حىت املستحقة الديون ديتسد على  اإلقتصادية املؤسسة قدرة النسبة هذه

 ديوهنم سداد على الديون أصحاب اطمأن كلما عالية النسبة هذه كانت كلماو  ،نتاجيةاإل األصول حتديثو أ
 األموال املؤسسة لدى أن تدل واحد من أكثر نسبة على املؤسسة حصول أنو  احملددة مواعيدها يف املستحقة

 . إلتزاماهتاو  ديوهنا لتغطية األموال من وفرة يهالدو  املالية إستثماراهتا اجتاه إلتزاماهتا ملقابلة الالزمة النقدية التدفقاتو 
  :دد بالعالقة التالية حتو :479نسبة صافي التدفق النقدي التشغيلي إلى اإليرادات -23

  يراداتاإل/التشغيلي النشاط تدفقات صافي
 .زبائنهاو  النقدية حتصيل يف املؤسسة قبل من املتبعة اإلئتمان سياسة كفاءة يبني النسبة هلذه العايل املؤشر إن

 :وحيدد بالعالقة التالية:480نسبة التوزيعات النقدية -24
 صافي التدفق النقدي التشغيلي/ التوزيعات النقدية على المساهمين 

التشغيلية ة مدى قدرة التدفقات النقدية اليت توفرها األنشطو تعكس هذه النسبة سياسة توزيع األرباح على املسامهني 
 .استقرار هذه التوزيعات من فرة إىل أخرى و  توزيع األرباح يف املؤسسةعلى مواجهة إلتزامات 

                                                                   
 مرجع،الفلسطينية العامة المساهمة شركات على ميدانية دراسة لألسهم العادية السوقية العوائد تفسير في النقدية التدفقات مقاييس أثر ،الظاهر مفيد ،العطعوط سامح 477

 .  12:سابق،ص
 .09: سابق،ص مرجع،مهدي صبار،ثامر اجمليد عبد فداء 478
 .املرجع نفس 479
 011:،ص0225للنشر، وائل عمان،دار نيةالثا الطبعة،القرارات صناعة مدخل املايل آخرون،التحليل و منري شاكر 480
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 :دد بالعالقة التاليةحتو :481و التزيعات    الفوائد  عن    نسبة متحصالت -24
 صافي التدفقات النقدية الداخلة  من األنشطة التشغيلية/التوزيعات و نسبة متحصالت الفوائد 

السندات مقارنة و ة من اإلستثمارات املالية يف األسهم توفر هذه النسبة مؤشرا عن مدى أمهية املتحصالت النقدي
 .من أنشطتها التشغيلية  للمؤسسةبالتدفقات النقدية 

 :وحيدد بالعالقة التالية:482نسبة اإلنف اق الرأسمالي -24
 .قروض طويلة األجلو سندات و التدفقات النقدية الداخلة من إصدار أسهم /اإلنفاق الرأسمالي

اخنفاتض هذه و ؤشرا عن مدى مسامهة مصادر التمويل يف اإلستثمار يف األصول الثابة إن قياس هذه النسبة يوفر م
لذلك فإن هذه النسبة توفر مؤشرا ، و زيادة  اإلستثمارات املاليةو النسبة قد يكون نتيجة اإلستثمار يف املخزون  

 .املقرضني عن كيفية استخدام استثماراهتم من قبل اإلدارة  و للمستثمرين 
  :وحيدد بالعالقة التالية اإلستهالك واإلطف اء    نسبة أثر -52

 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية / مصروف اإلطفاء + مصروف اإلستهالك 
 تساعد هذه النسبة يف ا ظهار أثر اإلستهالك واإلطفاء على النقدية املوفرة من األنشطة التشغيلية

 

 

 
                                                                   

 .نفس املرجع 481
 .نفس املرجع 482
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 الفصل خالصة
 من التقارير املالية تلك بيانات مستخدمع مساعدة وه للمؤسسات املالية التقارير نشر من االهداف همأ حدأ ان

 التأكد وعدم املخاطرة حالة التنبؤ وتقدير عملية يف ،وغريهم ومقرضني ماليني وحمللني ومتوقعني حاليني مستثمرين
 التدفقات قائمة هع  اهلدف هذا قحتقي يف الفعالة الوسائل حدىإو  ،املستقبل يف وتوقعاهتا النقدية التدفقات ملبالغ

، للمؤسسة واخلارجة النقدية الداخلة عن معلومات توفري يف يتمثل القائمة هلذه اجلوهري اهلدف أن حيث، النقدية
، الفرة خالل االقتصادية لمؤسسةل واالستثمارية والتمويلية التشغيلية األنشطة عن الناجتة النقدية التدفقات وصايف

 النسب من اإلستفادةو  اجليد التحليل من نهممتك   كما،  القرارات  تلف خم اختاذ يف املستخدمني تساعد املعلومات تلك
، املالية األخرى القوائم يف تتوافر ال معلومات توفري على قدرهتا من أمهيتها وتنبع، القائمة هذه توفرها اليت املالية

 استحداث أن نستنتج سبق ما خالل ومن،تقدميها عن خرىاأل القوائم تعجز قضايا لعدة تفسري تقدمي وقدرهتا على
 مستخدمع تساعد مضافة إعالمية وقوة احملاسي اإلفصاح لعملية دعم شكل اجلديدة القائمة هلذه احملاسي النظام
 . ثقة أكثر بشكل مهتقرارا بناءو  املؤسسة وضعية مهف يف املالية القوائم
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 :الفصل الرابع
 SCFالقوائم المالية وفق النظام  المحاسبي المالي    تقييم بنود

 PCNأهم االختالف ات مع المخطط المحاسبي الوطني  و   
 : تمهيد
 توصيل أجل من باملؤسسة اخلاصة االقتصادية األحداث والعمليات وتقييم تسجيل هع احملاسي للنظام األساسية املهمة إن
تعترب عملية التقييم عملية ذات أمهية بالغة يف أي ، و خاصة املستثمرين للمستعملني مفيدة اليةم قوائم شكل يف املالية املعلومات

وألن النظام احملاسي املايل املعتمد ، حيث أهنا املؤثر األكرب على املعلومة احملاسبية واملالية اليت تظهر يف القوائم املالية، نظام حماسي
فإن عملية تقييم بنود القوائم املالية يف ظل هذا ، جوهره من املعايري احملاسبية الدولية يستمد 0202يف اجلزائر منذ مطلع سنة 

بدال من املخطط احملاسي الوطين ، النظام احملاسي املايل ستعرف نقلة نوعية من خالل اعتمادها على املرجعية احملاسبية الدولية
بالتايل ستظهر ، و راكع ال خيدم مصلحة املستثمر بالدرجة األوىلتوجه اش ويعمل ضمن إطار ضيق ذو الذي كان يعاين اجلمود 

مل تكن موجودة و اختالفات مهمة فيما خيض عملية التقييم باإلضافة إىل  مناذج التقييم اجلديدة اليت أتى هبا النظام احملاسي املايل 
 .يف املخطط احملاسي الوطين 

 :ولدراسة هذا سوف نتطرق إىل املباحث التالية
 المالية القوائم لعناصر المحاسبي والتسجيل لتقييملالمبادئ والقواعد العامة  : لمبحث األول  ا

 الخاصة والتقييم التسجيل نماذج  انيالمبحث الث
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 :المالية القوائم لعناصر المحاسبي والتسجيل لتقييملالمبادئ والقواعد العامة  : المبحث األول  
 

 ،باملؤسسة اخلاصة االقتصادية األحداث والعمليات وتقييم تسجيل هع احملاسي للنظام األساسية املهمة إن
تعترب عملية التقييم ، و خاصة املستثمرين للمستعملني مفيدة مالية قوائم شكل يف املالية املعلومات توصيل أجل من

اسبية واملالية اليت تظهر يف حيث أهنا املؤثر األكرب على املعلومة احمل، عملية ذات أمهية بالغة يف أي نظام حماسي
، التقييم يف النظام احملاسي املايلو ولإلحاطة قدر اإلمكان هبذه املبادئ اليت حتكم عملية التسجيل ، القوائم املالية

 العناصر إىل املبحث هذا خالل سنتطرق ،ملعرفة أهم التغريات املستجده  مقارنة مع املخطط احملاسي الوطينو 
 :التالية

 المالية القوائم عناصر لتقييم العامة القواعد:األول  المطلب  
 (المعنوية  و التثبيتات المادية  ) القواعد الخاصة للتقييم والتسجيل المحاسبي:المطلب الثاني  

،  المخزنات،  التثبيتات المالية)القواعد الخاصة للتقييم والتسجيل المحاسبي  :  الثالث  المطلب  
 (الخصوم األخرى  و القروض  ،  اإلعانات،  المؤونات
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 المالية القوائم عناصر لتقييم العامة القواعد:المطلب األول  
 عناصر إبراز بغية وذلك الوطين املخطط احملاسي مع مقارنة جديدة تقييم بقواعد املايل احملاسي النظام جاء

، (IAS/IFRS)  الدولية   احملاسبةاملعايري على القواعد هذه بناء يف اعتمد وقد، وفية بصورة املالية القوائم
 :التالية العناصر إىل املطلب هذا يف سنتطرقو 

 :األصول والخصوم واألعباء والمنتجات في الحسابات  شروط  إدراج:الفرع  األول  
 483 :مها  أساسيني شرطني عند حتقق النتائج حسابو  امليزانية عناصر من عنصر ألي احملاسي التسجيل يتم

املنافع االقتصادية املستقبلية يف وتتمثل  :  بالمؤسسة مرتبطة مستقبلية اقتصادية منافع توقع  -أوال  
هنا نشري ، و ما يعادهلا لصاحل املؤسسةو غري مباشرة إىل تدفقات نقدية أو إمكانية أن يؤدي األصل بصورة مباشرة أ

ألن ، لشروط تعريف األصولإىل  أن عناصر األصول اليت يتم احلصول عليها بواسطة قرض إجياري تستجيب 
شرط بالضرورة امتالكها حىت يتم وال ي  ، تستفيد من املنافع االقتصادية املستقبلية هلاو املؤسسة متارس عليها رقابة "

العملية مبعزل عن اإلقتصادي لجوهر ل ،هذا ما يعكس النظرة الواقعية للمعايري احملاسبية، و تسجيلها ضمن األصول
 . 484" شكلها القانوين

 أي ؛القياس مصداقية مبعىن :  وفية بصورة تحديدها يمكن قيمة وأ تكلفة للعنصر أن تكون   -ثانيا  
 القوائم عناصر كل درجت   كما،  485موثوق بشكل قيمةو تكلفة أ من العناصر هذه عليه تنطوي ما قياس إمكانية

 يف وصفية بطريقةو أ طبيعة أخرى من عددية بطريقة تصحيحهاو أ إدراجها عدم تربير ميكن وال احملاسبة يف املالية
أن تكلفة العناصر املعنوية املولدة داخيا ال ميكن تسجيلها كأصل باستثناء تكاليف  إىل كما نشري هنا،  املالحق
 مواقع األنرنت اليت حتكمها قواعد خاصة ؛، الربجميات، التطوير

                                                                   
  اإلجراء  الذي  يتمثل  يف  إدراج  عنصر  يستويف  شروط  :على أنه : السالفة الذكر  14من اجلريدة الرمسية رقم  3مصطلح اإلدراج احملاسي من خالل امللحق (  ن م م)لقد عرف

 .دفاتر  احملاسبة  ضمن  ا مليزانية  أو  حساب  النتائج  التعريف  ومقاييس اإلدراج  يف  
  وكذا  عرضها  و  املالية الكشوف  احملاسبة وحمتوى  و  التقييم  قواعد  ،حيدد  2008جويلية  26 مؤرخ ، للجمهورية اجلزائرية الدميقراطيةالشعبية، قرار08اجلريدة الرمسية رقم  483

 .1:،ص000من املادة  0لفقرة رقم سريها، ال  وقواعد  مّدونة احلسابات
 أو املؤسسة تتدفق إىل سوف املعين بالعنصر املتعلقة منافعها أن من تأكد املؤسسة عدم درجة إىل املستقبلية االقتصادية املنافع املقرون  بتحقق التوقع أو اإلحتمالالفظ  يشري 

 على املستقبلية االقتصادية املنافع لتدفق الالزمة التأكد درجة عدم تقييم يتم و .املؤسسة فيها تعمل اليت لبيئةا به تتصف الذي التأكد عدم مع يتماشى املفهوم هذا و .عنها تصدر
 .املالية القوائم إعداد عند املتوفر الدليل أساس

484 Jean François Des Robert et outrs , normes IFRS et PME ,Op.cit, P :02. 
485 Stephan Brun , Essentiel des normes comptables internationales,Gualino éditeur Paris, 2004 , p :44. 
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 :486ات عند توفر الشروط التاليةدرج إيرادات األنشطة العادية الناجتة عن بيع السلع يف احلسابت  و 
 ل إىل املشري املخاطر واملنافع اهلامة املالزمة مللكية السلع؛أن يكون الكيان قد حوَّ  -
 أن ال يتدخل الكيان ال يف التسيري وال يف املراقبة الفعلية للسلع املتنازل عنها؛ -
 دقة؛أن يكون من املمكن تقييم مبلغ منتجات األنشطة العادية بصورة صا -
 أن يكون من احملتمل إنشاء منافع اقتصادية مرتبطة باملعاملة إىل الكيان؛ -
 ستتحملها املؤسسة املتعلقة باملعاملة بشكل صادق؛و أن يكون من املمكن تقييم التكاليف اليت حتملتها أ -
كانت هذه  إذاو أ، نفقة عن إنتاج أي منفعة اقتصادية مستقبليةاليدرج أي عبئ يف حساب النتائج مبجرد توقف و 

موافقة هذه  توقفت عنو أ، املنافع االقتصادية املستقبلية ال تتوفر على شروط إدراجها يف امليزانية كأصل
  .487الشروط

 مداخل تقييم األصول:الفرع الثاني  
املالية نرى أنه من األحسن التطرق إىل   القوائم لعناصر األويل للتقييم العامة قبل أن نتطرق إىل القواعد

 :488اخل تقييم األصول ومن أهم املداخل اليت تناولتها األدبيات احملاسبية نذكر مايلع  مد
اإلبالغ عنها و يركز مدخل التكلفة التارخيية على على إثبات غالبية االصول  : مدخل التكلفة التاريخية -أوال  

حيث ، مداخل التقييم البديلة مما ي ظهر مدخل التكلفة التارخيية أكثر موضوعية مقارنة مع، وفقا لسعر الشراء
ميكن التحقق من التكلفة التارخيية من خالل مراجعة مستندات الشراء يف حني يتطلب التحقق من نتائج التقييم 

التكلفة التارخيية هع طريقة  "  Yuri Ijiriهلذا يقول ، الكثري من األحكام والشهادات  الشخصية، البديلة
، 489"فهع  تسمح بتفادي تعارض املصاحل، من الطرق البديلة هلا مصداقية األكثر و القياس األكثر موضوعية 

ربرات املستخدمة من قبل املتعد من أهم ، ورغم  أن موضوعية وموثوقية التكلفة التارخيية وقابلية التحقق منها
الن ، رور الزمنللحقيقة مب اإال أن هذا الدليل املوضوعع املتمثل يف املستندات سرعان ما يصبح خمالف ، مؤيديها

، وبعد ذلك تصبح املساواة بني القيمة والتكلفة جمرد مصادفة ،التكلفة والقيمة مرادفتان فقط يف حلظة التبادل

                                                                   
 .1:ص ،111املادة  ،1الفقرة  ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  486
 .1:،ص111املادة  ،1الفقرة مرجع سابق، ،08اجلريدة الرمسية رقم  487
 .202-201:ص ،22،،العدد 08 جملة العلوم اإلقتصادية و اإلدارية،اجمللد،جودة اإلبالغ المالي مداخل تقييم األصول وانعكاساتها علىمصطفى يونس،خضري الطائع، 488
كلية العلوم اإلقتصادية و علوم   يف العلوم اإلقتصادية ،دكتوراه  أطروحة ،تقييم المؤسسة و دوره في إتخاذ القرار في إطار التحوالت اإلقتصادية بالجزائر ،هواري سويسع 489

 .03:،ص0229/ 0222معة اجلزائر، التسيري، جا
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وبالتايل فان املوضوعية اليت يقدمها أساس التكلفة التارخيية ، كثري من األحيانالومهية يف  وواألرباح املعلن عنها تبد
والدخل احملاسي ، سبية متثل حقائق اقتصادية يف تاريخ اإلفصاح عن القوائم املاليةال تصلح لتقدمي معلومات حما

ليس دخل حقيقع يصلح لبناء مناذج  وإذا فه، النقص يف الثروةو الناتج عن التكلفة التارخيية ال يعكس الزيادة أ
ت باملوضوعية العلمية اليت وعلى هذا فان املوضوعية املزعومة من طرف مؤيدي التكلفة التارخيية ليس، القرارات

 . 490تتطلب متثيل املعلومات احملاسبية حلقائق احلياة االقتصادية
اإلبالغ عنها وفقا للنقد و يركز هذا املدخل على إثبات غالبية األصول :  مدخل الكلفة اإلستبدالية -ثانيا  

على أصل و ل املستخدم حاليا أيف احلصول على نفس االص املؤسسة تإذا رغب، ما يعادل النقد الذي جيب دفعهو أ
الواجب و ، ما مياثلهو أ" املبلغ النقدي"كما ت عرَّف التكلفة اإلستبداليية  على أهنا سعر الدخول اجلاري   ، مكافئ له

إال أهنا أثارت اجلدل بني ، دفعه من أجل احلصول على أصل مماثل لألصل املوجود؛ أي سعر السوق احلايل
 : 491حيث ظهرت هلا عدة معاين نذكر منها مايلع، املماثلة احملاسبني حول عبارة األصول

واليت يقصد هبا املبلغ النقدي املطلوب من أجل احلصول على أصل  :تكلفة استبدال األصول المستخدمة -
 .واليت هلا نفس العمر اإلنتاجع لألصل املوجود حاليا  ، مماثل من سوق األصل املستعملة

 .يقصد هبا التكلفة اليت ميكن أن يتكبدها املشروع إلنتاج أصل جديد: لةتكلفة إعادة إنتاج األصول المماث -
 .هع تكلفة استبدال القدرة اإلنتاجية لألصل حيث تعكس أثر التغري التكنولوجع: تكلفة األصول الجديدة -

لنقد ل ادما يعاو أز هذا املدخل على تقييم االصول بالنقد يرك  : مدخل صافي القيمة الق ابلة للتحقق -ثالثا  
 .أصول مكافئة هلا  واحلصول على نفس األصول املستخدمة حاال أ املؤسسةاملطلوب دفعه إذا ما أرادت 

طلق البعض على مدخل القيمة اجلارية مفهوم اإلحتفاظ بالطاقة اإلنتاجية ي  : مدخل القيمة العادلة - رابعا
ة عن قيمة املبالغ اليت ميكن توزيعها على عبار و حيث أن الدخل احملقق وفق هذا املدخل ه، اإلقتصادية للمؤسسة

اإلقتصادية بنفس طاقتها التشغيلية املتاحة يف أول الفرة  املؤسسةالعمال خالل السنة مع إحتفاظ  واملساهني أ
 .492اإللتزامات بالقيمة اجلارية هلا بدال من التارخييةو ما يتطلب إعادة إظهار األصول و هو 
 

                                                                   
 .322-320، مرجع سابق،صالمحاسبة الدولية و إنعكاساتها على الدول العربيةحممد املربوك أبو زيد، حممد املربوك أبو زيد،  490
 .005-002 :، مرجع سابق، ص بدائل القياس المحاسبي المعاصررضوان حلوة حنان،   491
 .209:،مرجع سابق،صدولية و إنعكاساتها على الدول العربيةالمحاسبة الحممد املربوك أبو زيد،   492
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 scfوفق   المالية القوائم لعناصر األولي للتقييم العامة القواعد:الفرع الثاني  
 ألن عملية ، البد أن يتم تقييم األصول بطريقة جيدة، كع تقدم املؤسسة صورة صادقة عن وضعيتها املالية

تقدير لقيمة أصول وخصوم املؤسسة هبدف الوصول إىل صايف قيمة تلك األصول بغض و التقييم تعد  مبثابة حصر 
بالنسبة للنظام احملاسي املايل فإن املبدأ األساسع ، و 493اليت ميكن اتباعها لتقدير تلك القيمة النظر عن الطريقة

لكن يف حالة توفر شروط معينة ميكن أن نستعمل ، مبدأ التكلفة التارخيية وم به العناصر كقاعدة عامة هالذي تقيَّ 
 :494طرق أخرى وهع

 النظام يف العادلة القيمة مفهوم يعترب، و 495 العادية فسةاملنا ظل يف السوقية القيمة و أ العادلة   القيمة -أ 
 .مهماو  جديدا عنصرا املؤسسة وخصوم األصول لتقييم املايل احملاسي

 ؛اإلنجاز قيمة  -ب 
نة احمليَّ   القيمة  عن  أصل  ألي  النفعية    القيمةعرب  ت  ( La valeur actualisée) النفعية القيمة -ج 

  يف  عنه  التنازل و  متواصل  بشكل  األصل  من استعمال  املنتظرة  بليةملستق  األموال  سيولة  لتقدير
 .  به  االنتفاع  هناية مدة

 القواعد الخاصة للتقييم والتسجيل المحاسبي: الثاني  المطلب  
حيث  تقيَّم التثبيتات ، السابقة العامة للقواعد مكملة قواعد هع احملاسي والتسجيل للتقييم اخلاصة القواعد

املتمثل يف الكلفة التارخيية ، بكلفتها التارخيية وتقيم الحقا باستعمال اخليار التفضيلع للتقييم، لعينية عند اقتنائهاا
غري أنه يسمح للكيان أن يستعمل طريقة إعادة التقييم باستعمال ، بعد طرح االهتالك املراكم واخلسارة يف القيمة

إال أن حتديد  496، ة الحقا وفق املعاجلة األخرى املرخص هبا لتقييم التثبيتاتالقيمة العادلة لتقييم التثبيتات العيني
 القيمة العادلة للتثبيتات املعنوية خالل  إعادة التقييم ال يتم إال بوجود سوق نشطة؛

                                                                   
 .02:،ص0202،اطروحة دكتوراه ،جامعة اجلزائر، أثر التقييم المالي على مسار الشراكة بالنسبة لمؤسسات قطاع المحروقات في الجزائربكاري بلخري، 493

494 Ministère des finances, Conseil National de la Comptabilité, Projet de système Comptable Financier, juillet 
2006, p:6-8. 

 الصحيحة تسمى بالفرنسية  أو العادلة القيمة» la Juste Valeur  « بـ  باإلجنليزية تعرف وFair Value» «   كما جندها يف االدبيات العربية حتت عدة مسميات كالقيمة
 .السوقية

495 Muriel Nahmias, L’essentiel des normes IAS/IFRS, juste valeur, une révolution comptable, éditions 
d’organisation, paris,2004, p: 69. 

 .52:،ص0228 ،، موفم للنشر، اجلزائرالنظام المحاسبي المالياجمللس الوطين للمحاسبة،  496
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إعادة النظر يف مدهتا النفعية اليت على مداها يتم  ،كما تتطلب عملية إعادة تقييم التثبيتات العينية
وللتمحيص أكثر يف ما ، ممَّا يستدعع إعداد جدول إهتالك جديد لكل تثبيت عيين حمّل إعادة تقومي، إهتالكها

إعادة التقييم لكل من التثبيتات العينية و سنحاول معاجلة كل جزئية ختص عملية التقييم ، سبق اإلشارة اليه
 :التالية العناصر إىل املطلب هذا يف سنتطرقو ، املاليةو املعنوية و 

 للتثبيتات المادية والمعنوية األولي التقييم: رع األول  الف
مالية تظل يف حيازة و مادية أو تعرف التثبيتات على اهنا  أصول معنوية أ: scfوفق   تعريف التثبيتات -أوال  

الصنف ) الثانية اجملموعة يف حسابات هذه التثبيتات السالفة الذكر  مجعت وقد، املؤسسة لفرة تزيد عن السنة
، امتياز شكل يف التثبيتات 00/حـ، العينية التثبيتات 00/حـ، املعنوية التثبيتات 02/حـ:التايل و على النح، (اينالث
 مالية تثبيتات  02/حـ، باملسامهات ملحقة دائنة وحسابات مسامهات 01/حـ، اجنازها اجلاري التثبيتات  03/حـ

 . التثبيتات عن القيمة خسائر 08/حـ، تثبيتات اهتالك 09/حـ، اخرى
 طريقة حسب لألصول األويل التقييم يتم : scfالصورة العامة لتقييم األولي للتثبيتات وفق     -ثانيا  

 :497يلع كما عليها احلصول
 ؛(مايل مبقابل املستلمة السلع) الشراء حالة يف االقتناء تكلفة -
 ؛(املؤسسة طرف من املنتجة األصول) اإلنتاج تكلفة -
 ، إىل  السلع  ا ملستلمة  كمسامهة  عينية  بالنسبة قيمة  اإلسهام -
 جمانا ؛ املقدم األصل حالة ويف، متجانسة أصول غري استبدال حالة يف العادلة لألصول المستلمة القيمة -
 .(متجانسة)متماثلة  أصول   يف حالة تبادل، المحاسبية لألصول المستلمة القيمة -

اجملموعة )عناصر املخزون و ( 0اجملموعة )ى كل من التجهيزات هذه القواعد العامة للتقييم عند الدخول تطبق عل
يف احلالة العادية ، مع العلم ان قيمة الدخول للمخزون ال تسجل عند تاريخ الدخول اال يف حالة اجلرد الدائم(  3

 . 498للجرد الدوري فإن التسجيل يؤجل اىل حني إيقاف احلسابات

                                                                   
 ت رقابة  املؤسسة حىت ولو مل تكن مالكة هلا كما يف حالة التجهيزات احملصلة بواسطة إجيار متويلع مل الصنف الثاين على حسابات التثبيتات املعنوية واملادية واملالية الواقعة حتتيش

 .هذا إضافة  إىل حسابات االهتالك واخلسائر عن قيمة التثبيتات 
 .2:ص ،000املادة  ،0الفقرة ، مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  497
  .22:،صمرجع سابق،IAS/IFRS ،2664/2616م المحاسبي المالي الجديد و المعايير المحاسبية الدولية المحاسبة المعمقة وفقا للنظاهوام مجعة،  498
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 : يةالماد التقييم األولي للتثبيتات   -ثالثا  
 عرفها املعيار الدويل رقم: (Immobilisations corporelles)المادية   تعريف للتثبيتات   -0

(IAS16)  األصل ، و ستثمارإنشئت لالستخدام املستقبلع كأ   ورت أاملمتلكات اليت طو  و أعلى اهنا املوجودات
لالستعمال يف  واإلجيار أ، تقدمي اخلدمات، اإلنتاج:)  أصل مادي حتوزه املؤسسة من أجل والثابت العيين ه

 معيار احملاسبة الدويل رقم: 21الفقرة )فرض أن تكون مدة استعماله أكثر من سنة مالية والذي ي  ، (أغراض إدارية
01 .) يف ( أي املادية)املايل الذي  عرف التثبيتات العينية  هذا التعريف ال خيتلف عن ما جاء به النظام احملاسي

أصل عيين حيوزه الكيان من أجل اإلنتاج وتقدمي اخلدمات واإلجيار  والتثبيت العيين ه:"ايلكالت 0-000املادة 
وبتعبري آخر ، " فرض أن تستغرق مدة استعماله إىل ما بعد السنة املاليةواالستعمال ألغراض  إدارية والذي ي  

تكون فرة استخدامها أكثر  من سنة  ...(مثل التجهيزات واألراضع واملباين) فالتثبيتات العينية هع أصول مادية 
إجناز التثبيتات و بتاريخ شراء  أ( يف حالة عقد إجيار متويلع) استئجارها و وهع مراقبة من قبل املؤسسة نظرا لشرائها أ

 .إنتاجهاو على أساس تكلفة شرائها أ(  تسجيلها) العينية يتم إدراجها
وفقا   للقاعدة  العامة  لتقييم  و   (ن م م)من  3.000طبقا للمادة :اإلعتراف بالتثبيتات العينية      -5

 : عنوي  يف  احلسابات  كأصل إذا  كانملا واألصول   يدرج  التثبيت  العيين  أ
 من  احملتمل  أن  تؤول  منافع  اقتصادية مستقبلية  مرتبطة  به  إىل  الكيان ؛ -أ 
 .تكلفة  األصل  من  ا ملكن  تقييمها بصورة  صادقة  -ب 
 التثبيتات العينيةتكلفة إدراج   -3
 (IAS 23) (IFRIC 1)(IAS 16)، الدولية املعايري تشري :االقتناء تكلفة حسب -أ 

(09IFRIC  ) على حتتوي اليت االقتناء بتكلفة الدفاتر عند دخوهلا العينية املادية تسجل التثبيتات أن على 
 كما،  استغالله انطالقو  األصل ةملكي بنقل اخلاصة هنائيا املدفوعة الرسومو  األعباء كل إليها يضاف الشراء مثن

 499حيث أشار (ن م م )تضمنه  ماو هو  ، عليها كان اليت األرضية وبيئة التثبيت نزعو  تفكيك أعباء إدراج جيب

                                                                   
 هتقييم وإعادة به املتعلقة الالحقة والنفقات األصل تكلفة عناصر حيدد كما ،هبا واالعراف املذكورة لألصول احملاسبية املعاجلة وصف إىل العينية التثبيتات 01رقم املعيار يهدف 

 .واستبعاده واستهالكه
 .9:ص ،000املادة  ،5الفقرة  ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  499
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تندرج فيها جمموعة تكاليف االقتناء ووضعها و  بأن  التثبيتات تدرج يف احلسابات بتكلفتها املنسوبة اليها مباشرة
غري أن أعباء املرحلة التجريبية للتجهيزات واألعباء العامة ، األعباء املباشرة األخرىو املدفوعة  الرسومو يف أماكنها 

يف هناية فرة  املؤسسةتفكيك  وكما أن  تكلفة إزالة أ،  إنتاج األصلو واألعباء اإلدارية ال تدمج بتكلفة شراء أ
تكلفة إنتاج و إىل تكلفة شراء أ( رة منفصلةلكن بصو )تضاف  ،االستخدام وكذلك تكلفة إعادة املوقع إىل حالته

قيمت عليه املؤسسة  ميثل إلزاما إعادة هتيئة املوقع الذي أ   وأ املؤسسةوهذا إذا كان شرط إزالة ، التثبيت
اليت ال ميكن ربطها بشكل و صل ال تشكل جزء من تكلفة إقتناء األ ن كل التكاليف اليتأمبعىن ، 500للكيان

ية لكع يصبح األصل جاهز لإلستعمال تسجل يف األعباء إذا كانت حتافظ على األداء مباشر بالتكاليف الضرور 
 .فقط

حسب املعايري احملاسبية الدولية فإن تكلفة األصل :  المؤسسة داخل األصل إنتاج كلفة حسب -ب 
غ القابلة أن ال تتجاوز املبال ةمع مراعا، الثابت تتضمن مجيع النفقات اليت مت حتميلها حىت يصبح األصل جاهزا

وتتضمن تكلفة اإلنشاء مجيع ، مَّل للفرة اليت حدثت فيهافأي زيادة عن هذا املبلغ تعترب مصاريف حت  ، لإلسرداد
غري )ويبقى املشكل يف التكاليف الثابته ، اليت ال يوجد أي مشكل لتحميلهاو املصاريف املباشرة املستنفذة 

مان بتكلفة فهناك صنفان من العناصر تقيَّ ( ن م م)حسب و ، 501حيث توجد عدة آرء يف معاجلتها( املباشرة 
التجهيزات و (  3اجملموعة ) املوجهة للبيعو هع املنتجات املصنعة من قبل املؤسسة و اإلنتاج عند دخوهلا للمؤسسة 

 لنفسها املؤسسة أنتجته تثبيت  أي تكلفة عموما فإن، و 502( 0اجملموعة )املنتجة من قبل املؤسسة لذاهتا  
 احملددة مباشرة الغري األخرى اإلنتاج أعباءو  العاملة اليد، املستعمل العتاد تكلفة من املباشرة املصاريف تتضمن

 :التالية املصاريف اإلنتاج تكلفة من تستثىنو األصل    بإنتاج مباشرة املرتبطةو 
 العامةو  اإلدارية املصاريف  -
 .املباشرة غري اإلضافية األعباءو  النواتج -

                                                                   
 حقوق التحويل و االتعاب و العموالت و مصاريف العقود املرتبطة بعقد شراء التجهيزات، وكذلك تكاليف اختبار ما إذا كان األصل : من األمثلة على التكاليف املنسوبة مباشرة

 (.مثل عينات أنتجت عند اختبار أجهزة) صحيح بعد خصم اإليرادات الصافية من بيع أي منتجات حىت يتم إحضار األصل إىل تلك احلالة واملوقعيعمل بشكل 
 .9:،ص000املادة  ،5الفقرة  ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  500
 .001:،ص0223،اجلزء اخلامس،الدار اجلامعية،اإلسكندرية،القياس و التقييم المحاسبي:بة موسوعة معايير المحاسطارق عبد العايل محاد،:ملزيد من التفصيل أنظر   501
 .28:صمرجع سابق،،IAS/IFRS ،0228/0202 المحاسبة المعمقة وفقا للنظام المحاسبي المالي الجديد و المعايير المحاسبية الدوليةهوام مجعة،  502
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 حتصلت اليت املادية التثبيتات إدراج يتم: التبادل طريق عن العينية التثبيتات   اقتناء في حالة -ج 
 :االستثنائية التالية احلاالت يف إال، العادلة بقيمتها احلسابات يف التبادل طريق عن املؤسسة عليها

 جتارية؛ حقيقة متثل ال التبادل عملية كون   -
 املتنازل لألصل العادلة القيمةو أ صادقة بصورة التبادل وضوعم لألصل العادلة القيمة حتديد على القدرة عدم -

 .التبادل عملية إطار يف عليه
 حسابات يف يسجلو  يقيم فانه التبادل عملية إطار يف عليه املتحصل لألصل العادلة القيمة حتديد تعذر إذا

 عليه؛ املتنازل لألصل الصافية احملاسبية بالقيمة املؤسسة
 قيمة      رتفاعإ باألجل األصول اقتناء على يرتب قد :(الحساب على)  باألجل األصول اقتناء حالة -د 

 حتديثو أ حتيني املايل احملاسي النظام أوجب عليهو  باألجل الدفع على املستحقة الفوائد مببلغ األصل( تكلفة) 
 الفوائد هبذه عرافاال يتم حيث، لألصل احلقيقية القيمة على( الفوائد) تكلفته تأثري لتفادي الدين مبلغ

 .باألجل االقتناء مدة على املؤسسة تتحملها مالية كمصاريف
 التقييم االولي للتثبيتات المعنوية   -رابعا  

 يف أساسيا دورا يلعب انتاج عامل  مبثابة أصبحت  املعنوية األصول إن: تعريف التثبيتات المعنوية   -0
 بكثري أكرب املالية األسهم أسعار على تأثري هلا أصبح كما ، 503حبنجا  املنافسة من هك نمي   مبا املشروع خلق عملية

 عنوان حتت 6 رقم البيان يف FASB جملس معايري احملاسبة املالية أوضح ولقد،   504احلقيقية  األصول تأثري من
 قبل من عليها مسيطرو أ حمَصلة حمتملة مستقبلية اقتصادية منافع عن عبارة أنَّ األصل، املالية الكشوف عناصر

 الدخول دون عام بشكل التعريف األصول هذا يشملو  ماضية أحداث وأ صفقات نتيجة الوحدة االقتصادية
 اقتصادية منافع عن تعرب األصول فجميع، متداوال أم ثابتا  ، ملموس غري أم ملموسا األصل أكان سواء، بالتفاصيل
  .حمتملة مستقبلية

                                                                   

  مع املعايري احملاسبية الدولية لقد أمهل النظام احملاسي هذه النقطة مقارنة 
 ايضا يالحظ إمهال النظام احملاسي هلذه النقطة مقارنة مع املعايري احملاسبية الدولية 

503 Juergen H. Daum ,Intangible Assets-Based Enterprise Management  – A Practical Approach - ” PMA IC 
Symposium, Stern School of Business , New York University, USA, December, 2005,p:1.  
504 Robert E. Hall ,Struggling to Understand the Stock Market (the Richard T. Ely Lecture, American 
Economic Review, Papers and Proceedings 91, May 2001,p:1185-1200. 
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 غري ملموسة وأخرى Tangible Assets ملموسة صولأ إىل عام بشكل األصول تصنيف إال أنه ميكن
Intangible Assets ،ومينع واحدة من جهة وتستخدم ملموس مادي وجود هلا امللموسة فاألصول 

 قبل من مع أهنا تستخدم مادي وجود ليس هلا امللموسة غري األصول بينما، آخر طرف من )املتزامن( استخدامها
هع ، و تعد  أصول جوهرها املعرفه( الغري ملموسة )  األصول املعنوية  وبالرغم من أن، 505ايضا واحدة جهة

إال أنه من الصعب جدا حتديد القيمة ، 506التنافسية مصادر للمنافع االقتصادية املستقبلية ومصدر لزيادة امليزة
حديد غري  على أنه  أصل  قابل  للت (ن م م )يعرَّف األصل الثابت املعنوي وفق و 507اإلقتصادية هلذه األصول 

احملالت التجارية  :وا ملقصود  منه  مثال ، مراقب  ومستعمل  يف  إطار أنشطته  العادية، نقدي  وغري  مادي 
ومصاريف  تنمية  ، واإلعفاءات ، رخص االستغالل  األخرى  ووبرامج  ا ملعلوماتية  أ، والعالمات  املكتسبة 

 .   508حقل منجمع  موجه  لالستغالل  التجاري  
ميكن تقسيم األصول غري امللموسة إىل أصول غري ملموسة قابلة : سيم األصول الغير ملموسة  تق -5

فاجملموعة األوىل تشمل براءة  اإلخراع ومصاريف ، للتمييز بشكل مستقل وأخرى غري قابلة للتمييز بشكل مستقل
ول غري األصيف خر فتتمثل أما النوع أآل، التأسيس وحقوق الطبع والعالمات التجارية املسجلة  والراخيص

 .امللموسة املكونة داخليا  
حقوق ):شرى من الوحدة االقتصادية مثل م البعض األصول غري امللموسة إىل أصول تنشأ من الغري وت  قس  ي  

 .509 ...مصاريف التأسيس والبحث والتطوير وأصول تنشا ذاتيا  مثل، (االخراع وامللكية الفكرية والعالمة التجارية
يتم االعراف باألصول املعنوية (IAS38) حسب املعيار:اإلعتراف بالتثبيتات المعنوية    شروط -3

كأن تكون للمؤسسة اجلدوى ،  الناجتة عن مرحلة التطوير يف حالة توفر بعض الشروط املرتبطة بأحكام احتمالية
إلكمال األصل املعنوي وجود نية ، و البيع وصبح متوفرا لالستعمال أحبيث ي  ، الفنية إلكمال األصل املعنوي

 .أن يكون من احملتمل أن حيقق األصل املعنوي منافع اقتصادية مستقبلية، و بيعهو استعماله أو 

                                                                   
اجمللد اخلامس، العدد  ،، جملة اإلدارة و اإلقتصادة داخليا ومتطلبات اإلبالغ المالي عنهااألصول غير الملموسة المكونحيىي التميمع، شبلع توفيق، 505

 .50،ص0203العاشر،بغداد،
506 Chris Martin & Julie Hartley, Intangible Assets, ACCA Research Report No. 93, 2006 ,p:1 .  
507 Winfred Agbeko Torgby & Emmanual Kofi Penney ,Valuation Of Intangible Assets  .0223 ,  

 .9:،ص000املادة  ،0الفقرة  ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  508
 .50:صمرجع سابق،، األصول غير الملموسة المكونة داخليا ومتطلبات اإلبالغ المالي عنهاحيىي التميمع، شبلع  توفيق، 509
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 :التالية الشروطو  العناصر توفر (ن م م)حسب  املعنوية التثبيتات إدراج يف يشرط
 امللموس الغري صلاأل حتديد ميكن حيث: صادقة بصورة للتحديد قابلة العيين املثبت تكلفة تكون أن  -أ 

 تنشأ عقود حمل يكون أن ميكن كما،  إجياره، حتويله، مبادلته، بيعه ميكن كما،  األخرى األصول باقع  عن
 .مستقبلية اقتصادية مزايا بتحقيق التزامات ارتباطهو  حقوق عن

 .منه االستفادة من الغري منعو  مراقبه املؤسسة بإمكان أي: املؤسسة رقابة حتت مورد  -ب 
 :المعنوية التثبيتات إدراج تكلفة -4

 سعر تضم اليت، الشراء بتكلفة منفردة بصورة اقتنائها حالة يف املعنوية التثبيتات تسجل :االقتناء كلفة حسب -أ 
 من بالعملية امللحقة املباشرة التكاليف إىل باإلضافة املسرجعة الرسومو  التجارية التخفيضات من الصايف الشراء
  املعنوية التثيتات شراء تكلفة من يستثىن، و األصل سري اختباراتو  مباشرة غري تعاباأل، املسرجعة غري الرسوم

 .البداية عند العملية خسائر، التشغيل انطالق تكاليف، و العامة املصاريفو  اإلدارية املصاريف
لألصل املعنوي  ايعترب الكيان مولد( :التطويرو البحث  )المولدة داخليا   المعنوية التثبيتات -ب 

إذا مل يستطيع الكيان متييز مرحلة البحث عن ، و مرحلة التطويرو ا باستخدام طريقتني مها مرحلة البحث داخلي
أنه حصل يف مرحلة البحث  ويعاجل الكيان اإلنفاق كله كما ل، مرحلة التطوير املستخدمة خللق األصل املعنوي

التطوير و أصل يف حد ذاته بل بالبحث وعليه فإن األصل املعنوي املولد داخليا ال يتم اإلعراف به ك، فقط
 .510الذي يتم عليه

 511 :(Encyclopedia of Business)التطوير  و مفهوم   البحث   0-ب
 :ختلف مفهوم عملية البحث باختالف نوع البحث كالتايل   : يالبحث  0-0ب  
إمكانية وتكون أهدافه اإلحاطة مبوضوع الدراسة  وفهمه فضال عن : Basic Reseaech  البحث األساسي -

 .غريهاو قطاع الصناعة أو التطبيق العملع يف قطاع اخلدمات أ
 الفهم واملعرفة املكتسبة أو يوجه هذا النوع من البحث حن: Applied Researchالبحث التطبيقي     -

                                                                   
 التأسيس نفقات داخليا، احملققة احملل شهرة ) املعنوية التثبيتات  من يستثىن و النشر؛ و الطبع إعادة حقوق املكتسبة، لتجاريةا العالمات و احملالت :املعنوية التثبيتات  أمثلة ومن 

 ( .التكوين التنظيم؛نفقات إعادة الدعاية،مصاريف و اإلشهار التكوين،نفقات مصاريف و األولية
اجمللة العراقية للعلوم  ،س الدولية لألصول المعنوية و دورها في ترشيج المنظمات لإلستغالل هذه األصولمتطلبات اإلعتراف و القيا حسن السليم، و فيصل زماط 510

 .00:ص،05،0222العدد  اإلقتصادية،
 .51-55:، مرجع سابق،صاألصول غير الملموسة المكونة داخليا ومتطلبات اإلبالغ المالي عنهاحيىي التميمع،  511



 SCF            وفق النظام  المحاسبي المالي    ةالقوائم المالي  تقييم بنود                                               الرابع الفصل

  PCNو أهم االختالف ات مع المخطط المحاسبي الوطني                                                                            

911 
 

ففع قطاع الصناعة يوجه البحث ، وذلك من خالل حتديد االحتياجات، الطرائقو الضروري لتحديد الوسائل 
 .تشاف املعرفة اليت حتقق أهداف جتارية مع األخذ بعني االعتبار اإلنتاج والعمليات واخلدماتاكو التطبيقع حن

الفهم احملَصل عليه من  وم للمعرفة أوميثل االستفادة واالستغالل املنظَّ : Developmentالتطوير     5-0ب
ويقسَّم  البحث ، ر العملياتالوسائل املتضمنة تصميم وتكوي والنظم أ األجهزة و وإنتاج املواد أ والبحث حن

 :والتطوير إىل ستة مراحل وهع 
هع مرحلة المرحلة الثانية حيث تواجه الوحدة مثال مشكلة ارتفاع تكاليف أإلنتاج  و مرحلة التفكير والتدبير

حتديد املشروع حيث يتم خالهلا حتديد اهلدف الذي جيب أن يكون منسجما  مع مضمون املرحلة السابقة إىل 
حيث يتم جتزئة  بالمرحلة الثالثةيف حني يتم التحليل . تفصيلع لكع يتم حتليل املتطلبات بعمق وتبسيطخمطط 

ومتثل مرحلة إعداد ، مضمون املرحلة السابقة إىل خمطط تفصيلع لكع يتم حتليل املتطلبات بعمقو املشروع أ
ام باألعمال اخلاصة بالنموذج الذي من مراحل البحث والتطوير ويتم فيها القيالمرحلة الرابعة ، مث النموذج
من  المرحلة السادسةفيما ميثل اإلنتاج الفعلع ، فهع مرحلة التجارب والتعديالت المرحلة الخامسةأما  ،سيطبق

 .مراحل البحث والتطوير
 : من خالل اجلدول املوايل التطويرو أمثله عن أنشطة البحث وسنحاول تقدمي 

 التطويرو البحث  أمثله عن أنشطة    (32)الجدول رقم  
 مرحلة التطوير  مرحلة البحث

 أنشطة هتدف إىل اكتساب معارف جديدة
اإلنتقاء النهائع ، التقييم، البحث-

معارف و للتطبيقات احملتملة لنتائج البحث أ
 أخرى

، البحث عن حلول بديلة للمواردة-
 .اخلدمات و اإلجراءات األنظمة أ

 .ل اإلستعمال للنماذجقبو أ، اختبار قبل اإلنتاجو تصميم إنشاء  -
مصفوفة تؤدي غلى تكنولوجيا و منوذج ، بنية، تصميم أدوات -

 جديدة 
األنظمة ، اإلجراءات، اختبار للمعداتو إنشاء ، تصميم -
 .األقسام اجلديدة املطورةو أ

دولية المعايير المحاسبية الو المحاسبة المعمقة وفقا للنظام المحاسبي المالي الجديد ، هوام مجعة:املصدر   
IAS/IFRS  ،0228/0202 ،22:ص، 0202، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية. 
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 SCFسير حسابات التثبيتات المعنوية وفق  :الفرع الثاني  
يسجل قسم فرعع : سير حسابات التثبيتات المعنوية المولدة بشكل داخلي الق ابلة للتثبيت -أوال  

يف جانبه املدين مصاريف التنمية املقيدة يف " القابلة للتثبيت مصاريف التنمية" 023احلساب  02حلساب 
اإلنتاج "  23ويتم هذا التسجيل يف األصل يف مقابل احلساب ، حسب الشروط احملددة يف هذا التنظيم، األصل

بعد تسجيل التكاليف املطابقة لتلك األصول يف حسابات األعباء حسب طبيعتها " ) املثبت لألصول املعنوية 
املصاريف املتعلقة بعنصر من العناصر املعنوية اليت أدرجت أصال يف احلسابات كأعباء من ، (تابعة لنفس الفرة ال

ال ميكن دجمها يف كلفة أي عملية ( تقاريرها املالية السابقة و أ) قبل املؤسسة يف كشوفها املالية السنوية السابقة 
 :التايل  ولنحوتكون القيود على ا، تثبيت معنوي يف تاريخ الحق

 :تسجل مصاريف التطوير يف قيدين 
مدينا (  1جمموعة ) تسجل األعباء بصفة عادية حيث جيعل أحد حسابات املصاريف   :األول القيد  -

( م.م.ن)دائنون دائنا وإذا ما توفرت يف هذه األعباء الشروط احملددة يف و صندوق أو وحساب بنك أ
 القيد الثاين كالتايل العتبارها تثبيتات معنوية عندها نسجل 

مدينا باألعباء املعتربة أصوال معنوية واحلساب ( مصاريف تطوير مثبتة)  023جيعل احلساب  :الثاني القيد   -
 دائنا ( حساب إنتاج مثبت ألصول معنوية) 230

 :سير حسابات التثبيتات المعنوية األخرى -ثانيا  
إنتاج و ض املصاريف املتعلقة بشراء أحساب خاص ببعو وه :514حساب  برامج اإلعالم اآللي   -1

 :مواقع األنرنت وهناك حالتان عند التسجيل احملاسيو الربجميات 
يف هذه احلالة جنعل احلساب : شراء حقوق استخدام البرامج لفترة محددة   –الحالة األولى   0-0

 دائنا(  222/حـ) التثبيتات و موردو مدينا  بتكلفة شراء الربامج مع جعل أحد احلسابات بنك أ 022
 :وتسجل العملية يف قيدين كالتايل: حالة إنتاج البرامج من قبل المؤسسة    –الحالة الثانية   0-5

وبصورة عادية مع جعل احلساب          1تسجل مصاريف اإلنتاج يف احلسابات املناسبة من اجملموعة  – 0القيد 
 دائنا... دائنونو املناسب  نقديات أ

 دائنا 230مدينا بتكلفة إنتاج الربامج مع جعل احلساب  022جنعل احلساب  – 0القيد 
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 تجارية هعالعالمات الو  رخصال، متيازاتاال: ( 512)عالمات تجارية  ، رخص، حساب امتيازات -0
إىل املستفيد من حق و إىل املؤلف ا، عبارة عن مصايف متت من أجل شراء ميزة تشكل محاية ممنوحة إىل املرع

 .فنية و أ، حق ملكية أدبية، وديلشهادة م، إستغالل الرباءة
 .التثبيتات دائناو مورد، مدينا وأحد احلسابات بنك 025لتسجيل هذه األصول جنعل احلساب و 
يعرف فارق اإلقتناء على أنه  كل  فائض يف  تكلفة  االقتناء  من   (:512)حساب ف ارق اإلقتناء   -3

صوم  املعرّفة  على  أهنا  مكتسبة  عند  تاريخ  عملية  حصة  فائدة  املقتين  ضمن  القيمة  احلقيقية لألصول  واخل
 . 512التبادل

جتدر اإلشارة إىل أنه ال يتم تسجيل فارق االقتناء املتولد داخل املؤسسة بسبب استحالة حتديد تكلفته 
اء بقيمته يتم تسجيل فارق االقتن، و إعادة اهليكلة وباملقابل ميكن تسجيل قيمة فارق االقتناء حالة التجميع ، بدقة

 . 513املتبقية من خالل طرح قيمته الدفرية من خسائر القيم املراكمة إن كان هناك هذا النوع من اخلسائر
الناتج عن جتميع مؤسسات يف إطار عملية  و سلبياو فارق االقتناء اجيابيا كان أ 022يسجل احلساب 

وجيب أن يظهر يف امليزانية ضمن األصل ، دائناو وميكن أن يكون هذا احلساب مدينا أ، إدماج وانصهار أ واقتناء أ
 رصيده؛ كان املايل غري اجلاري مهما  

، عن التثبيتات املعنوية اليت هع أصول معرَّفة هوعليه جيب أن مييز ، أصل غري معرف وفارق الشراء ه 
تكون موضوع  ار تناقص للقيمة يف فارق اقتناء اليت ال ميكن أنبوخسائر القيمة اليت يتم إثباهتا عقب اخت

 .اسرجاعات الحقة خالفا خلسائر القيمة اليت يتم إثباهتا يف أصول أخرى
من الباحثني من يرى بضرورة  تقسيم هذا احلساب إىل احلساب  : ف ارق اإلقتناء  ضرورة تقسيم حساب   3-0

 : 514استنادا إىل مايلع، حمل جتاري  –0220احلسابو فرق االقتناء   –0222
  ابا خاصا باحملل التجاري رغم أمهية مثل هذه األصول يف املؤسسات الفردية حس( م.م.ن)مل خيصص

 والعائلية يف اجلزائر؛

                                                                   
 .92:،ص3لحق رقم ،امل08اجلريدة الرمسية رقم  512
 الدويل العلمع امللتقى فعاليات ضمن مقدمة حبثية ورقة ،جودة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر بين الواقع و التطبيقزبري عياش،نصر الدين عيساوي،إشكالية  513

 .022:،ص0202 نوفمرب 08-09 يومع ،مرباح قاصدي جامعة:احلكوماتو  املؤسسات أداء تفعيل يف (IAS-IFRS-IPSAS) الدولية احملاسبة معايري دور: حول األول
 .32:،مرجع سابق،صالمحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي الماليعطية عبد الرمحان، 514
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   من  2-121المادة حيث ورد  يف ، يف هذا الصدد (ن م م )عدم وضوح التعريفات اليت جاء هبا
لحات احملاسبية وجاء  امللحق الثالث اخلاص بتعريف املصط، تثبيت معنويو من أن احملل التجاري ه (م.م.ن)

( حيث استخدم يف النسخة العربية مصطلح األموال وليس احملل التجاري)فقد عرف احملل التجاري 
اليت ال تكون موضوع تقدير وإدراج يف ( مبا فيها حق الكراء) العناصر املعنوية من احملل التجاري :" كالتايل

وجند ، " ء على نشاط الكيان وتطوير طاقته الكامنةدفاتر  احملاسبة منفصلني عن امليزانية  وتساهم يف اإلبقا
تعد جزءا من احملل " قد عرفت احملل التجاري كالتايل  من القانون التجاري 78المادة يف املقابل أن 

ويشمل احملل التجاري إلزاما عمالءه وشهرته كما . التجاري األموال املنقولة املخصصة ملمارسة نشاط جتاري
األخرى الالزمة الستغالل احملل التجاري كعنوان احملل واالسم التجاري واحلق يف يشمل سائر األموال 

، "اإلجيارواملعدات واآلالت والبضائع وحق امللكية الصناعية والتجارية كل ذلك ما مل ينص على خالف ذلك
للمحل هع فقط العناصر املعنوية ( le fonds commercial)أما حماسبيا فإن املقصود باحملل التجاري 

حق اإلجيار أما األصول املادية من بضاعة ، شهرة احملل، االسم التجاري، العمالء: وبصفة خاصة ما يلع
 .بل تسجل باحلسابات اخلاصة هبا  0220ومعدات فإهنا ال تسجل يف احلساب

اسبية احمل جند من الناحية:الصعوبات المحاسبية في معالجة األصول غير الملموسة المكونة داخليا   -ثالثا  
وتتمثل هذه الصعوبات بشروط اإلعراف ، أن األصول غري امللموسة املكونة داخليا  تواجه صعوبات يف معاجلتها
جمموعة من الشروط لالعراف باألصل ، 33اليت جيب إن تستوفيها النفقة لتكون أصال وقد أورد املعيار الدويل 

 :515مايلعميكن حصرها يف ومع ذلك هنالك صعوبات ، غري امللموس
 ؛لتحديد بشكل موثوقلقابلية األصل  -
 ؛منافع اقتصادية مستقبلية حمتملة قدرة األصل على توليد  -

أي حال بإىل عدم االعراف بالشهرة املكونة داخليا   33رقم  أما ما يتصل بشهرة احملل فقد أشار املعيار الدويل
 : 516ا أصل لألسباب اآلتيةأهنمن األحوال على 

 ؛ ال ميكن فصلهو غري قابل للفصل أ اقتصادي ألهنا مورد  -

                                                                   
 .50:ص مرجع سابق،، األصول غير الملموسة المكونة داخليا ومتطلبات اإلبالغ المالي عنهاعباس محيد حيىي التميمع، شبلع  توفيق، 515
 .رجع نفس امل 516
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االقتصادية  وتسيطر عليها الوحدة، حقوق قانونية قابلة للتحديدو ألهنا ال تنشأ من الت ا زمات تعاقدية أ  -
 .وميكن قياسها بشكل موثوق وبكلفة حمددة

عالمة ال)يرجع السبب يف إسقاط الكثري من األصول غري امللموسة من سجالت املؤسسة على غرار 
إىل تبين  مبدأ التكلفة ( املزايا االحتكارية، املعرفة التقنية اليت اكتسبتها املؤسسة، شهرة احملل املنتجة ذاتيا، التجارية

الذي يقضع بضرورة حدوث عملية تبادل حقيقية مع طرف خارجع كشرط أساسع  يف إثبات و التارخيية  
 ؛ 517األحداث املالية 

 مرحلتني  أساس على، املؤسسة داخل املعنوية التثبيتات إنتاج من جانبه تكلفة  املايل احملاسي النظام حدد
 (ن م م )حيث أشار ، األعباء ضمن تسجيلها وجب نفقات البحث تكاليف واعترب، (التطويرو  البحث) مها 

ة  عن  طور  النفقات النامج ونفقات  البحث  أأن كل من  ، 08من اجلريدة الرمسية رقم  05.000خالل املادة 
، تدرج يف  احلسابات  عندما  تكون  مستحقة  وال ميكن  تثبيتها  أعباءالبحث  عن  مشروع  داخلع ؛ هع 

، املؤسسة تطويرو  تنمية عملية عنها ينجم اليت (  ن م م )كما يسميها   نفقات التنميةو ا)التطوير تكاليف بينما
 :   518اآلتية شروط هبا توفرت إذا، املعنوية ضمن األصول حماسبيا ترمسل وتعاجل

   أنه ميكن تقييم هذه املصاريف 
  وأن الكيان ينوي وميتلك القدرة التقنية واملالية وغريها إلمتام العمليات املرتبطة مبصاريف التنمية والتطوير  أ 

 ؛بيعهاو استعماهلا أ
 لتحقيق مردودية شاملة  أن تكون هذه املصاريف ذات صلة بعمليات نوعية مستقبلية تنطوي على حظوظ كبرية. 

                                                                   
 230: ، صمرجع سابق، النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعاييررضوان حلوه حنان،  517
  الدويل احملاسي املعيار املايل يف هذه النقطة جاء متماشيا مع احملاسي النظامنالحظ ان (IAS38) 
 دليال توفر ال األعباء هذه ألن تثبيتها، ميكن ال و مستحقة تكون عندما احلسابات يف تدرج أعباء داخلع، مشروع عن البحث طور من الناجتة النفقات أو البحث نفقات تشكل 

 مل يعترب نفقات البحث أصل غري ملموس ومل يقم برمسلتها  (IAS38)جند ان املعيار احملاسي الدويل ، و املرحلة هذه خالل من املؤسسة جتنيها اقتصادية مزايا وجود على قاطعا
اعتبار املبالغ   سيتمد منافع اقتصادية مستقبلية حمتملة، فإنه االقتصادية ال تستطيع إظهار األصل الغري ملموس الذي سيول   املؤسسةباعتبار أنه يف مرحلة البحث ملشروع ما، وحبكم أن 

 .املنفقة عليها مصروفا  هنائيا
  تطبيق  نتائج  البحث  أو  غريها  من  ا ملعارف   على أنهالتنمية حيث شرح  مصطلح التنمية صطلح البحث و دقيقا يف مصطلحاته و خنص بالذكر هنا م( ن م م)لقد جاء

ة  بشكل  ملحوظ ، قبل  بداية  األخرى  على  تصميم  أو منوذج  من أجل  إنتاج  مواد  أو  جتهيزات  أو  منتوجات  أو  طرق  أو  منظومات  أو  خدمات جديدة  أو  مطّور 
و  احلصول  بينما شرح   مصطلح البحث الذي يقصد به  عملية  التحري  األصلية  أو  املربجمة  اليت  يتم  القيام  هبا  من  أجل  الفهم  واإلدراك ، جه  التجاري  أو  استعماهلاإنتا

 .على  معلومات  علمية    أو  تقنية  جديدة
 .8:ص ،000املادة  ،02فقرة ،مرجع سابق،08جلريدة الرمسية رقم ا 518
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 تتم أخرى بعبارة، و الدورة أعباء ضمن التكاليف سجلت  ، شرط من الشروط السالفة الذكر ختلف إذا : مالحظة
 . معا الشروط السابقة حتققت إذا التطوير مصاريف رمسلة

 المعنويةو النفق ات  الالحقة المتعلقة  بالتثبيتات  العينية أ:الفرع الثالث  
، املشكلة هنا تتمثل يف كيفية معاجلتها، و سة بعد احلصول على األصل الثابت بعض املصاريفتتحمل املؤس

سرشد بالغرض من ورائها وبصفة عامة ي  ، التفسري السليم ملضموهناو وحل هذه املشكلة يتطلب احلكم الشخصع 
أما إذا كان ، مصروفا رأمساليازيادة املنافع املستقبلية لألصل فيجب اعتبارها  وفإذا كان الغرض ه، القصد منهاو 

وحىت ، ن تعامل على اهنا مصاريف إيراديةاحملافظة على األصل  يف حالة تشغيلية جيدة فيجب أ والغرض منها ه
 ، أو إىلزيادة عدد الوحدات ، أوميكن اعتبارها مصروفا رأمساليا جيب أن تؤدي إىل زيادة العمر اإلنتاجع لألصل

النفقات  ، فإن  (ن م م )من   4.121حسب ما جاءت به  املادة  ، و 519ة املتجاتجودو حتسني كفاءة التشغيل أ
املعنوية  املدرجة  يف احلسابات  تدرج  يف  احلسابات يف  شكل  تثبيت    والالحقة واملتعلقة  بالتثبيتات  العينية  أ

 :كعبء  من  أعباء  السنة  املالية املستحقة  خالهلا  إذا كانت 
 ؛لألصل العادي النشاط مستوى باسرجاع تسمح كانت إذا أي:سرجاع   مستوى جناعة  األصلإمتكن  من      -أ 
أي  إذا  كان  من  احملتمل  أن  تؤول  منافع  :وإذا  كانت  ترفع  من  القيمة  احملاسبية  لتلك األصول    -ب 

ج  يف  احلسابات  يف  شكل  فإهنا  تدر  ، اقتصادية  مستقبلية  تفوق  املستوى  األصلع  للنجاعة إىل  الكيان
 منفعتها مدة بإطالة يسمح الذي اإلنتاج وحدة تعديل املثال سبيل على، تثبيتات وتضاف  إىل  قيمة  األصل

 .اإلنتاجية قدرهتا زيادةو أ
أي  إذا  كان  من  احملتمل  أن  تؤول  منافع  :وإذا  كانت  ترفع  من  القيمة  احملاسبية  لتلك األصول  -ج 

مستقبلية   تفوق  املستوى  األصلع  للنجاعة إىل الكيان  فإهنا  تدرج  يف  احلسابات  يف  شكل  اقتصادية 
 : ملستقبلية  هع التحسينات  اليت  تقضع  إىل  حتقيق  زيادة ا ملنافع  امنو ، تثبيتات وتضاف إىل  قيمة  األصل

 قدرهتا  اإلنتاجية زيادة  وتعديل  وحدة  اإلنتاج  الذي  يسمح  بإطالة  مدة نفعها  أ ، 
 إنتاجية  الكيان ؛ واكنات  الذي  يسمح  باحلصول على  حتسني  جوهري  لنوعية  اإلنتاج  أملحتسني قطع  ا 
    ملعاينة سابقا  ختفيضا  جوهريا  افض التكاليف  العملياتية  خبتبين  أساليب  إنتاج  جديدة  تسمح. 

                                                                   
 .002:،صمرجع سابق  مقدمة في نظرية المحاسبة و المراجعةحيدة حممد علع بن عطا، 519
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 (إعادة التقييم)المعنويةو مادية  التقييم الالحق للتثبيتات ال:الفرع الرابع  
األصول تعترب قضية إعادة تقييم : إختالف اآلراء العالمية  حول  إعادة تقييم التثبيتات المادية:أوال  

يف الفكر احملاسي رغم ان معايري احملاسبية  املمتلكات واملصانع واملعدات من القضايا اخلالفيةالثابته على غرار 
 القيمة الدفرية ختتلف ال حبيث دورية وبصفة باستمرار الثابتة األصول تقييم إعادةنصت على وجوب  الدولية
عادة إال أن بعض الدول رفضت ممارسة إ ،املالية القوائم إعداد تاريخ عند العادلة القيمة عن جوهريا   اختالفا  
بينما مسح معيار ، وغريها من الدولمثل الواليات املتحدة األمريكية واليابان واململكة العربية السعودية ، التقييم

بالنقص  و املوجودات الثابتة واستهالكها باعادة تقييم املوجودات الثابتة سواء بالزيادة ا ( 02) رقم ياحملاسبة املصر 
 بريطانيا سمح باعادة التقييم بالزيادة يف دول عديدة مثلكما ي  ،  كمدخل بديل الستخدام مدخل التكلفة التارخيية

 0883اقرح نظام االمم املتحدة للحسابات القومية يف عام ، و 520ملزمة ولكنها غري وبلجيكا نيوزيلنداواسرالياو 
وذلك للوصول ، استخدام االسعار اجلارية يف السوق لتقييم املوجودات واملطلوبات يف تاريخ اعداد القوائم املالية

سعار السوق أعض املوجودات ميكن تقريب فأة لبويف حالة عدم وجود أسواق منتظمة وك   ،اىل تقديرات سليمة
، 521العادلةالقيمة  وأالقيمة احلالية االقتصادية  وأتكلفة اعادة االنتاج  وأاجلارية باستخدام التكلفة االستبدالية 

 تربيعو ،  522حمددة ضمن شروط، تسجيل األصول حيتاج لعملية التقييم األويل مث التقييم الالحق وعموما فإن
حيث يعاد تقييم االستثمارات املادية يف آخر الدورة حسب طريقة  ، مرحلة بعدية للتقييم األويل التقييم  الالحق
ميكن حتديد القيمة العادلة بالنسبة لألصول اليت هلا سوق فاعل ، و حسب طريقة القيمة العادلةو أ التكلفة التارخيية

احلال بالنسبة  وهو ،بقيمته السوقيةو  من معرفتهم به ذا األصل انطالقارباء هلاخلعن طريق تقييم اخلربة الذي يعطيها 

                                                                   
 على وجه التحديد (01 )املعيار الدويل رقم 

اإلسكندرية،  جامعة ارة،التج كلية العلمية، البحوث جملة ،لمصر اإلشارة والمنع مع السماح بين بالزيادة الثابتة األصول تقييم إعادة ،طاحون احلميد عبد حممد 520
 .42 :ص ،0220مارس،

بالتطبيق على الشركة العامة  14إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات بالقيمة العادلة في ظل المعيار المحاسبي الدولي صفوان قصع عبد احلليم، الكاظم امساء، 521
 .0،ص0203،  1العدد   ،3د  ،جملة املثىن للعلوم االدارية واالقتصادية اجمللللصناعات الصوفية

522 A.Kaddouri, A.Mimeche, Cours de comptabilité financier selon les normes IAS/IFRS et le SCF 2007, 
Op.cit, p :029. 

   ات السابقةحسبها التكلفة التارخيية يعاد تقييم االستثمارات املعنوية بالتكلفة التارخيية ناقص جمموع إهتالك ونقصان القيمة للسنو. 
 الغ اإلهتالك وجمموع مبالغ نقص القيمةالقيمة العادلة، حسب هذه الطريقة فإن مبلغ االستثمار يساوي القيمة السوقية هلذا االستثمار يف تاريخ إعادة التقييم الناقص جمموع مب 
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أما بالنسبة لألصول اخلاصة اليت ال تكون موضوع صفقات منتظمة يف أسواق فاعلة فإن قيمتها ، املباينو لألراضع 
 ؛523على أساس مردودية األصل انطالقا من معطيات استعماله احلايلو تتحدد على أساس تكلفة اإلحالل أ

 احملاسبية القواعد املادي حسب الثابت األصل سجلي  : scfوفق    م الالحق للتثبيتات الماديةالتقيي - ثانيا  
تتطب عملية  إعادة تقييم عنصر من ، و صنفه حسب تقييمه إعادة ميكن كما،  أن أشرنا و كما سبق  بتكلفته

، 524عدة جديدة لالهتالك شكل القيمة املعاد تقديرها قات  ، و األصول الثابتة إعادة تقييم  األجزاء املشكلة له
من خالل ، و اخلرباء طرف من القيمة احملددةو أ السوقية بالقيمة ترتبط اليت العادلة بالقيمةالعناصر  بعض قيموت  

صال بتكلفته منقوصا منها أي تثبيت عيين يف احلسابات عقب ادراجه األول باعتباره أالتقييم الالحق يتم ادراج 
درج  يف  احلسابات التثبيتات  العينية  املنتسبة  إىل  رخص للكيان  أن  ي  ي   ، ويمةاإلهتالكات وجمموع خسائر الق

كما يرخص ،  525عدة  فئات  من التثبيتات  اليت  حيددها  مسبقا  على  أساس  مبلغها ا ملعاد  تقييمه وأ  فئة
اصال مببلغة املعاد تقييمه منقوصا دراجه األويل باعتباره إبادراج كل تثبيت معين بعد  معاجلة اخرىللكيان استعمال 

، 526حبيث تتم عميات اعادة التقييم بانتظامية كافية، منه جمموع االهتالكات وجمموع خسائر القيمة الالحقة
ددت باستعمال القيمة وذلك حىت ال ختتلف القيمة احملاسبية للتثبيتات اختالفا كبريا عن القيمة اليت تكون ح  

 . 527احلقيقية يف تاريخ االقفال
عند استخدام أسلوب املعاجلة البديلة املسموح هبا  للمحاسبة عن املمتلكات واملصانع واملعدات وهع 

 528:ميكن حتديد القيمة العادلة هلذه األصول من خالل اآليت، إعادة التقييم
                                                                   

 األول الدويل العلمع امللتقى فعاليات ضمن مقدمة حبثية ،ورقة(IAS/IFRS)دوليةأهمية القياس المحاسبي بالقيمة العادلة في ظل معايير المحاسبة الحاج قويدر قورين، 523
 .328 :،ص0202 نوفمرب 08-09 يومع ،مرباح قاصدي جامعة:واحلكومات املؤسسات أداء تفعيل يف (IAS-IFRS-IPSAS) الدولية احملاسبة معايري دور: حول
، 01جامعة املوصل،، العدد  ،جملة دراسات إقليمية ،ضمن النظام المحاسبي الماليالجزائري(  14IAS)الدولي متطلبات تطبيق المعيار المحاسبي حاج قويدر ڤورين،  524

 .000: ، ص0200نيسان 
 املؤسسات االقتصادية  نيف ظل غياب سوق حر مؤهل لتقدير القيمة احلقيقية لألصول باختالف أنواعها، ويف غياب مثمنني مؤهلني للقيام هبذه العملية،فإ جيدر اإلشارة هنا أنه

 .ليست مهيأة متاما الستخدام هذه الطريقة وما ينجر عنها من تكاليف  اهنأمبدأ القيمة العادلة حبيث  قاجلزائرية حاليا تواجه صعوبة يف تطبي
 مسجل بأكثر من قيمته القابلة لإلسرداد، وإذا كان هذا هو اخنفاض قيمة األصول، يوصف األصل بأنه منخفض القيمة عندما يكون (:  31) ووفقا للمعيار احملاسي الدويل رقم

 .احلال، جيب ختفيض املبلغ املسجل إىل مقدار مبلغه القابل لإلسرداد، ويعترب ذلك التخفيض خسارة اخنفاض القيمة
 الفئة هع جمموعة أصول ذات طبيعة واستعمال متماثل داخل املؤسسة. 

