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لَُمكْ َوَرُسوُ�ُ ﴿ ُ َمعَ لُوا فََسَريَى ا�� َوقُِل اْمعَ
َىلٰ �َاِلِم الَْغْیِب  َوالُْمْؤِم�ُونَ  �

د�وَن ا ۖ◌ َوَسُرتَ
هَاَدِة فَُ�نَِ�ّ�ُُمك ِبَما ُكنُمتْ تَْعَملُونَ   ﴾ َوالش�

  



  إالهداء
  

ٕاىل  ،ٕاال هللا ورسو�، ٕاىل ا�ي قرن هللا عبادته بطاعهتام ٕاىل ا�ي ال یغىل عهنام

  التاج �جكام والفضل بعد هللا لكامو  الن�اح جناحكام،ٔ�ح�كام ٔ�يم ؤ�يب ي العز�زاناوا�

  ٔ�نت ٔ�حق �لشهادة مينلیك ٔ�يب مرة ٔ�خرى، إ 

  العز�ز عبد ا�لطیفٕاىل ٔ�� 

  ٕاىل زوجيت الكرمية، رحيانة قليب ورف�قة دريب

  ٔ�فراد �ائالت فراس وبوزیدي و�ن ع�ن مجیعٕاىل 

  ٕاىل �دي و�دايت والربوف�سورة زایدي زوبیدة رمحة هللا �لهيم مجیعا

  �اصة مش�تة ز�ن ا��ن ٕاىل لك أ�صدقاء

  شوار ا�رايسامل  ٕاىل مجیع زمالء

  ولو �للكمة الطیبة ٕالمتام هذا العمل املتواضع ٕاىل لك من مد ید العون ودفعين

  دروب العمل واملعرفة حرفا ف�ٔضاء يل ٕاىل لك من �لمين

  ٕاىل لك من متىن الن�اح ٔ�و الفشل يل

 اهدي هذا العمل
  

  

  

  

  



  شكر وتقد�ر
  

  

يف  ،امحلد � وكفى والصالة والسالم �ىل ن��ه املصطفى، محمد �لیه ٔ�فضل الصالة ؤ�زىك ال�سلمي

  بعد الرضأ�قول رب � امحلد حىت �رىض، و� امحلد ٕاذا رض�ت و� امحلد البدایة 

  ...ٔ�ما بعدرب ٔ�محدك ؤ�شكرك �ىل توف�قك يل، 

من �رشفت �لعمل حتت ٕارشافه، أ�س�تاذ یطیب يل ٔ�ن ٔ�تقدم جبزیل الشكر والعرفان ٕاىل 

وا�ي مل ه وتوجهيه وحسن معاملته وتفهمه ��ىل مجیل نصا�كتور �لريق تی�اين جزاه هللا لك �ري 

  .وحمكةلینا مبا �ٓ�ه هللا من �مل یب�ل � 

كام ٔ�تقدم ب�ٔمسى معاين الشكر والتقد�ر ٕاىل ٔ�عضاء جلنة املناقشة املوقرة، ا��ن وافقوا �ىل 

  .أ�طرو�ة واملسامهة يف ٕا�راءها م�اقشة هذه

ؤ�قدم شكرا �اصا لٔ�س�تاذ املمتزي حراكيت ن��ل �ىل دمعه املتواصل لنا، ٕاضافة ٕاىل لك من 

  فران الیامنيسو�ٔ  مي وعيك عومر ورواحبي عبد النارصملیاين عبد احلكشويق طارق ولطرش فرید و 

  .يف لك مرة �ىل اس�ت�ا�هتم �جيابیة مع طلبايت

املؤسسة الوطنیة ٔ��زة الق�اس واملراق�ة  ال یفوتين ٔ�ن ٔ�تقدم بوافر الشكر ٕاىل لك عاملكام 

  .�ىل طیب تعاملهم وتعاوهنم معنا يف ا�راسة املیدانیة �لعلمة

  .لك موظفي لكیة العلوم �ق�صادیة والت�اریة و�لوم ال�س�یريٕاىل  املو�ه الك�ري الشكرٕاضافة ٕاىل 
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  ا��اتمة

  



 

 املقدمــة



 الـمـقـدمــــة

  أ
 

  تم�يد

�ت   �نحو �دوليا �توج�ا �ا��اري �القرن �مطلع �العالم �مختلف�عرف �و�س�يل �املالية ��سواق حر�ر

من�،�توجھ�الفكر�املحاس��مباشر�ع�����ع�اساالتبادالت��قتصادية�والتجار�ة�ب�ن�الدول،�و�و�ما��ان�لھ�

� �والدولية �املحلية �املحاس�ية �ال�يئات �مختلف �س�� �خالل �املحاس�ية��إيجادإ�� �للمشا�ل �توافقية حلول

 ة�املتعلقة�أساساملعاصر 
ً
أك����ذه��الدولية�و�عت���مجلس�معاي���املحاس�يةبالتقييم�والقياس�و�فصاح،��ا

�ستجيب�الحتياجات�مختلف�مستخدمي�القوائم��ليةدو �ةحاس�يملعاي���م�إصداره من�خالل ،ال�يئات�تأث��ا

 
ً
 �املالية،�حيث�ش�دت��ذه�املعاي���رواجا

ً
 �وان�شارا

ً
 �وقبوال

ً
 �عاما

ً
�مما�أدى�إ���س��خالل��ذه�الف��ة،��م��ايدا

محلية�سواًء�بتطبيق�ا�مباشرة،�أو�عن�طر�ق�إصدار�معاي���وأنظمة�محاس�ية� ،لتوافق�مع�المختلف�الدول�

  . تتوافق�جو�ر�ا�مع��ذه�املعاي��

�عت���ا��زائر�من�ب�ن�الدول�ال���سعت�إ���تحديث�نظام�ا�املحاس���بالش�ل�الذي�يجعلھ�متوافقا�  

،�من�خالل�اس�بدال�ا�للمخطط�املحاس���الوط���الذي�طبق�ع���مدار�مع�املمارسات�املحاس�ية�ا��ديثة

الذي�تقارب�مع�معاي���املحاسبة�الدولية�السائدة�خالل�ف��ة��أك���من�ثالثون�سنة،�بالنظام�املحاس���املا��،

باعتماده�ع���طرق�قياس�وتقييم�وأحدث��ذا�النظام�قفزة�نوعية����واقع�املحاسبة�ا��زائر�ة،�إصداره،�

� �العادلة، �القيمة �صورة ��� �و حديثة �تصوري �محاس�� �املحاسبة�إطار �تار�خ ��� �نوعھ �من ��ول �عت��

لم�يكن�أغل��ا�مطبق��ش�ل�إلزامي��ع���امل�لف�ن�بتطبيقھ�إعداد�خمسة�قوائم�ماليةا��زائر�ة،�كما�فرض�

و�و�ما�ا�عكس�ايجابيا�ع���املحاسبة�ا��زائر�ة�واملداخل�التكميلية�ال����عتمد�ع���املخرجات����ا��زائر،�

  .املحاس�ية�كمدخالت�ل�ا،����صورة�التحليل�املا���ومداخل�اتخاذ�القرارات

�يتعلق�ائر�ا��ز ���النظام�املحاس���املا����يرتبط�تطبيق   �الصعو�ات�و�نتقادات،�ال�� بالعديد�من

� ��ختالالت �من �بجملة �البعض��عض�ا �يتعلق �ب�نما �والشك��، �الفكري �شقيھ ��� �النظام ��ذا �تضم��ا ال��

�ا �متطلبات �تطبيق �وآليات �أدوات �تفتقر�إ�� �ال�� �ا��زائر�ة، �املحاس�ية �الب�ئة لنظام��خر�بخصوصيات

واقتصادية�و�شر�ة����وتركيبة�مؤسساتية��،املحاس���املا��،��س�ب�عدم�توفر�ا�ع���أسواق�مالية��شطة

  .لأل�داف�املرجوة�من�اعتماده�املستوى�املطلوب،�و�و�ما�حال�ب�ن��ذا�النظام�و��ن�تحقيقھ

�ت   �ال�� �الدولية، �ومعاي���املحاسبة �املا�� �املحاس�� �النظام �ب�ن �الفروقات متاز�بالتحديث�توسعت

مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�ع���املستمر�واملرونة����التعامل�مع��زمات�والظروف�الطارئة،�إذ��عكف�

تحي�ن��ذه�املعاي��،�من�خالل�شرح�و�عديل�وإلغاء�معاي���موجودة�بالفعل،�أو�بإصداره�ملعاي���جديدة�وفق�

� �ما �متتطلبھ �رحلة�ل �املحاس�� �النظام �جمود �مقابل �بقي، �الذي �ح����املا��، �دخولھ �منذ �تحديثات دون

الدولية،�و�و�ما�أدى�املحاسبة��معاي���ق���م�ال�وة�املوجودة�ب�نھ�و��ن�،��مر�الذي�عم2010التطبيق����

تحديثھ�بالش�ل�الذي�يجعلھ�متوافقا�مع�تحي�نھ�و إ���املطالبة�بمراجعة�اختالالت�النظام�املحاس���املا��،�و 
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،�إضافة�إ�����يئة�الب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة�وفق�ما�يتطلبھ�تطبيق��نظمة�ية�ا��ديثةالتطورات�املحاس�

  .املحاس�ية�ا��ديثة

�معاي���   �بناء �عملية �م�� أخذت �خصائص ��عدة �الدولية �وضع��تاملحاسبة �لعملية �العام التوجھ

� �املس�ثمر �خدمة �نحو �املعاي�� �توجھ �وجعلت �الدو��، �املستوى �ع�� �املا���والتقر املعاي�� ��داء �عن �ر

�ااتللمؤسس �القيمة �بمف�وم �و�خذ �املبادئ، �وفلسفة �والشفافية �منلعادلة �سعيا ��ذا �و�ل القائم�ن��،

�واحت�ار��عل��ا �العاملية �إ�� �والقياس��إصدار للوصول ��عالم �لعمليات �والضابطة �املنظمة معاي���املحاسبة

  . املحاس�ية

  إش�الية�الدراسة

ع���ما�تم�ذكره،�و�غية�تحديد�اختالالت�النظام�املحاس���املا���وتقييم�ا،�من�خالل�مقارنتھ��بناءً   

  :بمعاي���املحاسبة�الدولية،�سنحاول��جابة�ع����ش�الية�ال���يمكن�صياغ��ا�ع���النحو�التا��

  الدولية؟كيف�يمكن�معا��ة�اختالالت�النظام�املحاس���املا������ظل�املرجعية�املحاس�ية�

�الفرعية�و    �لألسئلة �بتجزئ��ا �سنقوم �للدراسة، �الرئ�سية ��ش�الية �جوانب �بمختلف ��ملام �غية

  :التالية

 ؟���ظل�املرجعية�املحاس�ية�الدولية��ختالالت�النظام�املحاس���املا��ما����ا .1

 ما�مدى�توافق��طار�التصوري�املح���مع��طار�املفا�ي���الدو���؟ .2

 الب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة�ع���تطبيق�النظام�املحاس���املا���؟ما�مدى�تأث��� .3

 النماذج�املحاس�ية�الدولية�؟ مع مرجعية�النظام�املحاس���املا���ما�مدى�توافق .4

 لنظام�املحاس���املا���ع���واقع�املحاسبة����ا��زائر�؟ل ت�املمارسات�املحاس�يةكيف�أثر  .5

  فرضيات�الدراسة

 :و�سئلة�املتفرعة�م��ا،�ستقوم�الدراسة�ع����ف��اضات�التاليةش�الية�الرئ�سية�� ع����بناءً   

عملية� حالت�دون ظام�املحاس���املا���للن �ية�إن�عدم�وجود�مرجعية�محاس�ية�تنظ": الفرضية��و�� .1

  ؛"التحديث�والتطور 

�الثانية .2 �" :الفرضية �ع�� �سل�� ��ش�ل �ا��زائر�ة �املحاس�ية �الب�ئة �املحاس���أثرت �النظام تطبيق

 ؛"املا��

إن�عدم�مواكبة�النظام�املحاس���املا���للتطورات�ا��اصلة����ب�ئة�املحاسبة�زاد�": الفرضية�الثالثة .3

  ".IFRSاملحاسبة�الدولية��معاي�� و��ن� الفرق�ب�نھمن�ا�ساع�
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  الدراسة�أ�مية

  � �تقييم �بمحاولة �تتعلق ��و��ا �من �أ�مي��ا �الدراسة ��ذه �النظام��ستمد �م��ا ��عا�ي �ال�� �ختالالت

املحاس���املا��،�من�خالل�مقار�تھ�مع�معاي���املحاسبة�الدولية،�انطالقا�من�الفصل����املرجعية�املحاس�ية�

�ال��� �و�فصاح �والتقييم �القياس �قواعد �ومختلف �التصوري �إطاره �بتقييم �مرورا �النظام، �ل�ذا الفكر�ة

كما�سنقوم�بإجراء�دراسة�ميدانية�ع���واقع�تطبيق��ذا�النظام����املؤسسة�ت�نا�ا�النظام�املحاس���املا��،�

�الق �ألج�زة �إ�الوطنية �وصوال �بالعلمة، �واملراقبة �نمو �اق��اح �ياس � ��ذإطار�محاس�� �باملعاي���أول خاص

ن�خاص�بالتعليم�املحاس������ا��امعات�ا��زائر�ة،�آخذين��ع�ثان�إطار�نموذ����و املحاس�ية�ا��زائر�ة،�

�عتبار�خصوصيات�الب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة،�و�و�ما�يجعل��ذه�الدراسة����دائرة���تمام�العل���من�

�والطالب �وامل�ني�ن ���اديمي�ن �الباحث�ن �املا��و  ا��امعي�ن�قبل �املحاس�� �بالنظام ومختلف��،امل�تم�ن

  .�طراف�امل�ونة�للب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة

  أ�داف�الدراسة

��باإلضافة   �الرئ�سية، �عناصر��ش�الية �ع�� ��جابة �عل��ا�إ�� �تقوم �ال�� �الفرضيات واختبار���ة

  :ة�إ���تحقيق���داف�التاليةخ�� ��دف��ذه�� �ذه�الدراسة،�

 تحديد�وتقييم�اختالالت�النظام�املحاس���املا���مقارنة�بمعاي���املحاسبة�الدولية؛ –

 س���املا���من�خالل�مقار�تھ�مع��طار�املفا�ي���الدو��؛تقييم��طار�التصوري�للنظام�املحا –

 النظام�املحاس���املا��؛وتأث���ا�ع���تطبيق�تحليل�م�ونات�الب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة� –

�املحاس�ية� – ��نظمة �ملتطلبات �لالستجابة �ا��زائر�ة �املحاس�ية �الب�ئة �ب��قية �تتعلق �اق��احات تقديم

 املعاصرة؛

 النظام�املحاس���املا��،�ودراسة�أثره�ع���واقع�املحاسبة����ا��زائر؛الفصل����مرجعية� –

 دراسة�واقع�تطبيق�النظام�املحاس���املا������املؤسسة�الوطنية�ألج�زة�القياس�واملراقبة�بالعلمة؛ –

 للمعاي���املحاس�ية�ا��زائر�ة�كبديل�للنظام�املحاس���املا��؛��اق��اح�إطار�محاس���نموذ� –

 .نموذ���للتعليم�املحاس������ا��امعات�ا��زائر�ةاق��اح�إطار� –

  من���الدراسة

�للدراسة��إن��متداد   �جملة�من�منا���الواسع�ل��دود�الفكر�ة �أمام�ضرورة��عتماد�ع�� جعلنا

�و �العل��، �س�يلالبحث ���� �ع�� �ونظرا��جابة �الدراسة، �أ�داف �وتحقيق �الرئ�سية عناصر��ش�الية

  :باستخدام�املنا���العلمية�التالية�قام�الباحث��صوصية�وأ�مية�موضوع��ذه��خ��ة،�
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�الوصفي – �مختلف�: املن�� �وصف �خالل �من �للدراسة، �النظري �ا��انب ��� �املن�� ��ذا �ع�� اعتمدنا

 ؛�االعناصر�املتعلقة�بمتغ��ا�

�ذا�املن������مقارنة�مقومات�النظام�املحاس���املا���ومختلف�عناصره�مع��استخدمنا: ن املن���املقار  –

�تجارب� �مع �ا��زائري �املحاس�� ��صالح �تجر�ة �مقومات �مقارنة �إ�� �إضافة �الدولية، معاي���املحاسبة

 �عض�الدول��خرى����ذات�ا��صوص؛

،�إضافة�النظام�املحاس���املا���واختالالت����تحليل�وتفس���مقوماتطبق��ذا�املن��� :املن���التحلي�� –

 ؛ملختلف�العوامل�املش�لة�للب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة�وسبل�الر�����ا

�ا��الة – �دراسة � :من�� �عليھ ��عتماد �تم �املا�� �املحاس�� �النظام �تطبيق �واقع �دراسة �املؤسسة��� ��

 .الوطنية�ألج�زة�القياس�واملراقبة�بالعلمة

��دوات   �بخصوص �اعتمدنا�أما �فقد �م����املستخدمة، �إجراء �ع�� �للدراسة �النظري �ا��انب ��

�مجموعة�متنوعة�من�املصادر �مكت���وإلك��و�ي�ملختلف�املراجع�ذات�العالقة،��مر�الذي�أدى�إ���استخدام

�بالدراسة ��املتعلقة �والفر�سية، �و�نجل��ية �العر�ية �باللغات ����حيث �امل�شورة �واملقاالت �الكتب شملت

والقوان�ن�والقرارات��إضافة�إ����بحاث�املقدمة�ضمن�أعمال�امللتقيات�العلميةجالت�املحكمة�حصرا،�امل

�اعتمد �فقد �التطبيقي �ا��انب ��� �أما �الرسمية، ��لك��ونية �واملواقع �ع����ناواملراسيم، �املعلومات �جمع ��

�ا �ألج�زة �الوطنية �املؤسسة ��� �املحاسبة �قسم �موظفي �مع �ال��صية �واملراقبةاملقابلة ،�بالعلمة�لقياس

� �املؤسسة، �طرف �من �املقدمة �واملس�ندات �والوثائق �املباشرة، �للمالحظة �الباحث��إضافةإضافة �قيام إ��

���التقنية�مراجع�حسابات�معتمد،��غية�التقرب�من�واقع�املمارسات�املحاس�ية� إشرافبف��ة�تر�ص�تحت�

بك��ة�و�ش���الباحث�إ���النقطة�املتعلقة�باعتماده�ع���املقاالت�العلمية�ا��زائر�ة�املحكمة�امليدان�امل��،�

�الدراسة �خالل ��جن�ية �الدراسات �وقلة �الدراسة، �موضوع �بخصوصية �ي��ر�ا �وال�� �موضوع�، حول

�للتحكيم�من�طرفالدارسة �،�إضافة�إ���تخصص��ذه�املقاالت�وحداث��ا�وموثوقي��ا�من�خالل�خضوع�ا

  .خ��اء�����ختصاص

  دوافع�اختيار�موضوع�الدراسة

�موضوعية�   �وأخرى �ذاتية �أسباب �حول �املوضوع �يختار��ذا �الباحث �جعلت �ال�� �الدوافع تمحورت

  :كما�ي��وذلك�

الرغبة�ال��صية�للباحث�وميولھ�لدراسة�النظام�املحاس���املا��،����وتتمثل�أساسا��:�سباب�الذاتية .1

�امل�وذلك �حول �فكري �رصيد �ت�و�ن �ا��زائر��دف ��� �للمحاسبة �الرئ���� ����ون �للرغبة �إضافة ،�

موضوع�أثر�السياسات�املحاس�ية�ع���القوائم��تناولتمذكرة�التخرج�لطور�املاس���ال���مسار�استكمال�

 .املالية�وفق�النظام�املحاس���املا��

 :وتتمثل�أساسا�فيما�ي�� :�سباب�املوضوعية .2
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– � �و أ�مية �املحاس���املوضوع �النظام �وتحي�ن �بمراجعة �امل��ايدة �املطالبات �ظل ��� �خاصة حداثتھ،

 املا��؛

 اس��داف�املسا�مة����تحس�ن�واقع�املحاسبة����ا��زائر؛ –

�معاي��� – �إعداد ��� �مع�ا �التوافق �محاولة �خالل �من �الدولية، �معاي���املحاسبة �جودة �من �ستفادة

 املحاسبة�ا��زائر�ة؛

 . ��رفع�الرصيد�املكت���من�الدراسات�املحاس�ية�املتخصصةاملسا�مة�� –

  حدود�الدراسة

تضبط�ا��دود�الزمنية�وامل�انية�عادة�باالعتماد�ع���حدود�الدراسة�امليدانية،�إال�أن�ثانو�ة��ذه�  

  :�خ��ة����دراس�نا،�تدفعنا�إ���اعتماد�ا��دين�السابق�ن�كما�ي��

إ���غاية��1975الدراسة�أساسا�ب�ن�سنة�إصدار�أول�معيار�محاس���دو���سنة��تمتد�:ا��دود�الزمنية –

 السنة�ا��ار�ة،�إذ�يقع�النظام�املحاس���املا���ضمن��ذا�ا�����الزما�ي؛

�الدراسة�امل�انية�إ����ل�الدول�ال����باإلضافة :ا��دود�الزمنية – �تمتد�حدود ��عرض�إ���ا��زائر، قمنا

 .تجار��ا�ونماذج�ا�املحاس�ية

  صعو�ات�الدراسة

  :ارتبط�انجاز�الدراسة�بجملة�من�الصعو�ات�واملعوقات�ال���تمثل��ش�ل�أسا����فيما�ي��  

�الدراسة��متداد – �ملوضوع ��ذه�و �:الواسع �إعداد ��� �الباحث �واج�ت �أك���صعو�ة �النقطة �عت����ذه

العناصر�ال���ارتكز�عل��ا�الدراسة،�فالعنوان�املفتوح�ل�ذه��خ��ة�ألزمنا�باتخاذ�قرارات�موضوعية�حول�

 �ي�ل�الدراسة،�و�و�ما�ش�ل�الصعو�ة��ك����عقيدا�للباحث؛

وال���أدت�إ���إغالق��:ال���مرت���ا�ا��زائر�خالل�ف��ة�إعداد�الدراسة�السياسية�والو�ائية�الظروف –

�جل،�سب��ا����عدم�استفادة�الباحث�من�ال��بص�قص���إ�����إضافة،�عدة�محاسبات���ا��امعات�

 .السلبية�ع���ا��انب�النف����خاصة�وتأث��ا��ا

  الدراسات�السابقة

تتقاطع�مع�دراس�نا�����عض�النقاط،�وتتمثل�أ�م�ا�ال����السابقة�مجموعة�من�الدراسات�توجد  

  :فيما�ي��

– � �فر�د �لطرش �)2016/2017(دراسة ��عنوان، �دكتوراه ����: "أطروحة �ا��زائري �املحاس�� التوحيد

� �"الدو��إطار�التوفيق ،� �إ�� �الدراسة ��ذه �من��دفت �املا��، �املحاس�� �النظام �إ�� �أثر��نتقال تقييم
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�والسلبية، ��يجابية �ا�ع�اساتھ �بتطبيق�إضافة خالل �امل�لف�ن �إل��ام �مدى �قياس ��إ�� �جاء ���ذاما

�من� �املستمد �النظام �تأث����ذا �مدى �مع �و�فصاح، �والعرض �بالقياس �املتعلقة �ا��وانب ��� النظام

معاي���املحاسبة�الدولية�ع���القيم��خالقية�املك�سبة�ع���مدار�السنوات�ال���طبق�خالل�ا�املخطط�

ة�مع�نظ����ا�الدولية،�املحاس���الوط��،�باعتبار�ا�عائقا����مسار�توافق�املمارسات�املحاس�ية�ا��زائر�

من�خالل�إجراء�الباحث�لدراسة�استقصائية�ملجموعة�من�ا����اء�واملختص�ن����املحاسبة�با��زائر،�

 :وخلصت�الدراسة���ملة�من�النتائج�تتمثل�أ�م�ا�فيما�ي��

 وتتمثل�يجابيات�ال���ترتبط�باالنتقال�إ���النظام�املحاس���املا��،�تجاوزت�السلبيات�واملعوقات��

�لذلك �املس�بة �الرئ�سية �املطلو�ة�املش�لة ��فصاح �درجة �تتعدى���� �وال�� �املالية، �القوائم ��

�حتياجات�املعلوماتية�للمستخدم�ن�ا��زائر��ن،�إضافة�لوضع��ذا�النظام�للمؤسسات�ا��زائر�ة�

 ���نفس�مرتبة�املؤسسات�العاملية�الك��ى�الناشطة�����سواق�املالية؛

 النموذج�أغلب��عد� �موحدة �مالية �قوائم �والقطاع �ال�شاط �املختلفة �ا��زائر�ة �ظل��املؤسسات ��

�املا�� �املحاس�� �املحاس��النظام �املخطط �من �املوروثة �القديمة �بالعادات �و�فسر��ذا �ج�ة،��، من

�ع��� �يدل �و�و�ما �أخرى، �ج�ة �من �املا�� �املحاس�� �النظام ��� �ل��سابات �منمط �مخطط و�وجود

 يما�يخص��ش�ال�املنمطة�للقوائم�املالية�وفقا�ل�ذا�النظام؛وجود�إل��ام�ف

 ا� يتم����طار�الثقا��� �لالح��اف��زائري املحاس�� �ضعيف �الوضعية،��بمستوى �القوان�ن و�تفضيل

�و�و� �للسر�ة، �عال �ومستوى �التحفظ، �من �عال �مستوى �كب��، �القيم�تماثل �نفس �مع �ي�نا�� ما

 .من�معاي���املحاسبة�الدوليةا��اصة�بالنظام�املحاس���املستو���

�عض�التوصيات�ال����علقت�بضرورة�مراجعة�ا��لول�املعيار�ة�املفروضة�بناء�ع����وقدم�الباحث  

التوافق�املحاس���ا��زائري،�مع�ضرورة�مراعاة�خصوصيات�الب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة��عوامل�خارجية���

�شدد �كما �ا��زائر�ة، �معاي���املحاسبة �مع �التوافق ��ع�ن���� �تأخذ �محاس�ية �إصالحات �إجراء �وجوب ع��

 .�عتبار�خصوصية�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ال���لم�تنل���تمام�ال�ا������ظل�النظام�ا��ا��

– � �الدين �صالح �بولعراس ��عنوان)2015/2016(دراسة �دكتوراه �أطروحة �أحد��ا�" :، �ال�� التغ��ات

� �القوائم �ع�� �املا�� �املحاس�� �املحاس�يةالنظام �املعلومة �جودة �تحس�ن ��� �وأثر�ا �"املالية �دفت�،

إ���إبراز�أ�مية��صالح�املحاس���ا��زائري�املتمثل����اعتماد�النظام�املحاس���املا��،�وأثر���ذه�الدراسة

� �قواعد ��خ���ع�� ��ذا �املالية، �بالقوائم �املتعلقة �والعرض �والتقييم �مدى�القياس �تقييم �إ�� إضافة

مقار�ة��عض�العناصر�نظام�املحاس���املا������تحس�ن�جودة�املعلومة�املحاس�ية،�من�خالل�مسا�مة�ال

� �الدولية، �معاي���املحاسبة ��� �يقابل�ا �ما �مع �ا����اء��وإجراءالسابقة �من �ملجموعة �استقصائية دراسة

 :��تتمثل�أ�م�ا�فيما�ي�توصلت��ذه�الدراسة�لعدة�نتائجإذ�واملختص�ن����املحاسبة�با��زائر،�

 النظام� إن� �وفق �املالية �القوائم �وعرض �إعداد �يتم �أساس�ا �ع�� �ال�� �واملفا�يم �واملبادئ القواعد

�الذي� �الغموض �رغم �الدولية �املعاي���املحاس�ية �بھ �جاءت �ما �أغلبية �مع �متوافقة �املا��، املحاس��



 الـمـقـدمــــة

  خ
 

�املعا��ات� �وقواعد �املفا�يم ��عض �شرح �كفاية �وعدم �املحاس�ية، �ا��وانب �ببعض يحيط

 ؛املحاس�ية

 إن�تطبيق�النظام�املحاس���املا���جعل�القوائم�املالية�أك���تجاو�ا�مع�احتياجات�املستخدم�ن�وأك���

��قتصادية� �املؤسسة �جعل ��� �املا�� �املحاس�� �النظام �تطبيق �سا�م �كما �ِقبل�م، �من اعتمادية

وس�لة�القراءة�من�ا��زائر�ة�أك���قدرة�ع���تحقيق�إفصاح�محاس����ا��،�و�شر�معلومة�مف�ومة�

قبل�مستعم���القوائم،��مر�الذي�س�سمح�ل�م�باتخاذ�القرارات�وإجراء�املقارنات�واملفاضلة�ب�ن�

 �س�ثمارات�واختيار�البديل��فضل�ع���أساس�سليم؛

 املستمد�� �املا�� �املحاس�� �ا��زائر�للنظام �تب�� ��عد �ظ�رت �ال�� ��يجابية �ا��وانب �من �الرغم ع��

��عض�جوانب�القصور�ال���نذكر�م��ا�ش�ل�أسا����م ��ناك �معاي���املحاسبة�الدولية،�إال�أن : ن

استخدام�مبدأ�التحفظ�الذي�ال�يزال�يط���ع���املمارسة�املحاس�ية����ا��زائر،�و�و�ما�يظ�ر�من�

خالل��عتماد�الك���ع���نموذج�الت�لفة،�و�فراط����ت�و�ن�املؤونات�و�حتياطات�مما�يؤدي�إ���

 .����ش�ل�سل���ع���مستوى�جودة�املعلومة�املالية�امل�شورةالتأث

�املحاس�ية�   �الب�ئة �م�ونات �ترقية �ضرورة �حول �تمحورت �ال�� �التوصيات �من �جملة �الباحث وقدم

عيل��نظمة�املعلوماتية�والعمل�ع���التقر�ب�ب�ن�املمارسات�ا��بائية�واملحاس�ية،�إضافة�إ���تفا��زائر�ة،�

  .سات�مع�ضمان�تحدي��ا��ش�ل�مستمراملحاس�ية����املؤس

– � �سعيدة �رح�ش �م�شور �،)2015(دراسة �علمي �وفق�: "�عنوان�مقال �املالية �القوائم �توافق مدى

،��دفت��ذه�الدراسة�إ���معرفة�مدى�توافق�"النظام�املحاس���املا���مع�معاي����بالغ�املا���الدولية

�املا�� �املحاس�� �النظام �وفق �املعدة �املالية �اعتمدت��القوائم �حيث �الدولية، �املا�� �معاي����بالغ مع

�ا��زائري� �النظام �من ��ل �وفق �القوائم ��ذه �وعرض �إعداد �قواعد �ب�ن �مقارنة �إجراء �ع�� الباحثة

واملعاي���الدولية،�وتوصلت�الدراسة�إ���توافق�القوائم�املالية�حسب�النظام�املحاس���املا���مع�معاي���

 .ن�حيث�الش�ل�و�طار�املفا�ي��،�و�س�يا�من�حيث�قياس�وتقييم�عناصر�ا�بالغ�املا���الدولية��ليا�م

– � �عمرا�ي �أم�ن ��عنوان)2014(دراسة �املؤسسات�: "، ��� �املا�� �املحاس�� �النظام �تطبيق تقييم

�ا��زائر�ة �الدراسة�إ���تحليل��ثار�الناتجة�عن�تطبيق�النظام�املحاس���"�قتصادية ��ذه ��دفت ،

�ا��زائر، ��� �حيث��املا�� �ا��زائر�ة، ��قتصادية �املؤسسات ��� �تطبيقھ �وصعو�ات �مزايا �إ�� باإلضافة

�وتوصل� �جزائر�ة، �اقتصادية �مؤسسات �عدة ��� �وآثاره �املحاس�� �اختبار��نتقال �ع�� �الباحث اعتمد

�من� �كب��ة �مج�ودات �بذل �يتطلب �متطلباتھ �واس�يعاب �املا�� �املحاس�� �النظام �تطبيق �أن �إ�� الباحث

�جميع �املمارس�ن��طرف �ت�و�ن �إ�� �ا��ار�� �باملحيط �مرورا �باملؤسسة
ً
�بدءا �العالقة، �ذات �طراف

�أن� �إ�� �الدراسة �نتائج �ضمن �أشار�الباحث �كما �ا��سابات، �ومحافظي �وا����اء �واملحاسب�ن وامل�ني�ن

وم�تطبيق�النظام�املحاس���املا������املؤسسات��قتصادية�ا��زائر�ة�محل�الدراسةلم�يكن�ع���العم

�النظام،�بل� ��ذا �عل��ا �ب�ب���الفلسفة�الفكر�ة�ال���ب�� �لم�تقم �ذلك�أل��ا �مردودي��ا، �أثر�كب���ع�� ذا
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���ا� �أ�ى �وأعمق �أ�م �جوانب �م�ملة �فقط، �املالية �وقوائم�ا �حسابا��ا �مدونة ��ي�لت �بإعادة اكتفت

 .النظام�املحاس���املا��

– � �عباس �وفرحات �قاسمي �السعيد �علم)2010(دراسة �مقال �م�شور ، �املحاس���: "�عنوان�ي النظام

،��دفت��ذه�الدراسة�إ���معرفة�مدى�"املا���ا��ديد�ومدى�تنميطھ�مع�املعاي���املحاس�ية�الدولية

توافق�النظام�املحاس���املا���ا��ديد�مع�املعاي���املحاس�ية�الدولية،�حيث�اعتمد�الباحثان����دراس��ما�

�و  �املح�� �النظام �ب�ن �مقارنة �إجراء �ا��زائر�وفقت�ع�� �أن �إ�� �الدراسة ��ذه �وتوصلت املعاي���الدولية،

�ش�ل�كب������تنميط�نظام�ا�املحاس���املا���مع�معاي���املحاسبة�الدولية،�وأشار�الباحثان�إ���ضرورة�

انتقال�ا��زائر�إ���تطبيق�معاي���املحاسبة�الدولية��ش�ل�مباشر،�كما�أوصيا��بوجوب�إشراك��طارات�

حاس�ية�ا��زائر�ة����تقديم�التوج��ات�و�ق��احات�الالزمة�لتطبيق�النظام�املحاس���املا���املالية�وامل

 .ا��زائري��ش�ل���يح

شمولية�الدراسة�ألغلب�مقومات�النظام�ما�يم���دراس�نا�عن�الدراسات�السابقة،��و� إن�أبرز   

��املحاسبة�ي�مقار�تھ�مع�معاو ھ�الفكر�ة�والش�لية�يم�اختالالتاملحاس���املا��،�من�خالل�العمل�ع���تقي

�لاق��احات�حول�سب�وتقديمالدولية،�إضافة�إ���دراسة�مختلف�مكونات�الب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة،�

ترقي��ا�بالش�ل�الذي�يجعل�ا��ستجيب�ملتطلبات�تطبيق��نظمة�املحاسبة�املعاصر،�مع�الس���الق��اح�

�بامل �خاص �نموذ�� �محاس�� �إطار �����املحاس�يةعاي�� �املحاس�� �بالتعليم �خاص �وآخر ا��زائر�ة،

  .ا��امعات�ا��زائر�ة

  �ي�ل�الدراسة

  � �الدراسة �خصوصية �إن ��ي�ل�ا �تقسيم ��ستد�� �وامل�انية، �الزمنية �حدود�ا باإلضافة�وا�ساع

  :للفصول�التاليةللمقدمة�وا��اتمة�
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عاي���املحاسبة�الدولية،�إضافة�إ���دراسة�مختلف�ق�لإلطار�املؤسسا�ي�واملفا�ي���ملالتطر �يھيتم�ف  

ا��وانب�ا��اصة�بالقوائم�املالية�وفق�متطلبات��ذه�املعاي��،�ل�ش�ل��ذا�الفصل�بذلك�قاعدة�مرجعية�

  .�س�ند�عل��ا�الباحث����تقييم�النظام�املحاس���املا��

  ة�وفق�النظام�املحاس���املا��القوائم�املالي: الفصل�الثا�ي

�النظام�   �لتقديم �إضافة ��خ��، �ا��زائري �املحاس�� ��صالح �لس��ورة �الباحث �يتطرق �خاللھ من

املحاس���املا���ومختلف�م�ونات�إطاره�التصوري،�مرورا��عرض�القوائم�املالية��ساسية�وطرق�إعداد�ا�

  . وعرض�ا����ظل��ذا�النظام
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  وفق�النظام�املحاس���املا���والقياسالتقييم�: الفصل�الثالث

�مرورا   �املحاس�ية، �النظر�ة �ظل ��� �املحاس�� �للقياس �مفا�ي�� �ملدخل �خاللھ �الباحث �يتطرق

بالقواعد�العامة�وا��اصة�لإلدراج�والتقييم�والكيفيات�ا��اصة�للتقييم�واملحاسبة�وفق�النظام�املحاس���

  . املا��

  التطبيقيةالدراسة�التحليلية�: را�عالفصل�ال

�تب���   ��� �الدولية �التجارب �مع �بمقارنتھ �ا��زائري �املحاس�� ��صالح �تقييم �ع�� �الفصل يرتكز��ذا

�مرور  �الدولية، ��ذه��بتقييم امعاي���املحاسبة �ظل ��� �املا�� �املحاس�� �للنظام �والفكري �الشك�� �طار�ن

بالب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة،�ليختتم� النظام�املح���املرتبطة��ذا�املعاي��،�إضافة�لتقييم�معوقات�تطبيق

�بمعاي���املحاسبة�ا��زائر�ة،�وآخر�خاص�بالتعليم�املحاس��� �نموذ���م�سط�خاص باق��اح�إطار�محاس��

  .ا��ام������ا��زائر
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  مقدمة�الفصل��ول 

�عرفت�   �حيث �املا���، �القرن �منتصف �من �ابتداء ��صعدة �مختلف �ع�� ��غي��ات �العالم ش�د

�الدول، �ب�ن �واملالية �التجار�ة �التبادالت �مستو�ات ��� �ارتفاعا �املالية��املرحلة �لألسواق �م��ايدا وان�شارا

�ألخرى،� �دولة �من �املحلية �املحاس�ية ��نظمة �اختالف �ظل �و�� �ا���سيات، �املتعددة �والشر�ات الدولية

� �املالية، �القوائم �وعرض �إعداد ��� �املعتمدة �املحاس�ية �والقواعد �املمارسات �لتقر�ب �ا��اجة ال���ظ�رت

ستخدم�ن�من�ج�سيات�ومرجعيات�محاس�ية�مختلفة،�و�و�مالحتياجات��أصبحت�أمام�ضرورة��ستجابة

�مر�الذي�أدى�إ���بذل�عدة�ج�ود�من�طرف�الدول�واملنظمات�املحاس�ية����س�يل�تقر�ب�الن���املحاس���

�الدول  �مختلف �ب�ن �ماملعتمد �إذ ،� ��غي��ات ��عدة �الف��ةر�الفكر�املحاس�� ��ذه �خالل �وذلك و�اعتبار�،

 �� �العلوم �ب�ن �من �املحاسبة �تتأثر�وتؤثر��� �ال�� �فمع�جتماعية �إل��ا، �ت�ت�� �ال�� �البي�ية �العوامل مختلف

�أمر�كية� ا��اجة�امل��ايدة�للتوافق�املحاس���الدو��،�وظ�ور�معالم��حادية�القطبية،�ال���عرفت�سيطرة

� �سنة �الدولية �معاي���املحاسبة ���نة �ظ�رت �املجاالت، �جميع �املتحدة��1973ع�� �الواليات �من بدعم

�مر�كية�و�عض�الدول�الك��ى،�ك�يئة�مستقلة����ظا�ر�ا،���تم�بالتوافق�والتقارب�املحاس���الدو��،�من�

��سواق� �من �قبوال�عام �القت �وال�� �الغ���إلزامية، �الدولية �املعاي���املحاس�ية �من ���ملة �إصدار�ا خالل

ح�مع�مطلع�القرن�ا��ا���واحدة�املالية��ش�ل�خاص،�حيث�بدأت��ذه�املعاي�������ن�شار�والتوسع�لتصب

  . من�ب�ن�املرجعيات�املحاس�ية��ك���تأث��ا�����نظمة�املحاس�ية�املحلية

�إطار�   �تحديد �بضرورة �املا�� �املحاس�� �عناصر�النظام �يمر�تقييم ����محاس�� �عليھ ��س�ند مرج��

واختار�الباحث����س�يل�ذلك��عتماد�ع���معاي���املحاسبة�الدولية�كأساس�مرج��،�تتم�   عملية�التقييم،

�مسار� ��ستدعيھ �ما �وفق �معا����ا �ع�� �والعمل ��ختالالت �واستخالص �املح��، �النظام �مقار�ة �خاللھ من

�بالقوائ �املتعلق �الدو�� ��طار�املرج�� �بتحديد �سنقوم �الفصل ��ذا �خالل �فمن �الدو��، �املالية،�التوافق م

� �املعتمدة �املحاس�ية �والقواعد �النظام �جودة �تنعكس �إذ �املحاس��، �للعمل �الرئ���� �املخرج �تمثل ���ال��

�املالية �تتضم��اإنجاز�القوائم �ال�� �املالية �املعلومات �مالئمة �مدى �ع�� ��خ��ة�، �مختلف� �ذه الحتياجات

��املستعمل�ن، �كب��ة �أ�مية �الدولية �املحاسبة �معاي�� �خالل��عدادإل وأولت �من �املالية، �القوائم وعرض

�الدولية�ال ي�حل�بدال�ع��ا،�ذتخصيص��ل�من�ال��نة�ال���سبق��شارة�إل��ا،�ومجلس�معاي���املحاسبة

 . ��ملة�من�املعاي���املحاس�ية�الدولية�ال���تختص�بذلك
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  القوائم�املالية����ظل�معاي���املحاسبة�الدولية�:�ول �بحثامل

��ش�دت   �املالية �املحاس�ية�القوائم �ال�يئات �وظ�ور �الفكر�املحاس�� �تطور �مع �تماشت ��غ��ات عدة

��ذه� �عرفت �حيث �أخرى، �ج�ة �من �والصناعية �املالية �ال�شاطات �و��م �نوع �وتطور �ج�ة، �من الدولية

ازداد�القوائم�عدة��غ��ات�تتعلق�بمراحل�إعداد�ا�و�ش�ل�عرض�ا�وصوال�إ���ش�ل�ا�ا��ا��،�وتواز�ا�مع�ذلك�

��تمام���ذه�القوائم�املالية�و�محتوا�ا��عالمي�من�قبل�مختلف��طراف�املستخدمة�ل�ا،�ومع�التوجھ�

�تأثرت� �ومحاس�ية، �مالية �جوانب �من ���ا �يرتبط �وما ��قتصادية �ال�شاطات �مختلف �نحو�عوملة العال��

�� �خالل �من �لھ �س�تطرق �و�و�ما �العوامل، ��ذه �بجملة �املالية �االقوائم �ع���ذا �اعتمادا �وذلك ملبحث

 .لب�ن�املوالي�ناملط

  كإطار�محاس���مرج���دو���مدخل�إ���معاي���املحاسبة�الدولية: املطلب��ول 

�ظ�رت�عرفت�   �مراحل�التطور��قتصادي�والصنا��،�حيث �عاصر�مختلف املحاسبة�تطورا�كب��ا

� �م��ا ��قليمية �امل�نية �واملنظمات ���اديمية �ال�يئات �من �تطو�ر�البناء�العديد �إ�� ��دفت �ال�� والدولية،

�للمحاسبة �امل�نية �واملمارسات �ال���1الفكري �املعاي���املحاس�ية �من �لتطو�ر�جملة �سع��ا �خالل �من �وذلك ،