 .02:ص ،000املادة  ،02الفقرة ق،،مرجع ساب08اجلريدة الرمسية رقم  525
 .هو ضمان أن املبلغ املسجل ال خيتلف جوهريا عن ذلك الذي سيحدد باستخدام القيمة العادلة يف هناية فرة التقرير:من فوائد تنفيذ إعادة التقييم بانتظام كايف  526
 .9:مرجع سابق،صا ،000املادة  ،00الفقرة ،08جلريدة الرمسية رقم  527
للشركات  انعكاسات تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية على جودة المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم الماليةالسعيد، حممد سليم العيسى،  معتز أمني 528

 05–02، ،جامعة األردنعمال احلديثةحول قضايا امللحة لالقتصاديات الناشئة يف بيئة األ :الدويل،مداخلة مقدمة ضمن باملؤمتر االستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي
 . 0228 ،نيسان
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 .يام هبذه املهمةمني مؤهلني مهنيا للقالقيمة السوقية لألراضع واملباين اليت عادة ما يتم حتديدها من قبل مقي   -
عندما ال يكون هناك دليل على القيمة السوقية بسبب الطبيعة املتخصصة : القيمة اإلستبدالية بعد اإلهتالك -

 .هلذه األصول ألهنا نادرا  ما تباع
، يف حاالت التضخم اخلطرية: 529مميزات وعيوب اعادة التقييم للممتلكات والمصانع والمعدات -0

لتارخيية املتوافقة مع القواعد احملاسبية مما يؤدي اىل التعرض اىل أسئلة حول خطر االئتمان يتم استخدام القيمة ا
اختاذ  يففمن وجهة نظر املستثمر تكمن قيمة املعلومات ، الكايف لالفصاح املايل وحتليل مثل هذه البيانات املالية

واقعية حيث يعجز املستثمرون على  من الواضح ان كل العالقات املالية متاثرة مبعلومات غري، و القرارات
املعلومات املالية و اعادة تقييم املمتلكات واملصانع واملعدات ان تعكس نتائج البيانات لعملية  ،وميكن استخدامها
، وننحاول تقيدم مميزات وعيوب ستثمرين باختاذ القرارات اجليدة املإمكانية مساعدة  باالضافة اىل للمؤسسات
 :يف مايلع كات واملصانع واملعدات املمتلإعادة تقييم 

وان اعادة التقييم للممتلكات واملصانع :  مميزات اعادة التقييم للممتلكات والمصانع والمعدات: 0-0
 :التالية  الميزاتواملعدات حتقق 

 التحقق من الكشوفات املالية للشركات؛ -
 متثيل املعلومات ذات العالقة بصنع قرارت اجليدة للمستثمر؛ -
 محاية رامسال الشركات؛ -
 كفاءة ربح السهم؛و حتقيق الربح التشغيلع ا -
 حتقيق قيمة السهم احملددة؛ -
 تعديل معدل كفاءة االستثمار ومعدل كفاءة انشطة الشركة؛ -
 حتقيق كلفة املنتجات واثبات اندثار املوجودات الثابتة احلقيقع؛ -
 وجودات املستهلكة عندما اليكون هناك توزيع يف اعادة التقييم ؛توفري االيرادات املالية الكافية الستبدال امل  -
 امكانية استالم القروض مرتفعة من البنوك االخرى وذلك من خالل تقدمي القوائم املالية ؛  -
 .متثل املعلومات اجليدة يف تقييم اداء االدارة والوحدات التجارية   -

                                                                   
بالتطبيق على الشركة العامة  14إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات بالقيمة العادلة في ظل المعيار المحاسبي الدولي امساء، صفوان قصع عبد احلليم، الكاظم 529

 .02-01،صمرجع سابق،للصناعات الصوفية
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 عيوب اعادة التقييم الممتلكات والمصانع والمعدات  : 0-5
ولكن اجلودة واملوثوقية على ، اعادة تقييم املمتلكات واملصانع واملعدات يعمل على زيادة جودة املعلومات -

ات مما يؤد اىل امهال املوثوقية املعلومات من اجل اظهار املعلوم، اساس هذه املعلومات تتناقض وتفتقر اىل الواقع
 املالئمة ؛

ان اعادة تقييم املمتلكات واملصانع واملعدات حتتاج اىل زيادة سعر بيع املنتجات واخلدمات الن هذه الزيادة  -
 ممايؤد اىل انتشار التضخم ؛، حتدث بتطبيق كلفة االندثار املالئم

ممتلكات واملصانع واملعدات اذا مل تستخدم الوحدة االقتصادية مقييمني رمسيني حمرفيني يف اعادة التقييم لل -
رمبا عملية اعادة التقييم يف هذه احلالة المتثل ، القيم احلالية اليت مت احلصول عليهاو واكتفت باملؤشرات املناسبة ا

 الواقع؛
فانه يؤد اىل االبتعاد عن ، اجلمعيات املهنية األخرىو إذا مت إجنازه منهج إعادة التقييم وفقا للمعايري الدولية أ -

 .اف التقييم اهد
 التقييم الالحق للتثبيتات المعنوية:الفرع الخامس  

األصول  تقييم جدا الصعب من جيعل  منظمة مالية السوق أن غياب( Chris & Julie)يأكد كل من 
نظرا لغياب تقاليد ، أن  دور السوق املايل يف اجلزائر مازال حمدودا جدا وجتدر اإلشارة هنا إىل ,، 530 املعنوية
التطوير ختضع أوال و بصفة عامة فإن مصاريف البحث و ، 531وطنية لالستثمار املايل وحداثة هذا السوق وثقافة

أي اعتبارات مرحلة  ، من مث لإلعتبارات اخلاصة لكل منهاو للمتطلبات العامة لإلعراف اليت أشرنا اليها سابقا 
 .اعتبارات مرحلة التطويرو البحث 

أنه ميكن ألي  تثبيت  معنوي  سبق  أن  كان حمل  إدراج    02.000يف نص املادة  (ن م م  )يشري 
أن يدرج  كذلك  يف  احلسابات  بعد  إدراجه  األويل  على  أساس ، أصلع  يف  احلسابات  على  أساس  كلفته

ه  إال  رخص بغري  أن  التقييم بالقيمة العادلة ال  ي  ، مبلغه املعاد  تقديره حسب  نفس  شروط  التثبيتات العينية
                                                                   

530 Chris Martin & Julie Hartley, Intangible Assets, Op.cit,p :1.  
، ورقة حبثية  مقدمة ، تأثير التوافق بين عملية اإلصالح المحاسبي وتطبيق مبادئ الحوكمة على جودة اإلفصاح في المؤسساتالجزائريةحممد قوجيل،بن مالك حممد حسان 531

 .00،ص 0200نوفمرب 32و  08اجلزائر،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة، يومع اإلصالح احملاسي يف : "ضمن فعاليات املؤمتر العلمع الدويل حول
 وعلى الرغم من إن املعيار(IAS38)  قد مسح يكون قد عَرف مرحليت البحث والتطوير اال انه مل يضع حدودا  قاطعة لتحديد معامل كل مرحلة من هاتني املرحلتني، وبذلك

 .مبعاملة االنفاق على ذلك املشروع لكونه ميثل مرحلة البحث فقط ، يز بني املرحلتني ملشروع داخلع هبدف تكوين أصل غري ملموسللوحدات االقتصادية اليت يتعذر عليها التمي
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مبعىن أنه عند القياس ، إذا  كانت القيمة  احلقيقية  للتثبيت املعنوي ميكن  حتديدها باالستناد  إىل  سوق  نشط 
فان حتديد القيمة العادلة ال يتم إال مبوجب السعر السوقع ، الالحق لالعراف املبدئع هلذه األصول غري امللموسة

لكن تبقى صعوبة وجود سوق خاص ، قيمة العادلة هلذه العناصرميكن من خالله معرفة ال ، يف سوق نشطة
 .بالعديد من القيم املعنوية مثل العالمات التجارية أمرا صعب

 التقدير إعادة فرق:الفرع السادس  

اخنفاض القيمة احملاسبية لألصل املادي وهذه النتيجة تقيد ضمن رؤوس و ارتفاع أ، قد ينتج عن عملية إعادة التقييم
 :التايل  وعلى النح، "فارق إعادة التقييم"ل اخلاصة يف حساب األموا

فإن الزيادات تقيد مباشرة يف شكل رؤوس أموال ، اذا ارتفعت القيمة احملاسبية ألصل ما عقب إعادة تقييمه -
 ؛532" فارق إعادة التقييم "خاصة حتت عنوان 

فإن هذه اخلسارة يف القيمة ( قييم سلبية إعادة ت)أما إذا ابرزت عملية إعادة التقييم عن وجود خسائر قيمة  -
ينسب على سبيل األولوية غلى فارق إعادة تقييم مت إدراجه يف احلسابات كرؤوس أموال خاصة ويقيد الرصيد 

 ؛ 533كعبء من األعباء(فارق إعادة  التقييم السلبية الصافية)احملتمل 
 وتنتج  إذن  عن  اخنفاض، يم  سلبية تعاجل  كل  خسارة  يف  قيمة  أصل  أعيد تقييمه  كإعادة  تقي

وكل اسرجاع  خلسارة  يف  قيمة  أصل أعيد  تقييمه  ، 534الحتياطع  إعادة  التقييم  مبا يناسب  هذه  األخرية
كان  إعادة تقييم  عندما يكون  إثبات اخلسارة  يف القيمة  قد سبق  تسجيله كإعادة  تقييم  و يسجل  كما ل

 . 535سلبية 
 
 
 

                                                                   
  هو السوق الذي تتوفر فيه كافة الشروط التالية  :السوق النشط: 
 .األسعار املتوفرة للجمهور -3  رون قادرون و راغبونمن املمكن أن يوجد يف أي وقت مش -0  العناصر اليت  يتم املتاجرة هبا متجانسة -1 

 .00:،ص000املادة  ،03لفقرة  ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  ا  532
 .00:،ص000املادة  ،02الفقرة  نفس املرجع،  533
 .00:،ص000املادة  ،05الفقرة  نفس املرجع، 534
 .00:ص ،000املادة  ،01لفقرة  نفس املرجع،535
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وفق ا للنظام المحاسبي المالي   أوجه االختالف بين متطلبات قياس التثبيتات العينية:امن  الفرع الث
 02المعيار المحاسبي الدولي رقم  و 

، العقار(: )01)ا بني متطلبات قياس األصول الثابتة امللموسة وفقا للمعيار احملاسي الدويل رقمإذا ما قارنَّ 
التثبيتات العينية وفقا للنظام احملاسي املايل نالحظ أن هناك تشابه بني وبني متطلبات قياس ، (املصانع والتجهيزات

 :536 اإلختالف نلخصها يف ما يلعتلك املتطلبات فيما عدا بعض نقاط 
مل يتضمن النظام احملاسي املايل أي استثناء من نطاق متطلبات قياس التثبيتات العينية فيما ماعدا العقارات  -

 اللذان خصص هلما قواعد خاصة هبما؛ 538واألصول البيولوجية 537( اإلستثماريالعقار )اخلاصة بالتوظيف
إنشاء األصل هناك اختالف بني النظام احملاسي املايل واملعيار احملاسي  وخبصوص النفقات الالحقة لشراء أ  -

النفقات إذا   حبيث يشرط النظام احملاسي املايل رمسلة تلك، يف كيفية رمسلة هذه التكاليف( 01)الدويل رقم 
أما املعيار ، كان من احملتمل أن تؤول منافع اقتصادية مستقبلية تفوق املستوى األصلع للنجاعة إىل الكيان

 تكاليف فحص رئيسية؛و فيشرط أن تكون تلك التكاليف إما تكاليف إحالل أ( 01)احملاسي الدويل رقم  
رمسلة تكاليف اإلقراض املتعلقة بشراء تثبيتات عينية كما مل يرد يف النظام احملاسي املايل أي متطلب خاص ب   -

كما يشرط يف تأجيل الدفع أن يكون أقل من شروط السوق وهذا املتطلب غري وارد يف املعيار ،  باآلجل
تكاليف املالية الناجتة عن اليف حني أن النظام احملاسي املايل مل يوضح كيفية معاجلة ( 01)احملاسي الدويل رقم 

 الدفع بشروط السوق؛تأجيل 
فقد ورد يف النظام احملاسي املايل طريقة إهتالك إضافية عن تلك الواردة يف املعيار ، وفيما خيص طرق اإلهتالك  -

وهع الطريقة التزايدية كما يشري النظام احملاسي املايل إىل أنه يف حالة ما إذا مل يتم (  01)احملاسي الدويل رقم 
افع  اإلقتصادية تطبق الطريقة اخلطية وهذا املتطلب غري وارد يف املعيار احملاسي الدويل حتديد منط استهالك املن

 ؛(01)رقم 
أكثر وضوح وشرح مقارنة مع النظام ( 01)تعترب متطلبات القياس الواردة يف املعيار احملاسي الدويل رقم  -

 .احملاسي املايل
                                                                   

 0202 ،جامعة ملدية ،يف العلوم التجارية ، رسالة ماجيستسرالقياس المحاسبي في المؤسسة اإلقتصادية وفقا للمعايير المحاسبية الدوليةلوهاب،،رميدي عبد ا 536
 .000: ،ص0200/

 .02:ص ،000املادة  ،01الفقرة  ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  537
 .02:ص ،000املادة  ،08لفقرة  نفس املرجع،  538
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وفق ا للنظام المحاسبي المالي   تثبيتات المعنويةأوجه االختالف بين متطلبات قياس ال:الفرع التاسع  
 (32)المعيار المحاسبي الدولي  رقم  و 

وبني ( 39)إذا ما قارنا بني متطلبات قياس األصول الغري ملموسة وفقا للمعيار احملاسي الدويل رقم 
ك املتطلبات ماعدا بعض متطلبات قياس التثبيتات املعنوية وفقا للنظام احملاسي املايل نالحظ وجود تشابه بني تل

 : 539نقاط اإلختالف نلخصها يف ما يلع
 ؛متطلبات قياس التثبيتات املعنويةمل يتضمن النظام احملاسي املايل أي استثناء من نطاق   -
بأن األصول غري امللموسة هع أصول ثابتة عكس ما ورد يف (  39) مل يرد يف املعيار احملاسي الدويل رقم  -

 ؛ايل بأهنا تثبيتات معنويةسي املالنظام احملا
( تطوير)التثبيتات املعنوية يتضمن شروط مفصلة لإلعراف بأي نفقة تنمية وإن قياس األصول غري امللموسة أ  -

إال أن هذه الشروط املوجودة يف ، ( 39) كما ورد يف كل من النظام احملاسي املايل واملعيار احملاسي الدويل رقم
فيما عدا تلك املتعلقة بنية (  39) تلف عن تلك الواردة يف املعيار احملاسي الدولريقمالنظام احملاسي املايل خت

استعمال األصول و الكيان وامتالكه القدرة التقنية واملالية وغريها إلمتام العمليات املرتبطة بنفقات التنمية أ
 (.موثوقة)قةوما إذا كانت تلك النفقات مما ميكن تقييمها بصورة صاد، بيعهاو املعنوية أ

، عاما 02للتثبيت املعنوي ( العمر املفيد)كما يشري النظام احملاسي املايل إىل أنه يف حالة جتاوز املدة النفعية   -
وهذا مل يرد يف املعيار احملاسي ، 540جيب أن تقدم املؤسسة معلومات خاصة بامللحق املرافق للكشوف املالية

 39الدويل رقم 
قارنة مع النظام أكثر وضوح وشرح م(  39) واردة يف املعيار احملاسي الدويل رقمتعترب متطلبات القياس ال  -

 ؛احملاسي املايل
 
 
 
 

                                                                   
 .000: ،صمرجع سابق،القياس المحاسبي في المؤسسة اإلقتصادية وفقا للمعايير المحاسبية الدوليةرميدي عبد الوهاب،  539
 .8:ص ،000املادة  ،03قرة  ،مرجع سابق،08جلريدة الرمسية رقم اال 540
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 عق ارات التوظيف وطريقة تقييمها وفق النظام المحاسبي المالي:الفرع العاشر  
تعرف عقارات التوظيف على أهنا أمالك عقارية مملوكة بغرض تقاضع :أوال تعريف عق ارات التوظيف  

إىل ما  (IAS17) (IAS40) ويشري معياري احملاسبة الدولية ، 541اإلثنني معا وتثمني رأس املال أو أ، اراتاجي
بل من أجل احلصول على أقساط ، للتأجري يف حالة امتالك املبىن ال لغرض  االستغالل ايعترب املبىن معد  : يلع

املادة  يف (ن م م )يعترب و ، 542االثنني معا  ول أمن أجل تثمني رأس املاو أ، اإلجيار وفق عقد إجيار تشغيلع بسيط
لتثمني   وأ/ومملوكا لتقاضع  إجيار ( جزء  من  بناية  وبناية  أ، أراض )العقار املوظف ملكا  عقاريا  01.000

 : بذلك  غري  موجه  إىل  ورأس املال  فه
 أغراض إدارية ؛ وخدمات أ وتقدمي   سلع  أ واالستعمال  يف  إنتاج  أ -
 .البيع  يف  إطار  النشاط  العادي  -

م عقارات التوظيف ميكن للمؤسسة أن تقي  أنه IAS 22يشري املعيار:  تقييم عق ارات التوظيف:ثانيا  
لتغري أحوال األسواق من وقت تها العادلة بتاريخ معني وتبعا اليت حتتفظ هبا بعد تسجيلها األويل بالتكلفة بقيم

 .آلخر
د  أن  يتم  إدراج العقارات  املوظفة يف احلسابات األولية  باعتبارها  تثبيتا  عينيا  فإنه  بع (ن م م )حسب 

 :  543التايل وميكن  القيام بتقييمها على النح
 (طريقة  التكلفة )  إما  حسب  الطريقة  ا ملستعملة  يف اإلطار  العام  للتثبيتات  العينية  - 
 (طريقة القيمة  احلقيقية   ) وإما  على  أساس  قيمتها  احلقيقية  - 

الفائدة الناجتة  عن  تغري  القيمة  احلقيقية  للعقار  املوظف  ضمن  وتدرج  يف  احلسابات  اخلسارة  أ
 . 544النتيجة  الصافية  للسنة  املالية  اليت  حصلت  فيها

املوظفة  اتة لتقييم العقار تشري املعايري احملاسبية الدولية أنه يف حالة اختيار املؤسسة منوذج القيمة العادل
 :545املعايري واألسس التالية يتوجب عليها حتديد القيمة العادلة للعقار مستخدمة  

                                                                   
541 Christel decock good,franck dosne,cmptabilité internationales: les IAS/IFRS en pratque,paris,2005,p :88. 
542   Deloitte ,Guide de référence sur les IFRS ,Edition  0203 , pp  00-00:  

 .02:ص ،000املادة  ،02الفقرة  ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم   543
 .02:،ص000املادة  ،09لفقرة  نفس املرجع، 544
 .100-128: ، ص0202،دار وائل للنشر، 3،ط الي الدوليةمعايير المحاسبة و اإلبالغ المحممد أبو نصار و مجعة محيدات،  545
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التأكد  على املؤسسة 03ملايل الدويل رقم املوظفة مبوجب معيار اإلبالغ ا اتعند قياس القيمة العادلة لعقار   -
يستخدمها  االفراضات األخرى اليت، و ار حاليةمن أن القيمة العادلة تعكس القيمة االجيارية لعقود إجي

 ؛قارية يف ظل ظروف السوق احلالية املتعاملني بالسوق عند تسعري االستثمارات الع
م سبيل املثال ال تقيَّ  ىفعل، عند حتديد القيمة العادلة للعقار يتوجب عدم تقييم مكونات العقار بشكل منفصل -

 ؛بل يقيم البناء كوحدة واحدة، عترب جزء أساسيا منه بشكل مستقلاليت تو املصاعد املوجودة يف البناء 
 .أن تعكس القيمة العادلة للعقار وضع السوق احلقيقع والظروف السائدة بتاريخ امليزانية  -

 (ن م م  )طريقة تقييمها وفق  و األصول البيولوجية  : الفرع الحادي عشر
البيولوجية يف   األصول تتمثل: (Les actifs biologiques) البيولوجية   األصول تعريف    -أوال

البد من التعرف على ، ولكم قبل التطرق إىل كيفية تقييم هذا األصول، املائية الثروةو أ احليوانات رؤوسو املزروعات 
 .النشاط الزراعع وكذلك أثره على احملاسبة 

 : 546انعكاساته المحاسبيةو النشاط الزراعي     -ثانيا  
 فتعري وكثر التعاريف أمهية هأن أال إرغم تعدد تعاريف الزراعة وتنوعها : اعيتعريف النشاط الزر   -0

رض وهتيئتها لتحقيق الفعاليات اليت ترتبط ف الزراعة على أهنا  حراثة األمظمة االغذية والزراعة الدولية اليت تعر  
مني حاجاته أاالنسان الطبيعة لت كما ترى فيها الطريقة اليت يستغل بواسطتها  ،زراعة احملاليل وتربية احليواناتب

 االساسية ؛
دارة املشروع  للتحول البيولوجع لألصول إنه أف جملس معايري احملاسبية الدولية النشاط الزراعع على عرَّ 

ويشمل التحول البيولوجع عمليات ، صول بيولوجية إضافيةأإىل  وىل حمصول زراعع أإ ،البيولوجية املعدة للبيع
كمية يف أصل بيولوجع ويقصد باحملصول الزراعع و واالنتاج والتكاثر اليت تتسبب يف تغريات نوعية اواالحنالل  والنم

 .547املنتج احملصود لألصول البيولوجية للمشروع  وه

                                                                   
والقاعدة ( 41) دراسة تحليلية مقارنة للمعيار المحاسبي الدولي رقم) أهمية التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية للمحاسبة في النشاط الزراعيمىن كامل محد، 546

 .02:،ص0203، 31ادية اجلامعة العدد جملة كلية بغداد للعلوم االقتص،(11)المحاسبية العراقية رقم
( 21)رقم الدولي المحاسبي للمعيار مقارنة تحليلية الزراعي دراسة النشاط في للمحاسبة الدولية المحاسبية المعايير مع التوافق أهميةالفتالوي، جميد ناجع ليلى 547

 .080،ص0،0202،العدد01،اجمللد،قتصاديةاإل و اإلدارية للعلوم القادسية ،جملة(11)  رقم العراقية المحاسبية والقاعدة
 



 SCF            وفق النظام  المحاسبي المالي    ةالقوائم المالي  تقييم بنود                                               الرابع الفصل

  PCNو أهم االختالف ات مع المخطط المحاسبي الوطني                                                                            

981 
 

ف النشاط الزراعع على أنه  ادارة عملية التحول احليايت احليواين والنبايت للحصول على انتاج عرَّ كما ي  
 :وميكن حصر أنواع النشاط  الزراعع  كااليت ، التكاثرو التصنيع أو اجرة ااملتو لغرض االستهالك ا

 لغرضو لغرض احلصول على منتجاهتا ا املؤسسةويقصد هبا الثروة احليوانية اليت متتلكها : احليوانات     - أ
 .استخدامها يف االنتاج و تسمينها واكثارها بقصد املتاجرة هبا ا

 وأمار واملشتالت لالستفادة ببيعها زارع  واحلقول اليت تنتج احملاصيل والثاملو ويقصد هبا البساتني : النباتات  - ب
انباهتا ومن خالل التعاريف اعاله جند ان هناك اتفاق على انواع النشاط الزراعع و استهالكها او تصنيعها ا

ريف النشاط وموجوداته وال بد من االشارة اىل ان عملية تصنيع احملصول الزراعع بعد احلصاد التدخل ضمن تع
اذ ان االحداث اليت تقع ، امتدادا منطقيا وطبيعيا للنشاط الزراععو الزراعع على الرغم من ان هذا التصنيع قد يبد

كما يف تصنيع العنب وحتوله اىل نبيذ من قبل تاجر اخلمور الذي زرع ) قد حتمل بعض الشبه بالتحول البيولوجع 
  ( .اشجار العنب 

نعكاسات النشاط الزراعع على اجملانب احملاسي النظهر : ي على المحاسبةانعكاسات النشاط الزراع -5
 :ضمن نقاط متعددة نذكر منها مايلع

الزراعية االنتاجية بإنتاج عدة منتجات يف وقت واحد فمثال  املؤسسةحيث تقوم : تعدد املنتجات الزراعية  - أ
هذه الظاهرة اىل خلق مشكلة التكاليف  اللحوم وااللبان واجللود وقد أدت وانتاج املاشية يف املزرعة ه
 سس علمية صحيحة لتحديد حصة كل منتوج منها ؛أاملشركة مما يتطلب اجياد 

مسية االنتاج مبا ينعكس على حجم و مب الزراعيةتتميز الغالبية العظمى من احملاصيل : مومسية االنتاج الزراعع  - ب
 ىل مومسية الدخل وضخامة قيمة اخلدمات التسوقية؛العمل احملاسي يف كل موسم وتؤدي هذه اخلاصية ايضا ا

ذ يتأثر االنتاج الزراعع كما ونوعا بالعديد من العوامل اخلارجية مثل إ: صعوبة تقدير االنتاج الزراعع مقدما  - ت
ويرتب على هذه اخلاصية صعوبة تقدير كمية االنتاج الزراعع لالستعانة به  الزراعيةالعوامل املناخية واالفات 

 ضع املوازنات التخطيطية ؛يف و 
ميكن ان تكون  الزراعيةفمخرجات بعض االنشطة : تداخل االنشطة الزراعية بعضها مع البعض االخر  - ث

خرى مما يتطلب وجود نظام حماسي كلفوي قادر على احتساب تكاليف كل أمدخالت النشطة زراعية 
 ؛املؤسسةنشاط زراعع  يف 
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ختالف الغرض من امتداولة بو أىل ثابتة إالزراعية  ذ تبوب املوجوداتا: الزراعيةالتغري يف تبويب االصول  - ج
لبان كوهنا تساهم يف اقتناؤها فماشية الربية تبوب كأصول ثابتة يف قائمة املركز املايل كذلك ماشية العمل واأل

الرباح وقد ما ماشية التسمني فتبوب كأصول متداولة حيث اهلدف منها املتاجرة لتحقيق اأالعملية االنتاجية 
يؤخذ قرار  بتغيري الغرض الرئيسع من اقتناء االصل الزراعع مما يستوجب تغري اسلوب عرض تلك االصول 

 يف قائمة املركز املايل؛
هم اخلصائص اليت تنعكس على العمل أتعترب هذه اخلاصية من :  الزراعيةاختالف الفرة املالية عن الفرة  - ح

مومسية حسب نوع النشاط  وأاليت قد تكون فصلية  الزراععمرتبطة بدورة االنتاج  الزراعيةن الفرة أذ إاحملاسي 
 .عداد احلسابات اخلتامية يف كل قطاعات الدولة إما الفرة املالية فتكون مرتبطة بتاريخ أ
، مزروعات) البيولوجية  األصول بأن( IAS 41)الدويل  املعيار يشري:   تقييم األصل البيولوجي -ثالثا  

ف املبدئع ويف تاريخ كل ميزانية عمومية مبقدار قيمته العادلة اقاس عند االعر ت  ( مائيات ثروةو أ حيوانات سرؤو 

 يف السابقني املكونني أحد حتديد تعذر إذا، و اخلروج أي التكاليف املقدرة عند نقطة البيع تكاليف منها خمفض

إنه قيم حمددة من قبل السوق هلذا األصل فو توفر اسعار اأي اذا مل ت، األصول من النوع هبذا اخلاصة القيمة حتديد

كما جيب قياس ، أية خسائر مراكمة يف اخنفاض القيمةو ي استهالك مراكم أقياسه بتكلفته خمصوما منها  يتم

احملصود من االصل البيولوجع للمشروع مبقدار قيمته العادلة خمصوما منها التكاليف املقدرة عند  الزراععاملنتج 

يف   يتم  تقييم  أصل بيولوجع  لدى  إدراجه 549(ن م م )وحسب    548،طة البيع عند نقطة احلصادنق

للحسابات  بقيمته  احلقيقية  يطرح  منها  املصاريف املقدرة   احلسابات  للمرة  األوىل  ويف  تاريخ  كل  إقفال

ويف  مثل  هذه  احلالة  يتم تقييم  هذا  ، ةيف نقطة  البيع إال إذا  مل يكن  تقدير  قيمته احلقيقية  بصورة  صادق

 .األصل  البيولوجع  بكلفته  منقوصا  منها جمموع  االهتالكات  وخسائر  القيمة  

 اإلعرافاخلسارة النامجة عند  وأأن املكسب  20أشار املعيار احملاسي رقم : المكاسب والخسائر -رابعا  

خمصوما منها التكاليف التقديرية عند نقطة البيع جيب ادخاهلا يف صايف بالقيمة العادلة  الزراععاملبدئع باحملصول 
                                                                   

 خرى لنقل االصول اىل السوقتشمل التكاليف عند نقطة البيع العموالت للوسطاء واملتعاملني واملبالغ اليت تفرضها الوكاالت التنظيمية،تكلفة النقل والتكاليف األ. 
548   Deloitte ,Guide de référence sur les IFRS ,op.cit,p:  00 . 

 .02:ص ،000املادة  ،08الفقرة  ،مرجع سابق،08ريدة الرمسية رقم اجل 549
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الربح  الناجتان  من   وأن  اخلسارة  أ (ن م م )شار أمتاشيا مع هذا املعيار ، و اخلسارة للفرة اليت تنشأ فيهاو الربح ا

بتان  يف  النتيجة  الصافية  للسنة تغري  القيمة احلقيقية  املنقوص منها  ا ملصاريف  التقديرية  يف  نقاط البيع  يث

 .الية  اليت حيدثان  فيها  امل

 المعنوية حسب النظام المحاسبي الماليو اهتالك التثبيتات المادية  : الفرع الثاني عشر

 L'amortissementتعريف  اإلهتالك  :أوال  
خالل عمره اإلنتاجع ف اإلهتالك على أنه النقص التدرجيع يف املنافع اإلقتصادية لألصل الثابت يعرَّ 

 ؛ 550ظهور اخراعات جديدة تقلل من قدرته اإلنتاجية و التقادم أ وبسبب استخدامه يف اإلنتاج أ

معنوي و استهالك للمنافع االقتصادية ألصل عيين أ وفإن  اإلهتالك ه المعايير المحاسبية الدوليةحسب 

اية كل دورة حتسب قيمة اإلهتالك وختفض من ويف هن، ويتم إدراجه يف احلسابات  كعبء خالل مدة االنتفاع به

 مدة، لإلهتالك القابلة القيمة: قيمة األصل حسب خمطط اإلهتالك الذي يتطلب معرفة كل من العناصر التالية

 ؛(01معيار احملاسبة الدويل رقم : 50-20الفقرات .) منط اإلهتالك، االنتفاعو االستهالك أ

إستهالك  ا ملنافع  االقتصادية املرتبطة  بأصل  عيين  "على انه : ك اإلهتال النظام المحاسبي المالي فعرَّ 

، " نتجه  الكيان لنفسهأويتم  حسابه  كعبء  إال إذا  كان  مدجما  يف  القيمة  احملاسبية  ألصل  ، معنوي  وأ

القيمة  املتبقية يوزع املبلغ  القابل  لالهتالك  بصورة  مطردة على  مدة  دوام  نفعية  األصل  مع  مراعاة  و 

احملتملة  هلذا  األصل  يف  أعقاب  فرة  نفعية  من  أجل الكيان  ويف  حالة  ما  إذا    هذه  القيمة  املتبقية  

 .باإلمكان حتديدها  بصورة  صادقة  

فرصة الستبدال  وخلق يف وضع سليم ،للمحافظة على رأس املال  وسيلة تعريف شامل فاالهتالك يعترب ك

 بأصل جديداألصل 

يعترب عامل الزمن و حيدث اإلهتالك املادي لألصل نتيجة استخدامه يف اإلنتاج : سبب حدوث اإلهتالك -ثانيا  

 . 551باإلضافة إىل  ظهور إخراعات جديدة ، املتغري األساسع يف التقادم وه
                                                                   

 .10:،ص0225،اجلزء الثاين،الطبعة الثانية،دار املسرية،عمان،صول المحاسبة الماليةأعبد الناصر نور،و آخرون، 550
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 :يتكون اإلهتالك من ثالثة عناصر هع كالتايل: عناصر اإلهتالك -ثالثا  
نصت املعايري :  le montant amortissable( أساس اإلهتالك)لإلهتالك   لةالق اب القيمة -0

 هناية يف املتوقعة املتبقية القيمة منها ناقص احليازة قيمة هع لإلهتالك القابلة احملاسبية الدولية على أن القيمة
 منها ناقص االنتفاع مدة هناية يف املتوقعة االستثمار قيمة متثل املتبقية القيمة على أساس  ان، االنتفاع مدة

 القتناء اإلمجايل املبلغ وه لإلهتالك القابل املبلغ أن إىل املايل احملاسي النظامكذلك أشار و ، عنه التنازل أعباء
 عليه احلصول ( املؤسسة ) الكيان بإمكان كان إذا، األصل هلذا احملتملة املتبقية  القيمة منه مطروحا األصل

 القاعدة خالل من هتلكي   على هذا فإن التثبيت، و املنتظرة اخلروج تكاليف بعد طرح منفعته مدة انقضاء عند
 املتبقية يف القيمة و( االقتناء تكلفة) الدفرية القيمة بني الفرق خالل من عليها حنصل اليت، و لالهتالك القابلة

 .االفراضع  عمره هناية
 الكيان ستهالكإ تطور تعكس اإلهتالك رقط فإن املايل احملاسي النظام حسب: طريقة اإلهتالك   -5

 وحدات وطريقة التناقصية الطريقة، اخلطية الطريقة :يف وتتمثل األصل ذلك يدرها اليت االقتصادية للمنافع
 التمكن عدم حالة يف الثابت اإلهتالك طريقة باعتماد املايل احملاسي النظام وينصح، و الطريقة التزايدية اإلنتاج

 قشرح لطر (ن م م)صادقة؛ كما قدم بصورة االقتصادية للمنافع الكيان استهالك يف لتطورا هذا حتديد من
 :التايل  وعلى النح اإلهتالك

 ؛االهتالك  اخلطع  يقود  إىل  عبء  ثابت  على  ا ملدة النفعية  لألصل  -
 ؛الطريقة  التناقصية  تؤدي  إىل  عبء  متناقص على  مدة  األصل  النفعية  - 
 ؛اإلنتاج  ا ملنتظر  من  األصل  وقة  وحدات  اإلنتاج  يرتب  عليها  عبء  يقوم على  االستعمال  أطري - 
 .الطريقة  التزايدية    تؤدي  إىل  عبء  يتنامى على  املدة  النفعية  لألصل   - 
 وتبدأ، األصل هافي تستعمل أن املؤسسة تتوقع اليت املدة أي ؛باألصل االنتفاع مدة هع:  اإلهت الك م دة -3
 الصدد هذا ويف، األصل هلذا االقتصادية املنافع استنفاذ تاريخ إىل احليازة تاريخ وليس االستغالل بداية تاريخ من
 تلك وهع(المركبة غير أصول) :تقسم بدورها إىلو  األصول العينية النوع األول يتمثل يف ، األصول من نوعان ددحت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .012:،ص0220، اجلزء الثاين،دار وائل للنشر،األردن، أساسيات المحاسبة الماليةعبد السميع الدسوقع، 551
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 التسجيل شروط هلا املكونة األجزاء استيفاء لعدم عناصرها جتزئة االقتصاديالكيان  يستطيع ال اليت األصول
 ؛األصول المعنويةاملتمثل يف و باإلضافة إىل النوع الثاين (  المركبة األصول )، و(احملاسبية السجالت يف لألصل احملاسي

 مدة أن حيثمؤسسة  بكل املتعلقة اخلصائص احلسبان يف أخذ فيجب التثبيتات إهتالك مدة ديد عند حت
 هنا، و األصل من املنتظر كذلك االستخدام، و مماثلة استثمارات مع وجتربتها املؤسسة إدارة حلكم ختضع االنتفاع

 العادية املدة ليسو  لألصل النفعية الفعلية املدة هع يؤخذهبا اليت املدة فإن املايل احملاسي النظام حسبو 
 عليها؛ املتعارف لالستعمال

ل هذه اجلزئية حصر مدة اإلهتالك من خالل التطرق إىل مدة إهتالك  التثبيتات العينية مبا ميكن من خال
 .يضا مدة إهتالك التثبيتات املعنوية أو غري املركبة و فيها املركبة 

 :التثبيتات العينية   إهتالك مدة - أ
ع املدة احلقيقية اليت من املنظور حملاسي فإن مدة االستخدام ه :المركبة غير التثبيتات إهتالك مدة 0-أ

وبناءا على هذا اإلعتبار فإن النظام احملاسي املايل يعتمد يف احتساب مدة ، التثبيت انتفعت هبا املؤسسة من 

أي املدة املقدرة لالستعمال من طرف املؤسسة املالكة له واليت تعكس ، هتالك األصل على مدة االنتفاع بهإ
 املدة هع املايل احملاسي النظام هبا يؤخذ اليت مبعىن أن املدة، ة املتعلقة باالصلبواقعية استهالك املنافع االقتصادي

  .عليها املتعارف لالستخدام  العادية املدة وليس لألصل النفعية الفعلية

 مكونات معني الستثمار كان إذا أنه تشري املعايري احملاسبية الدولية :المركبة التثبيتات إهتالك مدة 5-أ

 فيها مبا حدى على مكون لكل احملاسبية املعاجلة يستوجب ذلك فإن، هبا االنتفاع مدة حيث من ختتلف
الذي يسمح للمؤسسات  ال خيتلف احلال بالنسبة للنظام احملاسي املايل ، و 552السنوي اإلهتالك قسط حساب

مما يفرض على  ، بإمكانية جتزئة أصل معني إىل عدة عناصر أخرى قابلة للتحديد يف ظل توفر شروط معينة 
 .املؤسسة إعداد خمطط اهتالك منفصل لكل عنصر بداللة مدة استعماله احلقيقية 

                                                                   

552Me Dominique Villemot, Les conséquences fiscales de l’adoption des normes comptables internationales  ,  revue 
de Droit fiscal N°50, 2003,P :1581  
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 ساسأعلى  هتتلك التثبيتات املعنوية وفقا للنظام احملاسي املايل :  مدة إهتالك التثبيتات المعنوية - ب
ففع  ، انت هناك حالة إستثنائية مربرةإال إذا ك، سنة 02فرض يف هذه املدة النفعية ان ال تتجاوز وي  ، مدة نفعيتها

فإن  املعلومات  اخلاصة بذلك  تقدم  يف  ملحق  ، عدم حصوله  بتاتا وحالة حصول االهتالك  يف مدة  أطول أ
 . 553الكشوف  املالية 

املادة  أكدتاإلهتالك حيث  خمطط مراجعة ميكن املايل احملاسي النظام حسب: مراجعة اإلهتالك -رابعا  
القيمة  املتبقية   وطريقة  االهتالك  املدة  النفعية   ،  ُتدرس  دورياعلى وجوب   أن   (ن م م)من   8.121

  للوتيرة  المنتظرةففع  حالة  حدوث تعديل  مهم  ، يف  أعقاب  املدة  النفعية املطبقة  على  التثبيتات  العينية 
التقديرات لكع  تعكس  هذا  التغري   وعدل  التوقعات  ت ، من  املنافع  االقتصادية الناجتة  عن  تلك  األصول

كان  تغري    وفإنه يدرج  يف  احلسابات  كما  ل، وإذا  تبني أن  مثل  هذا  التغيري  أمر  ضروري ، يف  الوترية
 صص الهتالكات  السنة  املالية والسنوات  املستقبلية ؛لمخويضبط املبلغ  ا، تقدير  حماسي

، يمة  القابلة  للتحصيل  ألي تثبيت  أقل  من  قيمتها  الصافية  احملاسبية  بعد االهتالكاتالق  أصبحتوإذا  
 .  554فإن  هذه  القيمة  تعود  إىل  القيمة  القابلة للتحصيل  عن  طريق  إثبات  خسارة  يف  القيمة

ورية للتجهيزات إن تسجيل تكاليف الصيانة الد: اهتالك تكاليف الصيانة الدورية للتجهيزات  -خامسا
( وهع التكاليف اليت كان املخطط احملاسي الوطين خيصص هلا مؤونة التكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات)

، عناصر التثبيت املعينو كانت عملية الصيانة هع أحد مكونات أو يكون يف حساب فرعع  للتجهيزات املعنية كما ل
كذلك قسط اهتالك عنصر الصيانة الدورية كل على و الك األصل بالتايل يف هناية السنة يتم تسجيل قسط اهتو 

 .555حده
 إن: المشروع حياة نهاية في الموقع تهيئة وإعادة المؤسسة تفكيك أعباء اهتالك -سادسا
 شكل يف(  مثال املباين تكاليف أي إىل)  املشروع تكلفة إىل تضاف املوقع هتيئة وإعادة املؤسسة تفكيك تكاليف

 .556املشروع حياة فرة خالل اهتالكها ليتم الستثماراتا جتديد مؤونة

                                                                   
 الهتالك و تلك غري القابلة لالهتالكنالحظ ان النظام احملاسي املايل تطرق إىل إمكانية اهتالك التثبيتات املعنوية دون التفرقة بني تلك القابلة ل. 

 .8 ،000املادة  ،03الفقرة  :ص ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  553
 .8:ص ،000املادة  ،02الفقرة  ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  554
 .32:،ص0200،الطبعة األوىل،دون دار نشر،المحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي الماليعطية عبد الرمحان، 555
 .28: ،صنفس املرجع 556
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ملبلغ  الصايف  ا  ،يقصد بالقيمة  املتبقية: 557ميدانيا   إشكاليات التعامل معهاو المتبقية   القيمة: سابعا  

بعد طرح  تكاليف  اخلروج و   ،صل  عند  انقضاء  مدة  نفعيتهمن األالذي  يرتقب الكيان  احلصول  عليه  
اصة  مثل  االمتيازات  اخلعمليات  الة  إال  يف إطار  بعض وغالبا  ما  تكون  هذه  القيمة  غري  معرب  ، املنتظرة 

 .املشاريع ذات  األجل  احملدد وأ
يف   (La valeur vénale)  المتبقية القيمة حتديد يف العملع الواقع يف األوىل اإلشكالية تكمن

 احملرفني تصادف اليت الثانية اإلشكالية أما، احلقيقع العمر استمرارو  اضعاالفر  العمر هناية التناقض احلاصل بني 
 السيما االهتالك أقساط مث منو  االهتالك طريقة تغيري إمكانية مع سنة كل هناية القيمة املتبقية تقييم يف فتتمثل

 مستمرة؛و  كبرية تيارات تضخمية من تعاين اليت االقتصاديات يف

، التثبيت اهتالك منط تغيريو أ متبقية قيمة وجود حالةهع  نو احملرف منها يعاين ىأخر  إشكالية هناك تظهر
من  ذلك يالحظ  قدو   (L’approche par composant)، بالتجزئة طريقة املقاربة تطبيق حالة السيما

  .خاصة طبية عيادة يف (Un scanner) سكانري جهاز على االهتالك من النمط هذا تطبيق حماولة خالل

قيد اهتالكات التثبيتات يف اجلانب الدائن ت  : سير الحسبات فيما يخص  اهتالك التثبيتات -امنا  ث

أقسام فرعية حسب نفس مستوى تفصيل  وهذه احلسابات تقسم اىل" اهتالك التثبيتات" 09للحسابات 

 اليت تتضمنها ؛(  00و 02) احلسابات الرئيسية 
ويف حالة  ،أعباء يف اجلانب املدين حلسابات املخصصاتكات  كسجل خمصصات االهتال ت  ، ويف املقابل

 فان حسابات( إمهالهو إسقاطه )غري املعوض عنه و زواهلا املعوض عنه أو نزع ملكيتها أو التنازل عن عناصر األصول أ
 .وهتتلك التثبيتات املعنوية على أساس مدة نفعيتها. املعين 00و 02االهتالكات املتعلقة هبا حتول إىل احلساب 

 .إال إذا آانت هناك حالة استثنائية ينبغع تربيرها يف امللحق، سنة 02ويفرض يف هذه املدة النفعية عدم جتاوز 

 :لألصل خسائر القيمة الضائعة القيمة -الفرع الثالث  عشر  
يفحص يف هناية كل دورة حماسبية ما إذا  كان  هناك  مؤشر  يدل على  نقصان قيمة أصل و ر  الكيان قد  ي  

 .(الدورة بداية عند قيمته من جزء يفقد أن املؤسسة دفاتر ضمن حماسبيا املسجل لألصل حيث  ميكن)، معني
                                                                   

 .020-022:،صمرجع سابق ،إشكالية جودة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر بين الواقع و التطبيقزبري عياش،نصر الدين عيساوي، 557
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 لةاملرحَّ  الدفرية القيمة يف الزيادة األصول  بأنه قيمة االخنفاض يف  هذا الدولية احملاسبة معايري جملس َعرَّفَ 
 وجوب األصول قيمة باخنفاض املتعلق( 31) الدويل احملاسبة معيار يتطلب، و 558 لالسرداد القابل املبلغ عن

 األصل لقيمة املسجلة القيمة من أقل األصل السرداد القابل املبلغ يكون القيمة عندما اخنفاض خبسائر االعراف

 لكل لالسرداد القابلة القيمة تقدر أن الوحدة االقتصادية أيضا  على(31) الدويل كما أوجب املعيار؛ يف الدفاتر

 االعراف وكذلك، (أكرب أيهما االستعماليه قيمتهو أ لألصل البيعية القيمة صايف) العملية املتوقعة  أصول من صلأ
متاشيا مع هذا املعيار ، و 559وجدت إن خلسائر سابقة تالية زيادات بأيو أ القيمة اخنفاض عن الناجتة باخلسائر

فإن  الكيان يقوم  بتقدير  ، خنفاض القيمة للتثبيت أنه يف حالة حتقق املؤشرات الدالة على ا  (ن م م )أشار 

م  القيمة  القابلة  للتحصيل  لألصل بأعلى  قيمة  بني مثن  البيع  تقيَّ و القيمة املمكن  حتصيلها  من  األصل ؛ 

ن  القيمة  القابلة  للتحصيل  فإ، وعندما تفوق  القيمة  احملاسبية  الصافية  560؛  والقيمة  النفعية  الصايف

يتم إثباهتا  ، ميثل  خسارة  يف القيمة(  مبلغ  فائض القيمة احملاسبية  على  القيمة  القابلة  للتحصيل)الفارق  
 احملاسبية القيمة إرجاع اجل من األعباء ضمن لألصل الضائعة القيمة تسجل، و  561بإدراج  عبء يف احلسابات

 .للتحصيل القابلة قيمتها اىل لألصل

اإلدارية  املعلومة اليت توفرها التقاريرو ميثل املؤشر الداللة ا:الدالة على نقص قيمة األصل  المؤشرات     -أوال
  وبالتايل يستوجب على ، 562خنفاظ يف قيمة األصول إمن خالهلا اإلستدالل على وجود اليت ميكن و الداخلية 
وجود تغريات يف  جراء هقيمت من جزء سيفقد األصل بأن توحع اليت املؤشرات عن بالبحث تقوم أن املؤسسة
 .563احمليط معطيات

                                                                   
اجلامعية،  الدار الثاين، اجلزء ،والمصرية والبريطانية ألمريكيةا المعايير مع والمقارنة الدولية المحاسبة معايير شرح :احملاسبة معايري موسوعة محاد، العال عبد طارق 558

 .26 :ص ،0220 اإلسكندرية،
 والبريطانية واألمريكية الدولية المحاسبة معايير في  والتعديالت اإلصدارات ألحدث وفقا والتحليل والعرض اإلعداد أسس : املالية التقارير محاد، العال عبد طارق 559

 .536 :ص،0220اجلامعية، اإلسكندرية، الدار  ،والمصرية والعربية
   العادية  بني  أطراف  على  علم  تام مثن  البيع  الصايف  لألصل  هو  ا ملبلغ  املمكن احلصول  عليه  من  بيع  أي  أصل  عند  إبرام  أية  معاملة ضمن  ظروف  ا ملنافسة

 .ودراية  وتراضع  مع  طرح  منه  تكاليف  اخلروج 
 به   نة لتقدير  سيولة  األموال  ا ملستقبلية  ا ملنتظرة  من استعمال  األصل  بشكل  متواصل  و  التنازل  عنه  يف  هناية مدة  االنتفاع قيمة  النفعية  ألي  أصل  هع  القيمة  احمليَّ ال 

 .2:،ص000املادة  ،1الفقرة  ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  560
 .2:،ص000املادة  ،9الفقرة  ،مرجع سابق،08رقم اجلريدة الرمسية   561
،،جملة العلوم دور اإلبالغ المالي عن إنخفاض قيمة األصول غير المتداولة في تعزيز خصيصة مالئمة المعلومات المحاسبية مدخل تحليليبشرى جنم،سالمة إبراهيم، 562

 .212 :،ص28،0202،العدد02اإلقتصادية و اإلدارية اجمللد 
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األدلة إىل نوعني  وتصنف هذه املؤشرات أ:أنواع المؤشرات الدالة على انخف اض قيمة األصل   -0
 : 564التايل وعلى النح

 :مؤشرات خارجية    0-0
 حدوث اخنفاض يف القيمة السوقية  خالل الدورة بشكل معترب ؛ -
ستحدث يف املستقبل القريب يف احمليط  ودثت خالل الدورة أتغريات هامة هلا اثر سلي على املؤسسة ح -

من أمثلة ذلك ظهور إجراءات جديدة جتعل من التقنيات املستخدمة غري و القانوين و اإلقتصادي أ، التقين
 ؛...تغيري يف التنظيمات، فعالة

 .يعية بشكل هاممعدل الفائدة للسوق زاد خالل الدورة ومن احملتمل أن هذه الزيادة ختفض من القيم الب -
 :مؤشرات داخلية   0-5
 اإلتالف املادي غري املتوقع يف املخطط اإلبتدائع قد بدأ يف الظهور؛ والتدهور أ -
، إعادة اهليكلة)املستقبلية هلا تأثري سلي على استخدام األصل  وتغريات هامة يف طريقة اإلستخدام احلالية أ -

 ؛(...التخلع عن األنشطة 
 .أقل من املنتظر معني ألصل  الفعلعاألداء ، قديراتاألداءات أقل من الت -

 .روع يف اختبار  اخلسارة يف القيمإذا حتققت أحد أحد األدلة جيب على املؤسسة الش
 يف معايري احملاسبة الدولية جملس أخذ لقد :األصول قيمة في االنخف اض بخسائر االعتراف مق اييس -5

 :565املالية يف البيانات فاضاالخن خبسارة لالعراف مقاييس ثالثة االعتبار
 مبدأ خمالفة على املقياس هذا ويعتمد، دائمة االخنفاض خسارة أي اعتبار : وفق المقياس الدائم - أ

 .االخنفاض بقيمة لالعراف العادلة القيمة على املستقبلية واالعتماد األحداث حملاسبة التارخيية التكلفة
 احملتمل من كان إذا أي، حتمالياإ األصل قيمة اخنفاض عمل به حني يعتربي  : وفق المقياس اإلحتمالي - ب

 .األصل اذهب املسجل املبلغ تسرد لن االقتصادية أن الوحدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 من أقل األصل السرداد القابل املبلغ فيه يكون وقت أي ي عتمد عليه  يف : وفق المقياس اإلقتصادي - ت
 احملاسبة الدويل معيار قبل الدولية احملاسبة معايري من العديد يف املقياس هذا خدمأست   وقد، املسجلة قيمته

 اندماج، (22)احملاسبة الدويل  ومعيار، والتطوير البحث تكاليف( 9)الدويل احملاسبة معيار مثل( 31)
 ..واملنشآت املمتلكات ( 16)الدويل احملاسبة ومعيار، األعمال

يقوم الكيان يف هناية كل دورة :  هاب االعتراف سبق إسترداد خسائر القيمة عن التثبيتات التي -ثانيا  
حماسبية بتقدير ما إذا كان هناك مؤشر يدل على خسارة القيمة ألصل معني واملسجلة خالل السنوات السابقة مل 

، فإن الكيان يقدر قيمة األصل القابلة للتحصيل، وإذا كان هذا املؤشر موجودا، قد اخنفضتو تعد موجودة أ
ثبتة  ألي  أصل خالل  السنوات املالية  السابقة ضمن املنتوجات يف حساب  النتائج يؤخذ  خبسارة  القيمة  املو 

 .   566عندما تصبح قيمة هذا  األصل القابلة للتحصيل أكرب  من  قيمته  احملاسبية
 إلى استرداد خسائر القيمة سبق االعتراف بها   تؤدى التي (األدلة)المؤشرات -0

 :567يلع كما وداخلية جيةإىل نوعني خار  املؤشرات  هذه تنقسم
 :الداخلية مؤشرات  ال 0-0
 تغريو أ القريب املستقبل حدوثها يف املتوقع من وأ الفرة خالل االقتصادية الوحدة لصاحل هامة تغريات حدوث -

 لتحسني الفرة خالل تكبدها مت اليت الرأمسالية التغريات املصروفات هذه وتشمل، األصل استعمال طريقة يف
 اليت ينتمع العملية هيكلة إعادةو أ بإيقاف التزاما  و أ أصال   ماملقيَّ  أدائه مستوى يتعدى يمته مباق زيادة وأ األصل

 األصل؛ إليها
 مما أفضل املنخفضة جمموعة األصولو أ لألصل االقتصادي األداء أن على الداخلية التقارير من األدلة رتوف   -

 .العاجل القريب يف كذلك سيكونو أ يتوقع
 :خارجية مؤشرات 0-5
 الفرة؛ خالل لألصل السوقية القيمة ارتفاع -
 يف تغريات القريب يف املستقبل سيحصل انهو أ الفرة خالل االقتصادية الوحدة لصاحل هامة تغريات حدوث -

 االقتصادية؛ هبا الوحدة تعمل اليت السوقيةو أ القانونيةو أ االقتصادية البيئة
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 تؤثر أن احملتمل ومن، خالل الفرة السوق يف األخرى ئدالعوا أسعار وأ السوق يف الفائدة أسعار يف اخنفاض -
 جمموعةو أ األصل قيمة ويزيد املستعملة األصل قيمة يف حساب املستخدم اخلصم سعر على االخنفاضات هذه

 .مادي بشكلو أ القابلة لالسرداد األصول
 مجلسل ق ا  بها وف االعتراف سبق استرداد خسائر القيمة عن التثبيتات التي مبررات  طلب -2

 568 الدولية المحاسبة معايير
 بأن القائل والرأي احملاسبة الدولية معايري جلنة إطار مع هبا املعرف األصول قيمة اخنفاض اسردادات تتفق  -

 حمتملة؛ أهنا على تقييمه أعيد أصل من يف السابق تدفقها يتوقع يكن مل اليت املستقبلية االقتصادية املنافع
 دام ما التكلفة التارخيية أساس على احملاسبة نظام مع  ويتفق، تقييم إعادة ليس اخنفاض سارةخ اسرداد نإ  -

 ملو ل اإلطفاءو أ االستهالك منها  ناقصا   تكلفته األصلية عن ألصل املسجل املبلغ يف زيادة عنه ينجم ال االسرداد
 مبلغ أي وحماسبة الدخل بيان يف الخنفاضا خبسارة االعراف جيب وتبعا  لذلك، االخنفاض خبسارة االعراف يتم
 تقييم؛ إعادة انه علع املستهلكة التارخيية عن التكلفة يزيد

 ميثل االخنفاض خسارة يف قياس تغري وأي، التقديرات على بناء وقياسها احلاد االخنفاض خبسائر االعراف يتم  -
 التقدير؛ يف تغريا  

 ألصل املستقبلية املنافع االقتصادية إلمكانية فائدة أكثر داللة دمنيللمستخ االخنفاض خسائر اسردادات توفر  -
 األصول؛ جمموعة وأ

 اإلطفاءو أ ألن االستهالك املستقبلية الفرات ويف احلالية الفرة يف عدال أكثر بشكل العمليات نتائج بيان يتم  -
 سوء إىل احلاد االخنفاض خسائر منع اسردادات يؤدى وقد، مناسبة تعد مل سابقة اخنفاض خسارة يظهرا لن

 ذلك يؤدى مما اإلطفاء وأ االستهالك قسط مع السنني احد يف اخنفاض حاد خسارة تسجيل فمثال   االستعمال
 .الالحقة السنوات يف أرباح أكثر ظهور إىل
 عند، 08يتم اعتماد احلساب   scfوفق   سير الحسابات فيما يخص خسائر القيمة عن التثبيتات -3

املعنية ، االستثنائيةو احلسابات املالية أ أو، (باستغالل)حبسم حسابات التخصيص املتعلق ، سارة يف القيمةثبوت خ
 (190احلساب )
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يتم إعادة تسوية :  scfوفق   سير الحسابات فيما يخص استرداد خسائر القيمة عن التثبيتات -0
 :حساب خسارة القيمة يف هناية كل سنة مالية مبا يأيت 

 دين حسابات التخصيص املناسبة عندما يزاد مبلغ خسارة القيمة؛اجلانب امل -
عندما يكون مبلغ خسارة ( من نفس مستوى احلساب املستعمل للتخصيص) 290اجلانب الدائن حلساب  -

 ؛(جزء منها غري ذات موضوع و خسارة القيمة صارت كلها أ) ملغيا و القيمة منقوصا أ
يف تاريخ بيع التثبيت تسجل و . ثبيتات بعد طرح االهتالكات وخسائر القيمةيظهر يف امليزانية املبلغ الصايف للت

ناقص القيمة و خسارة القيمة اليت مت إثباهتا سابقا يف شكل اخنفاض لقيمة التثبيت حىت ميكن حتديد فائض أ
 .املطلوب إثباته يف حساب النتائج 

 (التنازل) حذف األصل الثابت  : الفرع الرابع عشر  

أنه  إذا كان األصل خارج االستعمال بصورة ، 14 من  معيار احملاسبة الدويل رقم 14قرة جاء ضمن الف
تقرر خروجه من املؤسسة فانه يتم حذفه من و أ، أن املؤسسة مل تعد تنتظر منه منافع اقتصادية مستقبلية وأ، دائمة

وتظهر يف جدول ، يمة احملاسبية لهتكون نتيجة هذا التنازل بالفرق بني منتوجات خروجه الصافية والق ،امليزانية
حيذف  :أنه  00.000حيث اشارت املادة  (ن م م )ما يتوافق مع و ه، و كمنتوجات وحساب النتائج كأعباء أ

عندما  يكون  األصل خارج   ومعنوي  من ا مليزانية  عند  خروجه  من  الكيان  أ وأي  تثبيت  عيين أ
كيان  ينتظر منه  أي منفعة  اقتصادية مستقبلية ال من  استعماله  وال من  االستعمال  بصورة  دائمة   ومل  يعد  ال

 .خروجه  الحقا
  ،من خروجه ومعنوي  خارج  اخلدمة  أ وحتدد  األرباح  واخلسائر  املتأتية  من وضع  أي  تثبيت  عيين  أ

درج  يف  احلسابات  وت   ،لألصل  درة  والقيمة  احملاسبية عن  طريق  الفرق  بني منتوجات  اخلروج  الصافية املق
ق  القواعد  نفسها  يف  إطار  ختلع  الكيان  عن وتطبَّ ، اء  عملياتية  يف  حساب  النتائجكأعب  وكمنتوجات  أ

 .  569أنشطته
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،  المخزنات،  التثبيتات المالية)القواعد الخاصة للتقييم والتسجيل المحاسبي  :  الثالثالمطلب  
 ( الخصوم األخرىو ض  القرو ،  اإلعانات،  المؤونات

 :التالية العناصر إىل املطلب هذا يف سنتطرق
من  ، ملوكة  ألي  كيان من  الكياناتملتتكون  األصول  املالية  ا:  المالية التثبيتات مفهوم -الفرع األول

حمل  إدراج  يف  ، غري  القيم  العقارية  املوظفة  واألصول املالية  األخرى املذكورة  يف  شكل  أصول  مالية  جارية
يف إحدى  ، عند  تغيري  وجهتها واحلسابات  تبعا  لنفعيتها  وللدواعع  اليت كانت  سائدة  عند  اقتنائها  أ

 :  570الفئات  األربعة  اآلتية 
خاصة ، احلسابات  الدائنة  امللحقة اليت  يعد  امتالكها  الدائم  مفيدا  لنشاط  الكيان وسندات  املسامهة   -

املشاركة :  أن  متارس  مراقبتها   وأ، بأن  متارس  نفوذا  على  الشركة  اليت تصدر  السندات هلاتسمح   وأهنا 
 .املؤسسات املشركة  وأ، الكيانات  املشاركة  هلا ، يف  الفروع 

خر مردودية بآ والسندات  املثبتة  لنشاط  احملفظة  املوجهة  لكع توفر  للكيان  على  املدى  الطويل  بقدر  أ - 
 .لكن  دون  التدخل  يف  تسيري  الكيانات  اليت متت  احليازة  على سنداهتا  ، رضيةم  

توظيفات  ذات  أمد  طويل  اليت   ميكن   وال  أامل السندات  املثبتة  األخرى  اليت  متثل  أقساط رأس - 
 .يتعني عليه  ذلك وهبا  أ  ينوي االحتفاظ وأ، للكيان االحتفاظ  هبا  حىت  حلول  أجل  استحقاقها

ال  يسعه  القيام  ببيعها  يف األجل   والقروض واحلسابات  الدائنة  اليت  أصدرها الكيان  واليت  ال  ينوي  أ - 
وغريهامن  احلسابات  الدائنة  لالستغالل  ألكثر  من  اثين  ، احلسابات  الدائنة  لدى  الزبائن : القصري  

 .قدمة  ألطراف  أخرى ملا تزيد  على  اثين  عشر  شهرا و  ليتالقروض ا وعشر شهرا  أ
 أنواع التثبيتات المالية:الفرع الثاني  

 :إنطالقا مما سبق ميكن أن حنصر التثبيتات املالية ضمن األنواع التالية
القروض والحسابات     وأوال  التوظيف ات  المالية  التي  تمت حيازتها  حتى  حلول  استحق اقها  

األوراق اليت يكون للمستثمر   عن  ستحقاقهاإتعرب التوظيفات  املالية  اليت  متت حيازهتا  حىت  حلول  : ئنةالدا
طويلة األمد و أ( أصول جارية)النية على اإلحتفاظ هبا حلني موعد سدادها وقد تكون إما قصرية األمد و القدرة  
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دات  املثبتة  األخرى  اليت  متثل  أقساط رأس مال  السنب   (ن م م )عرب عنها  قد و ، ، 571( أصول غري جارية )
 وأ، اليت   ميكن  للكيان االحتفاظ  هبا  حىت  حلول  أجل  استحقاقها و   ،توظيفات  ذات  أمد  طويل وأ

القروض واحلسابات  الدائنة  اليت  ، يف هذا احملور  (ن م م) كما أورد ،  يتعني عليه  ذلك وينوي االحتفاظ  هبا  أ
تتمثل يف  احلسابات  الدائنة  ، و ال  يسعه  القيام  ببيعها  يف األجل  القصري وها الكيان  واليت  ال  ينوي  أأصدر 

القروض اليت  تزيد   وستغالل  ألكثر  من  اثين  عشر شهرا  أإللمن احلسابات  الدائنة   وغريها، لدى  الزبائن
الديون و فإن  القروض ، 38رقم الدويل املعيار احملاسي  وحسب، شهرا وا ملقدمة  ألطراف  أخرى على  اثين عشر

 .وغري متداولة يف سوق نشطة، قابل للتحديدو األخرى تعرب عن أصول مالية غري مشتقه ذات تاريخ سداد حمدد أ
تتمثل يف  السندات  : الحقوق الملحقة غير الموجهة للبيع في األجل القريبو السندات المثبتة     -ثانيا  

لكن  ، بآخر مردودية مرضية  ودى  الطويل  بقدر  أملوجهة  لكع توفر  للكيان  على  انشاط  احملفظة  املاملثبتة  ل
 .دون  التدخل  يف  تسيري  الكيانات  اليت متت  احليازة  على سنداهتا  

ة للديون املشراة هع أوراق مالي : (الية املقتناة بغرض البيعاملاألصول ) متاحة  للبيعالدوات  مالية   األ  -ثالثا  
هع أصول مالية اشرهتا املؤسسة هبدف و أ، 572بنية إدارهتا بشكل فعال وبيعها هبدف الربح يف املستقبل القريب 

القسائم  وحتقيق فائض قيمة  نتيجة التنازل عنها   على املدى الطويل واملتوسط األجل وهذا إضافة إىل الفوائد أ
يف هناية السنة تقيم التثبيتات املالية اجلاهزة للبيع على أساس قيمتها ،  احملصلة خالل فرة حيازة هذه األصول

احلسابات  الدائنة  امللحقة اليت  يعد  امتالكها   وسندات  املسامهة  يف  (ن م م )حسب  وتتمثل، 573احلقيقية 
كة  اليت تصدر  خاصة وأهنا  تسمح  هلا  بأن  متارس  نفوذا  على  الشر ، الدائم  مفيدا  لنشاط  الكيان 

 .ا ملؤسسات املشركة وأ، الكيانات  ا ملشاركة  هلا ، ا ملشاركة يف  الفروع :  أن  متارس  مراقبتها   وأ، السندات 
 اجلديد واملايل احملاسي النظام حسب املالية التثبيتات تشمل: المالية التثبيات حسابات -الفرع الثالث  

  574تصنف إىلو االخرى  املالية التثبيات 02/حـ، و باملسامهات ملحقة دائنة وحسابات مسامهات 01/حـ مها حسابني
                                                                   

571 Wild, John J.& Larson, Kermit D. & Chiapptta, Barbara, "Principles of Financial Accounying ", 18th Ed, 
McGraw-Hill, 2007 ,p :240. 
572 Dyckman ,Thomas R. & Davis, Charles J. "Intermediate Accounting " Mc Graw Hill,USA,2001,p:649 . 

 االستثمار بل من أجل املضاربة  والقيم املالية للتوظيف واليت تشرى هبدف التنازل عليها يف املدى القصري و اليت  مت اقتنائها ال لغرض يظهر هنا الفرق بني هذه التثبيتات املالية
 .االستفادة من فارق األسعار حني بيعهاو 

 92:بق،صا،مرجع سالمحاسبة العامة و فق النظام المحاسبي الماليعطية عبد الرمحان، 573
 .20:،صنفس املرجع 574
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هع األسهم والسندات والديون اليت يكون للكيان القدرة والرغبة على االحتفاظ هبا :  أصول مالية مثبتة -أوال  
 02وأ 01تسجل بأحد احلسابني و إىل تاريخ استحقاقها و لفرة طويلة  أ

هع األسهم والسندات وكل األدوات املالية األخرى واليت متت حيازهتا بنية  : أصول مالية جارية  - ثانيا
مىت حتققت فرصة حتقيق ربح من عملية التنازل هذه األصول تسجل و التنازل عليها يف املدى قصري األجل أ

 :ملوايلتقسيم التثبتات املالية من خالل الشكل اوسنحاول متثيل  ،(قيم منقولة للتوظيف/ حـ) 52باحلساب 
 :  تقسيم التثبيتات المالية(: 14) الشكل رقم                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 من إعداد الباحث :المصدر 
 

                                                                   
 50/حـ ضمن  االمد قصرية التوظيف القيم تسجيل يتمx ،القصري االمد يف الربح هوحتقيق اقتناءها هدف ان حيث 

 ـتثــــبيتـــات المــــــــاليــــــةالــ                            

 الـنظام المحاسبي والمالي 

 بالمساهمات متعلقة وحقوق مساهمات  12/ حـ

 سندات الفروع المنتسبة 241 -
 سندات المساهمة االخرى 241 -
 .المعادلة بواسطة المقومة المساهمة سندات 244 -
 الحسابات الدائنة الملحقة بالمساهمات المجمع 244 -
 المجمع خارج بمساهمات الملحقة الدائنة ساهماتالم 247 -
  مساهمة حالة في بشركات الملحقة الدائنة الحسابات 248 -
 عمليات الدفع الباقية  244 -

 

 تثبيتات مالية اخرى  12/ حـ

 لنشاط المثبيتة والسندات المساهمة، سندات غير من السندات 271 -
 المالية المحفظة

 لدائنا الدين حق تمثل التي سندات 272 -
 السندات المثبتة لنشاط الحافظة 273 -
 التمويلي االيجار عقد على المترتبة الدائنة والحسابات القروض 274 -
 ودائع وكفاالت مدفوعة 274 -
 الحسابات الدائنة االخرى المثبتة 274 -
 .محررة غير  المثبتة سندات على الدفع باقي 274 -

 

 

 اخرى لمؤسسات مال راس في واقراضات وديون الحقوق عناصر في وتتمثل
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 :  وسنحاول عرض احلسابات الفرعية للتثبيتات املالية من خالل اجلدول املوايل
 للتثبيتات المالية  تعريف أهم الحسابات الفرعية(: 32) الجدول رقم  

 شرح الحســـــــــــــــــــــــاب ــــــــــابالحســـــ

 املصدرة املؤسسة على نفوذ ممارسة من حيازهتا متكن سندات وهع سندات مساهمة -241

 لكن املصدرة املؤسسة على نفوذ ممارسة منها اهلدف ليس مسامهة سندات وهع سندات مساهمة أخرى -242
 هلا املالكة للمؤسسة ضرورية حيازهتا

 غير سندات على مستحقة دفعات -244
 محررة

 مسامهات بشراء واخلاصة التسديد املستحقة الدفعات بقيمة دائنا احلساب هذا يكون
 أخرى مؤسسات يف

 غير األخرى المثبتة السندات -271
 المحفظة لنشاط التابعة المثبتة السندات

 ميكن ال اليت السندات وكذلك دائمة بصفة هبا االحتفاظ املؤسسة تنوي سندات وهع
 يف احلصص السندات هذه من األجل القصري املدى على عنها التنازل للمؤسسة

  األجل الطويل املدى على التوظيف سنداتو أ أخرى مؤسسات رأمسال
السندات التي تمثل حق الدين  -272
 الدائن

 ، دائم مثل حصص األموال املشرآة املوظفة اليت ينوي الكيان االحتفاظ هبا بشكل

 لنشاط التابعة المثبتة السندات -273
  المحفظة

 لألموال مرضية مالية مردودية حتقيق  حيازهتا من اهلدف يكون السندات وهذه
 ( السندات هذه يف) املوظفة

القروض التي هي أموال مسددة  - 274
 للغير بموجب أحكام تعاقدية

معنويني استعمال وسائل و  أيلتزم الكيان مبقتضاها بأن تنقل إىل أشخاص طبيعيني
فاحلسابات الدائنة املناسبة لإلجيارات املطلوب استالمها يف إطار ، الدفع ملدة معينة

 ، متويل هع مبثابة قروض –عقد إجيار 

 20:ص، مرجع سبق ذكره، فق النظام المحاسبي الماليو المحاسبة العامة ، عطية عبد الرمحان:  المصدر
هذه األصول املالية جيب أن تكون يف :  التقييم الالحق للتثبيتات الماليةو األولي    التقييم -الفرع الرابع  

 .املستلم القتناء األصل واألصل مقومة بالتكلفة اليت هع القيمة احلقيقية للمقابل املقدم أ
 ناءباستث، جيب أن يعاد تقييم مجيع األصول املالية بقيمتها احلقيقية بعد إدراجها األصلع يف احلسابات
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 :575فئات األصول الثالثة اآلتية اليت جيب إدراجها األصلع يف احلسابات بتكلفتها املهتلكة
 ، القروض واحلسابات الدائنة اليت يصدرها الكيان واليت ال حيوزها ألغراض معامالت -
، حقاقهاالتوظيفات املالية اليت األخرى احملدد أجل استحقاقها واليت ينوي الكيان حيازهتا إىل حني است -

 ، ومتتلك القدرة على ذلك
 .صادقة وكل أصل مايل ليس به سعر مسعر يف سوق لألصول والذي ال ميكن تقدير قيمته احلقيقية بصورة -
تدرج  يف  احلسابات  األصول  املالية  عند دخوهلا  ضمن  أصول   :تحديد تكلفة التثبيتات المالية    -أوال

والرسوم  غري ، مة احلقيقية ملقابل  معني مبا يف  ذلك  مصاريف  الوساطةبتكلفتها  اليت  هع  القي  الكيان
ملستحقة  املدفوعة  و ا ومصاريف  البنك  ولكن التندرج  فيها  احلصص والفوائد  املتوقع  استالمها  غري، ملسردة ا

 .576قبل  االكتساب
 التقييم الالحق للتثبيتات المالية:ثانيا  

 يتم  تقييم  التوظيفات  املالية: تمت حيازتها  حتى  حلول  استحق اقها    التوظيف ات  المالية  التي   -0
اليت  يصدرها  الكيان  مل  تتم  اليت  متت حيازهتا  حىت  حلول  استحقاقها  وكذلك  القروض واحلسابات  الدائنة

سنة  مالية  الختبار  وختضع  كذلك  عند  إقفال  كل  ، حيازهتا  ألغراض  معاملة  جتارية  بالتكلفة  املهتلكة
وهذا  طبقا  للقواعد  العامة  لتقييم  ، تناقص يف  القيمة  قصد  إثبات  أي  خسارة  حمتملة  يف  القيمة

 .  577األصول
 الناقصةو تدرج  يف  احلسابات  القيم  الفائضة  أ: فوائض ونواقص القيم الناجمة عن عملية التنازل -5

، 578أعباء  عملياتية وعن  تثبيتات مالية  يف  تاريخ  التنازل  كمنتوجات  أاليت  تربز  عند  القيام  بالتنازل  
 ، التثبيتات خسارة عن القيمة  إذا كانت قيمتها القابلة للتحصيل أقل من قيمتها احملاسبية الصافية وتكون هلذه 

                                                                   
جها  األويل  يف  األصول  أو  اخلصوم  ا ملالية  عند  إدراهع  ا ملبلغ  الذي  يتم   على  أساسه  تقييم : بالتكلفة  ا ملهتلكة  من  أصول  أو  خصوم  مالية  ( ن م م )يقصد  575

ّمع  لكل  فارق  بني  هذا  ا ملبلغ  األصلع ومبلغ  االستحقاق، باإلضافة  لمجمع  انتقاص تسديدات  من  ا ملبلغ  الرئيسع،و مع  زيادة  أو  انتقاص االهتالك  ا: دفاتر  احملاسبة 
 .ية  االسردادأو  عدم قابل( فقد  القيمة  )  انتقاص حمتمل  لكل  ختفيض بسبب  نقص القيمة 

 .00:ص ،000املادة  ،0الفقرة  ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  576
 .00:ص ،000املادة  ،1الفقرة  ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  577
 .00:ص ،000املادة  ،2الفقرة ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  578
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خسائر حساب خمصصات اهتالكات ومؤونات و  191تسجل خسارة القيمة يف هناية السنة  جبعل احلساب و 
 ؛ 579حـساب خسائر القيمة عن املسامهات مثال  دائنا   081مدينا واحلساب   -العناصر املالية-القيمة  

فإن  قيمة  دخول  الكسر  احملتفظ  به  تقدر ، إذا  مت   تنازل  جزئع  جلزء  من  التوظيف املايل  اخلاص  
 ؛ 580بتكلفة  الشراء  املتوسطة  املرجحة

املعلومات  اليت  ختص طريقة  حتديد  القيمة  احملاسبية  للسندات  وكذلك  طريقة معاجلة  تذكر  يف  امللحق  و 
 . 581درجة  يف  احلسابات  بقيمة  السوقململالية  اتغريات  قيمة  السوق  بالنسبة  إىل  التوظيفات ا

  شوفالك تسجل  يف :غير الموجهة للبيع في األجل القريبالملحقة  الحقوق  و السندات المثبتة   -3
ملشركة  والكيانات املشاركة  اليت  مل  تتم  حيازهتا  ضمن  املالية  الفردية املشاركات  يف  الفروع  واملؤسسات  ا

تسجل  يف  احلسابات الدائنة  املرتبطة  هبذه  ، قريبالستقبل  املالتنازل  عنها  يف   والغرض الوحيد  ه
ل  كل  سنة  مالية  الختبار  تناقص يف القيمة  قصد  إثبات  وختضع  عند  إقفا املشاركات  بتكلفة  مهتلكة 

 . 582وجود  أي  خسارة  حمتملة  يف  القيمة وهذا  طبقا  للقواعد  العامة  لتقييم  األصول
اخلصوم  ا ملالية   عند  إدراجه   وم  به األصل  املايل   أاملبلغ  الذي  قو  :    بالتكلفة  المهتلكة يقصد

حمذوفا  منه  االهتالك املتجمع   وسابات  منقوصا  منه  تسديدات  الديون  الرئيسية مضافا  إليه  أاحل األويل  يف
ومنقوصا منه  كل  ختفيض ناتج  عن  خسارة  ، املبلغ  عند  استحقاقه  وألي  فارق بني هذا  ا ملبلغ  األصلع  

 583عدم قابلية  التحصيل   ويف  القيمة  أ
 ت  الدائنة املرتبطة  اليت  متتاحلسابا واملسامهات   : يف تتمثل  احة  للبيعمتالمالية   الدوات   األ -4

ويتم ، التنازل  عنها  الحقا  وكذلك  السندات  ا ملثبتة  لنشاط احملفظة  وهو حيازهتا  ضمن  الغرض  الوحيد  
 : 584صوص احلقيقية  اليت  هع  على  اخل تقييمها  عقب  إدراجها  األويل  يف  احلسابات  بقيمتها

                                                                   
 92:اسي املايل،مرجع سابق،صعطية عبد الرمحان،احملاسبة العامة و فق النظام احمل 579
 .00:،ص000املادة  ،9الفقرة  ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  580
 .00:،ص000املادة  ،8الفقرة  ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  581
 .00:ص ،000املادة  ،3الفقرة  ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  582
 .00:ص ،000املادة  ،2فقرة ال ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  583
 .00:،000املادة  ،5الفقرة  ،مرجع سابق،ص08اجلريدة الرمسية رقم  584
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يتم تقييمها على  ( :أي بورصة األوراق املالية)املدرجة يف السوق املايل   بالنسبة للسندات اليت  مت  تسعريها أي -
 أساس سعرها  املتوسط خالل الشهر األخري من السنة املالية

ها بقيمتها التفاوضية يتم تقييم :اليت  مل  يتم  تسعريها أي غري املدرجة يف السوق املايل  بالنسبة للسندات -
وميكن  حتديد  هذه  القيمة انطالقا  من مناذج  وتقنيات  التقييم  ا ملقبولة  على ( أي سعر البيع احملتمل)احملتملة 
 .العموم  

 كيفية تحديد القيمة العادلة للتثبيتات المالية:الفرع الخامس  
دنا بكثري من الشفافية وذلك مقارنة مبقاييس لة تزو  املتقلبة فإن مقاييس القيمة العادو يف ظل األسواق املتغرية 

املالية املتغرية و أن مالئمة القيمة العادلة للقياس احملاسي يف ظل الظروف اإلقتصادية  لىفضال ع، التكلفة التارخيية
 اعتمادية ؛ تكون أكثر

املايل أما املوجودات املالية  يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات املالية املتداولة بسعر اإلغالق يف السوق
مالية ألداة اليت ال يتوفر هلا أسعار معلنة فيتم تقدير قيمتها العادلة مبقارنتها مع القيمة السوقية  وغري املتداولة أ
ويف حال وجود استثمارات يتعذر قياس قيمتها العادلة  ،بطريقة خصم التدفقات النقدية املتوقعةو مشاهبة هلا أ

 .يتم تسجيل التدين يف قيمتها يف بيان الدخل  ، و يه يتم إظهارها بالتكلفة املهتلكةبشكل يعتمد عل
 أسس تحديد القيمة العادلة لألصول المالية وفق المعايير الدولية:الفرع السادس  

 :يف حالة توفر أسعار معروضة يف سوق نشط لألصل املايل جيب اتباع األسس التالية 
وتعترب األداة املالية مسعرة يف سوق نشط إذا  ، ة يأيت من سعر معروض بسوق نشطفضل قياس للقيمة العادلأإن 

جمموعة  والسماسرة أ والتجار أ وعن طريق التبادل أ، بشكل منتظمو كانت األسعار املعلن عنها متوفرة بسهولة 
كل منتظم على اليت حتدث بشو كانت األسعار معربة  عن معامالت السوق الفعلية و خدمة التسعري  وا، صناعية

 .أساس جتاري 
كأن تكون آخر )يف حالة عدم حتديد سعر آخر معاملة لألداة املالية يف السوق على أساس جتاري حبت 

جيب على املؤسسة أن تعدل هذا السعر ليعرب عن ، (بيع جربي بأسعار خمفضة و معاملة معربة عن تصفية إلزامية أ
 .القيمة العادلة 
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يستخدم لقياس القيمة العادلة و سعر العرض و األول ه، القيمة العادلة سعرينستخدم لقياس ن ي  أيراعع 
السعر املطلوب ويستخدم لقياس القيمة العادلة  والثاين ه، و االتزام الذي سيتم إصداره ولألصل احملتفظ به أ

 .اإللتزام احملتفظ به  ولألصل الذي سيتم شراءه أ
هذا املعدل على أنه أحد  املؤسسةتستخدم ، سوق نشط يف حالة اإلعالن عن معدل ما بدل السعر  يف

 ىالعوامل األخر  ووإذا مل يتضمن هذا املعدل خماطر اإلئتمان أ، معطيات أسلوب التقييم لتحديد القيمة العادلة
 . 585اليت يتعامل على اساسها املشاركون يف السوق تقوم املؤسسة بتعديل املعدل املعدل ليشمل هذه العوامل 

جملس معايري احملاسبة و حمددة من قبل كل من جملس معايري احملاسبة الدولية و هناك طرق متعددة  نالحظ أن
لك شروط السوق الكفأة بالنسبة لألوراق ق يف اجلزائر باعتبار اننا ال منلكن ال ميكن أعتماد هذه الطر ، املالية

 :  586وتتمثل هذه الشروط يف، املالية 
 يف تداول االوراق املالية أن ال يكون هناك كلفة معامالت  -
 أن مجيع املعلومات املتوفرة تكون متاحة جمانا ملشركع  السوق جيمعهم  -
التوزيعات و أن مجيع املشركني يف السوق يتفقون على مضامني املعلومات احلالية بالنسبة للسعر احلايل  -

 املستقبلية لكل ورقة مالية 
 إمكانية بيع االسهم بالتجزئة بيسر  -
سواءا اكانت على الوحدات اإلقتصادية ، أي عدم وجود قيود تشريعية، اخلروج من السوقو دول حرية ال -

 املصدر لألسهم أم على املسثمرين
 الرشادةو ان يكون هناك عدد من املستثمرين يتميزون بالعقالنية  -

فوارق  التقييم درج  يف  احلسابات  ما  يظهر  من  ي  : ف ارق التقييم الخاص باألصل المالي:الفرع السابع  
 ارتفاع  لرؤوس  األموال  اخلاصة  واملستخرجة  من  هذا  التقييم  بالقيمة  احلقيقية  مباشرة يف شكل  اخنفاض أ

 : يف  شكل رؤوس  أموال  خاصة  تدرج  كنتيجة  صافية  للسنة  املالية  ووا ملبالغ  اليت  تثبت  على  هذا  النح

                                                                   
 .003:،ص0203،السنة 05،العدد9،جملة دراسات حماسبية و مالية،اجمللدالقيمة العادلة و تأثير استعمالها في جودة التقارير الماليةزيد عائد،ابراهيم السعربي، 585
املسامهة املختلطة،جملة العلوم اإلقتصادية و  نماذج القياس و اإلفصاح المحاسبي عن القيمة العادلة بالتطبيق على شركة األلبسة الجاهزةسني كاظم،عامر حممد سلمان،ح 586

 .338: ،الصفحة18،العدد،09اإلدارية، العراق،اجمللد 
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إذا  جتلى  مؤشر  موضوعع  عن  تناقص يف قيمة   وأ، حموالو حمصال  أ، مبيعا  عندما  يكون  األصل  ا ملايل  - 
فإن  اخلسارة  الصافية املتجمعة  املدرجة  يف  احلسابات  مباشرة  كرؤوس  أموال خاصة  جيب   ، األصل

رها  خسارة  يف  اعتباب إخراجها  من  رؤوس  األموال  اخلاصة وتسجيلها  يف  النتيجة  الصافية  للسنة  ا ملالية
 .القيمة  

 ويسجل يف شكل زيادة أ( الفرق بني قيمة السندات يف بداية السنة  وقيمتها يف هنايتها) وبالتايل ففارق التقييم 
عدم  ون هدف هذا التسجيل هإل، (فارق التقييم)  022اخنفاض يف األموال اخلاصة وهذا باستخدام احلساب 

بالتغريات الظرفية اليت تتعرض هلا قيمة السندات واليت سوف ال تباع إال بعد عدة  التأثري على نتيجة السنة احلالية
إذا تبني أن خسارة اخنفاض قيمة هذه السندات هع هنائية  عندها يتم تسجيل  وسنوات لكن بعد بيع السندات أ
 .587خسارة القيمة يف حساب النتيجة

فإن  الفوارق ، خروج  أداة  مالية  متاحة  للبيع   عند: خروج  أداة  مالية  متاحة  للبيع:الفرع الثامن  
املنتوجات  املتعلقة  واملعاينة  قياسا  إىل  اإلدراج  احملاسي  األويل  تقيد كنتيجة  دون  مقاصة  بني األعباء  

 .إال  يف  حالة  أدوات  مالية  خاصة بالتغطية   ، بأصول  خمتلفة 
 ميكن تقدمي بعض، إضافة إىل ما سبق:  588للتثبيتات المالية  مالحظات هامة بالنسبة  :الفرع التاسع  

 :املالحظات املتعلقة بالتثبيتات املالية 
  حيمل على الدورة املعنيةو نواتج مالية و القيمة العادلة الدورية يسجل كأعباء أو فارق التقييم بني تكلفة احليازة 
  عائدات األصول املالية 210/ حو ملسامهات أنواتج ا 210/ ما يتم حتصيله على أرباح األسهم تسجل يف ح . 
  212/ حو أ 112/ ح)نواتج عملياتية و عن التثبيتات املالية تسجل كأعباء أ( خسارة/ ربح )نتيجة التنازل 

 .حتمل على الدورة املعنيةو (
 جيب تبيان الطرق املنتهجة يف تقييم التثبيتات املالية دوريا يف املالحق . 
  102/ تسجل مستقلة يف حو أ، م غري املسردة ميكن أن تضاف إىل سعر الشراءالرسو و مصاريف الوساطة 

 .ما شاهبهاو اخلدمات املصرفية 

                                                                   
 92:بق،ص،مرجع ساالمحاسبة العامة و فق النظام المحاسبي الماليعطية عبد الرمحان، 587
 .022:،صمرجع سابق ،إشكالية جودة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر بين الواقع و التطبيقزبري عياش،نصر الدين عيساوي، 588
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 :طريقة تقييمها حسب النظام المحاسبي الماليو ( VMP)الفرع العاشر القيم المنقولة  
ائها ال لغرض تعترب القيم املنقولة للتوظيف أصول مالية مت اقتن : ( VMP)أوال تعريف القيم المنقولة  
 .االستفادة من فارق األسعار حني بيعهاو االستثمار بل من أجل املضاربة 

م األصول املالية املتعلقة بالتوظيف حني اقتنائها بتكلفة قيَّ ت  : 589 ( VMP)تقييم  القيم المنقولة  :ثانيا  
القيمة العادلة و ة الدفرية العجز املسجل بني القيم وع قيمتها كل هناية سنة لتحديد الفائض أتراجَ ، و احليازة

اخلسارة باملقارنة مع و للربح أ  أما حني التنازل عليها فتسجل القيمة احلقيقية ،( 215/ ـحو  115/ ـح)باستعمال 
 ؛(212/ ـحو  112/ ـح)يستعمل و آخر تقييم يف هناية السنة السابقة و قيمة حيازهتا أ

، تغري نظرة املؤسسة من املضاربة إىل السيطرةو لتوظيف السنة تبقى الصعوبة يف جتاوز مدة حيازة القيم املنقولة لو 
باإلضافة إىل كل هذه الصعوبات ، ؟(تصبح تثبيت مايلو تبقى قيم منقولة أ)كيف يتم إعادة النظر يف طبيعتها و 

هناك  ،أخرى ذاتيةو ألسباب موضوعية و احملرف على السواء يف تطبيق املعايري الدولية و اليت يعاين منها األكادميع 
اليت مل و  0202املستجدات اليت رافقت تطبيق النظام احملاسي يف اجلزائر بعد سنة و إشكالية مسايرة التعديالت 

 .تأخذ بعني االعتبار
 المخزونات:الفرع الحادي عشر  

 املؤسساتمن احملاسبني يف  الكثري حتضى باهتمام  اليت العناصر من املختلفة بأنواعه السلعع املخزون يعترب
 عند مزدوج تأثري من به يتسم ملا نظرا، األصول من جمموع كبرية نسبة فيه ستثمارإلا ثلميحيث ،  االقتصادية

،  املباعة البضاعة تكلفة عناصر أحد يعترب ألنه الدخل قياس على يؤثر ناحية من واملنشورة  فه املالية القوائم إعداد
 يف السداد على السيولة واملقدرة قياس على يؤثر والذي املايل املركز قائمة عناصر احد أخرى ناحية من كما يعترب

 . 590القصري األجل
 يف التشغيل لنشاط حيوية خدمة تقدمي وه التخزين وظيفة من األساسع الغرض إن : ن  يخز تال مفهوم : أوال

 ففع، دماتاخل وتقدمي السلع إنتاج يف الكفاءة حتقيق على تساعد فهع، اخلدمات الصناعية وأجهزة املشروعات
 يف متخصص جهاز دون من بكفاءة تعمل أن اإلنتاج إدارة على الصعب من يكون الشركات الصناعية معظم

                                                                   
 .نفس املرجع 589
 سلسلة غزة، - رھاألز جامعة ،جملة"ميدانية دراسة" الفلسطينية االقتصادية الوحدات لدى السلعي المخزون تقييم طرق اختيار في المؤثرة العواملالداعور، إبراهيم جرب 590

 .092:،ص2008 ، 10 اجمللد اإلنسانية العلوم
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 إدارة فإن املخزون يف االستثمار حجم وحبكم، اإلنتاج خطوط إىل لألصناف املادي ورقابة االنسياب تنظيم
 باملواد األولية واملتمثل ومحايته املشروع يف داولةاملت األصول من كبري جزء على احلفاظ لىع سؤولةم املخازن تعترب

ا كبرية نسبة متثل إذ االحتياطية واملواد الصنع التامة واملواد التشغيل حتت واملواد  عن يقل ال املؤسسةرأمسال  من جد 
 .املال  رأس ثلث
 : تعريف المخزونات -ثانيا  

 أثناء للبيع الستهالكها وتعِينها املؤسسة وتصنعهاأ تكتسبها املمتلكات من جمموعة "بأهنا  تعرف املخزونات
 591'' االستغالل دورة خاللو أ التصنيع

 إمجــايل" علــى أنــه   0892عــام apics اإلنتــاج و املخــزون علــى للرقابــة األمريكيــة اجلمعيــة هتــعرف حــنييف 
 ، التنفيــذ حتــت حــداتو  كــذلك و ، الوســيطة الســلع و األجــزاء و اخلــام املــادة مــن الوحــدات يف املســتثمرة األمــوال

 .592" للبيع املتاحة النهائية املنتجات إىل باإلضافة
 إلعـــادة ســواء املؤسســة اشــرهتا الــيت الوســائل قيمــة": بأنــه الــوطين احملاســي املخطــط حســب املخــزون يعــرف

 593" تامة منتجات إىل حتويلها و ،تصنيفها أو حالتها على بيعها
لكها الكيان وتكون موجهة للبيع يف  إطار االستغالل العادي متثل املخزونات أصوال ميت (ن م م )حسب 

  :594هع
 قيد اإلنتاج بقصد مماثل -
 تقدمي اخلدماتو لوازم  موجهة لالستهالك  يف عمليات اإلنتاج أو موادا أولية  أ -
تكون املخزونات يف إطار عملية تقدمي خدمات هع كلفة اخلدمات اليت مل يقم الكيان بعد باحتساب النواتج  -

 ، ناسبة هلاامل
ليس                         ( أصول غري جارية)ضمن التثبيتات و أ( أصول جارية) يتم تصنيف أصل ضمن املخزونات 

 يف املخزونات تعريف أن استعماله يف إطار نشاط الكيان وجتدر اإلشارةو على أساس نوع األصل بل تبعا لوجهته أ

                                                                   
 .13:،ص1991 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ،ديوانالعامة المحاسبة أسس ،األعمش إبراهيم  591
  .206 :،ص 1999، اإلسكندرية اجلامعية، الدار ، اإلمداد و الموارد إدارة توفيق، إمساعيل    592
593

 .66 :ص اجلزائر عكنون، نب ،"اجلامعية املطبوعات ديوان  ،الوطني المحاسبي المخطط حسب المحاسبة تقنيات،سعدان شباكع  
 .00:ص ،003املادة  ،0الفقرة  ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  594
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، 595أصوال  املخزونات متثل :يلع كما عرفها والذي 2 رقم الدويل ملعيارا لتعريف مطابقو ه احملاسي املايل النظام
 ما حتقق اليت امللكية الشخصية تشكل اليت امللموسة البنود تلك جمموع اىل املخزون مصطلح مت اإلشارة إىل حيث

 596: يأيت
 .للمشروع العادي النشاط ضمن البيع لغرض هبا االحتفاظ يتم 1-
 .البيع رضلغ التشغيل حتت اعمال 2-
 للبيع متاحة ستكون اليت واخلدمات السمع انتاج يف استخداميا سيتم 3-
  يشمل التقييم األويل للمخزون كل عناصر التكلفة املكونة له التقييم األولي  للمخزون عند الدخول :ثانيا  

اليت   احلالة  ويف  ملكان ا  إىل  زوناتلمخا  إليصال  التكاليف املقتضاة  مجيع  زوناتلمخا  تكلفة  وتشمل
  597:  عليها  توجد

 ؛ ...)  ملشريات با  املرتبطة املصاريف،  القابلة لالستهالك  املواد،  مشرياتا  ( الشراء  تكاليف  -1
 ميكن األعباء اليت  باستثناء  والثابتة  ملتغرية ا  األخرى  واألعباء، املستخدم  مصاريف  ( التحويل  كاليفت -2

 ؛) الكيان  يف  لقدرة اإلنتاج  أمثل  غري  عمالاست  ألي  حتميلها 
 . زوناتلمخإىل ا  مباشر  بشكل  نسوبةملا  اإلدارية واملصاريف  املالية  ملصاريفا،  العامة  املصاريف -3

  محددة  تكاليف  أساس  على  وإما،  التكاليف الحقيقية  أساس  على  إما  التكاليف  هذه  حتسب
 .احلقيقية  للتكاليف  تبعا  مراجعتها بانتظام  تتم  اليت )  القياسية  ةملوحد ا  التكاليف) مسبقا

  زوناتلمخفإن ا،  للتقييم  العامة  القواعد  بتطبيق  اإلنتاج الشراء أو  تكلفة  حتديد  ميكن ال  عندما
  إنتاجو أ  لشراء  تاريخ  أقرب  يف  تقدر وأ  تثبت  هلا  أصول مساوية  إنتاج وأ  شراء  بتكلفة  تقييمها   يتم

 بالغة  قيود  عنه  تنجر  التكاليف  على أساس  تقييم  أي  كان  إذا  ما  حاالت  يف، و 598ملذكورة ا  األصول
  تقييمها  يتم )  غري التموينات  من  ( زوناتلمخا  شكل  يف  األصول  فإن، لإلجناز  غري قابلة وأ  اإلفراط 

                                                                   
 .126 : ص ،2010 اجلزائر، هومة، دار مطبعة ،الدولية المعايير وفق المالية الحاسبة في الواضح حنيفة، ربيع بن  595
 .302:ص,مرجع سابق,نظرية احملاسبة,ريتشارد شرويدر و آخرون 596
 .03:ص ،003املادة  ،0الفقرة  ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  597
 .03:ص ،003املادة  ،3الفقرة  ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  598
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  سعر  على  فئات األصول  من  فئة  كل  يف  الكيان  يطبقه  ذيال  الربح  يناسب هامش ختفيض  بتطبيق
 .  599املالية السنة      إقفال  تاريخ  حلول  عند  البيع
 : عند الخروجو التقييم عند تاريخ الجرد أ -ثالثا  

 والبد، احملاسبية الدورة هناية يف هاما عمال متثل املخزون جرد عملية إن :للمخزون جردعملية  مفهوم    -0
 كذلك جرد،  اجلرد عند املوجودة التامة واملنتجات، املصنعة نصف املنتجات، املواد، السلع بتعداد ن القيامم

 هذه عند إقفال وذلك، املالية السنة خالل األقل على واحدة مرة املخزون جرد يتم، التصنيع قيد املنتجات
 صنف لكل القياس ووالوزن أ العدد حيث من الكمع اجلرد أي كميتها معرفةو ه املخزون جبرد املقصود، و األخرية

 الربح جممل إىل الوصول هبدف املالية وذلك الفرة هناية يف سعرهاو أ قيمتها معرفة وأيضا املخزون أصناف من
 سليما؛ تصويرا للمشروع املايل املركز وتصوير الفعلع

لعمليات  اليت  تتمثل  موع  ااجلرد على أنه  جم (ن م م )لقد عرف :  (ن م م  )تعريف الجرد حسب   -5
ستنادا  إىل  عمليات  الرقابة  إ، عند  تاريخ  اجلرد ، عينا  ونوعا وقيمة ، حصر  كل  أصول  وخصوم  الكيان يف 

وعلى  األقل  مرة  واحدة  كل  اثين  عشر  شهرا   عادة  عند قفل  السنة  ، املادية  وإحصاء املستندات  الثبوتية 
 .600املالية 

 احملاسبية للمعايري املتداولة األصول تقييم إعادة خيضع:   (ن م م  )المخزونات وفق    إعادة تقييم -3
 من املخزونات وتعترب املخزونات يتناول الذي الثاين الدويل احملاسي املتداولة كاملعيار األصول حتكم اليت الدولية
 601للتخزين  القابلة أنواعها مبختلف اتواملنتج والبضائع األولية واللوازم املواد وتشمل املتداولة األصول ضمن

،  الصافية  إجنازها  وقيمة  تكلفتها  م وفق النظام احملاسي املايل بأقلتقيَّ   زوناتلمخا  فإن،  احليطة  وعمال مببدأ
  السلع تقييم  يتمو   602اإلمتام والتسويق  تكلفيت  طرح  بعد  ملقدر  البيع  سعر  هع  اإلجناز الصافية  وقيمة

 :603بطريقتني   اجلرد  أوعند  زنلمخا خروجها من عند

                                                                   
 .03:ص ،003املادة  ،2رة الفق ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  599
 .92:،ص3،امللحق رقم 08اجلريدة الرمسية رقم  600
 .82:ص ،مرجع سابقالدولية المحاسبية للمعايير طبقا المؤسسة محاسبة شنوف، شعيب -  601
 .03:،ص003املادة  ،5الفقرة  ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  602
 .03:،،ص003ملادة ا ،1الفقرة ،مرجع سابق 08اجلريدة الرمسية رقم  603
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 التدرج الطريقة هذه وفق يتم  (FIFO) اخلروج  يف  األوىل  هع  يف الدخول  األوىل  السلعة  باعتبار  إما  -
 الثانية مث غريها قبل من للخروج املؤهلة هع أوال الواردة الكميات أن حيث وكمياهتا املدخالت تثمني يف

 604 .الثالثة مث كذلك
 وفق املخرجات تقييم يتم الطريقة هذه ومن خالل   CUMP :المرجحة الوسيطة التكلفة طريقةوفق  و أ -

 + مدة أوال مخزون ) / بالقيمة ( اإلدخاالت + المدة أول مخزون )= مو  ت:التالية العالقات
 .لبيعها طيئةب وحركة طويل ختزين تتطلب اليت للمحزونات الطريقة هذه تصلح ، (بالكمية ( اإلدخاالت

  احلساب كعبء  يف  زوناتلمخا  قيمة  يف  خسارة  أية  تدرج: خسائر القيمة بالنسبة للمخزونات -رابعا  
وحتدد  ،زونلمخا  هذا  إلجناز  الصافية  القيمة  من  ما أكثر  خمزون  كلفة  تكون  عندما  النتائج  حساب  يف

 . بفئة  فئة  متعاوضة  حالة أصول  يف وأ،  مبادة مادة  زوناتلمخا  يف  القيمة  خسائر
 التحديد وه املدة آخر زونخم حملاسبة األساسع اهلدف إن: السلعي المخزون تقييم أهداف -خامسا  
 وبني الفرة إيرادات بني مقابلة وإجراء، مبصاريفها الفرة إيرادات عملية مقابلة خالل من للدخل الصحيح
، الفرة تلك خالل خسارةو أ ربح من األعمال نتيجة حتديد أجل من وذلك، اإليرادات املرتبطة بتلك التكاليف
 بني توزيع التكلفة معه يتطلب مما البيع وقت يف اإليراد تسجل احملاسبية القواعد أن من االهتمام هذا ولقد نبع

 على السلعع ناملخزو  تقييم يتم اهلدف هذا ولتحقيق، املقابلة عمليات ودقة سالمة لضمان املخزون بيع فرات
 : جزئني إىل للبيع املعد املخزون جتزئة يتمثل يف عام بشكل واهلدف، (والتكلفة الشراء)اإلدخال أسعار أساس
 والذي، املخزون تكلفة فيمثل :الثاين أما، املبيعات إيراد مع سيتم مقابلته والذي املباع املخزون تكلفة ميثل: األول

 املدة آخر تكلفة اعتباراهتا على احلالية الفرة من ستنتقل املدة آخر املخزون فةتكل لذلك فإن التالية للفرة سريحل
 605املدة أول املخزون تكلفة لتمثل الالحقة املالية إىل الفرة
يستعمل النظام احملاسي املايل :  PCN ,SCFختالف في طرق تقييم المخزون بين  نق اط اإل  –سادسا  
 وه، و أوال واخلارج  أوال والوارد ،املرجح التكلفة متوسط :عند اخلروج ومها و د ايف تقييم املخزون عند اجلر طريقتني 

                                                                   
 .031-030:،ص1998 اجلامعية، املطبوعات ،ديوانالعامة المحاسبة تقنيات ،طرطار أمحد  604
 .029:،صمرجع سابقاملالية، احملاسبة أصول حسام و آخرون، اخلداش 605
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 الوسطية طريقة :606وهع طرق أربعة الوطين احملاسي املخطط اقرح حني يف الدولية احملاسبة مرجعية مع يتفق ما
 .أوال الصادر أخريا الواردو  أوال الصادر األول الوارد طريقيت، االستبدال سعر طريقة، املعياري سعر طريقة، مرجحة

 املؤسسات بني التوافق ألحداث حماولة وذلك املخزون نفاذ طرق قلص املايل احملاسي النظام أن القول ميكن
 مصاريف منها منقوصا العادلة بالقيمة متقيَّ  حيث الزراعية خزوناتامل إىل تطرق كما،  املقارنة إمكانية وحتقيق
  منها  منقوصا  احلقيقية  تغري القيمة  يف،  متأتيني  ربح وأ  خسارة  أي  بتتثو  607، البيع نقطة يف متوقعة

 .  منها  أي  فيها  اليت حصل  ملالية ا  للسنة  الصافية  النتيجة  يف  البيع  التقديرية لنقاط  التكاليف
 (ن م م  )تقييم المؤونات حسب  :الفرع الثاني عشر  

 .ومؤونات لألعباء خصوما جارية ، مؤونات لألعباء خصوم غري جارية مؤونات األعباء إىل( م.م.ن)لقد صنف 
مؤونات األعباء ( م.م.ن)من قانون  005عرفت  املادة :  (ن م م  )تعريف مؤونات األعباء حسب   -أوال  

 :تسجل مؤونة األعباء باحلسابات يف احلاالت التالية  ومبلغها غري مؤكد و بأهنا خصوم يكون تاريخ استحقاقها أ
 أي مبوجب نظام   )ضمينو عقد مع الغري أو أ (أي مبوجب نص قانوين) قانوين ندما يكون للكيان التزام راهنع

 ناتج عن حادث مضى ؛( جرت املؤسسة على تطبيقه
  ؛وارد أمرا ضروريا إلطفاء هذا االلتزاماملعندما يكون من احملتمل أن يكون خروج 
  اخلسائر استبعاد إىل تؤدي الشروط هذه فإن وبالتايليرا موثوقا منه عندما ميكن القيام بتقدير هذا االلتزام تقد 

 خسائر تعترب ألهنا، سنوات عدة على توزيعها التكاليف الواجب مثل املستقبل يف وقوعها احملتمل والتكاليف
 هذه ثلم تشكيل متنع الدولية احملاسبة حىت من جانبها معايري، حالية التزامات تشكل وال املستقبل يف منتظرة

 هذه كما أن،  املعنية السلعة عن التنازل طريق عن االلتزام عن التخلع تستطيع أن املؤسسة أساس على، املؤونات
 على املوزعة األعباء مؤونات ألغىاملايل  اسياحمل نظام إىل أن ونشري، 608سابق التزام وليدة ليست اإلصالحات

،  منتظرة مستقبلية لتكاليف مؤونة تشكيل ذلك ألن، فيها اليت حدثت دورةل حتميلها على ونص سنوات عدة

                                                                   
 012:ص ،مرجع سابق ،الوطني المحاسبي للدليل وفقا المعمقة المحاسبة تقنيات مجعة، هوام 606
 .03:ص ،003املادة  ،2الفقرة  ،مرجع سابق،08ية رقم اجلريدة الرمس 607
التجارة،جامعة العقيد احلاج  و التسيري و االقتصادية العلوم كلية،التسيري علوم يف ماجستري رسالة،تكييف القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية الدوليةالكرمي، عبد شناي 608

 .92:، ص2008 – 2009 خلضر،باتنه،
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على  (ن م م) كما نص،  الدورة هناية يف للمؤسسة املالية الوضعية تعكس ال الكربى والصيانة اإلصالح كأعمال
 (  .أي لألعباء)  أن تكوين املؤونة يكون يف هناية السنة وعلى أساس أفضل تقدير للنفقات

من القانون الوارد يف  اجلريدة الرمسية  005من خالل املادة  (ن م م ) ذكر:  ونةتعديل المؤ و مراجعة   -ثانيا  
مراجعة وتعديل املؤونة يكون كذلك يف هناية السنة وأن استعمال املؤونة يكون   فقط للنفقات  أن إىل  08رقم 

حتديث ومراجعة  اليت توجب "  ،جاءت به املعايري احملاسبية الدولية مع ماذلك متوافقا  وويبد، املخصصة هلا أصال
، األخطارو هذا عند القيام بعملية حساب القيمة احلالية للمؤونات األعباء ، و األخطارو اخلسائر و األعباء  مؤونة

يتجلى الغرض وراء هذه ، و 609 "هذا يعين أن القيمة القيمة احلالية سوف ترتفع عند كل هناية دورة حماسبية
 مكن املؤسسة من  اسرجاعباإلضافة أن عملية املراجعة ست  ، حايل تقدير أفضل ستساهم يف إظهاراملراجعة  كوهنا 

 للمنافع موارد متضمنة خلروج احتمال من هناك يعد مل إذا يف حالة  االلتزام تسوية املخصص عن طريق 
 .االقتصادية

 التعريف فخيتل: المخطط المحاسبي الوطني في يما يخص المؤوناتو  (ن م م  )اإلختالف بين   -ثالثا  
 مؤونات، احلايل التعريف يستبعد اذ، املخطط احملاسي الوطين  يف به املأخوذ السابق التعريف عن للمؤونات احلايل

 يف للمؤسسة حالية التزامات شكلت   اليت املؤونات على فقط بقىي   حبيث، الكربى التصليحاتو  املستقبلية اخلسائر
 عندما لسجَّ ت   فهع املخزون ملؤونات بالنسبة احلال وكذلك، املؤونات تشكيل تقليص إىل مايؤدي، اية الدورةهن

 يف تسجل اخلسارة حبيث، سابقا عليه معتمد ماكان عكس على، الصافية اجنازها قيمة من كربأ تكلفتها تكون
 وأ للشراء احلقيقية التكلفة من قلأ تكلفتها أساس على الدورة هناية يف املخزونات قيمة كانت اذا ما حالة

 610.اإلنتاج
املعتمدة  الطريقة وخاصة املؤونات حساب كيفية إىل بالتفصيل يتطرق مل الوطين احملاسي جند أن املخطط

عدم  وبسبب املؤونات تسجيل عملية فإن لذلك ،....األسهم قيمة تدين مؤونة، للبيع احملتملة القيمة حلساب
                                                                   

  من 32 الفقرةحسب(32I AS  ) فإن  أفضل تقييم للنفقات هو املبلغ الواجب على املؤسسة تسديده بشكل معقول من أجل إطفاء التزامها احلايل يف تاريخ اإلغالق، أو
 .لتحويله لطرف أخر يف ذلك الوقت

 .51:مرجع سابق،ص-،الميالع-المحاسبي-والتوحيد-الجنسيات-متعددة-الشركات-في-المحاسبية-الممارسةشعيب شنوف دكتوراه،، 609
 فعاليات ضمن مقدمة حبثية ورقة ،الجزائرية المحاسبية البيئة في الدولية المحاسبية المعايير تطبيق عن الناتجة الجبائية اإلشكاليات بوعالق مبارك،نور الدين بعيليش، 610

 نوفمرب 08-09 يومع ،مرباح قاصدي جامعة:واحلكومات املؤسسات أداء تفعيل يف (IAS-IFRS-IPSAS) الدولية احملاسبة معايري دور: حول األول الدويل العلمع امللتقى

 .103:،ص0202
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يرع  مما، نفسه احملاسب قناعات حسب ألخرى حالة من العشوائية طابع تأخذ أصبحت الكايف بالقدر تفصيلها
 .املؤسسة  حسابات عن املوضوعية صبغة

 تقييمها وفق النظام المحاسبي الماليو اإلعانات العمومية    :الفرع الثالث عشر
، 02 رقم الدويل احملاسبة حسب ما جاء يف الفقرة الثالثة من املعيار:  العمومية اإلعانات:تعريف    - أوال

لها على أهنا حتويل ملوارد عمومية خمصصة لتعويض تكاليف حتمَّ ( احلكومية) تعريف اإلعانات العمومية فقد مت
وعلى غرار هذا التعريف ، الالحقة ومع امتثاله لبعض الشروط املرتبطة بأنشطته السابقة أ، سيتحملهاو املستفيد أ

على إعطاء تعريف لإلعانة ( IAS 20)و(IAS 02)و ( 02SIC) الدوليةاحملاسبية  املعايري  فقد أشارت
 احمللية اجلماعاتو  الدولة مثل عامة جهات معني متنحهم بشرط مقرنة مساعدات عن عبارة :" العمومية بأهنا 

 .611 " للحصول عليها كبرية حظوظ توفر حالة الدفاتر يف اإلعانات تسجيل يتم، معني لغرض
  افق مع ماجاءت بع املعايري احملاسبية الدولية على أهنابشكل يتو  اإلعانات  النظام احملاسي املايل فعر 
 اإلعانة  من  ملستفيد ا  سيتحملها وأ  اليت حتملها  التكاليف  لتعويض  خمصصة  عمومية  حتويل موارد  عمليات

 . 612مستقبال ماضيا أو  بأنشطته  ملرتبطة ا  الشروط امتثاله لبعض  بفعل 
 إعانات، التجهيز إعانات تصنف اإلعانات عموما إىل ثالثة أصناف هع :تصنيف اإلعانات العمومية:ثانيا  
 :هع نذكر العمومية اإلعانات من رئيسية أنواع ثالث هناك  (ن م م )وحسب ، 613 االستغالل وإعانات التوازن

 لية إىل املؤسسة إذا ما التزمتاجلماعات احملو وهع اإلعانة اليت تقدمها الدولة أ :االستغالل إعانات -0
 من النوع هذانح فعموما مي  ، طبيق  بعض الشروط احملددة مثل بيع منتجاهتا  بسعر أقل من تكلفة اإلنتاجبت

، احلليب مثال إنتاج الدولة طرف من مشجع قطاع يف تنشط اليت املؤسسات عوائد حجم تدعيم لغرض اإلعانات
 باألمراض اخلاصة األدوية مثل استرياد  ةالعام املصلحة لغرض املؤسسة تواجهها أعباء لتغطية نحمت   أن ميكن كما

 الدائنة اجلهة يف األخرى االستغالل إعانات  /748حـ يسجل حساب، ت حماسبيااإلعانا هذه مثل لتقييد، املزمنة
 ؛ مدينة التحصيل حسابات أحدو 

                                                                   
 .020:،مرجع سابق،صإشكالية جودة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر بين الواقع و التطبيقعياش،نصر الدين عيساوي، 611
 .03:بق،ص،مرجع سا08اجلريدة الرمسية رقم  ،002املادة  ،0الفقرة  612

613 Georges Langlois & Micheline Friédérich, Comptabilité financier, Edition Foucher, Vanves, 2008, p :271. 
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 سائرخ اعات احمللية إىل املؤسسة لتغطيةاجلم وهع اإلعانات اليت تقدمها الدولة أ :التوازن إعانات  -5
 اليت للمؤسسات نحمي   اإلعانات من النوع هذاف، حلقت هبا  حىت ال تؤدي هذه اخلسائر إىل إفالس املؤسسة املعنية

 متنح أن ميكن اليت التوازن مثال إعانات، معينة دورة يف سلبية نتائج حققت اليتو  إسراتيجية قطاعات يف تنشط
  اجلزائرية اجلوية اخلطوط لشركة

 :مرحلتني على توازنال إعانات تقيد
 دائنا 741 /ح حسابو  مدينا 441 /ح حساب جيعل حيث :الطلب قبول إشعار تسجيل مرحلة -
 .دائنا 441 /ح حسابو  مدينا التحصيل حسابات أحد جيعل حيث :اإلعانة تحصيل مرحلة -

 .عليها احلصول تاريخو  اإلعانة طلب تاريخ بني يفرق وسيط حساب 441 /ح يعترب
ميثل أحد عناصر إنتاج الدورة إن إعانات التجهيز  ويظهر يف حساب  النتيجة وه  22ساب نالحظ أن احل

 (03/حـ) لكن حبساب إعانة التجهيز 22واالستثمار ال تسجل باحلساب 
 توسيع على املستثمرين وأ املؤسسات مساعدة لغرض نحمي   اإلعانات من النوع هذا:االستثمار إعانات -3

 إعانات خالل من النائية املناطق يف لالستثمار حتفيز أن يكون ميكن كما،  اتالتثبيت جتديد وأ النشاط
 . للمستثمرين املمنوحة العقارات يف املتمثلة االستثمار

 :مرحلتني على إعانات االستثمار تقيد
 .دائنا 131 /ح حسابو  مدينا 441 /ح حساب جيعل حيث:الطلب قبول إشعار تسجيل مرحلة -
 .دائنا 441 /ح حسابو  مدينا التحصيل حسابات أحد جيعل حيث:نةاإلعا تحصيل مرحلة -

 .عليها احلصول تاريخو  اإلعانة طلب تاريخ بني يفرق وسيط حساب 441 /ح يعترب
 أخرى منتوجات 138 /ح يسجل :يلع كما املمنوحة االستثمار إلعانة اهتالك قسط يسجل سنة هناية كل

 السنة لنتيجة المحولة االستثمار إعاناتو  أقساط 754 /حو اإلعانة اهتالك بقسط مدينامؤجلة  وأعباء
 .دائنا المالية
من   002للمادة 0، 0، 3، 5، 1حسب ما جاءت به الفقرات : إدراج اإلعانات في الحسابات:ثالثا  
 :التايل  وفإن عملية إدراج اإلعانات تكون على النح 08يف اجلريدة الرمسية رقم  (ن م م )قانون 
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  وترية  بنفس  عدة سنوات وأ  مالية  سنة  يف  النتائج  حساب  يف  احلسابات كمنتوجات  يف  عاناتاإل  تدرج  -
  هع  الكلفة  تكون، القابلة لالهتالك  التثبيتات خيص  وفيما، تعويضها  فيها واليت يفرض  تلحق  اليت  التكاليف
  حسب  كمنتجات  يف احلسابات  تدرج  لالهتالك  لةالقاب  باألصول  ملرتبطة ا  فإن اإلعانات  وهكذا،  االهتالك
 .  مؤجلة  بأصول منتوجات  ملرتبطة ا  اإلعانات  تشكل،  مليزانية ا عرض  ويف . احملتسب  االهتالك  تناسب

 مايل  دعم  عن  هع عبارة  اليت وأ  حصوهلا  سبق  خسائر وأ  أعباء  املوجهة لتغطية  اإلعانة  احلسابات  يف  تدرج -
 . فيه  اكتساهبا مت الذي  التاريخ  يف  كمنتوجات  تدرج  بتكاليف مستقبلية  إحلاق  دون  للكيان  عاجل 

  بقيمتها احلقيقية  املقيَّمة  النقدية  اإلعانات  ذلك  يف  مبا اإلعانات العمومية  احلسابات  يف  تدرج  ال  -
  :  معقول  ضمان  إذا توفَّر  إال  أصل  شكل  يف وأ  نتائج  حساب  ضمن
 باإلعانات  امللحقة  للشروط  الكيان ميتثل  بأن  ، 
 استالمها  سيتم  اإلعانات  وبأن . 

  يف احلسابات  يدرج  التسديد  هذا  فإن،  إعانة  تسديد  إىل  فيها الكيان  يدفع  اليت  االستثنائية  احلالة  يف -
 : حسايب  لتقدير  تغيريا  باعتباره

 ، باإلعانة  مرتبط  مهتلك  غري  منتوج مؤجل  كل  إىل  األول  املقام  يف  ديدالتس  يرجع -
 .األعباء  من  كعبء  احلسابات  يف الفائض  يدرج   -

  متول تثبيتا  اليت  باإلعانة  جديد  من  يؤخذ: لالهتالك  ق ابل  غير  تمول تثبيتا  التي  اإلعانة -رابعا  
يكن   مل  وإذا،  للتصرف  قابل  غري  التثبيت  فيها  اليت يكون  املدة  طول  لىع  وتنشر  لالهتالك  قابل  غري

 10   مدى  على  نتيجة  شكل  يف  من جديد  تسجل  اإلعانة  فإن،  التصرف  قابلية  عدم  شرط  هناك
 .614 طريقة خطية  حسب  أعوام

 فإن اإلعانات IAS20سي الدويل حسب املعيار احملا: تقييم اإلعانات العمومية غير النقدية -خامسا  
 .615 النقدية غري احلكومية لإلعانات العادلة تقيَّم بالقيمة احلكومية

 
 

                                                                   
 .02:ص ،002املادة  ،1الفقرة  ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  614
 تطبيقية دراسة العامة الفلسطينية المساهمة الشركات عن الصادرة المالية القوائم معلومات ومالءمة موثوقية على العادلة القيمة محاسبة تطبيق أثر النجار، حسن ليمج615
 . 2013، 3العدد 9 لدجملا األعمال، إدارة يف األردنية لةجمل، االماليين والمديرين الحسابات مدققي نظر وجهة من
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       اإلعانات العمومية  مع المخطط المحاسبي الوطني فيما يخص   (ن م م  )إختالف   -سادسا  
 أساس على نواتج إىل ترحل واليت املؤجلة النواتج يف األويل التسجيل يتمحسب النظام احملاسي املايل 

 اإليراد وبالتايل فإن، اإلعانة مببلغ لألصل احملاسبية القيمة تضافو أ، األصل املنفعة مدة حسب وعقالين نظامع
املخطط  حسب تدرج حني يف، اإلهتالك عبئ يف بتخفيض مرورا االستعمال مدة يف يؤخر باإلعانة املرتبط

  .616اإلهتالك ألقساط تبعا وتتناقص14 ـ/ـ ح) األموال رأس ضمن الوطين احملاسي
 األخرى  والخصوم المالية تقييم القروض . :الفرع الرابع عشر  

 للمقابل  القيمة احلقيقية  هع  اليت  تكلفتها  حسب  األصل  يف  الية األخرىملا  واخلصوم القروض  تقييم  يتم
 .617نفيذهات  عند  املستحقة  التكاليف التابعة  طرح  بعد  املستلم  الصايف 

 طريقة إدراجها  و الفرع الثاني تكاليف القروض  
 لتنفيذ قرض  املرتبة  امللحقة  التكاليف  تنشر: (ن م م  )أنواع التكاليف التابعة للقروض  حسب  :أوال  

 يف  ويندرج القرض  مدة  مدى  على  حسابية  بصورة إصداره وأ قرض  تسديد  وعالوات القروض  من
  618: لع ماي  القرض  تكاليف

 املصرفية والقروض  تملكشوفاا  على  ملرتبة ا  الفوائد - 
عن  املرتبة  ملحقةا  التكاليف  اهتالك  وكذلك  بالقروض املتعلقة  التسديد وأ  اإلصدار  عالوات  اهتالك - 

 القروض؛  تنفيذ
 ؛ عالتمويل - اإلجيار  عمليات  تقتضيها  اليت  املالية  األعباء - 
 . الفوائد  لتكاليف  ثلةمما كانت  إذا  بالعمالت األجنبية القروض  عن  الناجتة  الصرف  فوارق - 

  اليةملا  للسنة  مالية كأعباء  احلسابات  يف القروض  تكاليف  تدرج:  ادراج تكاليف  القروض -ثانيا  
  : اآلتية  للنقطة  كلفة أصل طبقا  يف  أدجمت  إذا  إال  فيها  ملرتبةا

  : 619هبا ملرخص ا  األخرى  احملاسبية  ملعاجلة ا -  

                                                                   
 .089:ص ، جع سابقمر ، الجزائر في (IAS/IFRS) الموحد المحاسبي النظام تطيق عاشور،متطلبات كتوش 616
 .02:ص ،001املادة  ،0الفقرة  ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  617
618

 .02:ص ،001املادة  ،0الفقرة  نفس املرجع، 
619

 .02:،ص001املادة  ،3لفقرة  ،مرجع سابق،08جلريدة الرمسية رقم ا 
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  من التحضري  طويلة  مدة  يتطلب  أصل  إنتاج وأ  بناءو أ  إىل اقتناء  مباشرة  املنسوبة االقراض  كلف  تدمج
 ).  زون الكرمعلمخا،  العقاري  االستثمار ( األصل  هذا  كلفة  يباع يفو أ يستعمل  أن  قبل )  شهرا 12  من أكثر )

 األنشطةت عمليا  تنتهع  عندما  ويتوقف  اإلنتاج  نشاط  حالة انقطاع  يف  االقراض  تكاليف  إدماج  يوقف
 . استعماله أوبيعه  قبل  األصل  لتحضري  الضرورية 

 حيصل  مل ول  تفاديها  املمكن  من  كان  اليت  تكاليف االقراض  يناسب  أصل  تكلفة  يف  املدمج  املبلغ
 .ملعين ا  باألصل  املتعلق  اإلنفاق

نالحظ أن : تكاليف القروض  مع المخطط المحاسبي الوطني فيما يخص   (ن م م  )إختالف    -ثالثا  
 اإلنتاجو أ بناءو أ القتناء مباشرة موجهة كانت إذا إال املالية لدورة حتمل( ن م م )يف ظل بالقروض املتعلقة التكاليف

 مع دجمها يتم العكسية احلالة يف أما االستخدامو أ للبيع جاهزا ونيك أن قبل شهر 12 من أقل يتطلب أصل
 حدثت اليت الدورة إىل طبيعتها كانت مهما القرض مصاريف حيمل الوطين احملاسي خمطط حني أن يف، مصاريف

 .فيها
 المنتوجات الماليةو تقييم  األألعباء  :الفرع الخامس عشر  

فإنه  ، 08يف اجلريدة الرمسية رقم  (ن م م )قانون املتضمن من ال 002 حسب الفقرة األوىل للمادة رقم
ا ملنتوجات  املالية  يف احلسبان  تبعا  النقضاء  الزمن  وتلحق  بالسنة  املالية اليت  ترتبت   وتؤخذ  األعباء  
أجيل  بشروط  منح  هذا  الت ووالعمليات  اليت  مت  احلصول  من  أجلها  على  تأجيل الدفع  أ، الفوائد  خالهلا 

التكلفة  املالية   وتدرج  يف  احلسابات  بقيمتها  احلقيقية  بعد  طرح ا ملنتوج  املايل  أ، و تقل  عن  شروط السوق
 ملرتبطة  هبذا  التأجيل  ؛ا

لفارق  بني   القيمة  االمسية  للمقابل  والقيمة احلقيقية  للعملية  اليت  تناسب  الكلفة  التقديرية  بالنسبة ل
، يدرج  يف  احلسابات  كأعباء مالية  يف  حسابات  ا ملشري  فإنه ، املمنوح وملتحصل  عليه  أاللقرض 

 .يف  حسابات  البائع( منتوجات مالية  ) وكمنتجات
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 الخاصة والتقييم التسجيل نماذج  انيالمبحث الث
 

جتسيدا لتطبيق معايري احملاسبة ، و ايرة البعد الدويلمبا أن تطبيق النظام احملاسي املايل  يف اجلزائر كان إستجابة ملس
فمن املنطقع أن تعرف احملاسبة اجلزائرية  فروقات مهمة بني ماكان مطبق من حماسبة يف املخطط احملاسي ، الدولية
وقد ، وبني ما جاء به النظام احملاسي املايل خاصة على مستوى تسجيل وتقييم بنود القوائم املالية، الوطين

لخصت هذه الفروقات يف تغيريات مست جوانب حماسبية كانت موجودة من قبل كما أشرنا اليها يف املبحث ت
بالتايل  ، و فروقات متثلت يف صياغة مناذج تسجيل وتقييم جديدة  مل يعرفها املخطط احملاسي الوطين، و السابق 

، الوطين احملاسي املخطط عاجلها أن يسبق حيث مل النظام احملاسي املايلهذه النماذج تعترب من مستجدات فإن 
 :التالية العناصر إىل املبحث هذا خالل فسنتطرق، وللوقوف أكثر على أهم هذه النماذج

  الضرائب المؤجلةو توحيد الحسابات  :المطلب األول  
   األجنبية بالعملة العملياتو  عقود اإليجارالتمويلي:المطلب الثاني  

 االمتيازات الممنوحة  للمستخدمينو  األجل ويلةط العقود:  الثالثالمطلب  
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 (ن م م  )وفق    الضرائب المؤجلةو توحيد الحسابات   :المطلب األول  
 :التالية العناصر إىل املطلب هذا يف سنتطرق

 مسار تبنيها في الجزائرو أهمية الحسابات المجمعة  :الفرع األول  
واتساع رقعة اعماهلا أدى اىل ، لعامل وزيادة نشاطاهتا الدوليةن انتشار الشركات متعددة اجلنسيات يف اإ

وهذا ماينطبق على املخطط احملاسي ، ظهور مشاكل حماسبية عديدة عجزت املؤسسات الكالسيكية عن حلها
  .لتلبية أهداف اإلقتصاد الكلع، الذي مت إعداده يف ظل مبادئ اإلقتصاد املوجه، الوطين اجلزائري

نظرا ملسايرة ، و ساهم يف عالج هذه املشكلة، ة الدولية حتت اشراف هيئات التوحيد الدويلبظهور احملاس إن
واليت املتوافقة و اعتمدت  مايسمى  باحلسابات املوحدة ، للنظام احملاسي املايل هااجلزائر للبعد احملاسي الدويل وتبني

وتعترب ، املالية وضعيتهاو الشركات  هذه أداء هبدف عكس ،تراعع خصوصية عمل الشركات متعددت اجلنسيات
هذه النقطة من احملاور املستحدثة يف ظل النظام احملاسي املايل مع العلم ان تأطري هذا املوضوع على مستوى الدولة 

بغية مسايرة التطلعات االقتصادية ، نشأت صناديق اإلستثمارأ عندما ،اجلزائرية كان حمل نظر ابتداء من التسعينات
حيث تضمن هذا األخري  مفهوم الرقابة  81/02األمر رقم   صدر 0881سنة  يف ، الشراكة االجنبيةاملتمثلة يف

حيدد كيفية  92يف اجلريدة الرمسية رقم  0888كما صدر قرار سنة   ،620احلسابات املدجمةلزم بتقدمي حدد من ي  و 
كما متيزت نفس ،  تطبيقهاع وجمال وتضمن بدوره كل ما يتعلق بأساليب التجمي، إعداد وجتميع احلسابات املدجمة

حتدث عن توافق املخطط الوطين احملاسي مع نشاط ، 80السنة بصدور قرار آخر يف اجلريدة الرمسية رقم  
ومت فتح احلسابات اخلاصة باحلسابات اجملمعة كما قدم مجيع اجلداول ، معالشركات القابضة وجتميع حسابات اجمل

 .621اخلاصة بالبيانات اجملمعة
 (IAS/IFRS)و    (SCF)بين    والمتوافقة الموحدة الحسابات:رع الثاني  الف

اىل تطبيق  مع ما جاءت به املعايري  ونالحظ أن النظام احملاسي املايل يصب
(IAS28.IAS27.IAS22) ، لكنه مل يعاجل حالة الشركات الواقعة حتت الرقابة املشركة اليت جاء هبا املعيار 

30IAS   احلسابات التوفيقية اليت مل تذكرها معايري احملاسبة الدولية وتطرق إىل موضوع(IAS/IFRS) ، وقد
جويلية  01التزم النظام احملاسي املايل باملعيار السابع والعشرون التزاما تاما من خالل ما جاء يف القرار املؤرخ يف 

                                                                   
620 Mabrouk Hocine ,code de commerce ,Edition Dahleb   , Algérie ,0888 , P  320.  

 .01 :، ص.0220/0220ماجستري، جامعة اجلزائر،  رسالة،  حالة الشركة القابضة سوناطراك" تجميع الحسابات  تقنية أوماطة فريال، 621



 SCF            وفق النظام  المحاسبي المالي    ةالقوائم المالي  تقييم بنود                                               الرابع الفصل

  PCNو أهم االختالف ات مع المخطط المحاسبي الوطني                                                                            

811 
 

حلساب و نجزة بصورة مشركة أالسيما فيما خيص الكيفيات اخلاصة بالتقييم واحملاسبة عن العمليات امل 0229
على  (ن م م )نص ،حيث  0229جويلية    01الصادر بتاريخ  29/051وفيما يلع أهم ما جاء القرار ، الغري
 يعّد وينشر،  كيانا  عدة وأ  كيان  ويراقب  الوطين  يف االقليم  الرئيسع  نشاطه وأ  مقره  له  كيان  كل :ان 

  ونشر  إعداد  يكون، و 622الكيانات  تلك  مجيع من للمجموع املتألف  دجمةامل  املالية  الكشوف  سنة  كل 
 ا  بالكيان  يعرف  املدمج الذي  اجملموع  على  املهيمن  الكيان  إدارة  أجهزة  على عاتق  ملدجمة ا  البيانات

 .  623ومراقبته  قيادته  تتوىل  اليت  اهليئة  على عاتق وأ ) األم  الشركة وأ  ( ملدمج
  كلية  شبه  بصورة  حيوزها  كان  إذا  مدجمة  كشوف مالية  إعداد  من  مهيمن  كيان  كل  فىيع

  أن  تعين  الكلية  شبه  واحليازة .  ذوي األقلية  ملصاحل ا  أصحاب  موافقة  على  حصل  وإذا،  كيان آخر
 624.  التصويت  حقوق  من  % 90 على  األقل  على  ملهيمنة حتوز ا  الشركة

 الموحدة الحسابات:وال  أ
تقدمي    إىل هتدفاهنا تلك احلسابات اليت  ف تعرَّ : (دجمةملا  احلسابات)مفهوم الحسابات الموحدة   -0

 ومن وحيد  بكيان األمر  تعلق ول  كما جملموعة الكيانات اخلاصة والنتيجة  املالية  والوضعية  املمتلكات
 .625حلساباتا توحيد عملية عن اليت نتجت اجلديدة املفاهيم

 :المف اهيم المرتبطة بالحسابات الموحده   -5
 ملاليةا السياسات  سلطة توجيه  كانت ول  كما  (ن م م )حسب   املراقبة  تعرف: (المراقبة) الرق ابة  5-0
  : 626اآلتية احلاالت  يف  وجود املراقبة ويفرض ؛أنشطته  من  منافع  على  بغية احلصول لكيان  العملياتية 

 ؛آخر  كيان  يف  التصويت  حقوق  ألغلبية  الفروع  طرف وسيط  من  ملباشر ا  غري وأ  ملباشر ا  االمتالك -
 الشركاء  مع  اتفاق  إطار  يف  عليها  حمصل  حقوق التصويت  من % 50  من  أكثر  على  السلطة -

 ؛ ملساهني  ا وأ  اآلخرين
 ؛ ن آخركيا  مسريي  أغلبية  مهام  إهناء وتعيني أ  سلطة   -

                                                                   
 .05:ص ،030املادة  ،0الفقرة   622،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم 

 .01:،ص030املادة  ،3الفقرة  ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  623
 .01:،ص030املادة  ،2الفقرة  ،مرجع سابق،08يدة الرمسية رقم اجلر  624
 .05:ص ،030املادة  ،0الفقرة  نفس املرجع، 625
 .01:،ص030املادة  ،5الفقرة  نفس املرجع، 626
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 ؛ عقد  مبوجبو أ  األساسع  القانون  العملياتية للكيان مبوجب  ملالية ا  السياسات  حتديد  سلطة  -
 .الكيان  تسيري  هيئات  يف اجتماعات  التصويت  حقوق  أغلبية  مجع  سلطة   -
  دخول  لدى املثبت  األول  اإلدماج  فارق  حتديد  يتم : (األول  اإلدماج  ف ارق)التوحيد   فرق 5-5

   األصل تظهر يف  كما  ملعين ا  الكيان  سندات  اقتناء  تكلفة) ، بني  بالفرق  اإلدماج  حميط  يف  ما  كيان
 التابعة  ألموال اخلاصة  ملالية ا  لرؤوس  تقييمها  ملعاد ا  غري  احلصة)و (السندات  هلذه  ملالكة ا  للشركة  التابع

 دخول  تاريخ  املكتسب عند  السنة  نتيجة  حصة  ذلك  يف  مبا  الشركة املالكة  إىل تعود  واليت  الكيان  هلذا 
 628  :مها عنصرين من العموم االجيايب على األول  اإلدماج فارق  يركبو ؛ 627 (اإلدماج  حميط  يف الكيان 

، األصل  يف  لتحديدل  قابلة  عناصر لبعض  القيمة احملاسبية بني   الفرق  عن  عبارة وه  تقييم  فارق   -
 ؛ اقتناء السندات  تاريخ  يف  العناصر  هذه  لنفس  احلقيقية  والقيمة

  ميكن إحلاقه  مل الذي  اإلدماج  فارق فائض  عن  عبارة وه  الذيو " Good will " وأ  قتناءإلا  فارق   -
   .األصل  من خاص  فصل  مدرج يف وه  والذي،  للتحديد  القابلة  األصل  بعناصر

سبيل  على  قبولامل  من  يكون  مكوناته  خمتلف بني  األول  اإلدماج  فارق  تقسيم  يتأتى  ال  عندما
 ". فارق االقتناء  " باب  يف  الكامل  بلغهمبإدراجه    لتبسيطا

  629ف ارق اإلقتناء في إطار عملية التوحيد  و معالجة ف ارق التقييم    -3
إىل   األصول  هذه  إرجاع  غاية  إىل  للتحديد  القابلة  األصول املعنية  صرعنا  إىل  التقييم  فوارق  تنسب -

 ؛ االقتناء  تاريخ  يف  احملددة  احلقيقية  قيمتها
لألصل   زيادة  شكل  يف  منفصل  عنوان  حتت  اجلاري للميزانية  غري  األصل  يف  االقتناء  فارق  يسجل -
 . سلبيا  الفارق  إذا كان    لألصل ختفيض  شكل  ويف  إجيابيا  الفارق  كان  إذا
 )  النفعية  القيمةو أ ( االقتصادية  القيمة  مع اإلجيايب  االقتناء  مبلغ فارق  مقارنة  جرد عملية  كل  يف  تتم- 

  فارق االقتناء  قيمة  يف  خسارة  أي  إثبات  احملتمل  ومن، هذا الفارق  يشكلها  اليت  املادية  غري  للعناصر
 .630تنعكس  ال  القيمة  يف  اخلسارة  وهذه، االقتصادية  إىل قيمته  الفارق  هذا  مبلغ  إلرجاع  االقتضاء  عند

                                                                   
 .03:ص ،030املادة  ،0الفقرة  ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  627
 .02:،ص030املادة  ،02الفقرة  نفس املرجع، 628
 .02:،ص030املادة  ،05لفقرة  جع،نفس املر  629
 .02:ص ،030املادة  ،01الفقرة  ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم   630
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  تبعا لوظيفة  منتوج  شكل  يف )  سلبية  التفاتة  حسن وأ  ( اقتناء سلي  فارق  أي  احلسابات  يف  يدرج - 
 :631يف احلاالت التالية   أصله

تاريخ   عند  منتج  شكل  يف  احلسابات  يف  يدرج   مستقبلية منتظرة  نفقات  عن  ارةعب  يكون  عندما   -
 ؛ النفقات وأ  اخلسائر  تلك  حدوث

  وقيمة اقتنائها  ملكتسبة ا  النقدية  غري    لألصول  القيمة احلقيقية  فارق بني   عن  عبارة  يكون  عندما -
 ؛  األصول  هلذه  الباقية  النفعية  ملدة مدى ا  ىعل  كمنتوجات  احلسابات  يف  يدرج  فإنه

 احلسابات يف  يدرج  مباشرة  فإنه   نقدية  غري  وال بأصول،  مستقبلية  بأعباء  ال  إحلاقه  ال ميكن  عندما -
 .  منتوجات  شكل  على
 632 (المركبة  )  التوفيقية الحسابات: ثانيا

  خاضعة  جمموعة اقتصادية  تشكل  اليت  الكيانات تقوم :المركبة  و مفهوم الحسابات التوفيقية أ -0
 بينها  تكون  دون أن  الوطين  االقليم  يف  الواقعة  غري وأ  الواقعة  الختاذ القرارات  االسراتيجع  ركزملا  لنفس

  احلسابات التوفيقية" الوجوب  سبيل  على  تسمى،  حسابات وتقدمي  بإعداد، " بالسيطرة  " قانونية  روابط 
  ركبة للقواعدامل ساباتاحل وتقدمي   إعداد  خيضع ، و633واحد  بكيان  األمر  تعلق ول  كما  "  املركبةو أ

 احلسابات املركبة  خصوصية  عن  النامجة  األحكام  مراعاة  املدجمة مع احلسابات  جمال  يف  عليها  املنصوص
 .  634ملال ا  رأس  يف  مسامهة  روابط  وجود  بعدم  املرتبطة 
  إعداد  اليت تربر  التماسك و  الوحدة  مقاييس  تعد:مبررات استخدام الحسابات التوفيقية   -5

  : 635اخلصوص  على  احلاالت اآلتية  يف  متوفرة  مركبة  حسابات وتقدمي 
 ؛  مشركة  مصاحل  هلم أشخاص  نفس جمموعة وأ  واحد  معنوي شخص  يسريها  كيانات  -
قيادة   ذات  متجانسة  جمموعة  وتشكل،  التعاضدياتو أ  التعاونيات  قطاعات  إىل  تنتمع  كيانات  -

 ؛ مشركة  واسراتيجية

                                                                   
 .02:ص ،030املادة  ،02الفقرة  نفس املرجع، 631
 .00:،مرجع سابق،صالجزائرية المحاسبية بيئة في تكييفه وأفاق المالي المحاسبي النظام مستجداتبوضياف صفاء، 632
633

 .09:،ص030املادة  ،08الفقرة   633،مرجع سابق،08ية رقم اجلريدة الرمس 
 .09:،ص030املادة  ،02الفقرة  نفس املرجع، 634
 .09:ص ،030املادة  ،00الفقرة  نفس املرجع، 635
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هلا   ولكن )  الفرعية  املشرفة وأ  ( املشرفة  بالشركة  ملحق قانونا  غري  بعينه  جمموع  من  جزء  هع  كيانات  -
 ؛  السلطة  لنفس  وتابعة،  النشاط  نفس

  عنها سلوك  لينشأ  الكفاية  فيهمبا  واسعة  تعاقدية  عالقاتو أ  مشركة  هياكل  بينها  افيم  هلا  كيانات  -
 ؛ الزمن  يف  منسق  اقتصادي

 ، الكفاية  فيه  مبا ملزم )  أخرى  اتفاقية  أي وأ  ( تقاسم النتيجة  باتفاق  بينها  فيما  ترتبط  كيانات  -
  لكل واحدة  الشخصية  للحسابات  منه  ولعملياهتا  يال ألنشطتهامتث  أكثر  حساباهتا  تركيب  يكون  لكع  

 .منها
مستجدات المعايير المحاسبية الدولية في مسألة تجميع  ل   scfقراءة في مدى مواكبة   -ثالثا  

ؤرخ يف التزم النظام احملاسي املايل باملعيار السابع والعشرون التزاما تاما من خالل ما جاء يف القرار امل: الحسابات
فيما خيص الكيفيات اخلاصة بالتقييم واحملاسبة عن العمليات املنجزة بصورة مشركة  السيما 0229جويلية  01

 ، حلسابالغريو أ
 
مت إصدار حيث مت ،قد تعرض للتعديل ، scfعتمد عليه من قبل إال ان املعيار احملاسي الدويل امل

    IFRS 00 ات الالحقه اصدار كل من كذلك عرفت الفر  12/64/2611 يف،IFRS 16املعيار 
 الذي IAS 02جلنة تفسريات املعايري  تقد عوضو املعدلني  IAS 09و IAS 02 وكل من IFRS 00و

مبفهوم     (IFRS10)قد جاء املعيارو الكيانات ذات الغرض اخلاص  SIC 00 و خيص القوائم املالية اجملمَّعة
مر الذي من شأنه خلق إختالفات على مستوى املفاهيم املعتمدة األ، (حميط التجميع)السلطة و للسيطرة  جديد

وما يعتمده   IFRS10مما يتوجب علينا إجراء مقارنة بني ماجاء به املعيار ، من طرف النظام احملاسي املايل
 .النظام احملاسي املايل 

  scfماجاء يف  باإلعتماد على:  01IFRS 636وماجاء به المعيار   (ن م م  )اإلختالف ات بين   -رابعا  
قد أدخل تعديالت على موضوع   IFRS 02معيار االبالغ املايل الدويل  ميكن القول أن  02IFRSو

، (العوائد والتأثري يف العوائد، السلطة)على مفهوم جديد للسيطرة يقوم على ثالثة عناصر أساسية  ةالتجميع مبني
للوصول اىل الصورة الصادقة لواقعها االقتصادي ( حميط التجميع)السيطرة  ويسمح للمجمعات باستخدام تقومي

                                                                   
 دور: حول األول الدويل العلمع قىامللت فعاليات ضمن مقدمة حبثية ، ورقة16محيط التجميع في الجزائر و مدى توافقه مع معيار االبالغ المالي الدولي خليل طيار،  636

 585-525:،ص0202 نوفمرب 08-09 يومع ،مرباح قاصدي جامعة:واحلكومات املؤسسات أداء تفعيل يف (IAS-IFRS-IPSAS) الدولية احملاسبة معايري
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جاء معيار اإلبالغ املايل الدويل بتعريف جديد وقد ، أي عرض القوائم املالية اجملمعة مبا يتالءم مع حدود تأثريها
 علىاعتمد املعيار  على التعريف النوعع أكثر منه   حيثللسيطرة خيتلف عن مفهومها يف النظام احملاسي املايل  

 :املستثمرة ما يلع  املؤسسةفقط يكون لدى و تسيطر املشأة على األعمال املستثمر فيها عندما :فقال،الكمع
 سلطة على األعمال املستثمر فيها -أ

 لديها حقوق يف العوائد املتقلبة من ارتباطها باألعمال املستثمر فيها -ب
 املستثمرة  املؤسسةللتأثري على مبلغ العوائد القدرة على استخدام سلطتها على األعمال املستثمر فيها  -ج
كانت سلطة و تعرف الرقابة كما ل:" الذي تبناه النظام احملاسي املايل  02هع بعيدة عن تعريف املعيار الدويل و 