ع���املستوى�العال��،��غية�الرفع�من�قابلية�مقارنة�القوائم�والتقار�ر�املالية�ملؤسسات�ذات�يمكن�قبول�ا�

املفا�يم�وال�يئات�املرتبطة�بمعاي���املحاسبة�ومن�خالل�ما�ي���سنحاول�التطرق�أل�م�مختلفة،��اتج�سي

  .الدولية

  ما�ية�املعاي���املحاس�ية�الدولية: الفرع��ول 

�ل�ا�   �التطرق ��ش�ل �إذ ��ساسية، �و��داف �املفا�يم �من �بجملة �الدولية �معاي���املحاسبة ترتبط

� �عنھ، ��ستغناء �ال�يمكن �نظر�ا �مسارا �استعراض �سنحاول �ي�� �أ�داف�وفيما �يخدم �الذي �بالش�ل ذلك

  .دراس�نا

  املحاسبة�الدولية�معيار �مف�وم : أوال

�معاي���املحاسب   �عن �ا��ديث �منإن ��ل �ملف�وم �التطرق �ضرورة �أمام �يجعلنا �الدولية، املحاسبة� ة

�أو�مطلق�واملعيار��ش �عام ��عل �حيث ��خ���لغة�رف، �ومقياس�" :�ذا �ا��ميع، �ب�ن �عل��ا �متفق كقاعدة

وال����(Standard)لوصول�م�إ���معرفة����ء�ما�وتحديد�م��اتھ�بدقة،�كما��عت���مف�وم�املعيار�ترجمة�ل�لمة�

�وا��كم� �للتطبيق �املالئمة �والسياسات �القواعد �يتضمن �الذي �النمط �اعتباره �و�مكن �القاعدة، �ع��

  .2"روف�معينةواملقارنة�من�اجل�تقييم��داء����ظ

                                                           
  .18-17،�ص���2007اديمية�العر�ية�املفتوحة،�الدنمارك،��،-ا��زء��ول -أصول�املحاسبة�املالية�وليد�نا���ا��يا��،�� 1
  ..29 ص،�2015،�الطبعة��و��،�عمان،��ردن،�معاي���املحاسبة�الدولية�و�زمة�املالية�العامليةحسن�عمر�محمد�وسعد�الساك��،�  2
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�املحاسبة   �أ��ا�و�عرف ��حداث�" 1:ع�� �وتوصيل �و���يل �تحديد �إ�� ���دف �معلومات نظام

  ".�قتصادية�ال���تقوم���ا�املؤسسة�إ����طراف�امل�تمة

يان�كتا�ي�يصدره�ج�از�أو��يئة�ب: الدو���ع���أنھ�اس�نادا�ملا�سبق�يمكننا��عر�ف�املعيار�املحاس��  

يتعلق��عنصر�محدد�من�عناصر�القوائم�املالية،�أو�نوع�مع�ن�من�أنواع�العمليات�أو� ،تنظيمية�محاس�ية

ة�ونتائج�أعمال�ا،�و��ناول�تحديد��سلوب�املناسب�لقياس�أو�عرض�ؤسس�حداث�املتعلقة�باملركز�املا���للم

�للمؤسسة، �املركز�املا�� �و�يان ��عمال، �نتائج �تحديد �ألغراض �العنصر، ��ذا ��� �يحقق��أو�التصرف بما

،�وعادة�ما�يلقى��ذا�املعيار�قبوال�عاما�ع���املستوى�املح���والدو��،�2أ�داف�املحاسبة�ألق����حد�ممكن

  3:ما�ي���العامة�وتتضمن�معاي���املحاسبة�الدولية

 ؛IFRSمعاي���التقار�ر�املالية�الدولية� - 

 ؛IASمعاي���املحاسبة�الدولية� - 

،�أو�الصادرة�سابقا�عن�IFRICعن���نة�تفس��ات�معاي���التقار�ر�املالية�الدولية��التفس��ات�ال���تصدر  - 

  .��SICنة�تفس��ات�معاي���املحاسبة�الدولية�

  أ�داف�معاي���املحاسبة�الدولية: ثانيا

�القواع   �لتوفيق �الدولية �معاي���املحاسبة �ب�ظ�رت �����ام �وتحقيق �املحاس�ية املمارسات��ند

  4:املحاس�ية�املختلفة،�إذ��س����ذه�املعاي���و�اإلضافة�ملا�سبق�إ���تحقيق���داف��تيــة

تحس�ن�الشفافية�وقابلية�املقارنة�للقوائم�املالية�املعدة�من�طرف�املؤسسات�و�س�يل�عمليات�ال�سع��� - 

  ؛للمؤسسات�ع���العالم بالبورصة

�القرارات -  �عملية�اتخاذ ��عا����:�س�يل �معاي���املحاسبة�الدولية�إ���اختالف��سس�ال�� يؤدي�غياب

�املختلفة �للمؤسسات �املالية �والظروف �و�حداث �العمليات �مقارنة��،بموج��ا �صعو�ة �عنھ �ي�تج مما

دائل�املختلفة�عند�اتخاذ�املراكز�املالية�ل�ذه�املؤسسات�ونتائج�أعمال�ا�و�التا���صعو�ة��ختيار�ب�ن�الب

  ؛تاالقرار 

                                                           
  .21،�ص�2009،�الطبعة��و��،�دار�إثراء،�عمان،�مبادئ�املحاسبة�املاليةمسعد�محمود�الشرقاوي،�  1

 2�� �القادر، �عبد �عيادي �النظام �توافق �مدى �املا�� �) SCF(املحاس�� �املاليةمع �القوائم �إعداد ��� �الدو�� �املحاس�� �املرجع ،Revue 

d'économie et de statistique appliquée�،62-61،�ص�2013،�ا��زائر،�2العدد�،�10املجلد�.  
  .29ص�مرجع�سبق�ذكره،حسن�عمر�محمد�وسعد�الساك��،�� 3
مع��شارة�إ����طار�ال�شر����للنظام�املحاس���-تطبيق�املعاي���الدولية�للمحاسبة����ظل��طار�النظري�للمحاسبة�عيادي�عبد�القادر،�  4

�ا��زائري  �-املا�� �و��سانية ��جتماعية �للدراسات ���اديمية �مجلة �والقانونية- ، ��قتصادية �العلوم �-قسم ،� �8املجلد ،� �ا��زائر،�1العدد ،

   .31،�ص2016
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استخدام�طرق�معاي���املحاسبة�الدولية�إ���قد�يؤدي�غياب��:اجتناب�ا��طأ����عملية�اتخاذ�القرارات - 

و�و�ما�قد�ي�س�ب� ،محاس�ية�غ���سليمة�لقياس�العمليات�و�حداث�والظروف�ال���تؤثر�ع���املؤسسة

  ؛تارت�اب�أخطاء����إعداد�القوائم�املالية�و�التا���ا��طأ����اتخاذ�القرارا���

�حاسبةاملإن�غياب�معاي���ح���وإن���ت�املعا��ة�املحاس�ية�ملختلف�العمليات،�ف :اجتناب�التعقيد - 

���إعداد�القوائم�املالية�للمؤسسة،�ي��تب�عليھ�صعو�ة�استفادة�مستخدم��ا�م��ا،�إذ��ستلزم��الدولية

� �مصادر�إعداد�اذلك �إ�� �إ����الغ���متوفرة�الرجوع �الرجوع �إم�انية �لعدم �سواء �ا��االت، �معظم ��

�ا����ة�واملعرفة�عدم�امتالك�أو �،املصادر�بحكم�طبيع��ا�من�حيث�السر�ة�وال�شعب�وا���م�وامل�ان

 .،�و�التا���وجود�حالة�عدم�ثقة�تؤثر�ع�����م�وظيفة�القرارات�ال���يتخذو��االالزمت�ن�لذلك

  الدوليةأ�مية�معاي���املحاسبة�: ثالثا

اك�س�ت�املعاي���الدولية�للمحاسبة�أ�مي��ا�ومصداقي��ا�من�خالل�أ�داف�ا�الرامية�إ����جابة�ع���  

،�وتظ�ر�1احتياجات�مختلف��طراف�الداخلية�وا��ارجية�ال���تر�ط�ا�عالقة�باملؤسسة�وامل�تمة�بمعلوما��ا

  2:من�خالل�النقاط�التالية��ش�ل�أو���أ�مية��ذه�املعاي�� 

تتطلب�عملية�اتخاذ�القرارات�املقارنة�ب�ن�مجموعة�من�البدائل،�و�ذه�العملية�تتطلب�قوائم��:املقارنة - 

ت،�مالية�معدة�وفق�أسس�موحدة،�و�ما�إن��دف�املحاسبة��و�توف���معلومـات�مفيدة�لصنع�القرارا

قوائم�موج��ا�تلك�الفإن�املعاي���املحاس�ية��س�ل�عملية�املقارنـة�عـن�طر�ـق�توحيد��سس�ال����عد�ب

  املالية؛

�املحاس�ية -  �املعلومات �معا��ة �ال :ت�لفة �إعـداد �أسس �توحيد �املاليةإن �ملت�قوائم خذي��ـو�ضروري

 تحمل�متخذ�القرار �ون�ع��ي�سومتعددة،��ةمعدة�وفق�أسـس�مختلف�القرارات،�فإذا��انت��ذه��خ��ة

�الت ��ذه �ملعا��ة �إضافية �عن��قوائم،�لفة �موحدة ��سس ��انت �إذا �ع��ا ��سـتغناء �املمكـن �من ال��

  ؛طر�ق�املعاي���املحاس�ية

املالية�لد��م�قدرة�محـددة����ف�م�املعلومات��خدمي�القوائممعظم�مست :القدرة�ع���ف�م�املعلومات - 

��ا�ي�ون�من�الصعب�ع���مستخدمسوفق�أسـس�غيـر�موحـدة،��س�ية،�فإذا�تم�إعداد��ذه�القوائماملحا

  س�ا؛ة�نفاملؤسسات�أو�ب�ن�الف��ات�املالية�للمؤسس�ستفادة�م��ا��ش�ل�فعال����إجراء�املقارنات�بـ�ن�

                                                           
1 �� ��سعد، �مصطفى �املعاصرآالء ��عمال �ب�ئة ��� �والتغ��ات �العدد�املعاي���املحاس�ية �ا��امعة، ��قتصادية �للعلوم ��غداد ��لية �مجلة ،

  .264،�ص�2013بمؤتمر�ال�لية،�العراق،�ا��اص�
،�دور�املعاي���املحاس�ية�الدولية����ا��د�من��زمة�املالية�العاملية،�املؤتمر�العلمي�الدو���حسن�عبد�الكر�م�سلوم�و�تول�محمد�نوري� 2

�(تداعيات��زمة��قتصادية�العاملية�ع���منظمات��عمال�: السا�ع ��لية��قتصاد�والعلوم�)ال��ديدات - الفرص��- التحديات ،��دار�ة،

  .14-13ص�،�2009جامعة�الزرقاء،��ردن،�
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إن�املعاي���املحاس�ية�مدعومة�منطقيا�و�ـش���إلـى�نقـاط�التقـاء�املحاسب�ن،�ألنھ�البد� :الدعم�املنطقي - 

 ن��انواإفاملعاي���املحاس�ية����بمثابة�نقطة��لتقاء�ح���و �،من�وجود�نوع�من��لتقاء�بي��م����العمل

  ؛و�لدان�مختلفة�مؤسسات�عملون����

للمعاي���املحاسـ�ية�أ�ميـة�كبيـرة�فـي�جـذب��س�ثمارات،�فاملس�ثمر� :ا�سيابية��س�ثمار�ب�ن�البلدان - 

�ب�ن �املقارنات �بـإجراء �يقـوم �أن �البد �مع�ن �مشروع ��� ��س�ثمر�أموالھ �املمكن��ح�� �من �ال�� املشار�ع

املقارنة��و�إتباع�طرائق�محاس�ية�موحدة�عند��ية�س�ثمار�ف��ا����مختلف�البلـدان،�وإن�مـا��س�ل�عمل

 ؛توفره�املعاي���املحاس�ية�الدوليةاملاليـة،�و�ذا�ما��قوائمإعـداد�ال

 .1املحاسبة�الدولية�املعدة�وفقا�ملعاي�� �خ��ة،��ز�ادة�ثقة�مستعم���القوائم�املالية�����ذه - 

  لمحاسبة�الدوليةل التار����تطور الملحة�عن�: الثا�ي�الفرع

�قبل�   �الزمن، �من �مرحلت�ن �إ�� �الدولية �املحاسبة �ف��ا �ظ�رت �ال�� �التار�خية �ا��قبة �تقسيم يمكن

  2:،�وذلك�كما�ي��1972و�عد�سنة�

�: أوال �سنة ��:1972قبل �املؤتمرات �عقد �ع�� �منصبا ���تمام ��ان �السنة ��ذه �الدولية�قبل وامللتقيات

��ذه� �أ�م �ب�ن �ومن �الدول، �ب�ن �املحاس�ية �املمارسات ��� ��ختالفات �النظر�وإزالة �وج�ات ��� للتقارب

  :املؤتمرات��عدد

 ؛1949،�والذي�عقد�مؤتمره��ول�سنة�)AIC(مؤتمرات�املحاسبة��مر�كية� - 

،�1951،�وعقد�املؤتمر��ول�م��ا�سنة�)UEC(تحاد��ورو�ي�ل����اء��قتصادي�ن�واملالي�ن�مؤتمرات�� - 

 جمعية�محاس�ية�أورو�ية؛�12وقد�ضم�

سنة��املؤتمرات�ذه�،�وتم�عقد�أول�)CAPA(مؤتمرات��تحاد��قلي���ملحاس���آسيا�واملحيط�ال�ادي� - 

1957. 

إ���التأث���ع���املحاسبة�الدولية،�من�خالل�محاولة�وعرفت��ذه�الف��ة�أيضا��س���الدول�الك��ى�  

  :،�وتمثلت�أبرز��ذه�النماذج���3فرض�نماذج�ا�املحاس�ية�ع���الدول�النامية�واملستعمرات�ا��ديثة

  ؛)الفر����خاصة�(�ورو�ي�النموذج�املحاس��� - 

                                                           
إشارة�خاصة�للمعيار�-���تطو�ر�مخرجات�نظم�املعلومات�املحاس�ية��IAS/IFRSمسا�مة�معاي���املحاسبة�الدولية��صالح�الدين�سوالم،�� 1

  .87،�ص�2014،�ا��زائر،�2العدد�،�20املجلد�،�مجلة�التواصل�����قتصاد�و�دارة�والقانون،�-املحاس���الدو����ول 
���ا��زائر����ظل�التوافق�املحاس���املا����IAS/IFRSآفاق�تطبيق�املعاي���املحاس�ية�الدولية��شام�سفيان�صلوا�����و�وسف�بودلة،�� 2

  .27- 26،�ص�2011،�ا��زائر،�1العدد�،�2جلد�امل،�مجلة�الدراسات�املالية�واملحاس�ية،�الدولية
3 �� �الدين، �نور �املحلية�جرد �املحاس�ية �الب�ئة �ظروف �مراعاة �ب�ن �الدولية �املعاي���املحاس�ية �تطبيق ��� �النامية �للدول �املحاس�ية الب�ئة

�الدولية �املحاس�ية ��نظمة �لتأث��ات �و�ستجابة ���سانية �والعلوم �ا��قوق �مجلة �اقتصادية-، �-دراسات ،� �10املجلد ،� �ا��زائر،�1العدد ،

  .354ص�،�2016
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  النموذج�املحاس���ال��يطا�ي؛ - 

 .النموذج�املحاس����مر��ي - 

أسفرت�املؤتمرات�سالفة�الذكر�عن�مرحلة�جديدة�من�التطور����املحاسبة��:1972 ابتداء�من�سنة: ثانيا

الدولية،�إذ�ان�ثق�ع��ا�ميالد�منظمت�ن�محاسب�ت�ن�عامليت�ن��عمل�ع���تقليص��ختالفات�املحاس�ية�ب�ن�

  :بأس��اليا،�عن�طر�ق�املؤتمر�الدو���العاشر�للمحاسبة،�و�ما" سيد�ي"الدول،�وذلك����مدينة�

 ؛1973سنة�) IASC(��نة�معاي���املحاسبة�الدولية� - 

 .1977سنة�) IFAC(��نة��تحاد�الدو���للمحاسب�ن� - 

املنظمات�الداعمة�واملتب�ية�لبعد�التوحيد�والتوافق�املحاس���والت�باإلضافة�ل��نت�ن�السابقت�ن،�ت  

� �ج�ة، �من �املحاس�ية �و�جراءات �تطو�ر�املفا�يم �ع�� �العمل �خالل �من �املعاي���املحاس�ية�الدو��، وتب��

  .الدولية�من�ج�ة�أخرى 

�إصدار�معاي���   �عملية �خالل �من �الدولية �املحاسبة �التأث���ع�� �تم �الزمنية، �املرحلة ��ذه خالل

� ���نة �طرف �من �الدولية �امل�نية�IASCاملحاسبة �املنظمات �اتفاق �الزمنية �ا��قبة ��ذه �ش�دت �حيث ،

� �أنا �الرائدة �الدول �من �لعدد �املحاس�ية�املحاس�ية �واملمارسات �املبادئ �توحيد �إ�� �الس�� �ع�� ذاك،

  .1املستخدمة�ع���املستوى�الدو��

  معاي���املحاسبة�الدولية�مؤسسات: لثالثا�الفرع

�إ���   �سعت �حيث �الدولية، �باملحاسبة ���تم �ال�� �والدولية ��قليمية �املنظمات �من �العديد ظ�رت

�معاي���املحاسبة� ���نة ��� �املنظمات ��ذه �أ�م �وتتمثل �الدول، �مختلف �ب�ن �املحاس�ية �املمارسات تقر�ب

باإلضافة�إ����والذي�حل�محل�ال��نة�سالفة�الذكر،�IASB،�ومجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�IASCالدولية�

معاي���املحاسبة�املالية��،�ومجلسUKو�مم�املتحدة� FASB �مر��ي�مجلس�معاي���املحاسبة�املالية �ل�من

� ��،ASBال��يطا�ي �والتنمية ��قتصادي �التعاون �DECOومنظمة ��ورو�ية ��قتصادية �واملجموعة ،EEC�،

� ��سيو��ن �املحاسب�ن ��AFAواتحاد ��فر�قي �املحاسبة �للمحاسب�ن�AACومجلس �العر�ية �وا��معية ،

�ASCA2 القانوني�ن ،� �الدولية �معاي���املحاسبة �ا���ة��IASBو�عت���مجلس �أنھ �إذ �املنظمات، ��ذه أ�م

� �املا�� �ملعاي����بالغ �املصدرة �الرسمية��IFRSالرسمية �املنظمات �أل�م �التطرق �سنحاول �ي�� �وفيما حاليا،

 .IAS/ IFRSمعاي���املحاسبة�الدولية�ب أو�املتعلقة�املصدرة

  

                                                           
  .355-354،�ص�مرجع�سبق�ذكرهجرد�نور�الدين،�� 1
 .34،�ص�2008،�الطبعة��و��،�الدار�ا��امعية،�مصر،�مبادئ�املحاسبة�املاليةأحمد�محمد�نور�و��اتة�السيد���اتة،�� 2
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  ��IASCنة�معاي���املحاسبة�الدولية� :أوال

اي���املحاسبة�الدولية��ان��ناك�منظمتان�أساس�تان�تتحكمان����توجھ�غاية�تأس�س���نة�معإ���  

� �مجلس �و�ما �الدولية، ��مر��ياملحاسبة �املالية �معاي����FASB معاي���املحاسبة �املالية�ومجلس املحاسبة

تحول�اتجاه�العالم�إ����حادية�القطبية،�و�روز�سيطرت�الواليات�املتحدة��مر�كية� و�عد،�ASB 1ال��يطا�ي�

  .1973سنة��IASCع���مختلف�املجاالت،�تم�تأس�س���نة�معاي���املحاسبة�الدولية�

ال�يئة�املسؤولة�عن�وضع��2001وح���العام��1973انت���نة�معاي���املحاسبة�الدولية�منذ�العام��  

واض���لوتتمثل���مية�الرئ�سية�ل��نة�معاي���املحاسبة�الدولية�������يع�ا�املعاي���املحاس�ية�الدولية،�

وفقا��و��دف��ذه�ال��نة�،2نيةمعاي���املحاسبة�الوطنية�حول�العالم�ع���تحس�ن�وتوحيد��ذه�املعاي���الوط

  3:إ���ملا�ورد����دستور�ا

�و�شر�معاي���املحاسبة -  � صياغة �املالية، �القوائم �إعداد �لدى ���ا �التقيد �يخدم�الواجب �الذي و�الش�ل

 و�عز�ز�قبول�ا�والتقيد���ا����جميع�أنحاء�العالم؛ ،النفع�العام

املحاس�ية�و�نظمة�املتعلقة��عرض�القوائم�العمل��ش�ل�عام�ع���تحس�ن�وتناغم�املعاي���و�جراءات� - 

 .املالية

���لندن،�إذ��انت����بدايا��ا��و���عبارة�عن�منظمة���IASCان�مقر���نة�معاي���املحاسبة�الدولية�  

�امل�تمة� �الدول �ممث�� �من �مجموعة ��� �ذاك �أنا �أعضا��ا �وتمثل �السنة، ��� �مرات �عدة �تجتمع صغ��ة

سنة،�����27أداء�م�ام�ا�ملدة��IASCواملسا�مة����عملية�وضع�املعاي���الدولية�للمحاسبة،�واستمرت���نة�

  .4عدد�الدول�املشاركة����وضع�معاي���محاس�ية�دولية�ا�و ازداد�خالل�ا�عدد�أعضا�

  IASBمجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�: ثانيا

،�ال�يئة�املحاس�ية�الدولية�املسؤولة�عن�وضع�وإعداد��IASBعت���مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�  

� �الدولية �الدولية��IFRSمعاي���التقار�ر�املالية �معاي���املحاسبة ���نة �بدال�عن �املجلس ��ذا �حل �إذ حاليا،

IASC�� �سنة �من �2001بداية �املجلس �يصدر�ا �املعاي���ال�� ��سمية �ذلك �مع �و�غ��ت ،IASBخرى���� عن

� �ال��نة �عن �IASCالصادرة �الدولية �املحاسبة �معاي�� �من ،IASالدولية��� �املالية �التقار�ر �معاي�� إ��

                                                           
،�مجلة�الدراسات�املالية�النظام�املحاس���املا���ا��ديد�ومدى�تنميطھ�مع�املعاي���املحاس�ية�الدوليةالسعيد�قاس���وفرحات�عباس،�� 1

  .6،�ص�2010،�ا��زائر،�1العدد��،1املجلد�واملحاس�ية،
2 �� �السعيد، �محمد �بو�كر�وسعيدا�ي �التقار�ر�املرز�قات �إلعداد �املعاي���الدولية �ارتباط �مدى �والشفافية�) IAS/IFRS(الية باإلفصاح

  .98،�ص�2015ا��زائر،��،1العدد�،�2املجلد�،�مجلة�البديل��قتصادي،�وا�ع�اسا��ا�ع���تطو�ر�التقار�ر�املالية
  .6،�صمرجع�سبق�ذكرهالسعيد�قاس���وسعيدا�ي�محمد�السعيد،�� 3
جمعية�املحاسب�ن�-،�الطبعة��و��،�دار�حمي��ا�لل�شر�-�عر�ب���نة�البحوث�والتطو�ر- IFRSإ����US GAAPإدارة�التحول�من�ل��ا�و�فر،�� 4

  .33-32،�ص�2016،��سكندر�ة،�مصر،�- واملدقق�ن
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IFRS1بذل� �املجلس�،وأصبحت ��ذا �أض�� �كما �واملحاس��، �املا�� �للشق�ن �لتضم��ا �نظرا �وأوسع �أشمل ك

  .IASCيتمتع�بحر�ة�واستقاللية�أك���عما��انت�علية���نة�

  2:فيما�ي���IASBو�ش�ل�عام�تتمثل�أ�داف�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�  

ة�للف�م�والتنفيذ�ع���املستوى�تطو�ر�مجموعة�من�املعاي���املحاس�ية�الدولية�ذات�جودة�عالية،�وقابل - 

 العال��؛

 �عز�ز��ستخدام�والتطبيق�الصارم�ملعاي���املحاسبة�الدولية؛ - 

مراعاة�احتياجات�مختلف�أنواع�وأ��ام�املؤسسات�ملعاي���املحاسبة�الدولية،�حسبما�ي�ون�مناسبا���� - 

 ؛3الظروف��قتصادية�املختلفة

�تضع�املعاي -  �ال�يئات�ال�� �مع �ع���تقر�ب�املمارسات�العمل�بفعالية �من�أجل�العمل ���الوطنية،�وذلك

�التقار�ر� �إلعداد �واملعاي���الدولية �املحلية، �املعاي���املحاس�ية ��ذه �ب�ن �املحاس�ية �والطرق والسياسات

  .املالية

 BT �يئة��مناء: ثالثا

  � �من ��مناء ��يئة �التعی�ن�19تت�ون ���نة �قبل �من �اختیار�م �یتم �قابلة��أمینا، �سنوات �ثالث ملدة

�للتجديد ��عتبار�بأن ��ع�ن ��خذ �مع �للمحاسب�ن��5، �الدو�� ��تحاد �طرف �من ��عینون �بی��م �من أعضاء

)IFAC (،مناء�مسؤولون�عن�و�عت����شر�طة�ال�شاور�املتبادل�مع���نة�التعی�ن�واح��ام�التوازن�ا��غرا���

ال��شارك��مناء����أي�،�و الدولية�إلعداد�التقار�ر�املاليةمؤسسة�املعاي���مختلف��يئات�حوكمة�ومراقبة�

� �تتعلق �فنية �املا��بمسائل �لإلبالغ �حيثاملعاي���الدولية ،�� �عاتق �ع�� �املسؤولية ��ذه �معاي���تقع مجلس

  .4ساءلة�العامةوخاضعون�للم��مناء�مسؤولون�أمام�مجلس�املراقبةغ���أن� املحاسبة�الدولية�فقط،

  SAC س�شاري�للمعاي���املجلس��  :را�عا

  � �املجلس ��ذا �يت�ون �يجتمعون�ثالث�مرات�40من ����ل�سنة،�إذ�ال�ي�ب���أن� ع����قل�عضوا

�املجلس� �رئ�س �و�شارك �الدولية، �املعاي���املحاس�ية �مجلس ��� �عضوا ��س�شاري �عضو�املجلس ي�ون

  .�س�شاري����اجتماعات��مناء

                                                           
1 �� �ع��، �و�لعزوز�بن �عاشور �كتوش �املالية �واملعلومة �للمحاسبة �واملعاي���الدولية �العامة �املالية��،(IAS/IFRS)املحاسبة �الدراسات مجلة

 .56،�ص�2011،�ا��زائر،�1العدد��،2املجلد���ية،واملحاس
- 32ص ،2012العاملية،�بو�رة،�ا��زائر،�،��وراق�الزرقاء�-دروس�وتطبيقات�محلولة- IAS/IFRSمعاي���املحاسبة�الدولية���ضر�عالوي،�� 2

33.  
،�مجلة�إدارة��عمال�والدراسات��قتصادية،�املاليةالتأصيل�النظري�للمحاسبة�وفق�املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�محصول��عمان،�� 3

  .125،�ص�2017ا��زائر،��،1العدد�،�3املجلد�
  ،�Pm 02:06/   05/12/2019: ،�تار�خ��طالعIFRSاملوقع�الرسمي�  4

  www.ifrs.org/groups/trustees-of-the-ifrs-foundation: الرابط
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للمجموعات�و�فراد�الراغب�ن����إعداد�التقار�ر�املالية�من�ذوي��عت���املجلس�أداة�اتصال�رسمية�  

�املختلفة �ا��غرافية �والب�ئات �العملية �ا��لفيات �املشورة�، �تقديم �إ�� �أساسية �بدرجة �املجلس و��دف

ملجلس�املعاي���املحاس�ية�الدولية�فيما�يتعلق�بجدول�القرارات�ال���تحدد�أولو�ات�عملھ،�إضافة�إ���إعالمھ�

  .1نظر�معدي�ومستعم���القوائم�املالية�بوج�ة

 IFRS Foundationمجلس�املراقبة�: خامسا

��دف�توف���رابط�رس���ب�ن��مناء�والسلطات�العامة،�وذلك��2009تم�إ�شاء�مجلس�املراقبة����  

�املسؤوليات �وتتمثل �التقار�ر�املالية، �إلعداد �املعاي���الدولية �ملؤسسة �العامة ��عز�ز�املساءلة �أجل �من

الرئ�سية�ملجلس�املراقبة����ضمان�استمرار��مناء����أداء�واجبا��م�ع���النحو�املحدد����دستور�مؤسسة�

املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية،�وكذلك�املوافقة�ع����عي�ن�أو�إعادة��عي�ن��مناء،�و�جتمع�مجلس�

 .2املراقبة�مع��مناء�مرة�واحدة�ع����قل����السنة

  ��IFRICنة�تفس���التقار�ر�املالية�: اسادس

،�لتحل�IFRICش�ل�مجلس�معای���املحاسبة�الدولیة���نة�تفس��ات�معاي���التقار�ر�املالية�الدولية�  

،�و��تم��ذه�ال��نة�بتفس����عض�النقاط�ا��اصة�ع���ضوء�املعای���املحاس�یة�SICمحل�ال��نة�السابقة�

�و�شر� �وإعداد �املوجودة، �الوطنیة�الدولیة �التوحید ��یئات �مع �ت�سق �كما �التفس���املستقبلية، مشار�ع

  .3لضمان�الف�م�ال��يح�ملختلف�املعاي���املحاس�ية�الدولية

عضوا�یتم��عیی��م�من�قبل��مناء�ملدة�ثالثة�سنوات�قابلة�للتجدید،��14تت�ون��ذه�ال��نة�من�  

  .4ت�ث�ع����ن��ن�تكما�تجدر��شارة�إ���أن�اجتماعا��ا�مفتوحة�ل��م�ور،�و 

  

  

  

  

                                                           
  .74-73،�ص2009،�الطبعة�الثانية،�صنعاء،�اليمن،�-�طار�النظري�والتطبيقي�العم��-  املحاسبة�الدوليةعبد�ا��ميد�ما�ع�الصيح،�� 1
  ،�Pm 04:36/   04/12/2019: تار�خ��طالع�،IFRSاملوقع�الرسمي�  2

  www.ifrs.org/groups/ifrs-foundation-monitoring-board : الرابط
3 �� �محمد، �وحو�� �مرز�� �مرزو�� �معاي���املحاسبة �املحاس��مجلس �للتوحيد �منادية �ك�يئة ��صالح�الدولية �حول �الدو�� �العل�� �امللتقى ،

  .8،�ص�2011املحاس������ا��زائر،�جامعة�ورقلة،�ا��زائر،�
  ،�Pm 06:36/   04/12/2019: ،�تار�خ��طالعIFRSاملوقع�الرسمي�  4

  www.ifrs.org/groups/ifrs-interpretations-committee : الرابط
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  ما�ية�القوائم�املالية: الثا�ي املطلب

بالقوائم�املالية�مرحلة�م�مة�وضرور�ة�ال�يمكن�تجاوز�ا����التطرق�للمفا�يم�ال�لية�املتعلقة��مثلي  

�وأغراض� �وأ�داف�ا �أ�مي��ا �فمعرفة ��خ��ة، �ل�ذه �امل�ونة �العناصر�الرئ�سية �وتقييم �استعراض عملية

  .خطوة�ال�يمكن��ستغناء�ع��ا����دراسة�القوائم�املاليةمستخدم��ا�

  م�املاليةائ�عر�ف�القو : الفرع��ول 

�أو�   �أو�منظمة �أو��يئة �ج�ة �ف�ل �ل�ا، �املعرفة �ا���ة �باختالف �املالية �القوائم ��عار�ف أي�تختلف

� ل�ا�مستخدمطرف�آخر� عادة�من��تختلفوع���أساسات�وتوج�ات��معينة�عرف�ا�وفق�نظرة�أو�م�تما���ا

  .ج�ة�ألخرى،�وفيما�ي����عض��عار�ف�القوائم�املالية

ع���ع���التوا����7و�1عرفت�القوائم��ش�ل�ضم���وفق�ما�ورد����معياري�املحاسبة�الدولية�رقم�  

�عن�" 1:أ��ا �املا�� �لإلبالغ ��ساسية �والوسيلة �املؤسسة ��� �املعلوما�ي �وال�شاط �املحاس�� �الفكر نتاج

املا���وتدفقا��ا�النقدية،�ف���ت�يح�إم�انية�التعرف�ع���التغ��ات����املركز�املا���وحقوق�املؤسسة،�وأدا��ا�

،�فالقوائم�املالية�تمثل�أساس�عملية�اتخاذ�امللكية�وال����عت���الدعامة�الرئ�سية�ال���تقوم�عل��ا�املؤسسة

  ".القرارات

تلك�القوائم�ال����عكس�" 2:بأ��ا�وعرفت�القوائم�املالية�وفق�املجلس�الوط���للمحاسبة�ا��زائر�ة

  ".حالة�ثروة�و�شاط�املؤسسة����ش�ل�ك���وم�ي�ل�يتم�تقديمھ��ش�ل�أسا�������جداول�ومالحظات

���تلك�القوائم�ال���ت��ص�عمليات�املؤسسة�عن�ف��ة�زمنية�" 3:كما�عرف�ا�البعض��خر�كما�ي��

  ".���أدت�إ���الوصول�إ����ذا�املركز�املا��معينة�ت�ون�عادة�ش�ر�أو�سنة،�كما�تو���نتائج��عمال�ال

�ي�� ��ذه��خ��ة�كما ��عر�ف �من��عار�ف�للقوائم�املالية�يمكننا �سبق تلك�القوائم�ال���تب�ن�: مما

  .الوضعية�املالية�للمؤسسة����ش�ل�ك���م�ي�ل�ومنظم�حسب�طبيعة�العمليات

  القوائم�املالية��ساسية: الفرع�الثا�ي

  � �مراحل ��عدة �مر�الفكر�املحاس�� �كب��اتجاذبعرفت �املالية��ا �القوائم �تحديد �حول �مفكر�ھ ب�ن

�املالية �القوائم �من �كب���جدا �عدد �وجود �ظل �ففي �دور�ا، �إعداد�ا �املؤسسات �ع�� �الواجب �،�ساسية

�املحاس�� �امليدان ��� �الفاعل�ن �مختلف �النظر�ب�ن �وج�ات ��،واختالف �تحديد �مدة �طالت املالية�القوائم

                                                           
  .93،�ص2008،�الطبعة��و��،�دار�إثراء،�عمان،��ردن،�ias/ifrs 2007معاي���التقار�ر�املالية�الدولية�خالد�جمال�ا��عارات،�� 1

2 Conseil National de la Comptabilité, modèles d’états financiers : Avis de la commission de 
normalisation des pratiques comptables et des diligences professionnelles, Ministère des finances, p3. 

  .21،�ص�مرجع�سبق�ذكرهأحمد�محمد�نور�و��اتة�السيد���اتة،�� 3
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مع�توجھ�العالم�نحو�التوافق�املحاس������ظل�ما��س����غ������القرن�املا����ساسية،�غ���أن�الوضع��

  .املعاي���املحاس�ية�الدولية�ال���أصبحت�مرجعا�أساسيا����الفكر�املحاس���املعاصروظ�ور�بالعوملة،�

�ملالية��ساسيحدد�مجلس�املعاي���املحاس�ية�الدولية�القوائم�ا   من�خالل��طار�ة�وكيفية�عرض�ا

،�حيث�تضمن�ضرورة�إعداد�املؤسسات���مسة�قوائم�مالية�أساسية،�املفا�ي���ملعاي���املحاسبة�الدولية

  .1حقوق�امللكية�و�يضاحاتة،�باإلضافة�إ����غ���نقديتدفقات�الالو �املركز�املا���والدخل من�تمثلت�����ل

ع���إ���أن�النظام�املحاس���املا���قد�فرض��شارة�بنا�جدر�ي�،دراس�نا�مسار�خطة����إطار�خدمةو  

حددة����املعيار�املحاس���معينة�إعداد�نفس�القوائم�املالية��ساسية�امل�شروطف��ا� املؤسسات�ال���تتوفر

  .�2ول 

  ���ظل�مدخل�خصائص�املعلومات�املحاس�ية�القوائم�املالية�جودة: لثالفرع�الثا

�خصائص�ا�ُ�ع���ع��ا��ش�ل�   �القوائم�املالية ضم���بخصائص�املعلومات�املحاس�ية،�حيث��ستمد

�ش�ل�مباشر�من�خصائص�املعلومة�املحاس�ية،�وذلك��ون�أن��ذه��خ��ة�����ساس�امل�ون�والعنصر�

  .�سا����ألي�قائمة�مالية��انت،�فجودة�القوائم�املالية�من�جودة�املعلومات�املدرجة�ضم��ا

  � �املادة � 8ونصت �رقم �التنفيذي �املرسوم ��156-8من �املتضمن �القانون �أح�ام ع��� 11-07تطبيق

ضرورة�أن�تتوفر�املعلومة�الواردة����القوائم�املالية�ع���خصائص�نوعية�تمثلت����املالئمة�والدقة�وقابلية�

�والوضوح �3املقارنة ،� �ب�ن �املش��ك �املفا�ي�� ��طار �) Fasb(وتضمن �) Iasb(و �من��2010سنة جملة

�والثانو�ة، ��ساسية �واملحاس�ية �املالية �للمعلومات �النوعية ��طار��ا��صائص �اعت����ذا خاصي���حيث

�أساس�ت�ن �خاص�ت�ن �الصادق �والتمثيل �ي��� ،4املالئمة ��وفيما �للمعلومات�تفصيل �النوعية ا��صائص

  :ل��زئية�وج�ة�نظر�الباحث�التقسيم�الذي��عتمد�ع���املحاس�ية�وفق

  

  

                                                           
   .78-77،�ص�2017،�مؤسسة�شباب�ا��امعة،��سكندر�ة،�مصر،�معاي���املحاسبة�الدوليةمجدي�سالمة�محمود،�� 1
2 �� �محمد، �املفراس �النظام �تطبيق �املاليةا�ع�اسات �للقوائم � �املا�� �التحليل �ع�� �املا�� �ألج�زة�–حاس�� �الوطنية �املؤسسة �حالة دراسة

سنوات�من�املمارسة،�املركز�ا��ام����10ملتقى�تقييم�تطبيق�النظام�املحاس���املا����عد� ،- بالعلمة�والية�سطيف�(AMC)القياس�واملراقبة�

  .2،�ص2019بر�كة،�ا��زائر،�
واملتضمن��2007نوفم����25املؤرخ�����11-07املتضمن�تطبيق�أح�ام�القانون��2008ماي��26مؤرخ�����156-08مرسوم�تنفيذي�رقم�  3

  .12،�ص8�،2008،�ا��زائر،�املادة�27،�ا��ر�دة�الرسمية،�العدد�النظام�املحاس���املا��
دراسة�-  ias/ifrsاي���التقار�ر�املالية�الدولية�جودة�القوائم�املالية�للمؤسسة�ا��زائر�ة����ظل�تب���معأمينة�حفاصة�وعباس�فرحات،�� 4

� �الكب��ة �ع�ن ��سمنت �ملؤسسة �وال- SCAEKميدانية ��قتصادية �العلوم �مجلة ،� �التجار�ة، ��سي���والعلوم �11املجلد ،� �ا��زائر،�2العدد ،

  .89،�ص2018
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  :وتنقسم�إ���خاص�ت�ن��ما : ا��صائص��ساسية: أوال

يقصد���ا�أن�ت�ون�املعلومات�املحاس�ية�ذات�صلة�أو�ارتباط�بالقرار�املزمع�اتخاذه،�أي��أ��ا��:املالئمة -

ؤثرة�وال���املتؤثر�ع���القرار�املتخذ�من�جانب�مستخدم�ا،�و�تحقق�ذلك�باس�بعاد��ل�املعلومات�غ���

 2:،�وللمالئمة�ثالث�خصائص�ثانو�ة���1منھتمثل�حشوا�ال�طائل�

أن�تأ�ي����الوقت�املناسب،�فتأخر�ا��صول�ع���املعلومات�ي�ون�ع���حساب�فائد��ا،�ف�لما�تأخرت� .1

 املعلومة��لما�نقصت�منفع��ا؛

�التوقعات� .2 ���ة �مدى �من �التحقق �إم�انية �خالل �من �راجعة، ��غذية �بقيمة �تتم���املعلومات أن

متخذ�القرار����التحقق�من���ة�قراراتھ�السابقة�ل�ي��ستمر�ف��ا�أو�يقوم��السابقة،�وذلك�ل�ساعد

 بت��يح�تلك�القرارات�إذا��ان�اتخاذ�ا�حينذاك�خاطئا؛

أن�تتم���املعلومات�بقيمة�ت�بؤ�ة،�أي�أن��ساعد�متخذ�القرار����أن�يحسن�من�احتماالت�التوصل�إ��� .3

 .ت�بؤات�صادقة�عن�نتائج��حداث�املتوقعة�مستقبال

�ع����ذه�ا��اصية�إم�انية��عتماد�ع���املعلومات�املقدمة،�أي�أن�تجعل�متخذ�القرار�يثق��:وثوقيةامل -

 :��ا،�ولتحقيق�ذلك�يجب�توافر�ثالث�خصائص�ثانو�ة

1. � �أي �البحث، �موضوع �الظا�رة �تمثيل ��� �املعلومات �أرقام�صدق �مع �املالية �العملية �طبيعة تطابق

 املعلومة�املقدمة�ع��ا؛

املوضوعية�أو�قابلية�التحقق،�أي�لو�أن�أي�محاسب�آخر،�إذا�أعاد�عملية�القياس�املحاس���لتوصل� .2

 إ���نفس�النتائج؛

ا��ياد،�أي�أن�ت�ون�املعلومات�املحاس�ية�خالية�من�التح���ملص��ة�فئة�معينة�من�املستخدم�ن،�أي� .3

 .اتخدم�ن�ع���مصا���غ���ا�من�الفئال��غلب�مصا���فئة�معينة�من�املست

 :وتتمثل��ذه��خ��ة�فيما�ي���:ا��صائص�الثانو�ة: ثانيا

�للمقارنة - ��:القابلية �محاس�ية �معلومات �تقديم ���ا �املو�قصد �ب�ن �املقارنات �بإجراء ت�ؤسسا�سمح

،�فذلك�يز�د�من�فائدة�املعلومات،�ألنھ��سمح�بتقييم�مركز�ووضع�املؤسسة�املماثلة����نفس�الصناعة

 .باملؤسسات�املماثلةاملعنية�مقارنة�

استخدام�طرائق�وسياسات�محاس�ية�متماثلة�لدى�املؤسسات�����قارنة�السليمةطلب�قابلية�املوتت  

معا��ة�نفس�العمليات�أو��حداث،�ف�لما�ارتفعت�درجة�قابلية�املقارنة�ازدادت�فائدة�املعلومات����

  .دراسة�وتفس���التغ��ات�ع���مدى�عدة�سنوات

                                                           
  .24،�ص�2012الثانية،�دار�إثراء�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��ردن،�،�الطبعة�مبادئ�املحاسبة�املاليةرضوان�حلوة�حنان�ونزار�فليح�البلداوي،�� 1
  .25-24،�صاملرجع�السابق  2
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�والثبات - �نفس��:��ساق �نتائج �مقارنة ���ا �و�قصد �للمقارنة، �القابلية ���اصية �مكملة �خاصية ��

� �يتطلب �و�ذا �مختلفة، �محاس�ية �لف��ات �السياسات�املؤسسة �نفس �إتباع ��� �الثبات �املؤسسة من