يفرض وجود املراقبة يف احلاالت و . العملياتية لكيان بغية احلصول على منافع من انشطته و توجيه السياسات املالية 
 :تالية ال
 ؛لبية حقوق التصويت يف كيان أخر الغري مباشر من طرف وسيط الفروع ألغو االمتالك املباشر أ -
من حقوق التصويت حمصل عليها يف إطار اتفاق مع الشركاء اآلخرين %  52السلطة على أكثر من  -

 . املسامهني و أ
سات املالية العملياتية للكيان مبوجب سلطة حتديد السيا ، خرآإهناء مهام أغلبية مسريي كيان و سلطة تعيني أ -

 . سلطة مجع أغلبية حقوق التصويت يف اجتماعات هيئات تسيري الكيان ، مبوجب عقدو القانون األساسع أ
نالحظ ان مصطلح السيطرة ضمن املعيار قد مشل  نوع آخر من  الكيانات اليت تدخل حميط التجميع 

كما ،  أمهله النظام احملاسي املايل متاما يالشعء الذ ووه، (AD HOCالكيانات ذات الغر ض اخلاص ) هع و 
مت حذف طريقة اإلدماج النسي من املعايري مع إبقائها يف النظام احملاسي املايل وهذا ما يسبب اختالل بالنسبة 

 .للشركات متعددة اجلنسيات
 الضرائب المؤجلة:الفرع الثالث

 احملاسي املعيار اجلزائر تبنت أن يعين وهذا، املؤجلة الضرائب إىل اجلديد املايل احملاسي النظام يف التطرق مت
يعترب موضوع الضرائب املؤجلة من املستجدات اليت جاء  املؤجلة؛ الدخل ضرائب يتناول الذي، عشر الثاين الدويل

هذه النقطه بالذات  حيث نالحظ  من  خالل، ذلك متاشيا مع املعايري احملاسبية الدوليةو هبا النظام احملاسي املايل 
 عن الناجتة احملاسبية املشكالت الذي يعاجل  الدخل ضرائب حماسبة 00 رقم احملاسي للمعيار  (ن م م )تبين 
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اخلاضع  الربح وبني، احملاسبية املعايري حسب حساهبا يتم واليت املالية للسنة احملاسبية بني األرباح فروقات وجود
 :التالية العناصر إىل الفرع هذا يف سنتطرقو  637 ، املتبع الضريبة قانون إىل بالرجوع حيدد الذي للضريبة

 مدخل إلى الضريبة المؤجلة :أوال
 وجود اختالفات إىل يؤدى الضريي والربح احملاسي الربح بني االختالفإن : مفهوم الضرائب المؤجلة-0

 ضريبة وجود إىل مؤقتة تؤدى واختالفات، ؤسسةامل على مستقبليا أثرا دثحت   وال املالية السنة بنهاية تنتهع ،دائمة
وبالتايل فإن ( مؤجل ضريي التزام و أ أصل ضريي)النقصو أ بالزيادة املستقبلية احملاسبية الفرات  على تؤثر مؤجلة

 638.القوائم املالية ىف واإلفصاح القياس ستأثر على املؤجلة هذه الضريبة 
ميكن ردها يف فرة  ،على أهنا  ضريبة مستحقة الدفع (م م  ن)عرفها  : تعريف الضريبة المؤجلة:   -5

للدفع   قابل  األرباح  ضريبة عن  مبلغ إىلالنظام احملاسي املايل  قسمهامستقبلية نتيجة معامالت سابقة وقد 
، 639مالية مستقبلية  سنوات  خالل )  أصول  مؤجلة  ضريبة  ( قابل للتحصيل وأ )  خصوم  مؤجلة  ضريبة)

اخلصوم  – مؤجلة مع مضمون  املعيار احملاسي الدويل الذي ميَّز بني حالتني ضرائب متوافقا جاء هذا التعريفوقد 
 الفقرات(.)قابلة لالسرداد يف فرات مستقبلية) -األصول – مؤجلة ضرائب، (مستحقة يف فرات مستقبلية) -

 (00 رقم الدويل احملاسبة معيار: 25 إىل 05 من
 Taxable Differences روق ات الضريبية  الف -   ثانيا  

 الضريي والدخل احملاسي الربح بني التساوي عدم عن الناجتة الفروق هع: تعريف الفروق ات الضريبية   -0
 : 640نوعني اىل تصنيفها ميكن : أنواع الفروق ات الضريبة   -5

 فروق هعو  دائمية اختالفات عليها مايطلقو أ:  Permanent Differencesدائمة   فروق:  - أ
 بنود وهع الدائمة أي أن الفروقات، خرىأعلى فرات  تنعكس وال والربح الضريي احملاسي الربح بني مستمرة

                                                                   
 1، اجمللد 02العدد االقتصادية العلوم ، جملةبينهما لتقريبا الضريبية وإمكانية والقواعد المحاسبية القواعد بين المهمة الفروقات ،ياسني اخلالق سلمان،عبد داود 637

 .008:،ص0228،
 و املراجعة، احملاسبة مؤمتر ورقة حبثية مقدمة ضمن فعاليات،،المصرى الضريبى والتشريع المصرية المحاسبة معايير ضوء فى المؤجلة الضريبة حساب محاد، العال عبد طارق 638
 .02 :ص ،0229 مشس، عني جامعة التجارة، كلية
 .09:،مرجع سابق،ص08اجلريدة الرمسية رقم  ،032املادة  ،0الفقرة  - 639
 كلية جملة دراسات ادارية،، الضريبية المحاسبة الى الضريبي التحاسب من للتحول رؤية 13 المحاسبية والقاعدة 12 الدولي المحاسبي المعياراألحد، عبد فريد عالء 640

 .023،022:،ص0202 ،03،العدد 2 ة، اجمللدالبصر  جامعة /واالقتصاد اإلدارة
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 عليها األمثلة ومن، للضريبة اخلاضعة األرباح عند احتساب االعتبار بعني ؤخذت   ال اليت واملصروفات اإليرادات
 :641 يلع ما
 ؛اخلاصة الرفيه مصروفات •

 ؛الضريبة من عفىامل اإليراد
 ؛الصناعية غري املباين مثل املال رأس مع تدخل ال اليت املوجودات اندثار •
 .واخلريية السياسية التربعات •
 واإلطار الضريي القانون بني االختالف يؤديTemporary Differences : مؤقته   فروق: - ب

  642؛ فرةلل الضريي الربح من قلأ احملاسي الربح جتعل حبيث فروق مؤقتة لنشوء للمؤسسة احملاسي
 لألصل املرحل املبلغ بني فروق على أهنا ،زمنيةال فروقال وأ ختالفاتاإل عليها يطلق ماو أوتعرَّف الفروق املؤقته 

 قبوله مت عما دفريا خيتلف احملاسي  الربح على محل ما يأ، الضريبية وقاعدته العامة امليزانية  يف اإللتزام  وأ
 القوائم املالية يف تدرج اليت واملصروفات اإليرادات بنود وهع املؤقتة وأ الوقتية الفروقات ي ان أ، 643ضريبيا

 .خمتلفة  سنوات يف الضريبة وحسابات
 املؤقتة والفروق للضريبة اخلاضعة املؤقتة الفروق اىل املؤقتة الفروق تنقسم: أنواع  الفروق المؤقته  0-ب

 الضرييو احملاسي أ الرحبني أحد حساب يف املصاريف وأ بااليردات لالعراف جانتنت تانواللَّ  القابلة لالقتطاع
وعلى هذا ميكن ، املؤجلة لنشوء الضرائب يؤدي مما، االخر حساب يف هبما االعراف دون الفرات من لفرة

 :مايلع تقسيم الفروق الوقتية اىل 
 هع Taxable Temporary Differences : للضريبة خاضعة مؤقتة فروق  0-0-ب

 الفرات ) اخلسارة الضريبية(  الضريي الربح حتديد عند للضريبة خاضعة مبالغ عنها ينشا سوف مؤقتة فروق
 .اإللتزامو ا لألصل املسجل املبلغ سداد وأ اسرداد يتم عندما املستقبلية

                                                                   
 .032: ، مرجع سابق،صبينهما التقريب الضريبية وإمكانية والقواعد المحاسبية القواعد بين المهمة الفروقاتاخلالق، سلمان،عبد 641
 العراقي االوسط الشرق لمصرف اختبارية اسةدر )المالية على القوائم الدخل ضرائب ( 12 ) الدولي المحاسبة معيار تبني عدم أثرالعجيلع، هزاع تركع عمر 642

 .00:،ص0200/0203األوسط، الشرق األعمال جامعة كلية احملاسبة، يف املاجستري ،رسالة (لالستثمار
 .023:ع سابق،صمرج، الضريبية المحاسبة الى الضريبي التحاسب للتحولمن رؤية 13 المحاسبية والقاعدة 12 الدولي المحاسبي المعياراألحد، عبد فريد عالء 643
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 هع: Detectable Temporary Differences ( الخصم( لالقتطاع ق ابلة فروق 5-0-ب
 للفرات ) الضريبية اخلسارة) الضريي الربح حتديد عند لالقتطاع قابلة مبالغ عنها ينشا سوف مؤقتة قفرو 

 .اإللتزامو أ لألصل املرحل املبلغ سدادو ا اسرداد يتم عندما املستقبلية
، املؤقتة الضريبية الفروق مبالغ وقياس حساب ميكن: المؤقتة الضريبية الفروق وقياس تحديد - 3

 املصروف وطريقة الدخل مدخل خالل منو أ، الضريي األساس امليزانية وطريقة مدخل خالل من دهاوحتدي
 .644اإليرادو 
 على فقط ينصب ال الفروقات املؤقته أثريإن  : ق ائمة الدخلو قته على الميزانية  أثر الفروق ات المؤ  - 4

 أى، قصري األجل يكون ما منها أن أيضا   الفروق تلك خصائص ومن، امليزانية إىل أيضا ميتد الدخل ٕوامنا قائمة
 حيث األجل طويل الفروق يكون هذه من اآلخر والبعض، حدوثها لسنة تنعكس آثاره يف الفره التاليه مباشره 

 .645الثابتة  األصول الكتذلك إه مثال، فيها نشأت الىت  ةللفر  التالية الفره  من أكثر ىف آثارها تنعكس
 قابلة ضريبة يف متمثلة أصول مؤجلة ضرائب تنقسم الضريبة املؤجلة إىل: المؤجلة  مكونات الضريبة - ثالثا

 (اجلارية  الضريبة حقوق)للدفع   قابلة ضريبة هع خصوم مؤجلة وضرائب(   اجلارية الضريبة ديون)لالسرجاع 
 واملعاجلات تعديالتالو أ القريب املستقبل يف الداخلع لنشاط اإلثبات احملاسي بني الزمين الفرق بسبب وتنتج

 .املالية املوحدة القوائم إعداد إطار عن الناجتة احملاسبية
األصل املؤجل يتمثل يف زيادة الضرائب : Deferred Tax Assetsاألصول الضريبية المؤجلة  :0

يف  ارق املؤقتهو اليت ترجع للف، و اليت ميكن اسردادها يف الفرات املستقبلية، و املستحقه عن املده احلالية
 احملاسبة يف ساسيةأ قضية املؤجل الضريي باألصل االعراف عتربوي  ،646اإلستقطاعات اليت توجد هناية املدة احلالية

إذا ما قارنا و ، ال أم املالية قوائمها يف الضريبية باألصول االعراف املؤسسة على كان ذاإ فيما ،ضرائب الدخل عن

                                                                   
 احملاسبة، كلية يف ماجستري ،رسالةالضرائب على القياس واإلفصاح عن ضرائب الدخل في القوائم المالية لشركات المقاوالتحممد، كامل مجال:ملزيد من التفضيل ارجع  644

 .0200القاهرة، جامعة – التجارة
 الدخل لضريبة الخاضعة العمانية المساهمة( الشركات على بالتطبيق مقارنة تحليلية دراسة المالية القوائم فى الدخل ضرائب عن المحاسبة مصطفى، السيد العزيز عبد 645
 . 22 :ص ،0882 ،50العدد  . القاهرة جامعة . التجارة كلية. والتأمين واإلدارة المحاسبة مجلة ،الشركات على
و  ة،جملة الكوت للعلوم اإلقتصادية و اإلدارية،كلية اإلدار ب الدخل في البيئة العراقيةالخاص بضرائ 12مدى امكانية تطبيق المعيار الدولي عامر حممد سلمان، 646

 .2:،ص01،0202العدد اإلقتصاد،جامعة واسط،
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 وأالدولية  احملاسبة معايري يف سواء،  أن هناك تتطابق جند االصل ممفهو  واملؤجل  الضريي االصل تعريفبني   
 :647وهع   األصل تعريف يتضمنها اليت االعراف معايري حيققفهو ، النظام احملاسي املايل

املؤقتة  الفروقات نشوء عند، نالحظ أن "للمشروع تتدفق مستقبلية اقتصادية منافع األصل عن ينجم" -
 ويف، اجلارية للفرة مصروف الضريبة من أكرب (اجلارية الضريبة) املستحق الضريبة مبلغ نيكو  لالقتطاع القابلة

 أقل ليصبح(اجلارية الضريبة) املستحق مبلغ الضريبة بتخفيض الفروقات هذه انعكاس يساهم الالحقة السنوات
 .اجلارية الفرة هناية يف محتملة منفعة اقتصادية ميثل وهذا، الضريبة مصروف من

 بتخفيض مبلغ املنافع هذه وتتمثل، "األصل في المتجسدة االقتصادية المنافع على المؤسسة تسيطر" -
 دون غريها وحدها املؤسسة حق من ذلك يكون حبيث الالحقة للسنوات املستحق الضريبة

 قيمة على تقدير املؤسسة قدرة اهلامة املتطلبات من ويعترب "االصل لقيمة موثوق بتقدير القيام إمكانية" -
 .مستقبال لالسرداد القابلة األصل

 املؤجل يعرب عن اإلتزام الضريي:Deferred Tax Liabilities اإلتزامات الضريبة المؤجلة  : 0
الزيادات يف الضرائب املستحقة يف السنوات املستقبلية نتيجة الفروق املؤقته اخلاضعة للضريبة واليت توجد يف هناية 

 االعراف مبصروف باملصروفات االيرادات مقابلة ومبدأ املالية السنوات استقالل مبدأ يفرض، و السنة احلالية
 فرة بنهاية  املؤسسة تواجه بااللتزامات اليت االعراف معايري إن وباملثل، املؤجل الضريي لاللتزام املقابل الضريبة

 بالتزام االعراف ضرورة أيضا تفرض، اسي املايلالنظام احمل وأاملالية   للتقارير الدولية املعايري سواء، التقارير عدادإ
 : 648وهع االعراف بااللتزام شروط حيقق أنه طاملا مؤجل ضريي

 .سابق حلدث نتيجة ( ضمينو أ قانوين) حايل التزام املشروع على يكون أن   -0
 زامااللت لتسديد االقتصادية للمنافع اجملسدة للموارد صادر تدفق سيتطلب أنه احملتمل من -0

 من اململوكةو أ عليها املسيطر االقتصادية باملنافع مستقبلية تضحيات عن املؤجلة الضريبية االلتزامات تعرب حيث
 املستقبلية الفرات يف املنافع هبذه التضحية وحن سيدفع املؤجلة الضريبية االلتزامات تسوية وإن املؤسسة قبل

                                                                   
 ،(لالستثمار راقيالع االوسط الشرق لمصرف اختبارية دراسة)المالية على القوائم الدخل ضرائب ( 12 ) الدولي المحاسبة معيار تبني عدم ثرالعجيلع،أ هزاع تركع عمر 647

 .02: مرجع سابق،ص
 .00:املرجع نفسه،ص 648
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 املؤجل الضريي لالعراف بااللتزام اهلامة العناصر من يعد ثحي، االلتزام ملبلغ به موثوق تقدير عمل ميكن -3
 للتطبيق القابل الضريبة ومعدل للضريبة اخلاضعة الفروقات املؤقتة مبلغ حتديد على املالية الفرة بنهاية املؤسسة قدرة

 .به االعراف الواجب املؤجل الضريي االلتزام وبالتايل مبلغ املستقبلية الفرات يف
 معالجتها  المحاسبية وفق النظام المحاسبي المالي  وتسجيل الضرائب المؤجلة في القوائم  : رابعا

 :649 عن النامجة  املؤجلة النتائج الضرائب حساب ويف يزانيةملا يف تسجل: تسجيل الضرائب المؤجلة -0
  مالية لسنة  اجلبائية  النتيجة  احلسبان يف وأخذه  ما عبء وما أ نتوج مل احملاسي اإلثبات بني  زمين اختالل -

 ؛  متوقع مستقبل يف الحقة
 ضرائب وأ  جبائية  أرباح  إىل  نسبتها  كانت  للتأجيل إذا  قابلة  ضريبية  قروض وأ  جبائع  عجز   -

 ؛  منظور  مستقبل  يف  حمتملة  مستقبلية
 . مدجمة  مالية  كشوف  إعداد  يف إطار  متت  معاجلة  وإعادة،  وإقصاء،  ترتيبات -

  كل  إىل  بالنسبة  احلسابات  يف  مؤجلة  خصم لضريبة وأ  أصل  يدرج ،  مالية  سنة  إقفال  عند
 .  ضريي  منتوج وأ  عبء  الحقا  عليها  أن يرتب  حيتمل  الزمنية  الفوارق  هذه  كانت  إذا  الفوارق الزمنية

،  الضريبية اجلارية  الدائنة  احلسابات  عن  وللألص  ملؤجلةا الضرائب  متيز  احلسابات مي تقد  مستوى  ويف
 . اجلارية  الضريبة  ديون عن  املؤجلة  اخلصمية  الضرائب بني  ما  وميييز

للسنة   إقفال كل  مراجعة  عندو على ضرورة حتديد   (ن م م )من قانون  032للمادة  3كدت الفقرة أ
  ينجز  اليت  السنة املالية  من  نتظرةملا وأ  اإلقفال  تاريخ  يف  به  عمولملاجلبائع ا  التنظيم  أساس  على  املالية

  كما أكدت ذات الفقرة على أن  هناك،  التحيني  حساب  دون  اخلصم اجلبائع  يسوى وأ،  خالهلا  األصل
، األجل انقضاء  وتاريخ،  املبلغ،  نشأملا  ( امللحق  يف  املؤجلة جيب تظهر  الضرائب  هذه ختص  معلومات

 ).  احلسابات  يف  واإلدراج،  احلساب  وطريقة
 للمعايري طبقا املؤجلة الدخل لضرائب احملاسبية املعاجلة اعتماد مت:  المؤجلة للضرائب المحاسبية المعالجة  -5

 : (033/032)، (180/183) احلسابات خالل من، الدولية احملاسبية
 دائنا؛ 692 حساب جعل مقابل، دينام 133 حساب جيعل، املؤجلة األصول ضرائب حالة يف -

                                                                   
 .09:ص ،032املادة  ،0الفقرة  ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  649
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 .مدينا 693 حساب جعل مقابل، دائنا 134 حساب جيعل، املؤجلة اخلصوم ضرائب حالة يف -
 األجنبية بالعملة العمليات: و عقود اإليجارالتمويلي  الثانيالمطلب  

 :التالية العناصر إىل املطلب هذا يف سنتطرق
 (ن م م  )اسبي لها وفق  جيل المحالتسو الفرع األول عقود اإليجار التمويلي  

 تعريف عقد اإليجار التمويلي :أوال
 أصول إجيار يتضمن "املستعمل" واملستأجر "املالك" املؤجر بني ف عقد اإلجيار التمويلع على انه عقديعرَّ 

، هلا ومستعمال حائز ا واملستأجر لألصول مالكا املؤجر ويظل، املستأجر مبعرفة بائعو أ دمن مور   اختيارها يتم معينة
 على يلقعو أ، املستأجر احلق التمويلع اإلجيار عقد واليعطع .اإلجيار مدة خالل عليها يتفق معينة أجرة دفع مقابل
 ؛ 650العقد انتهاء بعد وال العقد خالل األصول بتملك التزام ا عاتقه

 املشري قيام هبدفرأمسالية ليس  أصول متويل على أنه عملية التمويلع التأجري عقد  جاء تعريفكما 
 متفق إجيارية قيمة أداء مقابل  إلستخدامها للعميل منح فرصة  هبدف  للمستأجر  وإمنا متليكهاو األصل أ بتمليك

 ، 651أطراف أربعةو أ ثالثة بني أساسا العملية وتقوم، عليها
 املتعلقة ملكافآتاملخاطر وا مجيع حيول عقدو وه، الرأمسايل بالتأجري كذلك  التمويلع التأجري عقد  ويسمى

 عمره معظم خالل املستأجر استعمال األصل من االقتصادية املنافع على حيصل املستأجر أن لكون، بامللكية
 املتعلق التمويل ومصروف لألصل العادلة للقيمة تقريبا ومسا احلق ذلك مقابل مبلغ بدفع التزامه مقابل اإلنتاجع

 ميزانيتهم يف والتزامات كأصول التمويلية اإلجيار بعقود ملستأجرونيعرف ا، اإلجيار عقد مدة بداية وعند، به
 اإلجيار لدفعات احلالية بالقيمة، أقل كانت إذاو أ املؤجرة للممتلكات العادلة مساوية للقيمة مببالغ العمومية

 . 652الدنيا
  املؤجر  وجبهيتنازل مب  اتفاق على أنه  اإلجيار  عقدعرَّف ومن جهته عرف النظام احملاسي املايل 

  التمويل  وإجيار، عديدة  دفوعات وأ ةواحد  ةدفع  مقابل  استعمال أصل  حق  عن،  حمددة  ملدة  للمستأجر

                                                                   

 .02:،ص2005 الوطنية،فلسطني، النجاح ، رسالة ماجستري،جامعةالضريبي التمويلي وتنظيمه التأجير عقد في القانونية النواحيبلعاوي  خالد عمر صفاء 650
651 Alsugheyer, Bilal Rabah& others; Leasing in Development Guidelines for Emerging Economic, 
2ndEdition ,(IFC) International Finance Corporation, World Bank Group, Washington, 2009. 

 .39:،ص0221والتوزيع، للنشر العريب عمكتبة اجملتم عمان، ،المالي والتحليل المالية اإلدارة في مقدمةحممد،، مفلح عقل 652
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  إىل  صلة مبلكية أصلال  ذات  نافعاملو   مخاطرلل  كلع  شبه    حتويل  عليه عملية  ترتب  إجيار  عقد وه
  البسيط  اإلجيار  عقد  يعين، و  حتويلها  عدم وأ  العقد  ء مدةانتها  عند  امللكية  بتحويل  مقرون،  مستأجر

  إجيار  عقد وأ  متويل  كعقد إجيار  إجيار  عقد  وتصنيف،  التمويل  إجيار  عقد  آخر غري  إجيار  عقد  كل
 653العقد  شكل  من  بدال )  الصفقة  ( التجارية  ملعاملة ا  على واقع  يتوقف  أمر  بسيط
 كعقد اإلجيار عقد تصنيف إىل تقود أن املفروض من اليت األمثلة بعض هذه: اإليجار ة عن عقودأمثل:ثانيا  
 :654متويلع إجيار

 ، اإلجيار  انقضاء مدة  بعد  ملستأجر ا  إىل  حمولة  األصل  ملكية -
يف   قيقيةاحل  قيمته  عن  كافية  بصورة  يقل  األصل بسعر  شراء  خيار  ستأجرملا  مينح  اإلجيار  عقد - 

  يف  احلق  هذا  باستعمال  معقول  نتيق    يكون هناك  حىت ،اخليار  حق  دارسة فيه  ميكن الذي  التاريخ
 ؛ اخليار  هذا  حتقيق  فيه  ميكن  التاريخ الذي 

  اكهن  يكن  مل  ما  إذا  ذاته  لألصل  احلياة االقتصادية  مدة  من  األكرب  اجلزء  تغطع  اإلجيار  مدة - 
 ؛حتويل للملكية

شبه   إىل  األقل  على  ترتفع  اإلجيار  هذا  تضىمبق الدنيا احملينة  ملدفوعات ا  قيمة  اإلجيار  عقد  بداية  يف - 
 ؛ؤجرملا  لألصل  احلقيقية  القيمة  كامل

تعديالت    عليها  يدخل  أن  دون  املستأجر  إال  خاصة واليستعملها  طبيعة  ذات  املستأجرة  األصول - 
 .كبرية

 وتبين اعتماد مت:  655المالي المحاسبي للنظام طبق ا تمويل-اإليجار لعقود المحاسبية المعالجة:ثالثا  
تسجيلها  يتم كان ما بعد امليزانية خالل من تعاجل أصبحت حبيث، عتمويلال اإلجيار لعقود جديدة حماسبية معاجلة

 دخول تاريخ عند حماسبيا يسجل متويلع إجيار عقد لحم يكون أصل كل ،  النتائج حسابات جدول خالل من
 :كاآليت القانوين الشكل على االقتصادي اجلوهر تغليب احرام مبدأ مع التنفيذ حيز العقد

 
                                                                   

 .08:ص ،035املادة  ،0الفقرة  ،مرجع سابق،08اجلريدة الرمسية رقم  653
 .نفس الفقرة 654
 .252 :،صمرجع سابق، العربية البلدان في االستثمارات جلب في الدولية المالي اإلبالغ معايير دورشعيب شنوف، لعلى رمضاين، 655
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 المستأجر عند -0
 الدنيا مبقتضى للمدفوعات احلالية بالقيمةو أ العادلة بقيمته امليزانية أصول يف املستأجر املايل األصل يسجل -

 مثنا؛ أقل األخرية هذه كانت ذاإ اإلجيار
 .للميزانية املايل اخلصم مبلغ بنفس املستقبلية اإلجيارات دفع التزام يسجل -

 :التايل  وعلى النح  سير الحساباتويكون 
 21 فرعع مدينا حساب الثابتة القيم حسابات إحدى جيعل حبيث، األصول يف متويل -اإلجيار عقد يسجل
تسديد  يتم وعندما.(الدائن اجلانب يف 167 حساب) العقد هبذا اخلاص يونالد حساب اخلصوم يف ويقابله

 مدينا جيعل املالية املصاريف حساب وكذلك، السداد مببلغ مدينا 167 حساب جيعل االتفاق حسب الدفعات
 املؤسسة تسجل أن جيب احلساب كما على شراء عملية مثل يسجلو أ اخلزينة حساب الدائن يكون اجلانب ويف
    رقم الدويل املعيار احملاسي وأ، عشر السادس الدويل احملاسي للمعيار طبقا وذلك االهتالك األصل استأجرت اليت
املتعلقة  املايل احملاسي النظام حسابات خالل ومن، مادي غري أصل التمويلع االجيار حمل األصل كان اذا  38

 .باالهتالكات
 عقد يف االستثمار لصايف مساوي مبقدار مدينة ذمةعرضه ك ويتم، األصل يف يسجل: المؤجر عند -5

 املؤجر لدى العقد مدة خالل اإليرادات تسجل( موزعو أ صانع املؤجر كان إذا العادلة بالقيمة)اإلجيار أو
 :التمييز بني مع كليهما واملستأجر

 .الصايف ارلالستثم ثابتة دورية مردودية نسبة عن ترجم صيغة أساس على احملددة املالية الفوائد -
 ؛الرئيسية املستحقات تسديد -

 :التايل  وعلى النح  سير الحساباتويكون 
 وال، 274 حساب (الثابتة املالية القيم) األجل طويلة احلقوق يف متويل -اإلجيار عقد حمل األصل مبلغ يسجل

 يسجل يف صيلالتح وعند.األصل هذا امتالك عقد لديه املؤجر كانو ول حىت املمتلكات ضمن تسجلها ميكن
 .املالية األصول إيرادات 762 وحساب متويل-اإلجيار بعقد خاصة وحقوق قروض حساب 274 الدائن اجلانب
 .مدينا اخلزينة تسجيل حساب مقابل
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 اعتماد مت بق وأن أشرنا فقدسكما : 656يتمويلال اإليجار لعقود المحاسبية المعالجة أمثلة عن  :رابعا  
 يتم كان ما بعد امليزانية خالل من عاجلت   أصبحت حبيث، عتمويلال اإلجيار لعقود جديدة حماسبية معاجلة وتبين

 :التالية األمثلة نتناول سوف ذلك لتوضيح، و النتائج حسابات جدول خالل تسجيلها من
 رتق احملاسبية فاملعاجلة، طائرة لشراء البنك من سنوات 5 ملدة مليار 5 مبلغ باقراض للطريان شركة قيام بافراض
 الشركة؛ ميزانية يف األصول عناصر ضمن تسجل الطائرة حتمية

 على الشراء مثن تقسيط مع مباشرة هلا املنتجة الشركة من املبلغ بنفس الطائرة بشراء الشركة قامت ما حالة ويف
 ميزانية يف األصول عناصر ضمن الطائرة وتسجيل، الشراء عملية رمسلة تتم أن جيب أيضا هنا، سنوات 5 مدار

 الشركة؛
 إجيار أقساط سداد مع، متويل-اإلجيار عقد مبوجب سنوات 5 ملدة الطائرة باستئجار الشركة قامت إذا لكن

 احملاسبية للمعايري طبقا لكن.الصفقة تلك عن التقرير كيفية حول املشكل يطرح هنا، ألقساط الشراء مساوية
 لألصل العادلة بالقيمة امليزانية يف -املثال هذا يف ئرةالطا -املؤجر تسجيل األصل املستأجر على جيب فانه الدولية

 منافع أغلب نقل وقد املؤجر أن كما،  املستقبلية ألقساط اإلجيار احلالية القيمة رمسلة طريق وعن، الشراء سعر وأ
 تمويليةال االجيار عقود حقوق وتعويضه حبساب امليزانية من املعين األصل استبعاد فيجب للمستأجر امللكية وخماطر

 املايل؛ احملاسي النظام يف 274 حساب خالل من
 :التاليتني القيمتني بإحدى يتعلق مببلغ الديون األصول ويف يف حماسبيا التمويلية اإلجيار عقود كما تسجل

 املستأجرة؛ للسلعة العادلة القيمة -

 احملسوبة لإلجيارات الدنيا احلالية القيمة -

 .اإلجيار لعقد مناملتض الفائدة معدل أساس على

 
 
 

                                                                   
 .252 :،صنفس املرجع 656
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 التمويلي التأجير بعقد المرتبطة المخاطر: الفرع الثاني  
 : 657هذه املخاطر أهم توضيح وميكن التمويلع املصدر هذا إطار يف حتدياتو أ معوقات عدة هناك

 تعاقدامل الفنية وباملواصفات، عليه املتفق الوقت يف األصل بتسليم الرأمسايل األصل صانعو أ املنتج وفاء عدم -
 .عليها

 .لألصل الرأمسايل املنتج أمام بالتزاماته الوفاء وعدم املايل الوسيطو أ املمولو أ املؤجر إفالس  -
 عدم عن فضال، العقد يف املدة احملددة عن التأخريو أ، اإلجيارية باألقساط بالوفاء االلتزام وعدم املستأجر إفالس -

 حالة يف خاصة، املؤجر إىل إرجاعه وعدم بيعهو أ، إصالحه عدمو أ، عليه والتأمني األصل صيانة على احلرص
 .عالية تشغيلية فنية بكفاءة خربات وجود عدم

 الضريبية املعامالت وخماطر، هبا التعامل املتفق للعمالت الصرف أسعار يف التقلب :العامة االقتصادية املخاطر  -
 .املالية واألزمات، الرأمسالية األصول لتدفق شجعةم ضريبيةو أ مجركية إعفاءات وجود وعدم، وازدواجها، وتغريها

 األبعاد ضعف أمام خاصة، اخلالفاتو أ وللمنازعات للتحكيم االلتزام وعدم، وبنوده االتفاق أحكام تنفيذ عدم  -
  للمؤسسات واالفتقار، الداعمة األساسية البىن جبانب ضعف الضمانات وضعف، النامية البلدان يف التشريعية

 .اجملال هذا يف العامة ةالتمويلي
 أثر اإليجار التمويلي على القوائم: الفرع الثالث  

 خالل زيادة من، احلقيقة من أفضل الدخل وقائمة امليزانية من كل إظهار على اإلجيار التمويلع يساعد
 ويرجع، ( سةاملؤسقيمة  يف يؤثر ال ذلك كان وإن) كليهما وأ لألصول الدفرية القيمة تقليل وأ احملاسي الربح
، القروض على إليها الفوائد مضاف ا االهتالك مدفوعات إمجايل من أقل تكون االستئجار أقساط أن إىل ذلك

، احملاسي الدخل زيادة ذلك يرتب على وسوف، استئجاره من بدال األصل شراء مث االقراض حالة يف وذلك
 احملاسي الدخل صايف يف الزيادة من أكرب زيد مبعدلي سوف االستثمار على العائد معدل فإن ذلك إىل وباإلضافة

 .العمومية امليزانية يف يظهر ال املستأجر ألن األصل أقل تكون لألصول الدفرية ألن القيمة نظر ا

                                                                   
،رسالة ماجستري يف احملاسبة، جامعة الشرق العوامل المؤثرة في حجم اإليجار التمويلي لشركات المقاوالت و المؤسساتفي األردن دراسة إختباريةد مصطفى اهلندي،أمح 657

 35:،ص0203األوسط،
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 حتصل أهنا  دام ما بديلة استثمارات يف واستخدامها، بأمواهلا املؤسسة احتفاظ من التمويلع اإلجيار نميك  
 بإمتام األصول تأجري يف املتخصصة الشركات تقوم، و شرائه إىل احلاجة دون إليه حيتاج الذي األصل خدمات على
 يقلل مما واملتكررة النمطية اإلجراءات من جمموعة عادة فهع تتضمن مث  ومن االستئجار عمليات من كبري عدد
 مؤسساتلل متثل االستئجار يةعمل فإن األسباب هلذه، املستأجرة تتحملها الشركة اليت اإلدارية التكاليف من

 من أقل التمويل من النوع هذا تكلفة أن كما،  األجل طويلةو أ املتوسطة مصدر ا لألموال اخلدمة هلذه الطالبة
 والسندات؛ كاألسهم األخرى التمويل املرتبطة مبصادر التكاليف
النفقات  مجيع جتنب من هانميك   االستئجار طريق عن إليه حتتاج الذي األصل على املؤسسة ن حصولإ
 اإلجراءات الالزمة جتنب من أيض ا هانميك   كما،  املتاحة الرأمسايل اإلنفاق فرص وتقييم حتليل بعملية املرتبطة

 يتطلب حيث، العامة يف املشروعات خاصة وبصفة، األصل شراء عملية إلمتام الضرورية املوافقات على للحصول
 األموال حجم بكرب يتميز رأمسايل إنفاق بأي قبل القيام الرقابية احلكومية اهليئات بعض موافقة على احلصول األمر

 .658فيه املوظفة
املوضوعية طاملا ان هذه االصول تعترب و ضفع على القوائم املالية املصداقية تن رمسلة عقود التاجري التمويلية إ

باإلضافة اىل ، خيار عدم متلكها ضمن املوجودات اليت سوف تؤول ملكيتها يف هناية املدة املسأجر دون وجود
 . 659حتمل املستأجر خماطر ومنافع امللكية

 فيما يخص عقود اإليجار   scf ,pcnمق ارنة بين   : الفرع الرابع
أما ، طبيعتها حسب تكونو  طرف املستأجر من متويلع كإجيار اململوكة األصول يف النظام احملاسي املايل تقدم

 السلعة كانت هذه إذا إال التاجر حماسبة يف تظهر أن ما ميكن لسلعة ال إنهف الوطين احملاسي املخطط حسب
 مع يتعامل حيث اإلقتصادي احلدث هلذا يتطرق مل الوطين احملاسي املخطط، وبالتايل فإن ممتلكاته ضمن

 مبدأ املايل احملاسي النظام تبىنفلقد ، االقتصادي اجلوهر القانوين وليس الشكل حسب االقتصادية األحداث
 احملاسبية املعاجلة على املبدأ هذاقد أثر و ، القانوين الشكل على الواقع االقتصادي تغليب مبدأ يف يتمثل جديد

                                                                   
 االقتصادية للعلوم دمشق جامعة ،جملةاالستثمارات تنفيذ في مثلاأل التمويلي القرار اتخاذ عملية في وأثرها Leasing التمويلي االستئجار مشكالتمحوي، صالوم فواز 658

 . 009:، ص2005 ،0 العدد  21 ، اجمللد ،والقانونية
دراسة تطبيقية على المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في –معوقات تطبيق نظام التأجير التمويلي كأداة لتمويل المشروعات اإلقتصادية أمحد توفيق بارود، 659

 .39:ص 0200،رسالة ماجستري، اجلامعة االسالمية غزة، -فلسطين
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 املعيار تبين ويندرج اعتماد مفهوم االجيار التمويلع ضمن تبين ، اإلجيار التمويلية عقوداحملاسبية ل عاجلةامل ظهرت
 .عمويلر التاإلجيا عقود بةحماس يعاجل الذي، عشر السابع احملاسي

  األجنبية بالعملة العمليات:  الفرع الخامس
 حسب الوطنية بالعملة األجنبية بالعملة اقتناءها مت اليت األصول تسجيل نص النظام احملاسي املايل على 

 ويتم، التارخيع فالصر  بسعر الوطنية بالعملة حتويلها جيب األجنبية بالعملة املقدمة الديون احلايل أما الصرف سعر
 حالة يف املالية ويف النواتج اخلسارة حالة يف املالية األعباء يف الصرف سعر يف التغري عن الناجتة الفوارق تسجيل

 .الربح
  االمتيازات الممنوحة  للمستخدمينو  األجل طويلة العقود:  الثالث  المطلب  

 جاء به النظام احملاسي املايل اجلزائري مقارنة اليت  اجلديدةتعترب العقود طويلة األجل من أهم املفاهيم 
 املفهوم تزايد احلاجة إىل تطبيقاته بفعل املشاريع العمومية الضخمة واليتهذا زاد من أمهية ، و باملخطط السابق

 :التالية العناصر إىل املطلب هذا يف سنتطرقو ، ت ؤطرها بالضرورة عقود اجناز متعددة السنوات
 عقود الطويلة األجل  تعريف: الفرع األول

قطاع اإلنشاءات يف أي دولة يف العامل على رأس قائمة القطاعات االقتصادية اليت تتطلب  يعد         
سهامات كبرية يف جمال تنوع مه هذا القطاع من إقد  نظرا ملا ي   ،سرعة وعناية خاصة يف معاجلة القضايا اليت تواجهها

 .660التوظيف العقود بالنسبة للعقود طويلة األجلو مار الدخل القومع ويف جمال االستث مصادر
  طويلة  العقود  من  عقد  يتضمن :التايل  وف النظام احملاسي املايل عقود طويلة األجل على النحيعر  

 سنوات    يف  منها  واالنتهاء  انطالقها  تقع تواريخ  خدمات وأ  سلع  جمموعة،  خدمة،  سلعة،  األجل إجناز
  : 661يلع  مبا األمر  يتعلق  أن  كنميو  تلفةمالية خم 

 ؛ بناء  عقود  *
 بيئة؛ وأ  أصول  حالة  إصالح  عقود  *
 . خدمات مي تقد  عقود  *

                                                                   
جملة جامعة امللك سعودللعلوم معيار مقترح للمعالجة المحاسبية إليرادات وتكاليف عقود اإلنشاءات طويلة األجل في المملكة العربية السعودية، حممد بن محد املغيويل،  660

 .09:،ص0225، 02اإلدارية،العدد
 .09:، ص033املادة  ،0الفقرة  ،مرجع سابق،08ية رقم اجلريدة الرمس 661
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 المنتجات في إطار العقود طويلة األجلو األعباء  : الفرع الثاني
تدرج األعباء واملنتوجات على أن : 31إىل  00خالل الفقرات من  00الدويل رقم  عيار احملاسياملنص          

اليت ختص عملية متت يف إطار عقد طويل األجل حسب وترية تقدم العملية حبيث ميكن حتديد النتيجة بالتتابع 
حيبذ النظام احملاسي املايل طريقة التقدم  ، (إدراج يف احلسابات حسب طريقة التقدم)مقارنة مبراحل إجناز العملية 

كما ميكن اللجوء إىل طريقة الثانية يف حالة عدم التقدير بصورة وفية   02رقم  كما نص عليها املعيار الدويل
 إطار  يف  متت  عملية ختص  اليت  احلسابات  املنتوجات يف و  إىل إدارج األعباء  (ن م م )حيث أشار ، لنواتجل
  إجناز    قياسيو   لتتابعبا  نتيجة حماسبية  حترير  طريق  عن  العملية  تقدم  وترية  األجل حسب  طويل  عقد 

 أال،  التبسيط  على سبيل    (ن م م )كما مسح  ،  662(التقدم  طريقة  )حسب  يف احلسابات  إدراج  ( العملية
  إدراج يف  ( حمتمال  حتصيلها  يكون  اليت  ملثبتة ا  األعباء  يعادل مبلغ  مبلغ  إال  كمنتوجات  يسجل 

 .663(اإلمتام  طريقة  حسب  احلسابات
 االمتيازات الممنوحة  للمستخدمين: الفرع الثالث

 اجلزائر تبنت أن يعين ما وهذا، اإلمتيازات املمنوحة للمستخدمني إىل املايل احملاسي النظام يف التطرق مت
تدرج    22من اجلريدة الرمسية رقم  0.031 -فحسب املادة  .منافع املوظفني:  05 رقمالدويل  احملاسي املعيار
ري  نشاط  يف  احلسابات   غو ع  اليت مينحها الكيان للمستخدمني  لديه  سواء  أكانوا  يف  وضعية  نشاط  أاملناف

عندما  تكون  الشروط  اليت  و أ، عندما  يؤدي ا ملستخدمون  العمل  املقرر  يف  مقابل  تلك  املنافع  ،كأعباء 
 .نب  لديه  متوفرة  ختضع  هلا  اإللزامات التعاقدية  للكيان  إزاء  املستخدم

لتزامات  الكيان  إيتم  يف  كل  عملية  إقفال  حلسابات  السنة املالية  إثبات  يف  شكل  أرصدة  مبلغ  
منافع  وأ، وتعويضات  مقدمة بسبب  االنصراف  إىل  التقاعد ، وتكميالت  التقاعد ، يف جمال  املعاش 

وحتدد  هذه  األرصدة  على  أساس  ، ه  ووكالئه  يف  شكل أرصدة املمنوحة  ألفراد  ا ملستخدمني  لديه  ولشركائ
ملستخدمني   لديها باستعمال  فرضيات  حسابية  وطرق  اموع  التزامات  الكيان  حيال  لمجإىل  القيمة احملينة  

 .  664حسابية  مالئمة

                                                                   
 .09:، ص033املادة  ،0الفقرة  ،مرجع سابق 08اجلريدة الرمسية رقم  662
 .09:، ص033املادة  ،3الفقرة  ،نفس املرجع 663
 .02:ص ،031املادة  ،0الفقرة  ،نفس املرجع 664
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  طني  أهم إختالف ات النظام المحاسبي المالي عن المخطط المحاسبي الو :بحث الثالث  الم
 

 املالية القوائم عناصر لتقييم العامة القواعدميكن أن نصنف اإلختالفات إىل قسمني قسم خاص ب     
 يت أتى النظام احملاسي املايل  ؛وقسم خاص  بنماذج التقييم اخلاصة ال

 :وسنتطرق خالل هذا املبحث إىل العناصر التالية 
 المالية القوائم عناصر لتقييم لعامةا اإلختالف ات التي مست  القواعد:المطلب األول  

 لتي أتى النظام المحاسبي الوطني  نماذج التقييم الخاصة ا: مطلب الثاني  ال
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 المالية القوائم عناصر لتقييم العامة اإلختالف ات التي مست  القواعد:المطلب األول  
 :سنتطرق خالل هذا املطلب إىل مايلع     

 روط  إدراج األصول والخصوم واألعباء والمنتجات في الحساباتش: الفرع األول  
 أنه حدد شرطني ما يتعلق هبذه اجلزئية يف  خيتلف النظام احملاسي املايل عن املخطط احملاسي الوطين يف

الشرط ،النتائج حسابو  امليزانية عناصر من عنصر ألي احملاسي التسجيل واجبا التحقق حىت بصبح باإلمكان
 حتديدها ميكن قيمةو أ تكلفة أن تكون للعنصر و الثاين ، باملؤسسة مرتبطة مستقبلية اقتصادية منافع توقعأن  األول
غري مباشرة إىل و املنافع االقتصادية املستقبلية يف إمكانية أن يؤدي األصل بصورة مباشرة أوتتمثل   ،وفية بصورة

إىل  أن عناصر األصول اليت يتم احلصول عليها بواسطة  هنا نشري، و ما يعادهلا لصاحل املؤسسةو تدفقات نقدية أ
تستفيد من املنافع االقتصادية و ألن املؤسسة متارس عليها رقابة ، قرض إجياري تستجيب لشروط تعريف األصول

هذا ما يعكس النظرة الواقعية ، و وال يشرط بالضرورة امتالكها حىت يتم تسجيلها ضمن األصول، املستقبلية هلا
 ؛ري احملاسبية جلوهر العملية مبعزل عن شكلها القانوينللمعاي

  .إيرادات األنشطة العادية الناجتة عن بيع السلع يف احلسابات معينة  إلدراج  شروطكما يضع   النظام احملاسي 
 

 (ن م م  )الفصل فيما بينها حسب  و مبادئ تجميع األصول العينية  أ:الفرع الثاني
تعلق بتجميع وجديدة مقارنة مع املخطط احملاسي الوطين يف ما يمببادئ مهمة  (ن م م )لقد جاء          

 : التايل و االصول العينية فيما بينها  على النح
كانت   وعترب  العناصر  ذات القيمة  الضعيفة كما  لميكن أن  ت   : العناصر  ذات  القيمة  الضعيفة -أوال  

وعليه  فإهنا  ال  تدرج  يف  احلسابات  يف شكل  ، يتم  استخدامها  فيها  مستهلكة  متاما  يف  السنة  املالية  اليت
 أهنا على القيم املنخفضة بعض اعتبار يف للمؤسسة اخليار املايل قد ترك احملاسي بالتايل فإن النظام، و تثبيتات
 .هحتمل فورا مبجرد خصمه ويتم عبء اعتبارهاو أ اإلهتالك خمطط وفق إهتالكها ويتم  تثبيتات
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يف  احلسابات   الغيارتدرج  قطع : الغيار  ومعدات  الصيانة  ذات الخصوصياتقطع   –ثانيا  
كان الكيان  يعزم  استخدامها    وعلى  شكل  تثبيتات  إذا  كان استعماهلا  مرتبط  بتثبيتات  عينية  أخرى  

 ألكثر  من  سنة  مالية  واحدة
كانت  عناصر منفصلة  إذا     وتعاجل  مكونات  أصل  كما  ل: ك  األصول المادية الق ابلة للتفكي    -ثالثا  

مع حتديد إهتالك  ، كانت توفر  منافع  اقتصادية  حسب  وترية  خمتلفة  وأ، نتفاع  هبا  خمتلفة اإلكانت  مدد  
 ةعد إىل معني أصل جتزئة بإمكاهنا اليت للمؤسسات يسمح املايل احملاسي أي أن النظام، ؛665كل منها على حدا

 مدة وله حدى على حماسبيا يسجل ،بعينه منفرد كأصل منها عنصر كل اعتبارب، للتحديد قابلة أخرى عناصر
كثر من العناصر أو واحد و اهليكل و يتميز األصل القابل للتفكيك بوجود العنصر الرئيسع ا، و خمتلفة استعمال

كما ،  صة بالتجهيز املعين بالتكلفة اإلبتدائيةيتم تسجيل املكونات يف احلسابات الفرعية اخلا، و لهاألخرى املكونة 
 من التكلفة الكلية للتجهيز؛ وكمثال على ذلك باخرة  نقل  أن تفكيك التجهيز اىل مكونات متميزة ال يغري  

املسافرين واليت ميكن أن تسجل من خالل عناصرها وهع  هيكل الباخرة واحملركات والتجهيزات الكهربائية  
ومنه فان معدالت اهتالكها سوف ختتلف لذا فإن كل عنصر  ، ختتلف يف فرات استخدامهااألخرى وهع عناصر 

 .يسجل على حدا
 األصول  ا لمرتبطة  بالبيئة  وباألمن:رابعا  

املاء أي تلويث  واهلواء أ ويف تلويث األرض أ املؤسسةيف صناعات معينة يكون من احملتمل ان يتسبب نشاط 
باقتناء أصول ، مسنة وتقوم املؤسسة يف هذه احلالةاإل، و الصلبو احلديد و ناعات األمسدة احلال يف صو كما ه،  البيئة

تعترب  األصول وحسب النظام احملاسي املايل ، 666لتحقيق عنصر األمان الصناعع وللمحافظة على البيئة أ
برفع املنافع  االقتصادية    كانت  تثبيتات  عينية  إذا  كانت  تسمح  للكيان وملرتبطة  بالبيئة  وباألمن  كما  لا

 .  حالة  عدم  اكتساهبا  املستقبلية  ألصول  أخرى  قياسا  إىل ما  كان   ميكن  احلصول  عليه  يف
 
 

                                                                   
665 Note méthodologique du CNC, portant première application du SCF, relative aux immobilisations corporelles, 
du 20/03/2011. 

666
 .033:،ص0222الدار اجلامعية االسكندرية،مبادئ المحاسبة الماليةوفقا للمعايير المحاسبية الدولية،عبد الوهاب نصر علع، 
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 تقييم التثبيتات: الفرع الثالث  

مبدأ التكلفة و م به العناصر كقاعدة عامة هتقيَّ  بالنسبة للنظام احملاسي املايل فإن املبدأ األساسع الذي
بامكانية يف حالة توفر شروط معينة وخيتلف النظام احملاسي املايل هن املخطط احملاسي الوطين أنه  مسح ، تارخييةال

 . النفعية القيمة؛اإلنجاز قيمة، العادلة القيمة:وهع على غرار التكلفة التارخيية  طرق أخرى استعمال

 ألصل  لتكلفة االعناصر المكونة  :الفرع الرابع  

ألصل فإن املخطط احملاسي الوطين مل يقدم تعريفا مفصال ودقيقا يشرح تكلفة العناصر املكونة لبالنسبة ل
التكاليف اليت تعترب أعباء و وكذلك األعباء اليت ميكن إدراجها ضمن األصل ، فيه العناصر املكونه لتكلفة األصل

 السنة املالية  

 اإلهتالك:الفرع الخامس  

بطريقة  نقاط معينة بدأ   يفيل عن املخطط احملاسي الوطين يف مسألة اإلهتالك النظام احملاسي املا خيتلف
 للمنافع الكيان استهالك تطور تعكس املايل احملاسي النظام حسب  اإلهتالك طرق حيث أن ، اإلهتالك

 ،اإلنتاج وحدات وطريقة التناقصية الطريقة، اخلطية الطريقة :اعتماد ومت األصل ذلك يدرها اليت االقتصادية
كما ،  موجودة يف املخطط احملاسي الوطين غري اليت كانت اإلنتاج وحدات طريقةإظافة بالتايل مت و  والطريقة املتزايدة

 االنتفاع مدة عنختالف آخر خيص مدة اإلهتالك حيث تعرب هذه األخرية يف النظام احملاسي املايل إنالحظ 
 تاريخ وليس االستغالل بداية تاريخ من وتبدأ، األصل فيها تعملتس أن املؤسسة تتوقع اليت املدة أي ،باألصل
املدة على عكس املخطط احملاسي الوطين الذي يعتمد على، األصل هلذا االقتصادية املنافع استنفاذ تاريخ إىل احليازة
هنا تربز النظرة و ، عتاريخ احليازة وليس اإلنتفا باليت تبدأ  عليها املتعارف لالستعمال العادية املدة ليسو  النفعية

، الواقعية للمعايري احملاسبية الدولية اليت تعتمد يف جوهرها على مبدأ تغليب اجلوهر اإلقتصادي على املظهر القانوين
ايضا هناك نقطال مهمة تتعلق باملراجعة الدورية لإلهتالك الشعء الذي مل يكن موجود يف املخطط احملاسي 

القيمة   واملدة  النفعية  و طريقة  االهتالك    تُدرس  دورياأن   املايل على  فقد حث النظام احملاسي، الوطين
للوتيرة  ففع  حالة  حدوث تعديل  مهم  ، املتبقية  يف  أعقاب  املدة  النفعية املطبقة  على  التثبيتات  العينية
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التقديرات لكع  تعكس   وقعات  ل  التو تعدَّ  ، من  املنافع  االقتصادية الناجتة  عن  تلك  األصول  المنتظرة
كان    ودرج  يف  احلسابات  كما  لفإنه ي  ،  أن  مثل  هذا  التغيري  أمر  ضروري وإذا  تبنيَّ ، هذا  التغري  يف  الوترية

الحظ يضا ي  أ، املالية والسنوات  املستقبليةصص الهتالكات  السنة  لمخويضبط املبلغ  ا، تغري  تقدير  حماسي
تملة اليت يأخذ هبا النظام احملاسي املايل ومل تكن القيمة املتبقية احمل واملتمثل يف ص اإلهتالك خيآخر  اختالف

يف إعادة النظر الدورية يف مدة وطريقة  تتمثلموجودة يف املخطط احملاسي الوطين باإلضافة إىل نقطة أخرى مهمة 
 .النظام احملاسي املايل عليها اليت  حيض اإلهتالك

 تدني قيمة األصول: لسادسالفرع ا

ن النظام احملاسي املايل قد جاء مبفاهيم جديدة تتعلق بالقيمة النفعية أبالنسبة لتدين قيمة األصول فنالحظ 
كذلك إعادة حساب و   UGTووحدة إنتاج السيولة ، استحداث القيمة عن طريق معدالت اإلستحداثو 

 .اسي الوطين مامل يكن موجود يف املخطط احمل وه، و جدول اإلهتالك

 التثبيتات  تقييمإعادة  :الفرع السابع  

يف  هذه العملية اليت كانت ختضع ، إعادة تقييم التثبيتاتبعملية النظام احملاسي املايل   مساح نالحظ
تقيَّم التثبيتات العينية الحقا باستعمال فحسب النظام احملاسي املايل ، املخطط احملاسي الوطين لتشريعات حمكمة

أنه يسمح  مع ، املتمثل يف الكلفة التارخيية بعد طرح االهتالك املراكم واخلسارة يف القيمة، اخليار التفضيلع للتقييم
القيمة العادلة لتقييم التثبيتات العينية الحقا وفق املعاجلة األخرى املرخص هبا  مستعمالإعادة التقييم بللكيان 

دة تقييم التثبيتات العينية إعادة النظر يف مدهتا النفعية اليت على مداها يتم كما تتطلب عملية إعا،  لتقييم التثبيتات
 .ممَّا يستدعع إعداد جدول إهتالك جديد لكل تثبيت عيين حمّل إعادة تقومي، إهتالكها

 عق ارات التوظيف:الفرع الثامن  

يف املخطط احملاسي  جدات النظام احملاسي حيث مل تكن موجودةتمن مس العقارات ا النوع من عترب هذي
 .تقييم هلذه العقاراتو مل يقدم أي معاجلة ا باعتبار انهالوطين  
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 لوجياألصل البيو :الفرع التاسع  
، لوجع غري مفصل يف املخطط احملاسي الوطين كما ال حيضى مبعاحلة خاصةو نالحظ  أن األصل البي

 . العادية تثماراه يندرج ضمن اإلستباعتبار ان

 التثبيتات المعنوية:الفرع العاشر  
شهرة احملل و التجارية و تدرج  القيم املعنوية يف حساب حقوق امللكية الصناعية وفق املخطط احملاسي الوطين 

سنوات على  5اليت تطفأ ملدة و التنمية  تدرج ضمن املصاريف اإلعدادية و التطوير و كذلك نفقات البحث و 
أعباء تدرج يف احلسابات أما نفقات التطوير فرمسل ضمن شروط نفقات البحث تعترب  (ن م م )بينما يف ، األكثر
 .معينة 

     مرحلتني مها أساس على، املؤسسة داخل املعنوية التثبيتات إنتاج تكلفة  املايل احملاسي النظام حدد
 خالل (ن م م )حيث أشار ، األعباء ضمن تسجيلها وجب نفقات البحث تكاليف واعترب، (التطويرو البحث )
النفقات  ونفقات  البحث  أأن كل من  ، 08اجلريدة الرمسية رقم  الواردة يف  000املادة  لفقر اخلامسة منا

تدرج يف  احلسابات  عندما  تكون  مستحقة    أعباءالنامجة  عن  طور  البحث  عن  مشروع  داخلع ؛ هع 
 التنمية عملية عنها ينجم اليت (  ن م م )يها كما يسم  نفقات التنميةو ا)التطوير تكاليف بينما، وال ميكن  تثبيتها

 :   اآلتية شروط هبا توفرت إذا، املعنوية ضمن األصول حماسبيا ترمسل وتعاجل، املؤسسة تطويرو 
   أنه ميكن تقييم هذه املصاريف 
  ووالتطوير  أ أن الكيان ينوي وميتلك القدرة التقنية واملالية وغريها إلمتام العمليات املرتبطة مبصاريف التنمية 

 بيعهاو استعماهلا أ
   أن تكون هذه املصاريف ذات صلة بعمليات نوعية مستقبلية تنطوي على حظوظ كبرية لتحقيق مردودية

 شاملة 

 
                                                                   

  هو تطبيق  نتائج  البحث  أو  غريها  من  ا ملعارف  األخرى  :ث شرح  مصطلح التنمية دقيقا يف مصطلحاته و خنص بالذكر هنا مصطلح البحث و التنمية حي( ن م م)لقد جاء
ملحوظ ، قبل  بداية  إنتاجه   على  تصميم  أو منوذج  من أجل  إنتاج  مواد  أو  جتهيزات  أو  منتوجات  أو  طرق  أو  منظومات  أو  خدمات جديدة  أو  مطّورة  بشكل 

و  احلصول  على   بينما شرح   مصطلح البحث الذي يقصد به  عملية  التحري  األصلية  أو  ا ملربجمة  اليت  يتم  القيام  هبا  من  أجل  الفهم  واإلدراك.التجاري  أو  استعماهلا
 معلومات  علمية    أو  تقنية  جديدة
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 المخزونات: الفرع الحادي  عشر

 فةالتكل متوسط :مها و عند اخلروج  طريقتني  وأيستعمل النظام احملاسي املايل يف تقييم املخزون عند اجلرد 
 احملاسي املخطط يستعمل حني يف الدولية احملاسبة مرجعية مع يتفق ما وه ، وأوال واخلارج  أوال الوارد و ،املرجح
 األول الوارد طريقيت، االستبدال سعر طريقة، املعياري سعر طريقة، مرجحة الوسطية طريقة :وهع طرق أربعة الوطين

 أوال؛ الصادر أخريا الوارد و ، أوال الصادر
 وذلكاملخزون عند اجلرد أو عند اخلروج   ت قييم طرقمن  صقلَّ  املايل احملاسي النظام أن القول ميكن

 تقييم حيث الزراعية خمزونات إىل تطرق كما،  املقارنة إمكانية وحتقيق املؤسسات بني التوافق ألحداث حماولة
تغري   يف،  متأتيني  ربح وأ  خسارة  أي  تتثب، و البيع نقطة يف متوقعة مصاريف منها منقوصا العادلة بالقيمة
اليت   ملالية ا  للسنة  الصافية  النتيجة  يف  البيع  التقديرية لنقاط  التكاليف  منها  منقوصا  احلقيقية  القيمة
 .  منها  أي  فيها  حصل

 األصول المالية الغير الجارية:عشر   الفرع الثاني  

اإلهتالكات االستثنائية و يف املخطط احملاسي الوطين بالتكلفة التارخيية   ةاألصول املالية الغري اجلاريم تقيَّ 
م بتكلفتها عند دخوهلا ضمن أصول املؤسسة كما سبق لتدين قيمة األصول املالية  أما يف النظام احملاسي املايل فتقيَّ 

ص القيمة قصد إثبات وجود أي وختضع الختبار تناق، م يف آخر الدورة بتكلفتها املهتلكةتقيَّ و أن أشرنا إليه و 
 .خسارة حمتملة يف القيمة

 اإلعانات:الفرع الثالث عشر  

 أساس على نواتج ترحل إىل واليت املؤجلة النواتج هلا األويل التسجيل يتماملايل   حسب النظام احملاسي
 اإليراد وبالتايل فإن ،اإلعانة مببلغ لألصل احملاسبية القيمة تضافو أ، األصل املنفعة مدة حسب وعقالين نظامع
املخطط  حسب تدرج حني يف، اإلهتالك عبئ يف بتخفيض مرورا االستعمال مدة يف يؤخر باإلعانة املرتبط

 . اإلهتالك ألقساط تبعا وتتناقص14 ـ/ـ ح) األموال رأس ضمن الوطين احملاسي
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 ناتو المؤ : رابع عشرالفرع ال

 يستبعد اذ، املخطط احملاسي الوطين  يف به املأخوذ لسابقا التعريف عن للمؤونات احلايل التعريف خيتلف
 التزامات شكلت   اليت املؤونات على فقط ىبقِ ي   و، الكربى التصليحاتو  املستقبلية اخلسائر مؤونات، احلايل التعريف

 املخزون ملؤونات بالنسبة احلال وكذلك، املؤونات تشكيل تقليص إىل يؤدي امم، اية الدورةهن يف للمؤسسة حالية
أين  ، سابقا عليه معتمد ماكان عكس على، الصافية جنازهاإ قيمة من كربأ تكلفتها تكون عندما لسجَّ ت   فهع

 التكلفة من قلأ تكلفتها أساس على الدورة هناية يف املخزونات قيمة كانت اذا ما حالة سجل يفت   املؤونة كانت
 667.اإلنتاجو أ للشراء احلقيقية

 ليف القروضتكا:الفرع الخامس عشر  

 مباشرة موجهة كانت إذا إال املالية لدورة حتمل( ن م م )يف ظل بالقروض املتعلقة نالحظ أن التكاليف
 احلالة يف أما االستخدامو أ للبيع جاهزا يكون أن قبل شهر 12 من أقل يتطلب أصل اإلنتاجو أ بناءو أ القتناء

 طبيعتها كانت مهما القرض مصاريف حيمل الوطين احملاسي خمطط حني أن يف، مصاريف مع دجمها يتم العكسية
 .فيها حدثت اليت الدورة إىل

 عناصر حساب النتائج:سادس عشر  الفرع ال

دراج منتجات  األنشطة العادية يتم إفحسب املخطط احملاسي الوطين  عناصر حسابات النتائج بالنسبة ل
،  ون التحويل على أساس حتويل املخاطر للمشرييك (ن م م )بينما  وفق ، وفق حتويل قانوين أي حتويل ملكية

 ،حصص األرباحو أتاوى و اجيارات و كذلك وضح النظام احملاسي املايل كيفية معاجلة املنتجات األخرى كالفوائد 
 .األمر الذي كان غامضا ومن غري شرح يف املخطط احملاسي الوطين 

                                                                   
 فعاليات ضمن مقدمة حبثية ورقة ،الجزائرية المحاسبية البيئة في الدولية المحاسبية المعايير تطبيق عن الناتجة الجبائية اإلشكاليات بوعالق مبارك،نور الدين بعيليش، 667

 نوفمرب 08-09 يومع ،مرباح قاصدي جامعة:واحلكومات املؤسسات أداء تفعيل يف (IAS-IFRS-IPSAS) الدولية احملاسبة معايري دور: حول األول الدويل العلمع امللتقى
 .103:،ص0202
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 غري للعمليات احملاسي للتسجيل تقنية حلوال يقرح املايل احملاسي النظام ميكن القول أن ، وكملخص ملا سبق
 بتغليبه وذلك، املالية احملاسبة إىل الذمة حماسبة من ويسمح باالنتقال، الوطين احملاسي املخطط مبوجب املعاجلة

   املؤسسة؛ تقوم هبا اليت املعامالت تسجيل عند القانوين املظهر على االقتصادية للحقيقة

 على منه أكثر االقتصادي اجلوهر على ترتكز أصبحت، املايل احملاسي النظام حسب  امليزانية فإنوعليه           
 سعر أساس على التثبيتات بعض تقييم :منها نذكر تغريات بعدة منها جانب األصول متيز حيث، القانوين املظهر
 حسبو  منفصلة عناصر كانتو ل كما ثابت أصل مكونات اهتالك اعتماد، و التارخيية التكلفة من بدال   السوق

 مراعاة، و ذلك الضرورة اضطرت كلما االهتالك لتغيري خمطط للتثبيتات بالنسبة القيمة خسائر اعتماد، و خمتلفة مدد
 توفرت اليت املنخفضة القيمة ذات حتديد العناصر كذا، و بالتطوير اخلاصة تلكو  البحث نفقات بني الدقيق التمييز

 .التثبيت شروط فيها
 :القانوين فيما يلع أهم  انعكاسات تبين مبدأ تغليب اجلوهر اإلقتصادي على املظهرتظهر       

 إضافة اخلسائر يف القيمة لإلهتالكات ، 

 إدخال مفهوم مؤشر فقدان القيمة ، 

 ظهور القرض االجياري املايل يف امليزانية ، 

  مفهوم الوحدة املنشئة للخزينة(UGT) فارق التقييم و ان القيمة تسمح حبل مشاكل مرتبطة بفقد

(Good-will) ، 

  ليس من تاريخ الفوترةو االهتالك ينطلق من تاريخ استغالل األصل ، 

 استحسان حساب االهتالك استنادا إىل عدد الوحدات املنتجة ، 

 هكذا مل يعد ، و ليس بالتكلفة التارخييةو بالقيمة العادلة و تقييم املخزونات يكون بالقيمة العادية أ

 .اخنفاض مستوى النشاط االختفاء ضمن قيم املخزوناتبإمكان 
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  نماذج التقييم الخاصة التي أتى النظام المحاسبي الوطني  :المطلب الثاني  

مل يعرفها ، على مناذج تسجيل وتقييم جديدة املايل توفر النظام احملاسي، الحظنا من خالل ما سبق        
 عاجلها أن يسبق حيث مل( ن م م)عترب من مستجدات هذه النماذج ت   بالتايل  فإن، و املخطط احملاسي الوطين

ندرج ضمنها تاليت و حلساب  الغري  ومن أمهها العمليات  املنجزة  بصفة  مشركة  أ، و الوطين احملاسي املخطط
درج ضمنها أيضا اإلدماج وجتميع  الكيانات واليت ين، العمليات املنجزة حلساب الغري، و امتيازات املرفق العمومع

عقود  ، الضرائب  املؤجلة ، العقود  طويلة  األجل:كما اهتم بكل من ،  فارق  اإلدماج األول احلسابات املركبة
تغري  التقديرات   ، منجزة  بالعمالت  األجنبيةاالعمليات  ، االمتيازات  املمنوحة  للمستخدمني، اإلجيار  التمويلع

احلالة  اخلاصة  بالكيانات  الصغرية أي استخدام ، النسيان وطاء  أالطرق  احملاسبية  وتصحيحات  األخ وأ
 .احملاسبة املبسطة  
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 خالصة
أدخل تغريات جوهرية على  أن النظام احملاسي املايل، يف هذا الفصلنالحظ من خالل ما تطرقنا إليه           

تقييم  وحنمن توجهه  ايم بنود القوائم املالية بدء  عملية تقي على مستوىإضافات جديدة  تضمن عملية التقييم ،و
، إىل مناذج التقييم اخلاصة اليت استحدثها وصوال   األصول وفق منظور اقتصادي باإلعتماد على القيمة العادلة

وهبذه  .وذلك حىت يتسىن للمارسة احملاسبية يف اجلزائر حماكاة نقاط مهمة تدور على مستوى احملاسبية العاملية
وهذا ما سينعكس على جودة ، احملاسيجند أن هناك تغيري إجيايب مس عملية القياس ، غريهاو تجدات املهمة املس

 عدم أنإال ، املعايري احملاسبية الدولية ووسيعمل على حتقيق تقارب حقيقع حن، املعلومة احملاسبية املقدمة للمستثمر
ن هذه املستجدات ااملستوحاة من املعايري احملاسبية من عملية اإلنتفاع اجليد م طسوق مايل نشط قد يثب وجود

 .الدولية  
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  الخامسالفصل  
 الدراسة الميدانية

شهدت احملاسبة يف العامل تطورا كبري وقد جتسد يف أقوى صوره من خالل املعايري احملاسبية الدولية اليت تعمل على 
تواكبا مع هذا التطور عملت اجلزائر على تطوير حماسبتها من خالل مجلة و  ،توحيد  املمارسة احملاسبية عرب العامل 

إىل النظام احملاسي املايل الذي أصبح  0825جت باإلنتقال من املخطط احملاسي الوطين لسنة من اإلصالحات تو  
ى القوائم ما حيسب على هذا اإلنتقال أنه أحدث تغريات جوهرية عل، 0202حيز التنفيذ ابتداءا من جانفع 

 ، املالية اليت متثل خمرجات النظام احملاسي
 مبافيها(املالية  التقارير إظهار ضرورة، و املستعملني ملختلف بالنسبة واملالية احملاسبية املعلومات أمهية من وانطالقا
 النظام به بيطال ما أهم من كان،  القرار متخذ موقف يف تؤثر قد اليت، الضرورية للمعلومات  )املالية القوائم

 املعلومات نوعية يف التحسني األقل علىو أ عالية جودة ذات حماسبية ملعلومة حتقيقهو ه، اجلديد املايل احملاسي
 يف املوضوع هذا معاجلة ملتطلبات واستنادا اجملال هذا يف ارتأيناوهلذا ، احملاسي النظام خمرجات باعتبارها احملاسبية
 إىل للوصول، للموضوع معاجلة أفضل تكفل اليت اجلوانب على للوقوف األدوات مجلة من على االعتماد، امليدان
 .املستخدمة األدوات خالل من من املوضوعية قدر بأكرب واقعية نتائج

 :وسنتطرق خالل هذا الفصل إىل املباحث التالية
 جودة المعلومة المحاسبية  : تمهيدية   مقدمة -
 ميدانية  اإلطار العام للدراسة ال:  األولالمبحث   -
 اإلطار العام لإلستبيان المعتمد عليه في إنجاز  الدراسة  : الثانيالمبحث   -
 عرض وتحليل نتائج الدراسة :الثالثالمبحث   -
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  مف اهيم جودة المعلومة المحاسبية  
 واعدالق وأ ،املفيدة احملاسبية املعلومات هبا تتسم اليت اخلصائص، املعلومات جودة مبفاهيم يقصد          

 تقييمب يف اخلصائص هذه حتديد ويساعد، احملاسبية املعلومات نوعية لتقييم استخدامها األساسية الواجب
 ماهية حتديد متخصصة حماسبية جهات عدة حاولت قدو  اليت خيرجها النظام احملاسي، احملاسبية املعلومات
 احملاسبة معايري جملس هع ما قدمه ،إليها لالتوص مت اليت النتائج ومن أفضل، ة احملاسبيةاملعلوم جودة خصائص

 وثيقة متمثال يف ، (FASB)   األمريكع املالية احملاسبة معايري جمللس 2 رقم األمريكع حيث أصدر البيان املالية
 عن إعداد للمسئولني كبرية فائد ذاتهذه األخرية تعترب ،للمعلومة احملاسبية  النوعية اخلصائصحتدد  مفاهيمية

وتتمثل هذه البديلة احملاسبية واألساليب الطرق تطبيق عن تنتج اليت املعلومات نوعية تقييم يف املالية التقارير
 :اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية يف مايلع

  املستخدمني قبل من للفهم املعلومات قابلية هبا يقصد: Understandability  للفهم الق ابلية -أوال  
ياملعو   عدم وجيب، املستخدمني لدى املعرفة من معقول مستوى  تقدم أن اإلطار هذا يف املعلومة نم ويفرضو ، ند 

 .668نسبيا معقدة كانتو ل حىت اهلامة املسائل عن املعلومات ابتعاد
 املعلومات هذه كانت سواء هامة ميزة احملاسبية املعلومات يف املالئمةإن : Relevance  المالئمة:ثانيا  

 الداخلع لالستخدام بالنسبة أمهية أكثر ولكنها اخلارجع، لالستخدام أم للمؤسسة لالستخدام الداخلع
 أن جيب املالئمة احملاسبية املعلومات بأن (FASB)األمريكع  املالية احملاسبة معايري بني جملس كما   ،669بذاهتا
، 670القرار هلذا مالئمة غري تكون فإهنا يف القرار  مؤثرة غري معينة معلومات كانت فإذا اختاذ القرار يف مؤثرة تكون