 .1املحاس�ية

محددين��،���إطاره�املفا�ي��قد�اختار� (FASB)أن�مجلس�معاي���املحاسبة�املالية�وتجدر��شارة�إ���  

يجب�أخذ�ما��ع�ن��عتبار،�حيث�يتمثل��ول����ضرورة�أن�تتجاوز�منفعة� النوعية�أو�قيدين�للمعلومة

  .2املعلومة�ت�لف��ا،�أم�الثا�ي�فيتمثل����أن�ت�ون�ذات�أ�مية��س�ية

�م�ا�،�غ���أننا�اكتفينا�بأاملتعلقة�باملعلومة�املحاس�ية�ثانو�ة���أيضا�إ����عدد�ا��صائص�الكما���ش  

  .أغراض�دراس�ناخدمة����حدود�وذلك�

  أ�داف�القوائم�املالية: را�عالفرع�ال

�املالية   �للقوائم �نموذجية �أ�داف �ع�� �مر�التار�خ �ع�� �الفكر�املحاس�� �رواد �يتفق �يضع�لم �ف�ل ،

أ�داف�القوائم�املالية�مع�تطور�تطورت�و ،�حسب�خلفيتھ�الفكر�ة�ونظرتھ�ل�او�حدد�ل�ذه��خ��ة�أ�داف�

� �واملعاي���الدولية �املحلية �املحاس�ية �و �نظمة �مستخدم��ا، �احتياجات �أ�داف�تزايد �ترتبط �عام و�ش�ل

�عام ��ش�ل �املحاسبة �بأ�داف �املالية �و�فصاح�القوائم ��عالمية �الوظيفة ��� �اش��اك�ما �خالل ،�من

  3:لتاليةو�مكننا�تحديد�أبرز�وأ�م�أ�داف�ا����النقاط�ا

�و�شاط� -  �بملكية �عالقة �ل�ا �ال�� ��طراف �ملختلف �واملفيدة �وال�افية �الالزمة �واملعلومات توف���البيانات

 ؛املؤسسة�سواء��ش�ل�مباشر�أو�غ���مباشرة

 توضيح�قوة�املركز�املا���للمؤسسة������ظة�زمنية�معينة؛ - 

 ؛4تقييم�نوا���القوة�املالية�للمؤسسة�لف��ة�زمنية�معينة - 

 ن�يجة�العمليات�و��شطة�ال���قامت���ا�املؤسسة�خالل�ف��ة�زمنية�معينة؛تحديد� - 

  

 

                                                           
دراسة�استطالعية�لعينة�- أثر�استخدام�املحاسبة��بداعية�ع���جودة�القوائم�املالية�شيخ�عبد�القادر�وزعرور��عيمة�و�وقناديل�محمد،�� 1

  .197ص�،2018،�ا��زائر،�4العدد�،�2املجلد�،�JFBE،�مجلة�اقتصاديات�املال�و�عمال�-من�املؤسسات��قتصادية�بوالية��سكرة
محاولة�تحليل�عالقة�ا��صائص�النوعية��ساسية�للمعلومات�املحاس�ية�بمستوى��فصاح�املحاس�������خضر�عزي�ورابح�طو�رات،�� 2

�،�مجلة-اسة�ع���عينة�من�خ��اء�املحاسبة�ومحافظي�ا��سابات�با��زائردر �-) IAS-IFRS(القوائم�املالية�وفق�معاي���املحاسبة�الدولية�

  .260،�ص2018،�ا��زائر،�1العدد�،�14املجلد�اقتصاديات�شمال�إفر�قيا،�
3 �� �يح��، ��اشم �وز�اد �ا��بيطي �محسن �املاليةقاسم �القوائم �ومناقشة �تحليل �لبنان، �ب��وت، �الدار�النموذجية، ��و��، �الطبعة ،2011�،

  .25ص
4  � ���اتھ، �السيد �و��اتھ �نور �محمد �أحمد �املالية �املحاسبة �ملعاي���املحاسبة��- مبادئ �طبقا �املحاس�ية �و�جراءات �واملفا�يم املبادئ

  .22،�ص2008،�الدار�ا��امعية،��سكندر�ة،�مصر،�-الدولية�واملصر�ة�
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 ؛1تقديم�معلومات�عن��ل�من�الوضع�املا���ونتائج�املؤسسة�وقو��ا�املالية�لف��ة�زمنية�معينة - 

توف���املعلومات�املتعلقة�ب�تائج��عمال�و�غ��ات�الوضع�املا���ملختلف�الفئات�ال����ستخدم�ا����اتخاذ� - 

 ؛2القرارات

 .3تقديم�معلومات�مالية�مناسبة،�موثوقة،�قابلة�للمقارنة�ومن�املمكن�ف�م�ا - 

�الذكر�   �سالفة ���داف �تحقيق �وا��طواتو�غية �الشروط �مراعاة �املؤسسة �ع�� �و�سس�يجب

  4:أثناء�إعداد�ا�للقوائم�املالية،�وفيما�ي���أ�م�ا�التالية

 واملف�ومة�أثناء�إعداد�القوائم�املالية؛استخدام�الش�ل�العم���واملصط��ات�الس�لة� - 

 ؛5،�وتضمي��ا�باملعلومات�ال���تحقق�خاصية�املقارنةتبو�ب�عناصر�القوائم�املالية�و�سمي��ا�وترقيم�ا - 

 معتمدين����ذلك�ع���ف��ة�القائمة�وف��ة��ساس؛القوائم�املالية�ب�سب��غ����ل�بند�من�بنود�ا��إرفاق - 

�يضاحات،�حيث��عت����ذه��خ��ة�مكمال�أساسيا�ل�ل�القوائم�املالية��إرفاق�القوائم�املالية�بقائمة - 

 �خرى؛

�ا���ات� -  �تحتاج�ا �ال�� �واملعلومات �البيانات �من ��حتياجات �اختالف ��عتبار ��ع�ن ��خذ ضرورة

املختلفة،�مما��ع���أن��عد�القوائم�املالية����ظل���داف�ال���يتوقع�أن�تحقق�الفائدة�الحتياجات�

 ؛�6ملستخدم�ن�املتعددينا

 - � �قبل��خذ �من �املالية �القوائم ��� �الواردة �البيانات �وف�م �الستخدام �املختلفة ��عتبار�القدرات �ع�ن

�املحتمل�ن �املتعددين �مجال��،املستخدم�ن ��� �وخ����م �واملحاس�ية ��دار�ة �ثقاف��م �درجة �حيث من

 .7بقةالتعامل�مع�تلك�البيانات�خالل�ف��ة�أو�ف��ات�زمنية�سا

�صادقة������ظة�من�وج�ة�نظر�الباحث�و�بقى�ال�دف��سا����للقوائم�املالية�   �و�إعطاء�صورة

�النقدية �وتدفقا��ا �ا��اصة �وأموال�ا �وخصوم�ا �وأصول�ا �للمؤسسة �املالية �الوضعية �عن �معينة ،�زمنية

                                                           
،�مر�ن����ظل�التوجھ�نحو�معاي����بالغ�املا���الدوليةمدى�أ�مية�محتوى�القوائم�املالية�للمس�ثحكيم�شبوطي�و�را�يم�ع���عباس،�� 1

  .219،�ص�2018،�ا��زائر،�1 العدد،�2املجلد�لدراسات��قتصادية،�مجلة�شعاع�ل
2 �� �سعيدة، �الدوليةرح�ش �املا�� �معاي����بالغ �مع �املا�� �املحاس�� �النظام �وفق �املالية �القوائم �توافق �العمدى �املجلة �املستقبل�، لمية

  .203،�ص2015،�ا��زائر،�1العدد�،�3املجلد� صادي،�قت
  .19،�ص�2009،�دار�نوميديا،�قسنطينة،�ا��زائر،�IAS/IFRSاملعاي���املحاس�ية�الدولية�غانم�شطاط،�� 3

4 �� �خمي��، �وفر�د �دباش �أم��ة �املالية ��وراق �سوق ��� ��س�ثمار�ة �القرارات �اتخاذ ��� �املالية �القوائم �-مسا�مة �حالة �من�دراسة عينة

  .24،�ص�2007،�ا��زائر،�2العدد�،�2املجلد�ت��عمال�والتجارة،�،�مجلة�اقتصاديا-املس�ثمر�ن�ببورصة�ا��زائر
دراسة�حالة�مؤسسة�البناء�-أ�مية��فصاح�املحاس���للقوائم�املالية����ظل�النظام�املحاس���املا���عمارة�ياسمينة�وخديجة�ب��يا�ي،�� 5

  .11،�ص�2018،�ا��زائر،�1العدد�،�1املجلد�،�- وحدة�املدية�ل��نوب�وا��نوب�الكب�� 
  .26،�ص�مرجع�سبق�ذكرهقاسم�محسن�ا��بيطي�وز�اد��اشم�يح��،�� 6
  .نفسھ  7
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� �رشيدة �قرارات �اتخاذ �املستخدم�ن �ملختلف �ي�يح �مما �وموثوق �ومالئم �وصادق �مفصل �التوقيت��ش�ل ��

  .املناسب

�ا��دول�املوا��،�   و�غية�التفصيل��ش�ل�أك������أ�داف�القوائم�املالية�وأسس�إعداد�ا��ستعرض

  1:والذي�يو����ش�ل�دقيق��ل�ما�سبق�وذلك��التا��

  فائدة�وأ�داف�إعداد�القوائم�املالية): 1(ا��دول�رقم�

  املالية�دف�القائمة�  فائدة�القائمة�املالية  القائمة�املالية

  )قائمة�املركز�املا��( امل��انية��قائمة

عرض��صول�وا��صوم��ش�ل�

منظم�ووفق�أسس�السيولة�

  .و�ستحقاق�ع���التوا��

تحديد�املركز�املا���للمؤسسة�بدقة،�

وحالة��ل�من�أصول�وخصوم�

  .وموجودات�املؤسسة

  قائمة�حساب�النتائج

عرض��يرادات�والت�اليف��ش�ل�

ي�يح�للمستخدم�متقابل،�مما�

  .إم�انية�املقارنة��س�ولة�ودقة

تحديد�ن�يجة�املؤسسة�أ����ر�ح�أم�

خسارة�باالعتماد�ع���مقابلة��ل�من�

�يرادات�واملصار�ف�لنفس�الف��ة�

  .الزمنية

  قائمة�التدفقات�النقدية
مقابلة�ومقارنة�التدفقات�النقدية�

  .الداخلة�وا��ارجة

تحديد�موقف�املؤسسة�من�ناحية�

  .السيولة�النقدية

  قائمة��غ����موال�ا��اصة
دراسة�حركة�ملكية��موال�ا��اصة�

  .ب�ن�أول�وآخر�مدة

ت�بع�حركة��موال�ا��اصة�وتحديد�

  .أسباب��غ���ا

�فصاح�املحاس���عن�القوائم�املالية�إلياس�شا�د�وعبد�النعيم�دفرور،�من�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع��� :املصدر –

،�مجلة�الدراسات�املالية�واملحاس�ية�- دراسة�مقارنة-املحاسبة�املالية�ووفق�املعاي���املحاس�ية�الدولية�وفق�نظام�

  .151،�ص�2016،�ا��زائر،�5العدد�،3املجلد�و�دار�ة،�

  لقوائم�املالية�ل ةستخدم�طراف�امل: �امسالفرع�ا�

�ت�نوع�التقسيمات�والتص�يفات�املعتمدة����   �القوائم�املالية، فالبعض�يصنف�م�تبو�ب�مستخدمي

� ��خر�إ�� �البعض �و�صنف�م �وخارجي�ن، �داخلي�ن �مستخدم�ن �وغ���مباشر�ن"إ�� �مباشر�ن  2"مستخدم�ن

�ا��... �التا��، �الش�ل �العنصر�وفق ��ذا �أطراف �استعراض �اختار�الباحث �ع���و  ،وقد �فيھ �اعتمدنا الذي

  :سة�وأ�مي��ا،�وفيما�ي���تفصيل�ذلكرجة�العالقة�مع�املؤسترتي��م�وفق�د

�املس�ثمر  :س�ثمرونامل .1 �من�و �عت�� �نوعان �و�وجد �املالية، �للقوائم �املستخدمة ��طراف �أ�م ن

� �حيث �املستقبليون، �املس�ثمرون �وثان��م �ا��اليون، �املس�ثمرون �أي �املالك �أول�م �عت���املس�ثمر�ن،
                                                           

- �فصاح�املحاس���عن�القوائم�املالية�وفق�نظام�املحاسبة�املالية�ووفق�املعاي���املحاس�ية�الدولية�إلياس�شا�د�وعبد�النعيم�دفرور،�� 1

  .151،�ص�2016،�ا��زائر،�1العدد�،�3املجلد�ملحاس�ية�و�دار�ة،�،�مجلة�الدراسات�املالية�وا-مقارنة�دراسة
2 �� �يوسفي، �ورفيق �العز�ز�قتال �عبد �للمشرو�ات �الرو�بة �ملؤسسة �املا�� �ال���يص ��� � �املالية �للقوائم �املحاس�� ��فصاح - 2012(دور

  .219-218ص،�2018،�ا��زائر،�1العدد�،�3جلد�امل،�مجلة�البحوث��قتصادية�املتقدمة،�)2015
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�يحيث���تم�مقدمملؤسسة،�الرأسمال��و��م�املالك�ن��أك���املستخدم�ن�للقوائم�املالية�أ�مية،املالك�

� �املال �رأس �اتخاذ �ع�� ��عي��م �وال�� �املالية �القوائم �تحتو��ا �ال�� �الباملعلومات �أما�قرار مختلف ات،

�قرارا��م��بال �اتخاذ �أجل �من �وذلك �املالية �للقوائم �أيضا �يحتاجون �ف�م �املحتمل�ن �للمس�ثمر�ن سبة

 .���1املؤسسة�صاحبة�القوائم�من�عدمھاملتعلقة�بجدوى��س�ثمار�

�و�س�ثمار�ة،� :�دارة .2 �وال�شغيلية �التمو�لية �قرارا��ا ��� �املالية �القوائم �معلومات ��دارة �ستخدم

�عت���،�حيث�فاملتغ��ات�ال����عتمد�ع���القوائم��املالية��عد�متغ��ات�م�مة����اتخاذ�القرارات�املالئمة

 .2للمؤسسة�مصدرا�م�ما�وموثوقا�للمعلومات�دارة�القوائم�املالية�

� :العمال .3 �ور�حي��ا، �استقرار�املؤسسة �مدى �معرفة ��� �املالية �القوائم �واملوظفون �العمال ملا��ستخدم

�املؤسسة� �بقدرة �املتعلقة �باملعلومات �أيضا ���تمون �كما �واستمرار�وظيف��م، �ضمان �تأث���ع�� �من ل�ما

 .3قدر��ا�ع����سديد�أجور�م�وم�افآ��م�ومزايا�مع����يفاء�بال��اما��ا،�ومدى�

�ستخدم��ل�من�املقرضون�واملوردون�القوائم�املالية�للمؤسسة����معرفة�مدى� :املقرضون�واملوردون  .4

�املؤسسة ���ا �تدين �ال�� �حقوق�م �ع�� �حصول�م �و���يص�اتجا��م�إم�انية �تحديد �إ�� �باإلضافة ،

�ومدى �للمؤسسة �ا��الية ��ئتمانية �ال��اما��ا�املستقبلية�قدر��ا�الوضعية ��سديد �ترتبط�ع�� �حيث ،

  .�4ذه��خ��ة�بقرارات�التعامل��ئتما�ي�مع�املؤسسة�من�عدمھ�مستقبال

�ا��صول��:العمالء .5 �املالية�من�أجل �لقوائم�ا مثل�بقية�املستخدم�ن��خر�ن،�يحتاج�عمالء�املؤسسة

إم�انية�ضمان�املؤسسة�الحتياجا��م�،�ومدى�و�اع���معلومات��سمح�ل�م�بتقييم�استمرار���ا�وآفاق�نم

�للمعلومات�املتعلقة�باألسعار�والتخفيضات�و�ل�ما�يتعلق� ع���مدى�مع�ن،�كما�يحتاج�العمالء�أيضا

 .�5عملية�البيع�وما��عد�ا�من�خدمات�وآجال�لل�سديد

�ا��كومية .6 �و�طراف �و �:ا���ات �للمؤسسات �املالية �للقوائم �ا���ومات �تحتاج �أجل إجراء�من

�للبلد �الصناعية �املوارد �وتخصيص �الوطنية �القوائم� ،�6حصاءات �خالل �من �ا���ومات �تقوم كما

                                                           
1 Suh Collins Suh,  The role of financial statement in the investment decisions of a micro finance 
institute -case study Bamenda police cooperative credit union limited (BAPCCUL Yaounde)-, 
centria university of applied sciences, USA, 2017, p 7. 

2 �� �فوس��، �جورج �املالية �القوائم �العر�ية�-تحليل �اململكة �الر�اض، �دار�املر�خ، �فال، �محمد �ولد �وإبرا�يم ��اجي�� �أحمد �ع�� �خالد �عر�ب

  .31- 26،�ص�2011السعودية،�
  .9،�ص�مرجع�سبق�ذكرهحكيم�شبوطي�و�را�يم�ع���عباس،�� 3

4 Directives de comptabilité et d'information financière pour les petites et moyennes entreprises, 
Orientations pour les PME du niveau 3, Conférence des nations unies sur le commerce et le 
développement, Nations unies, New York et Genève; 2009, p2. 
5 Luca Mihaela and Teaching Assistant, Regarding the users of financial statements and their 
information needs, Studies and scientific researches, edition 13, Romania, 2008, p53. 
6 Ibrahim A Ganiyu, Regulatory and Conceptual Framework for Financial Statements (updated - 

2019), Professional Lecture Note extract, UK, 2019, p2. 
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�املؤسسات� �لبعض ���ا �املسموح �العائد �ومعدالت �الضرائب �أنواع �مختلف �بتحديد �للمؤسسات املالية

 .1بمراقبة�أ�شطة�املؤسسات�ونواتج�اذات�الطبيعة�ا��اصة،�كما�تراقب�ا���ومات�من�خالل�ا�

مسا�مة��ذه��خ��ة�����قتصاد�الوط��� عرفةالقوائم�املالية�للمؤسسات�مل��تم�ا��م�ور�ب�:ا��م�ور  .7

�من� �العمل �عن �الباحثة �الفئة ��عض ���تم �كما �املجتمع، �رفا�ية �تحقيق ��� �مسا�م��ا �ومدى للبلد

�عا ا��م�ور  �و�ش�ل ���ا، �يتعلق �ما �و�ل �املؤسسات ��ذه ��� �املتاحة �العمل �مناصب �بمعرفة تتعدد�م

 .2احتياجات�واستخدامات�ا��م�ور�للقوائم�املالية�بتعدد��طراف�والفئات�املش�لة�لھ

و�ش�ل�عام�وتكميال�ملا�سبق�من�معلومات�عن�مستخدمي�القوائم�املالية،�ارتأينا�أن�ن��ص��ش�ل�  

  3:عم���مختلف�املستخدم�ن�واحتياجا��م����ا��دول�املوا��

 واحتياجات��طراف�املستخدمة�للقوائم�املاليةا�تمامات�): 2(ا��دول�رقم�

  ��تمام/ �حتياج�  املستخدم

  املستخدم�ن
�معلومات� �و�حتاجون �الس�ثمارا��م، �ا��و�ر�ة �واملخاطر �املؤسسة �بر�حية ��تمون

  .التخاذ�قرارات�الشراء�أو��حتفاظ�أو�بيع��س�ثمار

  .املالئمة��تمون�باتخاذ�القرارات�ال�سي��ية�  �دارة

  .��تمون�باستقرار�املؤسسة�ور�حي��ا�وقدر��ا�ع���الوفاء�بال��اما��ا�املالية�اتجا��م  املوظفون 

  .��تمون�بقدرة�املؤسسة�ع����سديد�ما�تدين�بھ�اتجا��م�من�قروض�وفوائد  الدائنون�واملوردون 

  الز�ائن
�ب �م�تمون �توف�� �مواصلة �ع�� �وقدر��ا �املؤسسة �السلع�استمرار�ة �من احتياجا��م

  .وا��دمات

ا���ات�و�طراف�

  ا��كومية

�السياسة� �بتحديد �و�قومون �والتعليمات، �بالقوان�ن �املؤسسة �ال��ام �بمدى ��تمون

  .الضر��ية�وإعداد��حصاءات�و�شر�ا

  ا��م�ور 
م�تمون�باملسا�مة�العامة�����قتصاد�الوط��،�ومدى�خلق��ذه�املؤسسات�ملناصب�

  .عمل

   :من�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���:املصدر –
Boukssessa Souhila Kheira, Présentation des états financiers selon le référentiel IAS/IFRS, 
Revue algérienne d'économie et gestion, Volume 10, Numéro 3, Algérie, 2016, P100-101. 

  

  

  

                                                           
  .33،�صمرجع�سبق�ذكرهجورج�فوس��،�� 1
  .9،�ص�مرجع�سبق�ذكرهحكيم�شبوطي�و�را�يم�ع���عباس،�� 2

3 Boukssessa Souhila Kheira, Présentation des états financiers selon le référentiel IAS/IFRS, Revue 
algérienne d'économie et gestion , Volume 10, Numéro 3, Algérie, 2016, P100-101. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/154
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  الدولية املحاسبة�عاي�� مل�فا�يمي�طار�امل :املبحث�الثا�ي

 إذ محاس��، معيار أو نظام ألي املرج�� و�ساس النظر�ة ا��لفية عام �ش�ل املفا�ي�� �طار مثلي  

 �طار �ساعد حيث املالية، والقوائم املحاس�ية املعاي�� ومستعم�� معدي من ل�ل عمقا يمثل �طار �ذا أن

 �س�ل كما موجودة، أخرى  تفس�� أو جديدة محاس�ية معاي�� إصدار �� املحاسبة معاي�� مجلس املفا�ي��

�ا�،1العالقة ذوي  �طراف ملختلف املالية القوائم وقراءة إعداد عملية �خالل �من �سنقدمھ �لنقاطو�و�ما

  .املوالية

  الدولية�املحاسبة�املفا�يمي�ملعاي�� �طار� ما�ية: �ول املطلب��

�خالل   �التعار�ف�من �أبرز �عرض �سنحاول �املطلب �ملعاي�����ذا �الدو�� �باإلطار�املفا�ي�� املتعلقة

  :املحاسبة�الدولية،�باإلضافة�إ���تحديد�جملة�من���داف�ال����س����ذا��طار�لتحقيق�ا،�وذلك�كما�ي��

  املحاسبة�الدوليةملعاي����عر�ف��طار�املفا�يمي�: الفرع��ول 

  ��� ��طار�املفا�ي�� �مف�وم �حددت �ال�� �التعر�فات �من �العديد �الدوليةيمعاي���املحاس�للتوجد ،�ة

  :نتطرق�لبعض�ا�فيما�ي��و 

  � �الدولية �معاي���املحاسبة �مجلس �لرؤ�ة �وفقا ��طار�املفا�ي�� �أنھ��IASBعرف �طار�الذي�: "ع��

وعناصر�القوائم�املالية�ومفا�يم��،والصفات�النوعية�للمعلومات�ال���تتضم��ايحدد�أ�داف�القوائم�املالية�

���ا �املتعلقة �والقياس �معاي���املحاسبة��،�ع��اف �مجلس �ملنظور �وفقا �املال �رأس �ع�� �املحافظة ومفا�يم

ھ�و�عديل���وضعھ��IASBمجلس��يھ،�وت�بع�أ�ميتھ�من��ونھ�املرجع��سا����الذي��س�ند�إلIASBالدولية�

إذ�"،�IPSASB"2و�و�ذات��طار�الذي��ستخدمھ�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�للقطاع�العام��،لمعاي��ل

�تطو�ر�املعاي���الدولية� ��� �املجلس �توجھ �ال�� �للتقار�ر�املالية ��ساسية �املفا�يم ��طار�املفا�ي�� يحدد

�املعاي��  �ت�ون �أن �ضمان �ع�� ��ساعد �حيث �التقار�ر�املالية، �وأن��إلعداد �النظر�ة �الناحية �من م�سقة

املعامالت�املماثلة��عامل�بالطر�قة�نفس�ا،�وذلك�لتوف���معلومات�مفيدة�للمس�ثمر�ن�واملقرض�ن�والدائن�ن�

  .3"�خر�ن

                                                           
1 �� �تيجا�ي، �و�الر�� �محمد �فراس �الدولية �املرجعية �ظل ��� �املا�� �املحاس�� �النظام �نقدية-تقييم �تحليلية �العلوم��،-رؤ�ة �مع�د مجلة

  .623-622،�ص2020،�ا��زائر،�1العدد�،�23املجلد��قتصادية،�
  .12،�ص2014،�مطبعة�جامعة�قاصدي�مر�اح�ورقلة،�ا��زائر،�2015مطبوعة�مختصر�معاي���املحاسبة�الدولية�خالد�جمال�ا��عارات،�  2
  :)10:37pm( 18/05/2019: تار�خ��طالع ،IFRSاملوقع�الرسمي�  3

 www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/conceptual-framework   



  �طار�املرج���املحاس���الدو��: الفصل��ول �

20 
 

نظام�متماسك�" 1:فيعرف��طار�املفا�ي���كما�ي���FASB �مر�كيةأما�وفقا�ملجلس�معاي���املحاسبة�  

� �أساسية �و�مبادئ �أ�داف �املحاسبة�من �وحدود �دور �طبيعة، �وتب�ن �معاي���صلبة، �إ�� �تؤدي مرتبطة،

  ".والقوائم�املالية

  � �است�تاج �يمكننا �لإلطار�املفا�ي�� �املاضي�ن �التعر�ف�ن �أو�من �القاعدة �يمثل ��طار�املفا�ي�� أن

� �ونوعية ��خ��ة ��ذه �أ�داف �يحدد �حيث �املالية، �القوائم �إلعداد �النظر�ة �أو�ا��لفية املعلومات��ساس

�واحتياجا��م �مستخدم��ا �إ�� �باإلضافة �ف��ا، �والقياس �وعرض�ا �إعداد�ا �وأسس �ضم��ا �ج�ة،��الواردة من

�أ �إصدار�معاي���جديدة ��� �الدولية �معاي���املحاسبة �مجلس �إليھ ��س�ند �الذي �أخرى�و�ساس و��عديل

معياًرا�وال�يمكن�بأي�حال�من��حوال��طار�املفا�ي���ل�س�موجودة�من�ج�ة�أخرى،�كما��ست�تج�أيضا�أن�

  .أن�يحل�محل�معيار�محاس��

  ة�الدوليةحاسبامل�ملعاي�� �طار�املفا�يمي��أ�داف: الثا�يالفرع�

  2:���جملة�النقاط�التالية�للمعاي���املحاس�ية�الدولية�و�مكننا�ت��يص�أ�م�أ�داف��طار�املفا�ي��  

 ���تطو�ر�املعاي���الدولية�املستقبلية�للمعلومة�املالية؛�IASBمعاي���املحاسبة�الدولية�مساعدة�مجلس� - 

 - � �مساعدة �مجلس �الدولية �البيانات��IASBمعاي���املحاسبة �عرض �وإجراءات �اللوائح ��عز�ز�ت�سيق ��

�معاي��� �بموجب ���ا �املسموح �املحاس�ية ��ج��ادات �مجال �لتقليل �وتوف����ساس �املالية، واملعلومات

 الدولية؛�املحاسبة

 مساعدة�ال�يئات�الوطنية�ع���تطو�ر�املعاي���املحاس�ية�املحلية؛ - 

،�والتعامل�مع�الدولية��املحاسبةمعاي���مساعدة�املسئول�ن�عن�إعداد�القوائم�املالية�من�أجل�تطبيق� - 

 ؛���ال�تزال�تتطلب�معياًرا�دولًيا�مور�ال

�معاي����ةمساعد -  �بمتطلبات �مقارنة �املالية �القوائم �معلومات �حول �رأي �ت�و�ن ��� �ا��سابات مراج��

 املحاسبة�الدولية؛

�املحاسبةعاي���املالية����تفس���معلومات�القوائم�املالية�املعدة�وفًقا�مل�علوماتمساعدة�مستخدمي�امل - 

 ؛الدولية

�معاي���املحاسبة -  �مجلس ��عمل �امل�تم�ن �تزو�د ��� �لتطو�ر��املساعدة �مقار�تھ �عن �بمعلومات الدولية

 .املعاي��

  

                                                           
  .54،�ص2002،�ا��زائر،�1العدد�،�1املجلد�،�مجلة�الباحث،�"تجر�ة�ا��زائر"إش�الية�التوحيد�املحاس���مدا�ي�بلغيث،�� 1

2 Odile Barbe-Dandon et Laurent Didelot, Maitriser les IFRS, groupe revue fiduciaire, 3éme édition, 
Paris, France, 2007,  p23. 
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  أ�مية��طار�املفا�يمي����ظل�املرجعية�الدولية: ثالثالفرع�ال

�إطار�   �وجود �أن �ع�� �تصدر�عنھ، �التقار�ر�ال�� ��عض ��� �الدولية �معاي���املحاسبة �مجلس أكد

    1:���ت�ن�أساس�ت�ن،��مامحاسبة��و�ذو�أ�مية�كب��ة،�خاصة�مفا�ي���نظري�لل

 : تتمثل�أ�مية��طار�املفا�ي���بال�سبة�ل�ذه�الفئة�فيما�ي���:بال�سبة�ل���ة�املصدرة�ملعاي���املحاسبة .1

�عند� -  �للتعديل �وقابلة �م�سقة �محاس�ية �معاي�� �إصدار ��� �مرجعية �النظري �املفا�ي�� ��طار يمثل

 الضرورة،�مما��س�ل�حل�املشا�ل�املحاس�ية�املطروحة؛

ا�ي���يمكن�ل���ة�املصدرة�ملعاي���املحاسبة�أن�تقوم�بالر�ط�ب�ن�ا��انب�ن�النظري�من�خالل��طار�املف - 

 والتطبيقي�للمحاسبة؛

�املعنية� -  ��طراف �إلزام ��� �أك���شرعية �للمعاي���املحاس�ية �املصدرة �ا���ة �يجعل �إطار�مفا�ي�� وجود

 .باملعاي���بتطبيق�ا

 :ة��طار�املفا�ي���بال�سبة�ل�ذه�الفئة�فيما�ي��تتمثل�أ�مي :بال�سبة�ملستخدمي�املعاي���املحاس�ية .2

 وجود�مرجعية�مفا�يمية�نظر�ة��س�ل�ع���مستخدمي�املعاي���ف�م�محتوا�ا�وأساليب�تطبيق�ا؛ - 

 وجود��طار�املفا�ي���يقلص�من��ختالفات�املحاس�ية�الناجمة�عن�سوء�ف�م�وتفس���املعاي��؛ - 

 .وقراءة�وف�م�القوائم�املاليةوجود�إطار�مفا�ي����س�ل�عملية�إعداد� - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
1 � �رشوان، �سليمان �محمد �الرحمان �املعاي���املحاس�ية�عبد �لبناء �املالية �املحاسبة �ونظر�ة �الدولية �للمحاسبة �مش��ك إطار�مفا�يمي

  .458-457،�ص�2017،�،�ا��زائر1 العدد،�4املجلد�،�مجلة�العلوم���سانية���امعة�أم�البوا�� ،لتحس�ن�جودة�التقار�ر�املالية
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  ملحة�عن�التطور�ا��ديث�لإلطار�املفا�يمي�للمعاي���املحاس�ية�الدولية :ثا�يال�املطلب

�املستمر�   �التحديث �ع�� �الدولية �معاي���املحاسبة �مجلس �خالل�يحرص �من �إصداراتھ، ملختلف

وال���تتعلق�ب�ل�من��املعاي���املحاسبة�الدولية�وإطار�ا�املفا�ي��،��إجراءه���ملة�من�التعديالت�املستمرة،

واستجابة�ملتطلبات�تطو�ر��وذلك�حرصا�منھ�ع���مواكبة�التطورات�املستمرة����الواقع�املحاس���العال��،

�ان��طار�املفا�ي����ال����ذه�املعاي��،�ومن�خالل�ما�ي���سنحاول�عرض�أ�م�محطات�التحديث�ا��ديثة

   .دو���موضعا�ل�اال

  تطور��طار�املفا�يمي�الدو���تحت�إشراف�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية:  الفرع��ول 

�ع���    �يتم �ال�� �واملفا�يم ���داف �يحدد �مفا�يميا �إطارا �الدولية �معاي���املحاسبة �مجلس تب��

�ساس�املرج���وا��لفية���ذا��طار  �ش�لإذ�أساس�ا�إعداد�وعرض�القوائم�املالية�ل�افة�املستخدم�ن،�

عاي���ملالنظر�ة��للقوائم�املالية�من�ج�ة،�وألي�معاي���أخرى�جديدة�من�ج�ة�أخرى،�ومر��طار�املفا�ي���

��ختالف� �ظل �ففي ��ن، ��و�عليھ �الذي �للش�ل �وصل �ح�� �ومراحل �تطورات ��عدة �الدولية املحاسبة

ختالفا�وتباينا�����ل�من�املفا�يم�واملبادئ�واملعاي���والذي�ش�د�ا�،املحاس���الذي�عرفھ�العالم����السابق

إطار�إعداد�وعرض�القوائم�املالية����) IASC(�شرت���نة�معاي���املحاسبة�الدولية�،�والسياسات�املحاس�ية

ليتفق��ذا��خ���،�2001سنة�) IASB(�عد�ذلك�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية��الذي�ت�ناه ،1989سنة�

ع���وضع�إطار�مفا�ي���مش��ك�لكال�����2004أكتو�ر��FASBمعاي���املحاسبة�املالية��مجلس�معذلك���عد

� �املالية �معاي���املحاسبة �بإصدار�مجلس ��لل ��مر�الذي �املالية��FASBاملنظمت�ن، �املحاسبة �مفا�يم لبيان

� �8رقم �سنة ��� �الدولية �املعاي���املحاس�ية �وإصدار�مجلس �يخص�2010، �جديدا �مفا�يميا إعداد��إطارا

  .1"�شمل��ل�م�ونات�التقر�ر�املا���بما����ذلك�القوائم�املالية�التقار�ر�املالية

 � �الدولية �املعاي���املحاس�ية �ملجلس �الدائم �الس�� �ظل �تطو�ر��طار�التصوري��IASBو�� �س�يل ��

�املعاي��� �أصدر�مجلس �ا��ديثة، �املحاس�ية �و�حتياجات �املمارسات �ومتطلبات �وتطلعات �يتالءم وجعلھ

مجموعة�شاملة�من�مفا�يم�التقار�ر�املالية،�ال���س�ش�ل��طار�����2018مارس��IASBاملحاس�ية�الدولية�

�محل �ليحل �للتقر�ر�املا��، �املنقح ��املفا�ي�� �عام �الصادر��� ��طار�املفا�ي�� �من ،��2010صدار�السابق

�تفس���املعاي���الدولية� �و��نة ��دارة �مجلس �ع�� �فوًرا ��سري �املنقح �إطار�املفا�يم �أن �إ�� وتجدر��شارة

  .2م2020جانفي��1صبح�سار�ا�ع���ا��ميع��ش�ل�رس���ابتداء�من�أإلعداد�التقار�ر�املالية،�ب�نما�

�سب   �ملا �بإعداد�وفقا �أسا��� ��ش�ل �إطار�ُ�ع�� �من �تطور ��طار�املفا�ي�� �أن �است�تاج �يمكننا ق

وعرض�القوائم�املالية،�إ���إطار�مفا�ي���يخص�إعداد�التقار�ر�املالية،�واملعلوم�أن�التقار�ر�املالية�أشمل�

                                                           
1 Robert Obert, Le nouveau cadre conceptuel de l'IASB, revue française de comptabilité, N°439, 
FRANCE, 2011, p26. 

  /  www.ifrs.org/projects/2018/conceptual-framework: ،�الرابط)7pm( 25/04/2019: تار�خ��طالع ،IFRSلرسمي�املوقع�ا  2
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ا،�و�و��مر�الذي�وأوسع�من�القوائم�املالية،�إذ�أن��ذه��خ��ة��عد�جزء�من��و���ومدخال�معلوماتيا�ل�

  .نراه�إيجا�ي����تحس�ن�وتطو�ر��طار�املفا�ي��

  أ�م�التعديالت�ال���أدخل�ا�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�ع����طار�املفا�يمي�: ا�يالفرع�الث

�السابق �الفرع ��� �ورد �ملا �سردتكملة �خاللھ �تم �والذي ، � �مست �ال�� املفا�ي��،���طار التطورات

� �سنحاول ��عديالت �من �املفا�ي�� ��طار �ع�� �طرأ �ما �ت��يص �وتفصيال �دقة �أك�� ��ذه�و�ش�ل جراء

  1:املشتملة�ع���ذلكالنقاط��التطورات،�وفيما�ي���أ�م

�التقار�ر� -  �إلعداد ��طار�املفا�ي�� �إ�� �املالية �القوائم �وعرض �إلعداد ��طار�املفا�ي�� �من �غ���ال�سمية

 املالية؛

 - � ��طار�املفا�ي�� �القوائم�أصبح �ذلك ��� �بما �التقر�ر�املا�� �م�ونات ��ل ��شمل �التقار�ر�املالية إلعداد

 ،�عكس��طار�املفا�ي���السابق�والذي�يخص�إعداد�وعرض�القوائم�املالية��ش�ل�أسا���؛املالية

�املعلومة� -  �مستخدمي �من �ألك���عدد �توف���معلومات �إ�� �التقار�ر�املالية �إلعداد ��طار�املفا�ي�� ��دف

 الية،�ب�نما��طار�املفا�ي���السابق��ان�يركز�بالدرجة��و���ع���املس�ثمر�ن؛امل

ملعلومات،�فقد��غ��ت�ال�سمية�من�ا��صائص�النوعية�للمعلومات�املحاس�ية�إ���ابال�سبة���صائص� - 

 ا��صائص�النوعية�للمعلومة�املالية�املفيدة؛

 - � �املفيدة، �املالية �للمعلومات �النوعية �ا��صائص �أو�املوثوقية��عديل �عنصر�املصداقية �أس�بدل حيث

 بالتمثيل�الصادق؛

�ركز� -  �لذلك �التقار�ر�املالية، ��� �املتوفرة �املالية �املعلومات ���م �تقليص �املعدل ��طار�املفا�ي�� يحاول

�ي�يح�املجال�لإلفصاح�عن� ع���املعلومات�املالية�املفيدة�فقط،����ح�ن��ان��طار�املفا�ي���السابق

 2ومات�املالية،�وال���يرى�ف��ا�ا����اء�أ��ا��شوش�ع���أ��اب�املصا���أك���مما�تفيد؛جميع�املعل

��طار� -  �عكس �املدى �طو�لة ��ستمرار�ة �فرضية �بمف�وم �التقار�ر�املالية �إلعداد ��طار�املفا�ي�� أخذ

 .املفا�ي���السابق�الذي��ان�ير�ط��ذا�الفرض�باملدى�القص��

�ا��دول    �يحدد �سبق �ملا ��إضافة �اختالفات �أل�م �ت��يصا �� املوا�� �و�عد�طار�املفا�ي�� �قبل الدو��

  .سنة�آخر��عديل�ساري�التطبيق�2010

  

                                                           
،�1 العدد،3املجلد�ة،�مجلة�البديل��قتصادي،�سعيدا�ي�محمد�السعيد�و�وشاكر�جلول،��طار�النظري�واملؤسسا�ي�ملعاي���املحاسبة�الدولي� 1

  .199-198،�ص2016ا��زائر،�
2 �� �قا���، �وخالد �العرا�ي �معاي���حمزة �مجلس �مع �التقارب �ظل ��� �الدولية �معاي���املحاسبة �ملجلس �ا��ديد �املحاس�� �طار�املفا�يمي

  .59،�ص�2015،�ا��زائر،�3العدد��،8املجلد��،�مجلة�الدراسات��قتصادية�واملالية،IASB-FASBاملحاسبة�املالية��مر��ي�
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  2010اختالفات��طار�املفا�يمي�الدو���قبل�و�عد�): 3(ا��دول�رقم�

  �2010طار�املفا�يمي�الدو����عد�  2010بل�ق�طار�املفا�يمي�الدو���  عنصر��ختالف

  �شمل��ل�عناصر�التقر�ر�السنوي   �شمل�القوائم�املالية�فقط  مجال�التغطية

  املعلومات�املفيدة�فقط  �ل�املعلومات  طبيعة�املعلومات

  ��ميع�أ��اب�املصا��  يوفر�معلومات�لفائدة�املس�ثمر�ن�بالدرجة��و��  أ��اب�املصا��

  معلومات�مالية�مفيدة  معلومات�محاس�ية�فقط  نوعية�املعلومات

املعلومات�خصائص�

  املعدلة
  التمثيل�الصادق  املصداقية

�طار�املفا�يمي�املحاس���ا��ديد�ملجلس�حمزة�العرا�ي�وخالد�قا���،� :من�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���:املصدر –

دراسات�،�مجلة�الIASB-FASBمعاي���املحاسبة�الدولية����ظل�التقارب�مع�مجلس�معاي���املحاسبة�املالية��مر��ي�

  .59،�ص�2015،�جامعة�الوادي،�ا��زائر،�3د�عد،�ال8د�جل�قتصادية�واملالية،�امل

  

  مكونات��طار�املفا�يمي�ا��ديد: ثالثالفرع�ال

يحرص�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�ع���تحي�ن�وتحديث��طار�املفا�ي����ش�ل�مستمر،�و�و�  

يحدد�،�إذ�2018ما�تم�التطرق�إليھ�فيما�سبق�من�الدراسة،�وأجري�آخر��عديل�ع����ذا��طار����سنة�

 1:ما�ي����2018طار�املفا�ي���املنقح�لعام�

 ض�العامة؛ال�دف�من�إعداد�التقار�ر�املالية�لألغرا - 

 ا��صائص�النوعية�للمعلومات�املالية�املفيدة؛ - 

 الوصف�املا���للمؤسسة�وحدود�ا�املالية؛ - 

�وتحديد� -  �واملصروفات �والدخل �امللكية �وحقوق �وا��صم ��صل �من ��ل �و�عار�ف �مفا�يم تحديد

 إرشادات�داعمة�ل�ذه�التعار�ف؛

 - � �املالية �القوائم ��� �وا��صوم ��صول ��)�ع��اف(معاي���إدراج �إزال��ا �موعد ��شأن إلغاء�(والتوج��ات

 ؛)�ع��اف

 قواعد�القياس�والتوجيھ�عند�استخدام�ا؛ - 

 مفا�يم�وتوج��ات��شأن�العرض�و�فصاح؛ - 

  .املفا�يم�املتعلقة�برأس�املال�وصيانة�رأس�املال - 

  

                                                           
  :)10:48pm( 18/05/2019 :،�تار�خ��طالعIFRSاملوقع�الرسمي�  1

 www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/conceptual-framework   
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 IAS7و�IAS1القوائم�املالية�وفق�املعيار�ن�املحاس�ي�ن�الدولي�ن�: املبحث�الثالث

�ع��يرتكز�   �املا�� �املحاس�� �النظام �وفق �املالية �القوائم �من��تقييم �يقابل�ا �ما �مع �مقارن��ا ضرورة

� �دولية، �معاي���محاس�ية �الدولي�ن �املحاس�ي�ن �املعاي���املتناولة��IAS7و�IAS1و�عت���املعيار�ن �أ�م �ب�ن من

�ب� �املالية، �القوائم ��عرض ��ول �و�ختص �املالية، �القوائم �وعرض �إعداد �الثا�يلقواعد �يتخصص ����نما