 :   671ولكع تتحق خاصية املالئمة جيب أن تتوافر الصفات النوعية الفرعية التالية
أي توصيل املعلومات ملتخذي القرار يف الوقت املناسب الذي ميكنهم  (timelines)التوقيت المناسب - أ

 من حتقيق أكرب فائدة مرجوة من هذا املعلومات 
أي قدرة املعلومة على  إعطاء مؤشرات قوية عن  (prediction value)القدرة على التنبؤ - ب

 املستقبل يف الظروف الطبيعية 

                                                                   
 .008:،ص02،0229 العدد،اإلقتصادية و اإلدارية للعلوم تكريت  جامعة جملة،المحاسبية للمعلومات الثقافي البعد تعزيز في الشفافية ردو  ،صدام احليايل 668
 .002:،ص0229،دار الثقافة للنشر و التوزيع،القاهرة،مصر،نظم المعلومات المحاسبية الراوي حكمت، 669
 .18:،ص1999 الرياض، املريخ، دار سطة،املتو  احملاسبة جريي، وجيانت و دونالد كيسو 670
 .020:،ص 0222،مصر،اإلسكندرية للنشر اجلديدة اجلامعة دار،اإلجتماعية املسؤولية و البيئة تأثريات عن حممد،احملاسبة البدوي 671
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 ميكن الذي املدى أي  (feedback)(   التقييم إعادة على القدرة) العكسية التغذية - ت
 السابقة توقعاته تعديل يف عليه يعتمد أن القرار ملتخذ

 للمستخدم املالية اليت توفرها املعلومات حجم الثقة اخلاصية ذههب يقصد: Reliability  الموثوقية:ثالثا  
أرحيية  ولكع تتحقق خاصية املوثوقية  جيب أن و املختلفة بإطمئنان  قراراته اختاذ يف عليها بشكل جيعله يعتمد

 672 :تتوافر الصفات النوعية الفرعية التالية
املالية  العمليات عن بصدق تعرب نأ جيب أي  faithful representation :الصادق التمثيل -أ

 .مبعقولية عنها تعرب أن املتوقع أومن الشركة يف حدثت اليت األخرى واألحداث
 احملاسبة ومت عرضت تكون املعلومة قد  أن أي  Substance over form :الشكل فوق الجوهر - ب

 .فقط القانوين شكلها وليس وحقيقتها االقتصادية جلوهرها طبقا   عنها
 طرف خلدمة املالية وعرض القوائم إعداد يتم ال حبيث، ونعين به عد التحيز  neutrality :لحياد  ا -ج
 .األخرى حساب األطراف  على احملاسبية املعلومات مستخدمع من معينة جهةو أ
 األحكام اختاذ يف احلذر من درجة وجود اخلاصية هذه تعين Prudence :(التحفظ)والحذر الحيطة -د

 اإليرادات  األصول تضخيم يتم ال حبيث، التأكد عدم حاالت ظل يف املطلوبة التقديرات  إلجراء الضرورية 
 .واملصروفات لإللتزامات ختفيضو أ الدخلو أ

والتكلفة  األمهية النسبية حدود ضمن تكون املعلومة كاملة أن جيب أي : Completenessاإلكتمال   -ه
 من ذلك وخيفض موثوقة غري تصبح وبالتايل، مضللةو أ خاطئة علهاجي أن ميكن املعلومات يف أن أي حذف حيث 
 .مالءمتها درجة

األساليب  نفس بإستخدام احملاسبية البيانات تعد أن: comparabilité   المق ارنة   ق ابلية: رابعا  
 أداء نةمقار  وميكن، اجملال االقتصادي نفس يف تعمل اليت املؤسسات ولنفس آلخر عام من احملاسبية اإلجراءاتو 

 من البد املعلومات يف اخلاصية هذه تتحقق ولكع، 673األخرى االقتصادية الوحدات بأداء االقتصادية الوحدة
  :مها أساسيني عنصرين توفر

                                                                   
 ،(والمدققين المحاسبين نظر لوجهات تحليلية راسةد)اإلدارة لمجلس الحوكمة وقواعد المحاسبية للمعلومات النوعية الخصائص بين العالقةر،ھاجلو كاظم علع كرمية 672
 .005-002:،ص82،0200 واالقتصاد، العدد اإلدارة جملة
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 أو القياس جماالت يف سواء ودلك إعدادها يف املتبعة الطرقو  األساليب بتوحيد ويقضع :التوحيد عنصر – أ
 .اإلفصاح جماالت

 األسس إتباع يف التماثل توفر ضرورة ويقضع، التوحيد لعنصر مكمل االتساق عنصر :اقاالتس عنصر – ب
 املعلومات تكون لكع واإلفصاح القياس جماالت يف وذلك املتتالية املالية الفرات مدار على نفسها واملبادئ

 .للمقارنة قابلة املالية املنشورة
 وهع شاملة عامة كخاصية األمهية النسبية ( FASB) اعترب لقد: Materialityاألهمية النسبية  : خامسا  
 عنه اإلفصاح جيب ما لتقرير أيضا   األمهية النسبية استخدمت فلقد، توضيحها سبق كما املالئمة مفهوم مع تتشابه

 هبذه املعرفة بأن يعين وهذا ضروري عنها اإلفصاح كان مادية إذا تعترب فاملعلومات احملددة غري العامة لألغراض 
 .املالية التقارير ملستخدمع هامة تكون قد ملعلوماتا

عن  تزيد أن جيب املعلومات من عليها احلصول يتم اليت املنافع أن أي: نفعية المعلومة المحاسبية: سادسا  
كوهنا  احلاالت لكل( املنفعة-التكلفة)الختبار ثابت معيار يوجد هذه املعلومات وال توفري يف املتكبدة التكاليف

 .حدة على موقف لكل اجتهادية عملية
 :وسنحاول أن نلخص كل هذا هذه اخلصائص يف اجلدول املوايل

 

 المحاسبية للمعلومات النوعية الخصائص يبين (15 )شكل رقم 
 القراراتو متخذ  المحاسبية المعلوماتو مستخدم

 التكلفة < املنفعة  العام لمحدد
 مللفه القابلية بالمستخدمين الخاصة الخاصية

 املوثوقية، املالءمة األساسية الخصائص
 املناسب التوقيت – االسرجاعية القيمة – التنبؤية القيمة :املالءمة األساسية الخصائص عناصر

 احليادية – العرض يف الصدق– للتحقق القابلية :املوثوقية     
 والثبات – املقارنة على القابلية  الثانوية الخصائص

 نفعية املعلومة احملاسبية  التمييز حدود
Source :Evans, Thomas G., Accounting theory, Thomson, South western 
U.S.A 2003 P. 150.  
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 اإلطار العام للدراسة الميدانية:  األولالمبحث  
 

 وفرضياتها األساسية  الدراسة مصادر البيانات المعتمدة في:المطلب األول  
 الدراسة البيانات المعتمدة فيمصادر  :  الفرع األول

 :ومها كالتايل البيانات من أساسيني نوعني باالعتماد على قمنا 
 

 األولية البيانات: أوال
 إثراء ىف تساهم السابقة اليت والدراسات واألحباث االنرنت واستخدام والدوريات الكتب مراجعة خالل من وتتم
 .الدراسة هذه
 املعلومات جتميع الدراسة، لغرض جمتمع على توزيعها الدراسة استبانه إعداد مت :الثانوية البيانات:  ثانيا

 االختبارات واستخدام SPSS برنامج اإلحصائع باستخدام وحتليلها تفريغها مث ومن البحث موضوع الالزمة حول
 .الدراسة موضوع قيمة، ومؤشرات تدعم ذات لدالالت الوصول هبدف املناسبة اإلحصائية

 

  الدراسة فرضيات: نياالفرع الث
تطابق  مدى على للوقوف، العينة أفراد إجابات على بناء   اختبارها سيتم، الفرضيات من مجلة بصياغة قمنا        

 :كما يلع الفرضيات كانت وعليه، العينة أفراد وآراء توجهات مع فرضيات دراستنا 
  الفرضية األولى

 : H0 اكبري   ااحملاسي الوطين قصور املخطط  تعرف القوائم املالية يف مل  
 : H1 اكبري   ااملخطط احملاسي الوطين قصور  القوائم املالية يفعرفت 

  الفرضية الثانية  
 : H0  على مستوى القوائم املالية  جوهريةدث النظام احملاسي املايل تغريات مل حي 
 : H1  املالية على مستوى القوائم  جوهريةالنظام احملاسي املايل تغريات  أحدث 

   الفرضية الثالثة
 : H0التغريات اليت أحدثها النظام احملاسي املايل على مستوى القوائم املالية يف حتسني جود املعلومة  ساهممل ت
 .احملاسبية

 : H1 التغريات اليت أحدثها النظام احملاسي املايل على مستوى القوائم املالية يف حتسني جود املعلومة سامهت
 .احملاسبية
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 الميدانية الدراسة أدوات :الثاني    المطلب
خالل  من تطرقنا  فقد، ملا حتضى به الدراسة امليدانية من أمهية يف جعل الباحث يصل إىل احلقيقة العلمية  نظرا
 املتعلقة واملعلومات البيانات مجع يف اليت قمنا باستخدامها الوسائل أهم متكاملة عن  صورة  إعطاء املطلب هذا
 هبدف وذلك، (االستبيان استمارة ) الدراسة أداة ملعاجلة املتبعة  اإلحصائية األساليب عن فضال، امليداين انبباجل

 املشاركني؛ آلراء اإلحصائية االختبارات قياس وحتليل
 :التالية األدوات استخدمنا حتقيقها النتائج املراد إىل وللوصول 

 .واملعلومات الوثائق -
 .الشخصية املقابالت -
 .املالحظات مجع -
 .االستبانة -

 العمل دوات أل تكملة  االستبيان على الركيز مت وقد، متكامل بشكل األدوات هذه مت استخدام هذه  قدل
 .األولية البيانات الباحثني جلمع قبل من استخداما أكثر اليت تعترب األخرى امليداين
 والمعلومات الوثائق جمع :األول الفرع

هلطا جندها متشع بالتوازي مع البحث أي ، دراسة األساسية للقيام بأي  اخلطوات من اخلطوة هذه تعترب         
بالضبط بالعناصر اليت  احملاسبة حبقل تتصل واليت  املتاحة والوثائق املعلومات مصادر إىل الوصول تزامنا معه بغرض

 :مايلع الوثائق  ومن ضمن هذه  ختدم حبثنا
 ؛( تعليمات منهجية و قرارات ، مراسيم، قوانني)  تضمنةامل والتشريعات النصوص -0
 ومؤسسات وهيئات وخمتصون باحثون هبا قام ومقاالت، أطروحات رسائل ماجيستري، علمية حبوث -0

 ؛...هذا اجملال يف تنشط ودولية وطنية مهنية
 .ئرية باالخص املهتمة باحملاسبة اجلزاو  احملاسبة يف املتخصصة و ذات الصلة  اإلنرنت مواقع  -3
 المق ابالت :الثاني الفرع
 على للحصول هام  مصدر نظرا لكوهنا حجر الزاوية  امليدانية الدراسة يف املقابالت تشكل املقابالت        

 حول فيها احلوار متحور الرمسية وغري الرمسية املقابالت من سلسلة بإجراء الصدد هذا قمنا يف حيث، املعلومات
التقييم وأثر هذا التغري على جودة و نظام احملاسي على القوائم املالية من حيث العرض التغريات اليت أحدثها ال
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 يف الفاعلة األطراف خمتلف نظر ووجهات آراء واستخالص استقراء  حاولنا وقد ، املعلومة احملاسبية املقدمة 
 :يف عموما يتمثلون حيث احملاسي امليدان

 . املعتمدين واحملاسبني احلسابات حمافظع، احملاسبني اخلرباء -
 .اقتصادية مؤسسات يف واملراجعة احملاسبة، املالية يف وإطارات موظفني -
 .(أستاذة املعاهد والثانوياتو جامعيني ) باحملاسبة املهتمني األساتذة  -

 المالحظات جمع :الثالث الفرع
 :يلع ما أبرزها مهمة تعترب اليت ملالحظاتا بعض تسجيل استطعنا هبا قمنا اليت امليدانية الزيارات خالل من       

اإلطارات املالية باملصطلحات اجلوهرية اليت جاء هبا النظام احملاسي مثل و عدم اإلدراك الكبري للمشاركني  -
أيضا عدم فهمهم ملزايا  بعض القوائم ، مبدأ تغليب اجلوهر اإلقتصادي على املظهر القانوينو اإلطار التصوري 

 ؛....قائمة التغريات يف األموال اخلاصة و ستحدثة مثل قائمة التدفقات النقدية املالية خاصة امل
 حكرا على األحيان من كثري يف تبقى إذ، املؤسسة حبوزة اليت واملعلومات الوثائق بعض  على جتنب إطالعنا  -

سهل وي يسمح بشكل منظمة غري تكون اهنفإ ذلك أمكن وإن، خمتلفة جهات من بتوصياتو أ معينة أطراف
 عليها االطالع عملية

املؤهلني  باعتبارهم (إليهم قادتنا اليت الزيارات معظم أثناء األقل على) للمسؤولني واملتكرر املستمر الغياب -
 إثراء املوضوع باإلضافة إىل الالمباالت اليت حلظنها يف ، وانشغاالتنا أسئلتنا على لإلجابة واملخولني

 بة للعاملني يف القطاع احلكومعالسرية يف منح اإلجابة خاصة بالنس -
 .قصري وقت املقابلة يف من وقت جيعل الوظيفة إطار وخارج داخل األطراف أغلب التزامات أن كما -
يف  املسؤولني بعض مع لقاءاتو أ بربص للقيام سعينا خالل تسجيلها ميكن اليت أيضا املالحظات بني ومن -

 .التسويف و والعمل على التماطل ، مقابلة الإجراء عن هترب بعضهم و ه، االقتصادية املؤسسات
 اإلستبيان:الفرع الرابع  

 من االستعمال واسعة أداة باعتبارها االستبانة أداة تكملة لألدوات املستعملة  قمنا باإلعتماد  على       
، الستبيانا املشاركة يف  العينة أفراد مع نظرنا وجهات تطابق قياس جمال يف مزايا من هلا ملا، الباحثني قبل

 النتائج الستخالص متهيدا املطروحة التساؤالت عن رأي وتكوين اإلحصائة النتائج  حتليل خالل من وذلك
 .جوانبها خمتلف من املقصودة للظاهرة الصحيح والفهم اجليد  اإلدراك على والوقوف، النهائية
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 الدراسة المطلب الثالث  مجتمع
 خالل من الدراسة موضوع بالعينةو مبجتمع الدراسة  املتعلقة اصرالعن بعض على الضوء تسليط سنحاول      
 .باالستبيان املقصودة اجملتمع والعينة إطار إىل التطرق

 الدراسة مجتمع:الفرع األول  
 ويضم، عاملية يف حقل احملاسبة باجلزائراملهنيني الو كل األكادمييني  من املستهدف الدراسة جمتمع يتكون       
 :ميكننا حصر الفئات املستهدفة ضمن جمتمع الدراسة يف مايلعو ، فردا  352 عدد الدراسة جمتمع

كل األفراد  الدراسة جمتمع ضمن القبول مت :المحاسبة بحق ل فئة األكاديمين أصحاب الصلة   :أوال
 .اجلامعاتو الثانوية و املعاهد إىل املنتمون  و األكادميني أصحاب  الصلة حبقل احملاسبة 

كل األفراد  الدراسة جمتمع ضمن القبول مت :بحق ل المحاسبة لمهنيين أصحاب الصلة  فئة ا :ثانيا  
 احملاسبني املعتمدينو حمافظع احلسابات و املهنيني  أصحاب الصلة حبقل احملاسبة على غرار اخلرباء احملاسبني 

 .املالية داخل املؤسسات اإلقتصادية و اإلطارات احملاسبية و 
 اسةالدر  عينة :الثاني   الفرع
 فئات مشلتو ، الدراسة جمتمع من الطبقية العشوائية العينة بطريقة هاحتديد متة فقد الدراس لعينة بالنسبة       
 احملاسي يف بامليدان املعنية العناصر مجيع إشراك خالهلا من حاولنا، الذكر السابق الدراسة جمتمع من متنوعة
 يف وإطارات حسابات وموظفع حماسبة وخرباء اجلامعات ملعاهداو  الثانويات  يف األساتذة تضمنت حيث، اجلزائر

 هاتوزيع ومت، استبيان استمارة 222 من أكثر ونسخ بإعداد قمنا ولقد، ...وخاصة عمومية اقتصادية مؤسسات
نتمكن فلم   االستمارات باقع أما استبيان استمارة 002 إال أننا اسرجعنا فقط ،سابقا احملدد اجملتمع أفراد على

 حبجة، باملوضوع اهتمامهم وعدم االستمارة مأل عن وامتناعهم من املهنيني الكثريين إلحجام نظرا من اسرجاعها
 املباشر واالستالم التسليم طريقة اعتمدنا ولقد، احملاسبية املصطلحات بعض فهم عدم حبجة وأ الوقت وجود عدم

 وتنظيم الفرز بعملية قمنا املوزعة االستمارات نم ممكن قدر أكرب جتميع وبعد، زمالءمن  مساعدة طريق عنو أ
 جمموع من استمارة 023 على اإلبقاء فقررنا للدراسة صاحلة أي االستمارات لتحديد املستلمة االستمارات
 العينة أفراد متتع لعدم نظرا استبيان استمارة 15 بإلغاء قيامنا بعد وهذا 002: املقدرةب املستلمة االستمارات
كما ،  حتتويها اليت اإلجابات يف املوجود للتضاربو أ، فيها الواردة نقص املعلومات بسببو أ الالزمة باملواصفات

 :التايل اجلدول يف ذلك تلخيص وميكنإستمارة وردت بعد األجل احملدد ، 30استيعدنا 
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 المعتمدةو الملغاة  و المفقودة  و  الموزعة االستمارات عدد :(32)رقم   الجدول
 النسبة العدد البيان

 %100 350 اإلستمارات الموزعة

 %37 130 الضائعةو أ المفقودة االستمارات

 %4 05 اإلستمارات الملغاة

 %9 30 األجل بعد الواردة االستمارات

 %50 023 اإلستمارا المعتمدة

 .االستبيان استمارات على اعتمادا الباحث  إعداد من

 الدراسة حدود: الفرع الثالث
بقياس أثر التغريات اليت أحدثها النظام احملاسي املايل على القوائم املالية يف حتسني جودة  ساأسا الدراسة هذه هتتم

 .الدراسة هذه حدود خمتلف يلع فيما وسنوضح، املعلومة احملاسبية
 الزمنية الحدود.: أوال

 امليدانية الدراسة ذهه حيث استغرقت، الدراسة فيه أجريت اليت بالزمن مرتبطان امليدانية الدراسة ونتائج مضمون
 إعداد من بدءا وذلك 0201سنة  من فيفري غاية إىل  0205 سبتمرب شهر من ابتداء وذلك أشهر ستة حوايل

 .ومعاجلتها االستمارات مجع مث ومن، بتوزيعه مرورا، االستبيان وحتضري
 الحدود المكانية:ثانيا  

 .سطيف، اجلزائر :التالية اجلغرافية املناطق على العينة أفراد قتصرتإ   
 البشرية الحدود  :ثالثا
 واملالية احملاسبة جمال يف العاملني واملهنيني األكادمييني وإجابات ألراء الدراسة هذه تستند     
بقياس أساسا  واملرتبط للبحث النظري املوضوع على باإلجابة الدراسة هذه اهتمت  :الموضوعية الحدودرابعا  

 .لنظام احملاسي املايل على مستوى القوائم املالية يف حتسني جودة املعلومة احملاسبيةأثر التغريات اليت أحدثها ا
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 اإلطار العام لإلستبيان المعتمد عليه في إنجاز  الدراسة  : الثانيالمبحث  
 االستبيان من إعداده إلى غاية توزيعه   المراحل التي مر بها  :المطلب األول  

 إعداد مرحلة من بدءا، صياغته فيها متت اليت والظروف االستبيان إعداد مراحل خمتلف إىل طرقبالت سنقوم
يف معاجلة  املعتمدة والطريقة االستمارات وتوزيع نشر بكيفية مرورا، األسئلة قائمة تصميم وكيفية، االستمارة

 .اإلستمارات 
 االستمارة تصميم :األول الفرع
، وواضح بسيط بشكل  األسئلة إعداد اإلمكان قدر اولناح املرحلة هذه يف :مراحل تصميم اإلستمارة -أوال  
الختبار  مت إدارج أسئلة مفخخة  كما ، املستجوبني األفراد قبل من أي، قبل قارئها من للفهم قابلة نتكو  حىت

 :التايلو ميكن تلخيص مراحل بناء اإلستمارة على النح، الصدق
 .واملعلومات ناتالبيا مجع ىف استخدامها اجل من أولية استبانه إعداد -0
 .البيانات جلمع مالءمتها مدى اختبار اجل من املشرف على االستبانة عرض -0
 .املشرف يراه ما حسب أويل بشكل االستبانة تعديل -3
 وتعديل واإلرشاد النصح بتقدمي بدورهم قاموا والذين احملكمني من جمموعة على االستبانة عرض -2

 .يلزم ما وحذف
 .يناسب ما حسب وتعديل لالستبانة أولية ةميداني اختباريه دراسة إجراء -5
 52بلغ عدد أسئلة اإلستبانة ، للدراسة الالزمة البيانات جلمع العينة إفراد مجيع على االستبانة توزيع -1

 :يلع كما جمموعتني إىل االستبانه تقسيم مت ولقد سؤال
 قراتف 6 من ويتكون الدراسة لعينة الشخصية البيانات من يتكون :األولى المجموعة

 فرضيات على باإلجابة احملاور هذه لنا تسمحوقد شكلت األسئلة يف جمملها ثالثة حماور  :المجوعة الثانية  
  البحث
 االستبيان استمارة شكل :الثاني الفرع
 وجيز للشهادة تقدمي مع الدراسة حمل املوضوع عنوان تتضمن  ديباجة تصدَّر اإلستبيان: الديباجة –أوال  

 بأن املعلومات وإحاطتهم، وموضوعية عناية بكل اإلجابة هلم رجائنا مع االستبانة هبذه القيام لتربير وذلك، احملضرة
 إليها اليت ينتمع اجلهة إىل كذلك أشرنا كما،  فقط العلمع البحث ألغراض تستخدم لن سوف عليها املتحصل
 .معنا تعاوهنم على األخري يف همشكر  مع العينة أفراد أطراف من فيها والثقة قبوهلا لزيادة وذلك، الطالب
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إىل  الوصول أجل ومنجموعتني  على موزعة سؤاال  52  االستبيان استمارة تضمنت: أسئلة اإلستبيان -ثانيا  
 .وفق منوذج ليكارت اخلماسع  لألسئلة صياغتنا اعتمدنا فقد، للمستجوبني والدقيقة الواضحة اإلجابة

 ألفراد الشخصية باملعلومات مرتبطة عامة أسئلة تعريفية عامة أي  معلومات  تضمنتالمجموعة األولى    5-0
 أسئلة 1تضم  العينة

 سؤال 22تنقسم إىل ثاللثة حماور تكونت من : المجموعة الثانية 2-2
يتضمن هذا احملور االسئلة املتعلقة جبوانب القصور اليت اعرت املخطط احملاسي : المحور األول 2-2-1

حول حدة القصور اليت عانت  منها القوائم املالية   رأيهم حول املستجوبني نبض ل جسأج من وذلك، الوطين
 .اسئلة  1وتضمن احملور األسئلة من ، يف املخطط احملاسي الوطين

يتضمن هذا احملور االسئلة املتعلقة بأمهية التغريات اليت أحدثها النظام احملاسي :  المحور الثاني  2-2-2
القيمة املضافة اليت جاء هبا حول  رأيهم حول املستجوبني نبض أجل جس من وذلك، ئم املايل املايل على القوا

 .سؤاال  02وتضمن احملور األسئلة من ، النظام احملاسي املايل على مستوى القوائم املالية
ا النظام يتضمن هذا احملور االسئلة املتعلقة مبدى مسامهة التغريات اليت أحدثه: المحور الثالث  2-2-3

 املستجوبني نبض أجل جس من وذلك، احملاسي املايل على القوائم املايل يف حتسني جودة املعلومة احملاسبية
مدى مسامهة التغريات اليت أحدثها  النظام احملاسي املايل على مستوى القوائم املالية يف حول  رأيهم حول

 .االسؤ  02وتضمن احملور ، حتسني جودة املعلومة احملاسبية
 االستمارة وتوزيع نشر:الفرع الثالث  

مرحلة  بعدها جاءت () رقم امللحق يف موضحو ه كما هنائع بشكل االستبيان إعداد عملية من االنتهاء بعد
 قصد قنوات عدة على باالعتماد العملية هذه متت وقد، وأكادمييني مهنيني من املقصودة العينة على توزيعه

 وبصفة، عليها اإلجابة متت اليت االستمارات من عدد أكرب على احلصول وضمان، ةاملقصود العينة الوصول إىل
 :االستمارات توزيع يف التالية الطرق اعتمدنا على عامة

 .االستمارات يف توزيع اإلطارات داخل املؤسسات اإلقتصادية و  األساتذة من زمالءال ببعض االستعانة  -
 (االقتصادية واملؤسسات، اجلامعات) بأنفسنا االستبيان استمارة يمهموتسل العينة بأفراد املباشر االتصال -
ال نقصد هنا اإلستمارة اإللكرونية ألننا مل نستعمل )  اإللكروين الربيد طريق عن االستبيان استمارات إرسال  -

 .(هذا النوع يف دراستنا 
 .مكاتبهم يف املهنيني املمارسني زيارة  -
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، الوقت وحىت الردود وطرق أساليب كذلك تنوعت، اإلجابات على احلصول يف عليها مداملعت القنوات وبتعدد -
 كبري إحلاح بعد وذلك أشهر األحيان بعض ويف، أيام، ساعات بني ما اإلجابة على احلصول مدة تراوحت حيث

 :اآليت يف االستبيان قوائم اسرجاع عملية حصر ميكن وعموما، من طرفنا
 .املستقصع الفرد من مباشر بشكل ةاإلجاب على احلصول .أ

 .الستالم االستمارات هبم استعنا الذين باملؤسسات واملوظفني والزمالء باألساتذة االتصال .ب
األنرت فقط من طرف األشخاص الذي نعرفهم جيدا حرصا على  طريق عن اإلجابات على احلصول .ج

هذا يف حالة ما تعذر علينا ، الفيسبوك و  لكرويناإل الربيدأي من حساباهتم اخلاصة يف ، مصداقية املعلومات
 .االلتقاء هبم 

 .االستمارات واسرداد زيارهتا مت اليت باملكاتب االتصال .د
األساليب  وفق الدراسة يف باعتمادها لنا مسحت، اإلجابات من معني حلجم واستالمنا حصولنا من وبالرغم

استالم  مرحلة خالل اعرضننا اليت والصعوبات املشاكل بعض جودو  من مينع مل ذلك أن إال، املالئمة اإلحصائية
 :يلع فيما بإجياز تلخيصها ميكن واليت العينة أفراد إجابات

اليت  االستبيان استمارة مصري عن املستمر واستفسارنا إحلاحنا رغم، العينة أفراد لبعض غري إجيايب  اوبجت -
 .هلم وجهت

ويف ظل نقص اإلمكانيات املادية مل يتمكن ، بعيدة يف مناطق ائر العاصمةاجلز  يف العينة أفراد بعض وجود -
 .خاصة بعد مماطلتهم مراة عديدة من تنقلنا إليهم إليهم املرسلة االستبيان استمارة اسرجاع 

 .جتاوزها ميكن ال واليت للدراسة الزمنية للحدود نظرا، العينة أفراد بعض وإجابات آراء على احلصول عدم -
 التأكد من صدق اإلستبيان وثباته :طلب الثانيالم
 لالستعمال قابلة مفيدة معلومات إىل للوصول املعاجلة تتطلب بيانات عليها حتصلنا اليت االستمارات متثل

 صدق اإلستبيان:الفرع األول
 حبيث درجات 5 من مكونة فقرة كل على اإلجابة درجة كانت قدل: مقياس اإلجابة على الفقرات -أوال  
 (22)رقم جدول حسب املوافقة من درجة اقل تعين 1 الدرجةو ، املوافقة  من درجة اعلع متثل درجة أعلى

 مقياس اإلجابة على الفقرات (41)الجدول رقم  
موافق  التصنيف 

 بشدة 
 غير موافق بشدة 

 1 2 3 4 4 الدرجة 
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 االستبيان الفرع الثاني صدق
 :كالتايل فقراهتا وثبات صدق من للتأكد وذلك االستبانة فقرات تقنني مت

 .بطريقتني االستبيان فقرات صدق من التأكد مت: االستبيان فقرات صدق  -أوال  
أساتذة من ختصصات خمتلفة قصدة  02 من تألفت احملكمني من جمموعة على االستبيان عرض مت : ةدااأل صدق -0

 ضوء ىف وتعديل حذف يلزم من ما بإجراء وقام احملكمني السادة آلراء الباحث استجاب التحقق من سالمة بناء وقد
 .هلذا الغرض إعداده مت منوذج ىف تسجيلها بعد مقرحاهتم

 األساتذة المحكمين(41)الجدول رقم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 على االستبيان لفقرات الداخلع االتساق حساب مت:  االستبانة لفقرات اخليالد االتساق صدق -5

 والدر فقرة كل بني االرتباط معامالت حبساب وذلك، مفردة 01 البالغ حجمها االستطالعية الدراسة عينة
 .يلع كما له التابعة الكلية للمحور جة

  لمالية في المخطط المحاسبي الوطنيقصور القوائم  ا :األول المحور لفقرات الداخلي اإلتساق 2-1
 :سنحاول قياس صدق فقرات احملور األول ملا وضعت لقياسه على ضوء حتليل نتائج الظاهر يف اجلدول املوايل 

 

 اجلامعة اليت ينتمع إليها األستاذ احملك م         
 1سطيف   أد بالرقي تيجاني 0
 محمد األمين دباغين  د يعلى فاروق 0
 محمد األمين دباغين  ليم جالبعبد الح.د 3
 1سطيف  قندوز علي.د 2
 1سطيف  ياسين ليماني. د 5
 محمد األمين دباغين نصر الدين نواري.د 1
 اليرموك نجيب خريس.د 2
 1سطيف  سليم عقون.أ 9
 1سطيف  ياسين مصطفاي. أ 8

 محمد خيضر بسكرة عبد النور زاية.أ  02
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قصور القوائم  المالية في المخطط المحاسبي  )األول المحور لفقرات الداخلي اإلتساق( :45)الجدول رقم  
 (الوطني

قيمة معامل  الفقرات 
 rإلرتباط ا

مستوى 
 الداللة 

 داللة إحصائية

 دال 0.000 **0.297  يعد أحد جوانب  قصوره  لمخطط احملاسي الوطينلطار التصوري غياب اإل إن  
 دال 0.000 **0.635 ضعيف 0825 لسنة الوطين احملاسي املخطط وفق اإلفصاحإن 

 دال 0.000 0.598   احملاسبية خمرجاته يف تظهر اليت البنودو  للعناصر بالنسبة باجلمود  pcn يزمت
 دال 0.000 **0.658 املالية القوائم بنود تقييم مستوى على قصورا الوطين احملاسي عاين املخططي

 دال 0.000 **0.613 الدويل حاإلفصا  ملتطلبات احملاسي املخطط مل يستجيب
 دال 0.000 0.654 تخدميهاملس مفيدة ونافعة  بشكل كبري  pcnوفق املالية القوائممل تكن 

 (2,25)يتم إختاذ القرار بشأن داللة النتائج عند مستوى اخلطأ 
 راحملو  فقرات من فقرة كل بني االرتباط معامالت يوضح اجلدول اعاله :تحليل نتائج الجدول   5-0-0

 أن يبني والذي، لفقراته الكلع واملعدل( تعاين القوائم املالية يف املخطط احملاسي الوطين من القصور ( األول

       قيم مستوى الداللةحيث ظهرت كل   ،( 0.05 ) داللة مستوى عند دالة املبينة r االرتباط معامالت

Sig =0.000   أن قيمة وr  احملسوبة أكرب من قيمةr  فقرات تعترب وبذلك  2,310 تساوي اليتو اجلدولية 

 .لقياسه وضعت ملا صادقة جدا   الثاين  احملور

أهمية التغيرات التي أحدثها النظام المحاسبي المالي على   :الثاني   المحور لفقرات الداخلي قالصد 2-2

 القوائم المالية

 :سنحاول قياس صدق فقرات احملور األول ملا وضعت لقياسه على ضوء حتليل نتائج الظاهر يف اجلدول املوايل
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أهمية التغيرات التي أحدثها النظام المحاسبي   :ي  الثان المحور لفقرات الداخلي اإلتساق( : 43)الجدول رقم  

 المالي على القوائم المالية

قيمة معامل  الفقرات 
 rاإلرتباط 

مستوى 
 الداللة 

 الداللة اإلحصائية

 جودة من حّسن املالية القوائم وعرض إلعداد ريتصو  إطار على  SCF اعتماد إن 
  املالية القوائم

 دال 0.000 **0.420

 دال 0.000 **0.596 املالية القوائم وعرض إلعداد  امتماسك اعلمي اأساسطار التصوري اإل  يوفر 
 دال 0.000 **0.544 املعايري مع املالية الكشوف تطابق حول الرأي ابداء عملية اإلطار التصوري يسهل
 غري األحداثو أ العمليات وفهم احملاسبية املعايري تفسري اإلطار التصوري  يسهل

 .احملاسي التنظيم يف صراحة عليها املنصوص
 دال 0.000 **0.563

 دال 0.000 **0.474 بشكل جيد املالية الكشوف حتضري يف  اإلطار التصوري يساعد
 يعاين كان اليت معياملفاه القصور جوانب  SCF اإلطار التصوري حسب   يعاجل
 الوطين احملاسي املخطط منها

 دال 0.000 **0.442

على إطار تصوري إلعداد وعرض القوائم املالية سيعزز من إمكانية  scfاعتماد  إن
 إنتاج معلومة حماسبية جيدة

 دال 0.000 0.565

 دال 0.000 **0.496   امليزانيةو  الدخل قائميت على جوهرية  تغريات املايل احملاسي النظام أحدث
 دال PCN 0.563** 0.000 من تفصيال أكثر  SCF حسب املالحق تعترب

 دال 0.000 **0.687 املالية للقوائم اإلعالمية القوة من زاد النقدية التدفقات قائمةل   SCF إن استحداث
كقائمة أساسية  سيخدم قائمة التغريات يف األموال اخلاصة     scf اعتبار  إن

 pcnن اعتبارها جدول ضمن املالحق حسبافضل م املستعملني بشكل 
 دال 0.000 **0.501

 دال 0.000 **0.610                                  الدويل احملاسيمع متطلبات اإلفصاح    scf يتوافق
 جوهرية تعترب املالية القوائم بنود تقييم يف املايل احملاسي النظام أحدثها اليت التغريات إن
. 

 دال 0.000 **0.587

 دال 0.000 0.524 قبل ذي من للقراءة قابلية أكثر يلاملا احملاسي النظام تطبيق بعد املالية القوائم أصبحت
 واقعية أكثر املالية القوائم بنود تقييم جعل  العادلة القيمةعلى   SCFاعتماد 
 ومالءمة

 دال 0.000 **0.484

 إجيايب بشكل أثر القانوين الشكل على اإلقتصادي اجلوهر تغليب بدأمل  SCF تبين
 املالية القوائم  على

 دال 0.000 **0.613

 للمحاسبة  نوعية قفزة تعترب  املايل احملاسي النظام هبا جاء اليت اخلاصة التقييم مناذجإن 
 .اجلزائرية

 دال 0.000 **0.544

 (2,25)يتم إختاذ القرار بشأن داللة النتائج عند مستوى اخلطأ 
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    األول احملور فقرات من فقرة كل بني االرتباط معامالت يبنييوضح اجلدول اعاله :تحليل الجدول    5-5-0

 أن يبني والذي، لفقراته الكلع واملعدل( على القوائم المالية جوهرية أحدث النظام المحاسبي المالي تغيرات )

 من اقل فقرة لكل الداللة مستوى حيث إن ( 0.05) داللة مستوى املبينة دالة  عند  r االرتباط معامالت

اجلدولية  rاحملسوبة أكرب من قيمة  rأن قيمة و   Sig =0.000لداللة  قيم مستوى احيث ظهرت كل ، 0.05

 لقياسه وضعت ملا صادقة جدا   الثاين  احملور فقرات تعترب وبذلك  2,310اليت تساويو 

على مستوى     scfالتغيرات التي أحدثها    مساهمة)الثالث   المحور لفقرات الداخلي اإلتساق 5-3
سنحاول قياس صدق فقرات احملور األول ملا : (المحاسبية   المعلومة جودة في تحسين   القوائم المالية  

 وضعت لقياسه على ضوء حتليل نتائج الظاهر يف اجلدول املوايل
مساهمة التغيرات التي أحدثها   )الثالث   المحور لفقرات الداخلي اإلتساق( : 44)الجدول رقم  

scf     المحاسبية   المعلومة جودة في تحسين   على مستوى القوائم المالية). 
قيمة معامل  الفقرات

 rاإلرتباط 
مستوى 
 الداللة 

 الداللة اإلحصائية

القوائم املالية من خالل القوانني بشرح قواعد عرض وتقييم بنود  scfاهتمام  إن
 يهاعد  لمُ بالنسبة  للفهم ثر قابلية القرارات جيعل املعلومة احملاسبية أكو املراسيم و 

 دال 0.000 **0.467

القوائم املالية من خالل القوانني بشرح قواعد عرض وتقييم بنود  scfاهتمام  إن
بالنسبة  للفهم ثر قابلية القرارات جعل املعلومة احملاسبية أكو املراسيم و 

 لمستخدميها

 دال 0.000 **0.534

على إطار تصوري إلعداد وعرض القوائم ااملالية ساهم يف تعزيز  scfإن اعتماد 
 القوائم املالية يد  ع  مُ ة الفهم لدى قابلي

 دال 0.000 **0.636

على إطار تصوري إلعداد وعرض القوائم ااملالية ساهم يف تعزيز  scfإن اعتماد 
 القوائم املالية  مستخدميقابلية الفهم لدى 

 دال 0.000 **0.562

 دال 0.000 **0.455 مالئمةأكثر يف توفري معلومة حماسبية  تساهم scfدرجة اإلفصاح وفق  إن
 دال 0.000 **620. 0 القرار من القدرة التنبؤية ملتخذي عزز استحداث قائمة التدفقات النقدية  إن

من القدرة  رفعتالتفصيالت اليت جاءت هبا قائمة قائمة األموال اخلاصة  إن 
 .التنبؤية ملتخذي القرار 

 دال 0.000 **0.779

مستخدميها على التقييم من خالل أكثر د تساع scfاملالية وفق  القوائم إن 
 .التغذية العكسية 

 دال 0.000 **0.658

 كل عن املالية القوائم ملستعملع مالئمة معلومات قائمة التدفقات النقديةتوفر 
    . فرة زمنية معينة خالل النقدية للمؤسسة املدفوعاتو  املتحصالت

 دال 0.000 **0.548
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 االموال توليد على الشركة مبقدرة تنبؤآلية ال حتديد يف يةقائمة التدفقات النقد تفيد
  .املستقبلية 

 دال 0.000 0.673

 دال 0.000 **0.521 املايل التخطيط على االدارة قائمة التدفقات النقدية تساعد
 للتدفقات  Feedbakاالرتدادي التقييم يف النقدية التدفقات قائمة تساعد
 . احلالية النقدية

 دال 0.000 **0.634

السابقة  االحكام دقة من التأكد يف تفيد  معلومات النقدية التدفقات قائمة توفر
  .  النقدي للتدفق

 دال 0.000 **574. 0

تقييم األصول وفق منظور اقتصادي باإلعتماد على القيمة  وحن scfاجتاه  إن
 مصدقيتهاو  من موثوقية املعلومة احملاسبية يعززالعادلة 

 دال 0.000 **0.582

 دال 0.000 **0.501  أهنا أكثر حياديةب scfتتميز املعلومة احملاسبية اليت يقدمها 
الوضعية املالية احلقيقية  املايل تعرب عنإن القوائم املالية املعدة وفق النظام احملاسي 

 للمؤسسة
 دال 0.000 **0.587

أكثر  قابيلة  جيعلهاالدورة السابقة  عن  عطياتمل  scf وفق  امليزانية إن توفري
 للمقارنة

 دال 0.000 **0.412

أكثر   جيعلهالدورة السابقة  عن  عطياتمل  scf جدول النتيجة وفق  إن توفري
 قابيلة للمقارنة

 دال 0.000 **0.393

 من عزز عنها اإلفصاح الواجب الدنيا للمعلومات املايل احملاسي النظام حتديد إن
 . النسبية األمهية خاصية

 دال 0.000 0.610

 دال 0.000 **0.549  تكلفتها من أكرب  املايل احملاسي النظام يوفرها اليت احملاسبية املعلومة من العائد ان
 (2,25)يتم إختاذ القرار بشأن داللة النتائج عند مستوى اخلطأ 

 ( الثالث احملور فقرات من فقرة كل بني االرتباط معامالت يبني اجلدول أعاله :  تحليل الجدول   5-3-0

( المحاسبية المعلومة جودة في تحسين  القوائم المالية  على مستوى   scfالتغيرات التي أحدثها ساهم ت

 إن حيث ( 0.05) داللة مستوى ة دالة  عند املبين r االرتباط معامالت أن يبني والذي، لفقراته الكلع واملعدل

 2,31اليت تساوي و اجلدولية  rمة احملسوبة أكرب من قيمة أن قيو ، 0.05 من اقل فقرة لكل الداللة مستوى

 .لقياسه وضعت ملا صادقة  األول احملور فقرات تعترب وبذلك
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 االستبانة لفقرات الكلي المعدل مع الدراسة محاور من محور كل معدل بين االرتباط معامل 5-4
 الكلي المعدل مع دراسةال محاور من محور كل معدل بين االرتباط معامل( 42)الجدول رقم  

 االستبانة لفقرات                      
قيمة معامل  الفقرات

 rاإلرتباط 
مستوى 
 الداللة 

 الداللة اإلحصائية

 دال 0.000 **0.586 من القصور في المخطط المحاسبي الوطنيالمالية  تعاني القوائم 

 دال 0.000 **0.882 الماليةعلى القوائم مهمة  النظام المحاسبي المالي تغيرات  ثأحد

في  القوائم المالية  على مستوى   scfالتغيرات التي أحدثها ساهم ت
 .المحاسبية المعلومة جودة تحسين 

 دال 0.000 **0.909

 (2,25)يتم إختاذ القرار بشأن داللة النتائج عند مستوى اخلطأ 
 واملعدل حمور من حماور الدراسة  كل بني االرتباط معامالت اجلدول أعاله  يبني:  تحليل الجدول 2-4-1

 حيث ( 0.05) داللة مستوى ة دالة  عند املبين r االرتباط معامالت أن يبني والذي، اإلستبانه لفقرات الكلع
 2,31اليت تساوي و اجلدولية  rأن قيمة احملسوبة أكرب من قيمة و ، 0.05 من اقل فقرة لكل الداللة مستوى إن

 .لقياسه وضعت ملا صادقة  األول حملورا فقرات تعترب وبذلك
 (Reliability)     االستبانة فقرات ثبات:الفرع الثاني  

 .كرونباخ ألفا معامل  بطريقة نفسها االستطالعية العينة على الثبات خطوات إجراء مت  

 (كرونباخ الف ا طريقة ) الثبات معامل( 42)الجدول رقم  
معامل الفا  عدد الفقرات  حمتوى حمور

 كرونباخ
 القرار

 ثابت 663. 0 1 قصورا كبيرا في المخطط المحاسبي الوطنيالمالية  القوائم  عرفت األول 
 ثابت 0.849 02 على القوائم الماليةمهمة  النظام المحاسبي المالي تغيرات  ثأحد الثاين 

في  القوائم المالية  على مستوى   scfالتغيرات التي أحدثها ساهم ت الثالث
 .المحاسبية المعلومة جودة ن تحسي

 ثابت 0.888 00

 ثابت 0.800 22 راتــــــــــــــــــــــــــــــالفق عــــــــــــــــــــجمي 

 spssبرنامجعلى خمرجات  اعتمادا الباحث  إعداد من:  المصدر
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 تحليل نتائج الجدول:أوال  

مل ألفا كرونباخ بالنسبة للمحور األول تساوي  تشري النتائج يف اجلدول أعاله أن  معا :المحور األول   -0
أن أسئلته يفهمها املبحوثني متاما كما يقصدها و اي ان هذا احملور ثابت  2,1هع أكرب من و   663. 0
بالتايل فاحملور صاحل ، و أعدنا إجراء الدراسة مرة أخرى لتحصلنا على نفس النتائجو مما يعين أننا ل، الباحث 

 ستبيان الستعماله يف هذا اال
تشري النتائج يف اجلدول أعاله أن  معامل ألفا كرونباخ بالنسبة للمحور الثاين  تساوي   :المحور الثاني   -0

أن أسئلته يفهمها املبحوثني متاما كما يقصدها و اي ان هذا احملور ثابت  2,1هع أكرب من و   0.849
بالتايل فاحملور صاحل ، و ا على نفس النتائجأعدنا إجراء الدراسة مرة أخرى لتحصلنو مما يعين أننا ل، الباحث 

 .الستعماله يف هذا االستبيان
تشري النتائج يف اجلدول أعاله أن  معامل ألفا كرونباخ بالنسبة للمحور الثالث  تساوي   :المحور الثالث   -3

لته أن أسئو وهع مرتفعة أكثر من احملورين السابقني اي ان هذا احملور ثابت   2,1هع أكرب من و  0.888
ميكن اإلعتماد على نتائجه بشكل ، يفهمها املبحوثني متاما كما يقصدها الباحث وهذا أمر اجيايب جدا حيث

أن هذا احملور يقيس تأثري التغريات اليت أحدثها النظام احملاسي املايل على القوائم املالية و أكثر معولية خصوصا 
أعدنا إجراء و مما يعين أننا ل، ة اليت يقوم هبا الباحثأي جوهر الدراس، علىتحسني جودة املعلومة احملاسبية

 .بالتايل فاحملور صاحل الستعماله يف هذا االستبيان، و الدراسة مرة أخرى لتحصلنا على نفس النتائج
تشري النتائج يف اجلدول أعاله أن  معامل ألفا كرونباخ  (: ككل    تمثل اإلستبيان)  مجموع المحاور -2

أن أسئلته يفهمها و اي ان هذا اإلستبيان  ثابت  2,1هع أكرب من و   0.800تساوي   بالنسبة جلميع احملاور
أعدنا إجراء الدراسة مرة أخرى لتحصلنا على نفس و مما يعين أننا ل، املبحوثني متاما كما يقصدها الباحث 

 . بالتايل فاإلستبيان  صاحل الستعماله يف هذه الدراسة، و النتائج
 (Sample K-S -1)( سمرنوف -كولمجروف اختبار)الطبيعي التوزيع اختبار:الثالث    المطلب

 اختبارو وه ال أم الطبيعع التوزيع تتبع لبيانات ا هل ملعرفة سمرنوف - كولمجروف اختبار سنعرض        
  .طبيعيا البيانات توزيع يكون أن تشرط املعلمية االختبارات معظم الن الفرضيات اختبار حالة ىف ضروري
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 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1)الطبيعي التوزيع اختبار(42)ل رقم  الجدو 

عدد  عنوان المحور الجزء
 الفقرات

مستوى  Zقيمة  
 الداللة

 القرار

 في المخطط المحاسبي الوطنيالمالية  القوائم  عرفت األول
 كبيرا  القصور

 طبيعع  0.0900 2.10 1

على مهمة  النظام المحاسبي المالي تغيرات  ثأحد الثاين 
 القوائم المالية

 طبيعع 0.121 2.33 02

 على مستوى   scfالتغيرات التي أحدثها ساهم ت الثالث
 المعلومة جودة في تحسين  القوائم المالية 

 .المحاسبية

 طبيعع 0.053 2.03 00

 spssبرنامجعلى خمرجات  اعتمادا الباحث  إعداد من:  المصدر

لتوزيع طبيعع جيب أن يكون مستوى الداللة غري دال اي مستوى الداللة لكع يكون ا: تحليل الجدول -أوال  
 Zقيمة  من أصغر صغرية أي Z قيمة  االختبار أن  االختبار نتائج أعاله  اجلدول ويوضح 6,64أكرب من 

 أن على يدل وهذا (sig >0.05) أي     6,64 من  اكرب حمور  الداللة لكل مستوى قيمة و اجلدولية
 .املعلميه االختبارات استخدام وجيب  الطبيعع التوزيع تبعت البيانات

 عرض وتحليل نتائج الدراسة :الثالثالمبحث  
 الدراسة   مجتمع خصائص :األول المطلب

 طريق عن االستبيان على اإلجابة يف شاركت اليت للعينة الدميوغرافية للخصائص التطرق حناول سوف        
 . 1إىل  0 من األسئلة خالل من اجملتمع هذا ادألفر  الشخصية للمعلومات التطرق
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 الفرع األول توزيع المشاركين حسب مكان إجراء الدراسة

 

 spssبرنامجعلى خمرجات  اعتمادا الباحث  إعداد من:  المصدر

وذلك نظرا للتسهيالت اليت ، نالحظ أن والية سطيف استحوذت على أكرب نسبة مقارنة باجلزائر العاصمة       
لقاها الباحث يف احلصول على اإلجابات من الوالية اليت يقيم هبا مقارنة مع بعض الصعوبات اليت واجهت ت

الباحث يف احلصول على املعلومات من والية اجلزائر واليت كانت وراه العدد الكبري من اإلستمارات الضائعة 
 .وامللغاة

 توزيع المشاركين حسب الجنس :الثاني الفرع
 :أدناه اجلدول خالل من االستبيان يف املشاركة العينة أفراد بيعةط توضيح ميكن

 توزيع المشاركين حسب الجنس ( 48)الجدول رقم                     
  البيان   التكرار النسبة 
  ذكور 107 % 42
  إناث 66 % 37

  اجملوع 173 % 166

 .spssبرنامجرجات على خم اعتمادا الباحث  إعداد من :المصدر               

من  022شكلت  فئة الذكور :حسب اجلدول السابق جند أن أغلب املشاركني من فئنة الذكور          
ذكور  % 10:   بالتايل كانت نسب مشاركتهم كالتايلو من املستجوبني  11املشاركني  اما اإلناث فشكلت 

 املهنة لطبيعة راجع وهذا، اإلناث اهتمام من كثرأ احملاسبة مبهنة الذكور اهتمام أن على يدل وهذاإناث   %39و
 إىل إضافة، واليات متباعدة عرب وحدات هلا كانت إذا خصوصا، املؤسسات بني التنقالت كثرة من تتطلبه وما

 سطيف
86% 

 الجزائر
61% 

 توزيع أفراد العينة  حسب مكان إجراء الدراسة( 16)الشكل رقم 

 سطيف

 الجزائر
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،  احملاسبة مهنة هلم مبمارسة املرخص بالذكور مقارنة عددهم قلة عن فضال، املهنة امتهان عن اإلناث عزوف ذلك
 :التايل البياين الشكل خالل من ذلك يحتوض ميكن كما

 

 spssبرنامجعلى خمرجات  اعتمادا الباحث  إعداد من:  المصدر

 توزيع المشاركين حسب الخبرة المهنية:الفرع الثالث  

 حسب الخبرة المهنية توزيع المشاركين( 42)الجدول رقم                      

 النسبة  التكرارات  سنوات الخبرة 
 31,8 55 سنوات 16لى إ 64من 
 34,7 60 سنة 26إلى  16من 

 33,5 58 سنة 26أكثر من 
 100,0 173 المجموع 

 spssبرنامجعلى خمرجات  اعتمادا الباحث  إعداد من:  المصدر

 إمكانية من يزيد وهذاما  سنوات اخلمسة خربهتم جتاوزت العينة كل أفراد فإن اخلربة لسنوات بالنسبة          
 0202وايضا كون فرة عملهم كانت قبل  .العملع الواقع يف خربهتم تعكس كوهنا العينة إجابات إىل ازاالرتك

أيضا امتدت فرة عملهم اىل ما بعد تطبيق النظام و القوائم املالية حسب املخطط احملاسي الوطين و أي اهنم استعمل
اطالع حقيقع على القوائم يف كال ، و جتربة عمليةأي أن إجاباهتم على االستمارة كانت من واقع ، احملاسي املايل

 :التايل البياين الشكل خالل من ذلك توضيح ميكن كما،  وهذا ما يضفع نوع املصداقية على اإلجابات، النظامني

62% 
38% 

 توزيع المشاركين حسب الجنس(17)الشكل رقم 

 ذكور

 إناث
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 spssبرنامجعلى خمرجات  اعتمادا الباحث  إعداد من:  المصدر

 الفرع الرابع توزيع المشاركين حسب الفئة العمرية

 توزيع المشاركين حسب الفئة العمرية( 46)رقم  الجدول

 الفئة العمرية   التكرار   النسبة المؤوية 
 سنة 36أقل من  10  5,8
 سنة 46إلى  36من  105  60,7
 سنة 46أكثر من  58  33,5
 المجموع 173  100

 spssبرنامجعلى خمرجات  اعتمادا الباحث  إعداد من:  المصدر

 النسبة كانت وقد ، املستجوبة العينة أفراد أعمار بني تباين هناك أن نالحظ السابق ولاجلد خالل من       
احملاسبني  اخلرباء متثل وهع %12,2 بنسبة  سنة  46إلى  36من الثانية  الفئة عند املشاركني من الكبرية

أكثر من  الثانية الفئة يهاتل، االقتصادية املؤسسات يف املوظفني وبعض والتوظيف التخرج حديثع جامعيني وأساتذة
 إىل إضافة، األقدمية ذوي لألكادمييني الدكاترة بالنسبة وفئة احملاسبني اخلرباء فئة، %  33,5 بنسبة سنة  46

الفئة املوظفني اجلدد  متثل وهع % 5,9 بنسبة الثالثة الفئة مث، االقتصادية املؤسسات يف اإلطارات القدامى  بعض
بصيغ عقود ماقبل و سنوات وتضم هذه الفئة الشباب الذين عمل 5ة مهنية تفوق خرب  بشرط أهنم حيوزن على

32% 

35% 33% 

 توزيع المشاركين حسب الخبرة المهنية ( 18)الشكل رقم 

 سنوات 19إلى  98من 

 سنة 99إلى  19من 

 سنة 99أكثر من 
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 إدراج ميكن العينة حسب املدى العمري  توزيع أفراد ولتوضيح، التشغيل قبل شغلهم للمنصب داخل املؤسسة
 :التايل البياين الشكل

 

 spssبرنامجعلى خمرجات  اعتمادا الباحث  إعداد من:  المصدر

 س توزيع المشاركين  حسب المستوى العلميالفرع الخام

 ى العلميو توزيع المشاركين حسب المست( 41)الجدول رقم 

 النسبة التكرار البيان
 46,8 81 الليسانس 

 27,2 47 الماجستير
 16,2 28 الدكتوراه
 9,8 17 أخرى

 100,0 173 المجموع

 .بياناالست استمارات على اعتمادا الباحث  إعداد من: المصدر

 وهذامناسب جد مى من املشاركني لديهم مؤهل علمع  ظل الشكل أعاله أن  الغالبية العنالحظ من خال       
مستجدات النظام و جبودة املعلومة احملاسبية  يتعلق موضوع يف خصوصا   اإلجابات على االعتمادية من يزيدما 

 :التايل ينالبيا الشكل خالل من ذلك توضيح ميكن كما،  احملاسي املايل

6% 

33% 

 توزيع المشاركين حسب الفئة العمرية(  19)الشكل رقم 

 سنة 89أقل من 

 سنة 69إلى  89من 

 سنة 69أكثر من 
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 spssبرنامجعلى خمرجات  اعتمادا الباحث  إعداد من:  المصدر

المهنو توزيع المشاركين حسب الوظائف  :الفرع السادس    

:المهنو توزيع المشاركين حسب الوظائف (42)جدول رقم   

 النسب  التكرارات البيان
 3,5 6 خبير محاسب

 11,0 19 محافظ حسابات
 5,2 9 محاسب معتمد

 32,4 56 جامعي مهتم بالمحاسبة أستاذ
 6,9 12 المحاسبة يدرس( معهدو أ ثانوي) أستاذ

 38,7 67 إطار مالي أومحاسبي بالمؤسسة
 2,3 4 أخري

 100,0 173 المجموع

 .االستبيان استمارات على اعتمادا الباحث  إعداد من: المصدر

، األساتذة اجلامعينيو إلطارات املالية يف املؤسسات ا من هم العينة أفراد  أغلب أن اجلدول من لنا يتضح         
افة إىل  فئة اخلرباء احملاسبني وحمافظع احلسابات واحملاسبني ضباإل، األكادمعو ج بني الرأي املهين يأي هناك مز 

املعتمدين بصفتهم أهل ختصص دقيق يف احملاسبة هذه الفئة كانت حمط استهداف من الباحث ولكن نظرا لعدة 
إال اننا حتصلنا على ،  يتمكن الباحث من اسرجاع مجيع االستمارات املوزعة لدى هذه الفئة بالذاتعوامل مل

 :التايل البياين الشكل خالل من ذلك توضيح ميكن كما،  منهااستمارة  32

 الليسانس
47% 

 الماجستير
27% 

 الدكتوراه
16% 

 أخرى
10% 

 توزيع المشاركين حسب المستوى العلمي(  20)الشكل رقم 
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 spssبرنامجعلى خمرجات  اعتمادا الباحث  إعداد من:  المصدر

 عتوزيع المشاركين حسب القطا: الفرع السابع  

 األفراد تضم األوىل الفئة، فئات ثالثة إىل تقسيمها مت العينة أفراد إليها تنتمع اليت العمل قطاعات معرفة أجل من
الفئة الثالثة و احلكومع  القطاع إىل ينتمون الذين فتضم األفراد الثانية الفئة أما، املختلط القطاع إىل ينتمون الذين

 .إليها ينتمون اليت القطاعات حسب العينة أفراد يبني توزيع التايل واجلدول، اخلاص تضم األفراد الذين ينتمون إىل القطاع

:توزيع المشاركين حسب القطاع ( 43)الجدول رقم   

 النسب التكرارات البيان
 10,4 18 قطاع مختلط
 35,8 93 قطاع حكومي
 52,0 62 قطاع خاص
   اعمال حرة
 100,0 173 المجموع

 spssبرنامجعلى خمرجات  اعتمادا الباحث  إعداد من:  المصدر

  52نسبتهم بلغت حيث، احلكومع القطاع إىل تنتمع املستجوبني من األكرب النسبة أن نالحظ            
 واليت اجلامعاتو الثانويات و يدرسون يف املعاهد  الذين األساتذة فئة لركيزناعلى نظرا النسبة هذه ويرجع ارتفاع%

 ماو وه، % 31 بنسبة اخلاص القطاع يليه مث، العامة االقتصادية املؤسسات اإلطارات يف إىل ةباإلضاف، عامة كلها
يلسها القطاع املختلط بنسبة ، اخلاصة املؤسسات بعض إىل إضافة، اخلاصة أصحاب املكاتب على اعتمادنا يفسر
 :التايل البياين إدراج الشكل ميكن أكثر وللتوضيح 02%

 خبير محاسب
 محافظ حسابات

 محاسب معتمد

أستاذ جامعي مهتم 
 بالمحاسبة

(  ثانوي أو معهد)أستاذ 
س المحاسبة  يدرِّ

إطار مالي أومحاسبي 
 بالمؤسسة

 أخري

 توزيع المشاركين حسب الوظائف و المهن( 21)الشكل رقم 
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 spssبرنامجعلى خمرجات  اعتمادا لباحث ا إعداد من:  المصدر

 اإلستبيان فقرات تحليل:المطلب الثاني  

 اجلداولو  ( One Sample T test)، االستبانة فقرات لتحليل الواحدة للعينة Tاختبار  استخدام مت      
 ، فقرة لكل  tالداللة وقيمة    مستوىو اإلحنراف املعياري و و  احلسايب املتوسط تبني التالية

 t قيمة من أكرب احملسوبة t قيمة  كانت إذا حمتواها على يوافقون العينة أفراد أن مبعىن إيجابية الفقرة وتكون  -
 . 2,25 من أقل املعنوية مستوىو أ اجلدولية

 t قيمة من احملسوبة أصغر t قيمة كانت إذا حمتواها على يوافقون  ال العينة أفراد أن مبعىن سلبية الفقرة وتكون -
  2,25من  أصغر املعنوية مستوىو أ ةاجلدولي

 الفقرات مجيع على ينطبق وهذا 2,25 من أكرب املعنوية مستوى كان إذا محايدةالفقرة  يف العينة آراء وتكون -
 .استبانة الدراسة يف

 (القوائم  المالية في المخطط المحاسبي الوطنيتقييم نق ائص  ) األول المحور فقرات الفرع األول تحليل

ول من خالل اجلدول املوايل حتليل فقرات احملور الثاين عن طريق دراسة كل من املتوسط احلسايب سنحا      
 .لكل فقرة  tمستوى الداللة وقيمة و اإلحنراف املعياري و 

 

10% 

54% 
36% 

 توزيع المشاركين حسب القطاع(  22)الشكل رقم 

 قطاع مختلط

 قطاع حكومي

 قطاع خاص
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  القوائم  المالية في المخطط المحاسبي الوطنيتقييم نق ائص   : األول المحور فقرات تحليل( :24)الجدول رقم  
ط المتوس الفقرات

 الحسابي
اإلنحراف 

 المعياري
 مستوى  tقيمة 

 الداللة 
 القرار 

 
يعد  لمخطط احملاسي الوطينلطار التصوري غياب اإل إن   -0

  أحد جوانب  قصوره 
 دال 0.000 23.817 0.695  4.260

 (اوافق بشدة)

 0825 لسنة الوطين احملاسي املخطط وفق اإلفصاحإن  -0
 ضعيف

 دال 0.000 17.523 0.807 4.075

 (اوافق)

 يف تظهر اليت البنودو  للعناصر بالنسبة باجلمود  pcn يزمت -3
   احملاسبية خمرجاته

 دال 0.000 16.358 0.895 4.069

 (اوافق)

 بنود تقييم مستوى على قصورا الوطين احملاسي عاين املخططي -2
 املالية القوائم

 دال 0.000 21.111 0.763 4.225

 (اوافق بشدة)

 دال 0.000 17.742 0.874 4.179 الدويل حاإلفصا  ملتطلبات احملاسي املخطط يستجيب مل -5

 (اوافق)
 مفيدة ونافعة  بشكل كبري  pcnوفق املالية القوائممل تكن  -1

 ملستخدميها
 دال 0.000 14.214 0.930 4.00

 (اوافق)

 دال 0.000 31.977 6,477 4,146 جميع الفقرات

 (اوافق)
  1.98 تساوي " 172 " حرية درجةو  " 0.05 " داللة مستوى عند وليةاجلد t  قيمة 

وأن ، صفرا   كان املتغريات لكافة املعنوية مستوى بأن السابق اجلدول من يتضح: تحليل نتائج الجدول -أوال  
  تأكيد وحن العينة أفراد  لدى توجه هناك؛ مما يشري إىل أن (3)املتوسطات العامة للمتغريات قد كانت أكرب من 

 إن  ( "0) رقم العبارةكما نالحظ أن ،  من قصور كبري على مستوى القوائم املالية معاناة املخطط احملاسي الوطين
 قبل من تأييد أكرب على حصلت " يعد أحد جوانب  قصوره  لمخطط احملاسي الوطينلغياب اإلطار التصوري 

  pcnوفق املالية القوائممل تكن (  " 1)   رقم ةالعبار  حصلت حني يف(4.260)  حسايب مبتوسط املستجوبني
مما يعين أن غياب اإلطار ، (4.00)  حسايب متوسط أدىن على " ملستخدميها مفيدة ونافعة  بشكل كبري

يليه القصور الذي شاب املخطط ، التصوري شكل أكرب قصور اعرى املخطط احملاسي الوطين يف نظر املستجوبني
مث تايت مشكلة عدم استجابة املخطط ، القوائم املالية نظرا إلمهال استخدام القيمة العادلةيف ما خيص تقييم بنود 

اليت ميزت  اجلمودمث تأيت سلبية  ، ملتطلبات اإلفصاح الدوىل كأحد السلبيات األخرى اليت حتسب على املخطط
اجتمعت أراء املستجوبني أن أقل و ،  احملاسبية خمرجات املخطط احملاسي الوطين يف تظهر اليت البنودو  لعناصرا

درجات قصور املخطط الوطين تكمن عدم قدرة قوائمه على حتقيق أكرب فائدة ونفع ميكن أن يطمح هلا 
 :التايلو ميكن حتليل اإلجابات عن األسئلة على النحو .القوائم املالية  و مستخدم
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 أعطاء)مت  انه حيث جاتدر  3 عن يزيد انه ومبا (4.260) حسايب متوسط حقق:السؤال األول  -0
يعترب  فهذا (  5، 4، 3، 2، 1 الدرجات (بشدة أوافق ال، أوافق ال، حمايد، موافق، بشدة موافق ) اإلجابات

غياب اإلطار التصوري للمخطط احملاسي الوطين يعد أحد جوانب   نأعلى بشدة  يوافقون العينة أفراد  بان مؤشرا 
 ) كان  حيث اإلجابات يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال ذاهل أما اإلحنراف املعياري . قصوره

 ومبا أن قيمة ومستوى " 0.000 " الداللة ومستوى، مبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة ومتقاربة 0.695)
تها قيمو املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل "  "0.000 الداللة  تساوي

فهذا يعكس موافقة أغلب  (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع(  23.817)املقدرة ب  
  .أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايبأفراد العينة بشدة على العبارة املدرجة  

 رب مؤشرايعت فهذا حيث درجات 3 عن يزيد انه ومبا( 4.075) حسايب وسط حقق:   السؤال الثاني -2
أما اإلحنراف ، ضعيف 0825 لسنة الوطين احملاسي املخطط وفق ن اإلفصاحأيوفقون على  العينة أفراد  نأب

مبعىن أن  0.807) ) كان     حيث اإلجابات يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا املعياري
العينة ومبا أن قيمة  أفراد  على  أن  يدل مما " 0.000 " الداللة ومستوى، إجابات املستجوبني متشاهبة ومتقاربة

   tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل "   "0.000 الداللة  تساوي   ومستوى
فهذا يعكس  (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع(  17.523)قيمتها املقدرة ب  و املوجبة 

 .أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايب   العينة على العبارة املدرجة موافقة أغلب  أفراد
 فهذا  حيث درجات 3 عن يزيد انه ومبا( 4.069) قيمته  حسايب متوسط حقق: السؤال الثالث   -3

 خمرجاته يف تظهر اليت البنودو  للعناصر بالنسبة باجلمود يزمت pcn  أن يوافقون على العينة أفراد  بان يعترب مؤشرا 
كان     حيث اإلجابات يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري،  احملاسبية

 الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة ومستوى، )، مبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة ومتقاربة 0.895)
قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 "
فهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة  (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع( 16.358)

 .أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايب   على العبارة املدرجة

                                                                   
  حمايد[ 3,2-0,1] ، ال أوافق[ 0,1-0,9]ال أوافق بشدة، [ 0,9-0:]يتم حتديد درجة املوافقة او عدمها من خالل املوسطات احلسابية ضمن اجملاالت التالية        ،
 أوافق بشدة[ 5-2,0]أوافق [ 3,2-2,0]
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 بان يعترب مؤشرا  هذاف، درجات 3 عن يديز  نهأ ومبا(  4.225) قيمته  حسايب متوسط حقق:الرابع  السؤال   -4
أما اإلحنراف ، املالية القوائم بنود تقييم مستوى على قصورا ىن عا الوطين احملاسي املخطط  أن  بشدة يؤيدون العينة أفراد 

مبعىن أن إجابات (  0.763)كان   حيث اإلجابات يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا املعياري
فهذا يعين   (0.05) من وهع اقل" 0.000 " الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، )، جوبني متشاهبة ومتقاربةاملست

 تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع( 21.111)قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، انه دال
   .أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايب  على العبارة املدرجة دةبشفهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة  (1.98)

 يعترب مؤشرا هذاف، درجات  3 عن يزيد نهأ ومبا(  4.179) قيمته  حسايب متوسط حقق :الخامس  السؤال   -5
 هلذا راف املعياريأما اإلحن، الدويل حاإلفصا  ملتطلبات مل يستجب  الوطين احملاسي املخطط  أن يؤيدون العينة أفراد  بان

مبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة  (0.874)كان   حيث اإلجابات يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال
 وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 " الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة ومستوى، )، ومتقاربة
فهذا   (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع( 17.742)قدرة ب  قيمتها املو املوجبة    tإشارة 

 .أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايب    يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة على العبارة املدرجة
 بان ا يعترب مؤشر  هذاف، درجات 3 عن يزيد نهأ ومبا( 4.00) قيمته  حسايب متوسط حقق: السؤال السادس -2

أما اإلحنراف ، ملستخدميها مفيدة ونافعة  بشكل كبريمل تكن   pcnوفق املالية القوائم  أن يوافقون على العينة أفراد 
مبعىن أن إجابات )  0.930)كان   حيث اإلجابات يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا املعياري

فهذا يعين انه   0.05 من وهع اقل" 0.000 " الداللة  تساوي  ة ومستوىومبا أن قيم، ، املستجوبني متشاهبة ومتقاربة
 تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع(  14.214)قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، دال

 .قرة ورأيهم فيها إجيايب  أي  أهنم يؤيدون الف  فهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة على العبارة املدرجة (1.98)

التغيرات التي أحدثها  النظام المحاسبي المالي على    تقييم ) الثاني المحور فقرات تحليل :الفرع الثاني

 : (القوائم المالية

اإلحنراف و سنحاول من خالل اجلدول املوايل حتليل فقرات احملور الثاين عن طريق دراسة كل من املتوسط احلسايب 

 . لكل فقرة  tستوى الداللة وقيمة مو املعياري 

 



 الدراسة الميدانية                                                                  الخامس الفصل

 

881 
 

 (تقييم  التغيرات التي أحدثها  النظام المحاسبي المالي على القوائم المالية:) الثاني المحور فقرات تحليل( 22)الجدول رقم  
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
اإلنحراف 

 المعياري
 مستوى  tقيمة 

 الداللة 
الداللة 

 اإلحصائية
 

 املالية القوائم وعرض إلعداد تصوري إطار لىع  SCF اعتماد إن  -0
  املالية القوائم جودة من حّسن

 دال 0.000 25.410 694. 0 4.341
 (اوافق بشدة)

 القوائم وعرض إلعداد  متماسكا علميا اإلطار التصوري أساسا  يوفر -0 
 املالية

 دال 0.000 22.205 0.688 4.161
 (اوافق)

 املالية الكشوف تطابق حول الرأي ابداء عملية يسهل اإلطار التصوري -3
 املعايري مع

 دال 0.000 18.069 0.833 4.144
 (اوافق)

 العمليات وفهم احملاسبية املعايري تفسري يسهل اإلطار التصوري  -2
 .احملاسي التنظيم يف صراحة عليها املنصوص غري األحداثو أ

 دال 0.000 14.024 0.894 3.953
 (اوافق)

 (اوافق بشدة)دال 0.000 19.424 0.841 4.242 املالية بشكل جيد الكشوف حتضري يف  طار التصورييساعد اإل -5

 املفاهيمع القصور جوانب  SCF اإلطار التصوري حسب   يعاجل -1
 الوطين احملاسي املخطط منها يعاين كان اليت

 دال 0.000 20.227 0.830 4.277
 (اوافق بشدة)

ر تصوري إلعداد وعرض القوائم املالية سيعزز على إطا scfإن اعتماد  -2
 من إمكانية إنتاج معلومة حماسبية جيدة

 دال 0.000 18.525 0.870 4.225
 (اوافق بشدة)

 (اوافق)دال 0.000 18.892 0.816 4.173   امليزانيةو  الدخل قائميت على جوهرية  تغريات SCF أحدث -9

 (اوافق)دال PCN 4.161 0.833 18.336 0.000 من تفصيال أكثر  SCF حسب املالحق تعترب -8

 القوة من زاد النقدية التدفقات لقائمة   SCF إن استحداث -02
 املالية للقوائم اإلعالمية

 دال 0.000 16.374 0.9193 4.523
 (اوافق بشدة)

قائمة أساسية  كقائمة التغريات يف األموال اخلاصة     scf اعتبار  إن -00
 pcnبشكل  افضل من اعتبارها ضمن املالحق حسبسيخدم املستعملني 

 دال 0.000 15.284 0.885 4.038
 (اوافق)

 (اوافق)دال 0.000 16.732 0.872 4.109                                  مع متطلبات اإلفصاح احملاسي الدويل   scf يتوافق -00

 (اوافق)دال 0.000 17.752 0.860 4.168  جوهرية تعترب املالية القوائم بنود تقييم يف  scf أحدثها اليت التغريات إن 03
 

 قابلية أكثر املايل احملاسي النظام تطبيق بعد املالية القوائم أصبحت -02
 قبل ذي من للقراءة

 دال 0.000 26.554 0.718 4.450
 (اوافق بشدة)

 يةاملال القوائم بنود العادلة جعل  تقييم على القيمة  SCFاعتماد  -05
 ومالءمة واقعية أكثر

 دال 0.000 19.607 0.767 4.144
 (اوافق)

 أثر القانوين الشكل على اإلقتصادي اجلوهر تغليب ملبدأ  SCF تبين -01
 املالية القوائم  على إجيايب بشكل

 دال 0.000 17.812 0.849 4.150
 (اوافق)

 قفزة تعترب  ملايلا احملاسي النظام هبا جاء اليت اخلاصة التقييم إن مناذج -02
 .اجلزائرية للمحاسبة  نوعية

 (اوافق)دال 0.000 16.64 0.902 4.150

 (اوافق)دال 0.000 34.45 6,446 4,177 مجموع الفقرات

  1.98 تساوي " 120 " حرية درجةو  " 0.05 " داللة مستوى عند اجلدولية t  قيمة 



 الدراسة الميدانية                                                                  الخامس الفصل

 

889 
 

وأن ، صفرا   كان املتغريات لكافة املعنوية مستوى بأن السابق اجلدول من يتضح: تحليل نتائج الجدول:أوال  
 إبراز  وحن العينة أفراد  لدى توجه هناك؛ مما يشري إىل أن (3)املتوسطات العامة للمتغريات قد كانت أكرب من 

إن  " (10) رقم العبارةنالحظ أن كما ،  النظام احملاسي املايل على القوائم املالية ثهاأحداليت  تغرياتأمهية ال
 تأييد أكرب على حصلت "  املالية للقوائم اإلعالمية القوة من زاد النقدية التدفقات لقائمة   SCF استحداث

مما يؤكد على أمهية احملتوى املعلومايت لقائم التدفقات النقدية  (4.523)  حسايب مبتوسط املستجوبني قبل من
   رقم العبارة حصلت حني يف، املايل يف اجلزائر دورها كقائمة حماسبية جديدة ختدم تطلعات مستخدمع القوائمو 
 صراحة عليها املنصوص غري األحداثو أ العمليات وفهم احملاسبية املعايري تفسري يسهل اإلطار التصوري (  " 4)

مما يشري إىل أن استعماالت اإلطار التصوري مزالت ، (3.953)  حسايب متوسط أدىن على " احملاسي التنظيم يف
 :التايل وميكن حتليل اإلجابات عن األسئلة على النحو مناسبة  إىل درجة فاعالية مل ترتقى 

 يعترب مؤشرا  هذاف، درجات 3 عن يزيد نهأ ومبا( 4.341) قيمته  حسايب وسطمت حقق: السؤال األول -0
 حّسن يةاملال القوائم وعرض إلعداد تصوري إطار على  SCF اعتماد أن   على بشدةيوافقون  العينة أفراد  بان
 اإلجابات يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، املالية القوائم جودة من

الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة ومستوى، )، مبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة ومتقاربة 694. 0)كان  حيث
قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  النظر إىل وب، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 " 
فهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة  (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع( 25.410)

 .أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايب    على العبارة املدرجة بشدة
يعترب  هذاف، درجات 3 عن يزيد نهأ ومبا( 4.161) قيمته  حسايب وسطمت حقق: السؤال الثاني -5

 القوائم وعرض إلعداد  امتماسك اعلمي اأساس  يوفراإلطار التصوري   أنيوافقون على  العينة أفراد  بان مؤشرا 
، 0.688كان حيث اإلجابات يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري  املالية

 من وهع اقل" 0.000 " الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، ات املستجوبني متشاهبة ومتقاربةمبعىن أن إجاب
 قيمة  من اكرب وهع( 22.205)قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05

 t أي  أهنم يؤيدون  ة على العبارة املدرجةفهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العين  (1.98) تساوي  واليت اجلدولية
 .الفقرة ورأيهم فيها إجيايب  
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يعترب  هذاف، درجات 3 عن يزيد نهأ ومبا( 4.144) قيمته  حسايب وسطمت حقق: السؤال الثالث  -3
 ةاملالي الكشوف تطابق حول الرأي ابداء عمليةيسهل ياإلطار التصوري   أنيوافقون على  العينة أفراد  بان مؤشرا 

كان  حيث اإلجابات يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، املعايري مع
 الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، ، مبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة ومتقاربة)  0.833)
قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 "
فهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة   (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع( 18.069)

 .أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايب     على العبارة املدرجة
يعترب  هذاف، درجات 3 عن يزيد نهأ ومبا( 3.953) قيمته  حسايب وسطمت حقق: السؤال الرابع   -4

 العمليات وفهم احملاسبية املعايري تفسرييسهل ياإلطار التصوري   أنيوافقون على  العينة أفراد  بان مؤشرا 
 منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، احملاسي التنظيم يف صراحة عليها املنصوص غري األحداثو أ

ومبا ، ) مبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة ومتقاربة 0.894)كان  حيث اإلجابات يف قليال تشتتا ويعكس
   tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 " الداللة  تساوي  أن قيمة مستوى

كس فهذا يع  (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع(  14.024)قيمتها املقدرة ب  و املوجبة 
 .أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايب     موافقة أغلب  أفراد العينة على العبارة املدرجة

يعترب  هذاف، درجات 3 عن يزيد نهأ ومبا( 4.242) قيمته  حسايب وسطمت حقق: السؤال الخامس -2
بشكل  املالية الكشوف حتضري يف ي يساعداإلطار التصوري   أن على  بشدةيوافقون  العينة أفراد  بان مؤشرا 

  0.841)كان  حيث اإلجابات يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، جيد
 وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 " الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، )

، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع( 19.424)قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة 
 ن الفقرة ورأيهم فيها إجيايب    أي  أهنم يؤيدو   على العبارة املدرجة بشدةفهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة 

يعترب  هذاف، درجات 3 عن يزيد نهأ ومبا( 4.277) قيمته  حسايب وسطمت حقق: السؤال السادس -2
 اليت معياملفاه القصور جوانب  يعاجل SCF اإلطار التصوري سب    أنيوافقون على  العينة أفراد  نبا مؤشرا 

 قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، الوطين احملاسي املخطط منها يعاين كان
 ومبا أن قيمة مستوى، )، ومتقاربةمبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة  0.830)كان  حيث اإلجابات يف

قيمتها و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 " الداللة  تساوي 
فهذا يعكس موافقة أغلب   (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع( 20.227)املقدرة ب  

 .أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايب     ملدرجةأفراد العينة بشدة على العبارة ا
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 يعترب مؤشرا  هذاف، درجات 3 عن يزيد نهأ ومبا( 4.225) قيمته  حسايب وسط حقق: السؤال السابع -2
على إطار تصوري إلعداد وعرض القوائم املالية سيعزز من  scfاعتماد   أنعلى  بشدة يوافقون العينة أفراد  بان

 يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، ج معلومة حماسبية جيدةإمكانية إنتا 
الداللة   ومبا أن قيمة مستوى، )، مبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة ومتقاربة 0.870)كان  حيث اإلجابات

قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tشارة إ وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 " تساوي 
فهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة  ، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع (18.525)

 .أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايب    على العبارة املدرجة بشدة
يعترب  هذاف، درجات 3 عن يزيد نهأ ومبا( 4.173) قيمته  حسايب وسطمت حقق: السؤال الثامن -2

 الدخل قائميت على جوهرية  تغريات أحدث املايل احملاسي النظام  أنيوافقون على  العينة أفراد  بان مؤشرا 
كان  حيث اإلجابات يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري،  امليزانيةو 
 الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، )، ستجوبني متشاهبة ومتقاربةمبعىن أن إجابات امل( 0.816)
قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 "
فهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة ، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع(  18.892)

 .أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايب   على العبارة املدرجة
يعترب  هذاف، درجات 3 عن يزيد نهأ ومبا( 4.161) قيمته  حسايب وسطمت حقق :السؤال التاسع -2

، PCNاملالحق يف   من تفصيال أكثر تعترب  SCF حسب املالحق  أنيوافقون على  العينة أفراد  بان مؤشرا 
مبعىن  0.833)كان  حيث اإلجابات يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا املعياري أما اإلحنراف

 من وهع اقل" 0.000 " الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، )، أن إجابات املستجوبني متشاهبة ومتقاربة
 قيمة  من اكرب وهع( 18.336) قيمتها املقدرة ب و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05

 t أي  أهنم  فهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة على العبارة املدرجة ، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية
 .يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايب   

يعترب  هذاف، درجات 3 عن يزيد نهأ ومبا( 4.144) قيمته  حسايب وسطمت حقق: السؤال العاشر -01
 اإلعالمية القوة من زاد النقدية التدفقات قائمةل   SCF استحداث  أنيوافقون على  العينة أفراد  نبا مؤشرا 
 كان حيث اإلجابات يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، املالية للقوائم

 الداللة  تساوي  ن قيمة مستوىومبا أ، ، مبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة ومتقاربة( 0.9193)
قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 "
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فهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة ، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع(  16.374)
 .الفقرة ورأيهم فيها إجيايب  أي  أهنم يؤيدون على العبارة املدرجة

 هذاف، درجات 3 عن يزيد نهأ ومبا( 4.038) قيمته  حسايب وسطمت حقق: السؤال الحادي عشر -00
كقائمة أساسية  قائمة التغريات يف األموال اخلاصة     scf اعتبار  أنيوافقون على  العينة أفراد  بان يعترب مؤشرا 

 أما اإلحنراف املعياري، pcn ا جدول ضمن املالحق حسبافضل من اعتباره سيخدم املستعملني بشكل 
مبعىن أن إجابات ( 0.885) كان حيث اإلجابات يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا

  0.05 من وهع اقل" 0.000 " الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، ، املستجوبني متشاهبة ومتقاربة
 t  قيمة  من اكرب وهع( 15.284)قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  ىل وبالنظر إ، فهذا يعين انه دال

أي  أهنم  فهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة على العبارة املدرجة، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية
 .يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايب     

 هذاف، درجات 3 عن يزيد نهأ مباو ( 4.109) قيمته  حسايب وسطمت حقق: السؤال الثاني عشر -05
أما ، الدويلاحملاسي مع متطلبات اإلفصاح  يتوافق   scf  أنيوافقون على  العينة أفراد  بان يعترب مؤشرا 

مبعىن  ( 0.872) كان حيث اإلجابات يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا اإلحنراف املعياري
 من وهع اقل" 0.000 " الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، ، تقاربةأن إجابات املستجوبني متشاهبة وم

 من اكرب وهع( 16.732)قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05
أي   فهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة على العبارة املدرجة، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة 

 .أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايب    
 هذاف، درجات 3 عن يزيد نهأ ومبا( 4.168) قيمته  حسايب وسطمت حقق: السؤال الثالث عشر -03

 القوائم بنود تقييم يف املايل احملاسي النظام أحدثها اليت التغريات  أنيوافقون على  العينة أفراد  بان يعترب مؤشرا 
 اإلجابات يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، . وهريةج تعترب املالية
الداللة   ومبا أن قيمة مستوى، ، مبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة ومتقاربة( 0.860) كان حيث

قيمتها املقدرة و بة املوج   tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 " تساوي 
فهذا يعكس موافقة أغلب  ، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع(  17.752)ب  

 .أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايب    أفراد العينة على العبارة املدرجة
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يعترب  هذاف، درجات 3 عن يزيد نهأ ومبا( 4.450) قيمته  حسايب وسطمت حقق: السؤال الرابع عشر -04
 أكثر أصبحت املايل احملاسي النظام تطبيق بعد املالية القوائم  أنعلى  بشدةيوافقون  العينة أفراد  بان مؤشرا 

 اإلجابات يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، قبل ذي من للقراءة قابلية
 الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، ، ات املستجوبني متشاهبة ومتقاربةمبعىن أن إجاب ( 0.718) كان حيث

قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 "
لعينة فهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد ا ، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع ( 26.554)

 .أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايب   على العبارة املدرجة بشدة
 هذاف، درجات 3 عن يزيد نهأ ومبا( 4.144) قيمته  حسايب وسطمت حقق: السؤال الخامس  عشر -02

 املالية ائمالقو  بنود تقييم جعل  العادلة القيمةعلى   SCFاعتماد   أنيوافقون على  العينة أفراد  بان يعترب مؤشرا 
 حيث اإلجابات يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، ومالءمة واقعية أكثر
 الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، ، مبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة ومتقاربة( 0.767) كان

قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  نظر إىل وبال، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 "
فهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة ، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع( 19.607)

 .أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايب   بشدة على العبارة املدرجة
 هذاف، درجات 3 عن يزيد نهأ ومبا( 4.1503) قيمته  حسايب وسطمت حقق: السؤال السادس  عشر -02

 القانوين الشكل على اإلقتصادي اجلوهر تغليب بدأمل  SCF بينت  أن يوافقون على العينة أفراد  بان يعترب مؤشرا 
 يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، املالية القوائم  على إجيايب بشكل أثر

الداللة   ومبا أن قيمة مستوى، ، مبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة ومتقاربة( 0.849) كان حيث تاإلجابا
قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 " تساوي 

هذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة ف، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع( 17.812)
 .أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايب   على العبارة املدرجة

 هذاف، درجات 3 عن يزيد نهأ ومبا( 4.1503) قيمته  حسايب وسطمت حقق: السؤال السابع  عشر -02
 قفزة تعترب  املايل احملاسي النظام هبا جاء اليت اخلاصة التقييم مناذج  أنيوافقون على  العينة أفراد  بان يعترب مؤشرا 

 اإلجابات يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، اجلزائرية للمحاسبة  نوعية
 الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، ، مبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة ومتقاربة( 0.902) كان حيث

  ـقيمتها املقدرة بو املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من اقل وهع" 0.000 "
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العينة فهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد  ، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع( 16.64)
 .على العبارة املدرجة أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايب  

المحاسبية في ظل  التغيرات   المعلومة تقييم جودة: المحور الثالث فقرات تحليلث  الفرع الثال
 على القوائم المالية   scfالتي أحدثها  

يتكون هذا احملور من سبعة أجزاء يقيس كل جزء مدى حتقق خاصة من اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية 
 على القوائم املالية ركز الباحث خالل فقرات هذا احملور على أهم نتيجة التغريات اليت احدثها النظام احملاسي املايل

التغريات اليت يرى أهنا قد سامهت بشكل كبري يف حتقيق  اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية اليت تنتجها  القوائم 
 .املالية 

ظل  التغيرات التي    المحاسبية في المعلومة جودةتقييم  : تحليل فقرات المحور الثالث( 22)الجدول رقم  
 .(  على القوائم المالية     scfأحدثها  

 
 خاصة ق ابلية الفهم -0

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 مستوى tقيمة 
 الداللة

 القرار
 

القوائم املالية بشرح قواعد عرض وتقييم بنود  scfاهتمام  إن -0
ثر ومة احملاسبية أكالقرارات جيعل املعلو املراسيم و من خالل القوانني 

 يهاعد  لمُ بالنسبة  للفهم قابلية 

 دال 0.000 20.946 0.802 4.277

 (اوافق بشدة)

القوائم املالية بشرح قواعد عرض وتقييم بنود  scfاهتمام  إن  -0
ثر القرارات جعل املعلومة احملاسبية أكو املراسيم و من خالل القوانني 

 لمستخدميهابالنسبة  للفهم قابلية 

 دال 0.000 17.560 0.783 4.046

 (اوافق)

على إطار تصوري إلعداد وعرض القوائم  scfإن اعتماد  -3
 القوائم املالية يد  ع  مُ ااملالية ساهم يف تعزيز قابلية الفهم لدى 

 دال 0.000 15.036 0.935 4.092

 (اوافق)

على إطار تصوري إلعداد وعرض القوائم  scfإن اعتماد  -2
 القوائم املالية  مستخدمييف تعزيز قابلية الفهم لدى  ااملالية ساهم

 دال 0.000 16.050 0.900 4.098

 (اوافق)

 المالئمةة  خاص -5
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

 مستوى tقيمة 
 الداللة

 القرار
 

يف توفري معلومة حماسبية  تساهم scfدرجة اإلفصاح وفق  إن -5
 مالئمةأكثر 

 دال 0.000 28.747 0.669 4.462

 (اوافق بشدة)

 دال 0.000 18.506 0.809 4.138من القدرة التنبؤية  عزز استحداث قائمة التدفقات النقدية  إن -1

 (اوافق)
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 القرار ملتخذي
التفصيالت اليت جاءت هبا قائمة قائمة األموال اخلاصة  إن  -2

 .من القدرة التنبؤية ملتخذي القرار  رفعت
 دال 0.000 13.506 1.024 4.052

 (اوافق)

مستخدميها على أكثر تساعد  scfاملالية وفق  القوائم إن  -9
 .التقييم من خالل التغذية العكسية 

 دال 0.000 14.413 0.960 4.052

 (اوافق)

 ملستعملع مالئمة معلومات قائمة التدفقات النقديةتوفر  -8
 دية للمؤسسةالنق املدفوعاتو  املتحصالت كل عن املالية القوائم
    . فرة زمنية معينة خالل

 دال 0.000 18.853 0.830 4.290

 (اوافق بشدة)

 مبقدرة تنبؤآلية ال حتديد يف قائمة التدفقات النقدية تفيد -02
  .املستقبلية  االموال توليد على الشركة

 دال 0.000 12.542 1.042 3.994

 (اوافق)

 دال 0.000 19.376 0.839 4.237 املايل التخطيط على ارةاالد قائمة التدفقات النقدية تساعد -00

 (اوافق بشدة)
 التقييم يف النقدية التدفقات قائمة تساعد -00

 . احلالية النقدية للتدفقات  Feedbakاالرتدادي
 دال 0.000 13.208 0.967 3.971

 (اوافق)

 من التأكد يف تفيد  معلومات النقدية التدفقات قائمة توفر -03
  .  النقدي السابقة للتدفق االحكام دقة

 دال 0.000 14.730 0.990 4.109

 (اوافق)

 الموثوقيةة  خاص -3
 

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 مستوى tقيمة 
 الداللة

 القرار
 

تقييم األصول وفق منظور اقتصادي  وحن scfاجتاه  إن -02
 ة املعلومة احملاسبيةمن موثوقي يعززباإلعتماد على القيمة العادلة 

 مصدقيتهاو 

 دال 0.000 23.201 0.789 4.393

 (اوافق بشدة)

 دال 0.000 15.575 0.859 4.017  أهنا أكثر حياديةب scfتتميز املعلومة احملاسبية اليت يقدمها   -05

 (اوافق)
 املايل تعرب عنإن القوائم املالية املعدة وفق النظام احملاسي  -01

 ة احلقيقية للمؤسسةالوضعية املالي
 دال 0.000 17.241 0.912 4.196

 (اوافق)

 تحقق خاصية ق ابلية المق ارنة   -4

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 مستوى tقيمة 
 الداللة

 القرار
 

الدورة السابقة  عن  عطياتمل  scf وفق  امليزانية إن توفري -09
 أكثر  قابيلة للمقارنة جيعلها

 دال 0.000 24.145 0.724 4.329

 (اوافق بشدة)

الدورة  عن  عطياتمل  scf جدول النتيجة وفق  إن توفري -08
 أكثر  قابيلة للمقارنة جيعلهالسابقة 

 

 دال 0.000 17.934 0.856 4.167

 (اوافق)
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 خاصة األهمية النسبية   -2
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

 مستوى tقيمة 
 الداللة

 القرار
 

 الواجب الدنيا للمعلومات املايل احملاسي النظام حتديد إن -02
 . النسبية األمهية خاصية من عزز عنها اإلفصاح

 دال 0.000 20.235 0.789 4.213

 (اوافق بشدة)

 ة نفعية  المعلومة المحاسبية  خاص -2
المتوسط  

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

 مستوى tقيمة 
 الداللة

 القرار
 

 احملاسي النظام يوفرها اليت احملاسبية املعلومة من العائد ان -00
  تكلفتها من أكرب  املايل

 دال 0.000 16.811 0.823 4.052

 (اوافق)
 

 دال  4.156 0.480  0.000الثالث       المجموع الكلي للمحور

 (اوافق)
  1.98 تساوي " 120 " حرية درجةو  " 0.05 " داللة مستوى عند اجلدولية t  قيمة 

 

 أفراد  لدى توجه هناك أن السابق اجلدول حسب اإلحصائع التحليل نتائج أظهرت:تحليل النتائج    -أوال

يف حتسني  النظام احملاسي املايل على القوائم املالية ثهاأحداليت  تغرياتلوجود تأثري إجيايب لل تأييد قوي  وحن العينة

يف توفري معلومة  تساهم scfدرجة اإلفصاح وفق  إن ( "5) رقم رةالعباكما نالحظ أن جودة املعلومة احملاسبية  

مما يؤكد امجاع  (4.462)  حسايب مبتوسط املستجوبني قبل من تأييد أكرب على حصلت " مالئمةأكثر حماسبية 

ن املستجوبني على حتسن اإلفصاح يف  النظام احملاسي املايل وألن هذا التغري يصب يف تعزيز خاصية املالءمة مي

 حني يف، اإلشارة هنا إىل أهنا أكثر خاصية عرفت التحسن نتيجة التغريات اجلديدة اليت طرأت  على القوائم املالية 

 للتدفقات  Feedbakاالرتدادي التقييم يف النقدية التدفقات قائمة تساعد(  " 00)   رقم العبارة حصلت

ا يشري إىل أنه رغم تأييد املستجوبني لدور قائمة مم، (3.971)  حسايب متوسط أدىن على " . احلالية النقدية

التدفقات النقدية يف حتقيق التغذية العكسية إىل أن مستويات التأيدد كانت أقل من غريها ورمبا يرجع ذلك يف 

ميكن اإلعتماد  األدوار الكثرية اليتو نظر الباحث إىل عدم إملام أغلب املستجوبني بأمهية هذه القائمة اجلديدة 

 ها يف تأديتهم؛علي
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ألن هذا احملور ي عىن بدراسة أثر التغريات اليت أحدثها النظا احملاسي املايل على القوائم املالية يف حتسني جودة و 

املتمثلة حسب دراستنا و فإن قياس هذا األثر مرتبط بتحقق اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية ، املعلومة احملاسبية

نفعية ، األهمية النسبية، الثبات في اتباع النسق، قابلية المقارنة، الموثوقية ، ءمةالمال، قابلية الفهم: يف 

حىت نتمكن من حتليل حتقق كل ، على هذا األساس سنقسم حتليل احملور إىل سبعة أجزاءو   المعلومة المحاسبية

 :خاصة من خصائص النوعية للمعلومة احملاسبية على حده

يعترب  فهذا، درجات 3 عن يزيد أنه ومبا( 4.277) سايب قيمته ح وسطمت حقق: السؤال األول   -0
بشرح قواعد عرض وتقييم بنود القوائم املالية من خالل القوانني  scfاهتمام   أن يؤيدون العينة أفراد  بان مؤشرا 

 السؤال هلذا راف املعياريأما اإلحن، لُمعد يهاالقرارات جيعل املعلومة احملاسبية أكثر قابلية للفهم  بالنسبة و املراسيم و 
مبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة )  0.802)كان  اإلجابات حيث يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان

وبالنظر ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 " الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، ، ومتقاربة
 تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  منبكثري  اكرب وهع( 20.946)ة ب  قيمتها املقدر و املوجبة    tإشارة  إىل 

أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها  فهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة بشدة على العبارة املدرجة، (1.98)
 .  إجيايب

ترب يع فهذا، درجات 3 عن يزيد أنه ومبا( 4.046) حسايب قيمته  وسطمت حقق: السؤال الثاني -5
بشرح قواعد عرض وتقييم بنود القوائم املالية من خالل  scfإن اهتمام   أنيوافقون على  العينة أفراد  بان مؤشرا 

 أما اإلحنراف املعياري، لمستخدميهاالقرارات جعل املعلومة احملاسبية أكثر قابلية للفهم  بالنسبة و املراسيم و القوانني 
مبعىن أن إجابات  0.783)كان  اإلجابات حيث يف قليال تاتشت ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا

فهذا   0.05 من وهع اقل" 0.000 " الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، )، املستجوبني متشاهبة ومتقاربة
 اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع( 17.560)قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، يعين انه دال

أي  أهنم يؤيدون الفقرة  فهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة على العبارة املدرجة ، (1.98) تساوي  يتوال
 .  ورأيهم فيها إجيايب
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يعترب  فهذا، درجات 3 عن يزيد أنه ومبا( 4.092) حسايب قيمته  وسطمت حقق :السؤال الثالث   -3
لى إطار تصوري إلعداد وعرض القوائم ااملالية ساهم يف ع scfاعتماد  أنيوافقون على  العينة أفراد  نأب مؤشرا 

 تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، القوائم املالية ُمع د يتعزيز قابلية الفهم لدى 
ومبا أن قيمة ، )، مبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة ومتقاربة (0.935)كان  اإلجابات حيث يف قليال
املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 " الداللة  تساوي  وىمست

فهذا يعكس موافقة ، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع(  15.036)قيمتها املقدرة ب  و 
 .  أيهم فيها إجيايبأي  أهنم يؤيدون الفقرة ور  أغلب  أفراد العينة على العبارة املدرجة

يعترب  فهذا، درجات 3 عن يزيد أنه ومبا( 4.098) حسايب قيمته  وسطمت حقق: السؤال الرابع   -4
على إطار تصوري إلعداد وعرض القوائم ااملالية ساهم يف  scfاعتماد  أنيوافقون على  العينة أفراد  بان مؤشرا 

 ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، القوائم املالية  مستخدميتعزيز قابلية الفهم لدى 
ومبا أن قيمة ، )، مبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة ومتقاربة 0.900)كان  اإلجابات حيث يف قليال تشتتا

املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 " الداللة  تساوي  مستوى
فهذا يعكس موافقة ، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع(  16.050)ا املقدرة ب  قيمتهو 

 .أغلب  أفراد العينة على العبارة املدرجة  
يعترب  فهذا، درجات 3 عن يزيد أنه ومبا( 4.462) حسايب قيمته  وسطمت حقق: السؤال الخامس -2

يف توفري معلومة تساهم  scfدرجة اإلفصاح  اليت يوفرها أن  ىعلبشدة يوافقون  العينة أفراد  بان مؤشرا 
اإلجابات  يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، حماسبية أكثر مالئمة

الداللة   ومبا أن قيمة مستوى، )، مبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة ومتقاربة (0.669)كان  حيث
قيمتها املقدرة و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 " تساوي 

فهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد  ، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع( 28.747)بـ  
 .أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايبالعينة بشدة على العبارة املدرجة  
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يعترب  فهذا، درجات 3 عن يزيد أنه ومبا( 4.138) حسايب قيمته  متوسط حقق: السؤال السادس -2
، تساهم يف توفري معلومة حماسبية أكثر مالئمة scfدرجة اإلفصاح وفق   أنيوافقون على  العينة أفراد  بان مؤشرا 

مبعىن    0.809)كان  اإلجابات حيث يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري
 من وهع اقل" 0.000 " الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، )، أن إجابات املستجوبني متشاهبة ومتقاربة

 قيمة  من اكرب وهع( 18.506)قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05
 t أي  أهنم ، فهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة على العبارة املدرجة ، (1.98) اوي تس واليت اجلدولية

 .  يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايب
 يعترب مؤشرا  فهذا، درجات 3 عن يزيد أنه ومبا( 4.052) حسايب قيمته  وسط حقق: السؤال السابع -2

أما ، تساهم يف توفري معلومة حماسبية أكثر مالئمة scfدرجة اإلفصاح وفق   يوافقون على ي العينة أفراد  بان
  1.024)كان حيث السابقة األسئلة من أكثر يف اإلجابات تشتت يعكس فكان السؤال هلذا اإلحنراف املعياري

أفراد العينة ليس لديهم فهم واسع ملا تقدمه قائمة التغريات يف األموال  بعض أن إىل  ذلك يف السبب يرجع وقد)
فهذا   0.05 من وهع أقل" 0.000 " الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، اعتبار أهنا قائمة جديدةاخلاصة ب

 اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع( 18.506)قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، يعين انه دال
أي  أهنم يؤيدون الفقرة ، العبارة املدرجةفهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة على  ، (1.98) تساوي  واليت

 . ورأيهم فيها إجيايب
 يعترب فهذا، درجات 3 عن يزيد أنه ومبا( 4.052) حسايب قيمته  متوسط حقق: السؤال الثامن -2

تساعد أكثر مستخدميها على التقييم من خالل  scfالقوائم املالية وفق   أنيوافقون على  العينة أفراد  بان مؤشرا 
 اإلجابات حيث يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، .ة العكسية التغذي
 الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، ، مبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة ومتقاربة)  0.960)كان 

قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 "
فهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة  ، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع( 14.413)

 . أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايب، على العبارة املدرجة
يعترب  فهذا، رجاتد 3 عن يزيد أنه ومبا( 4.190) حسايب قيمته  متوسط حقق: السؤال التاسع   -2

 املالية القوائم ملستعملع مالئمة توفر معلومات قائمة التدفقات النقدية  أنيوافقون على  العينة أفراد  بان مؤشرا 
 السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، خالل فرة زمنية معينة النقدية للمؤسسة املدفوعاتو  املتحصالت كل عن

مبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة  0.830)كان  اإلجابات حيث يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان



 الدراسة الميدانية                                                                  الخامس الفصل

 

838 
 

، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 " الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، )، ومتقاربة
 تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع( 18.853)قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل 

   أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايب فهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة على العبارة املدرجة ، (1.98)
يعترب  فهذا، درجات 3 عن يزيد أنه ومبا( 3.994) حسايب قيمته  وسطمت حقق: السؤال العاشر -01

 على الشركة مبقدرة آلية التنبؤ حتديد يف مفيدة  قائمة التدفقات النقدية  أنيوافقون على  العينة أفراد  بان مؤشرا 
 األسئلة من أكثر يف اإلجابات تشتت يعكس فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، املستقبلية  االموال توليد

أفراد العينة ليس لديهم فهم واسع ملا  بعض إلىأن ذلك يف السبب يرجع وقد)  1.042)كان  حيث السابقة
" 0.000 " الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، التدفقات النقدية  باعتبار أهنا قائمة جديدةتقدمه قائمة 

 وهع(  12.542)قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل
أفراد العينة على العبارة املدرجة    فهذا يعكس موافقة أغلب، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب

 .أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايب
 فهذا، درجات 3 عن يزيد أنه ومبا( 4.237) حسايب قيمته  متوسط حقق: السؤال الحادي عشر -00

 تخطيطال على االدارة تساعد قائمة التدفقات النقدية  أنيوافقون على  بشدة  العينة أفراد  بان يعترب مؤشرا 
كان  اإلجابات حيث يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، املايل

" 0.000 " الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، ) مبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة ومتقاربة(0.839)
 وهع( 19.376)قيمتها املقدرة ب  و ملوجبة ا   tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل

على العبارة  بشدةفهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة  ، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب
 .أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايباملدرجة 

 فهذا، درجات 3 عن يزيد أنه ومبا( 3.971) حسايب قيمته  متوسط حقق: السؤال الثاني  عشر -05
  Feedbakاالرتدادي التقييم يف تساعد النقدية التدفقات قائمة  أنيوافقون على  العينة أفراد  بان يعترب مؤشرا 

اإلجابات  يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، احلالية النقدية للتدفقات
 الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، )، ملستجوبني متشاهبة ومتقاربةمبعىن أن إجابات ا 0.967)كان  حيث

قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 "
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ة فهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العين ، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع( 13.208)
 . أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايبعلى العبارة املدرجة 

 فهذا، درجات 3 عن يزيد أنه ومبا( 4.109) حسايب قيمته  متوسط حقق: السؤال الثالث  عشر -03
 دقة من التأكد يف تفيد  معلومات النقدية توفر التدفقات قائمة  أنيوافقون على  العينة أفراد  بان يعترب مؤشرا 

 يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، النقدي السابقة للتدفق حكاماال
 ومبا أن قيمة مستوى، ، مبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة ومتقاربة (  0.990) كان اإلجابات حيث
قيمتها و املوجبة    tإشارة  ر إىل وبالنظ، فهذا يعين انه دال  0.05 من اقل وهع" 0.000 " الداللة  تساوي 

فهذا يعكس موافقة أغلب   ، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع( 14.730)املقدرة ب  
 . أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايبأفراد العينة على العبارة املدرجة 

 فهذا، درجات 3 عن يزيد أنه ومبا( 4.393) حسايب قيمته  متوسط حقق : السؤال الرابع  عشر   -04
تقييم األصول وفق منظور اقتصادي  وحن scfاجتاه   أنيوافقون بشدة على  العينة أفراد  بان يعترب مؤشرا 

 السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، مصدقيتهاو باإلعتماد على القيمة العادلة يعزز من موثوقية املعلومة احملاسبية 
مبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة  ( 0.789) كان اإلجابات حيث يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان

وبالنظر ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 " الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، ، ومتقاربة
 ، (1.98)تساوي  واليت ةاجلدولي t  قيمة  من اكرب وهع( 23.201)قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  إىل 

 .  أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايب على العبارة املدرجة بشدةفهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة   
 فهذا، درجات 3 عن يزيد أنه ومبا( 4.017) حسايب قيمته  متوسط حقق: السؤال الخامس  عشر -02

أما ، تتميز بأهنا أكثر حيادية scfاملعلومة احملاسبية اليت يقدمها   أنيوافقون على  العينة أفراد  بان يعترب مؤشرا 
مبعىن أن  (0.859) كان اإلجابات حيث يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا اإلحنراف املعياري

 0.05 نم وهع اقل" 0.000 " الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، ، إجابات املستجوبني متشاهبة ومتقاربة
 t  قيمة  من اكرب وهع( 15.575)قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال 

أي  أهنم يؤيدون  فهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة على العبارة املدرجة ، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية
 .  الفقرة ورأيهم فيها إجيايب
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 فهذا، درجات 3 عن يزيد أنه ومبا( 4.196) حسايب قيمته  متوسط حقق:رعش  السادسالسؤال   -02
الوضعية  القوائم املالية املعدة وفق النظام احملاسي املايل تعرب عن  أنيوافقون على  العينة أفراد  بان يعترب مؤشرا 

اإلجابات  يف قليال شتتات ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، املالية احلقيقية للمؤسسة
 الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، ، مبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة ومتقاربة (0.912) كان حيث

قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 "
فهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة ، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع(  17.241)

 . أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايبعلى العبارة املدرجة 
 فهذا، درجات 3 عن يزيد أنه ومبا( 4.329) حسايب قيمته  متوسط حقق: عشر  السابعالسؤال   -02

ملعطيات عن  الدورة السابقة جيعلها   scfوفري امليزانية وفق  ت  أنيوافقون بشدة على  العينة أفراد  بان يعترب مؤشرا 
 اإلجابات حيث يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، أكثر  قابيلة للمقارنة

 الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، ، مبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة ومتقاربة (0.724) كان
قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 "
فهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة ، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع(  24.145)

 . يبأي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجياعلى العبارة املدرجة  بشدة
 فهذا، درجات 3 عن يزيد أنه ومبا( 4.167) حسايب قيمته  متوسط حقق: السؤال الثامن  عشر   -02

ملعطيات عن  الدورة السابقة   scfتوفري جدول النتيجة وفق    أنيوافقون على  العينة أفراد  بان يعترب مؤشرا 
اإلجابات  يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا انفك السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، جيعله أكثر  قابيلة للمقارنة

 الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، ، مبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة ومتقاربة (0.856) كان حيث
قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 "
فهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة  ، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  مة قي من اكرب وهع( 17.934)

 .  أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايب على العبارة املدرجة
 فهذا، درجات 3 عن يزيد أنه ومبا( 4.213) حسايب قيمته  متوسط حقق: عشرالسؤال التاسع   -02

 الواجب الدنيا للمعلومات املايل احملاسي النظام حتديد أنقون بشدة على يواف العينة أفراد  بان يعترب مؤشرا 
 تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، النسبية األمهية خاصية من عزز عنها اإلفصاح
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 أن قيمة مستوىومبا ، ، مبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة ومتقاربة (0.789) كان اإلجابات حيث يف قليال
قيمتها و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 " الداللة  تساوي 

فهذا يعكس موافقة أغلب   ، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع( 20.235)املقدرة ب  
 . يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايبأي  أهنم على العبارة املدرجة  بشدةأفراد العينة 

 فهذا، درجات 3 عن يزيد أنه ومبا( 4.052) حسايب قيمته  متوسط حقق: شرونرقم عالسؤال  -26
 أكرب  املايل احملاسي النظام يوفرها اليت احملاسبية املعلومة من العائد نأيوافقون على  العينة أفراد  بان يعترب مؤشرا 

 كان اإلجابات حيث يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا املعياريأما اإلحنراف ، تكلفتها من
" 0.000 " الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، مبعىن أن إجابات املستجوبني متشاهبة ومتقاربة (0.823)

 وهع(  16.811)قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل
على العبارة  بشدةفهذا يعكس موافقة أغلب  أفراد العينة ، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب

 . أي  أهنم يؤيدون الفقرة ورأيهم فيها إجيايباملدرجة 

  إختبار فرضيات الدراسة  :المطلب الثالث  

 الفرضية األولى:الفرع األول  

وهع فرضية  " اكبير   االمخطط المحاسبي الوطني قصور القوائم المالية وفق   تعرفم  ل"تنص هذه الفرضية على أنه

  االمخطط المحاسبي الوطني قصور القوائم المالية في    عرفت"هع (H1)يف حني أن الفرضية البديلة هلا (H0)عدمية 
 One Sample T) الواحدة   للعينة tاختبار  الباحث استخدم الفرضية هذه والختبار، " اكبير 

test) الذي يضم مجيع الفقرات اخلاصة بالفرضية ) إمجايل للمحور األول حسايب وسطمت يبني( 15)اجلدول رقم و
يؤكدون بشدة على  العينة أفراد  نأب إجيابيايعترب مؤشرا  هذاف، درجات 3 عن يزيد نهأ ومبا( 4,146) قيمته ( األوىل 

 ويعكس منخفضا فكان إمجايل  أما اإلحنراف املعياري، الوطين وجود قصور القوائم املالية يف املخطط احملاسي 
 وهع اقل" 0.000 " الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة ومستوى، )  6,477)كان   حيث اإلجابات يف قليال تشتتا

 ة قيم من اكرب وهع( 31.977)قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال  0.05 من
 t الفرضية قبول على تنص القرار قاعدة أن ومبا، (172) حرية درجة عند (1.98) تساوي  واليت اجلدولية 

 القيمة كانت ما إذا العدمية الفرضية ورفض، اجلدولية القيمة من أقل احملسوبة القيمة كانت ما إذا(Hº) العدمية
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أي ؛ (H1) البديلة الفرضية وقبول العدمية الفرضية رفض يتم فإنه عليه وبناء   اجلدولية؛ القيمة من أكرب احملسوبة
 .اكبير   االمخطط المحاسبي الوطني قصور في  القوائم المالية   عرفت  

 نتائج الفرضية الثانية الثانيالفرع  

على مستوى القوائم    جوهريةالنظام المحاسبي المالي تغيرات   لم ي حدث"تنص هذه الفرضية على أنه 
النظام المحاسبي المالي    أحدث"هع  (H1)يف حني أن الفرضية البديلة هلا (H0)عدمية فرضية  وهع "المالية

 للعينة tاختبار  الباحث استخدم الفرضية هذه والختبار، "على مستوى القوائم المالية  جوهريةتغيرات  
الذي  )إمجايل للمحور الثاين  حسايب وسطمت يبني( 15)اجلدول رقم و (One Sample T test) الواحدة  

 يعترب مؤشرا  هذاف، درجات 3 عن يزيد نهأ ومبا( 4,177) قيمته (   يضم مجيع الفقرات اخلاصة بالفرضية الثانية 
يؤكدون بشدة على إحداث النظام احملاسي املايل لتغريات مهمة على مستوى  القوائم املالية  العينة أفراد  نأبإجيابيا 

، جوهرية مست القوائم املالية بعد تطبيق النظام احملاسي املايل  ود تغرياتبوج تتعلق إجيابية مؤشرات أي أن هناك
ومبا أن ، )  6,446)كان   حيث اإلجابات يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان اإلمجايل  أما اإلحنراف املعياري

   tإشارة  ىل وبالنظر إ، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 " الداللة  تساوي  قيمة ومستوى
 على يدل اوهذ، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع(  34.45)قيمتها املقدرة ب  و املوجبة 

  جوهريةالنظام المحاسبي المالي تغيرات   أحدثأي  (H1)البديلة الفرضية وقبول العدمية الفرضية رفض
 .على مستوى القوائم المالية

 ار الفرضية الثالثةنتائج إختب: الثالثالفرع  

التغيرات التي أحدثها  النظام المحاسبي المالي على  القوائم المالية في  لم تساهم  "تنص هذه الفرضية على أنه 

 ساهمت "هع  (H1)يف حني أن الفرضية البديلة هلا (H0)فرضية عدمية  وهع" تحسين جودة المعلومة المحاسبية  

قبل  ، "ي المالي على  القوائم المالية في تحسين جودة المعلومة المحاسبية  التغيرات التي أحدثها  النظام المحاسب
إختبار الفرضية الثالثة باستعمال نتئاج احملور الثالث الذي يضم مجيع الفقرات اليت تقيسها جيب أن نقيس 

ية للمعلومة الفرضيات الثانوية املتعلقة هبذه الفرضية وذلك حىت نقف على حتقق كل خاصية من اخلصائص النوع
 .احملاسبية حىت نتمكن من التحليل بشكل أفضل 
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 اختبار الفرضياث الثانوية للفرضية الثالثة  : أوال  

 (4 – 1 األسئلة)  من احملور الثالث األولاجلزء مت قياسها من خال الفقرات : الفرضية الثانوية األولى -1

على مستوى القوائم  النظام المحاسبي المالي  ي أحدثها  ال تساهم التغيرات الت "تنص هذه الفرضية الثانوية على أنه 

يف حني أن الفرضية البديلة هلا (H0)فرضية عدمية  وهع " للمعلومةالمحاسبية  الفهمالمالية في تحسين خاصية ق ابلية  

(H1)  التغيرات التي أحدثها النظام المحاسبي المالي على مستوى القوائم المالية في تحسين   ساهمت "هع

 للعينة tاختبار  الباحث استخدم الفرضية الثانوية  هذه الختبارو ، " للمعلومةالمحاسبية الفهم  ق ابلية    خاصية
إمجايل للجزء األول من  حسايب وسطيبني مت( 12)اجلدول رقم و (One Sample T test) الواحدة  

 3 عن يزيد أنه ومبا( 4,128)  قيمتهالذي يضم مجيع الفقرات اخلاصة بالفرضية الثانوية األوىل ) للمحور الثالث
التغريات اليت أحدثها النظام احملاسي املايل  يوافقون على مسامهة العينة أفراد  بأن يعترب مؤشرا  فهذا، درجات

 إجيابية مؤشرات أي أن هناك، ق هذه خاصية قابيلة الفهمييف حتق(  بالضبط الواردة يف الفقرات)القوائم املالية 
 يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، قابلية الفهم تتعلق بتحقق خاصية

  0.05 من وهع اقل" 0.000 " الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، )  6,431)كان   حيث اإلجابات
 t  قيمة  من كربا  وهع( 510. 23)قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال

أي  البديلة الفرضية وقبول االعدمية  الثانوية  الفرضية رفض على يدل اوهذ ، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية
تساهم التغريات اليت أحدثها النظام احملاسي املايل على مستوى القوائم املالية يف حتسني خاصية قابلية املقارنة 

القوائم بشرح قواعد عرض وتقييم بنود  scfاهتمام  إن ( "1) رقم العبارةأن كما نالحظ   ؛  للمعلومة احملاسبية
عد يها  للفهم القرارات جيعل املعلومة احملاسبية أكثر قابلية و املراسيم و املالية من خالل القوانني 

 
 حصلت " بالنسبة مل

ملستجوبني على أن  أكثر تغري مما يؤكد امجاع ا (4.277)  حسايب مبتوسط املستجوبني قبل من تأييد أكرب على
 scfاهتمام  و وساهم  يف تعزيز خاصية قابلية الفهم  هو جاء  النظام احملاسي املايل على مستوى القائمة املالية 

 ؛القراراتو املراسيم و القوائم املالية من خالل القوانني بشرح قواعد عرض وتقييم بنود 

 (13 – 4 األسئلة)  اجلزء الثاين من احملور الثالث الفقرات مت قياسها من خال : الفرضية الثانوية الثانية -2
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على مستوى القوائم  النظام المحاسبي المالي  ال تساهم التغيرات التي أحدثها   "تنص هذه الفرضية الثانوية على أنه 

لبديلة هلا يف حني أن الفرضية ا(H0)فرضية عدمية  وهع " للمعلومةالمحاسبية المالءمة  المالية في تحسين خاصية  

(H1)  التغيرات التي أحدثها النظام المحاسبي المالي على مستوى القوائم المالية في تحسين    ساهمت "هع

 الواحدة   للعينة tاختبار  الباحث استخدم الفرضية الثانوية  هذه الختبار، " للمعلومةالمحاسبية المالءمة  خاصية  
(One Sample T test) إمجايل للجزء الثاين  من للمحور  حسايب وسطتيبني م( 12)اجلدول رقم و

 3 عن يزيد أنه ومبا( 4,134) قيمته(  الذي يضم مجيع الفقرات اخلاصة بالفرضية الثانوية الثانية) الثالث
يؤكدون على أثر التغريات اليت أحدثها النظام احملاسي املايل القوائم  العينة أفراد  بأن يعترب مؤشرا  فهذا، درجات

تتعلق بتحقق  إجيابية مؤشرات أي أن هناك، يف حتقق هذه خاصية املالءمة(  بالضبط الواردة يف الفقرات)ة املالي
كان   حيث اإلجابات يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، خاصية املالءمة

، فهذا يعين انه دال  0.05 من اقلوهع " 0.000 " الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، ) 6,446)
 تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع(  25.278)قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل 

تساهم التغريات اليت أحدثها أي  البديلة الفرضية وقبول العدمية الفرضيةالثانوية  رفض على يدل اوهذ، (1.98)
كما نالحظ أن ،  ايل على مستوى القوائم املالية يف حتسني خاصية املالءمة للمعلومة احملاسبيةالنظام احملاسي امل

 على حصلت "  مالئمةأكثر يف توفري معلومة حماسبية  تساهم scfدرجة اإلفصاح وفق  إن ( "5) رقم العبارة
بني على أن  أكثر تغري جاء  مما يؤكد امجاع املستجو  (4.462)  حسايب مبتوسط املستجوبني قبل من تأييد أكرب

درجة اإلفصاح اليت متيز هبا  و يف تعزيز خاصية املالءمة هوساهم النظام احملاسي املايل على مستوى القائمة املالية 
scf ؛ 

 (14إلى  14السؤال من ) اجلزء الثالث من احملور الثالث مت قياسها من خال الفقرات :الفرضية الثانوية الثالثة   -3

على مستوى القوائم  النظام المحاسبي المالي  ال تساهم التغيرات التي أحدثها   "فرضية الثانوية على أنه تنص هذه ال

يف حني أن الفرضية البديلة هلا (H0)فرضية عدمية  وهع " للمعلومةالمحاسبية  الموثوقيةالمالية في تحسين خاصية  

(H1)  لي على مستوى القوائم المالية في تحسين  التغيرات التي أحدثها النظام المحاسبي الما ساهمت "هع

الواحدة   للعينة tاختبار  الباحث استخدم الفرضية الثانوية  هذه والختبار، " للمعلومةالمحاسبية  الموثوقيةخاصية  
 (One Sample T test) إمجايل للجزء الثالث  من للمحور  حسايب وسطيبني مت( 12)اجلدول رقم و
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 3 عن يزيد أنه ومبا( 4,262) قيمته(  رات اخلاصة بالفرضية الثانوية الثالثةالذي يضم مجيع الفق) الثالث
يؤكدون على أثر التغريات اليت أحدثها النظام احملاسي املايل القوائم  العينة أفراد  بأن يعترب مؤشرا  فهذا، درجات
تتعلق بتحقق  إجيابية مؤشرات اكأي أن هن، يف حتقق هذه خاصية املوثوقية(  بالضبط الواردة يف الفقرات)املالية 

كان   حيث اإلجابات يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، خاصية املوثوقية
، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 " الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، )  0.658)

 تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع( 24.015)يمتها املقدرة ب  قو املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل 
تساهم التغريات اليت أحدثها النظام أي   البديلة الفرضية وقبول الفرضية العدمية رفض على يدل اوهذ ، (1.98)

 رقم العبارةكما نالحظ أن ،  احملاسي املايل على مستوى القوائم املالية يف حتسني خاصية املوثوقية للمعلومة احملاسبية
من موثوقية  يعززتقييم األصول وفق منظور اقتصادي باإلعتماد على القيمة العادلة  وحن scfاجتاه  إن ( "02)

مما يؤكد  (4.462)  حسايب مبتوسط املستجوبني قبل من تأييد أكرب على حصلت " مصدقيتهاو  املعلومة احملاسبية
وساهم  يف تعزيز و تغري جاء  النظام احملاسي املايل على مستوى القائمة املالية  امجاع املستجوبني على أن  أكثر

 تقييم األصول وفق منظور اقتصادي باإلعتماد على القيمة العادلة ؛ وحن scfجاه و ه املوثوقيةخاصية 

 (18و 17 السؤال)من احملور الثالث الرابعاجلزء  مت قياسها من خالل فقرات  :الفرضية الثانوية الرابعة -4

على مستوى القوائم  النظام المحاسبي المالي  ال تساهم التغيرات التي أحدثها   "تنص هذه الفرضية الثانوية على أنه 

يف حني أن الفرضية البديلة هلا (H0)فرضية عدمية  وهع " المالية في تحسين خاصية ق ابلية المق ارنة للمعلومةالمحاسبية

(H1)  دثها النظام المحاسبي المالي على مستوى القوائم المالية في تحسين  التغيرات التي أح ساهمت "هع

 للعينة tاختبار  الباحث استخدم الفرضية الثانوية  هذه الختبار، " خاصية ق ابلية المق ارنة للمعلومةالمحاسبية
من الرابع إمجايل للجزء  حسايب وسطيبني مت( 12)اجلدول رقم و (One Sample T test) الواحدة  

 عن يزيد أنه ومبا( 4.248)  قيمته ( الذي يضم مجيع الفقرات اخلاصة بالفرضية الثانوية اخلامسة) ور الثالثللمح
يؤكدون على أثر التغريات اليت أحدثها النظام احملاسي املايل القوائم  العينة أفراد  بأن يعترب مؤشرا  فهذا، درجات 3

بتحقق  تتعلق إجيابية مؤشرات أي أن هناك، هذه خاصية املوثوقية يف حتقق(  بالضبط الواردة يف الفقرات)املالية 
 حيث اإلجابات يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، خاصية قابلية املقارنة

فهذا يعين انه   0.05 من وهع اقل" 0.000 " الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، )  657. 0)كان  
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 واليت اجلدولية t  قيمة  من كربأ وهع( 24.984)قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، الد
تساهم التغريات اليت  أي البديلة الفرضية وقبول العدمية الفرضية رفض على يدل اوهذ ، (1.98) تساوي 

 ؛  خاصية قابلية املقارنة للمعلومة احملاسبيةأحدثها النظام احملاسي املايل على مستوى القوائم املالية يف حتسني

 (14السؤال  )من احملور الثالث اخلامساجلزء مت قياسها من خالل فقرات :  الفرضية الثانوية الخامسة -4

على مستوى القوائم  النظام المحاسبي المالي  ال تساهم التغيرات التي أحدثها   "تنص هذه الفرضية الثانوية على أنه 

يف حني أن الفرضية البديلة (H0)فرضية عدمية  وهع " للمعلومةالمحاسبية  األهمية النسبيةحسين خاصية  المالية في ت

التغيرات التي أحدثها النظام المحاسبي المالي على مستوى القوائم المالية في تحسين   ساهمت "هع  (H1)هلا 

 للعينة tاختبار  الباحث استخدم لثانوية ا الفرضية هذه الختبار، " للمعلومةالمحاسبية  األهمية النسبيةخاصية  
للجزء اخلامس  من  إمجايل حسايب وسطمت يبني( 12)اجلدول رقم و (One Sample T test) الواحدة  

 يزيد أنه ومبا( 4.213) قيمته  ( الذي يضم مجيع الفقرات اخلاصة بالفرضية الثانوية السادسة) للمحور الثالث 
 الدنيا للمعلومات املايل احملاسي النظام حتديد أن يؤيدون  العينة أفراد  بان  يعترب مؤشرا فهذا، درجات 3 عن

بتحقق خاصية األمهية  تتعلق إجيابية مؤشرات أي أن هناك، النسبية األمهية خاصية من عزز عنها اإلفصاح الواجب
 كان إلجابات حيثا يف قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، النسبية

، فهذا يعين انه دال  0.05 من وهع اقل" 0.000 " الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، (0.789)
 تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من اكرب وهع( 20.235)قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل 

تساهم التغريات اليت أحدثها النظام  أي البديلة لفرضيةا وقبول العدمية الفرضية رفض على يدل اوهذ ، (1.98)
 .احملاسي املايل على مستوى القوائم املالية يف حتسني خاصية األمهية النسبية للمعلومة احملاسبية

 (26السؤال  )اجلزء السابع من احملور الثالثمت قياسها من خالل فقرات :الفرضية الثانوية السادسة   -4

على مستوى القوائم  النظام المحاسبي المالي  ال تساهم التغيرات التي أحدثها   "انوية على أنه تنص هذه الفرضية الث

 (H1)يف حني أن الفرضية البديلة هلا (H0)فرضية عدمية  وهع " نفعية المعلومة المحاسبية  المالية في تحسين خاصية
ى القوائم المالية في تحسين خاصية  التغيرات التي أحدثها النظام المحاسبي المالي على مستو   ساهمت "هع 

 One) الواحدة   للعينة tاختبار  الباحث استخدم الفرضية الثانوية  هذه الختبار، " لمعلومةالمحاسبيةا نفعية
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Sample T test) من للمحور الثالث   السادسإمجايل للجزء  حسايب وسطيبني مت( 12)اجلدول رقم و (
 فهذا، درجات 3 عن يزيد أنه ومبا( 4.052)قيمته  (السابعة رضية الثانوية الذي يضم مجيع الفقرات اخلاصة بالف

 من أكرب  املايل احملاسي النظام يوفرها اليت احملاسبية املعلومة من العائد ان أ يؤيدون  العينة أفراد  بان يعترب مؤشرا 
 قليال تشتتا ويعكس منخفضا فكان لسؤالا هلذا أما اإلحنراف املعياري، خاصية نفعية  املعلومة احملاسبية، تكلفتها

  0.05 من وهع اقل" 0.000 " الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، (0.823) كان اإلجابات حيث يف
 t  قيمة  من اكرب وهع(  16.811)قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، فهذا يعين انه دال

تساهم  أي البديلة الفرضية وقبول العدمية  الفرضية رفض على يدل اوهذ، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية
 .التغريات اليت أحدثها النظام احملاسي املايل على مستوى القوائم املالية يف حتسني خاصية نفعية  املعلومة احملاسبية

محور  جزء من ال لكل الداللة ومستوى  tوقيمة   المعياري واإلنحراف الحسابي المتوسط   ( 22)رقم جدول

  الثالث  

المتوسط  الفرضيات الثانوية المتعلقين بالفرضية الثالثة 
 الحسابي 

اإلنحراف 
 المعياري 

مستوى  tقيمة 
 الداللة 

ال تساهم التغيرات التي أحدثها النظام المحاسبي المالي على مستوى 
 القوائم المالية في تحسين خاصية قابلية المقارنة للمعلومة المحاسبية

4,128 6,431 23 .510 0.000 

ال تساهم التغيرات التي أحدثها النظام المحاسبي المالي على مستوى 
 للمعلومة المحاسبية مالءمة القوائم المالية في تحسين خاصية 

4 .234 0.590 25.278 0.000 

ال تساهم التغيرات التي أحدثها النظام المحاسبي المالي على مستوى 
 للمعلومة المحاسبية موثوقيةي تحسين خاصية القوائم المالية ف

4,262 0.658 24.015 0.000 

ال تساهم التغيرات التي أحدثها النظام المحاسبي المالي على مستوى 
 القوائم المالية في تحسين خاصية قابلية المقارنة للمعلومة المحاسبية

4.248 0 .657 24.984 0.000 

ظام المحاسبي المالي على مستوى ال تساهم التغيرات التي أحدثها الن
 للمعلومة المحاسبية األهمية النسبية القوائم المالية في تحسين خاصية 

4.213 0.789 20.235 0.000 

ال تساهم التغيرات التي أحدثها النظام المحاسبي المالي على مستوى 
 لمعلومة المحاسبيةا نفعيةالقوائم المالية في تحسين خاصية 

4.052 0.823 16.811 0.000 

 spss برنامجعلى خمرجات  اعتمادا الباحث  إعداد من:  المصدر
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حتسن مدى قيس كل منها ياليت و نة للمحور الثالث بعد حتليلنا لألجزاء املكو  :تحليل نتائج الجدول    -ثانيا
وقد ، القوائم املالية خاصة من خصائص املعلومة احملاسبية  نتيجة التغريات اليت أحدثها النظام احملاسي املايل على

بالذات تلك اليت اشرنا إليها قد سامهت و أن التغريات اجلديدة على القوائم املالية من خالل حتليل النتائج الحظنا 
ألن حتقق هذه اخلصائص من شأنه توفري معلومة ، و يف حتسني كل اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية بنسب قوية

قول أن التغريات اليت أحدثها النظام احملاسبية على القوائم املالية قد عززت فيمكن ال، حماسبية ذات جودة
بالتايل فقد سامهت هذه التغريات يف حتسني جودة املعلومة ، و اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية بشكل جيد

( 0) رقم الفرضيةأن  كما نالحظ  .وسنبني ذلك أكثر من خالل حتليل النتائج اإلمجالية للمحور الثالث، احملاسبية
ال تساهم التغيرات التي أحدثها النظام المحاسبي المالي على مستوى القوائم المالية في تحسين خاصية مالءمة   "

مما يؤكد  (4.234)  حسايب مبتوسط املستجوبني قبل من إجيايب  تأييد أكرب على حصلت "  للمعلومة المحاسبية
بعد تطبيق ملالءمة نتيجة التغريات اجلديدة اليت طرأت  على القوائم املالية  امجاع املستجوبني على حتسن خاصية ا

ال تساهم التغريات اليت أحدثها النظام احملاسي (  " 1)   رقم الفرضية  حصلت حني يف، النظام احملاسي املايل
  حسايب متوسط أدىن على " املايل على مستوى القوائم املالية يف حتسني خاصية نفعية املعلومة احملاسبية

التغريات اليت أحدثها النظام احملاسي املايل على مستوى  أنه  رغم التأييد اإلجيايب ملسامهةمما يشري ، (3.971)
القوائم املالية يف حتسني خاصية مالءمة  للمعلومة احملاسبية إىل أهنا جاءت يف الرتيب األخري  من بني اخلصائص 

يف نظر الباحث إىل صعوبة قياس هذا هذه اخلاصية نظريا من قبل املستجوبني وذلك اليت مت تعزيزها ويرجع ذلك 
، املعلومة هذه إنتاج تكاليف ختفيض إىل باإلضافة، ملستعمليها الثقة تعطع عالية جودة ذات معلومات إنتاجألن 

 يوجد وأيضا ألنه وال.رفةاملع واقتصاد التكنولوجيا بعناصر اجلديد احملاسي النظام ربط خالل منقد ال يتم إال 
 .حدة على موقف لكل اجتهادية عملية كوهنا احلاالت لكل (املنفعة-التكلفة)الختبار ثابت معيار

دث تنص هذه الفرضية على أنه  -نتائج الفرضية الثالثة -ثالثا   النظام  ال تساهم التغيرات التي أحدثها   "مل حي 
يف (H0)فرضية عدمية  وهع " للمعلومةالمحاسبيةجودة  في تحسين  على مستوى القوائم المالية  المحاسبي المالي  

التغيرات التي أحدثها النظام المحاسبي المالي على مستوى   ساهمت "هع  (H1)حني أن الفرضية البديلة هلا 
 tاختبار  الباحث استخدم الثانوية  الفرضية هذه الختبار، " لمعلومةالمحاسبيةجودة االقوائم المالية في تحسين  

) للمحور الثالث إمجايل حسايب وسطمت يبني( 15)اجلدول رقم و (One Sample T test) الواحدة   للعينة
يعترب  فهذا، درجات 3 عن يزيد أنه ومبا( 4.156)قيمته  ( الذي يضم مجيع الفقرات اخلاصة بالفرضية الثالثة

بالضبط الواردة )نظام احملاسي املايل القوائم املالية يؤكدون على أثر التغريات اليت أحدثها ال العينة أفراد  بأن مؤشرا 
 ويعكس منخفضا فكان السؤال هلذا أما اإلحنراف املعياري، يف حتقق هذه خاصية قابيلة الفهم(  يف الفقرات

وهع " 0.000 " الداللة  تساوي  ومبا أن قيمة مستوى، )  0.480)كان   حيث اإلجابات يف قليال تشتتا
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 اكرب وهع( 31.151)قيمتها املقدرة ب  و املوجبة    tإشارة  وبالنظر إىل ، هذا يعين انه دالف  0.05 من اقل
 أي البديلة الفرضية وقبول املبدئية الفرضية رفض على يدل اوهذ ، (1.98) تساوي  واليت اجلدولية t  قيمة  من

 ؛  املالية يف حتسني جودة املعلومة احملاسبية تساهم التغريات اليت أحدثها النظام احملاسي املايل على مستوى القوائم 

 من محور  لكل الداللة ومستوى  tوقيمة  المعياري واإلنحراف الحسابي المتوسط يبين  (48) رقم جدول
 االستبانة

 

 spss برنامجعلى خمرجات  اعتمادا الباحث  إعداد من:  المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المتوسط  الفرضية
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

مستوى  t قيمة  
 الداللة

قصورا   الوطين املخطط احملاسييف القوائم املالية   تعرف مل 
 .كبريا

4,146 6,477 31.977 0.000 

دث النظام احملاسي املايل تغريات  على مستوى  جوهريةمل حي 
 .القوائم املالية 

4,177 6,446 34.45 0.000 

ال تساهم التغريات اليت أحدثها النظام احملاسي املايل على 
 .يةمستوى القوائم املالية يف حتسني جودة املعلومة احملاسب

4.156 0.480 31.151 0.000 
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 :خالصة الفصل

 يفتعد  القوائم املالية يف مجيع أحناء العامل الوسيلة األساسية اليت يعتمد عليها مستخدمو املعلومة احملاسبية 
على حتسني عملية اإلفصاح احملاسي اجلزائر  عملتليت حتظى هبا القوائم املالية و نظرا هلذه األمهية ا ،مقراراهتاختاذ 

 كما ،اجلزائر،باإلصالح احملاسي  إطار خطوة متخذة يف يعترب أقوىالذي  ،تطبيق النظام احملاسي املايلمن خالل 
 . سهولة و فهم قابليىة للقراءةدمة أكثر عل من القوائم املالية املقجيمن شأنه أن  ملعايري احملاسبية الدولية ا تبين  أن

 مفهوم حنو احملاسي بنظامها التوجه إىل باجلزائر دفعت ملحة ضرورة هناك أن امليدانية  دراسةال من استنتجنا
 الوطين احملاسي املخطط ختللها اليت النقائص تلك بينها من األسباب من جمموعة إىل ذلك يرجع و املالية، احملاسبة

 .ى املفاهيمع أو التقين على مستو 

 على املايل احملاسي النظام أحدثها اليت التغريات أن اإلحصائع التحليل خالل ومن الدراسة بينت كما
املالية أو القوائم احلاصلة على مستوى عرض وجوهرية سواءا تعلق األمر بالتغريات  جدا مهمة املالية القوائم مستوى

 . تقييم بنود القوائم املالية 

 عزز حيث احملاسبية املعلومة جودة حتسني يفساهم  املايل احملاسي النظاميضا أكدت الدراسة امليدانية أن أ
من خالل التغريات اجلوهرية اليت أحدثها على مستوى عرض و تقييم القوائم  احملاسبية للمعلومة النوعية اخلصائص

 .املالية 
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 :تمهيد 

 ذلكو ، املعايري احملاسبية الدولية ظل يف احملاسبية املعلومة جودةقرح لتقييم م منوذج تقدمي سنحاول
 : يف املتمثلةو  احملاسبية  املعلومة جلودة الثالثة ألبعادا حتقق  من إنطالقا

 القوائم مستوى على احملاسبية للمعلومة النوعية الخصائص توفر مدى : األول البعد •
 .املايل احملاسي النظام وفق إعدادها مت ليتا املالية

 على احملاسبية املعلومة يف اجلودة لتحقيق الضرورية الشروط توفر مدى : الثاني البعد •
 .املايل احملاسي النظام وفق إعدادها مت اليت املالية القوائم مستوى

 القوائم وىمست على احملاسبية املعلومة يف اجلودة معايير توفر مدى : الثالث البعد •
 .املايل احملاسي النظام وفق إعدادها مت اليت املالية

 .النموذج هذا لتطبيق منهجية إعطاء حاولنا كما •

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 في ظل تطبيق المعايير المحابية الدوليةنموذج مقترح لتقييم جودة المعلومة المحاسبية   :.....السادسالفصل  
      

883 
 

 :المحاسبية المعلومة جودة لتقييم المقترح للنموذج العام اإلطار: األول المبحث

 :التالية العناصر إىل حثاملب هذا خالل سنتطرق تطبيقه آلية وعلى أكثر النموذج هذا على للتعرف

 مع اإلشارة  بالنموذج الخاصة للمصطلحات اإلجرائية التعريف ات أهم : األول المطلب

 FASB و (IASB)  من    كل حسب المحاسبية للمعلومات النوعية الخصائص

 في المحاسبية المعلومة جودة مستوى لتقييم مقترحال نموذجمقومات ال : نيالثا المطلب
 IAS/IFRSير المحاسبية الدولية  تطبيق المعاي ظل
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 مع اإلشارة  بالنموذج الخاصة للمصطلحات اإلجرائية التعريف ات أهم : األول المطلب

 FASB و (IASB)  من    كل حسب المحاسبية للمعلومات النوعية الخصائص

 :التالية العناصر إىل املطلب هذا يف وسنتطرق

 المحاسبية لمعلومةل النوعية  الخصائص : األول الفرع

تتمثل التعريفات اإلجرائية للدراسة يف اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية حسبما تناولناها يف 
الفصل السابق ،وتفاديا للتكرار انصب اهتمانا خالل هذا املطلب  حول اإلختالفات اليت عرفتها هذه 

، IASB وFASBالتوافقع بني  و وبني ما توصل املشروع 0898اخلصائص بني أول ظهور هلا سنة 
 العمل أجل من تفاهم إىل، 2002 سنة يف IASB و  FASB من كل توصل ، حيث0220سنة 
 أجل من، و العامل دول كل يف تطبيقها ميكن العالية اجلودة ذات املعايري من واحدة جمموعة إصدار على
 اخلصائص كذاو  املالية القوائم أهداف يتضمن مشرك مفاهيمع إطار إعداد على االتفاق مت ذلك

وجتدر اإلشارة هنا أنه ال يوجد إختالف بني هذه اخلصائص و ،القوائم هذه يف توفرها الواجب النوعية
تلك اليت تطرقنا إليها يف الفصل السابق من حيث املضنون، إال أن هناك إختالف من حيث األولوية و 

ف على أهم اإلختالفات بني اخلصائص األمهية يف اعتماد كل خاصية ، وسنحاول يف مايلع الوقو 
وبني اخلصائص النوعية وفق  0898سنة    FASBلـ النوعية للمعلومة احملاسبية وفق اإلطار املفاهيمع

 :IASB و  FASB من كلاإلطار املفامهيع املشرك بني  

 معايير مجلس من كل حسب المحاسبية للمعلومات النوعية الخصائص : الثاني  الفرع
 األمريكي المالية المحاسبة معايير ومجلسIASB الدوليةو  (IASB)  الدولية المحاسبة
FASB 

 :التالية العناصر إىل الفرع هذا يف وسنتطرق
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 الدولية المحاسبة معايير مجلس رأي حسب  المحاسبية للمعلومة النوعية  الخصائص: أوال
 (IASB):حسب احملاسبية للمعلومة النوعية اخلصائص تتمثل (IASB)    674: مايلع يف 

 .املقارنة وقابلية الفهم وقابلية واملوثوقية املالءمة :األساسية الصف ات -0

 :األساسية الصف ات مكونات: 0-0

 .العكسية التغذية وقيمة، التنبؤية القدرة، النسبية األمهية من وتتكون : المالءمة •

، الشكل فوق وهراجل، واحلذر احليطة، الصادق التمثيل، احليادية من وتتكون :الموثوقية •
 .املعلومات وتكاملية

 .النوعية الصفات بني واملوازنة، املناسب التوقيت، والتكاليف املنفعة، العادل العرض :القيود •

  (FASB) األمريكي المالية المحاسبة معايير مجلس  رأي حسب النوعية الصف ات:ثانيا  

 : 675ايلعم يف (FASB) حسب احملاسبية للمعلومة النوعية اخلصائص تتمثل

 ."املستخدمني منافع"والنفعية الفهم قابلية وتتضمن للمستخدمين المحددة النوعية الصف ات -5

 .واملوثوقية املالءمة :األساسية الصف ات 5-0

 :األساسية الصف ات مكونات 5-0-0

 .العكسية التغذية وقيمة، التنبؤية القدرة، املناسب التوقيت من وتتكون : المالءمة •

 .التحقق وقبلية، الصادق التمثيل، احليادية من تكونوت :الموثوقية •

 .املقارنة وقبلية، االتساق : يف وتتمثل :الثانوية الصف ات 5 -5

 .النسبية واألمهية، والتكاليف املنفعة  يف وتتمثل القيود 5-3

 ايريمع وجملسIASB  الدولية احملاسبة معايري جملس لرأي وفقا   النوعية الصفات التايل اجلدول ويوضح
 .FASB األمريكع املالية احملاسبة

                                                                   
 .51- 50 :ص ،سابق مرجع ،2007 الدولية المالية التقارير معايير ،خالد اجلعارات 674

675 Kieso, Donald E. ;Weygandt, Jerry j. ; and Warfield, Terry D., Intermediate Accounting,Tenth 

Edition, John Wiley &Sons, Inc, 2003. 
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 المحاسبة معايير مجلس من كل حسب المحاسبية للمعلومات النوعية الخصائص (59) رقم الجدول
 FASB األمريكي المالية المحاسبة معايير ومجلسIASB الدوليةو  (IASB)  الدولية

 FASB رأي حسب IASB رأي حسب  الصفة

  سيةأسا صفة  أساسية صفة  المالئمة

  أساسية صفة  أساسية صفة  الموثوقية

   ثانوية صفة  أساسية صفة المقارنة قابلية

   ثانوية صفة  النوعية الصفات ضمن ترد لم اإلتساق

 قيد (المالئمة) اساسية صفة مكون  النسبية األهمية

 (المالئمة) اساسية صفة مكون (المالئمة) اساسية صفة مكون  العكسية التغذية قيمة

 (المالئمة) اساسية صفة مكون (المالئمة) اساسية صفة مكون  التنبؤية القدرة

 (المالئمة) اساسية صفة مكون قيد المناسب التوقيت

 (المالئمة) اساسية صفة مكون (الموثوقية) اساسية صفة مكون  الحيادية

 (يةالموثوق) اساسية صفة مكون (الموثوقية) اساسية صفة مكون الصادق التمثيل

  النوعية الصفات ضمن ترد لم (الموثوقية) اساسية صفة مكون الحذرو الحيطة

  النوعية الصفات ضمن ترد لم (الموثوقية) اساسية صفة مكون الشكل فوق الجوهر

 اساسية صفة مكون العادل العرض

  وقيد(الموثوقية)

  النوعية الصفات ضمن ترد لم

 (الموثوقية) اساسية صفة مكون  نوعيةال الصفات ضمن ترد لم التحقق قابلية

 قيد قيد المنافعو التكلفة

 للمستخدمين محددة نوعية صفة  أساسية صفة  الفهم قابلية

 للمستخدمين محددة نوعية صفة  النوعية الصفات ضمن ترد لم المحاسبية المعلومة نفعية

 كلية جملة، العالية الجودة ذات اليةالم المعلومات لخصائص مقترح نموذج وضع، خالد اجلعارات : المصدر
 .197-196:ص، 2012، الثالثونو  الثالث العدد اجلامعة االقتصادية للعلوم بغداد
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 بها جاء والتي (IASB)و (FASB) من كل بين المشتركة النوعية الخصائص:  ثالثا
 2010 لسنة   المشترك المف اهيمي اإلطار

 جمموعة إصدار على العمل أجل من تفاهم إىل، IASB و  FASB من كل توصل 2002 سنة يف
 على االتفاق مت ذلك أجل من، و العامل دول كل يف تطبيقها ميكن العالية اجلودة ذات املعايري من واحدة
 يف توفرها الواجب النوعية اخلصائص كذاو  املالية القوائم أهداف يتضمن مشرك إطارمفاهيمع إعداد
 القوائم؛ هذه

 بعض ميزهتا بنسخة 2010 لسنة املفامهع اإلطار ظهر  اهليئتني قبل من املبذولة الكبرية للجهود ونظرا
 األهداف بتغريت تأثرت حيث، النوعية باخلصائص يتعلق فيما خصوصا 1989 نسخة عن اإلختالفات

 لىع اجلديد اإلطار هذا ركز حيث األوىل بالدرجة املستهدفني املستعملني لتغري تبعا، احملاسبة هلاو تصب اليت
 والدائنني واحملتملني احلاليني للمستثمرين املتمثلنيو  احملاسبية للمعلومة أساسيني خدمنيتمس ثالثة

 رئيسيتني نوعيتني خاصيتني على اجلديد املفاهيمع اإلطار   اقتصر االساس هذا على، و واملقرضني
 والقدرة، العكسية التغذية ةقيم، النسبية األهمية من وتتكون)املالءمة مها املفيدة احملاسبية للمعلومات

 القابلية يف واملتمثلة الرئيسية للخصائص املعزِزة اخلصائص باإلضافةو ، الصادق والتمثيل ( التنبؤية
676للتحقق والقابلية املناسب الوقت يف والتقدمي والفهم للمقارنة

 لسنة املفاهيمع اإلطار ختلى كما، 
 خاصية خصوصاو  املالية للمعلومة النوعية خلصائصا مع يتعارض أنه اعتربو ، التحفظ مبدأ عن 2010

 يف االحتياط من نوع إدراج كمجرد التحفظ يعترب 1989 لسنة املفاهيمع اإلطار كان بينما احلياد؛
 . 677إليه اللجوء يف املبالغة عدم مع التأكد عدم حاالت مواجهة

 : ةالمحاسبي المعلومة في الجودة لتحقيق الضرورية الشروط: الثالث الفرع
 مدىو ه، عالية جودة ذات حماسبية معلومة إنتاج على قدرته ويعزز حماسي مرجع أي إجيابية من يزيد مما

 شئنها منمعينة شروط احرام على ، احملاسبية املعلومات وإعداد عاجلةمب  يقوم من مساعدة على قدرته
  :هع الشروط وهذه، احملاسبية املعلومات ةجود على باإلجياب ؤثرت أن

                                                                   
676 Ana Lalevi Filipovi, Revised Qualitative characteristics of financial statments as precondition 

for streghtening information power on capital market,Economics and Organization Vol. 9, No 1, 

2012, p : 86. 
677 http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao201201/eao201201-07.pdf 

 

http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao201201/eao201201-07.pdf
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  بدقة؛ حمددة املعلومة تكون أن أي  : التحديد -
  ؛ املعلومة الستخدام الفرص تكافؤ يف دور هلا للمعلومات اإليصال سرعة إن  :السرعة -
  عنها؛ املعربة األحداث وصف يف وشاملة بينها فيما مرابطة املعلومة تكون أن جيب:املعلومة :شمولية -
 .واحدة نتيجة إىل تؤدي خمتلفة أطراف نم املعدة املعلومة تكون أن جيب   :التأكد -

 المحاسبية المعلومات جودة قياس معايير:  الرابع الفرع
 ولكع، جودة ال من أفضل عالية جبودة املعلومة تكون أن لكن، نسي يبقى املعلومات جودة قياس إن

 احملاسي النظام وفق املعدة امللية القوائم يف احملاسبية املعلومة جودة على به ماحنكم تقوية من نتمكن
   (33) : يف  تتمثل اليتو  اجلودة لقياس عايريم  إىل املعلومات هذه إخضاع ذلك منا تطلب، املايل

 املعلومات كمية يف املنفعة جودة وتكمن، معينة منفعة أجل من املعلومة استخدام هع :المنفعة - أ
 :فعةللمن أشكال عدة بني التمييز ميكن كما عليها احلصول وسهولة

  املستخدم؛ احتياجات مع الشكل جتانس :شكلية منفعة -
  الستخدامها؛ احلاجة وقت عليها احلصول :زمنية منفعة -
  عليها؛ احلصول سهولة :مكانية منفعة -
  .املتخذة القرارات تقييم يف أمهيتها( :تصحيحية) التقييم منفعة -

 وأ املستقبل يف سواء لألحداث يقالدق التقييم يف مهمة تكون الدقيقة املعلومات إن :الدقة - ب
 .املاضع وأ احلاضر

 أهم بني من ألن، جودة اكثر كانت كلما التنبؤ على مساعدة املعلومة كانت كلما :لتنبؤا  - ـج
 .املستقبل عن متوقعة مبعلومات التنبؤ يف املاضع عن حقيقية معلومات استخدام املعلومة أهداف

 ألجلها املسطرة لألهداف املعلومة حتقيق مدى أي، والنتائج هدافاأل بني العالقة هع :فعاليةال - حـ
 . استخدامها نتائج مع مبقارنتها وذلك

 وبأكثر التكاليف بأقل املعلومة تكون أن أي، النتائجو  االستخدام بني العالقة هع :لكفاءة ا - خـ
 .وراءها من منفعة
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 في المحاسبية المعلومة جودة ىمستو  لتقييم مقترحال نموذجمقومات ال : انيالث المطلب
  IAS/IFRSتطبيق المعايير المحاسبية الدولية   ظل

 النموذج وتحليل صياغة : األول الفرع

تطبيق املعايري احملاسبية الدولية  ظل يف احملاسبية املعلومة جودة تقييم النموذج هذا خالل من سنحاول
IAS/IFRS  ، احملاسبية  املعلومة ودةجل الثالثة ألبعادا حتقق  من إنطالقا ذلكو. 