قائمة�التدفقات�النقدية،�ومن�خالل�املطلب�ن�املوالي�ن�سنحاول�تقديم�عرض�ل�ما،�معتمدين�ع���أ�م�ما�

  .يتعلق�بدراس�نا

  IAS1املعيار�املحاس���الدو����ول�عرض�القوائم�املالية�: ول املطلب�� 

تناول�املعيار�املحاس���الدو���حيث�ا�تم�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�بموضوع�القوائم�املالية،�  

لية،�كما�حرص�ومحتوى�مع�ن�للقوائم�املا�ل�ي�ل من�خالل�تقديمھ�ول�موضوع�عرض�القوائم�املالية،�

��عرض �أن �ضرورة ��خ��ة�ع�� ���ذه �املقارنة، �قابلية �خاصية ��عزز �يتعلق�معلومات �ما ��ل �تناول حيث

  .وفيما�ي���تفصيل�ذلكبإعداد�القوائم�املالية�من�قواعد�ومبادئ�محاس�ية�وطرق�عرض،�

 �IAS1طار�العام�للمعيار�املحاس���الدو����ول�: الفرع��ول 

حرص�املعيار�املحاس���الدو����ول�ع���ضرورة�أن��عرض�القوائم�املالية�أثر��حداث�والعمليات� 

لية�ال���مرت���ا�املؤسسة��ش�ل�صادق،�و�ما�يتما����مع�عناصر��طار�املفا�ي���الدو��،�ومن�خالل�املا

 .العناصر�التالية�سنحاول�التطرق�لإلطار�العام�ل�ذا�املعيار�املحاس��

 �IAS1دف�املعيار�املحاس���الدو����ول�عرض�القوائم�املالية�: أوال

املحاس���الدو����ول�عرض�القوائم�املالیة����تقدیم�قوائم�مالیة�لمعیار�لالرئ�������دفكمن�الي  

ذات�غرض�عام�تحتوي�ع���معلومات�و�یانات�مالئمة�وذات�مصداقیة�وموثوقیة،�وتضمن�قابلیة�القوائم�

�للمؤسسات� �املالیة �القوائم �مع �واملقارنة �املتتالیة، �املالیة �ع���الف��ات �املؤسسة �لنفس �للمقارنة املالیة

  .1ى �خر 

و�قصد�بالقوائم�املالية�ذات�الغرض�العام�تلك�ال���يتوقع�أن�تل���احتياجات�املستعمل�ن�الذين�ال�  

  .2تتوفر�لد��م�السلطة�ع���طلب�املعلومات�ال���تتالءم�مع�رغبا��م�واحتياجا��م�ا��اصة

    

                                                           
- دراسة�تحليلية�لبعض�املعاي��-ية����تحس�ن�جودة�القوائم�املال) IAS/IFRS(أ�مية�اعتماد�معاي���التقار�ر�املالية�الدولية�قسوم�حنان،�� 1

  .55،�ص�2019ا��زائر،��،1العدد��،3املجلد��راسات�التجار�ة،،�مجلة�البحوث�والد
،�2007،�ا��زائر،�1العدد��،1املجلد��،�مجلة�أبحاث�اقتصادية�وإدار�ة،عرض�القوائم�املالية: 1املعيار�املحاس���الدو���عقاري�مصطفى،�� 2

  .13ص�



  �طار�املرج���املحاس���الدو��: الفصل��ول �

26 
 

  1:كما�يحقق�املعيار�املحاس���الدو����ول���داف�التالية�

 القوائم�املالية؛تحديد�أسس�عرض� - 

 التعرف�ع����طار�العام�لعرض�القوائم�املالية،�أش�ال�ا�وطرق�إعداد�ا؛ - 

 .يو���ا��د��د�ى�من�املعلومات�الواجب��فصاح�ع��ا - 

ونص�املعيار�املحاس���الدو����ول�ع���جملة�من��عتبارات�العامة�الواجب�مراعا��ا�عند�إعداد�  

  2:أ�م�ا����النقاط�التاليةالقوائم�املالية،�حيث�تتمثل�

��عزز� -  �ما �ف��ا، �مقارنة �معلومات �عرض �وجوب �مع �املالية �للقوائم �مع�ن �ومحتوى �املعيار��ي�ل حدد

قابلي��ا�للمقارنة،�مع�إم�انية�تقييم�أداء�املؤسسة�ع���الزمن�مع�املؤسسات�الناشطة����نفس�القطاع،�

 املستقبلية؛و�و�ما�ي�يح�للمستخدم�ن�إم�انية�القيام�بالت�بؤات�

�خاصي��� -  �املعروضة �املعلومات �ع�� �يضفي �ما �املالية �القوائم ��� ��فصاح �من �أد�ى �املعيار�حد حدد

 القابلية�للف�م�وللتحقق؛

���ا� -  �مرت �ال�� �املالية �والعمليات �أثر��حداث �املالية �القوائم ��عرض �أن �وجوب �املعيار�ع�� حرص

 ا�ي���املحاس���الدو��؛املؤسسة��ش�ل�صادق�و�ما�يتما����مع��طار�املف

 - � �من ��املة �مجموعة �املؤسسة ��عرض �أن �وجوب �املعيار�ع�� �املالينص �����ةالقوائم �مرة ��قل ع��

�تأخر� ��س�ب �فائد��ا �املعلومات �ال�تفقد �ح�� �أق���، �كحد �أش�ر�املوالية �الستة �وت�شر�خالل السنة،

 ا��صول�عل��ا؛

�وا�� -  ��صول �ب�ن �مقاصة �إجراء �عدم �املعيار�ع�� �ي��ك�نص �ال �ح�� �واملصار�ف، �و�يرادات صوم،

املجال�لإلدارة�للتالعب����القوائم�املالية،�من�خالل�حذف�أو�إغفال�أي�بند�يمكن�أي��غ������قرار�أي�

 .يضفي�ع���املعلومات�خاصية�ا��ياد�ماو�و�مستخدم،�

  IAS1عرض�القوائم�املالية�نطاق�املعيار�املحاس���الدو����ول�: ثانيا

  � �تل���يطبق �مالية �قوائم �تقديم �أجل �من �املالية �البيانات �ع�� ��ول �الدو�� �املحاس�� املعيار

  3:احتياجات�مستخدم��ا،�و�ؤخذ��ذا�املعيار��ع�ن��عتبار�النقاط�التالية

 ال�ينطبق��ذا�املعيار�ع���بيانات�مالية�مرحلية�ومختصرة؛ - 

                                                           
  .55،�ص�مرجع�سبق�ذكرهقسوم�حنان،�� 1
  .90،�ص�مرجع�سبق�ذكرهأمينة�حفاصة�وعباس�فرحات،�� 2
- مدى�توافق��فصاح�وفق�النظام�املحاس���املا���مع�متطلبات�معيار�املحاسبة�الدو���رقم�واحد�نوارة�محمد�ومليكة�حفيظ�شباي�ي،�� 3

�سونلغاز�ا��لفة �ملؤسسة �املالية �للقوائم �تحليلية ���-دراسة �والعلوم �ا��قوق �مجلة ،� �-سانية �اقتصادية، �دراسات �10املجلد �العدد ،2�،

  .58-57،�ص�2016ا��زائر،�
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 ؛ؤسسات�الفردية�أو�املجمعاتينطبق��ذا�املعيار�ع���امل - 

يمكن�عرض�البيانات�املالية�املوحدة�وفقا�ملعاي���املحاسبة�الدولية،�والبيانات�املالية�للمؤسسة��م،� - 

 وفقا�للقوان�ن�واملتطلبات�الوطنية؛

ع����افة�أنواع�املؤسسات،�وكذلك�البنوك�ومؤسسات�التأم�ن�واملؤسسات�يمكن�تطبيق��ذا�املعيار� - 

 املتطلبات��ضافية�لإلفصاح�ا��اصة�باملؤسسات�املالية�والبنوك؛املالية،�مع��خذ��ع�ن��عتبار�

 - � �إ���يمكن �ال���دف �ال�� �للمؤسسات �بال�سبة �أما �للر�ح، �ال�ادفة �املؤسسات �املعيار�ع�� ��ذا تطبيق

 .الر�ح�فيمكن�تطبيقھ�مع��غي����عض�املسميات����بنود�البيانات�املالية

 IAS1املعيار�املحاس���الدو����ول��فقو ��ساسيةأنواع�القوائم�املالية�: ثالثا

،�ضمن�املعيار�املحاس���الدو����ول �حدد�مجلـس�معـاي���املحاسـبة�الدوليـة��أنواع�القوائم�املالية  

  1:وتمثلت��ش�ل�أسا����فيما�ي��

أو�مالـھ�مـن�حقـوق�ومـا��،مـن�حيـث�أصـولھ�وخصـومھ�ؤسسةتصـور�املركـز�املـا���للم :قائمة�املركـز�املـا�� - 

  ؛اية�ف��ة�مالية�معينة���عليـھ�مـن�ال��امـات���

  ؛خالل�ف��ة�مالية�معينة�)ر�ح�أو�خسارة( ؤسسةتصور�ن�يجة�عمل�امل :قائمة�الدخل - 

�النقديـة -  �التدفقات �الداخلة: قائمة �النقديـة �النقديـة��،)املقبوضـات( وتظ�ـر�التـدفقات والتـدفقات

�فـ��ة�)اتاملـدفوع( ا��ارجة �و�س�ثمار�ة� خـالل �ال�شغيلية �لأل�شطة �وفقا �ومصنفة �معينة، مالية

  ؛والتمو�لية

أر�ـاح�أو�(وتظ�ـر�التغـ��ات����حقـوق�امللكيـة�مـن�إضـافات�أو�تخفيضـات�: ةقائمـة�التغيـر�بحقـوق�امللكيـ -

اية��� ���)والرصيد�غ���املوزعلألر�اح�أو�م��و�ات�ع���الرصيد�املحتجز�أول�املدة� خسـائر�أو�توز�عـات

   ؛ف��ة�مالية�معينة

��تتضمن :�يضاحات -  �تفصـيلية �املاليـة�تتعلقمعلومات �للبنـود��،بـالقوائم �أفضـل �ف�ـم �إعطـاء �غـرض

�املاليـة �بـالقوائم �الـواردة �القوائم، �إعداد ��� �املتبعة ��السياسات��،والسياسات �بنود�ا �عن واملحاسبة

  .بتةاملتعلقة�باألصول�الثا

  

  

  

                                                           
  .219،�ص�مرجع�سبق�ذكرهحكيم�شبوطي�وإبرا�يم�ع���عباس،�� 1
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�الثا�ي �امل: الفرع �قائمة ��� �ع��ا ��فصاح �الواجب �املعلومات �من ��د�ى �متطلبات��ركز�املا��ا��د وفق

 IAS1  املعيار�املحاس���الدو����ول 

وفقا�للمعيار�املحاس���الدو���تحتفظ�املؤسسة�بطر�قة�عرض�قائمة�املركز�املا���وتص�يف�البنود�  

� �1رقم ��ان �إذا �باست�ناء ،� �املعاي���الدولية��ناك �أحد �أو�أن �أك���مالئمة، �آخر�سي�ون �أو�تص�يف عرض

قائمة�املركز�يجب�أن�تحتوي� ،1لإلبالغ�املا���يقت�����غي��ا����ذلك،�و�ناء�ع���املعيار�املحاس���الدو���رقم�

  .من�املعلومات�البنود�الواردة����ا��دول�أسفلھ���صل��ا��كحد�أد�ى��املا��

  الواجب��فصاح�ع��ا����قائمة�امل��انيةا��د��د�ى�من�املعلومات�): 4(ا��دول�رقم�

  ا��صوم  �صول 

  �آلت�واملعدات�والتج���ات؛�-

  املمتل�ات�العقار�ة؛�-

  �صول�غ���امللموسة؛�-

  �صول�املالية؛�-

�حقوق��- �بطر�قة �ع��ا �املحاسبة �يتم �ال�� �س�ثمارات

  امللكية؛

  البيولوجية؛�صول��-

  أصول�ضر��ية�مؤجلة؛�-

  املخزون؛�-

  دينة؛ا��سابات�امل�-

  أصول�ضر��ية�متداولة؛�-

  النقدية�وما����حكم�ا؛�-

  .أصول�محازة��غرض�البيع�-

  حسابات�دائنة؛�-

  مخصصات؛�-

  ال��امات�مالية؛�-

  جار�ة؛�ال��امات�ضر��ية�-

  مؤجلة؛�ال��امات�ضر��ية�-

  احتياطات؛�-

  حصة��قلية؛�-

  حقوق�املسا�م�ن؛�-

��غرض��- �محازة �أصول �بمجموعة �املتعلقة �ل��امات

  البيع؛

  

جلة�،�ممسا�مة�معاي���املحاسبة�الدولية����دعم��فصاح�املحاس��جودي�محمد�رمزي�وجودي�أمينة،��:املصدر –

  .224،�ص�2017،�ا��زائر،�1العدد�،�2املجلد��اقتصاديات��عمال�والتجارة،

  � �سبق �ملا �ع��ا�إضافة ��فصاح �الواجب ��خرى �املعيار�املعلومات ��ذا �تضمن �ا��دول، ��� ذكره

  1:ضمن�قائمة�املركز�املا���أو�ضمن��يضاحات،�ومن�ب�ن�املعلومات�ما�ي��

 عدد��س�م�املصرح���ا؛ - 

 عدد��س�م�املصدرة�واملدفوعة�بال�امل؛ - 

 عدد��س�م�املصدرة�وغ���املدفوعة�بال�امل؛ - 

                                                           
،�مجلة�اقتصاديات��عمال�والتجارة،�مسا�مة�معاي���املحاسبة�الدولية����دعم��فصاح�املحاس��جودي�محمد�رمزي�وجودي�أمينة،�  1

  .213،�ص�2017،�ا��زائر،�1العدد�،�2املجلد�
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 للس�م؛�القيمة��سمية - 

 .�سو�ات��س�م����بداية�و��اية�السنة - 

وفق�متطلبات�املعيار�دخل�ا��د��د�ى�من�املعلومات�الواجب��فصاح�ع��ا����قائمة�ال: الفرع�الثالث

 IAS1 ل�املحاس���الدو����و 

املصنفة�حسب�طبيع��ا�أو��وفق�املعيار�املحاس����ول�مجموعة�من�البنود��عرض�قائمة�الدخل  

�وظيف��ا �1حسب �املعيار�، �متطلبات �وفق �أد�ى �كحد �الدخل �قائمة ��� �عرض�ا �يجب �ال�� �املعلومات وتتمثل

  2:الدو����ول�فيما�ي��

 �يرادات؛ - 

 ت�اليف�التمو�ل؛� - 

�طر�قة� -  �باستخدام �ع��ا �املحاسبة �تتم �ال�� �املش��كة �واملشار�ع �الزميلة �الشر�ات �أو�خسارة �ر�ح حصة

 حقوق�امللكية؛

 مصروف�الضرائب؛ - 

 :مبلغ�واحد��شمل�ما�ي�� - 

 إجما���صا���الر�ح�أو�ا��سارة��عد�الضرائب�لأل�شطة�املتوقفة؛ 

 صول��� �بيع �ت�اليف �م��ا �منقوصا �العادلة، �بالقيمة �القياس �ن�يجة �الضرائب ��عد �أو�ا��سارة الر�ح

 للعمليات�املتوقفة؛

 .الر�ح�أو�ا��سارة - 

�الدخل�أو� �عن�املعلومات�التالية�ضمن�قائمة �أيضا، ،�وتتمثل��يضاحاتكما�يجب�أن�تف���املؤسسة

  3:فيما�ي��

 تحليل�للمصروفات�و�ب���ع���أساس�طبيعة�أو�وظيفة�املصروف؛ - 

�أو���� -  �الدخل �قائمة �صلب ��� �غ���اعتيادية �عمليات �عن �الناشئة �أو�املصار�ف �الدخل �بنود عرض

 ؛�يضاحات

 ون�بنود�الدخل�واملصروف�مادية،�يتم��فصاح�عن���م�ا�وطبيع��ا��ش�ل�منفصل؛ت�عندما� - 

                                                           
،�)دراسة�تحليلية�نقدية(مدى�توافق�النظام�املحاس���املا���مع�املعاي���املحاس�ية�الدولية�سعيدا�ي�محمد�السعيد�ورز�قات�بو�كر،�� 1

  .265،�ص�2018،�ا��زائر،�1العدد��،2املجلد��مجلة�شعاع�للدراسات��قتصادية،
  .100،�ص�2016الدار�ا��امعية،��سكندر�ة،�مصر،�،- ا��زء��ول -موسوعة�معاي���املحاسبة��طارق�عبد�العال�حماد،�� 2
  .214- 213ص�مرجع�سبق�ذكره،�جودي�محمد�رمزي�وجودي�أمينة،�  3
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�حقوق� -  ��� �التغ��ات �قائمة �أو�� ��يضاحات �أو��� �الدخل �قائمة �صلب ��� �إما ��فصاح �يتم �أن يجب

 .امللكية�عن�مبلغ�ر�ح�الس�م�املع��ف�بھ�كتوز�عات�للف��ة،�وكذلك�عن�مقدار�العائد�ع����ل�س�م

  

� �: الرا�عالفرع ��� �ع��ا ��فصاح �الواجب �املعلومات �من ��د�ى �النقديةا��د �التدفقات وفق��قائمة

  IAS7و�IAS1 �نالدولي��ناملحاس�ي�ن�متطلبات�املعيار 

�معاي���   �مجلس �ل�ا �خصص ��ول، �الدو�� �للمعيار�املحاس�� �و�اإلضافة �القائمة، �ل�ذه بال�سبة

تحت��سمية�قائمة�التدفقات�النقدية،�الذي�تضمن��عض��7رقم�املحاسبة�الدولية�املعيار�املحاس���الدو��

  1 :فصاح�����ذه�القائمة،�وتتمثل�أ�م�ا����ما�ي��قواعد�وشروط�� 

 2يجب�تص�يف�التدفقات�النقدية�حسب�طبيعة���شطة�إ����شغيلية،�اس�ثمار�ة،�تمو�لية؛ - 

بالعملة��جن�ية�والتدفقات�النقدية�بال�سبة�لسعر�الصرف�املستخدم����ترجمة�العمليات�ال���تحدث� - 

 املتعلقة�بالشر�ات�التا�عة،�يجب�أن�ي�ون�السعر�السائد����تار�خ��شوء�عملية�التدفق�النقدي؛

يجب�ترجمة�التدفقات�النقدية�املتعلقة�بالشر�ات�التا�عة��جن�ية،�بأسعار�الصرف�السائدة�����شوء� - 

 عملية�التدفق�النقدي؛

�س�ثمار�ة�أو�التمو�لية�مجملة�وفق�الفئة�الغالبة�للنقدية�ات�من�ال�شاطات�يجب��بالغ�عن�التدفق - 

 املستلمة،�أو�الفئة�الغالبة�للنقدية�املدفوعة،�ما�عدا�ا��االت�ال���يتم�التقر�ر�ع��ا�بالصا��؛

 ؛)�شغيل،�اس�ثمار،�تمو�ل(مقدار�التدفقات�النقدية�الناشئة�عن��ل��شاط�من���شطة�الثالثة� - 

�يتم�إرفاق�ا�مع�يجب��  -  فصاح�عن�م�ونات�النقدية�والنقدية�املعادلة،�و�جب�إعداد��سو�ة�لقيم�ا،

 امل��انية؛

�فيجب� -  �لالستخدام �قابلة �ت�ون �ال �وال�� �املؤسسة، ��� �املوجودة �املعادلة �والنقدية �للنقدية بال�سبة

  .�فصاح�ع��ا�مع��عليق�املؤسسة�ع���ذلك

  

  

  

  

                                                           
  .215- 214ص�مرجع�سبق�ذكره،�جودي�محمد�رمزي�وجودي�أمينة،�  1
  .265ص�مرجع�سبق�ذكره،�سعيدا�ي�محمد�السعيد�ورز�قات�بو�كر،�  2
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التغ��ات����حقوق�امللكية�قائمة�ا��د��د�ى�من�املعلومات�الواجب��فصاح�ع��ا����: الفرع�ا��امس

 IAS1 وفق�متطلبات�املعيار�املحاس���الدو����ول 

�عرض�قائمة�التغ��ات����حقوق�امللكية�وفق�متطلبات�املعيار�املحاس���الدو����ول،�حد�أد�ى�من�  

  1:املعلومات�تتمثل�فيما�ي��

 أو�ا��سارة�للف��ة؛صا���الر�ح� - 

 �ل�بند�من�بنود�الدخل�أو�املصروف�أو�الر�ح�أو�ا��سارة�ال���يتم��ع��اف���ا����حقوق�املسا�م�ن؛ - 

عيار�امل�ثر�ال��اك���لت��يح��خطاء�الرئ�سية�ال���تم�التعامل�مع�ا�بموجب�املعا��ات�القياسية���� - 

 ؛8املحاس���الدو���رقم�

 ملالك�ن�والتوز�عات�للمالك�ن؛املعامالت�الرأسمالية�مع�ا - 

 رصيد�الر�ح�أو�ا��سارة�امل��اكمة����بداية�الف��ة�و���تار�خ�امل��انية؛ - 

 مطابقة�ب�ن�القيمة�امل��لة�ل�ل�فئة�من��س�م�العادية�لرأس�املال�وعالوة��صدار؛ - 

 ؛�ر�اح�وا��سائر�املع��ف���ا�للسنة�املن��ية - 

 - � ��� �إما ��عرض �أن �املؤسسة �ع�� �مبلغ�يجب ��يضاحات، �أو��� �امللكية �حقوق ��� �التغ��ات قائمة

  .2التوز�عات�املع��ف�بھ���ملة��س�م�خالل�الف��ة،�واملبلغ�املتعلق�ب�ل�س�م

�أو����   �امللكية، �حقوق ��� �التغ��ات �قائمة �ضمن �ع��ا ��فصاح �يتم �ال�� ��خرى �املعلومات تتمثل

  3:�يضاحات،�فيما�ي��

 املالك�ن؛�معامالت�رأس�املال�مع - 

 رصيد��ر�اح�امل��اكمة����بداية�و��اية�الف��ة،�وحر�ات�الف��ة؛ - 

�و��اية� -  �بداية ��� �احتياطي �و�ل �امللكية �حقوق �مال �رأس ��� �صنف �ل�ل �امل��ل �املبلغ �ب�ن املطابقة

 .الف��ة،�مع��فصاح�عن��ل�حركة

  

  

  

                                                           
�،)IAS/IFRS(�فصاح�املحاس������القوائم�املالية�وفق�معاي���املحاسبة�و�بالغ�املا���الدولية�أسس�وقواعد�ضيف�هللا�محمد�ال�ادي،�� 1

  .98ص��،2013 ،�جامعة�الوادي،�ا��زائر،1،�العدد�6املجلد�اسات��قتصادية�واملالية،�مجلة�الدر 
  .106ص�مرجع�سبق�ذكره،�طارق�عبد�العال�حماد،�� 2
  .214ص�مرجع�سبق�ذكره،�جودي�محمد�رمزي�وجودي�أمينة،�  3
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قائمة��يضاحات�وفق�متطلبات�ا��د��د�ى�من�املعلومات�الواجب��فصاح�ع��ا����: الفرع�السادس

 IAS1 املعيار�املحاس���الدو����ول 

  � �رقم �الدو�� �املعيار�املحاس�� ��يضاحات�1نص �قائمة �احتواء �ضرورة �من��ع�� �أد�ى �حد ع��

  1:املعلومات،�واملتمثلة�أساسا�فيما�ي��

معروضة����م�ان�آخر�����فصاح�عن�املعلومات�ال���تتطل��ا�معاي���املحاسبة�الدولية،�وال���ال�ت�ون� - 

 القوائم�املالية؛

 بيان�أساس�القياس�والسياسات�املحاس�ية�املطبقة؛ - 

إذ�يمكن�أن��س�ب��عديالت�جو�ر�ة�بيان�التقديرات�املحاس�ية�املستعملة����ظل�حالة�عدم�التأكد،� - 

 ؛���2محتوى�با���القوائم�املالية

 رى؛البنود�الطارئة�و�ل��امات�و�يضاحات�املالية��خ - 

 �فصاحات�التكميلية�غ���املالية؛ - 

ؤسسة�أن�تف�������يضاحات�ع���مبلغ�أر�اح��س�م�املق��حة�أو�املعلنة�قبل�التصر�ح�ي�ب���ع���امل - 

 بإصدار�القوائم�املالية؛

ي�ب���ع���املؤسسة�أن�تف���عن�البنود�التالية�إذا�لم�يتم��فصاح�ع��ا����م�ان�آخر����املعلومات� - 

 3:مع�القوائم�املالية،�وتتمثل�فيما�ي��امل�شورة�

 اسم�املؤسسة�وش�ل�ا�القانو�ي؛ 

 وصف�لطبيعة�عمليات�الشركة�و�شاطا��ا�الرئ�سية؛ 

 موقع�الشركة�و�لد�التأس�س�وعنوا��ا.  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .99ص�مرجع�سبق�ذكره،�ضيف�هللا�محمد�ال�ادي،�� 1
  .108ص�مرجع�سبق�ذكره،�طارق�عبد�العال�حماد،�� 2
  .215ص�مرجع�سبق�ذكره،�جودي�محمد�رمزي�وجودي�أمينة،�  3
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  IAS 7املعيار�املحاس���الدو���السا�ع�قائمة�التدفقات�النقدية�:  املطلب�الثا�ي

العناصر�املش�لة�لقائمة�التدفقات�النقدية�لوحد�ا،�ووفقا���IAS 7عرض�املعيار�املحاس���الدو���  

�،1ل�ذا�املعيار�يجب�ع���املؤسسة�أن�تقوم�بإعداد�وعرض��ذه�القائمة�كجزء�ال�يتجزأ�من�قوائم�ا�املالية

  .وفيما�ي���سنحاول�استعراض�أ�م�عناصر��ذا�املعيار

  IAS 7ر�املحاس���الدو���السا�ع�قائمة�التدفقات�النقدية��دف�املعيا�:الفرع��ول 

�وما�   �النقدية ��� �الفعلية �التغ��ات �عن �معلومات �بتقديم �املؤسسات �إلزام �املعيار�إ�� ��ذا ��دف

��شغيلية،� ��شاطات �تدفقات �إ�� �التدفقات �تقسيم �مع �النقدية �التدفقات �قائمة �بإعداد �وذلك �عادل�ا،

  .2الف��ة�ال���تقدم�ف��ا�القوائم�املاليةاس�ثمار�ة�وتمو�لية�خالل�

  3:وقد�أو���املعيار�الدو���السا�ع�أن�أ�داف�قائمة�التدفقات�النقدية�تتج���فيما�ي��  

تزو�د�مستخدمي�القوائم�املالية�بأساس�لتقييم�مقدرة�املؤسسة����ا��صول�ع���النقدية�وما��عادل�ا،� - 

 ؛وتقييم�احتياجا��ا�الستخدام�التدفقات�النقدية

���شطة� -  �حسب �مصنفة ��عادل�ا �وما �النقدية ��� �التار�خية �التغ��ات �عن �الالزمة توف���املعلومات

 العملياتية،��س�ثمار�ة�والتمو�لية�للمؤسسة؛

تقييم�التغ��ات�ال���طرأت�ع���صا���موجودات�املؤسسة،�و�ي�ل�ا�املا��،�بما����ذلك�سيول��ا�ومقدر��ا� - 

 التدفقات�النقدية�وتوقي��ا��غرض�التكيف�مع�الظروف�والفرص�املتغ��ة؛ع���التأث������مبالغ�

�ومقارنة� -  �لتحديد �تطو�ر�نماذج ��� �واملساعدة ��عادل�ا، �وما �النقدية �توليد ��� �املؤسسة �مقدرة تحديد

 القيمة�ا��الية�للتدفقات�النقدية�املستقبلية�للوحدات��قتصادية�املختلفة؛

التار�خية�بوصف�ا�مؤشرا�لتحديد�قيم�وتوقيت�التدفقات�النقدية��استخدام�معلومات�التدفق�النقدي - 

�املستقبلية،� �النقدية �التدفقات �مراجعة ��� �أيضا �تفيد �كما �حصول�ا، �من �التأكد �ودرجة املستقبلية،

 فضال�عن�فحص�العالقة�ب�ن�الر�حية�وصا���التدفق�النقدي؛

 .سسات�ال���ت�شط����نفس�القطاع�س�يل�عملية�مقارنة�الوضعية�املالية�للمؤسسة�مع�با���املؤ  - 

�من�   ��اف �توف�����م ��� �يتمثل �املعيار، �ل�ذا �ا��و�ري �ال�دف �أن �ع�� �ا��كم �يمكننا �سبق مما

صا���تحديد�وعرض�املعلومات�عن��ل�من�التدفقات�النقدية�الداخلة�وا��ارجة�للمؤسسة،�باإلضافة�إ���

�ال �خالل �للمؤسسة �املختلفة ���شطة �عن �النقدية �مستخدمي�التدفقات �س�ساعد �املعلومات ��ذه دورة،

                                                           
1 �� �دليل �حماد، �العال �عبد �طارق �الدولية �معاي���املحاسبة �تطبيق �مع�ا �املتوافقة ��ول -واملعاي���العر�ية �الدار�ا��امعية،�-ا��زء ،

  .93،�ص��2008سكندر�ة،�مصر،�
  .37،�ص�مرجع�تم�ذكرهغانم�شطاط،�� 2
دراسة�حالة�مللبنة��وراس�-اعتماد�املعيار�املحاس���السا�ع����إدارة�التدفقات�النقدية�للمؤسسة��قتصادية� أ�مية�بومدين�بروال،� 3

  .36-35،�ص�2018،��ا��زائر،�1العدد�،�4املجلد�،�مجلة�ميالف�للبحوث�والدراسات،�-2016و�2015ر�ي�لدو 
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�ذه�القائمة����اتخاذ�القرارات،�وتكمن�أ�مي��ا�����و��ا�توفر�معلومات�ال�توجد����القوائم�املالية��خرى،�

  .كما�تقدم�تفس��ات�لعدة�قضايا����ز�القوائم�املالية��خرى�عن�تقديم�ا

  IAS 7املحاس���الدو���السا�ع�قائمة�التدفقات�النقدية�نطاق�املعيار�: الفرع�الثا�ي

�املعيار�   �است�ناءات،��IAS 7اش��ط �دون �املؤسسات �جميع �ع�� �النقدية �التدفقات �قائمة عرض

  1:و�تحدد�نطاق�تطبيق��ذا�املعيار����العناصر�التالية

�ذا�املعيار،�و�جب��يجب�ع���املؤسسة�أن�تقوم�بإعداد�قائمة�التدفقات�النقدية�وذلك�وفقا�ملتطلبات - 

عرض�تلك�القائمة�كجزء�متمم�لبيانا��ا�املالية�وذلك�ل�ل�ف��ة�من�الف��ات�ال���تقوم�املؤسسة�بإعداد�

 ؛بيانات�مالية�ع��ا

�وما�  -  �النقدية �واستخدام �بتوليد �قيام�ا �كيفية �بمعرفة �للمؤسسة �املالية �البيانات �مستخدمو ��تم

�أ�شط �طبيعة �النظر�عن ��غض �وذلك �يمكن��عادل�ا، �النقدية ��انت �إذا �وعما �املختلفة، �املؤسسات ة

�فاملؤسسات� �املالية، �للمؤسسات �بال�سبة ��و�ا��ال �كما �للمؤسسة �ال��ا�ي �املنتج �أ��ا �ع�� النظر�إل��ا

�لتأدية� �وذلك �النقدية �إ�� �تحتاج �واملصروفات، �لإليرادات �املولدة �الرئ�سية �أ�شط��ا �اختالف رغم

�اما��ا،ولتوف���عائد�للمس�ثمر�ن،�و�ناء�ع���ذلك�فإن��ذا�املعيار�يتطلب�وظائف�ا�ال�شغيلية�وسداد�ال�

 .قيام��افة�املؤسسات�بإعداد�قائمة�التدفقات�النقدية

  IAS 7أنواع���شطة�املولدة�للتدفقات�النقدية�وفق�متطلبات�املعيار�: الفر�ع�الثالث

�أنواع�   �استعراض �مختصر، �و�ش�ل �ا��زئية ��ذه �خالل �من �سنحاول �الدراسة، �إلش�الية خدمة

  :،�وذلك�كما�ي����IAS 7شطة�املولدة�للتدفقات�النقدية�وفق�املعيار�

،�وغ���ا�من���شطة�غ��������2شطة�الرئ�سية�لتوليد��يرادات����املؤسسة�:��شطة�ال�شغيلية .1

 ؛3لتمو�لاملرتبطة�باالس�ثمار�وا

��س�ثمار�ة .2 �طو�لة��:��شطة ��صول �من �أو�التخلص �ع�� �با��صول �املتعلقة ���شطة ��� تتمثل

 ؛�4جل،�باإلضافة�إ����س�ثمارات��خرى�ال����عت���نقدية�معادلة

  

 
                                                           

،�6العدد�،�6املجلد�،�مجلة��قتصاد�واملجتمع،�قائمة�التدفقات�النقدية�07املعيار�املحاس���الدو���رقم�مرازقة�صا���و�و�ر�ن�فتيحة،�� 1

  .86،�ص�2010ا��زائر،�
  .277،ص�2008،�الطبعة��و��،�دار�الثقافة،�عمان،��ردن،�املحاسبة�الدولية�ومعاي���احس�ن�القا����ومأمون�حمدان،�� 2
3 �� �إيناس، �صيودة �للمؤسسة �املالية �والوضعية ��داء �تقييم ��� �ل��ز�نة �النقدية �التدفقات �جدول �تحليل �تدفقات��-دور �جدول تحليل

  .157ص�،�2017،�ا��زائر،�1،�العدد�7املجلد�ة�أ�عاد�اقتصادية،�،�مجل-ا��ز�نة�ل��زائر�ة�للمياه
4 �� �سف���محمد، ��عمال �مجتمع ��� �النقدية �التدفقات �حول �املعلومات �وتحليل �إعداد �اقتصادية-أ�مية �مؤسسة �حالة �مجلة�-دراسة ،

  .227،�ص�2015،�ا��زائر،�2،�العدد�4املجلد��دارة�والتنمية�للبحوث�والدراسات،�
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 .1و�����شطة�ال���ت�ون�ن�يج��ا��غي�����م�و��ية��موال�ا��اصة�أو�القروض�:��شطة�التمو�لية .3

���ا��دول��IAS 7ش�ل�عام�يمكننا�ت��يص�أنوع�التدفقات�النقدية�وفق�املعيار�املحاس���الدو���و�  

  2:املوا��

 IAS 7عناصر���شطة�املكونة�لقائمة�التدفقات�النقدية�وفق�املعيار�): 5(ا��دول�رقم�

  ��شطة
  التدفقات�النقدية

  التدفقات�النقدية�ا��ارجة  التدفقات�النقدية�الداخلة

  أ�شطة��ستغالل

  مبيعات�السلع�وا��دمات؛  -

  الفوائد�املستلمة؛  -

  حصص��ر�اح�املستلمة؛  -

�ب�- �مقابل�) تظ���(يع �التجار�ة �وراق

  النقدية؛

�املتعلقة��- �غ�� ��خرى ��يرادات مصار�ف

  .باأل�شطة��س�ثمار�ة�والتمو�لية

  مش��يات�البضاعة؛  -

  الرواتب�و�جور؛  -

  املدفوعة؛�الفوائد  -

  شراء��وراق�التجار�ة�نقدا؛  -

  .املصار�ف��خرى   -

��شطة�

  �س�ثمار�ة

  بيع�عقارات�ومعدات؛  -

  .بيع��س�ثمارات�املالية  -

  شراء�عقارات�ومعدات؛  -

  .شراء��س�ثمارات�املالية� -

��شطة�

  التمو�لية

  إصدار�أس�م�رأس�املال؛  -

  .إصدار�سندات  -

  سندات�ا��ز�نة؛شراء�  -

  ).أصل�الدين�فقط(دفع�الديون�  -

�أمينة،�:املصدر – �وحفاصة �الدين �صالح �القرار����ظل� شر�ط �اتخاذ �عملية �دعم ��� �التدفقات�النقدية �قائمة دور

� �السا�ع �الدو�� �املعاصرة،- IAS 7-املعيار�املحاس�� ��قتصادية �الدراسات �مجلة ،�� ��،3املجلد �ا��زائر،�5العدد ،

  .82،�ص�2018

،�إذا��انت��س�ثمارات��خرى�قابلة�التحو�ل�إ���مقدار�IAS 7وتجدر��شارة�إ���أنھ�ووفق�املعيار�  

معلوم�من�النقدية،�ف����عت���نقدية�معادلة،��شرط�أن�ال�ت�ون�عرضة�ملخاطر��امة�من�حيث�التغ������

�ا �يمكن �اس�ثمارات �أية �فإن �و�ذلك ����قيم��ا، ��ستحق �آجال �ذات ��انت �إذا �فقط �معادلة �نقدية عتبار�ا

���� ��س�ثمارات ��س�ث�� �فإنھ �التعر�ف ��ذا �وحسب �عل��ا، �ا��صول �تار�خ �من �أش�ر�أو�أقل �ثالثة حدود

  .�3س�م�إال�إذا��انت�تمثل����جو�ر�ا�نقدية�معادلة

  

                                                           
1 �� �زعبيط، �الدين �ونور �دالل �حطاب �ا��ز�نة �تدفقات �جدول �من �املشتقة �النقدية ��سب �باستخدام �املا�� ��داء �حالة�-تقييم دراسة

� �عنابة �أرسيلو�ميتال �والصلب(مؤسسة �ا��ديد �-)2014-2013-2012)(مركب �املجلد �واملالية، ��قتصادية �البحوث �مجلة ،4،�� ،��1العدد

  .345،�ص�2017ا��زائر،�
- دور�قائمة�التدفقات�النقدية����دعم�عملية�اتخاذ�القرار����ظل�املعيار�املحاس���الدو���السا�ع� شر�ط�صالح�الدين�وحفاصة�أمينة،  2

IAS 7-�،82،�ص�2018،�ا��زائر،�5العدد�،�3املجلد�،�مجلة�الدراسات��قتصادية�املعاصرة.  
  .228-227ص�مرجع�سبق�ذكره،�سف���محمد،�� 3
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  IAS 7طرق�عرض�قائمة�التدفقات�النقدية�وفق�املعاير�: را�عالفرع�ال

يتم�عرض�قائمة�التدفقات�النقدية�وفق�طر�قت�ن،�أحد�ما�مباشرة�و�خرى��IAS 7حسب�املعيار�  

�سياق� �خدمة �حدود ��� �التفاصيل ��عض �تقديم �سنحاول �التالي�ن، �العنصر�ن �خالل �ومن غ���مباشرة،

  .إش�الية�دراس�نا

�املباشرة .1 ��:الطر�قة �الدو�� �املعيار�املحاس�� �تقديم���IAS 7ع �ع�� �التدفقات��املؤسسات قائمة

النقدية�باستخدام�الطر�قة�املباشرة،�حيث�أن��ذه�الطر�قة�توفر�معلومات�يمكن�أن�ت�ون�مفيدة����

تقدير�التدفقات�النقدية�املستقبلية،�وال�تتوفر�بمقت����الطر�قة�الغ���مباشرة،�إال�أن�املعيار�أشار�إ���

 .1أن�استخدام�الطر�قة�الغ���مباشرة��عت���أسلو�ا�مقبوال

و�تم�إعداد�جدول�التدفقات�النقدية�وفق��ذه�الطر�قة�عند�أي���ظة�زمنية،�وعند�أي�مستوى�  

من�ال�شاط،�وذلك�من�خالل�حصر�التدفقات�النقدية�ا��ارجة�والداخلة�من�وإ���خز�نة�املؤسسة،��ل�

  .2حسب�طبيعة�ال�شاط�التا�عة�لھ

وفق��ذه�الطر�قة�ينطلق�إعداد�جدول�التدفقات�النقدية�انطالقا�من�جدول��:الطر�قة�غ���املباشرة .2

�أثر�ع��� �ل�ا �ل�س �العناصر�ال�� �من �التخلص �يتم �حيث �امل��انية، �ع�� �و�االعتماد �الن�يجة، حساب

�الن�يجة� �صا�� �ب�ن �الفرق �تركز�ع�� �أ��ا �الطر�قة ��ذه �مزايا �ومن ���تالك، �مخصصات �مثل ا��ز�نة

لنقدي�من���شطة�ال�شغيلية،�وكذلك�بال�سبة�لبنود�الدخل�واملصروفات�املتعلقة�وصا���التدفق�ا

�الن�يجة�وا��ز�نة،�و�و�ما�3بالتدفقات�النقدية��س�ثمار�ة�أو�التمو�لية �معرفة�العالقة�ب�ن ،�و�التا��

 .�4عطي�مختلف�مستخدمي��ذه�القائمة�إم�انية�تقييم�الوضع�و�داء�النقدي�واملا���للمؤسسة

  

  

  

  

                                                           
دراسة�حالة�مصرف�الراج���-أ�مية�قائمة�التدفقات�النقدية����اتخاذ�قرارات��س�ثمار�باملصارف�عادل�ع���بابكر�املا���أبو�ا��ود،�� 1

  .42،�ص�2019،�ا��زائر،�1العدد� ،5،�مجلة��قتصاد�واملالية،�املجلد�- بالر�اض
�تقييم��داء�املا���باستخدام�شال�ي�عمار�و�ولعبايز�وفاء،�� 2 �للمعاي���املحاس���ا��ديدة حالة�مؤسسة�-جدول�التدفقات�النقدية�وفقا

NCA182،�ص�2019،�ا��زائر،�1،�العدد�3،�مجلة�املش�اة�����قتصاد�التنمية�والقانون،�املجلد�)2017-2014(رو�بة�للف��ة�املمتدة��.  
  .278ص�مرجع�سبق�ذكره،�حس�ن�القا����ومأمون�حمدان،�  3
،�مجلة�دراسات�-2013دراسة�حالة�مؤسسة�سلسلة��ورا����-املحتوى�املا�����دول�تدفقات�ا��ز�نة�بادي�عبد�املجيد�وعزوا�ي�ناصر،�� 4

  .214،�ص�2016،�جامعة��غواط،�ا��زائر،�7،�املجلد�1،�العدد�-العدد��قتصادي-



  �طار�املرج���املحاس���الدو��: الفصل��ول �

37 
 

القوائم�املالية����ظل�معاي���املحاسبة�و�بالغ�املا���الدولي�ن��خرى�: املبحث�الرا�ع

IAS/IFRS 

خصص�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�عدة�معاي���أخرى� ،IAS 1إضافة�للمعيار�املحاس���الدو���  

 ،ائمة�التدفقات�النقديةا��اص�بقالدو���السا�ع��املحاس���املعيار ����صورةتناولت�عناصر�القوائم�املالية،�

� �إ�� �باإلضافة �الثامن �الدو�� �املحاس�� �املعيار �تناول �والتقديرات�الذي �املحاس�ية �السياسات موضوع

ونظرا�الستحالة�التطرق�إشارتھ�لعديد�عناصر�القوائم�املالية�ضمن�معاي���أخرى،�مع�و�خطاء�املحاس�ية،�

  .سنحاول�التطرق�ألك���ا�أ�مية�وخدمة�للدراسة�ل�ل�املعاي���ال���تناولت��ذه�العناصر،

السياسات�املحاس�ية�والتغ��ات����التقديرات�املحاس�ية�املعيار�املحاس���الدو���الثامن�: املطلب��ول 

  IAS 8 و�خطاء

إ���وجوب�تطبيق�املؤسسة��IAS 8أشار�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية����املعيار�املحاس���الدو���  

�املحاس�ية،� �السياسات ��� ��غ��ات �إجراء �أو�عند �املحاس�ية، �السياسات �اختيار�وتطبيق �املعيار�عند ل�ذا

�ي��� �وفيما �الف��ة�أو�الف��ات�السابقة، و�غ��ات����التقديرات�املحاس�ية�وت��يح��خطاء�ال���حدثت���

  .IAS 81س�ستعرض�مختلف�جوانب�املعيار�

  �IAS 8دف�املعيار�املحاس���الدو���الثامن�: �ول الفرع�

عيار�إ���وضع�شروط�وقواعد�تتعلق�بطر�قة�إعداد�القوائم�املالية�وكيفية��فصاح���دف��ذا�امل  

أن�تقوم��ل�املؤسسات�بإعداد�وعرض��ذه�القوائم�ع���أسس�م�سقة،�و�و�ما�يز�د�ع��ا،�وذلك�من�أجل�

 IAS 8املعيار��يحددمع�نظ��ا��ا�للمؤسسات��خرى����ف��ات�مختلفة،�كما�من�قابلية��ذه��خ��ة�للمقارنة�

  .2املعا��ة�املحاس�ية�للتغ��ات����التقديرات�املحاس�ية�وت��يح��خطاء�ا��و�ر�ة

  � �معاي���املحاسبة�الدولية�أ�داف�املعيار�املحاس���الدو�� ،�وتتمثل�أ�م�ا�فيما�IAS 8حدد�مجلس

  3:ي��

 و�غي���السياسات�املحاس�ية،�وكذا�كيفية��فصاح�عن�ذلك؛�وصف�طر�قة�اختيار  - 

�بال�سبة� -  �وكذلك �و�غ��ا��ا، �املحاس�ية �التقديرات �عن ��فصاح �وكيفية �املحاس�ية �املعا��ة تحديد

 لت��يح��خطاء؛

 وموثوقية�املعلومات�ال���تف���ع��ا�املؤسسات�من�خالل�قوائم�ا�املالية؛��عز�ز�مدى�مالئمة - 

                                                           

  .IAS 8 والتغ��ات����التقديرات�املحاس�ية�و�خطاءاملعيار�املحاس���الدو���الثامن�السياسات�املحاس�ية�: أنظر�1 
  .47،�ص�مرجع�سبق�ذكرهغانم�شطاط،�� 2
،�الطبعة��و��،�دار�صفاء�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��ردن،�-معاي���املحاسبة�الدولية- معاي���التقار�ر�املالية�الدولية�أحمد�حل���جمعة،�� 3

  .126،�ص�2015
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ع���مر�الزمن�ومع�البيانات��إم�انية�مقارنة�املعلومات�الواردة�ضمن�القوائم�املالية�للمؤسسةالرفع�من� - 

  .املالية�للمؤسسات��خرى 

  IAS 8السياسات�املحاس�ية����ظل�املعيار�املحاس���الدو���الثامن�: الفرع�الثا�ي

�لقي�مف�وم�السیاسة�املحاس�یة�كث��ا�من�ا��دل�من�قبل�الكتاب�والباحث�ن�نظرا�الختالف�الفكر�  

املحاس�یة�من�ج�ة�ثانیة،�فنجد�أن��عض�التعار�ف�تتطابق�وأخرى��ا��لفياتمن�ج�ة،�و�عدد�املحاس���

دئ�و�سس�و�عراف�املبا": بأ��ا�IAS 8عيار�املحاسبة�الدو���ملالسياسات�املحاس�ية�وفقا��عرفتو تختلف،�

  .1"والقواعد�واملمارسات�املطبقة�من�قبل�املؤسسة����إعداد�وتقديم�بيانا��ا�املالية

�باستمرار�   �املحاس�ية �السياسات �اختيار�وتطبيق �املؤسسة �ع�� �ايجب �و�حداث�ع�� ملعامالت

جب�من�الوا��ون و��،لبنودآخر�لتص�يف�بدو���أو��سمح���ار�محاس�يالظروف�املتماثلة،�ما�لم�يتطلب�معو 

�التغي��  ��ذا ��ان �إذا �فقط �املحاس�ية �السياسة �التغي����� �املؤسسة �خالل�ع�� �من توفر���و���سب،

   :�2نالتالي��نطر الش

  يتوافق�مع�أحد�املعاي���املحاس�ية؛ - 

 .يؤدي�إ���توف���معلومات�مالئمة�وأك���موثوقية - 

قواعد��عامل�املؤسسات�مع�السياسات�املحاس�ية،�إذا�اش��ط��IAS 8حدد�املعيار�املحاس���الدو��� 

   :الضوابط�فيما�يتعلق�ب�ل�من�ذا�املعيار�ع���امل�لف�ن�بتطبيقھ�جملة�من�

�: املحاس�ية�السياسات وتطبيق�اختيار  .1 �املطبقة �أو�السياسات �املحاس�ية �السياسة �تحديد عن�يتم

ن�مجلس�عإرشادات�التنفيذ�ذات�الصلة�والصادرة�،�والنظر����الدولية�املحاسبة�طر�ق�تطبيق�معاي�� 

بيانات�مالية��شمل�معلومات�مالئمة���ذه�السياسات��تج�عنت،�مع�مراعاة�أن�معاي���املحاسبة�الدولية

� �عل��ا، �تنطبق �ال�� ��خرى �والظروف ��حداث �وعن �املعامالت �عن ��ذهوموثوقة السياسات��وت�ون

�أث �ي�ون �عندما �التطبيق �إ�� �بحاجة �أ�ميةل�ست �ذا �ل�س �أنھ�،ر�تطبيق�ا �معيار�دو����كما �غياب و��

��ستعمل� �أن ��دارة �ع�� �أخرى، �أو�ظروف �أحداث �أو�ع�� �ما �معاملة �ع�� �التحديد �وجھ �ع�� يطبق

 .3حكم�ا�وتقدير�ا����تطو�ر�وتطبيق�سياسة�محاس�ية

ة�املحاس�ية�ب�ن��ع�����ساق�الثبات����استخدام�ذات�السياس: ا�ساق�وثبات�السياسات�املحاس�ية .2

�أسس� �ع�� �أعدت �وال�� �املالية �القوائم �تتضم��ا �ال�� �املعلومات �مقارنة �ليتم �وذلك �وأخرى، ف��ة

                                                           
،�2،�العدد�4املجلد� ،�مجلة�البحوث��قتصادية�واملالية،العوامل�املؤثرة����اختيار��دارة�للسياسات�املحاس�يةحس�ن�توفيق�مصطفى،�� 1

  .756،�ص�2017ا��زائر،�
دراسة�ميدانية�من�وج�ة�نظر�-تطبيق�السياسات�املحاس�ية����املؤسسات�ا��زائر�ة�ب�ن�التعدد�والتوحيد�عت���سليمان�وزرقون�محمد،�� 2

  .116،�ص�2016،�ا��زائر،�1العدد�،�7املجلد�،�،�مجلة�الدراسات�املالية�واملحاس�ية-وأ�اديميةم�نية�
  .68-67،�ص�2010،�دار�صفاء،�عمان،��ردن،�-النموذج�الدو���ا��ديد-نظر�ة�املحاسبة�املالية�أحمد�حل���جمعة،�   3
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�الثبات �أو ���ساق �بانتفاء �املقارنة �قابلية �ت�تفي �حيث �1موحدة، �إذ ،� �تطبقيجب السياسات��أن

السياسات�املحاس�ية�املطبقة�لعمليات�امل�شا��ة،�وأن�ي�ون�أي��غي������ا ع���املحاس�ية�ب�بات�وا�ساق

م��را،�مثل�أن�ي�ون�التغي���ناتجا�عن�متطلبات�معيار�محاس���جديد،�أو�أن�ي�ون��ذا�التغي���سيؤدي�

 .2إ���تحس�ن�موثوقية�ومالئمة�القوائم�املالية

�الثالث �املحاس�ية: الفرع �بالتقديرات �وعالق��ا �املحاس�ية �الدو����السياسات �املعيار�املحاس�� �ظل ��

  IAS 8الثامن�

  �� �الدو�� �رقم IAS 8ش���املعيار�املحاس�� �الفقرة ��   23� �التأكد �عدم �حالة ��� �بأنھ ���السائدة

فإن�كث��ا�من�بنود�القوائم�املالية�ال�يمكن�قياس�ا�بدقة�ولكن�يمكن�تقدير�ا،�والتقدير��،التجار�ة ��شطة

�املتوفرة،�و�مكن�أن�ي�ون�التقدير�مطلو�ا�مثال�للديون �ج��اد�الذي��عتمد�ع���أحدث�املعلومات� �ستلزم

�املعدومة �املتوقع �أو�النمط �أو�لتقدير�العمر��نتا�� �املخزون، �أو�تقادم ��قتصادية��إل�تالك، املنافع

�عت���جزءا��اما����إعداد�القوائم�املالية،�حيث�املعقول�للموجودات�القابلة�لإل�تالك،�فاستخدام�التقدير�

  IAS 8.3من�املعيار��33إم�انية��عتماد�عل��ا�وفق�ما�ورد����الفقرة�يؤثر�ع���ال�

  ���IAS 8ظل�املعيار�املحاس���الدو���الثامن��خطاء�املحاس�ية��:الفرع�الرا�ع

  � �الدو�� �امل�IAS 8أشار�املعيار�املحاس�� �وقوع �إم�انية �وقإ�� �بإثبات �تتعلق �أخطاء ��� س�ايؤسسات

� �املالية، �عناصر�القوائم �املعاي���وعرض �بمتطلبات ��عت���غ���مل��مة �القوائم ��ذه �املعيار�أن واعت����ذا

إذا�اشتملت�ع���أخطاء�متعمدة،�سواء��انت��ذه��خطاء�ذات�أ�مية��س�ية�أم�ال،��املحاس�ية�الدولية

�املك�شف �سواء �املحاس�ية ��خطاء ��ذه �ت��يح �ضرورة �املعيار�ع�� �نص �أو�كما �ا��ار�ة �الدورة �خالل ة

  .4الدورات�الالحقة،�كما�حدد��ذا�املعيار�طرق��فصاح�عن��خطاء�وآثار�ا

  

  

  

                                                           
  .187-186ص،�مرجع�سبق�ذكرهخالد�جمال�ا��عارات،�  1
،�الطبعة��و��،�الشركة�العر�ية�املتحدة�لل�سو�ق�والتور�دات،�القا�رة،�املعاي���املحاس�ية�الدوليةوليد�عبد�القادر�وحسام�الدين�خداش،�� 2

  .171،�ص�2013مصر،�
3 �� �ا��ليم، �عبد �وسعيدي �الدين �نور �قايد �املحاسأحمد �السياسات �عن ��فصاح �ا��زائر�بمتطلبات ��� �املؤسسات �ال��ام �ية�مدى

� �املالية �املحاس�� �النظام �تطبيق �ظل ��� �املالية �القوائم �إعداد ��� �املؤسسات-املستخدمة �من �عينة ��قتصادية�- دراسة �العلوم �مجلة ،

  .202،�ص�2015،�ا��زائر،�13العدد�،�8املجلد�وال�سي���والعلوم�التجار�ة،�
    :متوفرة�ع���املوقع�،�وثيقة�إلك��ونية�م��جمةIAS 8 الثامن�املعيار�املحاس���الدو��  4

https://socpa.org.sa/SOCPA/files/03/03686b63-d097-4020-9a42-02dafebb9e65.pdf     
 am 00.19/  24/11/2019 :تار�خ��طالع
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  IAS/IFRSالقوائم�املالية����ظل�معاي���محاس�ية�دولية�أخرى�: املطلب�الثا�ي

�عناصر�القوائم�   ��عض �تناولت �املعيار�ال�� �من �جملة �الدولية �معاي���املحاسبة �مجلس خصص

،�توجد�معاي���أخرى�سنحاول�التطرق�أل�م�ا�من�خالل�IAS 8و�IAS 7و�IAS 1املالية،�فباإلضافة�إ���املعاي���

   :ي�� ما

  �ش�ل�مباشر�للقوائم�املاليةاملعاي���املحاس�ية�الدولية��خرى�ال���تطرقت�أ�م�): 6(ا��دول�رقم�

  القوائم�املاليةاملضمون�املتعلق�ب  املعيار�املحاس���الدو��

املحاس����املعيار�

�حداث�الدو���

الالحقة��عد�تار�خ�

 IAS امل��انية�العمومية

10  

� �املعیار�املحاس�� �من �الرئ�سیة �الفكرة �امل��انیة��IAS10تكمن �لتار�خ �الالحقة �حداث

�لألحداث� �والصادقة �ال��یحة �الصورة ��عكس �مالیة �قوائم �تقدیم ��� العمومیة

والعملیات�ملختلف�املستخدم�ن،�فاألرقام�ال���تتضم��ا�القوائم�املالیة��عت���مبدئیة�نظرا�

یة�تؤثر�ع�����الة�عدم�التأكد�املرتبطة�باملستقبل،�إذ�أنھ�مع�الوقت�تتاح�معلومات�إضاف

� �رقم �الدو�� �املعیار�املحاس�� �عا�� �وقد �املالیة، �وذلك��10القوائم ��حداث ��ذه طبیعة

  .1لضمان���ة�وموثوقیة�القوائم�املالیة�املقدمة�ملختلف�املستخدم�ن

  2:ووفقا�ل�ذا�املعيار�يتم�تص�يف��ذه��حداث�الالحقة�إ���نوع�ن�رئ�سي�ن

��عديل - �إ�� �تؤدي  قوائم�ا �� املث�تة املبالغ �عدل أن املؤسسة ع�� يجب�:أحداث

التقر�ر،�ومن�أمثل��ا�الواردة� ف��ة �عديالت��عد تتطلب ال�� �حداث لتعكس املالية،

 :ضمن�نص�املعيار�ما�ي��

 ،اية �� حا�� ال��ام عل��ا �ان املؤسسة أن يؤكد حكم�قضا�ي��عد�ف��ة�التقر�ر�� 

 التقر�ر؛ ف��ة

 ف��ة ��اية �� قيمتھ �بطت قد ما أصال أن تب�ن التقر�ر ف��ة �عد معلومات تلقي 

 �صل؛ ل�ذا سابقا املث�تة القيمة مبلغ�خسارة �عديل يلزم أنھ أو التقر�ر،

 أو التقر�ر، ف��ة ��اية قبل املش��اة �صول  لت�لفة التقر�ر ف��ة �عد التحديد 

واللذان�يختلفان�عن�تلك�التقر�ر،� ف��ة قبل���اية املباعة �صول  من املتحصالت

 املث�تة�بالفعل؛

 يحة غ�� املالية القوائم أن تظ�ر أخطاء أو غش اك�شاف��. 

��عديل - �إ�� �ال�تؤدي  قوائم�ا �� املث�تة املبالغ �عدل أن للمؤسسة يجوز  ال�:أحداث

���� تتطلب ال التقر�ر ف��ة �عد أحداثا لتعكس املالية �الواردة �أمثل��ا �ومن �عديالت،

 :املوافق�ما�ي��املعيار�

 الذي التقر�ر�والتار�خ ف��ة ��اية ب�ن لالس�ثمارات العادلة القيمة �� �نخفاض 

 لإلصدار؛ املالية القوائم فيھ �عتمد

 املؤسسة إذا�  اعتماد قبل ولكن التقر�ر ف��ة �عد أر�اح توز�عات عن أعلنت

                                                           
املالية،��يئة��وراق�،�دورة�املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر��حداث�الالحقة�لتار�خ�التقر�ر: 10املعيار�املحاس���الدو���رقم�ع���يوسف،�� 1

  .2،�ص�2009و�سواق�املالية�السور�ة،�جمعية�املحاسب�ن�القانوني�ن����سور�ة،�سور�ا،�
  .�IAS 10حداث�الالحقة��عد�تار�خ�امل��انية�العمومية��العاشر �املعيار��املحاس���الدو��  2
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ث�ت ال فإنھ لإلصدار، املالية القوائم
ُ
 ف��ة ��اية �� ال��ام�أ��ا ع�� التوز�عات �ذه ت

  .التقر�ر

املحاس���الدو���املعيار�

الرا�ع�والعشرون�

�فصاح�عن��طراف�

  IAS 24  ذات�العالقة

���ال��ك��� �فصاح�عن��طراف�ذوي�العالقة�IAS 24تمثل�الفكرة�الرئ�سیة�من�املعیار�ت

�ا��و�ر� �مبدأ ��غلیب �خالل �من �املالیة، �القوائم �وشفافیة �موثوقیة �ع���ع�� �قتصادي

�النظر  �ی�ون �عالقة �ذي �مع�طرف �معاملة ��ل �القانو�ي؛�بمع���أنھ �جو�ر��ف��ا�الش�ل إ��

  .القانو�ي��االعالقة�ول�س�فقط�إ���ش�ل

إن��فصاح�عن��طراف�ذوي�العالقة�یدعم�شفافیة�القوائم�املالیة�من�خالل�  

وخاصة�أن�املؤسسة�قد�بیان�طبیعة�ونوع�وعناصر�الصفقات�مع��طراف�ذوي�العالقة،�

تدخل����عملیات�شراء�أو�بیع�أو�إقراض�أو�اق��اض�مع�أطراف�ذات�عالقة�دون�أن�ی�ون�

��ساس،� ��ذا �وع�� �تمت، �شروط �و�أي �العملیات ��ذه �ب��م �معرفة ��خرى لألطراف

فاملعیار�یتطلب��فصاح�عن�وجود�مثل��ذه�العالقات�ب�ن�املؤسسة�وتلك��طراف�ح���

من�نزا�ة�وشفافیة�املعامالت،�وأ��ا�تمت�ع���أسس�تجار�ة،�و��ذه�الطر�قة�یتم�التأكد�

فإن�مستخدمي�القوائم�املالیة،�یمك��م�اتخاذ�قرارا��م�ع���أساس�معلومات�موثوقة،�من�

ج�ة�أخرى،�یمكن�أن�ی�ون�لعالقات��طراف�ذات�العالقة�تأث���ع���املركز�املا���ونتائج�

�القوائ �مصدرة �املؤسسة �ذوي�عملیات ��طراف �مع �آثار�الصفقات �أن �إ�� �یرجع �وذلك م،

��طراف� �مع �للصفقات �بال�سبة ��و�ا��ال �القدر�و�ثر�كما �بنفس �ال�ت�ون �قد العالقة

�خرى،�لذلك�فإن��مر�یتطلب��فصاح�عن�صفقات��طراف�ذوي�العالقة�من�جانب�

�وذلك �تصدر�القوائم �ال�� � املؤسسة �أعمال �نتائج �مصداقیة �وإم�انية�لضمان املؤسسة

  .�1عتماد�عل��ا

  2:و�طبق��ذا�املعيار�ع���العناصر�التالية  

 العالقة؛ ذي الطرف مع واملعامالت العالقات تحديد 

 العالقة ذات و�طراف املؤسسة ب�ن �رتباطات، ذلك �� بما القائمة، �رصدة تحديد 

 ��ا؛

 النقطت�ن� الواردة العناصر عن مطلو�ا �فصاح ف��ا ي�ون  ال�� الظروف تحديد� ��

 أعاله؛

 البنود�السابقة عن ��ا القيام يتم ال�� �فصاحات تحديد.  

املحاس���الدو���املعيار�

السا�ع�والعشرون�

القوائم�املالية�

 IAS 27 3املنفصلة��

  

 �� �س�ثمارات عن و�فصاح املحاسبة متطلبات لوصف املعيار �ذا �دف  

� الشر�ات �عندماالتا�عة �واملش��كة �و�عرف� مالية قوائم املؤسسة �عد والزميلة منفصلة،

� �أ��ا �ع�� ��خ��ة �ال��� تلك �ذه  أو املوحدة، املالية القوائم إ�� باإلضافة �عرض القوائم

 تا�عة، ���شر�ات اس�ثمارات تملك ال ال�� للمؤسسة�املس�ثمرة املالية القوائم إ�� باإلضافة

  .مش��كة وأخرى  زميلة شر�ات �� اس�ثمارات ل�ا ولكن

 املا�� للتقر�ر الدولية املعاي�� ��ميع وفقا املنفصلة املالية القوائم �عد أن يجب  

                                                           
  .55،�صمرجع�سبق�ذكرهقسوم�حنان،�  1
  .IAS 24املعيار�املحاس���الدو���الرا�ع�والعشرون��فصاح�عن��طراف�ذات�العالقة�  2
  .IAS 27املعيار�املحاس���الدو���السا�ع�والعشرون�القوائم�املالية�املنفصلة��  3
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 تحاسب أن عل��ا يجب فإنھ منفصلة، مالية قوائم املؤسسة �عد فعندما عل��ا، تنطبق ال��

 :ا��يارات�التاليةوفقا�ألحد� والزميلة واملش��كة التا�عة، الشر�ات �� �س�ثمارات عن

 بالت�لفة؛ 

 9 املا�� للتقر�ر الدو�� للمعيار وفقاIFRS؛ 

 28الدو��� املحاسبة معيار �� مب�نة �� كما امللكية حقوق  طر�قة باستخدامIAS. 

��س�ثمارات، صنف �ل عن نفس�ا املحاسبة تطبق أن املؤسسة ع�� يجب;   من

 يجب فإنھ امللكية حقوق  طر�قة أو بالت�لفة ع��ا� املحاسبة تتم ال�� فبال�سبة�لالس�ثمارات

 غ���املتداولة �صول " IFRS5 املا�� للتقر�ر الدو�� للمعيار وفقا ع��ا املحاسبة تتم أن

  ".املستمرة غ�� والعمليات للبيع ��ا املحتفظ

املحاس���الدو���املعيار�

الثامن�والعشرون�

�س�ثمارات����

الشر�ات�الزميلة�

  IAS28واملش��كة�

 متطلبات وتحديد الزميلة، الشر�ات �� �س�ثمارات عن املحاسبة لوصف املعيار �ذا �دف

واملش��كة،� الزميلة الشر�ات �� �س�ثمارات عن املحاسبة امللكية�عند حقوق  طر�قة تطبيق

 أو مش��كة، سيطرة ل�ا ال�� املس�ثمرة الشر�ات جميع قبل من املعيار �ذا و�جب�أين�يطبق

 .1ف��ا مس�ثمر الشركة ع�� م�م، تأث��

املحاس���الدو���املعيار�

الثا�ي�والثالثون�

العرض�: �دوات�املالية

IAS32  

 حقوق  أو ال��امات أ��ا ع�� املالية �دوات لعرض مبادئ وضع �و املعيار �ذا من ال�دف

 تص�يف ع�� ينطبق و�و. املالية و�ل��امات املالية �صول  ب�ن للمقاصة ومبادئ ملكية،

 حقوق  وأدوات مالية، وال��امات مالية، أصول  إ�� صدر،امل منظور  من املالية، �دوات

 وع�� العالقة، ذات وامل�اسب وا��سائر �ر�اح، وتوز�عات الفائدة، تص�يف وع�� ملكية،

  .2املالية و�ل��امات املالية �صول  ب�ن املقاصة ف��ا ي�ب�� ال�� ا��االت

املحاس���الدو���املعيار�

الرا�ع�والثالثون�التقر�ر�

 IAS34املا����و���

 مبادئ وتحديد �و�� املا�� التقر�ر ملحتوى  �د�ى ا��د وصف �و املعيار �ذا من ال�دف

 �و�� املا�� فالتقر�ر أولية، لف��ة املختصرة أو ال�املة املالية القوائم �� والقياس �ثبات

 والدائن�ن، املس�ثمر�ن، قدرة يحسن عليھ �عتماد و�مكن املناسب الوقت �� يوفر الذي

�املا�� وف�م نقدية وتدفقات أر�اح توليد ع�� املؤسسة قدرة ف�م ع�� و�خر�ن  وضع�ا

  .3وسيول��ا

املحاس���الدو���املعيار�

السادس�والثالثون�

ال�بوط����قيمة�

  �IAS36صول�

 بما م��لة أصول�ا أن لتضمن ةاملؤسس تطبق�ا ال�� �جراءات وصف �و املعيار �ذا �دف

 املمكن املبلغ عن يز�د بما م��ال �صل و��ون  ،س��دادها املمكن مبلغ�ا عن يز�د ال

 استخدام خالل من اس��داده س�تم الذي املبلغ يتجاوز  الدف��ي  مبلغھ �ان إذا منھ اس��داده

 و�تطلب قيمتھ، �بطت قد بأنھ يوصف �صل فإن ا��ال، �و �ذا �ان وإذا ،بيعھ أو �صل

 أن ةللمؤسس ي�ب�� م�� أيضا  املعيار و�حدد �بوط،� خسارة تث�ت أن ةاملؤسس من املعيار

  .�4فصاحات و�حدد ال�بوط خسارة �عكس

                                                           
  .IAS28املعيار�املحاس���الدو���الثامن�والعشرون��س�ثمارات����الشر�ات�الزميلة�واملش��كة�  1
  .IAS32العرض�: املعيار�املحاس���الدو���الثا�ي�والثالثون��دوات�املالية  2
  .IAS34املعيار�املحاس���الدو���الرا�ع�والثالثون�التقر�ر�املا����و���  3
  .IAS36املعيار�املحاس���الدو���السادس�والثالثون�ال�بوط����قيمة��صول�  4
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املحاس���الدو���املعيار�

السا�ع�والثالثون�

املخصصات�

و�ل��امات�املحتملة�

و�صول�املحتملة�

IAS37  

 املخصصات ع�� مناسبة قياس وأسس إثبات ضوابط تطبيق ضمان �و املعيار �ذا �دف

�املحتملة، املحتملة و�ل��امات  ضمن �افية معلومات عن �فصاح يتم وأنھ و�صول

  .1ومبلغ�ا وتوقي��ا طبيع��ا ف�م من املستخدم�ن لتمك�ن �يضاحات

املحاس���الدو���املعيار�

الثامن�والثالثون�

�صول�غ���امللموسة�

IAS38  

 التعامل يتم ال ال�� امللموسة غ�� لألصول  املحاس�ية املعا��ة تحديد �و املعيار �ذا �دف

� معيار  �� – التحديد وجھ ع�� – مع�ا  تث�ت أن املؤسسة من املعيار �ذا و�تطلب آخر،

ستو��  عندما ملموسا غ�� أصال
ُ
 .محددة ضوابط �

 و�تطلب امللموسة غ�� لألصول  الدف��ي  املبلغ ُيقاس كيف – أيضا – املعيار يحدد

  2.غ���امللموسة �صول  عن محددة إفصاحات

 للتقر�ر الدو�� املعيار

 تطبيق�ول� املا��

 للتقر�ر الدولية املعاي��

 IFRS1 مرة ألول  املا��

 ةللمؤسس مالية قوائم أول  تحتوي  أن ضمان �و املا�� للتقر�ر الدو�� املعيار �ذا من ال�دف

 ال�� الف��ة من ��زء �ولية املالية وتقار�ر�ا املا��، للتقر�ر الدولية للمعاي�� وفقا معدة

 :ت�ون  عالية جودة ذات معلومات ع�� املالية، القوائم تلك �شمل�ا

 املعروضة؛ الف��ات جميع ع�� للمقارنة وقابلة للمستخدم�ن فافةش 

 للمحاسبة مناسبة بداية نقطة تقدم  
ً
 املا��؛ للتقر�ر الدولية املعاي�� لـ وفقا

 3.املنافع تتجاوز  ال بت�لفة إعداد�ا يمكن  

 للتقر�ر الدو�� املعيار

الثالث�تجميع� املا��

  �IFRS3عمال�

 والقابلية �عتماد، وإم�انية املالئمة، تحس�ن �و املا�� للتقر�ر الدو�� املعيار �ذا �دف

 تجميع عن املالية قوائم�ا �� التقر�ر معدة املؤسسة�توفر�ا ال�� للمعلومات للمقارنة،

 ومتطلبات مبادئ املا�� للتقر�ر الدو�� املعيار �ذا يضع ذلك، ولبلوغ ،وآثاره �عمال

 :كيف عن املستحوذة ةللمؤسس

 تم ال�� و�ل��امات للتحديد القابلة املقتناة �صول  املالية، قوائم�ا �� وتق�س، تث�ت 

 عل��ا؛ املستحوذ �عمال �� غ���مسيطرة حصة وأي تحمل�ا،

 سعر شراء من مكسب أو �عمال تجميع عملية ضمن املقتناة الش�رة وتق�س تث�ت� 

 تفاض��؛

 تقو�م من املالية القوائم مستخدمي لتمكن ع��ا تف�� ال�� املعلومات ما�ية تحدد 

  4.املالية اوآثار� �عمال تجميع طبيعة

 للتقر�ر الدو�� املعيار

 �صول ا��امس�� املا��

 املحتفظ املتداولة غ��

 غ�� والعمليات للبيع ��ا

 للبيع، ��ا املحتفظ �صول  عن املحاسبة تحديد �و املا�� للتقر�ر الدو�� املعيار �ذا �دف

 للتقر�ر الدو�� املعيار يتطلب و�التحديد،. املستمرة غ�� العمليات عن و�فصاح والعرض

 :املا��

 باملبلغ للبيع ��ا محتفظ أ��ا ع�� تص�يف�ا ضوابط �ستو�� ال�� �صول  قياس يتم أن 

                                                           
  IAS37املعيار�املحاس���الدو���السا�ع�والثالثون�املخصصات�و�ل��امات�املحتملة�و�صول�املحتملة�  1
  .IAS38املعيار�املحاس���الدو���الثامن�والثالثون��صول�غ���امللموسة�  2

3
  .IFRS1 مرة ألول  املا�� للتقر�ر الدولية املعاي�� تطبيق�ول� املا�� للتقر�ر الدو�� املعيار  

4
  .IFRS3الثالث�تجميع��عمال� املا�� للتقر�ر الدو�� املعيار  
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  القيمة أو الدف��ي   IFRS5 املستمرة
ً
�مطروحا  إيقاف يتم وأن أقل، أ��ا البيع، ت�اليف م��ا العادلة

 �صول؛ تلك اس��الك

 ش�ل للبيع ��ا محتفظ أ��ا ع�� تص�يف�ا ضوابط �ستو�� ال�� �صول  عرض يتم أن� 

 ؛املا�� املركز قائمة �� منفصل

 1.الشامل الدخل قائمة �� منفصل �ش�ل املستمرة غ�� العمليات نتائج عرض يتم وأن  

 للتقر�ر الدو�� املعيار

دوات�� السا�ع� املا��

�فصاحات�: املالية

IFRS7  

 قوائم�ا �� إفصاحات بتقديم تاملؤسسا مطالبة �و املا�� للتقر�ر الدو�� املعيار �ذا �دف

 :تقو�م من املستخدم�ن تمكن املالية

 املا��؛ وألدا��ا للمؤسسة املا�� للمركز املالية �دوات أ�مية –

 خالل املؤسسة ل�ا تتعرض ال�� املالية �دوات عن الناشئة املخاطر ومدى طبيعة –

 .املخاطر تلك املؤسسة إدارة ��ا تدير ال�� التقر�ر،�والطر�قة ف��ة ��اية و�� الف��ة

 �صول  وعرض وقياس إثبات مبادئ املا�� للتقر�ر الدو�� املعيار �ذا �� الواردة املبادئ تكمل

 "العرض: املالية دوات� " 32 الدو�� املحاسبة معيار �� الواردة املالية و�ل��امات املالية

  2".املالية �دوات" 9 املا�� للتقر�ر الدو�� واملعيار

 للتقر�ر الدو�� املعيار

دوات�� التاسع� املا��

  IFRS9املالية�

 �صول  عن املا�� للتقر�ر مبادئ وضع �و املا�� للتقر�ر الدو�� املعيار �ذا من ال�دف إن

 القوائم ملستخدمي ومفيدة مالئمة معلومات �عرض سوف الذي ،املالية و�ل��امات املالية

  3.تأكد�ا وعدم وتوقي��اللمؤسسة� املستقبلية النقدية التدفقات ملبالغ تقو�م�م �� املالية

 للتقر�ر الدو�� املعيار

القوائم� العاشر املا��

املالية�املوحدة��

IFRS10  

 املوحدة املالية القوائم وإعداد لعرض مبادئ وضع �و املا�� للتقر�ر الدو�� املعيار �ذا �دف

 .�خرى  الشر�ات من أك�� أو واحدة ع�� شركة �سيطر عندما

 :املا�� للتقر�ر الدو�� املعيار �ذا فإنال�ــدف� �ذا�تحقيقول

 عرض أن �خرى  الشر�ات من أك�� أو واحدة ع�� �سيطر ال���م� الشركة من يتطلب� 

 موحدة؛ مالية قوائم

 للتوحيد؛ �ساس أ��ا ع�� السيطرة و�حدد السيطرة، مبدأ عرف� 

 سيطر املس�ثمرة ةالشرك �انت إذا ما تحديد عند السيطرة مبدأ طبقي كيف يحدد� 

 ف��ا؛ س�ثمرامل شر�اتال توحد أن عل��ا يجب عليھ و�ناء ،ف��ا س�ثمرامل الشركة ع��

 4.املوحدة املالية القوائم إلعداد املحاس�ية املتطلبات يحدد  

 للتقر�ر الدو�� املعيار

 عشرا��ادي� املا��

ال��ت�بات�املش��كة��

IFRS11  

 ال�� الشر�ات قبل من املا�� للتقر�ر مبادئ وضع �و املا�� للتقر�ر الدو�� املعيار �ذا �دف

 .مش��ك �ش�ل لسيطرةل تخضع ال��شر�ات�أخرى،�و  �� حصة تمتلك

 من و�تطلب ،املش��كة السيطرة املا�� للتقر�ر الدو�� املعيار �ذا �عرف ال�دف تحقيقول

 ا،ف�� �شارك الذي السيطرة �ذه نوع تحدد أن ةمش��ك سيطرة �� طرفا ت�ون  ال�� ةالشرك

                                                           
  .IFRS5املعيار�الدو���للتقر�ر�املا���ا��امس���صول�غ���املتداولة�املحتفظ���ا�للبيع�والعمليات�غ���املستمرة�  1
  .�IFRS7فصاحات�: املعيار�الدو���للتقر�ر�املا���السا�ع��دوات�املالية  2
  .IFRS9املعيار�الدو���للتقر�ر�املا���التاسع��دوات�املالية�  3
  .IFRS10القوائم�املالية�املوحدة�� املعيار�الدو���للتقر�ر�املا���العاشر  4
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� و�ل��امات ا��قوق  تلك عن تحاسب وأن ،وال��اما��ا حقوق�ا تقو�م خالل من  لنوعوفقا

  1.ةاملش��ك تلك�السيطرة

 للتقر�ر الدو�� املعيار

 الثا�ي�عشر املا��

 ا��صص عن �فصاح

 �خرى  امل�شآت ��

IFRS12  

 ال�� املعلومات عن تف�� بأن ةاملؤسس مطالبة �و املا�� للتقر�ر الدو�� املعيار �ذا �دف

 :تقو�م من املالية قوائم�ا مستخدمي تمكن

 ا؛ املرتبطة واملخاطر �خرى، الشر�ات �� حصص�ا طبيعة�� 

 2.النقدية وتدفقا��ا املا�� وأدا��ا املا�� مركز�ا ع�� ا��صص تلك آثار  

 للتقر�ر الدو�� املعيار

 الثالث�عشر املا��

قياس�القيمة�العاذلة�

IFRS13  

 3:املا�� للتقر�ر الدو�� املعيار �ذا إن�

 العادلة؛ القيمة �عرف 

 العادلة؛ القيمة لقياس إطارا املا�� للتقر�ر واحد دو�� معيار �� يضع 

 العادلة القيمة قياسات حول  إفصاحات يتطلب.  

  .املعاي���الواردة�ضمن�ا��دول من�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع����:املصدر –

  � �الش�ل �املعاي�����ذا �ل�ذه �الباحث �وتطرق �وذلك �التكرار، �تجنب �املباشر �غية بالدراسة��الرتباط�ا

  .التطبيقية�التحليلية�ال���سيقوم���ا�الباحث�خالل�الفصل�الرا�ع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .IFRS11ال��ت�بات�املش��كة�� املعيار�الدو���للتقر�ر�املا���ا��ادي�عشر  1
  .�IFRS12فصاح�عن�ا��صص����امل�شآت��خرى� املعيار�الدو���للتقر�ر�املا���الثا�ي�عشر  2
  .IFRS13قياس�القيمة�العاذلة� املعيار�الدو���للتقر�ر�املا���الثالث�عشر  3
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  �ول �خالصة�الفصل

��عت���مرجعا�   �أصبحت �وال�� �الدولية، �وان�شار�معاي���املحاسبة �بظ�ور �الدولية �املحاسبة تأثرت

�الدول،� �ب�ن �املختلفة �املحاس�ية �املمارسات �ب�ن �التوفيق ��� �إس�امات �من �تقدمھ �ملا �دوليا، محاس�يا

عليھ����إصدار��واعتمدت���نة�املعاي���املحاس�ية�الدولية�ع���إطار�مفا�ي����ش�ل��ساس�الذي��عتمد

الذي�حل�بدال�ع��ا،�ب�ب����ذا�وف�م�وتطبيق��ذه�املعاي���الدولية،�ليقوم�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�

��طار� �مع �ال��نة، �أصدر��ا �تحدي��واملعاي���ال�� �ع�� �مخرجات�العمل �جعل �و�و�ما �مستمر، ��ش�ل ما

� ��ستجيب �الدولية، �معاي���املحاسبة �ع�� �القائمة �املعلومات�املحاسبة �من �ا��ديثة ��حتياجات ملختلف

  .املالية

تطورت�القوائم�املالية�و�غ��ت�من�حيث�الش�ل�واملضمون�ع���مر�الف��ات�املعاصرة�لتطور�الفكر�  

،�أحد�أك���الف��ات�ال���إ���غاية��ن�و�عت���املرحلة�ا��ديثة�املمتدة�من�منتصف�القرن�املا����املحاس��،

ئم،�وذلك�راجع�لظ�ور�وان�شار�معاي���املحاسبة�الدولية،�ال���سعت�إ���تحس�ن��ذه��ذه�القوا تأثرت�ف��ا

��دف���دمة�مختلف���ملة�املعاي���بالش�ل�الذي�من�خالل�تخصيص�ا�القوائم�املالية�شكال�ومضمونا،�

ضمان�توفر��ذه�القوائم�ع���ا���م�مستخدمي�القوائم�املالية�ذات�الغرض�العام�خاصة،�وعمل�ا�ع���

ال�ا���من�املعلومات،�ع���فرض�ا�ل��دود�الدنيا�للمعلومات�الواجب�توفر�ا����القوائم�املالية،�كما�س���

مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�إ���التقليل�من���م�ا��يارات�املتاحة�للمطبق�ن،��غية�التقليص�من�آثار�

  .املحاس�ية�ألح�ام�ال��صية�ع���مختلف�املخرجاتالتقديرات�املحاس�ية�املس�ندة�ل

حدد�الباحث�من�خالل��ذا�الفصل��ساس�املرج���الدو���الذي�سيعتمد�عليھ����تقييم�القوائم�  

والذي�س��تكز�أساسا�ع���معاي���املحاسبة�الدولية،�من�خالل�إجراء�مقار�ة�املالية�للنظام�املحاس���املا��،�

�ا��زائ �املح�� �النظام ��� �يقابل�ا �وما ��خ��ة �عناصر��ذه �ع���ب�ن �تباعا �الباحث �بھ �سيقوم �و�و�ما ري،

  .الفصول�املوالية

  



 

  :ثا�يالفصل�ال

القوائم�املالية�وفق�النظام�

 املحاس���املا��
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  مقدمة�الفصل�الثا�ي

�ا��ا��   �القرن �مطلع �العالم �الدولية�عرف �املحاسبة �واقع ��� �جذر�ة ��غي��ات �الدول��إذ، سعت

� �املحاس�ية �املنظمات �ومختلف �الف��ة ��ذه �خالل �املحلية �املحاسبة �ب�ن ��ختالفات �تقليل ونظ����ا�إ��

ع���املستوى���جراءات�املتخذة�اختلفتالدولية،��استجابة�م��ا�للمتطلبات�املحاس�ية�العاملية�ا��ديثة،�و 

�البلدان �ل�ذه �التام� املح�� �والتوافق �ا��ز�ي �التقارب �ب�ن �الدولية، �معاي���املحاسبة �مع �التوافق �س�يل ��

  .املحافظة�ع����نظمة�املحاس�ية�املحلية وأ،�مع�ا

جملة�من�العوامل�الداخلية�وا��ارجية�خاصة،�ت�املحاس�ية�ال���فرض��ا�استجابة�ا��زائر�للتغ��ا  

��ع��  �الوط�� �املحاس�� �املخطط �باس�بدال �ع���قيام�ا �خاللھ �من �عملت �الذي �املا��، �املحاس�� بالنظام

�معاي��� �مع �و التوافق �الدولية، �ع��املحاسبة �ا��زائري �املحاس�� �والتقييم��أثر��صالح �القياس قواعد

أثر��الذيع���إطار�تصوري�للمحاسبة�املالية،��عتماد��من�خالل والعرض�املعتمدة�ع���املستوى�املح��،

حيث��انت��ذه��خ��ة�تقتصر� ،ة����ا��زائرقوائم�املالية�الرئ�سية��لزاميمن�ش�ل�ومضمون�ال ع����ل

� �قائم�� �الن�يجةع�� �وحساب � امل��انية �عنھ، �املستغ�� �املخطط �ظل �املا����ب�نما�� �املحاس�� �النظام فرض

�واملالحق �ا��ز�نة ��غ��ات �وقائم�� �ا��اصة، ��غ����موال �قائمة �صورة ��� �جديدة �مالية �ليتوافققوائم ، 

  .القوائم�املالية��لزامية��عداد�املرجع�املحاس���الدو������بذلك�مع

مناقشة�س��ورة��صالح�املحاس���ا��زائري،�و�سباب��س���الباحث�من�خالل��ذا�الفصل�إ���  

املؤدية�إليھ،�مرورا��عرض�القوائم�املالية��لزامية�و�طار�التصوري�للنظام�املحاس���املا��،�محاوال�بذلك�

�اعتماد� �و�مثل �السابق، �الوط�� �املحاس�� �باملخطط �مقارنة �النظام ��ذا �قدم�ا �ال�� ��ضافة إبراز�أ�م

�املح �التغي���ع���النظام �ال�يقتصر��ذا �إذ �ا��زائر، ��� �املعتمدة �املحاس�ية �الفلسفة ��� ��غ��ا �املا�� اس��

���� �املحاسبة �عليھ �ستقوم �الذي ��طار�الفكري �إ�� ��مر�يتعدى �إن �بل �التقنية، �املحاس�ية املمارسات

  .ا��زائر
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  مسار�اعتماد�النظام�املحاس���املا������ا��زائر: املبحث��ول 

�املحاس��   ��صالح �أعمال ��ا��زائري �أسندت �سنة �بداية �للمحاسبة،����1998 �الوط�� �املجلس إ��

،�إال�أن�معظم�خ����دف�مراجعة��ذا��  الذي�أعد�قائمت�ن�لألسئلة�حول�تقييم�املخطط�املحاس���الوط��

مع�خ��اء�فر�سي�ن�سنة�تعاقد�النتائج�ال���توصل�إل��ا��ذا�املجلس��انت�نتائج�تقنية،�مما�استد���إ���ال

�قتصاد��مستوى �إعداد�نظام�محاس���جديد�يتما����والتطورات�ال���حدثت�ع��ب ؤوابدالذين� ،2001

  .���ذلك�مف�وم�املحاسبة�املالية��نالوط���ا��زائري،�متب�ي

  � �سنة �من �ش�ر�أفر�ل ��� �للمحاسبة �الوط�� �املجلس �ا����اء��2001قام �من �مجموعة �مع بالتعاقد

�ل����اء� ��ع�� �واملجلس �للمحاسبة �الفر���� �الوط�� �املجلس ��� �ممثلة �فر�سية ��يئات �من �جانب

املحاس�ي�ن�الفر�سي�ن�والشركة�الوطنية�ملحافظي�ا��سابات�الفر�سية،�حيث�قام��ؤالء�ا����اء�بالتعاون�

� �وزارة �إشراف �وتحت �للمحاسبة �الوط�� �املجلس �املخطط�مع �بدراسة �الدو��، �البنك �من �و�تمو�ل املالية

�ثالثة �وتقديم �للمحاس��، �لل�يئات��اتاق��اح الوط�� ��ختيار�بي��ا �لي��ك ��صالح، �عملية �إلجراء ممكنة

  .1ا��زائر�ة

  �صالح�املحاس���ا��زائري : املطلب��ول 

  � �إ�� �املا�� �املحاس�� �النظام �ع�� �اعتماد�ا �خالل �ا��زائر�من �معاي���املحاسبة�سعت �مع التوافق

�وعمال�ع��� �ج�ة، �من �ا��صوص ���ذا �عل��ا �املفروضة �الدولية �للضغوطات �م��ا �استجابة �وذلك الدولية،

��جن�ية ��س�ثمارات ���ذب �مالئمة �محاس�ية �أخرى �توف���ب�ئة �ج�ة �من �املوالية�، �الفروع �خالل ومن

  .صالح�ستعرض�الظروف�و�سباب�و��داف�املرجوة�من��ذا�� 

  �صالحات�املحاس�ية�ا��زائر�ة�أسباب�ودوافع: �ول �الفرع

لم�تقم�بأي��،منذ�أن�اعتمدت�ا��زائر�ع���النصوص�القانونية�املتعلقة�باملخطط�املحاس���الوط��  

���والنقائص�املوجودة�فيھ،�وال���من�بي��ا�أن�القوائم�املالية�ال�ثغراتال�جملةيالت�من�شأ��ا�أن��سد��عد

،�إذ�أ��ا�ال��سمح�ملختلف�املستعمل�ن�املحاس�ية�الدولية�السائدةمع�املعاي����عرض�ا�ال�تتوافق�وال�تتقارب�

� �م��م ��جانب �بخاصة �مالية �معلومات �ع�� �القرارات�مالئما��صول �مختلف �اتخاذ ��� �مباشرة ��ستغل ة

�ح �من �املؤسسات �أش�ال �مختلف �يم���ب�ن �لم �املخطط ��ذا �أن �كما �أو�الطبيعة�الصائبة، �ا���م يث

  .2القانونية،�ذلك�أن�قواعد�املخطط�املحاس���الوط���إلزامي�التطبيق�ع����ل���ص�طبي���أو�معنوي 

                                                           
،�مجلة�اقتصاد�جزائر�ة-مسا�مة�النظام�املحاس���املا������دعم�الشراكة��قتصادية��ورونصراوي�دنيا�زاد�و�ن�زاوي�محمد�الشر�ف،�� 1

  .250،�ص�2018ا��زائر،�،�1،�العدد�3املال�و�عمال،�املجلد�
،�5مجلة�دفاتر�اقتصادية،�املجلد�،�-دراسة�تقييمية-املمارسة�املحاس�ية����ا��زائر����ظل�املعاي���املحاس�ية�الدولية���ضر�بن�أحمد،�� 2

  .185-184ص،�2014،�ا��زائر،�2العدد�
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  صالحات�املحاس�ية�ا��زائر�ة�  أسباب�:أوال

�من�   �جملة ��س�ب �الوط�� �املحاس�� �املخطط �ع�� �جو�ر�ة �بتعديالت �القيام �الضروري �من �ان

من��من�ج�ة،�و�غ���الواقع��قتصادي�واملحاس���ا��زائري�ومتطلباتھ�تطبيقھالنقائص�ال�����لت�أثناء�

  1:،�و�ش�ل�عام�تتمثل�أ�م��سباب�فيما�ي��ج�ة�أخرى 

�للبالد،� -  ��قتصادية �الساحة �ع�� �حدثت �ال�� �للتغ��ات �ن�يجة �جاء �ا��زائري �املحاس�� �النظام إصالح

��ورو�ية �والشراكة �السوق �نحو�اقتصاد �العاملية��،�التوجھ �للمنظمة ��نضمام �أجل �من واملفاوضات

 للتجارة؛

�املال� -  �ورأس �ا��ارجية، ��سواق �ع�� ��نفتاح �ظل ��� �للمعاي���الدولية ��ستجيب �إطار�محاس�� إيجاد

 إ�شاء�بورصة�ا��زائر؛العمل�ع����جن���وتحر�ر��سعار�و 

 :ا��اجة�إ���معلومات�محاس�ية�تأخذ��ع�ن��عتبار�عدة�معطيات - 

 ؛املحينة�طرق�التقييم�املحاس�� 

 نتائج�� �وتحديد �املؤسسة �وعالقات �باإلنتاج �ا��اصة �املعطيات �مثل �غ���املالية توف���املعلومات

 املؤسسة�وتوز�ع��ر�اح؛

 توف���املعلومات�التقدير�ة�إلعطاء��عد�مستقب���ل�شاط�املؤسسة. 