المعايير المحاسبية  بعرض وتقييم القوائم المالية وفق   تزاماإل :المستق ل المتغير : أوال
 : املقرح النموذج ضمن Yi الرمز املستقل املتغري إعطاء ميكنو  IAS/IFRSالدولية  

Yi :املعايري احملاسبية الدولية  ق  عرض وتقييم القوائم املالية وفب اإللتزام (املستقل املتغري قيمة متثل
IAS/IFRS) 

اباملعايري  الدراسة حمل املؤسسات التزام مدى لقياس النموذج ضمن  املوايل اجلدولستعمل ن
 على ذلك يف نعتمد حيث، الباحث قبل من اجلدول مأل  ويتم،  IAS/IFRSاحملاسبية الدولية  

املعايري احملاسبية  وفق املالية القوائم وتقييم بعرض علعالف اإللتزام من للتأكد الالزمة  البحثية األداوات
 . الدراسة حمل املؤسسات مستوى على الدولية

   بالمعايير المحاسبية الدولية المتعلقة بالقوائم المالية اإللتزام(60)  رقم الجدول
 ال   نعم م بهاالُملتز  المحاسبية الدولية المعايير 

املعايري  املتمثلة يف و : عرض القوائم املاليةاملتعلقة ب IAS/IFRS    ري احملاسبية الدولية املعاي عايرييوجد إلتزام بامل
IAS1, IAS7 : IAS8   +IFRS 1 

  

املعايري  املتمثلة يفو  عناصر القوائم املالية املتعلقة بقياس IAS/IFRS    املعايري احملاسبية الدولية  عايرييوجد إلتزام بامل
 :)IAS 0،00،01،09 ،02،00،03،02،39،00،38، 32،31،08( (IFRS 2 )+ 

  

، IAS 02 ،02( و تشمل املعايري: املتعلقة باإلفصاح IAS/IFRS    املعايري احملاسبية الدولية  عايرييوجد إلتزام بامل
01 ،33 ،30 ،32 ،02،08  ( 

  (IFRS 8, IFRS 5, IFRS 7) +  

  

،  IAS  )02 و تشمل املعايري: اجملمعةاملتعلقة بالقوائم  IAS/IFRS  ة الدولية املعايري احملاسبي عايرييوجد إلتزام بامل
09 ،30 + ) (IFRS 3) 

  

)  IAS تشمل املعايريو  املتخصصة املتعلقة بالصناعات IAS/IFRS    الدولية  ةاملعايري احملاسبي عايرييوجد إلتزام بامل
32،22،20. + )IFRS 4 IFRS 6؛ 

  

 الباحث إعداد من :المصدر
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 التابعة   المتغيرات : ثانيا

 الثالثة األبعاد حتقق خالل من املايل احملاسي النظام يف احملاسبية املعلومات جودة مستوى يتحدد
 :التالية التابعة املتغريات خالل من سنتناوهلا واليت، احملاسبية املعلومة جودة تقييم على املساعدة

 مستوى على احملاسبية للمعلومة النوعية اخلصائص حتقق و يتمثل يف: المتغير التابع األول  -1
 املعايري احملاسبية الدولية وفق إعدادها مت اليت املالية القوائم

 مستوى على احملاسبية للمعلومة النوعية اخلصائص حتققلقياس  النموذج ضمن  املوايل ونستعمل اجلدول
  املالية القوائم

 المحاسبية للمعلومة وعيةالن الخصائص تحقق (61)  رقم الجدول

 غير محقق محقق  المحاسبية للمعلومة النوعية للخصائص المحققة اإلجراءات 

   املالية القوائم وتقييم عرض كيفية عن واضح قانوين إطار يوجد •

   هلا املتممة اإليضاحات ضمن املالية القوائم إعداد يف املتبعة احملاسبية املبادئ  توضيح •

   املالية للقوائم املتممة اإليضاحات ضمن احلسابات خمتلف تقييم يف تبعةامل الطرق توضيح •

   املالية القوائم إعداد لتاريخ الالحقة األحداث عن هناك إفصاح •

   دجمها مت اليت األرقام بعض إىل الوصول كيفية عن هناك إفصاح •

   الفهم الصعبة البنود بعض حساب كيفيةهناك تفسري ل •

   املايل احملاسي للنظام القانونية النصوص يف احملدد التاريخ حلولعند  املالية يرالتقار  ميِ تقد •

   املالية السنة طيلة املستخدم من طلبها فور  املالية التقارير ميِ تقد •

   .حمددة فرات خالل للمستخدمني املالية التقارير ميِ تقد •

   ليةاملستقبو  احلالية النقدية التدقات حول معلومات ميتقد •

   N-1  لسنةا عن حماسبية  معلومات ميتقد •

    حماسبية تنبؤية  معلومات تقدم •

   املالية القوائم إعداد يف املتبعة احملاسبية املبادئ ديتوح •

   احلسابات تقييم يف املتبعة احملاسي التقييم طرق ديتوح •

   األساسية املالية القوائم عرض ديتوح •

   امللحقة ئمالقوا عرض طريقةل ديتوح •

   املؤسسة مستوى على ألخرى سنة من املالية القوائم إعداد يف املتبعة احملاسبية للمبادئ متاثل يوجد •

   املؤسسة مستوى على ألخرى سنة من احملاسي التقييم طرق  يف متاثل يوجد •

 الباحث إعداد من :المصدر
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في تحقيق  يير المحاسبية الدولية المتعلقة بالقوائم المالية بالمعادراسة أثر اإللتزام   -2
عرض وتقييم القوائم املالية وفق  بلدراسة أثر اإللتزام :الخصائص النوعية للمعلومة المحاسبيىة 

يف حتقيق اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبيىة سنقوم  IAS/IFRSاملعايري احملاسبية الدولية  
  :ية بتقدير العالقة التال

 :حبيث
C1  :ميثل ثابت اإلحندار  
Y1  :مت اليت املالية القوائم مستوى على احملاسبية للمعلومة النوعية الخصائص :األول التابع املتغري ميثل 

 املعايري احملاسبية الدولية وفق إعدادها

:B1عرض باإللتزام  نتيجة  احملاسبية للمعلومة النوعية الخصائصتغريالذي يقيس  االحندار معامل ميثل
  IAS/IFRSاملعايري احملاسبية الدولية  وتقييم القوائم املالية وفق  

Xi:  املعايري احملاسبية الدولية  عرض وتقييم القوائم املالية وفق  باإللتزام )ميثل املتغري املستقل
IAS/IFRS) 

 القوائم مستوى على اسبيةاحمل املعلومة جلودة الضرورية الشروط توفر يف يتمثل :الثانيالمتغير التابع  -3
 املعايري احملاسبية الدولية وفق إعدادها مت اليت املالية

 على احملاسبية املعلومة جلودة الضرورية الشروط توفرلقياس  النموذج ضمن  املوايل نستعمل اجلدول
  املالية القوائم مستوى

 المحاسبية علومةالم في الجودة لتحقيق الضرورية الشروط روف  ت   (62)  رقم الجدول

 ال نعم  المحاسبية المعلومة في الجودة لتحقيق الضرورية الشروط 
    حمددةو  دقيقة املالية القوائم يف الواردة املعلومة •
   سريعة املعدة املالية القوائم يف الواردة املعلومة •
   عنها؛ املعربة داثاألح وصف يف وشاملة بينها فيما مرابطة املالية القوائم يف الواردة املعلومة •

    لألحداث تفسريو  إحاطة أكثر املالية القوائم يف الواردة املعلومة •
 أطراف  قبل من إعدادها مت ما إذا واحدة نتيجة إىل تؤدي املالية القوائم يف الواردة املعلومة •

 خمتلفة
  

 الباحث إعداد من :المصدر

+ Ei  Y1  = C1 + B1   Xi 
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م المحاسبي المالي على القوائم المالية في دراسة أثر اإللتزام بالتغيرات التي أحدثها النظا -4
 :الشروط الضرورية لجودة المعلومة المحاسبيىة  توف ر

 IAS/IFRSاملعايري احملاسبية الدولية  عرض وتقييم القوائم املالية وفق  ب لدراسة أثر اإللتزام اإللتزام 
  :وم بتقدير العالقة التالية سنق احملاسبية املعلومة يف اجلودة لتحقيق الضرورية الشروطيف توفري 

 
 

 :حبيث 
C2  :ميثل ثابت اإلحندار  
Y2: اليت املالية القوائم مستوى على املعلومة يف اجلودة لتحقيق الضرورية الشروط الثاين التابع املتغري ميثل 
  )املعايري احملاسبية الدولية وفق إعدادها مت
:B2املعلومة يف اجلودة لتحقيق الضرورية الشروط حتقق يفتغري   الذي يقيس اراالحند معامل ميثل 

 IAS/IFRSاملعايري احملاسبية الدولية  عرض وتقييم القوائم املالية وفق  باإللتزام  نتيجة احملاسبية
 مت اليت املالية القوائم مستوى على احملاسبية املعلومة جودة معايير توفر يفيتمثل :  الثالث المتغير -4

 املعايري احملاسبية الدولية وفق إعدادها

 القوائم مستوى على احملاسبية املعلومة جودة معايير توفرلقياس  النموذج ضمن  املوايل نستعمل اجلدول
  املالية

 المحاسبية المعلومة في الجودة تحقق معايير روف  ت   (63) رقم الجدول

 ال نعم المحاسبية المعلومة في الجودة تحقق معايير
   ·املستخدم احتياجات مع امللية القوائم يف الواردة املعلومة لشكل جتانس يوجد •

   ·الستخدامها احلاجة وقت القوائم يف الواردة املعلومة على احلصول يتم •

   ·بسهولة امللية القوائم يف الواردة املعلومة على احلصول يتم •

   .املتخذة القرارات تقييم يف ةأمهي امللية القوائم يف الواردة املعلومة تكتسع •

   احلياد  عنصر على امللية القوائم يف الواردة املعلومة حتتوي •

Y2  = C2 + B2   Xi+ Ei  
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    كليا متثيال حلدثا امللية القوائم يف الواردة املعلومة متثل •

 يف تبحث اليت املبادالتو أ األحداث متثيل يف بالصدق امللية القوائم يف الواردة املعلومة تتميز •
 إمكانية كوكذل .عرضها

  

   .األخطاء من خبلوها امللية القوائم يف الواردة املعلومة تتميز  •

   النقدية بالتدفقات للتنبؤ كأساس املالية القوائم يف الواردة املعلومة على االعتماد ميكن •

   للمؤسسة االيرادية بالقوة للتنبؤ كأساس امللية القوائم يف الواردة املعلومة على االعتماد ميكن •

قق •    استخدامها نتائج مع قارناها ما إذا ألجلها املسطرة األهداف امللية القوائم يف املعلومة حت 
   منفعتها من أكرب امللية القوائم يف املعلومة قيمة •

 الباحث إعداد من :المصدر

ي دراسة أثر اإللتزام بالتغيرات التي أحدثها النظام المحاسبي المالي على القوائم المالية ف -4
 :المحاسبيىة  المحاسبية معلومة جودة معاييرتحقق 
 IAS/IFRSاملعايري احملاسبية الدولية  عرض وتقييم القوائم املالية وفق  ب اإللتزاملدراسة أثر اإللتزام 

 :سنقوم بتقدير العالقة التالية  احملاسبية املعلومة يف اجلودة لتحقيق الضرورية الشروط فريتو يف 
 Y3  = C3 + B3  Xi+ Ei 

 :حبيث 
C3  :ميثل ثابت اإلحندار 

: Y3 مت اليت املالية القوائم مستوى على احملاسبية املعلومة يف جودة معايير الثالث التابع املتغري ميثل 
 املعايري احملاسبية الدولية وفق إعدادها

:B3 عرض باإللتزام تيجة ن  احملاسبية املعلومة يف جودة معايير حتقق  يفالذي يقيس أثر  االحندار معامل
 IAS/IFRSاملعايري احملاسبية الدولية  وتقييم القوائم املالية وفق  
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دراسة أثر اإللتزام بالتغيرات التي أحدثها النظام المحاسبي المالي على القوائم المالية في  -4
 :تحقق األبعاد الثالثة لجودة المعلومة المحاسبية 

 للنموذج الكلي الشكل
Yi= C + B0 Xi + Ei 

 :حيث

) Xi املعايري احملاسبية الدولية  عرض وتقييم القوائم املالية وفق  ب اإللتزام)  املستقل املتغري قيمة متثل
IAS/IFRS 

 : Yi احملاسبية للمعلومة النوعية الخصائص (األولمتغري تابع ميثل األبعاد الثالثة  جلودة املعلومة احملاسبية )   
 مت اليت املالية القوائم مستوى على احملاسبية املعلومة يف اجلودة لتحقيق وريةالضر  الشروط الثاين للبعد

   ) احملاسبية املعلومة يف اجلودة معايير توفر (الثالث البعد ) املعايري احملاسبية الدولية وفق إعدادها

: B0عرض وتقييم باإللتزام توى اإللتزام العالقة بني األبعاد الثالثة جلودة املعلومة احملاسبية ومس  االحندار معامل ميثل
 IAS/IFRSاملعايري احملاسبية الدولية  القوائم املالية وفق  

 :التالية اخلطوات خالل من النموذج تطبيق يتم:النموذج تطبيق منهجية 4
 تحديد عينة الدراسة: أوال 

 املالية؛ قوائمها مستوى على حملاسبيةا املعلومات جودة مستوى تقييم املراد  اإلقتصادية املؤسسات جمموعة حتديد -
  المستقل المتغير توفر من التأكد:  ثانيا

 IAS/IFRSاملعايري احملاسبية الدولية  عرض وتقييم القوائم املالية وفق  ب الدراسة حمل املؤسسات إلتزام من التأكد
  التابعة المتغيرات توفر من التأكد:  ثالثا

 IAS/IFRSاملعايري احملاسبية الدولية   تطبيق ظل يف احملاسبية املعلومة جلودة ةالثالث األبعاد حتقق متابعة
 الدراسة محل المؤسسات مستوى على المدروسة المتغيرات تحقق من التأكد منهجية

، املعنية للمؤسسات احملاسي املعلومات نظام على والقائمني املسؤولني مع وتكون :الشخصية املقابلة -0
 . املؤسسة هلذه التابعة املالية لقوائما مستعملع وكل

 لألبعاد احملققة االجراءات تتبع كذاو  املالية القوائم إعداد مراحل بعض تتبع خالل من وتكون :املالحظة -0
 . ذكرها سبق اليت الثالثة

 ... اخلارجع املدقق تقريرو  املالية القوائم على االطالع خالل من :الوثائق حتليل -3

 .المناسبة اإلحصائية األساليب باستخدام إحصائيا جالنموذ  تحليل رابعا
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 : الفصل  خالصة

يعترب هذا النموذج قابل للتطبيق على مستوى املؤسسات اإلقتصادية اليت تطبق املعايري احملاسبية الدولية 
و بالنسبة للجزائر يف الوقت الراهن ال ميكن تطبيق هذا النموذج باعتبار املؤسسات تطبيقا كليا 

 تعيشصادية العاملة يف البيئة اجلزائرية ال تطبق املعايري احملاسبية الدولية تطبيقا كليا ،حيث أهنا اإلقت
هذا  إستخدام، و هلذا فإن SCFمرحلة جتاوب مع هذه املعايري من خالل النظام احملاسي املايل 

تطبق املعايري  على مؤسسات إختبارهسيكون أكثر فعالية إذا ما مت يف ضمن دراسة علمية النموذج 
احملاسبية الدولية حبذافريها ، إن هذه احلالة األخري من املنتظر ان تنتقل إليها اجلزائر على املدى الطويل 

 .يف تقدير الباحث 
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، احملاسبة جوانب خمتلف مست، واحمللع العاملع املستويني على كبرية تغريات ملاضية احلقبة شهدت
 من واالستفادة احملاسي العمل ممارسة أسلوبو أ الفكري إطارها ناحية من سواء جذرية تتغريا وأحدثت
 بيئة يف املعاصرة التطورات أدت كما،  حبوثها إجراءو أ ودراستها احملاسبة لطبيعة السليم الفهمو أ خمرجات
 معلومات إىل اجةاحل زيادة إىل، املال أسواق وتنشيط املسامهة شركات إنشاءو حن االجتاه وزيادة األعمال

مما جنم عنه ظهور املعايري ، املختلفة االقتصادية القرارات اختاذ يف عليها االعتماد ميكن مفيدة مالية
ألن اجلزائر مرتبط بالعامل احمليط هبا كان ال بد هلا أن تتأثر ، و احملاسبية الدولية كاستجابة ملتطلبات العوملة

املنطلق شرعت يف مجلة من اإلصالحات لتفعيل حقل احملاسبة  ومن هذا، اجيابا هبذه التطورات اهلامة
 ؛وينسجم مع املعايري احملاسبية الدولية ، حىت يتالئم مع متطلبات التوحيد احملاسي الدويل، لديها
 على بدوره انعكس(  املال أسواق عوملة وخصوصا االقتصاد عوملة) : العوملة عصر احتياجات إن 

 احملاسبية املعايري اإلنتشار الواسع الذي عرفته ومع، الدولية احملاسبية املعايري نشوء وكان سببا يف، احملاسبة
كان من الطبيعع ،  التكالت اإلقتصادية الضخمةو وتوسع دائة اإلستجابة هلا من قبل الدول الكربى 

ستوى تغيريات على املوخصوص  يف ظل ماكانت تشهده من  ، استجابة اجلزائر لتأثريات هذا التغيريات
مما جل اجلزائر ، إىل اقتصاد السوق( االشراكع)التحول من االقتصاد املوجه و الداخلع نتيجة االنتقال أ

الذي أصبح ال يتماشى مع هذه  0825تعمل على إعادة النظر يف  املخطط احملاسي الوطين 
م حماسبية مفاهيو قواعد و حيث أصبح من الضروري توفري أسس ، (الداخلية واخلارجية)التحوالت 

مطلع سنة  احملاسي املايل النظام تطبيق مما دفع بالسلطات اجلزائرية إىل ، تتماشى مع التطورات اجلديدة
 خالل من العاملية املمارسة من اجلزائرية احملاسبية املمارسة  تقريب يف إجيابية والذي يعد خطوة، 0202
 حيدد النظام هذا أن كما،  املعاصر االقتصـاد مع مالئـمة أكثر ومبادئ مرجعـية ركيزة  على اإلعتماد
 مراجعـة وتسهيل األخطـار من للتقليل للمعامـالت احملاسي التسجيل توجه اليت والقواعد املبـادئ بوضوح

 احلصول خبصوص واملستقبلية احلالية املستثمرين الحتياجات يهدف إىل االستجابة  أنه كما،  احلسابات
 .املؤسسـات ختص ومقروءة منسجمة مالية معلومات على
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 الدراسة  نتائج وتوصيات
 نتائج اختبار الفرضيات

 امليدانية والدراسة جهة من النظرية الدراسة خالل من، املوضوع جوانب ملختلف استعراضنا بعد      
 :التالية النتائج إىل الفروض اختبار أثناء توصلنا، من جهة أخرى

  :التايل  وحواليت جاءت على الن :الفرضية األول  

 اكبري االقوائم املالية يف املخطط احملاسبي الوطني قصور  عرفت -

القوائم املالية وفق املخطط أن  الدراسة بينت هلذه الفرضية حيث تة  مثبِ جاءت نتائج دراستنا          
ضعف اإلفصاح ، غياب اإلطار التصوري:احملاسي الوطين كانت تعاين القصور من عدت جوانب منها 

 بنود تقييم مستوى قصور على، احملاسبية خمرجاته يف تظهر اليت البنودو  للعناصر بالنسبة اجلمود، حملاسيا
 .الدويل اإلفصاح عدم التجاوب مع متطلبات، املالية القوائم
املخطط احملاسي الوطين على تلبية احتياجات وفق  عدم قدرة القوائم املالية أظهرت الدراسةكما        
املعلومة احملاسبية اليت تقدمها القوائم املالية على املستوى ذلك أن ، دمني بالشكل املطلوباملستخ
مواكبة هذا املستوى من  على غري قادراملخطط احملاسي الوطين  مما جعل، اصبحت أكثر جودة، الدويل

  كثرية؛  قصورأوجه و اجلودة نظرا ملا يعريه من نقائص 

 :التايل  وت على النحواليت جاء :الفرضية الثانية  

 على مستوى القوائم املالية  جوهريةالنظام احملاسبي املايل تغريات  أحدث  -

التغريات اليت أحدثها النظام أن ، الدراسة بينت هلذه الفرضية حيث مثِبتة  جاءت نتائج دراستنا           
 على  SCF اعتمادحيث أن  ،وجوهرية مهمة جداتعترب احملاسي املايل  على مستوى القوائم املالية 

 أساساذلك ملا يوفره من ، املالية القوائم جودة من نحسَّ قد  املالية القوائم وعرض إلعداد تصوري إطار
 حول الرأي وكذلك لقدرته على تسهيل عملية ابداء، املالية القوائم وعرض إلعداد  متماسك علمع
 املنصوص غري األحداثو أ العمليات وفهم احملاسبية املعايري تفسري، و املعايري مع املالية الكشوف تطابق
املالية بشكل  الكشوف حتضري يساعد يف  كما أن اإلطار التصوري،  احملاسي التنظيم يف صراحة عليها
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، الوطين احملاسي املخطط منها عاىن اليت املفاهيمع القصور دوره يف معاجلة جوانبإىل باإلضافة  ، جيد
 ؛إنتاج معلومة حماسبية جيدة من إمكانية  وهذا ماعزز

وهرية على قائميت الدخل ج تغريات أحدثقد النظام احملاسي املايل  بينت الدراسة بوضوح أن -
 من املالحق  اليت يقدمها تفصيال تعترب أكثر  SCF يقدمها كما أن املالحق اليت   ، امليزانيةو 

PCN؛ 
أضافت قوة إعالمية قد   SCFوفق  ديدةقائمة التدفقات النقدية اجلكما توصلت الدراسة إىل أن   -

 ؛ PCNللقوائم السابقة يف 
قائمة التغريات يف األموال اخلاصة اليت استحدثها   إن  قائمة  توصلنا من خالل الدراسة ايضا إىل  -

بشكل  افضل من    scfقائمة أساسية  وفق   هاالنظام احملاسي املايل  ختدم  املستعملني باعتبار 
 ؛ pcnضمن املالحق حسب اعتبارها جدول

على القوائم املالية يف جعل هذه األخرية النظام احملاسي املايل جتسدت أمهية التغريات اليت أحدثها  -
نظرا  للتغيريات اجلوهرية  اليت اليت وقفت ، إىل حد كبري توافق مع متطلبات اإلفصاح احملاسي الدويلت

 ؛املالية ائمالقو  بنود تقييمو عرض عليها الدراسة فيما خيض 
 من للقراءة قابلية أكثر املالية لقوائما جعل املايل احملاسي النظام تطبيقبينت  النتائج املتوصل إليها أن  -

الشعء  القانوين الشكل على اإلقتصادي اجلوهر تغليب ملبدأ  SCF مع تبين قبل خصوصا ذي
العادلة مما  على القيمة  SCFماد باإلضافة إىل اعت،  املالية القوائم  على إجيايب بشكل الذي أثر

 ؛  ومالءمة واقعية أكثر املالية القوائم بنود جعل  تقييم

هبا النظام احملاسي املايل على مستوى القوائم املالية باإلضافة  جاءاليت السالفة الذكر التغريات إن      
( ... الضرائب املؤجلة و مويلع اإلجار الت)واليت مشلت كل من  هبا جاء اليت اخلاصة التقييم إىل  مناذج

للمعلومات  والعادلة الصحيحة الصورةمن تقدمي  قوائمال مبا توفره هذه، للمحاسباضافة معرفية تشكل 
    .االقتصادية واألحداث
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 :التايل وواليت جاءت على النح  :ة  ثالفرضية الثال
 اخلصائص النوعية قي تساهم التغريات التي أحدثها النظام احملاسبي املايل يف حت -

 للمعلومة احملاسبية
التغريات اليت أحدثها النظام  أن الدراسة بينت هلذه الفرضية حيث مثِبتة  جاءت نتائج دراستنا            

 :التايل  واخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية على النح ت من عزز قد احملاسي املايل 
قابلية الفهم  من خالل اهتمامه بشرح قواعد عرض وتقييم بنود عزز النظام احملاسي املايل خاصية :أوال 

اعتماده على إطار تصوري إلعداد وعرض القوائم ، و القراراتو املراسيم و القوائم املالية من خالل القوانني 
 ؛ااملالية
يث إن درجة اإلفصاح اليت متيز هبا  حاملالءمة من خالل عزز النظام احملاسي املايل خاصية   :ثانيا 

كما  أ ن استحداث قائمة التدفقات النقدية عزز  من ،  ساعدت يف توفري معلومة حماسبية أكثر مالئمة
باإلضافة  إىل التفصيالت اليت جاءت هبا قائمة قائمة األموال اخلاصة واليت ، القدرة التنبؤية ملتخذي القرار

 رفعت من القدرة التنبؤية ملتخذي القرار ؛
كما ،  أكثر مستخدميها على التقييم من خالل التغذية العكسية scfاملالية وفق  ساعدت  القوائم   كما
 املدفوعاتو  املتحصالت كل عن املالية القوائم ملستعملع مالئمة معلومات قائمة التدفقات النقدية توفر

هلا قد أظهرت نتائج الدراسة أن قائمة التدفقات النقديةو ، خالل فرة زمنية معينة النقدية للمؤسسة
 مبقدرة آلية التنبؤ حتديد يف تفيد حيث أهنا ، إجيابيات كثرية تعمل جمتمعة على تعزيز خاصية املالءمة

وهع ، املايل التخطيط على االدارة قائمة التدفقات النقدية تساعدو ، املستقبلية االموال توليد على الشركة
 من معلوماتباإلضافة إىل ما توفره ، . ليةاحلا النقدية للتدفقات  Feedbakاالرتدادي التقييم فعالة  يف

  .  النقدي السابقة للتدفق االحكام دقة من التأكد يف تفيد 
تقييم األصول وفق منظور  واملوثوقية  من خالل اجتاهه  حنعزز النظام احملاسي املايل خاصية  : ثالثا

باإلضافة إىل أن ، مصدقيتهاو اسبية اقتصادي باإلعتماد على القيمة العادلة يعزز من موثوقية املعلومة احمل
 الوضعية املالية احلقيقية للمؤسسة القوائم املالية املعدة وفق النظام احملاسي املايل تعرب عن

قابلية مقارنة  من خالل  إن توفري امليزانية وجدول النتيجة ملعطيات عزز النظام احملاسي املايل خاصية : رابعا
 عن  الدورة السابقة 

 الواجب الدنيا االمهية النسبية  من خالل  حتديده للمعلوماتعزز النظام احملاسي املايل خاصية  : خامسا
 عنها اإلفصاح
 اليت احملاسبية املعلومة من العائد نفعية  املعلومة احملاسبية كون انعزز النظام احملاسي املايل خاصية  :سادسا 

 تكلفتها من أكرب يوفرها
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 : نتائج الدراسة
  املالية احملاسبة مفهوم وحن التوجه إىل باجلزائر دفعت أن هناك ضرورة ملحة نتجنا من خالل الدراسةستإ

هبدف  التكيف مع متطلبات اإلفصاح احملاسي الدويل  وجودة املعلومة ، املعايري احملاسبية الدوليةو 
 احملاسي ختللها املخطط اليت النقائص ويرجع ذلك إىل جمموعة من األسباب من بينها تلك، احملاسبية
اجلانب  مستوى على تعاين قصورا كانت احملاسي الوطين املخطط تقدمي طريقة أن جند حيث، الوطين
 عنها معرب غري احملاسبية املبادئ أن كما،  املستعملة واملصطلحات املفاهيمع اإلطار حيث من، النظري
، اخلاصة األموال، اخلصوم، األصول :مثل املفاهيم لبعض واضحة تعاريف يتم إعطاء ومل، واضح بشكل
 تتعلق وهع، الوطين احملاسي للمخطط التقين باجلانب املتعلقة النقائص باإلضافة التكاليف، النواتج

 احلسابات سري وقواعد التعاريف، التقييم قواعد، الشاملة الوثائق، احلسابات احملاسي وتصنيف باإلطار
 ورأس املسدد املال رأس :مثل اهلامة احلسابات بعض ذكر إىل عدمباإلضافة ، العمليات بعض ومعاجلة

 حسابات من وغريها القرض االجياري، أسهم إىل االستحقاق سندات حتويل عالوات، املسدد غري املال
 االقتصادي؛ التطور نتيجة ظهرت

 :إىل مايلع خلصنا من خالل هذه الدراسةكما 
نضج كبري يف فهم فلسفة املعايري  ملايل اكسبت احملاسبة اجلزائريةن املمارسة العملية  للنظام احملاسي اإ -

 فيما الدولية احملاسبة املعايريو خاصة يف ظل التوافق الذي مييز النظام احملاسي املايل ، احملاسبية الدولية
 .إعدادها وطرق املالية القوائم وتقييم تسجيل قواعد، احملاسبية املبادئ، املفاهيمع باإلطار يتعلق

 خالل النظام املالية القوائم عرضو  إعداد يتم أساسها على اليت املفاهيمو  املبادئو  القواعد إن -
 حييط الذي الغموض رغم الدولية احملاسبية املعايري به جاءت ما أغلبية مع متوافقة، املايل احملاسي
 .حملاسبيةا املعاجلات قواعدو  املفاهيم بعض شرح كفاية عدم، و  احملاسبية اجلوانب ببعض

 املاليةو  االقتصادية املستجدات مسايرةو  املرونة على تعتمد للمحاسبة الدولية املعايري فلسفة إن -
 .املالية القوائم إعدادو  ،، التقييمو  التسجيلب اخلاصة اآلليات وتيسري توحيد حماولة إىل باإلضافة

 أكثر  و وبا مع إحتياجات املستخدمني لنظام احملاسي املايل جعل  القوائم املالية أكثر جتاإن تطبيق ا -
جعل املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية  املايل يف  احملاسي النظام كما ساهم تطبيق،  بلهماعتمادية من قِ 

 مستعملع قبل من القراءة وسهلة مفهومة معلومة ونشر، حماسي قوي أكثر قدرة على حتقيق إفصاح
 وإجراء القرارات للمستثمر باختاذ سيسمح ر الذي األم، الدويل املستوى على القوائم املالية

 .سليم أساس على األفضل البديل واختيار بني االستثمارات املفاضلةو  املقارنات
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 وقوة احملاسي اإلفصاح لعملية دعم شكل التدفقات النقدية لقائمة احملاسي النظام استحداث نإ -
 أكثر بشكل مهتقرارا بناءو  املؤسسة وضعية مهف يف املالية القوائم مستخدمع تساعد مضافة إعالمية

 . ثقة
 يف قرارات االستثمار اختاذ يف الدوليني املستثمرين مساعدة إىل للمحاسبة الدولية املعايري هتدف -

 املالية عن الوضعية دوليا للمقارنة وموثوقة وقابلة شفافة مالية معلومة بتوفري، العاملية املالية األسواق
 .اتاملؤسس يف واألداء

 املؤسسات بني واالندماج احليازة عمليات إجراء إمكانية يف للمحاسبة الدولية املعايري تساعد -
 وما، وقبوهلا الدويل املايل التقييم قواعد لوضوح نظرا، باجلزائر اخلوصصة وتفعيل، واجلزائرية األوروبية

 .شفافية من ذلك يوفره
 بشكل املستمد املايل احملاسي للنظام اجلزائر تبيناجلوانب اإلجيابية اليت ظهرت بعد  من الرغم على -

 استخدام : إال أن هناك بعض جوانب القصور اليت نذكر منها ، الدولية احملاسبة معايري من أساسع
 على الكلع االعتماد خالل من يظهر ماو ه، و احملاسبية املمارسة على يطغى ال يزال التحفظ مبدأ

 جودة مستوى التـاثري على يؤدي مما االحتياطاتو املؤونات  نتكوي يف اإلفراط، و التكلفة منوذج
 .املنشورة املعلومة املالية

 :يلع ما نقرح إليها إليها التوصل مت اليت النتائج على بناء: توصيات الدراسة

استيعاب  يف قدرهتم يعزز الذي بالشكل املالية القوائم مستخدمع لدى الوعع زيادة الضروري من -
 اختاذ القرارات؛ منهايف واالستفادة عروضةامل املعلومات

 التماسك إجياد احملاسبة مهنة من يتطلب وشفافية ثقة ذات معلومات توفري على العمل إن -
 العلمع التأهيل، احملاسبية املعايري، الفكري اإلطار :يفو املتمثلة  املهنة هذه مقومات بني والتنسيق
 بالعمل وفقها؛ اإللتزامو  نةامله بآداو  السلوك قواعد، للمحاسب والعملع

اخلربة  تنقصهم الذين املستثمرين ملساعدة وذلك احملاسبية القوائم حتليل بوظيفة أكثر اإلهتمام -
 احملاسبية؛

للقوائم املالية الصادرة عن  أوسعالبد من العمل أكثر على زيادة الثقافة احملاسبية من أجل فهم  -
 القرار ؛صناع و خمتلف املؤسسات من طرف املستثمرين 

 عيل عمل القوائم املالية ؛فى تطوير بورصة اجلزائر حىت يتم تالعمل عل -
 ذات احملاسبية املعلومات إعداد عن املسئول يعد ألنه، أكثر احملاسي املعلومات نظام تفعيل -

 املؤسسة؛ يف املصداقية



 الخاتمة  
   

613 
 

 ؛حملاسي املايل للجهات اليت تقوم بتطبيق النظام ا والعملية النظرية اخلربات تطوير على العمل -
 القرارات ؛ اختاذ يف احملاسبية املعلومات استخدام من حتد اليت املعوقات أثر من التقليل -
 األعمال؛ بيئة ملتطلبات وفق ا احملاسي املعلومات لنظام املستمر التحديث -
 ثالبحو  إجراء على االقتصادية املؤسسة يف تطبيق النظام احملاسي املايل على القائمني تشجيع -

 قبل من املطلوبة املستلزمات وتقدمي، عملهم أثناء اليت يواجهوهنا املشاكل ضوء يف التطبيقية
 احملاسبني نقابة قبل منو أ، الوزارات املتخصصة قبل منو أ فيها يعملون اليت االقتصادية املؤسسات
 واملدققني؛

 واخلربات زويدها بالكفاءاتوت احملاسبة ألقسام املؤسسات اإلقتصادية يف العليا اإلدارة دعم ضرورة -
 اإلدارة حصول لتسهيل عملية دورية متابعة وقوائم تقارير وتقدمي احملاسبية األعمال لتنفيذ، الالزمة

 حتدث؛ قد احنرافات أي وتسوية بأول أوال املعلومات على
 إكمالعلى  االقتصادية املؤسسات يف تطبيق النظام احملاسي املايل   على القائمني تشجيع -

 للدراسة سواء واجلامعات املعاهد يف الرشح خالل عمليات من العليا وأ األولية راساهتمد
 ذلك؛ يف الالزمة التسهيالت وتقدمي املسائيةو أ الصباحية

ورسم ، أنواعها بكافة التخطيط عمليات يف احملاسبية املعلومات استخدام يف التوسع ضرورة -
 للمؤسسات؛  املستقبلية السياسات

اختاذ  جمال يف الدورات وعقد املايل التحليل جمال يف اإلدارية القرارات متخذي أهيلوت إعداد -
 زيادة قدرة يف يسهم مما، صعبة قرارات تتطلب اليت اإلدارية املواقف معاجلة من ليتمكنوا القرارات
 احملاسبية؛ املعلومات مع بفاعلية التعامل يف القرارات متخذي

 تعمل أخرى املالية لشركات القوائم مع املالية لقوائمها مقارنات بعمل املؤسسات تقوم بأن نوصع -
 حتسني على العمل مث ومن، املؤسسة لوضع أفضل تقييم يعطع ذلك ألن، باستمرار اجملال نفس يف

 واملالية؛ اإلدارية الناحية من الوضع ذلك
 مع التغريات تكييفه هبدفو  ارتباطهما حبكم املايل احملاسي النظام مسايرة اجلبائع جيب على النظام -

 اختاذ التدابري اجلبائية اإلدارة على جيب عليه، و الدولية احملاسبة معايري من املستوحاة املستجداتو 
 اإليرادات حصيلة على احملافظةو  القوانني استقرار بني املوازنة إطار يف مستقبال الالزمة اإلجراءاتو 

مع  تكييفهاهبدف  اجلبائية القواعدو  املفاهيم من مجلة يف النظر إعادة ،وبالتايل جيبالضريبية
 ؛الفروقات تقليلو  التناسق لتحقيق مستجدات النظام احملاسي
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 آف اق الدراسة
 :نقرح  على ضوء مكتساباتنا خالل هذه الدراسة ارتأينا أن    

 تطبيق النموذج المقترح لتقييم جودة المعلومة المحاسبية مع العمل على تطويره -
 :على النحو التايلجمموعة من البحوث حنقر نا أن كما ميكن

  ؛على جودة املعلومة احملاسبية واثرها  املايلآلية تفعيل احملاسبة البيئية يف ظل النظام احملاسي  -
  ؛على جودة املعلومات احملاسبية( IPSASB)أثر تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام -
 على اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية أثر استعمال القيمة العادلة -
 يف تفعيل جودة املعلومة احملاسبية  XBRLمدى صالحية تطبيق اإلفصاح اإللكروين  -
 XBRLمنوذج مقرح ملساعدة البيئة اجلزائرية على تطبيق اإلبالغ االكروين  -
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 يةوالبريطان األمريكية المعايير مع والمقارنة الدولية المحاسبة معايير شرح :احملاسبة معايري موسوعة، محاد العال عبد طارق -51
 0220، القاهرة،  0200، الثاين اجلزء، والمصرية

، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، اجلزء اخلامس، التقييم المحاسبيو القياس :موسوعة معايير المحاسبة ، طارق عبد العايل محاد -52
0223 

 0228، يةاإلسكندر ، الدار اجلامعية، اجلزء األول، دليل إستخدام معايير المحاسبة، طارق عبد العايل محاد -59
، الدار اجلامعية 0ج، المعايير العربية المتوافقة معهاو دليل تطبيق معايير المحاسبة الدولية ، طارق عبد العايل عماد -58

 0229، االسكندرية
، عمان، التوزيعو دار الربكة للنشر ، الطبعة األوىل، اجلزء األول، تطبيقاهاو مبادئ المحاسبة ، إميان اهلنيين، عاطف األخرس -12

0222،  
 0202، عمان للنشر، إثراء دار، المتقدمة المالية اإلدارة ، علع حممد العامري -10
، بريوت، العربية النهضة دار، المعاصرة المحاسبية المشاكلو  المحاسبي التطور، الصبان مسري حممد، مرعع احلع عبد -10

0899 
 ، 0229، ، عمان، داروائل، 0ط، الشامل في المبادئ المحاسبية، عبد الستار الكبيسع -13
 0220، األردن، دار وائل للنشر، اجلزء الثاين، أساسيات المحاسبة المالية، عبد السميع الدسوقع -12
 0225، عمان، دار املسرية، الطبعة الثانية، اجلزء الثاين، أصول المحاسبة المالية، آخرون، و عبد الناصر نور -15
 0222، الدار اجلامعية االسكندرية، اسبية الدوليةمبادئ المحاسبة الماليةوفقا للمعايير المح، عبد الوهاب نصر علع -11
 0200، دون دار نشر، الطبعة األوىل، المحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي المالي، عطية عبد الرمحان -12
 2000، الثانية الطبعة، للنشر املستقبل دار : عمان، المالي والتحليل المالية اإلدارة في مقدمة، مفلح عقل -19
، مصر، الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية، -دليل التطبيق-معايير التقارير المالية الدولية، رمجة طارق محادت، فان جريونج -18

0221 
مؤسسة الوراق للنشر ، الطبعة الثانية، المحاسبة المتوسطة النظرية والتطبيق في القوائم المالية واالصول، فداغ الفداغ -22

 0222، االردن، والتوزيع
، السعودية العربية اململكة، للنشر املريخ دار، الدولية المحاسبة، زايد الدين عصام حممد تعريب، آخرونو  ،تشوي فريدريك -20

0222 
، والتوزيع للنشر العلمية اليازوري دار، -معاصرة اتجاهات- المالي والتخطيط التحليل،   تايه عدنان، التميمع فوائد -20

 0229، ، الردن، عمان
، األردن، والتوزيع للنشر العلمية اليازوري دار، -معاصرة اتجاهات- المالي والتخطيط التحليل، هتاي عدنان، التميمع فوائد -23

 0229، ، عمان
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 0221، املكتب اجلامعع احلديث، تحليل القوائم المالية لغرض االستثمار، كمال الدين الدهراوي -22
، 0اجلزء ، 0الطبعة ، األردن، عمان، ة للنشردار املسري ، أصول المحاسبة المالية، وآخرون، كمال الدين مصطفع اخلداش -25

0889 
، 0الطبعة ، عمان، التوزيعو دار وائل للنشر ، المدخل المعاصر الى علم المحاسبة المالية، كمال عبد العزيز النقيب -21

0222 
 0882، الثانية الطبعة، السعودية، للنشر املريخ دار ، اجلزءاألول، المتوسطة المحاسبية، وجيانت جريي، كيسو -22
 0200، اجلزائر، للطباعة متيجة، المالية المحاسبة نظام، عالوي خلضر -29
 0200، اجلزائر، براقع، للطباعة متيجة، املايل احملاسي النظام وفق، اجلبايةو  املؤسسة حماسبة" مجال لعشيشع -28
 0200، كة العربية السعوديةاململ، النشر دار املريخ، العربية الدول على وانعكاساتها الدولية المحاسبة، زيدو أب املربوك -92
 0229، عمان، وائل دار، - العمليةو  النظرية الجوانب-المالي اإلبالغو  المحاسبة معايير، محيدات مجعة، نصارو أب حممد -90
  0202، دار وائل للنشر، 3الطبعة ، اإلبالغ المالي الدوليةو معايير المحاسبة ، مجعة محيداتو نصار و حممد أب -90
 :األردنية اجلامعة، والعملية النظرية الجوانب :الدولية المالي واإلبالغ المحاسبة معايير، داتمحي مجعةو  نصارو أب حممد -93

 2009، 0 الطبعة، عمان:األردن، العلمع البحث عمادة
 0223اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية المحاسبة العامة للمؤسسة، حممد بوتني -92
 2010 اجلزائر، البويرة، الزرقاء الصفحات، الدولية ةالمحاسب معاييرو  المالية المحاسبة، بوتني حممد -95
 احلامد دار، الدولية المالية األسواق، المالي التحليل التمويلو  اإلستثمار، المالية اإلدارة، اهلادي عبد سعيد حممد -91

 0229، التوزيعو للنشر 
دارصفاء للنشر ، الطبعة األوىل ،-العمليةو األصول العلمية –مبادئ المحاسبة المالية ، حممد سيد درويش عبد الناصر -92

 0202، عمان، التوزيعو 
 الطبعة، مصر، الزقازيق، التكامل مكتبة، -المساهمة شركات محاسبة -المتوسطة المالية المحاسبة، توفيق شريف حممد -99

 0888، الثانية
، احلديث اجلامعع املكتب، األعمال لمشروعات المالي التحليل، المالية اإلدارة، مصطفى فريد هنال، احلناوي صاحل حممد -98

0229 
 2004، مصر، احلديث اجلامعع املكتب، المالية القوائم وتحليل المحاسبة، بدوي عباس حممد -82
 0221، الشمس عني جامعة، التطبيق ومشكالت المصرية المحاسبية العايير، ربه عبد حممود حممد -80
 0222، 2ط، عمان، وائل دار - المالية المحاسبة مبادئ -مطر حممد -80
 0885، الرياض، سعود امللك جامعة، الثانية الطبعة، المالية التقارير تحليل، تركع إبراهيم مودحم -83
 0228، األردن، دار إثراء للنشر، 0الطبعة ، مبادئ المحاسبة المالية، مسعد حمود الشرقاوي -82
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، عمان :األردن، اإلفصاحو  والقياس – اإلعتراف ومشاكل – المحاسبية الدورة – المالية المحاسبة مبادئ، حممد، مطر -85
 2007 ، الرابعة الطبعة، الثاين اجلزء، للنشر وائل دار

 0229، اجلزائر، مزوار للطباعة والنشر، 0الطبعة، النظام المحاسبي المالي الجديد، مفيد عبدالالوي -81
 والنشر للطباعة السالسل ذات منشورات، الثاين اجمللد، المالية المحاسبة، العاديل عوض يوسف العظمة أمحد ممحمد -82

 1986، الكويت، والتوزيع
 2222 الدولية المحاسبة معايير، القانونني للمحاسبني العريب اجملمع منشورات -89
 0223، اإلسكندرية، احلديث العريب املكتب، 5ط، معاصر تحليل مدخل المالية اإلدارة، هندي إبراهيم منري -88
 2008، للنشر وائل دار، عمان :األردن، راراتالق صناعة مدخل – المالي التحليل، ، آخرونو شاكر  منري -022
، للكتاب اإلسكندرية مركز، القرار اتخاذو  التحليل في مدخل، المالي التحليل التمويل اإلستثمار، العزيز عبد حممد منري -020

0221 
 اجملمع ترمجة، واملتطلبات فاهيمامل إطار، المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير، املالية التقارير إلعداد الدولية املعايري مؤسسة -020

 2013، األردن، عمان، األول اجلزء، القانونيني للمحاسبيني العريب الدويل
، الطباعةو التوزيع و دار املسرية للنشر ، مدخل نظري تطبيقيو تحليل القوائم المالية، مؤيد راضع خنفر غسان فالح املطارنة -023

 0228، الطبعة الثانية، عمان
 بدون سنة، عمان، الطباعةو دار املسرية للنشر والتوزيع ، التقارير المالية، سان فالح املطارنةغ، مؤيد راضع خنفر -022
 للنشر صفاء دار، المحاسبي واالفصاح الجردية التسويات( 2)المالية المحاسبة مبادئ، درويش سيد حممد الناصر -025

 0202، األردن، والتوزيع
، للمحاسبة السعودية اجلمعية :الرياض، العلمي الواقعو  الفكري اإلطار :ةالدولي المحاسبة، املنعم عبد حممد، نبيه اجلرب -021

0889 
 0221، ، األردن، عمان، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، مقدمة في نظرية المحاسبة، النقيب كمال عبد العزيز -022

 ، 2004، لطبعة األوىلا، عمان، دار وائل، المدخل المعاصر إلى علم المحاسبة المالية، النقيب كمال عبد العزيز -029

، األردن، بدون دار نشر، الطبعة األوىل، منهج فلسفع-مدخل تارخيع، تطور الفكر المحاسبي، النقيب كمال عبد العزيز -028
0888 ، 

 المحاسبة ومعايير الدولية المحاسبة لمعايير وفقاً  المحاسبي واإلفصاح والتقويم القياس المالية المحاسبة"، أمحد نور -002
 0222، اجلامعية دارال، "المصرية

، 3 الطبعة، املسرية دار :عمان، الثاني الجزء المالية المحاسبة أصول، الدين حسام اش اخلد، وليد صيام، الناصر عبد نور -000
2005 
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، الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية، -دليل التطبيق-معايري التقرير املالية الدولية ، تعريب طارق محاد، هريي فان جرييوننج -000
 0222، صرم

 0220 ، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، دراسات متقدمة في مجال المحاسبة المالية، املكارمو وصفع أب -003
 0222، األوىل الطبعة، والتوزيع للنشر الوراق مؤسسة، عمان، المالي التحليل في المعاصرة االتجاهات، احليايل وليد -002
 0222، منشورات األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك، زء األولاجل، أصول المحاسبة المالية، وليد ناجع احليايل -005
، الدمنارك يف املفتوحة العربية األكادميية منشورات، التجاريةمؤسساتال في المالي التحليل في مذكرات، احليايل ناجع وليد -001

0222 
 ، 2007،  الدمناركمنشورات األكادميية العربية املفتوحة يف، نظرية المحاسبة، وليد ناجع احليايل -002
 0222، مصر، للطباعة إيراك، الطبعة األوىل، المالية المحاسبة مبادئ، قللع حيع -009
مؤسسة الوارق ، 0ط، المحاسبة الدولية مع التطبيق العملي لمعايير المحاسبة الدولية، حلس سامل عبد اهلل، يوسف حممد -008

 .0220، األردن، التوزيعو للنشر 
 مؤسسة، الدولية المحاسبية للمعايير العملي التطبيق مع الدولية المحاسبة، حلس اهلل دعب سامل، جربوع حممد يوسف -002

 ، 0220، األوىل الطبعة، والتوزيع للنشر الوراق
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  المق االت العلمية في المجالت المحكمة   
 سلسلة اإلسالمية اجلامعة جملة، أدبية مراجعة - الدولية المحاسبية النظم في التنوع قياس، البحيصع عصام حممد -0

 2006 يناير، األول العدد، عشر الرابع اجمللد، اإلنسانية الدراسات
اجمللة العراقية للعلوم  ، فاعلية التحليل المالي في النشاط المصرفيدراسة تطبيقية في مصرف الرافدين، أمحد الزهرة -0

 ، 0202، 02العدد ،  االقتصادية
 دراسة النقدية التدفقات لقائمة المعلوماتي المحتوى مع المالي التحليل أدوات تناغم مدى، حممد نوري آمال -3

، 33العدد اجلامعة االقتصادية للعلوم بغداد كلية جملة، العالمية الشركات من عدد بيانات على باإلعتماد تحليلية
2013 

ر اإلبالغ المالي عن إنخفاض قيمة األصول غير المتداولة في تعزيز خصيصة دو ، سالمة إبراهيم، بشرى جنم -2
 0202، 28العدد، 02اإلدارية اجمللد و جملة العلوم اإلقتصادية ، ، مالئمة المعلومات المحاسبية مدخل تحليلي

، دراسات االنسانيةجامعة كركوك لل، دور قائمة التدفقات النقدية في اتخاذ اللقرارات اإلدارية، تانيا عيد القادر -5
 0229، :االصدار 3: اجمللد

 االقتصادية الوحدات لدى السلعي المخزون تقييم طرق اختيار في المؤثرة العوامل، الداعور إبراهيم جرب -1
 2008،  10 اجمللد اإلنسانية العلوم سلسلة، غزة - رھاألز جامعة جملة، "ميدانية دراسة" الفلسطينية

 عن الصادرة المالية القوائم معلومات ومالءمة موثوقية على العادلة القيمة محاسبة قتطبي أثر، النجار حسن مجيل -2
 لةجملا، الماليين والمديرين الحسابات مدققي نظر وجهة من تطبيقية دراسة العامة الفلسطينية المساهمة الشركات

 2013، 3العدد 9 لدجملا، األعمال إدارة يف األردنية
 األردنية الصناعية العامة المساهمة الشركات التنبؤ بفشل، الفتاح عبد داودال وامحد عيسى عمر، جهماين -9

 033، 0228، العدد، 31 اجمللد، اإلدارية دراسات العلوم  جملة، االتجاهات متعدد باستخدام القياس
 لومللع دمشق جامعة جملة، النقدية التدفقات لقائمة المعلوماتي للمحتوى تحليلية دراسة، دحدوح أمحد حسني -8

 0229، الثاين العدد - 24 اجمللد –والقانونية االقتصادية
 العدد، اإلداريةو  اإلقتصادية للعلوم األنبار جامعة جملة، ترف؟ أم ضرورة:النقدي التدفق كشف، حسن محد حكمت -02

 0229، الثاين
 التقريب وإمكانية الضريبية والقواعد المحاسبية القواعد بين المهمة الفروقات ياسني اخلالق عبد، سلمان داود -00

 .008:ص، 0228، 1اجمللد ، 02العدد االقتصادية العلوم جملة، بينهما
 المحاسبة معايير وفق اإلفصاح متطلبات مع بالتكيف الجزائر خيار، حممد سفري.، امحد زغدار -00

 0202، 07 عدد - الباحث جملة، (IAS/IFRS)الدولية

http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Ahmed%20Abdul%20Zahra%20Hamdan%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9%20%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%22&uiLanguage=en
http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Ahmed%20Abdul%20Zahra%20Hamdan%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9%20%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%22&uiLanguage=en
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=94&uiLanguage=en
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=94&uiLanguage=en
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=94&uiLanguage=en
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، ماليةو جملة دراسات حماسبية ، ثير استعمالها في جودة التقارير الماليةتأو القيمة العادلة ، ابراهيم السعربي، زيد عائد -03
 .003:ص، 0203السنة ، 05العدد، 9اجمللد

 مصرف في تطبيقية دراسة، المالي التحليل أدوات باستخدام التجارية المصارف أداء تقويم، عبود حممد سامل -02
 0203 السنة، 5العدد، 3اجمللد، قتصاديةاإل للعلوم املثىن جملة، اإلستثمارو  للتنمية الفراتو  دجلة

، لألسهم العادية السوقية العوائد تفسير في النقدية التدفقات مقاييس أثرا، الظاهر مفيد، العطعوط مؤيد سامح -05
 2010، األول تشرين، 00 العدد، والدراسات لألحباث املفتوحة القدس جامعة جملة

دراسة –للغة في إعداد الكشوفات المالية الختامية للشركات إعتماد أقليمي عربي و نح، سلمان حسني عبد اهلل -01
 0200، العدد التاسع، العشرونو اجمللد الرابع ، جملة التقين، -تطبيقية باستعمال معايير اإلبالغ المالي الدولية

 المؤسسة ربحية عن المنشورة المحاسبية للمعلومات المالية األوراق سوق فعل رد، حممد علع حسن سويلم -02
، الزقازيق جامعة، التجارة كلية،  التجارية البحوث جملة، إختبارية دراسة مصر في المالية األوراق سوق على تطبيقبال

 0222، 00 اجمللد، 0العدد
 القادسية، املصرفيةو  اإلرية العلوم حمور، اإلستثمارية القرارات ترشيد في المالي التحليل مؤشرات تاثير، عوض صابر -09

 0222، 0العدد، 8اجمللد، اإلداريةو  اإلقتصادية للعلوم
إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات بالقيمة العادلة في ظل ، الكاظم امساء، صفوان قصع عبد احلليم -08

جملة املثىن للعلوم االدارية ، بالتطبيق على الشركة العامة للصناعات الصوفية 14المعيار المحاسبي الدولي
 0203،  1د  العد، 3واالقتصادية اجمللد  

اإلفصاح المحاسبي عن القيمة العادلة بالتطبيق على شركة و نماذج القياس ، حسني كاظم، عامر حممد سلمان -02
: الصفحة، 18، العدد، 09اجمللد ، العراق، اإلداريةو جملة العلوم اإلقتصادية ، املسامهة املختلطة األلبسة الجاهزة

338. 
جملة ، الخاص بضرائب الدخل في البيئة العراقية 12معيار الدولي مدى امكانية تطبيق ال، عامر حممد سلمان -00

 0202، 01العدد، جامعة واسط، اإلقتصادو كلية اإلدار ،  اإلداريةو الكوت للعلوم اإلقتصادية 
 االقتصادية للعلوم بغداد كلية جملة، االداء كفاءة لتقييم كأداة المالية النسب استخدام، علع عبد امحد، عباس -00

 ، 2012، (30) لعددا اجلامعة
 جملة، االستثمارية القرارات اتخاذ المرحلية في التقارير تقدمها التي المحاسبية المعلومات دور، مرعع الرمحن عبد  -03

 2006، الثاين العدد - 22 اجمللد –والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة
 على بالتطبيق مقارنة تحليلية دراسة المالية القوائم فى الدخل ضرائب عن المحاسبة، مصطفى السيد العزيز عبد -02

 كلية. والتأمين واإلدارة المحاسبة مجلة، الشركات على الدخل لضريبة الخاضعة العمانية المساهمة( الشركات
 0882، 50العدد  . القاهرة جامعة . التجارة
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كلية العلوم ،  إداريةو قتصادية جملة أحباث إ، -عرض القوائم المالية-1المعيار المحاسبي الدولي ، عقاري مصطفع -05
 0222جوان ، العدد األول، اإلقتصادية جامعة باتنه

 اإلدارية للعلوم القادسية جملة، االستثماري القرار على وتأثيرها النقدية التدفقات قائمة أهمية، اهلام جعفر، عالء -01
 0203، 0 العدد 15 اجمللد، واالقتصادية

 التحاسب من ((للتحول رؤية 13 المحاسبية والقاعدة 12 الدولي سبيالمحا المعيار، األحد عبد فريد عالء -02
العدد ، 2 اجمللد، البصرة جامعة /واالقتصاد اإلدارة كلية،  جملة دراسات ادارية، )) الضريبية المحاسبة الى الضريبي

03 ،0202 ، 
 األأداء وبطاقة، لماليةا النسب باعتماد المرجعية للمقارنة المحاسبي اإلستخدام، آخرونو  حسن إبراهيم علع -09

 0203، 53اجمللد، 003العدد، الرافدين تنمية جملة، للمصارف المالي األداء تقويم في لها كأدوات المتوازن
، العامة الدين صالح شركة في تطبيقية دراسة، المالية النسب باستخدام الشركات أداء تقويم، نعمة صاحل عماد -08

 0229 ، 8العدد، اإلقتصادية للعلوم تكريت جملة
 في األمثل التمويلي القرار اتخاذ عملية في وأثرها Leasing التمويلي االستئجار مشكالت، محوي صالوم فواز -32

 2005، األول العدد - 21 اجمللد –والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة، االستثمارات تنفيذ
دورها في ترشيج المنظمات و ة لألصول المعنوية القياس الدوليو متطلبات اإلعتراف ، فيصل زماط حسن السليم -30

 0222، 05العدد ، اجمللة العراقية للعلوم اإلقتصادية، لإلستغالل هذه األصول
 تطبيقية باإلعتماد دراسة – رأس المال هيكل عناصر في النقدية التدفقات أثر" .نزار أمحد، مجيل .صبيحة، قاسم -30

 اإلدارة كلية :تكريت جامعة، واإلقتصادية اإلدارية للعلوم تكريت جملة، "العالمية الشركات من عدد البيانات على
 0228، 02العدد، 5 اجمللد، .واإلقتصاد

 العامة المساهمة الشركات الصناعية أداء لتقييم النقدية التدفقات قائمة استخدام"، ، قيس الكيالين، ثائر قدومع -33
 األردنية اجمللة، 2663-2666سنة مابين العامة المساهمة ةالصناعي الشركات من لعينة تحليلية دراسة : األردنية

 2006، 1 العدد، 9 اجمللد، التطبيقيةألردنية للعلوم
 تكنولوجيا ظل يف احملاسبية املعلومات وجودة تكلفة على(SCF)  املايل احملاسي النظام تطبيق أثر، قويدن حاج قورين -32

 0200، 02العدد، الباحث جملة، املعلومات
 مشال اقتصاديات جملة، IAS/IFRS الجزائر الموحد في المحاسبي النظام تطبيق متطلبات، شورعا كتوش -35

 ,0202، السادس العدد، إفريقيا
 الزراعي دراسة النشاط في للمحاسبة الدولية المحاسبية المعايير مع التوافق أهمية، الفتالوي جميد ناجع ليلى -31

 للعلوم القادسية جملة، (11)  رقم العراقية المحاسبية والقاعدة( 21)رقم الدولي المحاسبي للمعيار مقارنة تحليلية
 0202، 0العدد، 01، اجمللد، اإلقتصاديةو  اإلدارية
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معيار مقترح للمعالجة المحاسبية إليرادات وتكاليف عقود اإلنشاءات طويلة األجل في ، حممد بن محد املغيويل -32
 0225، 02العدد، عودللعلوم اإلداريةجملة جامعة امللك س، المملكة العربية السعودية

 البحوث جملة، لمصر اإلشارة والمنع مع السماح بين بالزيادة الثابتة األصول تقييم إعادة، طاحون احلميد عبد حممد -39
  0220، مارس، اإلسكندرية جامعة، التجارة كلية،  العلمية

جملة أحباث إقتصادية ، بيقه يف إقتصاد غري مؤهلإشكالية تطو النظام احملاسي املايل اجلزائري اجلديد ، خمتار مسامح -38
 0229، العدد الرابع، جامعة باتنة، إداريةو 

دراسة ميدانيه عن : أثر معايير المحاسبة الدولية والعوامل النظامية على جودة التقارير المالية، اخلريو أب طه مدثر -46
 طنطا جامعة التجارة كلية والتمويل التجارة – ةالعلمي اجمللة امللك جامعة، تطبيق معيار االنخفاض في قيمة األصول

 0229، الثاين العدد –
جملة العلوم ، مداخل تقييم األصول وانعكاساتها على جودة اإلبالغ المالي، خضري الطائع، مصطفى يونس -20

 .202-201:ص، 22العدد ، ، 08اجمللد ، اإلداريةو اإلقتصادية 
اجمللة العلمية ، -دراسة نظرية تطبيقية-قدية في اتخاذ القراراتمدى مالئمة قائمة التدفقات الن، منصور حممد -20

 0220، 0العدد، الدراسات التجاريةو للبحوث 
دراسة تحليلية ) أهمية التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية للمحاسبة في النشاط الزراعي، مىن كامل محد -23

جملة كلية بغداد للعلوم ، (11)ية العراقية رقموالقاعدة المحاسب( 41) مقارنة للمعيار المحاسبي الدولي رقم
 0203، 31االقتصادية اجلامعة العدد 

 مصرف على بالتطبيق، العراقية التجارية المصارف في النقدية التدفقات قائمة إلعداد دراسة، خضر سامع نادية -22
 0229سنة، 00العدد، مستقبلية حبوث جملة، اإلستثمارو  لللتنمية الموصل

 الخاصة الشركات في واالقتراض االستثمار قرارات اتخاذ في النقدية التدفقات معلومات دور، احللي نبيل -25
 2006، األول العدد - 22 اجمللد –والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة، -تطبيقية دراسة - السورية

جملة ، افق المحاسبي  الدوليأهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل التو ، الدين مزيايننور الدين  -21
 ، 0228، 2سكيكدة عدد 0855أوت  02جامعة  -البحوث والدراسات اإلنسانية 

، 0 العدد ,31 اجمللد، ، العامة اإلدارة جملة، النقدية التدفقات لقائمة اإلعالمع احملتوى، الوابل على بن الوابل -22
 0881، السعودية

، اإلقتصادو جملة اإلدارة ، لموسة املكونة داخليا ومتطلبات اإلبالغ املايل عنهااألصول غري امل، شبلع توفيق، حيىي التميمع -29
 0203، بغداد، العدد العاشر، اجمللد اخلامس
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   أطروحات الدكتوراه     

 على التضخم أثر الستبعاد مقترح نموذج مع للمحاسبة التقليدية النظرية على التضخم أثر دراسة، بالرقع تيجاين -0
 0225، عباس فرحات جامعة، التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية،  منشورة غري دكتوراه أطروحة ، المالية ائمالقو 

 للعلوم بغداد كلية جملة، والتطبيق النظرية المحاسبية بين للمعلومات النوعية الخصائص، إمساعيل خليل إمساعيل -0
 0200، 32 العدد، االقتصادية

اطروحة ، المالي على مسار الشراكة بالنسبة لمؤسسات قطاع المحروقات في الجزائر أثر التقييم، بكاري بلخري -3
 0202، جامعة اجلزائر، (غري منشورة  )فع علوم التسيري دكتوراه

، 0229، جامعة اجلزائر، أطروحة دكتوراه منشورة، معايير اإلبالغ المالي الدوليةو التوجه الجديد نح، حواس صالح -2
0228 ، 

 أطروحة، "العالمي المحاسبي والتوحيد الجنسيات متعددة الشركات في المحاسبية الممارسة"، شنوفشعيب  -5
 2007، اجلزائر جامعة، يف العلوم اإلقتصادية، دكتوراه

 علوميف  دكتوراه أطروحة ، والتطبيق التوافق متطلبات الجزائرية والبيئة الدولية المحاسبية المعايير، العرايب محزة -1
 2013، بومرداس، بوقرة احممد جامعة، التسيري

 اطروحة، التجارةاإللكترونية عمليات ظل في للمحاسبة النظري اإلطار كفاية مدى، اجلعربي السيد أمحد جمدي -2
 0200، الدمنارك يف املفتوحة العربية باألكادميية، اإلقتصادية العلوم يف دكتوراه

ما بـين ، ات الشركات في دول اتحـاد المغرب العـربيتدقيق ومراقبة حساب، توحيد أنظمة إعداد، خمتار  مـسـامـح -9
جامعة احلاج خلضر ، أطروحة دكتوراه،  و المحلية التشريعـات الوطـنية خصوصياتالضرورة االقتصادية والمالية و 

 0202/0200، كلية العلوم األقتصادية،  باتنه
 يف دكتوراه أطروحة، الدولية التوحيد أعمال ظل في للمؤسسات المحاسبي النظام إصالح أهمية، بلغيث بن مداين -8

 2004، اجلزائر جامعة، االقتصادية  العلوم
دكتوراه  أطروحة، دوره في إتخاذ القرار في إطار التحوالت اإلقتصادية بالجزائرو تقييم المؤسسة  -هواري سويسع  -02

 0229/ 0222، جامعة اجلزائر، علوم التسيريو كلية العلوم اإلقتصادية ،  غري منشورة
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  العلمية والرسائل األطروحات           
   رسائل الماجستير    

أهمية تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية في الجزائر في ظل الشراكة مع ، بكيحل عبد القادر -0
 ، 0229/0228، جامعة حسبية بن بوعلع الشلف، ، التسيري و يف عل رسالة ماجيستري، اإلتحاد األوروبي

دراسة تطبيقية على –معوقات تطبيق نظام التأجير التمويلي كأداة لتمويل المشروعات اإلقتصادية ، أمحد توفيق بارود -0
 0200، اجلامعة االسالمية غزة، رسالة ماجستري، -المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في فلسطين

في األردن دراسة مؤسساتالو ويلي لشركات المقاوالت العوامل المؤثرة في حجم اإليجار التم، أمحد مصطفى اهلندي -3
 0203، جامعة الشرق األوسط، رسالة ماجستري يف احملاسبة، إختبارية

المالية للمؤسسات و أثر تطبيق النظام المحاسبي الجزائري على مكونات القوائم المالية المحاسبية ، بودبة خالد -2
 0221، اجلزائر، درسة العيا للتجارةامل، التجاريةو يف العلرسالة ماجستري ، اإلقتصادية

  رسالة، المالي المحاسبي النظام وتطبيق تبني وآفاق الجزائر في المحاسبي اإلصالح أعمال، صاحلع بوعالم -5
 2010، اجلزائر جامعة، التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية،  التجارية العلوم يف ماجستري

 ريرسالة ماجيست، لمحاسبي في المؤسسة اإلقتصادية وفقا للمعايير المحاسبية الدوليةالقياس ا، ، رميدي عبد الوهاب -1
 ، 0200/ 0202، جامعة ملدية، التجاريةو يف العل

 يف ريماجيسترسالة ، املالياجلديد احملاسي النظام وفق اجلزائرية املؤسسات يف املالية القوائم تكييف، ، رمحون بن سليم -2
 2013، -بسكرة - جامعة، االقتصادية علومال كلية  التجاريةو العل

 القوائم لمستخدمي الالزمة الضرورية المعلومات عن لإلفصاح كأداة المالية القوائم داللة مدى، الشلتوين فايز -9
 2005 سنة بغزة اإلسالمية للجامعة، ومتويل حماسبة ختصص، ماجستري رسالة، المالية

 كلية،  ، التسيري علوم يف ماجستري رسالة، فق المعايير المحاسبية الدوليةتكييف القوائم المالية و ، الكرمي عبد شناي -8
 ، 2008، باتنه، االقتصادية العلوم

، التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية،  ماجستري مذكرة، واقتصادية حتليلية دراسة الوطين احملاسي املخطط، محزة طارق -02
 2004، اجلزائر جامعة

كلية العلوم ،  رسالة ماجستري، المالي المحاسبي النظام وفق المالية للقوائم المالي لالتحلي، سامع حممد لزعر -00
 0200، جامعة منتوري قسنطينة، اإلقتصادية

 السيولة تقييم في النقدية التدفقات قائمة من المشتقة المالية للنسب النسبية األهمية، أمحد السيد شحدة الناصر -00
 بورصة في المالية األوراق ومحللي األردنية التجارية البنوك في اإلئتمان حلليم نظر وجهة من وذلك األرباح وجودة
 2008، العليا للدراسات األوسط الشرق جامعة، منشورة غري احملاسبة يف ماجستري رسالة، عمان

حماسبة  صختص، ماجستري رسالة، التطبيق ومتطلبات الدولية للمعايير االستجابة بين المالي المحاسبي النظام، يوسفع -03
 .2010/2011، اجلزائر، البواقع أم جامعة:املكون القطب، تبسة جامعة، االقتصادية العلوم كلية،  وتدقيق
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  العلمية المؤتمراتو  العمل وأوراق البحوث   
 

 رقةو ، الفرنسية في اعتماد معايير المحاسبة الدوليةو دراسة مقارنة بين التجربة األلمانية ، آخرونو بالرقع تيجاين  -0
-IAS-IFRS) الدولية احملاسبة معايري دور: حول األول الدويل العلمع امللتقى فعاليات ضمن مقدمة حبثية

IPSAS) 0202 نوفمرب 08-09 يومع، مرباح قاصدي جامعة:واحلكومات املؤسسات أداء تفعيل يف 
ية للمحاسبة وعلى تسيير أثر المعايير المحاسبية الدولية على الهياكل المؤسسات، هدى كرماين، أمحد بوراس -0

،  املؤسسة على ضوء التحوالت احملاسبية الدولية امللتقى الوطين حول لياتضمن فعا، ورقة حبثية مقدمة، المؤسسات
 . 0222نوفمرب  00و 00ومع ، اجلزائر-جامعة عنابة، كلية العلوم اإلقتصادية

ورقة حبثية مقدمة ، معايير المحاسبية الدوليةاالطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي في ظل ال، امحد خملوف -3
، دور معايري االبالغ املايل يف توحيد النظام احملاسي العاملع واجياد لغة مشركة: األول حول، ضمن فعاليات املؤمتر الدويل

 .0228/اكتوبر /  05 – 03ليومع
 ورقة، الدولية المحاسبة معايير ظل يف المالية المعلومة جودة على التحفظ تأثير، عادل بوجلنيب، فهيمة بديسع -2

-IAS-IFRS) الدولية احملاسبة معايري دور: حول األول الدويل العلمع امللتقى فعاليات ضمن مقدمة حبثية
IPSAS) 0202 نوفمرب 08-09 يومع، مرباح قاصدي جامعة:واحلكومات املؤسسات أداء تفعيل يف 

، المؤثرة في جذب االستثمار األجنبي تطوير األبعاد المحاسبية في دور المتغيرات البيئية، برنس ميخائيل غطاس -5
كلية العلوم اإلدارية ،  اإلقتصادية العاليمة يف عامل سريع التغري: املؤمتر الدويل حول، ورقة حبثية مقدمة ضمن فعاليات

 .0229، ديسمرب 02- 01، جامعة الكويت
، (IAS/IFRS)دلة في ظل معايير المحاسبة الدوليةأهمية القياس المحاسبي بالقيمة العا، حاج قويدر قورين -1

-IAS-IFRS) الدولية احملاسبة معايري دور: حول األول الدويل العلمع امللتقى فعاليات ضمن مقدمة حبثية ورقة
IPSAS) ص، 0202 نوفمرب 08-09 يومع، مرباح قاصدي جامعة:واحلكومات املؤسسات أداء تفعيل يف: 

328. 
 الحوكمة سياق في IFRS  الدولية المعايير وفق والمحاسبية المالية المعلومات إعداد، بةرينو  خلضر، طيي محزة -2

 معايري دور: حول األول الدويل العلمع امللتقى فعاليات ضمن مقدمة حبثية ورقة، – والمدركات التصور –المؤسساتية
 يومع، مرباح قاصدي معةجا:واحلكومات املؤسسات أداء تفعيل يف (IAS-IFRS-IPSAS) الدولية احملاسبة

 .523:ص، 0202 نوفمرب 09-08
 ورقة، المحاسبية المعلومات تحسين في IAS-IFRS الدولية المحاسبة معايير دور، عالء بوقفة، صاحلو محيدات -9

 العلوم كلية البليدة جامعة، اجلزائر يف احملاسي اإلصالح" :حول الدويل العلمع امللتقى  فعاليات ضمن مقدمة حبثية
 2011 نوفمرب 30و 29 يومع"، قتصاديةاإل

ورقة حبثية مقدمة ، ، المتوسطةو قراءة في المعيار الدولي الخاص بالمؤسسات الصغيرة ، عبد اهللو ماي، خاد إدريس -8
لمتوسطة فع ة والصغيرت المؤسساالمالع فع المحاسبع م النظاق افاوآقع واحول ، ضمن فعاليات املؤمتر الوطين

 0203ماي   1-5يومع  ، جامعة الوادي، اإلقتصادية كلية العلوم،  ئرالجزا
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ورقة حبثية ، االنتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي الجديد، رجم حممد مخيسع -02
 مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل حول اإلطار املفاهيمع للنظام احملاسي واملايل اجلديد وآليات تطبيقه يف ظل املعايري

   0200، البليدة، كلية العلوم االقتصادية جامعة سعد دحلب،  احملاسبية الدولية
 ورقة، العربية البلدان في االستثمارات جلب في الدولية المالي اإلبالغ معايير دور، رمضاين لعلى، شنوف شعيب -00

-IAS-IFRS) لدوليةا احملاسبة معايري دور: حول األول الدويل العلمع امللتقى فعاليات ضمن مقدمة حبثية
IPSAS) 0202 نوفمرب 08-09 يومع، مرباح قاصدي جامعة:واحلكومات املؤسسات أداء تفعيل يف. 