ش�ل�مبادئ�أساسية�مرتبطة�مع��عض�ا�إيجاد�إطار�محاس���يتم���بمجموعة�من��دوات�امل�ي�لة���� - 

 البعض،�ح����سمح�بالتوحيد�والت�سيق�املحاس��؛

 ؛إم�انية�مقارنة�املعلومات�املالية�مع ضمان�درجة�عالية�من�الشفافية - 

 ؛جال�لالس�ثمار��جن��امل،����ظل�فتح��صالحات�تأ�ي�استجابة���اجيات�متعامل�ن�جدد - 

إذ�يجب�أن�يتم�إعداد�ا�لتقديم�ا�للمس�ثمر�ن�واملقرض�ن�ومختلف��،توحيد�القوائم�املالية�ونوعي��ا - 

 �طراف�املستخدمة�ل�ا،�من�أجل�إعطاء�الثقة����التعامل�ل�ؤالء�املتعامل�ن؛

 ؛إعداد�معاي���محاس�ية�مستمدة�من�املعاي���املحاس�ية�الدولية���دف�إعداد�تقار�ر�مالية�متجا�سة - 

�الدوليةو ضغ -  �املنظمات �غرار� ط �والبنكصنع�� �الدو�� �النقد �العاملية��الدو�� دوق �التجارة ومنظمة

 ؛2املعاي���املحاس�ية�الدوليةمع� توافقلل

 ؛3ظ�ور�التكتالت��قتصادية�واعتماد�ا�مخرجات�املرجعيات�املحاس�ية�الدولية  - 

                                                           
�حاج�قو�در،�� 1 �قور�ن �املا�� �املحاس�� �النظام �وجو �(SCF)أثر�تطبيق �ت�لفة �املعلوماتع�� �تكنولوجيا �ظل �املحاس�ية��� �املعلومات ،�دة

  .272،�ص�2012،�مجلة�الباحث،�جامعة�الشلف،�ا��زائر،�10العدد�،�10املجلد�
�عمر� 2 �قمان �الدولية �الب�ئة �ومتطلبات �املحاس�� ��صالح �واقع �ا��زائر�ب�ن ��� ��فصاح ، -���� �املختص�ن �من �عينة �ميدانية�آلراء دراسة

  .14ص��،2015 ،�ا��زائر،3،�العدد�9املجلد�،�-دراسات�اقتصادية-،�مجلة�ا��قوق�والعلوم���سانية�-املحاس��املجال�
-AL،�مجلة�متطلبات�تطو�ر�املمارسات�املحاس�ية����ا��زائر����ظل�تب���املرجعية�املحاس�ية�الدولية��نون�بو���ة�ون�يل�بوفليح،�� 3

RIYADA for Business Econimics،114،�ص�2019،�ا��زائر،�1العدد� ،5املجلد��.  
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تو�س�ك�كث���من�البلدان�املتقدمة،كفر�سا�وأملانيا،�وكذا�الدول�النامية ة���يمحاس��اتظ�ور�إصالح  - 

 ؛1واملغرب،�بما�يتوافق�ومعاي���املحاسبة�الدولية

 ؛2إفرازات�العوملة�ال���تقت�����غي��ات�جذر�ة����امليدان�املحاس�� - 

 -   � �الدو��، �الصعيد �ع�� �بھ �املعمول �لواقع ��ستجيب �املحاسبة �م�نة �والتدقيق�جعل �املحاسبة ��عل

 ؛�3س�ثمارات��جن�ية باملصداقية�والشفافية،�كمحاولة�الستقطاب�ان�سمي

�تحر�ر� -  �مبادئ �تفرض�ا �ال�� �املنافسة �مواج�ة �أجل �ا��زائر�من ��� �التدقيق �تطو�ر�م�نة �ع�� العمل

  .شر�ات�املحاسبة�والتدقيق����الدول�املتقدمةا��ارجية�من�قبل� ا��دمات

  تتعلق�بنقائص�املخطط�املحاس���الوط���أخرى�أسباب��:ثانيا

الوط���محل�املخطط�املحاس���الفر�����الذي��ان�معتمدا����ا��زائر�منذ�حل�املخطط�املحاس���  

1957� �سنة �من �املمتدة �الف��ة �طوال �املخطط �ا��زائر���ذا �عملت �حيث ،1975�� �سنة �غاية ،�2010إ��

قائمة�ا��سابات�املصنفة����إطار�جدول�محدد�" 4:و�عرف�البعض�املخطط�املحاس����ش�ل�مطلق�ع���أنھ

  ".ا��سابات�ال���يمكن�أن�ت�شأ�حسب��شاط�املؤسسة،���م�ا�وخصوصيا��امع�اختالف�

ارتبط�املخطط�املحاس���الوط���بالعديد�من�النقائص�و�نتقادات�ال���سنحاول�التطرق�إل��ا�من�  

  5:خالل�النقاط�التالية

�س�ب��ماو�و� ،من�أ�م�نقائص�املخطط�املحاس���الوط���غياب��طار�املفا�ي���ولو�بصورة�ضمنية - 

� ����جمود�� �املالية� املحاسبة �القوائم �أ�داف �بتحديد ��سمح ��طار�املفا�ي�� �ألن �وذلك ا��زائر،

�وخصائص�ا �و�تفاقيات� وعناصر�ا �املبادئ �و�حدد �املحاس�ية، �املعلومات �مستعم�� �وكذا النوعية

  ؛،�إضافة�لالعتماد�عليھ����إصدار�قواعد�محاس�ية�جديدةاملحاس�ية

 - � �حسابات �بتحديدتص�يف ��سمح �الذي �الوظيفي، �التص�يف �وإ�مال �طبيع��ا  ت�اليف ال�سي���حسب

  ؛املحاس�ية والت�اليف�التجار�ة�واملالية�و�دار�ة�دون�ال��وء�إلعادة�معا��ة�املعلومات��نتاج

 - � �الوط��اعتماد �املحاس�� �حسابات� املخطط �وكذا �املالية �لعناصر�الذمة �التار�خية �الت�لفة �مبدأ ع��

  ؛الصورة�ا��قيقية،�مما�يجعل�من�القرارات�املتخذة�غ���عقالنية ��ال��عطيال�سي�

رأس�املال�ال�شري،�رأس�املال�املسدد��:مثل ،املخطط�املحاس���الوط���سابات����ا�د�من�يعدالغياب� - 

 الديون�املقدرة،�ا��دمات�البنكيةاملصار�ف�املوزعة�ع���عدة�سنوات،�نواتج�التحصيل،� وغ���املسدد،

                                                           
  .14ص�،�مرجع�سبق�ذكره،�قمان�عمر� 1
  .نفسھ  2
  .114صمرجع�سبق�ذكره،���نون�بو���ة�ون�يل�بوفليح،�� 3
  .45،�ص1999ت�ا��امعية،�ا��زائر،�،�ديوان�املطبوعاأصول�املحاسبة�العامة�وفق�املخطط�املحاس���الوط��بو�عقوب�عبد�الكر�م،�� 4
،�ا��زائر،�6العدد�،�4املجلد�،�مجلة�رؤى�اقتصادية،�دوافع�وآثار��نتقال�إ���النظام�املحاس���املا���ا��ديد����ا��زائربلعور�سليمان،�� 5

  .203- 202،�ص�2014
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قرض� وغ���ا�من�ا��سابات،�باإلضافة�إ���غياب�املعا��ة�املحاس�ية�لبعض�العمليات�امل�مة�كعمليات

  ؛�يجار،�والعمليات�املنجزة����إطار�عقود�املناولة،�والبنايات�املنجزة�ع���أرا����الغ��

�وغ ال -  �املتداولة �وا��صوم �وغ���املتداولة، �املتداولة ��صول �ب�ن �تمي���أو�فصل �أي  ���املتداولة،يوجد

 جعل�عملية�،تص�يف�الديون�وا��قوق�حسب�طبيع��ا�ول�س�حسب�سيول��ا�ومدة�الوفاء���ا�أن�حيث

 ؛التحليل�املا���صعبة

�معنو�ة،  -  �قيم �أ��ا �أساس �ع�� �ول�س �إعدادية، �مصار�ف �أ��ا �والتطو�ر�ع�� �البحث �مصار�ف  �عا��

  ؛امللكية�الصناعية�والتجار�ةحيث�أن�القيم�املعنو�ة�محددة��ش�رة�املحل�وحقوق�

 19/ح: ومثال�ذلك�،وجود�ا�ل�س����صا���ج�ة�ما أن�أو �،ل�س�ل�ا�داللة�ال����عض�ا��ساباتتوجد� - 

الذي��عت���مؤونة�ا��سائر�من��موال�ا��اصة،�فإذا�علمنا�أن��عض��ذه�املؤونات�غ���م��رة�ف�ذا�

ا���ات�وغ���ا�من��صا���إدارة�الضرائب��ر�اح�لم�يخضع�للضر�بة�و�ذا�ل�س��� �ع���أن�جزءا�من

 ؛�خرى 

يأخذ� ستحقاقية�ا��صوم،�والإ�عتمد�ترت�ب�عناصر�امل��انية�ع���مبدأ�درجة�سيولة��صول�و�درجة� - 

  ؛�ع�ن��عتبار�مبدأ�السنو�ة

��عدادية -  �املصار�ف �مثل �موضوعية �غ�� �املحاس�ية �امل��انية �عناصر ��� ،�عض �عن��وال�� عبارة

  ؛ست�موجودات�مادية�أو�معنو�ةمصار�ف�ول�

املحاس��� ع���مستوى�املخطط�املحاس���الوط��،�حيث�يطبق�الدليل�غياب�فكرة�ا��سابات�املجمعة - 

  ؛الوط������صيغتھ��صلية�ع���املؤسسات�وال��ش���إ���املجمعات�

السابقة�الدورة� �ناك�نقائص�خاصة�بالوثائق�املحاس�ية،�فمثال�ش�ل�امل��انية�ال�يقدم�معطيات�عن - 

�الن�يجة �بالتمي���ب�ن ��سمح �ال �النتائج �حسابات �جدول �أن �كما �باملقارنة، �والن�يجة� للقيام ا��ار�ة

�ل �جدول �غياب �إ�� �باإلضافة �السابقة، �الدورة �عن �معطيات �يقدم �وال �ا��اصة�املالية، تغ����موال

 ؛وجدول�تدفقات�ا��ز�نة

،�خصوصا��عد�السائدة�أنا�ذاك��قتصادية�أصبح�املخطط�املحاس���الوط���ال�يتما����مع�الظروف - 

قتصاد�السوق،����الوقت�الذي�صمم�فيھ��ذا�املخطط�ال وت�ن��اانفتاح�ا��زائر�ع����س�ثمار��جن���

 .�قتصاد��ش��ا�ي�املوجھ لي�ناسب�مع
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  �ختيارات�املتاحة����عملية��صالحات�املحاس�ية�ا��زائر�ة: الفرع�الثا�ي

  � �ا����اء �فيما��ن�املحاس�يقدم �تتمثل �ا��زائري، �املحاس�� �النظام �بإصالح �متعلقة �خيارات ثالثة

  1:ي��

املحافظة�ع���املخطط�املحاس���الوط����ش�لھ��ص��،�وحصر�عملية��صالح�����عض��:ا��يار��ول  - 

��ذا� �إال�أن �ا��زائري، �والقانو�ي ��قتصادي �املحيط �عرف�ا �ال�� �التغ��ات �ملسايرة �التقنية التعديالت

��ش� ��سا�م �وال �الدولية، �معاي���املحاسبة �تضمن��ا �ال�� �املمارسات �مع �التوافق �يضمن �ال ل�ا��ل

 ؛املحاسبة�املحليةحقيقي����عصرنة�

تكييف�املخطط�املحاس���الوط���مع�املرجعية�املحاس�ية�الدولية،�حيث�يتضمن��ذا� :ا��يار�الثا�ي - 

�ا��لول� �مع �توافقھ �ضمان �ع�� �والعمل �و�ي�لھ �بب�يتھ �الوط�� �املحاس�� �املخطط �ع�� ا��يار��بقاء

 ة؛التقنية�ال���أدخل��ا�معاي���املحاسبة�الدولي

إعداد�نظام�محاس���جديد��ليا،�يتوافق�مع�املعاي���املحاس�ية�الدولية�مع��خذ��ع�ن��:ا��يار�الثالث - 

 .�عتبار�ا��صائص�الوطنية

مثلما��و�متعارف�عليھ�ب�ن�مختلف�الباحث�ن�و�طراف�ذوي�العالقة�باملجال�املحاس���ا��زائري،�  

ا��يارات�السابقة،�و�و�ما�أسفر�ع���قبول�ا��يار�الثالث،��قام�املجلس�الوط���للمحاسبة�بدراسة�وفحص

أي�تب���إس��اتيجية�توحيد�محاس���تق����بإحالل�املخطط�املحاس���الوط���بنظام�محاس���جديد�يتمثل�

���النظام�املحاس���املا��،�الذي�يتوافق�إ���حد�مع�ن�مع�معاي���املحاسبة�و�بالغ�املا���الدولي�ن����جل�

  .2نا�ذاكا��وانب�أ

عملية��صالح�املحاس���ا��زائري،��ستعرض�خالل�ما�و�غية�إعطاء�تصور�شامل�ل�سلسل�وتواتر�  

  .يتضمن�مراحل��ذا��صالح�املحاس���ي���شكال 

  

  

  

  

                                                           
1 �� �محمد، �الدول سيد �املعاي���املحاس�ية �ظل �ا��زائر��� ��� �املحاس�� �ا��ديد،�صالح ��قتصاد �مجلة ��ية، ��،4املجلد �ا��زائر،�2العدد ،

  .217،�ص2013
،�مجلة�البحوث��قتصادية�سنوات�من�الصدور �10واقع�تطبيق�النظام�املحاس���املا������ا��زائر��عد�شو���مردا����وعبود�زرق�ن،�� 2

  .10،�ص�2018،�ا��زائر،�1،�العدد�5واملالية،�املجلد�



 

  إلصالح�املحاس���ا��زائري 

   

�املعاي���املحاس�ية� �ظل �ا��زائر��� ��� املحاس��

  .2017،�ص�

إ�شاء���نة�قيادة�م�م��ا�إعادة����يص�عام�حول��ثار�التنظيمية�وإعداد�مخطط�

تقديم��ق��احات��ولية�من�طرف�ال��نة�الوطنية

تحي�ن�إجراءات�ال�سي���و�جراءات�املحاس�ية�من�خالل�خيار�إستحداث�النظام�

رس�لة�املوظف�ن�ذوي�العالقة�وتأ�يل�م�بما�ي�ناسب�ومتطلبات��نتقال�املحاس��

حيازة�برامج�إعالم�آ���جديدة�مع��تحديث�جز�ي�للقديمة،�وتكو�ن��طراف�ذوي�

العالقة�ع���تقنيات�النظام�املحاس���املا���ا��ديد�أنا�ذاك

،�تم�إعادة�معا��ة�بيانات�السنة�املقارنة،��غية�إعداد�امل��انية�

دخل�النظام�املحاس���املا���ح���التطبيق�ألول�مرة

  القوائم�املالية�وفق�النظام�املحاس���املا��

54 

إلصالح�املحاس���ا��زائري ل �طار�املرح��): 1(الش�ل�رقم�

�ع�� �باالعتماد �الباحث �إعداد �: من �محمد، �املعاي���املحاس�ية���صالحسيد �ظل �ا��زائر��� ��� املحاس��

،�ص�2013،�ا��زائر،�2،�العدد�4املجلد�،�مجلة��قتصاد�ا��ديد،�

إ�شاء���نة�قيادة�م�م��ا�إعادة����يص�عام�حول��ثار�التنظيمية�وإعداد�مخطط�

لعملية��صالح

تقديم��ق��احات��ولية�من�طرف�ال��نة�الوطنية

التعاقد�مع�ا����اء��جن�ي�ن

تحي�ن�إجراءات�ال�سي���و�جراءات�املحاس�ية�من�خالل�خيار�إستحداث�النظام�

املحاس���املا��

رس�لة�املوظف�ن�ذوي�العالقة�وتأ�يل�م�بما�ي�ناسب�ومتطلبات��نتقال�املحاس��

حيازة�برامج�إعالم�آ���جديدة�مع��تحديث�جز�ي�للقديمة،�وتكو�ن��طراف�ذوي�

العالقة�ع���تقنيات�النظام�املحاس���املا���ا��ديد�أنا�ذاك

،�تم�إعادة�معا��ة�بيانات�السنة�املقارنة،��غية�إعداد�امل��انية�2009

�2010فتتاحية�لسنة�

دخل�النظام�املحاس���املا���ح���التطبيق�ألول�مرة�2010مع�مطلع�سنة�

القوائم�املالية�وفق�النظام�املحاس���املا��: ثا�يالفصل�ال�

�ع���:املصدر – �باالعتماد �الباحث �إعداد من

،�مجلة��قتصاد�ا��ديد،�الدولية

  

  

  

  

  

إ�شاء���نة�قيادة�م�م��ا�إعادة����يص�عام�حول��ثار�التنظيمية�وإعداد�مخطط�

تحي�ن�إجراءات�ال�سي���و�جراءات�املحاس�ية�من�خالل�خيار�إستحداث�النظام�

رس�لة�املوظف�ن�ذوي�العالقة�وتأ�يل�م�بما�ي�ناسب�ومتطلبات��نتقال�املحاس��

حيازة�برامج�إعالم�آ���جديدة�مع��تحديث�جز�ي�للقديمة،�وتكو�ن��طراف�ذوي�

العالقة�ع���تقنيات�النظام�املحاس���املا���ا��ديد�أنا�ذاك

2009مع���اية�

مع�مطلع�سنة�
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  أ�داف��صالح�املحاس���ا��زائري : الفرع�الثالث

التقارب�والتوافق�بأك���قدر�ممكن�مع��إ���ة�ا��ذر�ةاملحاس�ي�ات�صالح�سعت�ا��زائر�من�خالل  

  1:ال���تتمثل�أ�م�ا�فيما�ي��معاي���املحاسبة�الدولية،��غية�تحقيق�جملة�من���داف�

�نحو� -  �ا��زائري ��قتصادي �التوجھ �ومتطلبات �يتوافق �بما �ا��زائري �املحاس�� �النظام �وترقية تحديث

�املعاصر ��،�قتصاد �للمحاسبة �املعاي���الدولية �تطبيق ��� �املتطورة �الدول �تجارب �من من�و�ستفادة

 حت�اك��قتصادي�املتواصل�مع�ا؛خالل�� 

�الدولية  -  �املعاي�� �وفق �املحاس�ية �املالية �املعامالت �س�� �ترقية �ع�� �املؤسسات��،العمل �يمكن مما

��س� �ثم �ومن �النظام، ��ذا �مزايا �من ��ستفادة �من �ب�ن�ا��زائر�ة �واملحاس�ية �املالية �التعامالت يل

 املؤسسات��قتصادية�ا��زائر�ة�ونظ��ا��ا��جن�ية؛

�جعل�  -  �ومحاولة �املعلومات، �عرض ��� �الشفافية �إ�� �الوصول �خالل �من �العقالنية �تحقيق �ع�� العمل

 ؛ات��جن�يةوثائق�دولية�ت�ناسب�مع�مختلف�املؤسس�واملالية القوائم�املحاس�ية

 ؛ة�وثقة�ا��زائر�لدى�املنظمات�املالية�والتجار�ة�العاملية�عز�ز�م�ان  - 

 -  � �وفق �املالية �القوائم �إعداد �وقواعد �طبيعة �املا��تحديد �املحاس�� �أسس��النظام �ترسيخ �ع�� والعمل

 ؛���املؤسسات،�و�التا���إعطاء�صورة�صادقة�عن��داء�و�غ��ات�الوضعية�املالية�للمؤسسة�*ا��وكمة

املؤسسات�ع���املستو��ن�الوط����أو�مقابل ،ع���الزمن�قوائم�ا�املاليةلؤسسة�املقابلية�مقارنة��تحقيق  - 

 ؛والدو��

ثمر�ن�و�سمح�ل�م�بمتا�عة�أموال�م،����ع�املس��،ا�وشفافة�� �شر�معلومات��افية�و��يحة،�موثوق  - 

� �إ�� ���إضافة � املساعدة �لقطاع ��قتصادية �وا��سابات ��حصائيات �املستوى�إعداد �ع�� املؤسسات

 ؛واملصداقية الوط���من�خالل�معلومات�ت�سم�باملوضوعية

العمل�ع���تقليل�ت�اليف�معا��ة�البيانات�املحاس�ية�وصوال�إ���إعداد�القوائم�املالية�ا��تامية،�من� - 

 .�عتماد�ع����عالم��������املمارسات�التقنية�املحاس�يةخالل�

  

  

  

  

                                                           
  .252ص�مرجع�سبق�ذكره،�نصراوي�دنيا�زاد�و�ن�زاوي�محمد�الشر�ف،�� 1
���النظام�الذي�يتم�خاللھ�توجيھ�: كما�ي��) 2007(عرف�ا�عدنان�بن�حيدر�بن�درو�ش����كتاب�حوكمة�الشر�ات�ودور�مجلس��دارة�  *

  . أعمال�املؤسسة�ومراقب��ا�ع���أع���مستوى�لتحقيق�أ�داف�ا�والوفاء�باملعاي���الالزمة�للمسؤولية�وال��ا�ة�والشفافية
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  �صالح�املحاس����نجاح�ا��زائر�ة�من�متطلبات�ا���ودموقع�: الفرع�الرا�ع

�التداب��    �من �جملة �اتخاذ �م��ا �يتطلب �محاس�ية �بإصالحات �دولة �أي �قيام �ال����إن و�جراءات

مع�ومن�خالل�النقاط�التالية�سنحاول�التطرق�إ���أ�م��ذه��جراءات����نجاح��ذه��صالحات،��سا�م�

  1:إسقاط�ا�ع���حالة�ا��زائر

ال�بد�أن�يمر�تطبيق�أي�نظام�محاس���جديد����أي�دولة�ع���تص�يف�: تحض���املؤسسات�ا��زائر�ة .1

� �أو�العمال �املال �أو�رأس �ا���م �حسب �مجموعات �إ�� �...املؤسسات �مراعاة �ألجل �وذلك قدرة�ا��،

�وزارة� ��� �ا��زائر�ممثلة �بھ �قامت �و�و�ما �ا��ديد، �النظام ��ذا �تطبيق �ع�� �مؤسسة ��ل وخصائص

�ا��زائري امل �املا�� �املحاس�� �للنظام �ا��اضعة �املؤسسات �بالتمي���ب�ن �قامت �ال�� �من��الية، واملست�ناة

الذي�حدد�مجال�التطبيق�مست�نيا�املؤسسات�املصغرة�،�11-07تطبيقھ�بموجب�محتوى�القانون�رقم�

صادر�ال�8امللزمة�فقط�بمسك�نظام�محاس���م�سط�قائم�ع���محاسبة�ا��ز�نة،�حيث�يحدد�القرار�

وفقا�ملحددات�مختلفة�تتمثل����املؤسسات�ا��اضعة�ل�ذا�النظام�����90/19ا��ر�دة�الرسمية�رقم�

،�و�و�التقسيم�الذي��عرض�لعدة�انتقادات�س�ناقش�ا����ملمارس،�رقم��عمال�وعدد�العمالال�شاط�ا

 .ا��انب�التطبيقي�للدارسة

�النظام�امل   ��حاس���املا��إضافة�إ���ما�سبق��ان�يجب�أن��سبق�تطبيق ختلف�املمارس�ن�متدر�ب

تنظيم�القيام�بھ�من�خالل��وزارة�املالية�ا��زائر�ةواملستعمل�ن�للمحاسبة�ومخرجا��ا،�و�و�ما�حاولت�

  .�ش�ل�متواتر����ف��ة�تطبيق�النظام�املحاس���املا��واملحاضرات�امللتقيات�جملة�من�

الدولة�ا��زائر�ة�أخفقت����تحض���املؤسسات����ختام��ذه�ا��زئية�من�الدراسة�يرى�الباحث�أن�  

تدرج�زم������عملية��لتطبيق�النظام�املحاس���املا��،�حيث�أن�إعداد��ذه�املؤسسات��ان�يتطلب�ا��زائر�ة

اقتصرت�حيث�،�ھاملعنية�بتطبيق��ذا�النظام،�و�و�ما�لم�تن���ا��زائر�في�وتأ�يل�العناصر�ال�شر�ةتدر�ب�

دون�الدورات�التأ�يلية�والتدر��ية�املتعلقة�با��انب�ن��من�املحاضرات�وامللتقياتعملية�التحض���ع���جملة�

،�إضافة�إ���عدم�كفاية�ومالئمة�مجال�التطبيق�للوعاء�الفكري�والتق���ل�ذا�النظام�املحاس���املا���ا��ديد

  .املؤسسا�ي�ا��زائري،�و�و�ما�س�تم�تفصيلھ����با���أجزاء�الدراسة

��طر�ال�شر�ع .2 �وا��بائيةتحديث �: ية �الضروري �من �لألطر��ان �تحديثات �ا��زائر�بإجراء �تقوم أن

ال�شر�عية�وا��بائية��عد�دخول�النظام�املحاس���املا���ح���التطبيق،�وذلك��غية�تكييف�ا�مع�متطلبات�

�أ �حيث ��خ��، ��قتصاد��ذا �ومتطلبات �أل�داف �ل�ستجيب �إعداده �تم �الوط�� �املحاس�� �املخطط ن

�وال �امل املخطط ��ذا �عن ��طر�املوروثة �فان �و�التا�� �ا��بائية، ��دارة � خططسيما �تكييف�ا��ان يجب

حيث�أنھ�ورغم�ج�ود�املشرع�ا��زائري����محاولة�التوفيق�ب�ن��ذا�النظام�املحاس���املا���،�وتحدي��ا

الزال�قائما��عد�عشر�سنوات�،�إال�أن�التعارض�بي��ما����السنوات��خ��ة��بائيةالقوان�ن�ا��شر�عات�و و 

                                                           
�ز � 1 �وسف���محمد، �غدار�أحمد �الدولية �معاي���املحاسبة �وفق ��فصاح �متطلبات �مع �الباحث،�)IAS-IFRS(خيار�ا��زائر�بالتكيف �مجلة ،

  .87-86،�ص�2010ا��زائر،��7العدد��،7 املجلد
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توجد�العديد�،�و 1من�فرض�النظام�املحاس���املا��،�و�و�ما�جعل��ذا��خ���ال�يتمتع�باستقاللية�مطلقة

  :وال���نذكر�م��اب�ن�النظام�املحاس���املا���والقوان�ن�وال�شر�عات�ا��بائية،�التوافق��عدممن�مظا�ر�

�الطبيعة�القانونية�للعمليات���الذي��ع (التباعد�امل��وظ�ب�ن�القانون  -  وقواعد�النظام�املحاس��� )عن

� �املضمون (املا�� ��ش���إ�� �للمعامالت الذي ��ستد��)�قتصادي �و�و�ما �ب�ن��، �التوفيق �ع�� العمل

�املحاس�ية �واملعا��ة �للمعاملة �القانونية �للاملعا��ة �فعالية�ةداز�، ��وسيلة� من �املحاسبة استخدام

 ؛إلثبات�املعامالت

�املا���يتصور ار�ال�ط  -  �املحاس�� �يخ�للنظام �ا�الذي �املبادئ �عن �كب��ا �اختالفا ا��زائر�ة���بائيةتلف

قاعدة��غليب�ا��قيقة��قتصادية�ع���الش�ل� ومثال�ذلك ،والبعيد�عن�النظرة�ال�شر�عية�ا��زائر�ة

�القانو�ي �ف، �النظر�إومنھ �إعادة �يتطلب �املشروع، �إلكمال �ال��يح �الطر�ق �ضمان �ن�انو قال���ن

�وا��بائية، �التجار�ة �املؤسسات��و��مر�و �وال�شر�عات �س���عمل �ع�� �أثر�وا�� �لھ �سي�ون الذي

 .ا���وتنظيم���شطة�ا��اصة

���ختام��ذه�ا��زئية��ش���الباحث�إ���أن�تكييف�القوان�ن�وال�شر�عات�بما�بتوافق�مع�متطلبات�  

�عت����ذه�النقطة�من�أ�م�العقبات�واملعوقات�ال���النظام�املحاس���املا����ش�ل�ضرورة�مست��لة،�حيث�

 .ق�أ�دافھيتحول�ب�ن�النظام�املحاس���املا���وتحق

�للم�نة .3 �واملمارس�ن ��استد�� :تحض���املح��ف�ن �املا�� �املحاس�� �تحض�� اختيار�ا��زائر�للنظام �ضرورة

�النظاممن�وتمكي��م�امل�ني�ن� مجال�املمارسات��تقان�العم������ع��� ،�وتدر���ماملعرفة�ا��يدة�ل�ذا

��ان �حيث �لھ، �ومحاضرات��املحاس�ية �إعالمية �وأيام �تدر��ية �دورات �إعداد �ا��زائر�ة �الدولة ع��

�وع��� �ج�ة، �من �املا�� �املحاس�� �للنظام �الفكري �البناء �ع�� �املمارس�ن ��عر�ف ��غية �علمية وملتقيات

اتخاذ�جملة�من�التداب����أمام�ضرورة�ا��زائر �تن�اإذ�،�من�ج�ة�أخرى �املمارسات�التقنية�العملية�لھ

� �املا�� �املحاس�� �النظام �دخول �و�عد �أثناء ��ذا�قبيل، �وقواعد �ألح�ام �ا��يد �التطبيق �ضمان ��دف

 .�خ��

  

  

  

  

  

                                                           
1 �� �أمحمد، �الدين �و�ن �عا�شة �عوماري �ا��با�ي �والنظام �املا�� �املحاس�� �النظام �ب�ن �التوافق �مدى �الت�امل�ا��زائري دراسة �مجلة ،

  .69-68،�ص2019،�ا��زائر،�1،�العدد��7قتصادي،�املجلد�
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 SCF تقديم�النظام�املحاس���املا��: املطلب�الثا�ي

   � �سنة �مطلع �ح���التطبيق �ا��زائري �املا�� �املحاس�� �النظام �من�2010دخل �واستجابة �فعل �كرد ،

� �حيث �العاملية، �املحاس�ية �وامل�نية �الفكر�ة �واملستجدات �كمحاولة�ا��زائر�للمتطلبات �النظام ��ذا جاء

لنظام�املحاس���املا���،�من�خالل�تقارب�الفوارق�املوجودة�ب�ن�املحاسبة�ا��زائر�ة�ونظ����ا�الدوليةاتقليل�ل

مع�ما�����،�إذ�اش��ك�وتقاطعIFRS 1ة�ومعاي����بالغ�املا���الدولي�IASا��زائري�مع�معاي���املحاسبة�الدولية�

  .2"و�عت����طار�التصوري�أبرز�مستجدات��ذا�النظام"عديد�النقاط�واملقومات،�

  ما�ية�النظام�املحاس���املا��: الفرع��ول 

  � �عرف �القانون النظام �من �الثالثة �املادة �بموجب �املا�� ��املحاس�� ��11-07رقم ��� نوفم����25املؤرخ

لتنظيم�املعلومة�املالية،��سمح�بتخز�ن�معطيات�قاعدية�عددية،�وتص�يف�ا،�وتقييم�ا،�نظام�" 3:بأنھ 2007

� �وعرض �ونجاع��او���يل�ا، �املؤسسة �وممتل�ات �املالية، �الوضعية �عن �صادقة �صورة ��عكس ،�قوائم

  ".ووضعية�خز�ن��ا������اية�السنة�املالية

  � �القانون �أن �إ�� �كما��11-07وتجدر��شارة �املالية، �املحاسبة �بنظام �املا�� �املحاس�� �النظام س��

أطلق�مصطل���الكشوف�املالية�والكيان�ع����ل�من�القوائم�املالية�واملؤسسة�ع���التوا��،�وتم�تكييف�

  .وحدة�مصط��ات�الدراسة�ذه�املصط��ات�ح���نحقق�ونح��م�

يتم���النظام�املحاس���املا���عن�املخطط�املحاس���الوط���بجملة�من�ا��صائص�واملم��ات�يتمثل�  

  4:أ�م�ا�فيما�ي��

لتكيف�خالل�س���النظام�املحاس���املا���لتقر�ب�التطبيق�املحاس���املح���من�التطبيق�العال��،�من� - 

 ؛5مع�التوجھ�املحاس���الدو���ا��ديث

                                                           
إش�الية�تطبيق�محاسبة�القيمة�العادلة����الب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة�ع���ضوء�رفيقة�صغراوي�ومسعود�كسكس�وإسماعيل�قزال،�� 1

� ،�مجلة��متياز�-لعينة�من���اديمي�ن�وامل�ني�ن�املحاسب�ن�ا��زائر��ندراسة�ميدانية�- معاي���املحاسبة�الدولية�والنظام�املحاس���املا��

  .84،�ص�2018ا��زائر،� ،2،�العدد�2لبحوث��قتصاد�و�دارة،�املجلد�
ة�مستقبل�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ا��زائر�ة����ظل�املعيار�الدو���للتقار�ر�املاليسعيدا�ي�محمد�السعيد�ورحما�ي�يوسف�زكر�ا،�� 2

� �واملتوسطة �الصغ��ة �باملؤسسات � IFRS forSMEsا��اص �العدد �و�دار�ة، �واملحاس�ية �املالية �الدراسات �مجلة �البوا��،�9، �أم �جامعة ،

  .667،�ص�2018ا��زائر،�
املادة�،�2007 ،�ا��زائر،74واملتضمن�للنظام�املحاس���املا��،�ا��ر�دة�الرسمية،�العدد��2007نوفم����25املؤرخ�����11 -07القانون�رقم�  3

  .3،�ص3
،�مجلة�املالية�و�سواق،�-واقع�وآفاق-���ظل�تطبيق�النظام�املحاس���املا���) البورصة(السوق�املا���لصنو�ي�حفيظة�و�شوندة�رفيق،�� 4

  .424-423ص�،�2017ا��زائر،�،�1،�العدد�4املجلد�
5 �� �عمر، �وقمان �محمد �املحاس��بوحديدة �معاي����فصاح �متطلبات �مع �توافقھ �ومدى �املا�� �املحاس�� �للنظام �مجلة��طار�التصوري ،

  .360ص�،�2010،�ا��زائر،�3،�العدد�4املجلد�،�-دراسات�إقتصادية-ا��قوق�والعلوم���سانية�
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متطلبات�املحاسبة�الدولية�مع��توافقامبادئ�وفروض�محاس�ية�أك���يرتكز�النظام�املحاس���املا���ع��� - 

 ا��ديثة؛

�املالية -  �للمحاسبة �تصور�ا �إطارا �املا�� �املحاس�� �النظام �واملبادئ��يتضمن ��تفاقيات �بوضوح يحدد

املنتجات،�وتجدر��شارة�و  ءوم�ورؤوس��موال�ا��اصة�و�عباو�صول�وا��ص�ساسية�للمحاسبة�

 ؛�1لم�يكن�موجودا����املخطط�القديم�إ���أن��ذا��طار 

 يتوافق�النظام�املحاس���املا���مع�معاي���املحاسبة�الدولية����القوائم�املالية��جبار�ة؛ - 

 ؛2تب���النظام�املحاس���املا���طرق�تقييم�وقياس�حديثة����صورة�القيمة�العادلة - 

 ؛3مالية�وا��ة�وقابلة�للمقارنة،�تل���حاجات�مختلف�مستعمل��ايوفر�معلومات� - 

يضمن�النظام�املحاس���املا����فصاح�بصفة�أك���وضوحا�وشفافية�عن�أسس�إعداد�القوائم�املالية،� - 

 ؛4مما��سمح�ب�س�يل�القراءة�وتقليل�التالعبات

 - � �املؤسسات �ع����املصغرةإعطاء �قائم �معلوما�ي �نظام �تطبيق �من �تمكن��م �خالل �من �خاصة، م�انة

 .5محاسبة�م�سطة

  � �رقم �القانون ��ش�ل��11- 07وتضمن �استعراض�ا �يمكن �وال�� �املا�� �املحاس�� �النظام م�ونات

  :مختصر�كما�ي��

  

  

  

  

  

  

                                                           
�مح� 1 �و�و���� �فر�د �عو�نات �لعبيدي، �وم�اوات �الصغ��ةمد �املؤسسات ��� �امل�سطة �املحاسبة �و�عمال،�نظام �املال �إقتصاد �مجلة ،

  .80،�ص2016،�ا��زائر،�1،العدد�1املجلد
،�مجلة�)���ifrs )2010 -2016ظل�مستجدات�معاي���التقار�ر�املالية�الدولية��scfالنظام�املحاس���املا���عقاري�مصطفى�وتخنو�ي�أمال،�� 2

  .88،�ص2017،�ا��زائر،�1،�العدد�7املجلد��قتصاد�الصنا��،�
مجلة�الت�امل�،�النظام�املحاس���املا���املستحدث����ا��زائر�ودوره����تحديات��فصاح�ع���القوائم�املالية���ي�آسيا�وساوس�الشيخ،�� 3

  .196ص�،2016ا��زائر،�،�4،�العدد��4قتصادي،�املجلد�
دراسة�حالة�مؤسسة�ملبنة�التل�- SCF،�تقييم��داء�املا���للمؤسسة�ا��زائر�ة����ظل�تطبيق�النظام�املحاس���املا���لسب���إسماعي� 4

  .419ص،�2017،�ا��زائر،�3العدد� ،11املجلد�،�-العدد��قتصادي- ،�مجلة�ا��قوق�والعلوم���سانية�- �2014/2016سطيف�للف��ة�
  .360،�ص�سبق�ذكرهمرجع�بوحديدة�محمد�وقمان�عمر،�  5



 

  مكونات�النظام�املحاس���املا��

 

مسا�مة�النظام�املحاس���املا�������عز�ز�

،�مجلة�البحوث��قتصادية�مبادئ�حوكمة�الشر�ات�من�وج�ة�نظر�ممار����م�نة�املحاسبة����الشرق�ا��زائري 

�مرجعيت�ن� �ع�� �النظام ��ذا ��� ��عتماد �تم �قد أنھ

واملرجعية��نجلوسكسونية،�وذلك�ألن�عملية�تصميم�

�من �الدولية �باملعاي���املحاس�ية �يأخذ �محاس��  توحيد

نكفونية�و دونة�ا��سابات�ذات�املرجعية�الفر 

من��لتا�املرجعيت�ن�ع���سنحاول�التطرق�أل�م�ما�أخذه�النظام�املحاس���املا���

  1:،�وذلك�من�خالل�النقطت�ن�املواليت�ن

�واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �ع�� �املطبقة �امل�سطة ��دار�ة�املحاسبة �العلوم �مجلة ،

�طار�التصوري�

واملبادئ�واملعاي���
املحاس�ية
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مكونات�النظام�املحاس���املا��) 2(الش�ل�رقم�

مسا�مة�النظام�املحاس���املا�������عز�ز�أحمد�بوراس�ومحمد�بوطالعة،�: من�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع��

مبادئ�حوكمة�الشر�ات�من�وج�ة�نظر�ممار����م�نة�املحاسبة����الشرق�ا��زائري 

  .18،�ص�2015،�جامعة�أم�البوا��،�ا��زائر،�1العدد�

  املا���رجعية�النظام�املحاس��

� �القانون ��� �م�07-11املتأمل �مرجعيت�ن��الحظةيمكنھ �ع�� �النظام ��ذا ��� ��عتماد �تم �قد أنھ

واملرجعية��نجلوسكسونية،�وذلك�ألن�عملية�تصميم� نكفونيةو املرجعية�الفر : أساس�ت�ن��ما

� �املا�� �ذأخاملحاس�� �ب�ب�� �من�إس��اتيجيةت �الدولية �باملعاي���املحاس�ية �يأخذ �محاس�� توحيد

دونة�ا��سابات�ذات�املرجعية�الفر ناحية،�مع�املحافظة�ع���ما��ان�جيدا����النظام�القديم�كم

سنحاول�التطرق�أل�م�ما�أخذه�النظام�املحاس���املا���،�وفيما�ي���

،�وذلك�من�خالل�النقطت�ن�املواليت�ن�و�آت�من�أجزاء�الدراسةتفصيل�ذلك�فيما�

                                         

� �مرزو��، �ومرزو�� �خالد �ودر�س �محمد �واملتوسطةحو�� �الصغ��ة �املؤسسات �ع�� �املطبقة �امل�سطة املحاسبة

  .2017�،228،�ا��زائر،�

مكونات�

النظام�
املحاس���

املا��

التعار�ف�

ومجال�التطبيق

القوائم�املالية

تنظيم�املحاسبة

القوائم�املالية�وفق�النظام�املحاس���املا��: ثا�يالفصل�ال�

من�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���:املصدر –

مبادئ�حوكمة�الشر�ات�من�وج�ة�نظر�ممار����م�نة�املحاسبة����الشرق�ا��زائري 

العدد�،�2املجلد�واملالية،�

رجعية�النظام�املحاس��م: الثا�يالفرع�

  � �إن �القانون ��� املتأمل

أساس�ت�ن��مامحاسب�ت�ن�

� �النظام �املا�� املحاس��

ناحية،�مع�املحافظة�ع���ما��ان�جيدا����النظام�القديم�كم

،�وفيما�ي���من�ناحية�أخرى 

تفصيل�ذلك�فيما�أن�يتم�

                                                          
1 �� �مرزو��، �ومرزو�� �خالد �ودر�س �محمد حو��

،�ا��زائر،�1،��العدد�1املجلد� واملالية،

القوائم�املالية
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�ا -  �( الفرنكوفونيةملرجعية �العام �املحاس�� �املخطط ��� �املا���PCG):املتمثلة �املحاس�� �النظام أخذ

ع���مدونة�مفصلة�ل��سابات�تمثل�معظم�حسابات� اعتماده،�من�ناحية�بالنموذج�املحاس���الفر����

� �العام �الفر���� �ل�PCGاملخطط �حساباتھن�1982سنة �معظم �اقتباس �نحو� وما�،�يجة يفسر�التوجھ

� �تا�ع�ن��ن�وفو�يو الفر النموذج �فر�سي�ن �خ��اء �ا��زائر�إ�� ��� �املحاس�� ��صالح �م�مة �توكيل �و

�الوط�� �واع للمجلس �ناحية، �من �الفر���� ��انت�للمحاسبة �ال�� �الدول �معظم ��� �النموذج ��ذا تماد

   .خاضعة�ل�يمنة��ستعمار�الفر�����من�ناحية�أخرى 

��نجلوسكسونيةا -  � :ملرجعية �إشارة �عدم �املا��رغم �املحاس�� �للنظام �املتضمنة �القوان�ن �مختلف

املا���للنموذج��أنھ�يمكن�مالحظة�تب���النظام�املحاس�� صراحة�إ���اعتماد�معاي���املحاسبة�الدولية،�إال

�ال�  �معظم �خالل �من �املحاس�يةنجلوسكسو�ي �والتنظيم�سياسات �للتقييم �ا��ديدة �و�جراءات

  .ااملحاس���ال���جاء���

ال����ختام��ذه�ا��زئية�من�الدراسة،��ش���الباحث�إ���أن�قضية�مرجعية�النظام�املحاس���املا���  

�زالت� ��ش�ل �طالت �من�أ�م��نتقادات�ال�� �الدراسات�واحدة �عديد �حيث�وصف�النظام��� �ذا��خ��،

�من� �����ء �س�ناقشھ �و�و�ما �املرجعية، �عديم ��خر�بأنھ �البعض �و�� �املرجعية ����ن �بأنھ ��اديمية

  .من�الدراسة�را�عالتفصيل����الفصل�ال

  التواتر�القانو�ي�للنظام�املحاس���املا��: الثالثالفرع�

�"النظام"عن�الصبغة�القانونية�ال���يتم�����ا��ذا��خ��،�ف�لمة������املا��ع����سمية�النظام�املحاس  

� �ال�� ��جبار�ة �صفة �عليھ �خاصتضفي �ي�� �الرسمية، �وال�شر�عات �القوان�ن �خاصيات �من �إ���ة باإلضافة

�حيث� �متواترة، ��شر�عية �و�عليمات �وقرارات �ومراسيم �قوان�ن �ش�ل ��� �املا�� �املحاس�� �النظام �جاء ذلك،

  1:مثل��ذه�القوان�ن�فيما�ي���خ��ة��طار�القانو�ي�للنظام�املحاس���املا��،�وتت�ش�ل��ذه�

 املتضمن�النظام�املحاس���املا���وشروطھ�وكيفيات�تطبيقھ؛�25/11/2007املؤرخ�����11-07القانون� - 

 ؛11-07املتضمن�كيفية�تطبيق�أح�ام�القانون��26/05/2008املؤرخ�����156-08املرسوم�التنفيذي� - 

 - � ��� �وعرض�ا��26/07/2008القرار�املؤرخ �املالية �القوائم �ومحتوى �واملحاسبة �التقييم �لقواعد املحدد

 وكذا�مدونة�ا��سابات�وقواعد�س���ا؛

 - � ��� �املتعلق��26/07/2008القرار�املؤرخ �وال�شاط �املستخدم�ن �وعدد ��عمال �رقم �لسقف املحدد

 �غرض�مسك�محاسبة�مالية�م�سطة؛�املصغرةباملؤسسات�

�ا -  �التنفيذي ��110-09ملرسوم ��� �املحاسبة��07/04/2009املؤرخ �مسك �وكيفيات �لشروط املحدد

 بواسطة�أنظمة��عالم����؛

                                                           
  .53-52،�ص�مرجع�سبق�ذكرهعيادي�عبد�القادر،�� 1

 .am 01:06/ 20/12/2019: تار�خ��طالع/   http://www.cnc.dz/reglement.asp: املوقع�الرسمي�للمجلس�الوط���للمحاسبة
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 - � �رقم �الوزار�ة ��02التعليمة ��� �املا��،��29/10/2009املؤرخة �املحاس�� �للنظام �تطبيق �بأول واملتعلقة

 واملتضمنة�لكيفيات�وإجراءات�تنفيذ��نتقال�املحاس��؛

 - � �بتار�خ �الصادرة �املن��ية ��19/10/2010التعليمية �رقم �الوزار�ة �التعليمة �تطبيق �بطرق �02املتعلقة

 ؛املتعلق�بأول�تطبيق�للنظام�املحاس���املا��

،�املتضمن�مدونة�وقواعد�س���ا��سابات�وعرض�القوائم�2011مارس��10املؤرخ������89شعار�رقم� - 

 ؛1ناملالية�ملؤسسات�التأم�ن�وإعادة�التأم�

الرأي�التوضي���حول�التقييم�و�ع��اف�وعروض�القروض�واملصروفات�ذات�الصلة،�والصادر�بتار�خ� - 

 .عن���نة�توحيد�املمارسات�املحاس�ية�وال��اعات�امل�نية�08/10/2019

ي�شر��وحدة�واحدة،�بل�من�خالل�النقاط�السابقة�يمكننا�مالحظة�أن�النظام�املحاس���املا���لم�  

�شر��ش�ل�متواتر،�و�قي�����ذا�الش�ل�املبع���إ���غاية�كتابة��ذه��سطر،�و�عت����ذه�النقطة�من�أبرز�

�من� �ش�ل �ألي ��خ���يفتقد ��ذا �أن �إذ �املا��، �املحاس�� �النظام �م��ا ��عا�ي �ال�� �الش�لية �ختالالت

 .وحدة�واحدة����ش�ل�م�وناتھب�ن��صدارات�الرسمية�ال���تجمع�

  أ�داف�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الرا�ع

�النقاط�   ��� �ت��يص�ا �يمكن �ال�� ���داف �من �مجموعة �تحقيق �إ�� �املا�� �املحاس�� �النظام ��دف

  2:التالية

،�من�خالل�تب���تطور�املعاي���والتقنيات�املحاس�ية�مع�املرجع�املحاس���الدو���السائد�حاليا�وافقالت - 

� �أغلبية�ا��ديثة �قبل �من �املقبولة �الدولية �املمارسات �من �املحلية �املحاس�ية �املمارسات �تقر�ب قصد

 ؛3الدول 

 �س�يل�مختلف�املعامالت�املالية�واملحاس�ية�ب�ن�املؤسسات��قتصادية�الوطنية�واملؤسسات��جن�ية؛ - 

 العمل�ع���تحقيق�العقالنية�من�خالل�الوصول�إ���الشفافية����عرض�املعلومات؛ - 

،�و�ستجيب�ملتطلبات�جعل�القوائم�املالية�املحاس�ية�ت�ناسب�مع�مختلف��نظمة�املحاس�ية�الدولية - 

 ؛�فصاح�ا��ديث

 

                                                           
1 �� �أم�ن، �محمد �القادر�و�ر�ري �عبد ��قتصاديةبكيحل �باملؤسسة ��عز�ز��فصاح ��� �املا�� �املحاس�� �النظام �والعلوم�دور �ا��قوق �مجلة ،

  .161،�ص�2019،�ا��زائر،�1،�العدد�13جلد�،�امل-اقتصاديةدراسات�- انية���س
دراسة�استطالعية�ع����عض�املؤسسات�-؛�تطبيق�النظام�املحاس���املا������املؤسسات��قتصاديةسماي�ع���وخلف�هللا�بن�يوسف� 2

  .390-389،�ص�2016،�،�ا��زائر2العدد��،9املجلد� ،�مجلة�للبحوث�والدراسات،2014إ����2010خالل�الف��ة�املمتدة�من�
  .80ص�مرجع�سبق�ذكره،�عو�نات�فر�د�و�و�����محمد�وم�اوات�لعبيدي،�� 3
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��جانب -  �املس�ثمر�ن �من��جلب �لوقاي��م �واملحاس�ية �املالية �واملعامالت ��جراءات �تدو�ل �خالل من

 ؛1مشا�ل�اختالف�النظم�املحاس�ية�من�حيث��جراءات�أو�من�حيث�إعداد�القوائم�املالية

 ؛2إعطاء�صورة�صادقة�عن�الوضعية�املالية�و�داء�املا���للمؤسسات�ا��اضعة�لھ - 

 ؛3،�من�خالل�فرض�مسك�املحاسبة�بواسطة��عالم����املعلوما�يمحاولة�التوافق�ومواكبة�التطور� - 

 ؛�4ضمان�مقروئية�أفضل�للقوائم�املالية�بال�سبة�للمس�ثمر�ن��جانب - 

 .املساعدة����إعداد��حصائيات�وا��سابات��قتصادية�الوطنية - 

  أ�مية�النظام�املحاس���املا��: الفرع�ا��امس

�امل�نی�ن�   �احتیاجات �ملختلف ��ستجیب ��ونھ �بالغة �أ�میة �املا�� �املحاس�� �النظام یك����

واملس�ثمر�ن،�كما�أنھ��ش�ل�خطوة��امة����تطبیق�املعای���املحاس�یة�الدولیة����إطار�التوحید�املحاس���

  5:�ذه���میة�فیما�ی��أساسا�العال��،�وتكمن�

  ؛وج�ة�ملستعم���القوائم�املالیةس�ولة�قراءة�وف�م�املعلومات�املالیة�امل - 

 ؛یجلب�النظام�املحاس���املا���الشفافیة�للمعلومات�املحاس�یة�واملالیة�امل�شورة����القوائم�املالیة - 

  ؛�6س�يل�مقارنة�القوائم�املالية�ب�ن�املؤسسات�العاملة����ا��زائر�سواء��جن�ية�أو�الوطنية - 

 - � �تقنیة �حلوال �املا�� �املحاس�� �النظام �املخطط�یق��ح ��� �غ���املعا��ة �للعملیات �املحاس�� لل���یل

  ؛املحاس���الوط��

�املظ�ر� -  �ع�� ��قتصادیة �ل��قیقة �بتغلیبھ �املالیة �املحاسبة �إ�� �الذمة �محاسبة �من �باالنتقال �سمح

 .القانو�ي�عند����یلھ�للتعامالت�ال���تقوم���ا�املؤسسة

  

  
                                                           

،�3،�العدد�9،�مجلة�ا��وار�املتوسطي،�املجلد�أثر�تطبيق�النظام�املحاس���املا���ع���كفاءة�بورصة�ا��زائرمولود�قنوش�وإبرا�يم�مز�ود،�� 1

  .493،�ص�2018ا��زائر،�
،�مجلة���اديمية�مدى�مالئمة�معاي���التدقيق�الداخ���للمؤسسة�ا��زائر�ة����ظل�تطبيق�النظام�املحاس���املا��،�جيال���عياد�غالم�هللا� 2

  .21،�ص�2016،�ا��زائر،�1العدد��،8املجلد��للدراسات��جتماعية�و��سانية،
املفيدة�ب�ن�منظور�النظام�املحاس���املا���ومنظور�قراءة����ا��صائص�النوعية�للمعلومات�املالية�جرد�نور�الدين�وآيت�محمد�مراد،�� 3

  .144،�ص�2018،�ا��زائر،�1،�العدد�5املجلد� ،�مجلة�البديل��قتصادي،املعاي���املحاس�ية�الدولية
  .80ص�مرجع�سبق�ذكره،�عو�نات�فر�د�و�و�����محمد�وم�اوات�لعبيدي،�� 4
دراسة�عينة�-��املا���عن��داء�املا���للشر�ات�املدرجة����سوق��وراق�املالية�أثر�تطبيق�النظام�املحاس�عق���حمزة�و�ن�ع������ش��،�� 5

� �التمي��ي �ألعام�� �التحليل �طر�قة �ا��زائر�بإستخدام �بورصة ��� �املدرجة �املؤسسات ��،(AFD)من ���سانية، �العلوم �مجلة ،�17املجلد

  .108،�ص�2017،�ا��زائر،�2العدد
املنظمات�امل�نية�املتعلقة�باملراجعة�وأثر�ا����ترقية�املراقبة�و�شراف�ع���تطبيق�النظام�املحاس���قمان�عمر�وإلي���ش�اب،��ي�لة�� 6

  .107ص�،2011،�ا��زائر،�1،�العدد2مجلة�دفاتر�اقتصادية،�املجلد�،�املا��
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  ���ظل�النظام�املحاس���املا���املبحث�الثا�ي��طار�التصوري�وقائمة�امل��انية

�ظا�ر�ا   �املا�� �املحاس�� �النظام ��توافق �ع�� �اعتماده ��� �الدولية �معاي���املحاسبة تصوري��إطار مع

� �ش�لھ ��� �ج�ة�لإلطار مشابھ �من �الدو�� ��ساسية�املفا�ي�� �القوائم �نفس �ع�� �اعتماده �خالل �ومن ،

�أخرى  �ج�ة �من �الدولية �معاي���املحاس�ية ��� ��عت���املعتمدة �و�و�ما �املحلية��إضافة، �للمحاسبة ايجابية

ھ��عت���خطوة�إ����مام����فرغم��نتقادات�املتعددة�ال���يواج��ا�النظام�املحاس���املا��،�إال�أن�ا��زائر�ة،

   .مسار�توفيق�املمارسات�املحاس�ية�ا��زائر�ة�مع�نظ����ا�الدولية

  املحاس���املا����طار�التصوري�للنظاممكونات�: املطلب��ول 

�ي   �حيث �واملعاي���املحاس�ية، �املالية �للمحاسبة �تصور�ا �إطارا �املا�� �املحاس�� �النظام  سمح�تضمن

�عت����طار�و ،�عامة�املحاس�ية�املع��ف���اوالفروض�بإعداد�القوائم�املالية�ع���أساس�املبادئ��ذا��طار�

�محاس��،��املحاس���املا��،�املفا�ي���أو�التصوري�كما�أطلق�عليھ����م�ن�النظام نھ�أ إذأساس�أي�نظام

�معاي���جديدة، يقدم �لوضع �مرجعا �و�ش�ل �املالية، �القوائم �وتقديم �إعداد �أساس ��ش�ل �ال��  املفا�يم

  .1اباإلضافة�إ���انھ��س�ل�تفس���املعاي���املحاس�ية�وف�م�العمليات�أو��حداث�غ���املنصوص�عل��

  التصوريما�ية��طار�: الفرع��ول 

�ا��زائر،�   ��� �املعتمدة �املحاس�ية �والطرق ��ساليب �شامال��� ��غي��ا �املا�� �املحاس�� �النظام أحدث

�ومفا�ي �و�عار�ف �ب�ســميات �جاء �تتفقد �جديدة �محاســ�ية �وقواعد �الدولية،��وافقم ومعاي���املحاســبة

من��جــراءات�و�دوات�امل�ي�لة�مجموعة�: "و�عرف��طار�التصوري�املحاســ����ش�ل�عام�ومطلق�ع���أنھ

� �إعداد ���دف �البعض، �ببعض�ا �مرتبطة �أساسية �مبادئ �ش�ل ��� �موضو�� �و �ش�ل مالية� تقار�رقوائم

�و  �مقرض�ن �مســ�ثمر�ن، �طرف �من �الستخدام�ا �ومعدة �أخرى متجا�ســة، �"أطراف �طار�التصوري� �ذا،

جاد�حلول�محاس�ية�للمشا�ل�يأجل�إ العال��،�منوالتوحيد�املحاس��� املحاس����سمح�بالتوافق�والت�سيق

  .2املش��كة

�ش�ل��طار�التصوري�للمحاسبة�املالية�دليال�إلعداد�املعاي���املحاس�ية�وتأو�ل�ا�واختيار�الطر�قة�"  

املحاس�ية�املالئمة�عندما�ت�ون��عض�املعامالت�وغ���ا�من��حداث��خرى�غ���معا��ة�بموجب�معيار�أو�

� �تأو�ل، �وا��صوم�كما ��صول �املحاس�ية، �و�تفاقيات �املبادئ �التطبيق، �مجال ��طار�التصوري �عرف

  .3"�حدد��طار�التصوري�للمحاسبة�املالية�عن�طر�ق�التنظيمو �و�موال�ا��اصة�واملنتجات�و�عباء،

                                                           
،�مجلة�دراسات�جبائية،�املحاس���املا��تحليل�التأث���ا��با�ي�ع���أنظمة��خضاع�واملخرجات�ا��بائية�وفقا�للنظام�كردودي�س�ام،�� 1

  .477،�ص�2013،�ا��زائر،�1 العدد،�3املجلد�
�،1املجلد�،�مجلة�العلوم���سانية�و�جتماعية،التنظيم�املحاس������ا��زائر�وتحديات�تطبيق�النظام�املحاس���املا��غنية�بن�حر�و،�� 2

  .38-37،�ص2015،�ا��زائر،�2العدد�
  .4،�ص7،�املادة�مرجع�سبق�ذكره،�11-07القانون�رقم�  3
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  "� �و�عباء، �وا��صوم ��صول �وحساب �تقييم �قواعد �املعاي���املحاس�ية �الو وتحدد �قوائممحتوى

 .1"عن�طر�ق�التنظيم�أيضا�تحدد�املعاي���املحاس�يةو املالية�وكيفية�عرض�ا،�

�النحو�   ��خ���ع�� ��ذا �ودور �أ�مية �است�تاج �يمكننا �لإلطار�التصوري �السابق �التعر�ف �خالل من

  2:التا��

  �عرف�املفا�يم�ال����ش�ل�أساس�إعداد�وعرض�القوائم�املالية؛� - 

  املحاس�ية�ال���يتع�ن�التقّيد���ا؛�عرف�الفرضيات�و�تفاقيات� - 

   �عرف�املبادئ�املحاس�ية�ال���يتع�ن�التقيد���ا؛ - 

  النوعية�للمعلومة�املالية؛��عرف�ا��صائص - 

ل�مرجعا�لوضع�معاي���جديدة - 
ّ
  ؛�ش�

  ؛�س�ل�تفس���املعاي���املحاس�ية - 

  .ا��امل�املحاس�����املنصوص�عل��ا�صراحة����النظام�س�ل�ف�م�العمليات�أو��حداث�غ� - 

  مجال�تطبيق�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الثا�ي

�للمواد�   ��5و�4و�2لقد�حدد�النظام�املحاس���املا���وفقا نوفم����25املؤرخ�����07-11من�القانون

  3 :مجاالت�تطبيق��ذا�النظام��التا���2007

  � �مالية �محاسبة �بمسك �أو�تنظي�� �قانو�ي �نص �بموجب �ملزم �أو�معنوي �طبي�� ���ص مع��ل

   :مراعـاة��حكـام�ا��اصة���ا،�واملعنيون�بمسك�املحاسبة��م

  املؤسسات�ا��اضعة�ألح�ام�القانون�التجاري؛� - 

  التعاونيات؛ - 

��انوا� -  �إذا �وغ���التجار�ة، �التجار�ة �أو�ا��دمات �للسلع �املنتجون �أو�املعنو�ون �الطبيعيون ���اص

  يمارسـون��شاطات�مب�ية�ع���عمليات�متكررة؛

����ا -  �و�مكـن��ل �أو�تنظيمـي، �قانو�ي �نص �بموجب �لذلك �ا��اضع�ن �أو�املعنو��ن �الطبيعي�ن ص

ال���ال�يتعدى�رقم�أعمال�ا�وعدد�مستخدم��ا�و�شاط�ا�ا��د�املعـ�ن،�أن�تمسـك��املصغرةللمؤسسـات�

 .محاسـبة�ماليـة�م�سطة

  

                                                           
  .4 ص،�8املادة�،��،�مرجع�سبق�ذكره11-07القانون�رقم�  1
  .53ص�مرجع�سبق�ذكره،عيادي�عبد�القادر،�� 2
�عمار�بن�ع����،�� 3 �النظام�املحاس���املا������شر�ات�املسا�مة�ا��زائر�ة ،�املجلة�ا��زائر�ة�-دراسة�حالة�والية��سكرة-معوقات�تطبيق

  .85،�ص�2014،�ا��زائر،�01العدد�،�1املجلد�للتنمية��قتصادية،�
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  الفروض�املحاس�ية�وفق�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الثالث

  � �كالم�ع�� �ف�م��قابال �اأو��عب�� �االفرضية �أجل �من �الفروض �اعتماد �و�تم �أو�ا��طأ، للصواب

�املحيطة �و�حداث �أو��،الظروف ���داف �تحقيق ��� �ل�ساعد �ضو��ا ��� �أف�ار�أو�مفا�يم �و�ناء أو�تث�ي��ا

  :1التوصل�إل��ا،�وحسب�النظام�املحاس���املا���يوجد�فرض�ن��ما

تتم�محاسبة�آثار�املعامالت�وغ���ا�من��حداث�ع���أساس�محاسبة��ل��ام��:فرض�محاسبة�التع�د - 

  .2عند�حدوث��ذه�املعامالت�أو��حداث�و�عرض����القوائم�املالية�للسنوات�ال���ترتبط���ا

�حدو��ا�   �وقت �يتم �محاس�يا �و�حداث �أثر�املعامالت ����يل �فإن �املحاس�� �الفرض ��ذا وحسب

� �عملية �إتمام �عند �املحاس�ية�ول�س �املس�ندات ��� �املعامالت ��ذه ����ل �حيث �النقدية، �أو�استالم دفع

�التدفق� �أو�حدوث �استحقاق�ا �تار�خ �النظر�عن ��غض ���ا �ترتبط �ال�� �للدورات �املالية �القوائم ��� وتقدم

  .3املتعلق���ا�النقدي

 - � �باف��اض :�ستمرار�ةفرض ��ستغالل، �استمرار�ة �أساس �ع�� �املالية �القوائم �املؤسسة���عد متا�عة

�من� �وال�� ��شر�ا��سابات �تار�خ �قبل �أو�قرارات �أحداث �طرأت �إال�إذا �متوقع، �مستقبل ��� ل�شاط�ا

  .�4س�ب�التصفية�أو�التوقف�عن�ال�شاط����مستقبل�قر�ب�املمكن�أن

ونص�النظام�املحاس���أيضا،�ع���أنھ�وإذا�لم�يتم�إعداد�القوائم�املالية�ع����ذا��ساس،�فإن�  

  .���امل��قالش�وك����استمرار�ة��ستغالل�ت�ون�مب�نة�وم��رة�

����املستقبل،�ما�و    �ف��ض�املحاسب�وفق��ذا�الفرض�املحاس���أن�املؤسسة�مستمرة����عمليا��ا

�ذل �عكس �ع�� �الدليل �يقم �والتقييم�لم �القياس �وقواعد �لت��ير�أسس �أساسيا ��ف��اض �و�عت����ذا ك،

املحاس�ية،�وخاصة�ما�يتعلق�م��ا�باألصول�الثابتة،�فقد�جرى�العرف�املحاس���مثال�عند�قياس�املركز�املا���

وق����للمؤسسة�ع���أن�يأخذ�املحاسب�بالقيم�التار�خية�لألصول�املختلفة�وال�يتم�بقيم��ا�التبادلية����الس

تار�خ�إعداد�القائمة،�وذلك�زعما�بأن�املؤسسة�ال���م�ا�القيم�التبادلية�ل�ذه��صول�ما�دامت�مستمرة����

 .5عمليا��ا����املستقبل�ومن�ثم�لن�يقوم�ب�يع�ا����ا��ال،�وإنما�سوف��ستمر����استخدام�ا

  

                                                           
  .60-57ص�،2009،�دار�اليازوري،�عمان،��ردن،�أساسيات�املعرفة�املحاس�يةور�ان�يوسف��عوم�وآخرون،�طالل�محمد�ا���اوي،�� 1
  .11،�ص6املادة��،�مرجع�سبق�ذكره،156-08مرسوم�تنفيذي�رقم�  2
،�مجلة�البحوث�-دراسة�تحليلية-) SCF(عناصر�قائمة�امل��انية�وفق�النظام�املحاس���املا���محمد�فيصل�مايده�وجمال�خ�شور،�قياس�� 3

  .307،�ص2017،�ا��زائر،�1العدد�،�14املجلد�والدراسات،�
  .11،�ص7املادة��،�مرجع�سبق�ذكره،156-08مرسوم�تنفيذي�رقم�  4

5 �� �بدوي، �عباس �ومحمد �مر�� �ا��ق �املاليةعبد �املحاسبة �أصول ��� �مقدمة �مصر، ��سكندر�ة، �لل�شر، �ا��ديدة �دار�ا��امعة ،2003�،

  .30-29ص
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  املبادئ�املحاس�ية�وفق�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الرا�ع

�أو��عت���   �املرشد �و�عت���بمثابة �املحاس�ية، �تطو�ر��ساليب �تحكم �عامة �قواعد �املحاس�ية املبادئ

،�وعدد�النظام�املحاس���املا���أ�م�1الدليل���ل�املشا�ل�املحاس�ية�أو��ساس�التخاذ�إجراء�محاس���مع�ن

�156-08التنفيذي�رقم��،�كما�تضمن�املرسوم112-07القانون�من� �6ذه�املبادئ��املحاس�ية����م�ن�املادة�

لشرح��ذه�املبادئ،�وفيما�ي���سنحاول�التطرق�أل�م��ذه�املبادئ��16إ����8من�خالل�املواد�املرقمة�من�

  .املحاس�ية

  :ال���يقوم�عل��ا�النظام�املحاس���املا���فيما�ي��املبادئ�املحاس�ية��أ�م�تتمثل  

 - � املؤسسة�كما�لو��انت�وحدة�محاس�ية�مستقلة�يجب�أن��عت��� :الوحدة�املحاس�يةاستقاللية�مبدأ

�املؤسسة� �أصول �ب�ن �الفصل �مبدأ �ع�� �املا�� �املحاس�� �النظام �يقوم �حيث �مالك��ا، �عن ومنفصلة

�أموال� �رؤوس ��� �املشارك�ن �ونواتج �وأعباء �وخصوم �وأصول �ونواتج�ا، �وأعبا��ا �أو��اوخصوم�ا ا��اصة

�للامسا�م�� �املالية �القوائم �تأخذ �أن �يجب �إذ �دون�، �املؤسسة �معامالت �إال �ا��سبان ��� مؤسسة

 .3معامالت�مالك��ا

�النقدية -  �الوحدة � :مبدأ �املؤسسات ��ل �إذتلزم �النقدية، �الوحدة �اتفاقية �الدينار��باح��ام �ش�ل

�وحدة �املالية�ا��زائري �القوائم �تحمل�ا �ال�� �املعلومة �وقياس ����4يل ،� ��ذا �فرض �ع���حيث املبدأ

� �الوطنية، �بالعملة �املالية �القوائم �تقديم �الوط�� ��قليم �داخل �املؤسسات �جميع �النظامكما �حدد

� �املحاس�� ��جن�يةاملا�� �بالعملة �تقع �ال�� ����يل�5حداث �إم�انية �وأشار�إ�� �املعامالت��، وإدراج

�القوائم� �م��ق �ضمن �أثر�ما�� �ذات �ت�ون �أن �املمكن �من �ال�� �النقدي �للقياس �الغ���قابلة و�حداث

 .6املالية

وفقا�ل�ذا�املبدأ�فإن�العمليات�تقيد�و�عرض�  :القانو�ي�لش�لالواقع��قتصادي�ع���ا�أسبقيةمبدأ� - 

�املا�� �ولواقع�ا �لطبيع��ا �طبقا �املالية �القوائم �بمظ�ر�ا��ضمن �فقط �التمسك �دون و�قتصادي،

���ا��زائر،�بحيث�ي�ب���التعامل�مع��حداث��قتصادية�حسب��ا�عت����ذا�املبدأ�جديدو  ،7القانو�ي

                                                           
  .20،�الصفحة�2007الطبعة��و��،�القا�رة،�مصر،�،�-مبادئ�وتطبيقات- املحاسبة�املالية��سيد�أحمد�السيد�عامر،� 1

2 �� �املحاسمختار�مسامح، �غ���مؤ�لالنظام �اقتصاد ��� �الدولية �املعاي���املحاس�ية �تطبيق �وإش�الية �ا��زائري �املا�� �أبحاث��� �مجلة ،

  .210،�ص�2008،�ا��زائر،�4اقتصادية�وإدار�ة،�العدد�
  .12،�ص8املادة��،�مرجع�سبق�ذكره،156-08مرسوم�تنفيذي�رقم�  3
  .12،�ص10املادة��،�مرجع�سبق�ذكره،156-08مرسوم�تنفيذي�رقم�  4
�دالل� 5 �وحطاب �ع�� �قطيب �بن �الدولية �واملعاي���املحاس�ية �املا�� �املحاس�� �النظام �وفق �املالية �القوائم �وعرض �إعداد �أ�مية دراسة�-،

،�ا��زائر،�4د�،�املجل1،�مجلة�البحوث����العلوم�املالية�واملحاس�ية،�العدد�- والنظام�املحاس���املا���01مقارنة�ب�ن�املعيار�املحاس���رقم�

  .7،�ص�2019
  .12،�ص10املادة��،�مرجع�سبق�ذكره،156-08مرسوم�تنفيذي�رقم�  6
،�املجلة�ا��زائر�ة�للعوملة�تحليل�التأث���ا��با�ي�ع����نظمة�ا��بائية�واملخرجات�ا��بائية�وفقا�للنظام�املحاس���املا��كردودي�س�ام،�� 7

  .138،�ص�2012،�ا��زائر،�3والسياسات��قتصادية،�العدد�
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حسب��ذا�املبدأ�مثال����ل�اس�ثمارات�قرض�أنھ�و الواقع�املا���ول�س�حسب�الظا�ر�القانو�ي،�حيث�

 .�1يجار����امل��انية�كأصول 

�ل�ذا�املبدأ�ال�يمكن�إجراء�أي�مقاصة�ب�ن�عنصر�من��صول�وعنصر�من��:املقاصةمبدأ�عدم� -  وفقا

ا��صوم،�وال�ب�ن�عنصر�من��عباء�وآخر�من�النواتج،�إال�إذا�تمت��ذه�املقاصة�ع���أسس�قانونية�أو�

 .�2عاقدية

�ال�س�ية -  ���مية � :مبدأ �القوائم �من �أثر�غيا��ا �إذا �أ�مية �ذات �املعلومة �القرارات�ت�ون �ع�� املالية

املتخذة�من�طرف�مستخدمي�تلك�القوائم،�لذا�يجب�أن�ت��ز�القوائم�املالية��ل�معلومة�م�مة�يمكن�

�املؤسسة �اتجاه �مستعمل��ا �حكم �تؤثر�ع�� �و 3أن �ب���يل�، �املحاسبة �ا�تمام �عدم �املبدأ ��ذا �ع��

تبة�ع���ذلك،�وال�يوجد�اتفاق�ع����حداث�عديمة�املغزى�أو�الداللة،�نظرا�لعدم�جدوى�النتائج�امل�� 

�غ���ا��و�ر�ة �والعمليات �ا��و�ر�ة �العمليات �ب�ن �الفاصل �4ا��ط �املادة �ونصت �املرسوم��11، من

 5:ع���أنھ�و�مقت����مبدأ���مية�ال�س�ية�156-08التنفيذي�رقم�

 � �أن �اتجاه�يجب �مستعمل��ا �حكم �تؤثر�ع�� �أن �يمكن �م�مة �معلومة ��ل �املالية �القوائم ت��ز

 املؤسسة؛

 غ�� �املبالغ �جمع �أو��� يمكن �الطبيعة �حيث �من �ل�ا ��عناصر�مماثلة �ا��اصة �املبالغ �مع املعت��ة

 الوظيفة؛

 � �أن �يجب �املالية �للقوائم �الصادقة �الصورة �عن��عكس �يحملو��ا �ال�� �للمعلومة �املس��ين معرفة

 الواقع�و��مية�ال�س�ية�لألحداث�امل��لة؛

 ية�ع���العناصر�قليلة���ميةيمكن�أال�تطبق�املعاي���املحاس�. 

�التار�خية -  �الت�لفة �املالية� :مبدأ �القوائم ��� �وتقدم �و�يرادات �الت�اليف �ا��صوم، ��صول، ���ل

بالت�لفة�التار�خية�أي�ع���أساس�قيم��ا�عند�تار�خ�إثبا��ا�أو�تحقيق�ا،�باست�ناء��عض�ا��االت�ال���

 .6تقدم�بالقيمة�ا��الية��األصول�البيولوجية

 - � �الدور�ة �املحاس�ية(مبدأ �ف��ات��):الف��ة �إ�� �للمؤسسة �العمر�الك�� �تقسيم �يتم �املبدأ ��ذا و�موجب

من�خالل��ذا�املبدأ�و��دف��،7دور�ة�م�ساو�ة�ت�ون�غالبا�سنة،�وذلك�ألغراض�إعداد�القوائم�املالية

التعرف�و�ش�ل�دوري�ع���نتائج�أعمال�ا،�وتزو�د��إ��ة�إ���ف��ات�زمنية�م�ساو�ة�ؤسستقسيم�عمر�امل
                                                           

  .209،�ص�مرجع�سبق�ذكرهبلعور�سليمان،�  1
،�مجلة�دراسات�جبائية،�تحليل�التأث���ا��با�ي�ع���أنظمة��خضاع�واملخرجات�ا��بائية�وفقا�للنظام�املحاس���املا��كردودي�س�ام،�� 2

  .478،�ص2013،�ا��زائر،�3العدد�
  .209،�ص�مرجع�سبق�ذكرهبلعور�سليمان،�� 3
  .22،�ص�مرجع�سبق�ذكرهالسيد�عامر،��سيد�أحمد  4
  .12،�ص11املادة��،�مرجع�سبق�ذكره،156-08مرسوم�تنفيذي�رقم�  5
،�مجلة�دراسات�-دراسة�استطالعية-مدى�موافقة�الب�ئة��قتصادية�ا��زائر�ة�للنظام�املحاس���املا���دروا����مسعود�وخليفا�ي�جمال،�� 6

  .19،�ص�2012ا��زائر،�،�جامعة��غواط،�-العدد��قتصادي-
  .20،�ص�مرجع�سبق�ذكرهسيد�أحمد�السيد�عامر،�  7
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�أو� �سنو�ة �أو�النصف �السنو�ة �بإصدار�القوائم �ذلك ��ان �سواء �بانتظام �النتائج ���ذه املستخدم�ن

ة�ونتائج�أعمال�ا�ؤسساألوضاع�املالية����املع���دراية�بمما�يجعل�املستخدم�ن�وأ��اب�الصلة��،غ���ا

�إ���أنھ��لما�انخفضت��،�ة�طو�لة�ملعرفة�ذلكو�ش�ل�مستمر�بدال�من��نتظار�لف� و�جب��شارة��نا

�القوائم� ��لما��ان�يجب�ع���املحلل�أن�يتوقع�بيانات�أقل�دقة��� �يتم�التقر�ر�ع��ا �املالية�ال�� الف��ة

 .1املالية�املتوفرة

نة�مستقلة�عن�السنة�ال����سبق�ا�وعن�الست�ون�ن�يجة��ل�سنة�مالية��:مبدأ�استقاللية�الدورات - 

 .2ومن�أجل�تحديد�ا�يتع�ن�أن�ت�سب�إل��ا��حداث�والعمليات�ا��اصة���ا�فقطال���تل��ا،�

�ر�   �املا�� �املحاس�� �النظام �ذات�و�وجب �املالية �السنة �إقفال �تار�خ ��عد �الالحقة ��حداث �جميع ط

� �أية �إجراء �عدم �ع�� �املبدأ ��ذا �نص �كما �ل�ا، �التا�عة �املنقضية �بالسنة �املباشرة �طرأ�الصلة �إذا �سو�ة

�املالية �السنة �إقفال �تار�خ ��عد �ال�،حدث � و�ان �بالف��ة�يؤثر�ع�� �ا��اصة �أو�ا��صوم ��صول وضعية

�التأث���ع��� �من �تمكنھ �أ�مية �ذا ��ان �إذا �املالية �القوائم �م��ق ��� �عنھ ��فصاح �أوجب �ب�نما السابقة،

 .3قرارات�مستعم���القوائم�املالية

�بامل -  ��يرادات �مقابلة �وا��اصة�: صروفاتمبدأ �الفعلية �املصار�ف �جميع �طرح �يتم �املبدأ �ل�ذا وفقا

�أو� �ر�ح �من �ال�شاط �ن�يجة �تحديد ���دف �الف��ة �بنفس �ا��اصة �الفعلية ��يرادات �من �املالية بالف��ة

�للمصار�ف� �والتحصيل �الدفع �لعملي�� �النقدي �التدفق �حدوث �عن �النظر ��غض �وذلك خسارة،

 .4و�يرادات�ع���التوا��

املبادئ�املحاس�ية�������يل�جميع�املعامالت�وفقا�ل�ذا�املبدأ�يجب�الثبات����استخدام��:بدأ�الثباتم - 

وكذلك����إعداد�القوائم�املالية�خالل�الف��ات�املحاس�ية�املختلفة،�وذلك�ح����،املالية�بدفاتر�املؤسسة

 .5ا��اصة�بف��ات�مختلفةال�ت�نا���قابلية�املقارنة�ب�ن��ذه�القوائم�

 6: وأتاح�النظام�املحاس���املا���إم�انية��غي���الطرق�املحاس�ية�املعتمدة����ا��الت�ن�التاليت�ن    

 ان�الغرض�م��ا��� ��غي���التقديرات�املحاس�ية�أو�الطرق�املحاس�ية�إذا يمكن�أن�ت��أ�املؤسسة�إ��

 تحس�ن�نوعية�القوائم�املالية؛�

                                                           
1 �� �املطارنة، �فالح �خنفر�وغسان �را��� �مؤ�د �املالية �القوائم �وتطبيقي- تحليل �نظري �دار�امل-مدخل �الثانية، �الطبعة ��ردن،�، �عمان، س��ة،

  .23 ،�ص2009
  .12ص��،12املادة��،�مرجع�سبق�ذكره،156-08مرسوم�تنفيذي�رقم�  2
  .12،�ص�13املادة��،�مرجع�سبق�ذكره،156-08مرسوم�تنفيذي�رقم�  3
،�الطبعة��و��،�دار�صفاء�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،�-�صول�العلمية�والعملية-مبادئ�املحاسبة�املالية�عبد�الناصر�محمد�سيد�درو�ش،�� 4

  .31،�ص��2010ردن،�
،�الطبعة��و��،�دار�الفجر�لل�شر�والتوز�ع،�القا�رة،�مصر،�-مبادئ�وتطبيقات-املحاسبة�املالية�سيد�أحمد�عامر�وعالء�أم�ن�ا��واجة،�� 5

  .21،�ص�2007
  .6،�ص�37،�املادة�،�مرجع�سبق�ذكره11-07القانون�رقم�  6
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 ملبادئ�و�سس�و�تفاقيات�والقواعد�واملمارسات�املحاس�ية�يخص��غ���ا) السياسات(�غي���الطرق�

�الطرق� ��غي����� �أي �وال�يتم �املالية، �القوائم �وعرض �إعداد ���دف �املؤسسة �تطبق�ا �ال�� ا��اصة

�املالية� �القوائم �عرض �بتحس�ن ��سمح ��ان �أو�إذا �جديد �إطار�تنظيم ��� �فرض �إال�إذا املحاس�ية

 .للمؤسسة�املعنية

أن��ستجيب�املحاسبة�ملبدأ�ا��يطة�وا��ذر�الذي�يؤدي�إ���تقدير�معقول��يجب�:مبدأ�ا��يطة�وا��ذر - 

���� �حقيقة �إ�� �حاليا �املوجودة �الش�وك �خطر�تأكد �تفادي �قصد �وذلك �الشك، �ظروف ��� للوقا�ع

وعليھ�فوفقا�ل�ذا�املبدأ�ي�ب���عدم�املستقبل،�و�و�ما�من�شأنھ�أن�يحمل�املؤسسة�ديونا�غ���متوقعة،�

تقدير�قيمة��صول�والنواتج�من�ج�ة،�وعدم�التقليل�من�قيمة�ا��صوم�و�عباء�من�ج�ة�املبالغة����

 .1أخرى،�كما�ال�يجب�أن�يؤدي�تطبيق��ذا�املبدأ�إ���ت�و�ن�احتياطات�خفية�أو�مؤونات�مبالغ�ف��ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .12،�ص14املادة��،�مرجع�سبق�ذكره،156-08مرسوم�تنفيذي�رقم�  1
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  املحاس���املا�����ظل�النظام�امل��انية��ةقائمتقديم�: الثا�ي�طلبامل