 حبثية ورقة، األفاقو  الواقع : الجزائرية الجبائية القواعدو  المالي المحاسبي النظام، فرحات لكرمي عبد، مرزاقة صاحل -00
 يف (IAS-IFRS-IPSAS) الدولية احملاسبة معايري دور: حول األول الدويل العلمع امللتقى فعاليات ضمن مقدمة
 0202 نوفمرب 08-09 يومع، مرباح قاصدي جامعة:واحلكومات املؤسسات أداء تفعيل

، المصرى الضريبى والتشريع المصرية المحاسبة معايير ضوء فى المؤجلة الضريبة حساب، محاد العال عبد طارق -03
 .02 :ص، 0229، مشس عني جامعة، التجارة كلية،  املراجعةو  احملاسبة رمؤمت، ورقة حبثية مقدمة ضمن فعاليات

 ضمن مقدمة حبثية ورقة، المالي المحاسبي النظام مع الجبائية القواعد تكييف متطلبات، حممد متناوي، علع عزوز -02
 حتديات، افاق، جتارب، لدوليةا احملاسبية املعايري ظل اجلديديف املايل احملاسي النظام حول األول الدويل امللتقع  فعاليات

 2010 جانفع17 18 .، اجلزائر– الوادي جامعة، التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم معهد
ورقة حبثية مقدمة ضمن فعاليات ، يتحدوقع وا: ليةولدالمحاسبة الهيئة معايير ة ألخيررات التطوا، عواطف حمسن -05

 08يومع ، قلةح ورمرباي قاصدجامعة ، كلية العلوم اإلقتصادية،  "ئرالجزالمحاسبع فع ح اإلصالا"املؤمتر الدويل 
 ، 0200نوفمبر  32و

املؤسسة و مرقة حبثية مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الوطين حول املعايري احملاسبية الدولية ، بن سامل عامر، مبارك بن زاير -01
 .0202ماي  01 ،05، جامعة بشار، التطبيقو متطلبات التوافق –اإلقتصادية اجلزائرية 

، الشركات حوكمة متطلبات لتحقيق كمدخل المحاسبية المعايير جودة تقييم أسس، شيبوب رمية، خليصة جميلع -02
-IAS-IFRS) الدولية احملاسبة معايري دور: حول األول الدويل العلمع امللتقى فعاليات ضمن مقدمة حبثية ورقة

IPSAS) 0202 نوفمرب 08-09 يومع، مرباح اصديق جامعة:واحلكومات املؤسسات أداء تفعيل يف 
امللتقى الدويل ، مؤهل إشكالية تطبيقه في إقتصاد غيرو النظام المحاسبي المالي الجزائري الجديد ، خمتار مسامح -09

 0202، جانفع 09-02، املركز اجلامعع الوادي، حول النظام احملاسي املايل اجلديد
ورقة حبثية مقدمة ، سبة الدولية كهيئة منادية للتوحيد المحاسبيمجلس معايير المحا، حويل حممد، مرزوقع مرزقع -08

، جامعة قاصدي مرباحورقلة، كلية العلوم اإلقتصادية،  اإلصالح احملاسي يف اجلزائر: ضمن فعاليات املؤمتر الدويل حول
 0228نوفمرب  32و 08يومع 

ورقة حبثية مقدمة ضمن فعاليات ، جزائربال IAS / IFRSأفاق تطبيق المعايير المحاسبية الدولية ، معتصم دحو -02
جامعة سعد ، اإلطار املفاهيمع للنظام احملاسي اجلديد وآليات تطبيقهفع ظل املعايري احملاسبية الدولية:املؤمتر الدويل حول

 0228اكتوبر 03/02/05، دحلب
 :حول الدويل امللتقى ورقة حبثية مقدمة ضمن فعاليات، الخزينة تدفقات جدول، بوشناف عمار، الدين نذير نصر -00

 أكتوبر، البليدة، اإلقتصادية العلوم كلية،  دحلب سعد جامعة، تطبيقه وآليات املايل احملاسي للنظام املفاهيمع اإلطار
2009 
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على الوضعية المالية  (IFRS1)أثر االنتقال لتطبيق المعاييرالمحاسبية الدولية ألول مرة ، وهيبة خنيش -00
ورقة حبثية مقدمة ضمن فعاليات  امللتقى ، (الجزائر -الشراقة -سة حالة مؤسسة نفطالدرا)، للمؤسسة االقتصادية

جامعة ، آليات تطبيقه يف ظل املعايري احملاسبية الدوليةو اإلطار املفامهيمع للنظام احملاسي املايل اجلديد : الدوىل حول
 0228أكتوبر ، سعد دحلب البليدة

 حبثية ورقة، المؤسسة داخل المالي التحليل على الدولية المحاسبية المعايير أثر، الرزاق عبد عريف، مفيدة حيياوي -03
 تطبيقات، جتارب، الدولية احملاسبية املعايري ظل يف املايل احملاسي النظام حول األول الدويل امللتقى فعاليات ضمن مقدمة

 0202، الوادي اجلامعع املركز، آفاقو 
 

     القراراتو المراسيم  و القوانين    

  ذي  15  يف  مؤرّخ  07 - 11   رقم  قانون، 22اجلريدة الرمسية رقم ، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  -
 .املايل  احملاسي  النظام  يتضّمن،  2007  سنة  نوفمرب  25   لوافق ا  1428  عام  القعدة

املؤرخ يف ، 051-29املرسوم التنفيذي رقم ، 02لعدد رقم اجلريدة الرمسية ا، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية -
  يف  مؤرّخ  07 - 11تضمن تطبيق أحكام القانون رقم ، 0229ماي 01املوافق يل  0208مجادى األوىل لعام 02

 .ملايل ا  احملاسي  واملتضمن النظام  2007  سنة  نوفمرب  25   لوافق ا  1428  عام  القعدة  ذي  15
 ا  1429   عام  رجب  23   يف  مؤرخ قرار، 08اجلريدة الرمسية العدد رقم ، جلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية ا -

  وكذا  عرضها و  الكشوف املالية  وحمتوى  احملاسبة و  التقييم  قواعد  حيدد،  2008   سنة ويولي 26     ملوافق
 سريها  وقواعد  احلسابات  مّدونة

واحملدد ألسقف رقم األعمال وعدد املستخدمني والنشاط املطبقة على الكيانات  0229جويلية  01القرار املؤرخ يف  -
 08العدد ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية بتاريخ، الصغرية بغرض مسك حماسبة مالية مبسطة

 0228مارس  05الصادر بتاريخ 
اجلزائرية الدميقراطية  للجمهورية الرمسية اجلريدة، 09-20 رقم واملتوسطة صغريةال املؤسسات لرقية التوجيهع القانون -

 0220 ديسمرب 05 بتاريخ الصادر 22 العدد، الشعبية
 للمحاسبة الوطين املخطط املتضمن 1975 أفريل 29 يف املؤرخ 35/25 رقم األمر -
 للمحاسبة الوطين خططامل تطبيق بكيفية املتعلق 1975 جوان 23 يف املؤرخ التنفيذي املرسوم -
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 1_ سطيف عباس فرحات جامعة

 التسيير وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية

 

 :أطروحة دكتوراه بعنوان إلعداد التحضير إطار في ستبيانإ ستمارةإ

أثرها في تحسين جودة المعلومة و القوائم المالية  علىدثها النظام المحاسبي المالي التغيرات التي أح
 المحاسبية

 

 املايل احملاسي النظام تطبيق بعد املالية القوائم توفرها اليت احملاسبية املعلومة جودة حتس ن مدى على التعرف إىل الدراسة هذه هتدف
(scf) 

  رأيكم ألمهية  نظرا فيها الواردة األسئلة على باإلجابة التفضل  راجني حضرتكم يدي بني ةاملرفق االستبانة إستمارة نضع لذلك
 خالل من املرفقة االستمارة  هذه مبأل التكرم  املوقرة سيادتكم منو نرجو ، التخصص جمال يف وخربة علم من متلكونه مبا السديد

 .املالئميف املكان ( x) إشارة بوضع وذلك، مناسب ا ترونه مبا ارةاالستم عبارات من عبارة كل حول دقة وموضوعيةب الرأي إبداء

 : مالحظة
 .البحث أهداف حتقيق على واضح أثر له سيكون مبوضوعية املطلوبة البيانات إعطاء على حرصكم إن -
  وقتكم من جزء لتخصيص صدركم يتسع أن أمل وكلنا كافية وعناية بدقة االستبانة على إجابتكم إىل نتطلع إننا -

 تزويدكم وسيتم، تامة بسرية وستعامل فقط العلمع البحث ألغراض تستخدم سوف املعلومات هذه بأن علما  ، لتعبئتها
  Salah39@hotmail.fr:التايل اإللكروين بريدنا وعلى رغبتم إن بالنتائج

 :االستبيان في المستعملة راتااإلختص بعض شرح

 (Pcn)  : 0825 سنة منذ مطبق كان الذي الوطين احملاسي املخطط عينت 

 (Scf)   : 0202 سنة منذ التطبيق حيز أصبح الذي املايل احملاسي النظام عينت  

 

 الدي صالح بولعراس: الباحث

 (1)الملحق رقم 

mailto:Salah39@hotmail.fr
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 المعلومات العامة: أوال

  أنثى �     ذكر   �  : الجنس ................................................: (اختياري ) واللقب االسم -1

   سنة 46 من أكثر �                   46-36 مابين  �     سنة36 من أقل  �:            العمرية  الفئة -2

  أخرى  �     دكتوراه  �     ماجيستير �   ليسانس � :العلمي مؤهلال  -3

   بالمحاسبة   مهتم جامعي أستاذ  �  معتمد محاسب �  حسابات حافظم � محاسب خبير  �:     الوظيفة  -4

 أخرى � بالمؤسسة ومحاسبي مالي إطار  �  المحاسبة  يدر س(  وطني معهد/ ثانوي) أستاذ �

 سنة 26 من أكثر �    سنة26 إلى سنوات 16 من �      16 إلى سنوات 4 من �:         المهنية الخبرة -4

 حرة أعمال �              حكومي قطاع �      خاص قطاع �    مختلط قطاع � : إليه تنتمي الذي طاعالق  -4

 القوائم  المالية في المخطط المحاسبي الوطنيتقييم نق ائص   :ثانيا  

 ال أوافق بشدة الأوافق محايد أوافق أوافق بشدة 
       يعد أحد جوانب  قصوره  لمخطط احملاسي الوطينلطار التصوري غياب اإل إن  -2
      ضعيف 0825 لسنة الوطين احملاسي املخطط وفق اإلفصاحإن -9
        احملاسبية خمرجاته يف تظهر اليت البنودو  للعناصر بالنسبة باجلمود  pcn يزمت -8

      املالية القوائم بنود تقييم مستوى على قصورا الوطين احملاسي عاين املخططي -02
      الدويل حاإلفصا  ملتطلبات احملاسي املخطط مل يستجيب -00
      ملستخدميها مفيدة ونافعة  بشكل كبري  pcnوفق املالية القوائممل تكن  -00

 ةالتغيرات التي أحدثها  النظام المحاسبي المالي على القوائم المالي  تقييم :ثالثا

 ق بشدةال أواف الأوافق محايد أوافق أوافق بشدة 
 من حّسن املالية القوائم وعرض إلعداد ريتصو  إطار على  SCF اعتماد إن  -03

  املالية القوائم جودة
     

      املالية القوائم وعرض إلعداد  امتماسك اعلمي اأساساإلطار التصوري   يوفر -02
      املعايري مع املالية الكشوف تطابق حول الرأي ابداء عملية اإلطار التصوري يسهل -05
 غري األحداثو أ العمليات وفهم احملاسبية املعايري تفسري اإلطار التصوري  يسهل -01

 .احملاسي التنظيم يف صراحة عليها املنصوص
     

      بشكل جيد املالية الكشوف حتضري يف  اإلطار التصوري يساعد -02
 كان اليت معيملفاها القصور جوانب  SCF اإلطار التصوري حسب   يعاجل -09

 الوطين احملاسي املخطط منها يعاين
     

على إطار تصوري إلعداد وعرض القوائم املالية سيعزز من  scfاعتماد  إن -08
 إمكانية إنتاج معلومة حماسبية جيدة

     

        امليزانيةو  الدخل قائميت على جوهرية  تغريات املايل احملاسي النظام أحدث -02
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      PCN من تفصيال أكثر  SCF حسب املالحق عتربت -00
 للقوائم اإلعالمية القوة من زاد النقدية التدفقات قائمةل   SCF إن استحداث -00

 املالية
     

كقائمة أساسية  سيخدم قائمة التغريات يف األموال اخلاصة     scf اعتبار  إن -03
 pcnملالحق حسبن اعتبارها جدول ضمن اافضل م املستعملني بشكل 

     

                                       الدويل احملاسيمع متطلبات اإلفصاح    scf يتوافق -02
 تعترب املالية القوائم بنود تقييم يف املايل احملاسي النظام أحدثها اليت التغريات إن -05

 . جوهرية
     

 ذي من للقراءة قابلية أكثر املايل احملاسي النظام تطبيق بعد املالية القوائم أصبحت -01
 قبل

     

 واقعية أكثر املالية القوائم بنود تقييم جعل  العادلة القيمةعلى   SCFاعتماد  -02
 ومالءمة

     

 بشكل أثر القانوين الشكل على اإلقتصادي اجلوهر تغليب بدأمل  SCF تبين -09
 املالية القوائم  على إجيايب

     

  نوعية قفزة تعترب  املايل احملاسي النظام هبا جاء اليت اخلاصة التقييم مناذجإن -08
 .اجلزائرية للمحاسبة

     

 على القوائم المالية   scfالمحاسبية في ظل  التغيرات التي أحدثها   المعلومة تقييم جودة: رابعا  
 تحقق خاصية قابليىة الفهم -1

 أوافق بشدةال  الأوافق محايد أوافق أوافق بشدة 
القوائم املالية من خالل القوانني بشرح قواعد عرض وتقييم بنود  scfاهتمام  إن -32

 يهاعد  لمُ بالنسبة  للفهم ثر قابلية القرارات جيعل املعلومة احملاسبية أكو املراسيم و 
     

القوائم املالية من خالل القوانني بشرح قواعد عرض وتقييم بنود  scfاهتمام  إن -30
 لمستخدميهابالنسبة  للفهم ثر قابلية القرارات جعل املعلومة احملاسبية أكو املراسيم و 

     

على إطار تصوري إلعداد وعرض القوائم ااملالية ساهم يف تعزيز  scfإن اعتماد -30
 القوائم املالية يد  ع  مُ قابلية الفهم لدى 

     

لقوائم ااملالية ساهم يف تعزيز على إطار تصوري إلعداد وعرض ا scfإن اعتماد  -33
 القوائم املالية  مستخدميقابلية الفهم لدى 

     

 تحقق خاصية المالئمة  -2
 ال أوافق بشدة الأوافق محايد أوافق أوافق بشدة 

      مالئمةأكثر يف توفري معلومة حماسبية  تساهم scfدرجة اإلفصاح وفق  إن -32

      القرار من القدرة التنبؤية ملتخذي عزز دية استحداث قائمة التدفقات النق إن-35
من القدرة  رفعتالتفصيالت اليت جاءت هبا قائمة قائمة األموال اخلاصة  إن  -31

 .التنبؤية ملتخذي القرار 
     

مستخدميها على التقييم من خالل أكثر تساعد  scfاملالية وفق  القوائم إن  -32
 .التغذية العكسية 

     

      كل عن املالية القوائم ملستعملع مالئمة معلومات قائمة التدفقات النقديةفر تو  -39
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    . فرة زمنية معينة خالل النقدية للمؤسسة املدفوعاتو  املتحصالت
 االموال توليد على الشركة مبقدرة تنبؤآلية ال حتديد يف قائمة التدفقات النقدية تفيد -38

  .املستقبلية 
     

      املايل التخطيط على االدارة قائمة التدفقات النقدية تساعد -22
 للتدفقات  Feedbakاالرتدادي التقييم يف النقدية التدفقات قائمة تساعد -20

 . احلالية النقدية
     

السابقة  االحكام دقة من التأكد يف تفيد  معلومات النقدية التدفقات قائمة توفر -20
  .  النقدي للتدفق

     

 حقق خاصية الموثوقية  ت -3
 ال أوافق بشدة الأوافق محايد أوافق أوافق بشدة 

تقييم األصول وفق منظور اقتصادي باإلعتماد على القيمة  وحن scfاجتاه  إن -23
 مصدقيتهاو  من موثوقية املعلومة احملاسبية يعززالعادلة 

     

       ر حياديةأهنا أكثب scfتتميز املعلومة احملاسبية اليت يقدمها  -22
الوضعية املالية احلقيقية  املايل تعرب عنإن القوائم املالية املعدة وفق النظام احملاسي  -25

 للمؤسسة
     

 تحقق خاصية الثبات في اتباع النسق  -4
 ال أوافق بشدة الأوافق محايد أوافق أوافق بشدة 

 القياس وطرق فاهيمامل نفس تطبيق بشكل جيد  املايل احملاسي النظام يضمن -21
 . املالية القوائم يف عنصر لكل بالنسبة  واإلجراءات

     

 تحقق خاصية قابلية المقارنة -4
 ال أوافق بشدة الأوافق محايد أوافق أوافق بشدة 

أكثر  قابيلة  جيعلهاالدورة السابقة  عن  عطياتمل  scf وفق  امليزانية إن توفري -22
 للمقارنة

     

أكثر   جيعلهالدورة السابقة  عن  عطياتمل  scf جدول النتيجة وفق  إن توفري -29
 قابيلة للمقارنة

     

 تحقق خاصية األهمية النسبية   -4
 ال أوافق بشدة الأوافق محايد أوافق أوافق بشدة 

 من عزز عنها اإلفصاح الواجب الدنيا للمعلومات املايل احملاسي النظام حتديد إن -28
 . النسبية األمهية خاصية

     

 تحقق خاصية نفعية المعلومة المحاسبية -7
 ال أوافق بشدة الأوافق محايد أوافق أوافق بشدة 

       تكلفتها من أكرب  املايل احملاسي النظام يوفرها اليت احملاسبية املعلومة من العائد ان -52

 

 عبارات االحترام أرقى  منا و بلقنشكركم على حسن تعاونكم ت
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64ملحق رقم ال  
 المعايير المحاسبية التي أصدرتها لجنة معايير المحاسبة الدولية

 

 مالحظات تاريخ التعديل تاريخ الصدور موضوع المعيار رقم المعيار
، SIC 18حل المعيار محل التفسير 1-1-2008 1-1-1975 عرض القوائم المالية 5

 3002خالل مراجعته سنة 
 SIC1 حل المعيار محل التفسير 1-1-2005 1-10-1975 المخزون 2

 3002خالل مرجعته سنة 
 IAS 28,27حل محله المعيارين  1989 1-1-1977 القوائم المالية الموحدة 3
 IAS ،22،38يرحلت محله المعاي 1999  محاسبة االهتالك 4

16 

المعلومات الواجب اإلفصاح  1
 عنها

 IAS1حل محله المعيار  1997 1979-1-1

عن االستجابة المحاسبة  1
 للتغيرات في األسعار 

 

 IAS16حل محله المعيار   

كانت تسمى قائمة التغيرات في  1-1-2005 1-10-1978 قوائم التدفقات النقدية 7
 3002غاية عام لالمركز المالي 

 52و  3حل محل التفسيرين  1-1-2005 1-2-1978 السياسات المحاسبية 8
المحاسبة عن نشاطات البحث  2

 لتطويرو ا
سنة  IAS 38حل محله المعيار  1999-7-1 

5111 
األحداث الالحقة إلعداد  10

 الميزانية
 إعداد لتاريخ الالحقة األحداث يسمى كان 2005-1-1 1980-1-1

 9998 الميزانية لغاية

 من ابتداءاIFRS 15  المعيار محلھ سيحل 1-1-1995 1-1-1980 عقود البناء 11
91/91/9918 

 في دمجھ بعد SIC21 التفسير سحب تم 1-1-2001 1-7-1979 لدخلضرائب ا 12

 IAS 12 المعيار
عرض األصول و الخصوم  13

 المتداولة
 IAS1حل محله المعيار   

ابتداء  IFRS8حل محله المعيار  1-7-1998 1-1-1983 اإلبالغ القطاعي 12
 5/5/3001من

المعلومات التي تعكس آثار  11
 تغيرات األسعار

تم سحب هذا المعيار ابتداء من  2005-1-1 1978-1-1
5/5/3002 

الممتلكات، المنشآت، و  16
 المعدات

في  52،51،32تم دمج التفسيرات  2005-1-1 1983-1-1
 5/5/3002المعيار ابتداء من 

  1-1-2005 1-1-1984 اإليجارات 11
 نم ابتداءا IFRS 1 8المعيار محلھ سيحل 1-1-2001 1-1-1984 اإليراد 18

5/5/3051 
  16-12-2004 1-1-1985 منافع الموظفين 12
اإلفصاح عن  و المحاسبة 20

 المنح الحكومية 
 

1984-1-1 

 

1994 

 

آثار التغيرات في أسعار  21
 صرف العملة األجنبية

، 55،51حل المعيار محل التفسيرات  2005-1-1 1985-1-1
 3002خالل مراجعته سنة  20

 IFRS3حل محله المعيار  1-1-2005 1-11-1985 اندماج األعمال 22
خالل مراجعة  3حل محل التفسير  1-1-1995 1-1-1986 تكاليف االقتراض 23

 (2)الملحق رقم 
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 3002المعيار سنة 
  1-1-2005 1-1-1986 اإلفصاح عن األطراف  22
و  IAS39حل محله المعياران  2001  المحاسبة عن االستثمارات 21

IAS40  3005ابتداء من سنة 
اسبة و اإلبالغ عن خطط المح 26

 المنافع المحددة
1987-1-1 1994  

القوائم المالية المنفردة و  21
 الموحدة

خالل  22حل المعيار محل التفسير  2005-1-1 1990-1-1
 3002مراجعته سنة 

االستثمارات في الشركات  28
 الزميلة

حل المعيار محل التفسيرات  2005-1-1 1/1/1220
2،30،22. 

المالي في اقتصاديات  اإلبالغ 22
 التضخم

1/1/1220 1222  

اإلفصاح في القوائم المالية  30
 للبنوك

ابتداء من  IFRS7حل محله المعيار  18/8/2001 1/1/1221
51/1/3002 

 ابتداءات من   IAS 28 المعيار محلھ حل 1/1/2001 1/1/1222 الحقوق في العقود المشتركة 31

31/31/3310 
 :ةاألدوات المالي 32

 العرض و اإلفصاح
، سنة 2،52،51حل محل التفسيرات  18/8/2001 1/1/1226

 IFRS7، و حل المعيار 3002
فيما يتعلق  IAS32محل المعيار 
 باإلفصاح فقط

 3002سنة  31حل محل التفسير  1/1/2001 1/1/1222 عائد السهم 33
   1/1/1222 اإلبالغ المالي المؤقت 32
منذ  IFRS5حل محله المعيار  1/1/2001 1/1/1222 ةالعمليات غير المستمر  31

3002  
  1/2/2002 1/1/1222 االنخفاض قي قيمة األصول 36
   1/1/1222 االلتزامات الطارئة،  31
  1/2/2002 1/1/1280 األصول غير الملموسة 38
االعتراف و : األدوات المالية 32

 القياس

ل مراجعة خال 22حل محل التفسير  18/8/2001 1/1/1280
 3002المعيار سنة 

 اعتبارا IFRS 9 المعيار محلھ وسيحل  من

05/05/3051 
  1/1/2001 1/1/2001 الممتلكات المستثمرة 20
   1/1/2003 الزراعة 21
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 معايير التقارير المالية الدولية
 

 مالحظات تاريخ الصدور موضوع املعيار رقم املعيار
IFRS 1 ارير املاليةالتق معايري تطبيق 

 األوىل للمرة( IFRSs)الدولية
 SIC8حل حمل التفسري  0/0/0222

IFRS 2 0/0/0225 الدفعة املرتكزة على األسهم  
IFRS 3 حل حمل املعيار  30/3/0222 اندماج األعمالIAS22 
IFRS 4 0/0/0225 عقود التأمني  
IFRS 5  األصول غري املتداولة املقتناة للبيع و

 ري املستمرةالعمليات غ
 IAS35حل حمل املعيار  0/0/0225

IFRS 6 0/0/0221 اكتشاف و تقييم املوارد املعدنية  
IFRS 7 العيار حمل حل 0/0/0222 اإلفصاح: األدوات املالية 

 IAS 32  
 باإلفصاحات يتعلق فيما
 فقط

IFRS 8 حل حمل املعيار  32/00/0221 القطاعات التشغيليةIAS14 
IFRS 9 سيحل حمل املعيار  2018/01/01 املالية تاألدوا(IAS39 )

 ابتداءا من 
20/20/0209 

IFRS 10 املعيار  حمل حل 2013/01/01 املوحدة املالية القوائم(IAS28)   
 املالية بالقوائم يتعلق فيما

التفسري  وألغى فقط املوحدة
(SIC 12) 

IFRS 11 2013/01/01 املشركة الرتيبات  
IFRS 12  2013/01/01 األخرى املنشآت يف احلقوق عن حاإلفصا  
IFRS 13 2013/01/01 العادلة بالقيمة القياس  

  2016/01/01 املنتظمة املؤجلة احلسابات 
 املعيارين حمل سيحل 2017/01/01 العمالء مع العقود من اإليراد 

 IAS 1118 و IAS  
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 معامالت اإلرتباط

Corrélations 

 
 في المالية  ئمالقوا تعاني

 الوطني المحاسبي المخطط

 القصور من

 اإلطار غياب  إن

 للمخطط التصوري

 أحد يعد الوطني المحاسبي

 قصوره  جوانب

 المحاسبي المخطط وفق اإلفصاح إن

 ضعيف 1888 لسنة الوطني

 المحاسبي المخطط في المالية  القوائم تعاني

 القصور من الوطني

Corrélation de Pearson 1 ,297
**

 ,635
**

 

Sig. (bilatérale) 
 

,000 ,000 

N 173 173 173 

Corrélations 

 
 بالنسبة بالجمود  pcn تميز

 تظھر التي البنودو للعناصر

 المحاسبية مخرجاته في

 المحاسبي المخطط يعاني

 على قصورا الوطني

 القوائم بنود تقييم مستوى

 المالية

 المحاسبي المخطط يستجب لم

 الدولي فصاحاإل لمتطلبات

 المحاسبي المخطط في المالية  القوائم تعاني

 القصور من الوطني

Corrélation de Pearson ,598 ,658
**

 ,613
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 173 173   173 

Corrélations 

 
  ونافعة مفيدة  pcnوفق المالية القوائم تكن لم

 لمستخدميھا كبير بشكل

 القصور من الوطني المحاسبي المخطط في المالية  القوائم تعاني

Corrélation de Pearson ,654 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 173 

Corrélations 

 
 النظام أحدث

 المحاسبي

  تغيرات المالي

 على مھمة

 المالية القوائم

 اعتماد  إن

SCF  على 

 تصوري إطار

 وعرض إلعداد

 المالية القوائم

 جودة من حّسن

 المالية القوائم

 اإلطار  يوفر

 التصوري

 علميا أساسا

 إلعداد  متماسكا

 القوائم وعرض

 المالية

 اإلطار يسھل

 التصوري

 ابداء عملية

 حول الرأي

 الكشوف تطابق

 مع المالية

 المعايير

 اإلطار يسھل

  التصوري

 المعايير تفسير

 وفھم المحاسبية

 العمليات

 غير األحداثوأ

 المنصوص

 صراحة عليھا

 التنظيم في

 .المحاسبي

 اإلطار يساعد

 في  التصوري

 تحضير

 المالية الكشوف

 جيد بشكل

 التصوري اإلطار يعالج

 المحاسبي النظام   حسب

 القصور جوانب  المالي

 يعاني كان التي المفاهيمي

 المحاسبي المخطط منھا

 الوطني

 المحاسبي النظام أحدث

 على مھمة  تغيرات المالي

 ماليةال القوائم

Corrélation de 

Pearson 

1 ,420
**

 ,569
**

 ,544
**

 ,563
**

 ,474
**

 ,442
**

 

Sig. (bilatérale) 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 173 173 173 173 173 173 173 

 

 (3)الملحق رقم 
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Corrélations 

 اعتماد إن 

scf على 

 إطار

 تصوري

 إلعداد

 وعرض

 المالية القوائم

 من سيعزز

 إنتاج إمكانية

 ومةمعل

 جيدة محاسبية

 النظام أحدث

 المحاسبي

 تغيرات المالي

 على  جوهرية

 الدخل قائمتي

 الميزانيةو

 المالحق تعتبر

 SCF حسب

 تفصيال أكثر 

 PCN من

 استحداث إن

SCF   

 التدفقات لقائمة

 من زاد النقدية

 القوة

 اإلعالمية

 المالية للقوائم

 اعتبار  إن

scf   قائمة 

 في التغيرات

 األموال

 اصةالخ

  أساسية كقائمة

 سيخدم

 المستعملين

 افصل  بشكل

 اعتبارها من

 ضمن جدول

 المالحق

 pcn  حسب

   scf يتوافق

 متطلبات مع

 اإلفصاح

 المحاسبي

 الدولي

 التغيرات إن

 أحدثھا التي

 النظام

 المحاسبي

 في المالي

 بنود تقييم

 المالية القوائم

 تعتبر

 . جوهرية

 المحاسبي النظام أحدث

 مھمة  يراتتغ المالي

 المالية القوائم على

Corrélation de 

Pearson 

,565 ,496
**

 ,563
**

 ,687
**

 ,501
**

 ,610
**

 ,587
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 173 173 173 173 173 173 173 

Corrélations 

 القوائم أصبحت 

 تطبيق بعد المالية

 المحاسبي النظام

 قابلية أكثر ليالما

 قبل ذي من للقراءة

 على  SCF اعتماد

  جعل العادلة القيمة

 القوائم بنود تقييم

 واقعية أكثر المالية

 ومالءمة

 لمبدأ  SCF تبني

 الجوهر تغليب

 على اإلقتصادي

 أثر القانوني الشكل

  على إيجابي بشكل

 المالية القوائم

 التقييم نماذج إن

 جاء التي الخاصة

 لمحاسبيا النظام بھا

 قفزة تعتبر  المالي

 للمحاسبة  نوعية

 .الجزائرية

 المالي المحاسبي النظام أحدث

 المالية القوائم على مھمة  تغيرات

Corrélation de 

Pearson 

,524 ,484
**

 ,613
**

 ,544
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 173 173 173 173 

Corrélations 
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 تساهم 

 التغيرات

 التي

 أحدثھا

scf   

 على

 مستوى

 القوائم

 في  المالية

  تحسين

 جودة

 المعلومة

 المحاسبية

 اهتمام إن

 النظام

 المحاسبي

 المالي

 بشرح

 قواعد

 عرض

 بنود وتقييم

 القوائم

 من المالية

 خالل

 القوانين

 والمراسيم

 والقرارات

 يجعل

 المعلومة

 المحاسبية

 قابلية أكثر

 للفھم

 بالنسبة

  لمعديھا

 تمامإه إن

 نظام

 المحاسبي

 المالي

 بشرح

 قواعد

 اعتماد إن

scf على 

 إطار

 تصوري

 إلعداد

 وعرض

 القوائم

 االمالية

 في ساهم

 تعزيز

 الفھم قابلية

ي لدى  ُمِعدِّ

 القوائم

 .المالية

 اعتماد إن

scf على 

 إطار

 تصوري

 إلعداد

 وعرض

 القوائم

 االمالية

 في ساهم

 تعزيز

 الفھم قابلية

 لدى

  مستخدمي

 مالقوائ

 .المالية

 درجة إن

 اإلفصاح

 scf وفق

 في تساهم

 توفير

 معلومة

 محاسبية

 أكثر

 مالئمة

 إن

 استحداث

 قائمة

 التدفقات

 النقدية

 من  عزز

 القدرة

 التنبؤية

 لمتخذي

 القرار

  إن

 التفصيالت

 التي

 بھا جاءت

 قائمة قائمة

 األموال

 الخاصة

 من رفعت

 القدرة

 التنبؤية

 لمتخذي

 . القرار

 القوائم  إن

 المالية

 scf وفق

 تساعد

 أكثر

 مستخدميھا

 التقييم على

 خالل من

 التغذية

 . العكسية

 قائمة توفر

 التدفقات

 النقدية

 معلومات

 مالئمة

 لمستعملي

 القوائم

 عن المالية

 كل

المتحصال

 ت

المدفوعاو

 النقدية ت

 للمؤسسة

 فترة خالل

 زمنية

 . معينة

 التغيرات تساهم

   scf أحدثھا التي

 مستوى على

 في  المالية قوائمال

 جودة  تحسين

 المحاسبية المعلومة

Corrélation 

de Pearson 

1 ,467
**

 ,534
**

 ,636
**

 ,562
**

 ,455
**

 ,620
**

 ,679
**

 ,658
**

 ,548
**

 

Sig. 

(bilatérale) 

 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 
173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 

 

Corrélations 
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 قائمة تفيد 

 التدفقات

 في النقدية

 آلية تحديد

 التنبؤ

 بمقدرة

 الشركة

 توليد على

 االموال

 المستقبلية

. 

 تساعد

 قائمة

 التدفقات

 النقدية

 االدارة

 على

 التخطيط

 المالي

 تساعد

 قائمة

 التدفقات

 في النقدية

 التقييم

االرتدادي

Feedb

ak  

 للتدفقات

 النقدية

 . الحالية

 قائمة توفر

 تدفقاتال

 النقدية

 معلومات

 في  تفيد

 من التأكد

 دقة

 االحكام

 السابقة

 للتدفق

 .  النقدي

 اتجاه إن

scf ونح 

 تقييم

 األصول

 وفق

 منظور

 اقتصادي

 باإلعتماد

 القيمة على

 العادلة

 من يعزز

 موثوقية

 المعلومة

 المحاسبية

مصدقيتھو

 ا

 تتميز

 المعلومة

 المحاسبية

 التي

 يقدمھا

scf بأنھا 

 أكثر

 ديةحيا

 القوائم إن

 المالية

 المعدة

 وفق

 النظام

 المحاسبي

 المالي

 عن تعبر

 الوضعية

 المالية

 الحقيقية

 للمؤسسة

 يضمن

 النظام

 المحاسبي

 المالي

  جيد بشكل

 تطبيق

 نفس

 المفاهيم

 وطرق

 القياس

واإلجراءا

  ت

 بالنسبة

 لكل

 في عنصر

 القوائم

 . المالية

 توفير إن

 الميزانية

 scf  وفق

 لمعطيات 

  عن

 الدورة

 السابقة

 يجعلھا

  أكثر

 قابيلة

 للمقارنة

 توفير إن

 جدول

 النتيجة

 scf  وفق

 لمعطيات 

  عن

 الدورة

 السابقة

 يجعله

  أكثر

 قابيلة

 للمقارنة

 التغيرات تساهم

   scf أحدثھا التي

 مستوى على

 في  المالية القوائم

 جودة  تحسين

 المحاسبية المعلومة

Corrélation 

de Pearson 

,673 ,521
**

 ,634
**

 ,574
**

 ,582
**

 ,501
**

 ,587
**

 ,381
**

 ,412
**

 ,393
**

 

Sig. 

(bilatérale) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 
173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 

Corrélations 

 المحاسبي النظام تحديد إن 

 الدنيا للمعلومات المالي

 عزز عنھا اإلفصاح الواجب

 . النسبية األهمية خاصية من

 المعلومة من العائد إن

 النظام يوفرها التي المحاسبية

 من أكبر  المالي المحاسبي

 تكلفتھا

 مستوى على   scf أحدثھا التي التغيرات تساهم

 المعلومة جودة  تحسين في  المالية القوائم

 المحاسبية

Corrélation de Pearson ,610 ,549
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 

N 173 173 

 

 

Corrélations 

 

 

 TOTAL في المالية  القوائم تعاني 

 المحاسبي المخطط

 القصور من الوطني

 المحاسبي النظام أحدث

 مھمة  تغيرات المالي

 المالية القوائم على

TOTAL 

Corrélation de Pearson 1 ,586
**

 ,882
**

 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 

N 173 173 173 
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Corrélations 

   scf أحدثھا التي التغيرات تساهم 

 في  المالية القوائم مستوى على

 المحاسبية المعلومة جودة  تحسين

TOTAL 

Corrélation de Pearson ,909 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 173 

 

 Fiabilité الثبات

 

Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 173 100,0 

Exclus
a

 0 ,0 

Total 173 100,0 

 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,663 6 

 

Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 173 100,0 

Exclus
a

 0 ,0 

Total 173 100,0 

 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 
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Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,849 17 

 

Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 173 100,0 

Exclus
a

 0 ,0 

Total 173 100,0 

 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,888 21 

 

 التوزيع الطبيعي
 

Tests non paramétriques 

 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

 في المالية  القوائم تعاني 

 المحاسبي المخطط

 القصور من الوطني

 المحاسبي النظام أحدث

 مھمة  تغيرات المالي

 المالية القوائم على

 التي التغيرات تساهم

 على   scf أحدثھا

  المالية القوائم مستوى

 جودة  تحسين في

 المحاسبية المعلومة

N 173 173 173 

Paramètres normaux
a,b

 
Moyenne 24,9653 71,0231 87,2775 

Ecart-type 2,86498 7,64469 10,08876 

Différences les plus extrêmes 

Absolue ,125 ,112 ,135 

Positive ,071 ,074 ,088 

Négative -,125 -,112 -,135 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,648 1,467 1,782 

Signification asymptotique (bilatérale) ,009 ,027 ,003 

 

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 
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 نتائج الدراسة

Test-t 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 05291, 69590, 4,2601 173 قصوره  جوانب أحد يعد الوطني المحاسبي للمخطط التصوري اإلطار غياب  إن

 06136, 80703, 4,0751 173 ضعيف 1888 لسنة نيالوط المحاسبي المخطط وفق اإلفصاح إن

 06537, 85985, 4,0694 173 المحاسبية مخرجاته في تظھر التي البنودو للعناصر بالنسبة بالجمود  pcn تميز

 05803, 76329, 4,2254 173 المالية القوائم بنود تقييم مستوى على قصورا الوطني المحاسبي المخطط يعاني

 06646, 87419, 4,1792 173 الدولي اإلفصاح لمتطلبات المحاسبي المخطط يستجب لم

 070762, 930723, 4,00578 173 لمستخدميھا كبير بشكل  ونافعة مفيدة  pcnوفق المالية القوائم تكن لم

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de 

confiance 95% 

de la différence 

Inférieure 

 للمخطط التصوري اإلطار غياب  إن

  جوانب أحد يعد الوطني المحاسبي

 قصوره

23,817 172 ,000 1,26012 1,1557 

 المحاسبي المخطط وفق اإلفصاح إن

 ضعيف 1888 لسنة الوطني

17,523 172 ,000 1,07514 ,9540 

 للعناصر بالنسبة ودبالجم  pcn تميز

 المحاسبية مخرجاته في تظھر التي البنودو

16,358 172 ,000 1,06936 ,9403 

 قصورا الوطني المحاسبي المخطط يعاني

 المالية القوائم بنود تقييم مستوى على

21,117 172 ,000 1,22543 1,1109 

 لمتطلبات المحاسبي المخطط يستجب لم

 الدولي اإلفصاح

17,742 172 ,000 1,17919 1,0480 

 مفيدة  pcnوفق المالية القوائم تكن لم

 لمستخدميھا كبير بشكل  ونافعة

14,214 172 ,000 1,005780 ,86611 

 

 

 

Test-t 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 المخطط في المالية  القوائم تعاني

 القصور من طنيالو المحاسبي

173 24,9653 2,86498 ,21782 
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Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 18 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de 

confiance 95% 

de la différence 

Inférieure 

 المخطط في المالية  القوائم تعاني

 صورالق من الوطني المحاسبي

31,977 172 ,000 6,96532 6,5354 

 

Test sur échantillon unique 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 من حّسن المالية القوائم وعرض إلعداد تصوري إطار على  SCF اعتماد  إن

 المالية القوائم جودة

173 4,3410 ,69416 ,05278 

 05232, 68822, 4,1618 173 المالية القوائم وعرض إلعداد  متماسكا علميا أساسا التصوري اإلطار  يوفر

 06334, 83313, 4,1445 173 المعايير مع المالية الكشوف تطابق حول الرأي ابداء عملية التصوري اإلطار يسھل

 غير األحداثوأ العمليات وفھم المحاسبية المعايير تفسير  التصوري اإلطار يسھل

 .المحاسبي التنظيم في صراحة عليھا المنصوص

173 3,9538 ,89452 ,06801 

 06398, 84152, 4,2428 173 جيد بشكل المالية الكشوف تحضير في  التصوري اإلطار يساعد

 المفاهيمي القصور جوانب  المالي المحاسبي النظام   حسب التصوري اإلطار يعالج

 الوطني المحاسبي المخطط منھا انييع كان التي

173 4,27746 ,830670 ,063155 

 إمكانية من سيعزز المالية القوائم وعرض إلعداد تصوري إطار على scf اعتماد إن

 جيدة محاسبية معلومة إنتاج

173 4,2254 ,87007 ,06615 

 06211, 81696, 4,1734 173 ةالميزانيو الدخل قائمتي على  جوهرية تغيرات المالي المحاسبي النظام أحدث

 PCN 173 4,1618 ,83342 ,06336 من تفصيال أكثر  SCF حسب المالحق تعتبر

 06990, 91939, 4,1445 173 المالية للقوائم اإلعالمية القوة من زاد النقدية التدفقات لقائمة   SCF استحداث إن

 سيخدم  أساسية مةكقائ الخاصة األموال في التغيرات قائمة   scf اعتبار  إن

 pcn  حسب المالحق ضمن جدول اعتبارها من افصل  بشكل المستعملين

173 4,0289 ,88546 ,06732 

 06633, 87242, 4,1098 173 الدولي المحاسبي اإلفصاح متطلبات مع   scf يتوافق

 تبرتع المالية القوائم بنود تقييم في المالي المحاسبي النظام أحدثھا التي التغيرات إن

 . جوهرية

173 4,1618 ,86087 ,06545 

 ذي من للقراءة قابلية أكثر المالي المحاسبي النظام تطبيق بعد المالية القوائم أصبحت

 قبل

173 4,4509 ,71866 ,05464 

 واقعية أكثر المالية القوائم بنود تقييم  جعل العادلة القيمة على  SCF اعتماد

 ومالءمة

173 4,1445 ,76776 ,05837 

 إيجابي بشكل أثر القانوني الشكل على اإلقتصادي الجوهر تغليب لمبدأ  SCF تبني

 المالية القوائم  على

173 4,1503 ,84939 ,06458 

  نوعية قفزة تعتبر  المالي المحاسبي النظام بھا جاء التي الخاصة التقييم نماذج إن

 .الجزائرية للمحاسبة

173 4,1503 ,90249 ,06862 
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Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. 

(bilatérale) 

Différenc

e 

moyenne 

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

 المالية القوائم وعرض إلعداد تصوري إطار على  SCF اعتماد  إن

 المالية القوائم جودة من حّسن

25,41

0 

172 ,000 1,34104 1,2369 1,4452 

 القوائم وعرض إلعداد  متماسكا علميا أساسا التصوري اإلطار  يوفر

 المالية

22,20

5 

172 ,000 1,16185 1,0586 1,2651 

 المالية الكشوف تطابق حول الرأي ابداء عملية التصوري اإلطار يسھل

 المعايير مع

18,06

9 

172 ,000 1,14451 1,0195 1,2695 

 العمليات وفھم المحاسبية المعايير تفسير  التصوري اإلطار يسھل

 .المحاسبي التنظيم في صراحة عليھا المنصوص غير األحداثوأ

14,02

4 

172 ,000 ,95376 ,8195 1,0880 

 جيد بشكل المالية الكشوف تحضير في  التصوري اإلطار يساعد
19,42

4 

172 ,000 1,24277 1,1165 1,3691 

 القصور جوانب  المالي المحاسبي النظام   حسب التصوري اراإلط يعالج

 الوطني المحاسبي المخطط منھا يعاني كان التي المفاهيمي

20,22

7 

172 ,000 1,277457 1,15280 1,40211 

 سيعزز المالية القوائم وعرض إلعداد تصوري إطار على scf اعتماد إن

 جيدة محاسبية معلومة إنتاج إمكانية من

18,52

5 

172 ,000 1,22543 1,0949 1,3560 

 الدخل قائمتي على  جوهرية تغيرات المالي المحاسبي النظام أحدث

 الميزانيةو

18,89

2 

172 ,000 1,17341 1,0508 1,2960 

 PCN من تفصيال أكثر  SCF حسب المالحق تعتبر
18,33

6 

172 ,000 1,16185 1,0368 1,2869 

 للقوائم اإلعالمية القوة من زاد النقدية التدفقات لقائمة   SCF استحداث إن

 المالية

16,37

4 

172 ,000 1,14451 1,0065 1,2825 

  أساسية كقائمة الخاصة األموال في التغيرات قائمة   scf اعتبار  إن

 حسب المالحق ضمن جدول اعتبارها من افصل  بشكل المستعملين سيخدم

 pcn 

15,28

4 

172 ,000 1,02890 ,8960 1,1618 

 الدولي المحاسبي اإلفصاح متطلبات مع   scf توافقي
16,73

2 

172 ,000 1,10983 ,9789 1,2408 

 القوائم بنود تقييم في المالي المحاسبي النظام أحدثھا التي التغيرات إن

 . جوهرية تعتبر المالية

17,75

2 

172 ,000 1,16185 1,0327 1,2910 

 قابلية أكثر المالي لمحاسبيا النظام تطبيق بعد المالية القوائم أصبحت

 قبل ذي من للقراءة

26,55

4 

172 ,000 1,45087 1,3430 1,5587 

 أكثر المالية القوائم بنود تقييم  جعل العادلة القيمة على  SCF اعتماد

 ومالءمة واقعية

19,60

7 

172 ,000 1,14451 1,0293 1,2597 

 أثر لقانونيا الشكل على اإلقتصادي الجوهر تغليب لمبدأ  SCF تبني

 المالية القوائم  على إيجابي بشكل

17,81

2 

172 ,000 1,15029 1,0228 1,2778 

 قفزة تعتبر  المالي المحاسبي النظام بھا جاء التي الخاصة التقييم نماذج إن

 .الجزائرية للمحاسبة  نوعية

16,76

4 

172 ,000 1,15029 1,0149 1,2857 
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Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

  تغيرات المالي المحاسبي النظام أحدث

 المالية القوائم على مھمة

173 71,0231 7,64469 ,58122 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 51 

T ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de 

confiance 95% 

de la différence 

Inférieure 

  تغيرات المالي المحاسبي النظام أحدث

 المالية القوائم على مھمة

34,450 172 ,000 20,02312 18,8759 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 بشرح المالي المحاسبي النظام اهتمام إن

 المالية القوائم بنود وتقييم عرض قواعد

 والقرارات والمراسيم القوانين خالل من

 للفھم قابلية أكثر المحاسبية المعلومة يجعل

 المحاسبي النظام اهتمام إن لمعديھا بالنسبة

 بنود وتقييم عرض قواعد بشرح المالي

 خالل من المالية القوائم

173 4,2775 ,80218 ,06099 

 بشرح المالي المحاسبي نظام مإهتما إن

 قواعد

173 4,0462 ,78366 ,05958 

 إلعداد تصوري إطار على scf اعتماد إن

 تعزيز في ساهم االمالية القوائم وعرض

ي لدى الفھم قابلية  .المالية القوائم ُمِعدِّ

173 4,0925 ,95394 ,07253 

 إلعداد تصوري إطار على scf اعتماد إن

 تعزيز في ساهم يةاالمال القوائم وعرض

 .المالية القوائم  مستخدمي لدى الفھم قابلية

173 4,0983 ,90003 ,06843 
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Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 19203, 2,52570 16,5145 173 تحقق خاصية قابليىة الفھم

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 12 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de 

confiance 95% 

de la différence 

Inférieure 

 4,1354 4,51445 000, 172 23,510 تحقق خاصية قابليىة الفھم

 

 

 

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

T ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de 

confiance 95% 

de la différence 

Inférieure 

 بشرح المالي المحاسبي النظام تماماه إن

 المالية القوائم بنود وتقييم عرض قواعد

 والقرارات والمراسيم القوانين خالل من

 للفھم قابلية أكثر المحاسبية المعلومة يجعل

 المحاسبي النظام اهتمام إن لمعديھا بالنسبة

 بنود وتقييم عرض قواعد بشرح المالي

 خالل من المالية القوائم

20,946 172 ,000 1,27746 1,1571 

 بشرح المالي المحاسبي نظام إهتمام إن

 قواعد

17,560 172 ,000 1,04624 ,9286 

 إلعداد تصوري إطار على scf اعتماد إن

 تعزيز في ساهم االمالية القوائم وعرض

ي لدى الفھم قابلية  .المالية القوائم ُمِعدِّ

15,063 172 ,000 1,09249 ,9493 

 إلعداد تصوري إطار على scf اعتماد إن

 تعزيز في ساهم االمالية القوائم وعرض

 .المالية القوائم  مستخدمي لدى الفھم قابلية

16,050 172 ,000 1,09827 ,9632 
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Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 05087, 66911, 4,4624 173 مالئمة أكثر محاسبية معلومة توفير في تساهم scf وفق اإلفصاح درجة إن

 06153, 80936, 4,1387 173 القرار لمتخذي التنبؤية القدرة من  عزز النقدية التدفقات قائمة استحداث إن

 التنبؤية القدرة من رفعت الخاصة األموال قائمة قائمة بھا جاءت التي التفصيالت  إن

 . القرار لمتخذي

173 4,0520 1,02450 ,07789 

 العكسية التغذية خالل من التقييم على مستخدميھا أكثر تساعد scf وفق المالية القوائم  إن

. 

173 4,0520 ,96005 ,07299 

 المتحصالت كل عن المالية القوائم لمستعملي مالئمة معلومات النقدية التدفقات قائمة توفر

 . معينة زمنية فترة خالل للمؤسسة النقدية المدفوعاتو

173 4,1908 ,83075 ,06316 

 االموال توليد على الشركة بمقدرة التنبؤ آلية تحديد في النقدية التدفقات قائمة تفيد

 . المستقبلية

173 3,9942 1,04268 ,07927 

 06384, 83972, 4,2370 173 المالي التخطيط على االدارة النقدية التدفقات قائمة تساعد

 07352, 96706, 3,9711 173 . الحالية النقدية للتدفقات  Feedbakاالرتدادي التقييم في النقدية التدفقات قائمة تساعد

 النقدي للتدفق السابقة االحكام ةدق من التأكد في  تفيد معلومات النقدية التدفقات قائمة توفر

 . 

173 4,1098 ,99099 ,07534 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

T ddl Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de 

confiance 

95% de la 

différence 

Inférieure 

 مالئمة أكثر محاسبية معلومة توفير في تساهم scf وفق اإلفصاح درجة إن
28,74

7 

172 ,000 1,46243 1,3620 

 القرار لمتخذي التنبؤية القدرة من  عزز النقدية التدفقات قائمة استحداث إن
18,50

6 

172 ,000 1,13873 1,0173 

 التنبؤية القدرة من رفعت الخاصة األموال قائمة قائمة بھا جاءت التي التفصيالت  إن

 . القرار لمتخذي

13,50

6 

172 ,000 1,05202 ,8983 

 التغذية خالل من التقييم على مستخدميھا أكثر تساعد scf وفق المالية القوائم  إن

 . العكسية

14,41

3 

172 ,000 1,05202 ,9079 

 كل عن المالية القوائم لمستعملي مالئمة معلومات النقدية التدفقات قائمة توفر

 . معينة زمنية فترة خالل لمؤسسةل النقدية المدفوعاتو المتحصالت

18,85

3 

172 ,000 1,19075 1,0661 

 االموال توليد على الشركة بمقدرة التنبؤ آلية تحديد في النقدية التدفقات قائمة تفيد

 . المستقبلية

12,54

2 

172 ,000 ,99422 ,8377 

 المالي التخطيط على االدارة النقدية التدفقات قائمة تساعد
19,37

6 

172 ,000 1,23699 1,1110 

 . الحالية النقدية للتدفقات  Feedbakاالرتدادي التقييم في النقدية التدفقات قائمة تساعد
13,20

8 

172 ,000 ,97110 ,8260 

 للتدفق السابقة االحكام دقة من التأكد في  تفيد معلومات النقدية التدفقات قائمة توفر

 .  النقدي

14,73

0 

172 ,000 1,10983 ,9611 
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Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 40383, 5,31152 37,2081 173 تحقق خاصية المالئمة

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 27 

t Ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de 

confiance 95% 

de la différence 

Inférieure 

 9,4110 10,20809 000, 172 25,278 تحقق خاصية المالئمة

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 العادلة القيمة على باإلعتماد اقتصادي منظور وفق األصول تقييم ونح scf اتجاه إن

 مصدقيتھاو المحاسبية المعلومة موثوقية من زيعز

173 4,3931 ,78973 ,06004 

 06532, 85911, 4,0173 173 حيادية أكثر بأنھا scf يقدمھا التي المحاسبية المعلومة تتميز

 الحقيقية المالية الوضعية عن تعبر المالي المحاسبي النظام وفق المعدة المالية القوائم إن

 للمؤسسة

173 4,1965 ,91282 ,06940 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

T ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de 

confiance 95% 

de la différence 

Inférieure 

 وفق األصول تقييم ونح scf اتجاه إن

 القيمة على باإلعتماد اقتصادي منظور

 المعلومة موثوقية من يعزز العادلة

 مصدقيتھاو المحاسبية

23,201 172 ,000 1,39306 1,2745 

 scf يقدمھا التي المحاسبية المعلومة تتميز

 حيادية أكثر بأنھا

15,575 172 ,000 1,01734 ,8884 

 النظام وفق المعدة المالية القوائم إن

 الوضعية عن تعبر المالي المحاسبي

 للمؤسسة الحقيقية المالية

17,241 172 ,000 1,19653 1,0595 
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Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 9 

t Ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de 

confiance 95% 

de la différence 

Inférieure 

 3,3105 3,60694 000, 172 24,015 تحقق خاصية الموثوقية

 

 

 

 

sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

T ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de 

confiance 95% 

de la différence 

Inférieure 

  جيد بشكل المالي المحاسبي النظام يضمن

 القياس وطرق المفاهيم نفس تطبيق

 في عنصر لكل بالنسبة  واإلجراءات

 . المالية القوائم

21,302 172 ,000 1,18497 1,0752 

 

 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 15020, 1,97554 12,6069 173 تحقق خاصية الموثوقية

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

  جيد بشكل المالي المحاسبي النظام يضمن

 القياس وطرق المفاهيم فسن تطبيق

 في عنصر لكل بالنسبة  واإلجراءات

 . المالية القوائم

173 4,1850 ,73168 ,05563 
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Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 لمعطيات  scf  وفق انيةالميز توفير إن

 قابيلة  أكثر يجعلھا السابقة الدورة  عن

 للمقارنة

173 4,3295 ,72425 ,05506 

  scf  وفق النتيجة جدول توفير إن

  أكثر يجعله السابقة الدورة  عن لمعطيات

 للمقارنة قابيلة

173 4,1676 ,85637 ,06511 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

T ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de 

confiance 95% 

de la différence 

Inférieure 

 لمعطيات  scf  وفق الميزانية توفير إن

 قابيلة  أكثر يجعلھا السابقة الدورة  عن

 للمقارنة

24,145 172 ,000 1,32948 1,2208 

  scf  وفق النتيجة جدول توفير إن

  أكثر يجعله السابقة الدورة  عن لمعطيات

 للمقارنة قابيلة

17,934 172 ,000 1,16763 1,0391 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 09995, 1,31461 8,4971 173 تحقق خاصية قابلية المقارنة

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 6 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de 

confiance 95% 

de la différence 

Inférieure 

 2,2998 2,49711 000, 172 24,984 تحقق خاصية قابلية المقارنة
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Statistiques sur échantillon unique 

 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 المالي المحاسبي النظام تحديد إن

 عنھا اإلفصاح الواجب الدنيا للمعلومات

 . النسبية األهمية خاصية من عزز

173 4,2139 ,78905 ,05999 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

T ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de 

confiance 95% 

de la différence 

Inférieure 

 المالي المحاسبي النظام تحديد إن

 عنھا اإلفصاح الواجب الدنيا للمعلومات

 . النسبية األهمية خاصية من عزز

20,235 172 ,000 1,21387 1,0955 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 التي المحاسبية المعلومة من العائد إن

 من أكبر  المالي المحاسبي النظام يوفرها

 تكلفتھا

173 4,0520 ,82311 ,06258 

Test sur échantillon unique 

 

 Valeur du test = 3 

T ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de 

confiance 95% 

de la différence 

Inférieure 

 التي المحاسبية المعلومة من العائد إن

 من أكبر  المالي المحاسبي النظام يوفرها

 تكلفتھا

16,811 172 ,000 1,05202 ,9285 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 مستوى على   scf أحدثھا التي التغيرات تساهم

 المحاسبية المعلومة جودة  تحسين في  المالية القوائم

173 87,2775 10,08876 ,76703 
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 البيانات الشخصية

 مكان أجراء الدراسة

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage cumulé 

Valide 

 53,8 53,8 53,8 93 سطيف

 100,0 46,2 46,2 80 جزائرال

Total 173 100,0 100,0  

 الجنس

 
Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

 61,8 61,8 61,8 107 ذكور

 100,0 38,2 38,2 66 إناث

Total 173 100,0 100,0 
 

 الفئة العمرية

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

 5,8 5,8 5,8 10 سنة 89أقل من 

 66,5 60,7 60,7 105 سنة 69إلى  89من 

 100,0 33,5 33,5 58 سنة 69أكثر من 

Total 173 100,0 100,0  

 المؤهل العلمي

 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage cumulé 

Valide 

 46,8 46,8 46,8 81 الليسانس

 74,0 27,2 27,2 47 الماجستير

 90,2 16,2 16,2 28 الدكتوراه

 100,0 9,8 9,8 17 أخرى

Total 173 100,0 100,0  

 

Test sur échantillon unique 

 

 Valeur du test = 132 

T ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% 

de la différence 

Inférieure 

 على   scf أحدثھا التي تغيراتال تساهم

 جودة  تحسين في  المالية القوائم مستوى

 المحاسبية المعلومة

-58,306 172 ,000 -44,72254 -46,2366 
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 الوظيفة

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage cumulé 

Valide 

 3,5 3,5 3,5 6 خبير محاسب

 14,5 11,0 11,0 19 محافظ حسابات

 19,7 5,2 5,2 9 محاسب معتمد

 52,0 32,4 32,4 56 أستاذ جامعي مھتم بالمحاسبة

 59,0 6,9 6,9 12 المحاسبة يدرس( معھدوأ ثانوي) أستاذ

 97,7 38,7 38,7 67 إطار مالي أومحاسبي بالمؤسسة

 100,0 2,3 2,3 4 أخري

Total 173 100,0 100,0  

 

 الخبرة المهنية

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 31,8 31,8 31,8 55 سنوات 19إلى  98من 

 66,5 34,7 34,7 60 سنة 99إلى  19من 

 100,0 33,5 33,5 58 سنة 99أكثر من 

Total 173 100,0 100,0  

 

 

 

 

 القطاع الذي ينتمي إليه

 
Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 10,4 10,4 10,4 18 قطاع مختلط

 46,2 35,8 35,8 62 قطاع خاص

 100,0 52,0 58,8 88 قطاع حكومي

Total 173 100,0 100,0 
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 :الملخص

يعترب ، 0202بتداءا من جانفع إلتنفيذ إن انتقال اجلزائر من املخطط احملاسي الوطين إىل النظام احملاسب املايل الذي دخل حيز ا
احلكم على جناعة هذا النظام بعد سنوات من تطبيقه مرتبط بعدة إال أن ، ب مع املعايري احملاسبية الدوليةخطوة إجيابية للتقار 

مستعملع كثر استجابة لتطلعات أ، و مدى قدرة هذا النظام على توفري معلومة حماسبية ذات جودةو لعل من أمهها  ه، اعتبارات
 ؛القوائم املالية 

معرفة مدى ، و وهتتم هذه األطروحة بتسليط الضوء على أمهية التغريات اليت أحدثها النظام احملاسي املايل على القوائم املالية
ت صوقد خل  ، ودة املعلومة احملاسبيةومن مث حتسني  ج، هذه التغريات يف حتقيق اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية تمسامه

سبية الدراسة إىل أن فلسفة املعايري احملاسبية الدولية اليت جاء هبا  النظام احملاسي املايل  أثرت بشكل ملموس يف نوعية املعلومة احملا
 ؛سامهت يف حتسني جودة املعلومة احملاسبية، و املقدمة

 الكلمات المفتاحية

 .جودة املعلومة احملاسبية ، القوائم املالية، احملاسبية الدولية املعايري، النظام احملاسي املايل، املخطط احملاسي الوطين

Summary:  

Algeria has moved   from national accounting plan to financial accountant system that  came 

into effect from January 2010. This is a positive step  to  adopting   international accounting 

standards, but the judgement on the efficiency of this system after years of application is 

linked to a number of considerations, perhaps the most important is the ability of this system  

is to provide quality accounting information, and more responsive to the aspirations of  

financial statement users. 

This thesis is concerned about the importance of the changes occured by the financial 

accounting system ,  and on and how to improve the quality    of accounting information. 

 The  study concluded that the philosophy of international accounting standards that came into 

the system financial accounting  have a significant impact  on the improvement  of the  

quality of accounting .  

key words: 

National accounting plan,  financial accounting system, the international accounting 

standards, the financial statements, the quality of accounting information  

 

 

 