�ف���     �واستخداما��ا، �م�ام�ا �لتعدد �وذلك �املالية، �وأش�ر�القوائم �أ�م �من �امل��انية �عت���قائمة

�املؤسسة� �ممتل�ات ��ل �وجمع �إحصاء �ومن �ج�ة، �من �الدورة �ن�يجة �حساب �من �تمكن �ال�� القائمة

�والتحليل� �القراءة �عملية ��س�يل ��� ��سا�م �ما �و�و �أخرى، �ج�ة �من �ومنظم �عم�� ��ش�ل وال��اما��ا

وفق�متطلبات�النظام�االست�تاج�ع���مستخدم��ا،�ومن�خالل��ذا�املطلب�سنحاول�عرض�قائمة�امل��انية�ف

  .املحاس���املا��

  ���ظل�النظام�املحاس���املا���امل��انية�مف�وم: الفرع��ول 

    � �العديد �من�توجد �وأ�مي��ا �ج�ة �من �القائمة ��ذه �فقدم �امل��انية، �بقائمة �املتعلقة �التعار�ف من

 1:�ة�أخرى�جعل�ا�محل�تدارس�و�عر�ف����مختلف�كتب�الفكر�املحاس��،�حيث�عرف�ا�البعض�ع���أ��اج

) ثابتة�ومتداولة�وغ���ملموسة(تقر�ر�يتم�إعداده������ظة�زمنية�معينة�يب�ن�ممتل�ات�املؤسسة�أو�أصول�ا�"

� �الزمنية �ال��ظة ��ذه ��� �املؤسسة �ع�� �ال�� �الديون �يب�ن �(وكذلك ��جل�ل��امات �والطو�لة ) القص��ة

  ."وكذلك�تب�ن��ذه�القائمة�حقوق�املالك�أو�املسا�م�ن

�ي��     ��خر�كما �البعض ��عرف�ا �رئ�سي�ن�" 2:كما �جزئ�ن �من �تت�ون �أو�كشف �قائمة �عن �عبارة ��

و�س���باسم�ا،�ب�نما�يضم�ا��زء�) �ستخدامات(م�ساو��ن����القيمة،�تضم����جان��ا��ول�م��ا��صول�

و�س���أيضا�باسم�ا،�و���م��ص�مبوب�لألرصدة�املدينة�والدائنة�) مصادر�التمو�ل(ثا�ي�م��ا�ا��صوم�ال

  ".��سابات��ستاذ�ا��قيقية،�باإلضافة�لرصيد�صا����ر�اح�أو�صا���ا��سارة

ع����156- 08من�املرسوم�التنفيذي�رقم��33املادة� وعرف�النظام�املحاس���املا���امل��انية�بموجب�    

جدول�أو�قائمة�تظ�ر�عناصر��ل�من��صول�وا��صوم�وع���أساس�تص�يف�خاص،�حيث�تصنف�" 3:أ��ا

�غ���جار�ة� �وخصوم �خاصة �أموال �إ�� �فتصنف �ا��صوم �أما �غ���جار�ة �وأخرى �عناصر�جار�ة �إ�� �صول

  ."وخصوم�جار�ة

���جدول�: ك�كما�ي��وذل�من�خالل�التعار�ف�املاضية�يمكننا�تقديم��عر�ف�شامل�لقائمة�امل��انية    

يتضمن����جانبھ��يمن�عناصر��صول،�ب�نما�يتضمن�ا��انب���سر�منھ�عناصر�ا��صوم،�ذو�جانب�ن�

  .معينة�زمنية��ذه�القائمة�صورة�عن�املركز�املا���للمؤسسة������ظة�عت�� حيث��

  

                                                           
،�دار�ال�سو�ات�ا��ردية�وإعداد�وتحليل�القوائم�املالية�وفقا�ملعاي���املحاسبة�الدوليةعبد�الو�اب�نصر�ع���و��اتة�السيد���اتة،�� 1

  .325،�ص�2015التعليم�ا��ام��،��سكندر�ة،�مصر،�
  .304ص��مرجع�سبق�ذكره،وليد�نا���ا��يا��،�� 2
  .14،�ص�33املادة��،�مرجع�سبق�ذكره،156-08مرسوم�تنفيذي�رقم�  3
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  عناصر�امل��انية����ظل�النظام�املحاس���املا��تقديم�: الفرع�الثا�ي

تص�يف�النظام�املحاس���املا���ل�ل�من��صول�وا��صوم،�حيث�قسم���عر�ف�قائمة�امل��انيةي��ز�    

�غ���جار�ة� �وخصوم �خاصة �أموال �إ�� �ا��صوم �قسم �ب�نما �جار�ة، �وأخرى �غ���جار�ة �أصول �إ�� �صول

�العناصر�املوالية �خالل �ومن �جار�ة، �املحاس���وأخرى �النظام �وفق �عناصر�امل��انية �تقديم املا����سنحاول

  :وذلك�كما�ي��

  تقديم��صول�وفق�النظام�املحاس���املا��: أوال

�،ال����س���ا�املؤسسة�بفعل�أحداث�ماضية�املوارد�بأ��ا�تلك��صول �عرف�النظام�املحاس���املا��    

�ل�ا �مستقبلية �اقتصادية �لتوف���منافع �أن�واملوج�ة �إ�� �املا�� �املحاس�� �أشار�النظام �السياق �نفس �و�� ،

  .1مراقبة��صول����قدرة�ا��صول�ع���منافع�اقتصادية�مستقبلية�توفر�ا��ذه��صول 

واملالحظ�من�خالل�التعر�ف�السابق�أن�النظام�املحاس���املا���اس�ند�����عر�فھ�لألصول�ع���مبدأ�    

�اعت �خالل �من �املظ�ر�القانو�ي، �ع�� ��قتصادي �الواقع �ال�سي���والرقابأسبقية �مصطل�� �ع�� ����ماده ة

  .تحديد�مواد�املؤسسة�وأصول�ا�بدل�مصط���امللكية

  2:شرط�ن��ما إ���املحاس���املا���يخضع�إدراج��صول����امل��انية�وفق�النظام    

 إذا��ان�من�املحتمل�أن�تؤول�منافع�اقتصادية�مستقبلية�مرتبطة�بھ�إ���املؤسسة؛ - 

 .إذا��انت�ت�لفة��صل�من�املمكن�تقييم�ا�بصورة�صادقة - 

معتمدا����ذلك�ع���مدة�قسم�النظام�املحاس���املا����صول�إ���أصول�غ���جار�ة�وأخرى�جار�ة،�    

بقاء��صل����املؤسسة�والغرض�من�اقتناءه�كأساس�لتحديد�نوع��صول،�ب�نما�اعتمد�ع���معيار�درجة�

� �بي��اتحول �فيما ��خ��ة ��ذه �ترت�ب ��� �سيولة �إ�� �املوا�صول �النقاط �خالل �ومن �عرض�، �سنحاول لية

  :�صول�وأنواع�ا����ظل�النظام�املحاس���املا���وذلك�كما�ي��

�غ���ا��ار�ة .1 �دائمة: �صول �بصفة �املؤسسة ���دمة �املوج�ة ��صول �3و�� �املادة �وعددت من��21،

  4:ه��صول����النقاط�املوا��ذ��156-08املرسوم�التنفيذي�

 :احتياجات�أ�شطة�املؤسسة�و�شمل�بدور�ا�ما�ي���صول�املوج�ة�لالستعمال�املستمر�لتغطية� - 

                                                           
  .13،�ص�20املادة��،�مرجع�سبق�ذكره،156-08مرسوم�تنفيذي�رقم�  1
2  � ��� ��26قرار�مؤرخ �2008جو�لية �املا��، �املحاس�� �النظام �الرسمية، �ا��ر�دة �العدد ،19� �ا��زائر، �الثا�ي،�2009، �الفصل ��ول، �الباب ،

  .8،�ص�3.121الفقرة�
  .13،�ص�21املادة�،�مرجع�سبق�ذكره،156-08مرسوم�تنفيذي�رقم�  3
  .نفسھ  4
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 تث�يتات�وموارد�عي�ية�تحوز�ا�املؤسسة�من�أجل��نتاج،�وتقديم�ا��دمات� :�صول�العي�ية���

�ملدة�أك���من�السنة� �ألغراض�إدار�ة،�وال���يف��ض�أن�تدوم�ف��ة�استعمال�ا و�يجار�و�ستعمال

 ا��؛... مثل�املبا�ي�و�را����،�1املالية

 ����2صول�ال���ل�س�ل�ا�وجود�مادي�ملموس�وقيم��ا�املستقبلية�غ���مؤكدة�:�صول�املعنو�ة�،

�التث�يتات �الغ����و�� �للتحديد �إطار���شطة� ،ةنقديوالغ��� ةماديالقابلة ��� �واملراقبة املستعملة

 .4ا��...  ،�برامج��عالم�����ورخص��ستغاللمثل�ش�رة�املحل  ،3العادية�للمؤسسة

 - � �تحقيق�ا �يتم �ألن �أو�غ���املوج�ة �الطو�ل �املدى �ع�� �توظيف�ا �لغرض �حياز��ا �تتم �ال�� ) بيع�ا(�صول

 ).تار�خ���اية�الدورة(من�تار�خ��قفال��ابتداءخالل��ث���عشر�ش�را�

�ا��ار�ة .2 �العادية :�صول ��ستغالل �دورة �خالل �لالس��الك �املوج�ة ��صول �5و�� �وتتضمن �صول�،

  6:ما�ي���156-08من�املرسوم�التنفيذي��21ا��ار�ة�وفق�ما�ورد����املادة�

�صول�ال���تتوقع�املؤسسة�تحقيق�ا�أو�بيع�ا�أو�اس��الك�ا����إطار�دورة��ستغالل�العادية�ال���تمثل� - 

جاز�ا����ش�ل�الف��ة�املمتدة�ب�ن�اقتناء�املواد��ولية�أو�البضا�ع�ال���تدخل����عملية��ستغالل�وإن

 سيولة�ا��ز�نة؛

�بيع�ا�خالل� -  �وال���تتوقع�املؤسسة �ألغراض�املعامالت�أو�ملدة�قص��ة �صول�ال���تتم�حياز��ا�أساسا

 الدورة؛

 .السيوالت�أو�شبھ�السيوالت�ال���ال�يخضع�استعمال�ا�لقيود - 

  تقديم�ا��صوم�وفق�النظام�املحاس���املا��: ثانيا

�بموجب�املادة�  �ا��صوم �ي���156-08من�املرسوم�التنفيذي���22عرف تت�ون�ا��صوم�من�: "كما

���� �للمؤسسة �بال�سبة �انقضاؤ�ا �يتمثل �وال�� �ماضية �أحداث �عن �الناتجة �للمؤسسة �الرا�نة �ل��امات

  .8إذ�أن�ا��صوم�تمثل�حقوق�الغ���بما�ف��م�املالك  ،7"خروج�موارد�ممثلة�ملنافع�اقتصادية

  :املحاس���املا���إ��تنقسم�ا��صوم����ظل�النظام�  

                                                           
  .8،�ص�1.121الفقرة�،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1
،�2014،�الطبعة��و��،�الشركة�العر�ية�املتحدة�لل�سو�ق�والتور�دات،�القا�رة،�مصر،�تحليل�القوائم�املاليةمحمد�ت�س���الرج��،�� 2

  .55الصفحة�
 Revue reformes economiques et intégration en،�عناصر�من�إصالح�النظام�املحاس���ا��زائري بلقا����بلقاسم،�� 3

economie mondiale،107،�ص�2011،�ا��زائر،�10العدد��،5املجلد�.  
  .8،�ص�2.121الفقرة�،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  4
  .13،�ص�21املادة�،�مرجع�سبق�ذكره،156-08مرسوم�تنفيذي�رقم�  5
  .نفسھ  6
  .13،�ص�22املادة�،�مرجع�سبق�ذكره،156-08رقم�مرسوم�تنفيذي�  7
  .25،�ص�مرجع�سبق�ذكرهعبد�ا��ق�مر���ومحمد�عباس�بدوي،�� 8
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تمثل�رؤوس�" 1:كما�ي���156-08من�املرسوم�التنفيذي��24عرفت�وفق�املادة� :ا��اصة��موالرؤوس� .1

�موال�ا��اصة�أو��موال�ا��اصة�أو�رأس�املال�املا���فائض�أصول�املؤسسة�عن�خصوم�ا�ا��ار�ة�

،�وتتمثل�2املالك�ن�للمؤسسة�أو�حملة�أس�م�اال������من�حق�و���تمثل��افة�املبالغ� ،"وغ���ا��ار�ة

 :أساسا���

 رأس�املال؛ - 

 �حتياطات؛ - 

 .�ر�اح�املحتجزة - 

و����ل��امات�ال����ستحق����ف��ة�ت�ون�أقل�من�السنة،�ووفقا�للنظام�املحاس��� :ا��صوم�ا��ار�ة .2

  3:تصنف�خصوما�جار�ة�عندما��صوم�ااملا��،�فإن�

 دورة��ستغالل�العادية؛يتوقع�أن�تتم��سو���ا�خالل� - 

 .أو�يجب��سديد�ا�خالل��ث���عشر�ش�را�املوالية�لتار�خ��قفال - 

و���با���ا��صوم�ال���ال�ترتبط�بدورة��ستغالل�العادية�وال�يتوقع��سديد�ا� :غ���ا��ار�ةا��صوم� .3

  .4خالل��ث���عشر�ش�ر

ش�ل�خصوم�غ���جار�ة�ح���وإن�وتصنف�ا��صوم�ذات�املدى�الطو�ل�وال���ت�تج�ع��ا�فوائد����  

  5:�ان��سديد�ا�س�تم�خالل�الش�ور��ث���عشر�املوالية�لتار�خ�إقفال�السنة�املالية�إذا��ان

 استحقاق�ا��ص���أك���من�اث���عشر�ش�را؛ - 

املؤسسة�تنوي�إعادة�تمو�ل��ل��ام�ع���املدى�الطو�ل،�و�انت��ذه�النية�مؤكدة�باتفاق�إعادة�تمو�ل� - 

 .لمدفوعات�ال��ائية�تث�ت�قبل�تار�خ�إقفال�ا��ساباتأو�جدولة�ل

  

  

  

  

  

                                                           
  .13،�ص�24املادة�،�مرجع�سبق�ذكره،156-08مرسوم�تنفيذي�رقم�  1
  .48ص�مرجع�سبق�ذكره،�قاسم�محسن�ا��بيطي�وز�اد��اشم�يح��،�� 2
  .13،�ص�22املادة��ذكره،،�مرجع�سبق�156-08مرسوم�تنفيذي�رقم�  3
  .13،�ص�23املادة��،�مرجع�سبق�ذكره،156-08مرسوم�تنفيذي�رقم�  4
  .نفسھ  5
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  املعلومات�الواجب��فصاح�ع��ا����قائمة�امل��انية����ظل�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الثالث

،�وال���املعلومات�ال���يجب�أن�تظ�ر����قائمة�امل��انية ا��د��د�ى�منالنظام�املحاس���املا����ددح  

  1:���ا��دول�املوا���سنحاول�ترتي��ا

ا��د��د�ى�من�املعلومات�ال���يجب��فصاح�ع��ا����قائمة�امل��انية�وفق�النظام�): 7(ا��دول�رقم

  املحاس���املا��

  م��انية�ا��صوم  م��انية��صول 

  التث�يتات�املعنو�ة

�أو�املق��حة� �املقررة �التوز�ع �عمليات �قبل �ا��اصة ��موال رؤوس

) ���حالة�الشر�ات(مع�تمي���رأس�املال�الصادر��عقب�تار�خ��قفال،

  و�حتياطات�والن�يجة�الصافية�للسنة�املالية�والعناصر��خرى 

  ا��صوم�غ���ا��ار�ة�ال���تتضمن�فائدة  التث�يتات�العي�ية

  املوردون�والدائنون��خرون  ��تال�ات

  )مع�تمي���الضرائب�املؤجلة(خصوم�الضر�بة�  املسا�مات

  )منتوجات�مث�تة�مسبقا(املرصودات�لألعباء�ول��صوم�املماثلة�  املالية��صول 

  خز�نة��موال�السلبية�ومعادالت�ا��ز�نة�السلبية  املخزونات

    )مع�تمي���الضرائب�املؤجلة(أصول�الضر�بة�

الز�ائن�واملدين�ن��خر�ن�و�صول��خرى�

  )أعباء�مث�تة�مسبقا(املماثلة�
  

�يجابية�ومعادالت�ا��ز�نة�خز�نة��موال�

  �يجابية
  

�ع��: املصدر – �باالعتماد �الباحث �إعداد �: من ��� ��26قرار�مؤرخ �2008جو�لية �املا��، �املحاس�� �النظام ا��ر�دة�،

  .23ص�،�1.220الباب�الثا�ي،�الفصل��ول،�الفقرة�،�2009،�ا��زائر،�19،�العدد�الرسمية

  � ��� �املذ�ورة �املعلومات �إ�� �أخرى�باإلضافة �معلومات �املا�� �املحاس�� �النظام �حدد �أعاله، ا��دول

  2:يجب��فصاح�ع��ا����امل��انية�أو�امل��ق،�وتتمثل��ذه�املعلومات�فيما�ي��

 وصف�طبيعة�وموضوع��ل�احتياط�من��حتياطات؛ - 

 حصة�ألك���من�سنة�ل��سابات�الدائنة�وا��سابات�املدينة؛ - 

 :مبالغ�للدفع�و�ستالم - 

 م؛�املؤسسة� 

 الفروع؛ 

                                                           
  .23،�ص�1.220الفقرة�،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����   1
  .24-23،�ص�3.200الفقرة�،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  2
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 املسا�مة����املجمع؛�املؤسسات 

 مسا�م�ن،�مس��ين�(ج�ات�أخرى�مرتبطة�.(... 

 :رؤوس��موال،�ومن�أجل��ل�فئة�أس�م�مؤسسات���إطار� - 

 عدد��س�م�املرخصة،�الصادرة،�غ���محررة��ليا؛ 

 القيمة��سمية�لألس�م�أو�الفعل�إذا�لم�تكن�لألس�م�قيمة�اسمية؛ 

 ب�ن�بداية�و��اية�السنة�املالية؛تطور�عدد��س�م� 

 ت�املشاركة؛ؤسساوامل�ا،�فروع�ؤسسةلك�ا�املتمتعدد��س�م�ال��� 

 س�م����ش�ل�احتياطات�لإلصدار����إطار�خيارات�أو�عقود�البيع؛� 

 حقوق�وامتيازات�وتخفيضات�محتملة�متعلقة�باألس�م. 

�ا��صص�املق��حة،�مبلغ�حصص��متياز�غ���املدر  -  �ا��سابات�مبلغ�توز�عات ���السنة�املالية�(جة���

  .املسا�م�ن����الدفع�أو��ستالم�،�وصف�ال��امات�مالية�أخرى�إزاء��عض)و���املجموع

  النظام�املحاس���املا���وفقالش�ل�املعياري�للم��انية�:الفرع�الرا�ع

�لا حدد   ��� ��23قرار�املؤرخ �عام �1429رجب �املوافق ��26ه �سنة �املعياري�2008جو�لية �الش�ل م،

  1:�ي�اآل�و�و  وفق�النظام�املحاس���املا��،�مل��انيةلقائمة�ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .29-28ص ، مرجع سبق ذكره، 2008جويلية  26قرار مؤرخ في   
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  : ../../....امل��انية�بتار�خ

  أصول : امل��انية

  مالحظة  �صول 
  ن

  1-ن
  صا��  إ�تال�ات�ومؤونات  إجما��

  .جار�ةأصول�غ���

  .املنتوج��يجا�ي�أو�السل��- فارق�ب�ن��قتناء

  تث�يتات�غ���مادية

  تث�يتات�مادية

  أرا������

  مبا�ي���

  تث�يتات�مادية�أخرى ���

  تث�يتات�ممنوح�امتياز�ا���

  تث�يتات�جاري�إنجاز�ا

  تث�يتات�مالية

  سندات�موضوعة�موضع�املعادلة���

  مسا�مات�أخرى�وديون�مماثلة�مرتبطة���ا���

  سندات�أخرى�مث�تة���

  قروض�وأصول�أخرى�غ���جارة���

  .ضرائب�مؤجلة�عن��صل���

          

            مجموع��صول�غ���ا��ار�ة

  أصول�جار�ة

  مخزونات�ومنتجات�قيد�التنفيذ

  ديون�دائنة�واستخدامات�مماثلة

  الز�ائن���

  املدينون��خرون���

  الضرائب�وما�شا���ا���

  ديون�دائنة�أخرى�واستخدامات�مماثلة���

  املوجودات�وما�شا���ا

  �صول�املوظفة�وغ���ا�من��صول�ا��ار�ة���

  ا��ز�نة���

          

            مجموع��صول�ا��ار�ة

            املجموع�العام�لألصول 
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  : ../../....امل��انية�بتار�خ

  خصوم: امل��انية

  1-ن  ن  مالحظة  ا��صوم

  ا��اصةرؤوس��موال�

  رأس�مال�الصادر

  رأس�مال�غ���املستعان�بھ

  ))1(احتياطات�مجمدة�(عالوات�واحتياطات�

  فوارق�إعادة�التقييم

  )1(فارق�املعادلة�

  ))1(ن�يجة�صافية�حصة�للمجمع�(ن�يجة�صافية�

  .ترحيل�من�جديد/ رؤوس�أموال�خاصة�أخرى�

  )1(حصة�الشركة�املدمجة�������

  )1(حصة�ذوي��قلية�������

  

      

        1املجموع�

  ا��صوم�غ���ا��ار�ة

  قروض�وديون�مالية

  )مؤجلة�ومرصود�ل�ا(ضرائب�

  ديون�أخرى�غ���جار�ة

  مؤونات�ثابتة�مسبقا

      

        2مجموع�ا��صوم�غ���ا��ار�ة�

  ا��صوم�ا��ار�ة

  موردون�وحسابات�م��قة

  ضرائب

  ديون�أخرى 

  خز�نة�سلبية

      

        3مجموع�ا��صوم�ا��ار�ة�

        عام�ل��صوممجموع�

  ال��ستعمل�إال�لتقديم�الكشوف�املالية�املدمجة) 1(
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  مزايا�وعيوب�قائمة�امل��انية: الفرع�ا��امس

إال�أن�ل�ا�مجموعة�من�العيوب�نتطرق�ل�ل��ما�من��،رغم�املزايا�الكب��ة�ال���تحوز�ا�قائمة�امل��انية  

  1:خالل�ما�ي��

  مزايا�قائمة�امل��انية: أوال

  :تحقق�املزايا�التالية�إذ�عت���قائمة�امل��انية�من�أ�م�القوائم�املالية�ال���تقوم�املؤسسة�بإعداد�ا،�  

حيث�تتضمن�ما�للمؤسسة�من�حقوق�وما��،معرفة�الوضعية�املالية�للمؤسسة����تار�خ�إعداد�امل��انية - 

 عل��ا�من�ال��امات؛

 - � �مقارنة �خالل �من �للمؤسسة ��ئتمانية �القدرة �ملكي��اتقييم �بحقوق �ب�سبة� ال��اما��ا ��عرف �ملا وفقا

 وال����ع���مدى��غطية�حقوق�املؤسسة�الل��اما��ا؛�،التغطية

�ب�سب� -  �ذلك �قياس �و�تم �الدفع، �املستحقة �ال��اما��ا �سداد �ع�� �املؤسسة �قدرة �مدى �ع�� التعرف

 التداول�والسيولة؛

ل��ر�اح�املحتجزة�أو�التمو�ل�ا��ار���التعرف�ع���مدى�اعتماد�املؤسسة�ع���التمو�ل�الذا�ي�من�خال - 

 ب�سبة�لالل��امات�إ���رأس�املال؛

 القيام��عمليات�التحليل�املا��؛ - 

 بيان�مدى�ال��ام�املؤسسة�بالقوان�ن�وال�شر�عات�املحلية�واملعاي���املحاس�ية�الدولية؛ - 

 ة؛الوقوف�ع���استمرار�ة�املؤسسة،�أو�أن�م��اني��ا�تم�إعداد�ا�ع���أساس�التصفي - 

 .معرفة�سياسة�املؤسسة�اتجاه�اس�ثمارا��ا�املالية - 

  عيوب�قائمة�امل��انية: ثانيا

بالرغم�من�امل��ات�العديدة�للم��انية�إال�أن��ناك�محددات�تؤثر�ع���قدرة�امل��انية����تمثيل�الواقع�  

  :�ا�ما�ي��عيو��ب�ناملا���الفع���للمؤسسة����وقت�محدد،�ومن�

�عند -  �الوضعية�املالية �املالية�خالل�السنة��تق�س �ول�س�بالضرورة�أن�ت�ون�الوضعية تار�خ�إعداد�ا،

 املالية�كما��و������اية�السنة؛

�موثوقية� -  �من �يقلل �مما �ال��صية، �و�ح�ام �للتقديرات �يخضع �امل��انية �بنود ��عض �تقييم إن

 .2وموضوعية�املعلومات�ال���توفر�ا��ذه�القائمة

                                                           
  .114-113ص�،�مرجع�سبق�ذكرهجمال�خالد�ا��عارات،�  1
،�الطبعة�الثانية،�التأصيل�النظري�للممارسات�امل�نية�املحاس�ية����مجاالت�القياس�والعرض�و�فصاحمحمد�مطر�ومو����السو�طي،�  2

  .256،�ص�2008دار�وائل�لل�شر،�عمان،��ردن،�
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  وتدفقات�ا��ز�نة�وفق�النظام�املحاس���املا���ائجقائم���حساب�النت: بحث�الثالثامل

أثر�النظام�املحاس���املا���ع���طر�قة�إعداد�وعرض�قائمة�حساب�النتائج،�من�خالل�توافقھ�مع�  

ذلك،�كما�استحدث�ذات�النظام�قائمة�تدفقات�ا��ز�نة�ال���ت�نا�ا�من��ذه�����املعاي���املحاس�ية�الدولية

املخطط�املحاس���الوط��،�و�و�ما�يحسن�حتما�من�تطبيق�غ���معتمدة����ف��ة��املعاي���الدولية،�وال����انت

��فصاح �الحتياجات��مستو�ات �املا�� �املحاس�� �النظام ��ذا �استجابة �ومدى �ا��زائر، ��� املحاس��

   .مستخدمي�القوائم�املالية����ا��زائر�وخارج�ا

  املحاس���املا��تقديم�قائمة�حساب�النتائج����ظل�النظام�: ول املطلب�� 

�املخطط�   �ع�د ��� �عليھ ��انت �ما �عن �املا�� �املحاس�� �النظام �ظل ��� �النتائج �حساب �قائمة �غ��ت

املحاس���الوط��،�حيث��غ���مبدأ�إعداد�وعرض��ذه�القائمة،�إذ�أصبحت�تقدم�من�خالل�مدخل�ن�أول�ا�

  .حسب�الطبيعة�والثا�ي�حسب�الوظيفة

  النتائج����ظل�النظام�املحاس���املا��مف�وم�قائمة�حساب�: الفرع��ول 

  � �النتائج، �حساب �لقائمة �املتناولة �التعار�ف ��يديولوجية�تتعدد �خلفيتھ �حسب ��عرف�ا ف�ل

  .،�وفيما�ي���سنحاول�التطرق�لبعض��ذه�التعار�فلفكر�ةومرجعيتھ�ا

�بأ��ا    �عامة �بصفة �النتائج �حساب �قائمة �" 1 :�عرف �) ت��يص(بيان �وصا���لإليرادات، املصروفات

عن�ف��ة�زمنية�معينة،�ولقائمة�حساب�النتائج�أك���من�مس��،�فيمكن��سمي��ا�) أو�صا���ا��سارة(الدخل�

  ."بقائمة�الدخل،�قائمة��ر�اح�وا��سائر،�قائمة�ال�شغيل،�قائمة�العمليات

�أ��ا   ��خر�ع�� �البعض ��عرف�ا �" 2:كما �عمليات �نجاح �مدى �تق�س �ال�� �ف��ة�القائمة ��� املؤسسة

  ".زمنية�معينة،�من�خالل�تحديد�ا�لر�حية�املؤسسة�وقيمة��س�ثمار���ا

من�املرسوم�التنفيذي�رقم��34بموجب��املادة��قائمة�حساب�النتائجالنظام�املحاس���املا���وعرف�  

سسة��عد�حساب�النتائج�وضعية�م��صة�لألعباء�واملنتوجات�املحققة�من�طرف�املؤ " 3:كما�ي�� 08-156

خالل�السنة�املالية،�وال�يأخذ��ع�ن��عتبار�تار�خ�التحصيل�أو�الدفع�و�ظ�ر�الن�يجة�الصافية�للسنة�املالية�

  ".بإجراء�عملية�الطرح

                                                           
1  � �فولكس، �املوجز�دان�يل �محرر ��اش�ن، �ل��نر�وجيمس �شومجو�ل �إيزى �م��صات �املحاسبة �ندا،�مبادئ �وص��ى �حس�ن �كمال �ترجمة ،

  .11 ،�ص2004الطبعة��و��،�الدار�الدولية�لالس�ثمارات�الثقافية،�القا�رة،�مصر،�
،��عر�ب�أحمد�حامد���اج،�تقديم�سلطان�املحمد�السلطان،�دار�املر�خ،�- �ول ا��زء�-املحاسبة�املتوسطة�دونالد�ك�سو�وج��ي�و�جانت،�� 2

  .167ص��،)دون�تار�خ�اصدار( الر�اض،�اململكة�العر�ية�السعودية،
  .14،�ص�34املادة�،�مرجع�سبق�ذكره،156-08مرسوم�تنفيذي�رقم�  3
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�و�جدول�: اس�نادا�ملا�سبق�من��عار�ف�لقائمة�حساب�النتائج،�يمكننا��عر�ف��ذه��خ��ة��التا��  

  .ملتعلق�ن�بدورة�معينة���دف�معرفة�ن�يجة��ذه��خ��ةيقوم�ع���مقابلة�املنتوجات�مع�املصار�ف�ا

  � �إعداد �إم�انية �أتاح �املا�� �املحاس�� �النظام �أن �إ�� �حسب��قائمةوتجدر��شارة �النتائج حساب

�وتقديم� ��االوظيفة �جدول �ع�� ��بقاء �مع �امل��ق، �النتائج�� �الطبيعة�حساب �����حسب �رئ�سية كطر�قة

  .عرض��ذه�القائمة

  تقديم�عناصر�قائمة�حساب�النتائج����ظل�النظام�املحاس���املا��: الثا�يالفرع�

حدد�النظام�املحاس���املا���جملة�من�املفا�يم�الرئ�سية�املتعلقة�بقائمة�حساب�النتائج�من�خالل�  

  .وذلك�كما��و�مو������النقاط�املوالية�156-08املرسوم�التنفيذي�رقم�

  )�يرادات(املنتوجات�: أوال

نظام�املحاس���املا���مصط����يرادات�باملنتوجات،�حيث�عرفت��ذه��خ��ة�بأ��ا�تزايد�بدل�الاس�  

املزايا��قتصادية�ال���تحققت�خالل�السنة�املالية����ش�ل�مداخيل�أو�ز�ادة�����صول�أو�انخفاض����

وجب�قرار�من�الوز�ر�ا��صوم،�كما�تمثل�املنتوجات�استعادة�خسارة����القيمة�و�حتياطات�املحددة�بم

  .1امل�لف�باملالية

  )املصار�ف(�عباء�: ثانيا

  � �املا��، �املحاس�� �للنظام �حصلت�وفقا �ال�� ��قتصادية �املزايا �تناقص ��� �مالية �سنة �أعباء تتمثل

�مخصصات� �ظ�ور�خصوم،�و�شمل��عباء �ش�ل�خروج�أو�انخفاض�أصول�أو����ش�ل خالل�السنة،���

  .�2حتياطات�وخسارة�القيمة�املحددة�بموجب�قرار�من�الوز�ر�امل�لف�باملالية��تال�ات�أو�

  رقم��عمال: ثالثا

مبيعات��ذا��خ���مف�وم�رقم��عمال،�إذ�يمثل�156- 08من�املرسوم�التنفيذي��27حددت�املادة�  

�الر  �اح�ساب �دون �البيع �سعر �أساس �ع�� �مقومة �وخدمات �وسلع �املباعة �واملنتوجات سوم،�البضا�ع

  .3واملحققة�من�طرف�املؤسسة�مع�الز�ائن����إطار��شاط�ا�العادي�واملعتاد

�للنظام�   �أو�ا��اضعة �املضافة �القيمة �ع�� �للرسم �غ���ا��اضعة �املؤسسات �أعمال �رقم يح�سب

  .ا��زا���ع���أساس�سعر�البيع�مع�اح�ساب��ل�الرسوم

                                                           
  .13،�ص�25املادة��،�مرجع�سبق�ذكره،156-08مرسوم�تنفيذي�رقم�  1
  .13،�ص�26املادة��،�مرجع�سبق�ذكره،156-08مرسوم�تنفيذي�رقم�  2
  .14-13،�ص�27املادة��،�مرجع�سبق�ذكره،156-08مرسوم�تنفيذي�رقم�  3



  القوائم�املالية�وفق�النظام�املحاس���املا��: ثا�يالفصل�ال�

82 
 

  الن�يجة�الصافية: را�عا

املالية�الفارق�ب�ن�مجموع�املنتوجات�ومجموع��عباء�لتلك�السنة��ساوي�الن�يجة�الصافية�للسنة�  

�العمليات�ال���تؤثر� املالية،�و��ون�مطابقا�لتغ����موال�ا��اصة�ب�ن�بداية�السنة�املالية�و��اي��ا،�ما�عدا

  .1مباشرة�ع���مبلغ�رؤوس��موال�ا��اصة�وال�تؤثر�ع����عباء�أو�املنتوجات

ة�ر�حا�عند�وجود�فائض����املنتوجات�عن��عباء،�وتمثل�خسارة����ا��الة�تمثل�الن�يجة�الصافي 

  .العكسية

  النظام�املحاس���املا���وفقحساب�النتائج��ع��ا����قائمة��فصاحاملعلومات�الواجب�: الفرع�الثالث

����قائمة�حساب�النتائج   �الواجب�تقديم�ا �أد�ى�من�املعلومات ،�حدد�النظام�املحاس���املا���حدا

  2:حيث�تتمثل�فيما�ي��

ال�امش��جما��،�: تحليل��عباء�حسب�طبيع��ا،�الذي��سمح�بتحديد�مجاميع�ال�سي���الرئ�سية��تية - 

 القيمة�املضافة،�الفائض��جما���عن��ستغالل؛

 منتجات���شطة�العادية؛ - 

 املنتوجات�املالية�و�عباء�املالية؛ - 

 أعباء�املستخدم�ن؛ - 

 وال�سديدات�املماثلة؛الضرائب�والرسوم� - 

 و��سائر�القيمة�ال���تخص�التث�يتات�العي�ية؛�لإل�تال�اتاملخصصات� - 

 و��سائر�القيمة�ال���تخص�التث�يتات�املعنو�ة؛�لإل�تال�اتاملخصصات� - 

 ن�يجة���شطة�العادية؛ - 

 ؛)منتجات�وأعباء(العناصر�غ���العادية� - 

 الن�يجة�الصافية�للف��ة�قبل�التوز�ع؛ - 

  .فية�ل�ل�س�م�من��س�م�بال�سبة�لشر�ات�املسا�مةالن�يجة�الصا - 

�حدد   �السابقة، �النقاط �إ�� �����إضافة �الظ�ور �الواجبة ��خرى �املعلومات �املا�� �املحاس�� النظام

  3:،�وتتمثل�فيما�ي��حساب�النتائج�أو����امل��ق

 تحليل�منتجات���شطة�العادية؛ - 

                                                           

 
  .14،�ص�28املادة��،�مرجع�سبق�ذكره،156-08مرسوم�تنفيذي�رقم��1

  .25-24،�ص�3.200الفقرة�،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  2
  .25،�ص�3.230،�الفقرة�،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  3
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الن�يجة�الصافية�ل�ل�س�م�بال�سبة�إ���شر�ات��مبلغ�ا��صص�����س�م�مصوتا�عل��ا�أو�مق��حة�أو  - 

 املسا�مة؛

ز�ادة��اوللمؤسسات�أيضا�إم�انية�تقديم�حساب�للن�يجة�حسب�الوظيفة����امل��ق،�ف�ستعمل�إذ  

�مع� �مكيفة �الوظيفة �حسب �حسابات �مدونة �الطبيعة، �حسب �واملنتوجات ��عباء �حسابات �مدونة ع��

  .خصوصي��ا�واحتياج�ا

  الش�ل�املعياري�لقائمة�حساب�الن�يجة�وفق�النظام�املحاس���املا�� :الفرع�الرا�ع

من�خالل�ما�جاء�بھ�النظام�املحاس���املا��،�تقدم�قائمة�حساب�الن�يجة�إما�حسب�الطبيعة�أو�  

حسب�الوظيفة،�ولقد�أعطيت�أولية�العرض�حسب�الطبيعة�وللمؤسسة�ا��يار����عرضھ�حسب�الوظيفة�

م،�الش�ل�2008جو�لية�سنة��26ه�املوافق�1429رجب�عام��23قرار�املؤرخ����حدد�الأيضا����املالحق،�و 

  1:مو���فيما�ي����و �كما�وحسب�الطر�قت�ن�وفق�النظام�املحاس���املا���حساب�الن�يجةاملعياري�لقائمة�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .31-30ص�،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1



  القوائم�املالية�وفق�النظام�املحاس���املا��: ثا�يالفصل�ال�

84 
 

  )حسب�الطبيعة(حساب�النتائج�

  .......إ���....... الف��ة�من�

  N N-1  مالحظة  

  �عمالرقم�

  �غ���مخزونات�املنتجات�املصنعة�واملنتجات�قيد�الصنع

  �نتاج�املث�ت

  إعانات��ستغالل

      

        إنتاج�السنة�املالية�- 1

  املش��يات�املس��لكة

  ا��دمات�ا��ارجية�و�س��ال�ات��خرى 

      

        اس��الك�السنة�املالية�- 2

  )2-1(القيمة�املضافة�لالستغالل��- 3

  املستخدم�نأعباء�

  الضرائب�والرسوم�واملدفوعات�املشا��ة

      

  الفائض��جما���من��ستغالل�- 4

  املنتجات�العملياتية��خرى 

  �عباء�العملياتية��خرى 

  املخصصات�لال�تال�ات�واملؤونات

  است�ناف�عن�خسائر�القيمة�واملؤونات

      

  الن�يجة�العملياتية�- 5

  املنتوجات�املالية

  املالية�عباء�

      

        الن�يجة�املالية�- 6

  )6+5(الن�يجة�املالية�قبل�الضرائب��- 7

  الضرائب�الواجب�دفع�ا�عن�النتائج�العادية

  حول�النتائج�العادية) �غ��ات(الضرائب�املؤجلة�

  مجموع�منتجات���شطة�العادية

  مجموع�أعباء���شطة�العادية

      

  الن�يجة�الصافية�لأل�شطة�العادية�- 8

  )يطلب�بيا��ا(املنتوجات��-العناصر�غ���العادية�

  )يطلب�بيا��ا(�عباء��-العناصر�غ���العادية�

      

        الن�يجة�غ���العادية�- 9

  الن�يجة�الصافية�للسنة�املالية�-10

  حصة�الشر�ات�املوضوعة�موضع�املعادلة����الن�يجة�الصافية
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  )1(الن�يجة�الصافية�للمجموع�املدمج��-11

  )1( وم��ا�حصة�ذوي��قلية

  )1(حصة�املجمع�

      

  .ال��ستعمل�إال�لتقديم�الكشوف�املالية�املدمجة) 1(

  )حسب�الوظيفة(حساب�النتائج�

  .......إ���....... الف��ة�من�

  N N-1  مالحظة  

  رقم��عمال

  �لفة�املبيعات

      

        �امش�الر�ح��جما��

  منتجات�أخرى�عملياتية

  التجار�ةالت�اليف�

  �عباء��دار�ة

  أعباء�أخرى�عملياتية

      

        الن�يجة�العملياتية

  تقديم�تفاصيل��عباء�حسب�الطبيعة

  )مصار�ف�املستخدم�ن�املخصصات�لال�تال�ات(

  منتجات�مالية

  �عباء�املالية

      

        الن�يجة�العادية�قبل�الضر�بة

  الضرائب�الواجبة�ع���النتائج�العادية

  )التغ��ات(املؤجلة�ع���النتائج�العادية�الضرائب�

      

        الن�يجة�الصافية�لأل�شطة�العادية

  �عباء�غ���العادية

  املنتوجات�غ���عادية

      

        الن�يجة�الصافية�للسنة�املالية

  )1(حصة�الشر�ات�املوضوعة�موضع�املعادلة����النتائج�الصافية�

  )1(الن�يجة�الصافية�للمجموع�املدمج�

  )1(م��ا�حصة�ذوي��قلية�

  )1(حصة�املجمع�

      

  ال��ستعمل�إال�لتقديم�الكشوف�املالية�املدمجة) 1(
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  مزايا�وعيوب�قائمة�حساب�النتائج: الفرع�ا��امس

  :قائمة�حساب�النتائج�مزايا�وعيوب،�نتطرق�إل��ا�من�خالل�ما�ي��لكغ��ه�من�القوائم�املالية،�  

  مزايا�قائمة�حساب�النتائج: أوال

  1:يحقق�حساب�النتائج�عدة�م��ات�أ�م�ا�ما�ي��

 التعرف�ع���الن�يجة�من�ر�ح�أو�خسارة؛ - 

 التعرف�ع���كفاءة��دارة����أدا��ا�املا��،�و�ستخدم�الر�ح�كمقياس�لقياس��داء؛ - 

�ترتكز�ع -  �ال�� �ال�امة ��سس �من �كأساس �وذلك �الواحد �الس�م �ر�حية �القرارات�معرفة �اتخاذ ل��ا

 معرفة�إم�انية�توز�ع��ر�اح�للمسا�م�ن؛،�مع��س�ثمار�ة

 التعرف�ع���ن�يجة��عمال�املتعلقة�ب�شاطات�املؤسسة�ال�شغيلية،�وكذلك��شاطا��ا�غ���العادية؛ - 

 التعرف�ع���مقدار�الضر�بة�الواجب�دفع�ا؛ - 

 معرفة�ما�إذا�تم�إعداد�قائمة�حساب�الن�يجة�بناءا�ع����ستمرار�ة�أو�بناءا�ع���تصفي��ا؛ - 

 حساب��عض�ال�سب�املالية�مثل�الر�حية؛ - 

تقييم�أداء�املؤسسة�املا����والتمك�ن�من�املقارنة�بأداء�الف��ات��خرى�لنفس�املؤسسة�أو�مقارنة��ذا� - 

 2.�داء�مع�ما�حققتھ�املؤسسات�املنافسة

  عيوب�قائمة�حساب�النتائج: ثانيا

�بأ   �أسا��� ��ش�ل �تتعلق �أو�نقائص �عيوب �النتائج �حساب �تتأثر�بتقديرات�لقائمة ��خ��ة ��ذه ن

  3:ما�ي��كواج��ادات���صية،�لذلك�ي�ب���ع���مستخدمي��ذه�القائمة�معرفة�أ�م�أوجھ�النقص،�وذلك�

�جودة� -  �ز�ادة �مثل �موثوق، ��ش�ل �قياس�ا �إم�انية �لعدم �الن�يجة �حساب �قائمة �عناصر�من است�ناء

 ا��؛... املنتج،�تحس�ن�خدمة�العمالء�

ق�املحاس�ية�املستخدمة،�مثل�اختالف�طرق���تالك�من�مؤسسة�إ���أخرى،�مما�تتأثر�الن�يجة�بالطر  - 

 يجعل�إجراء�املقارنة�ب�ن�املؤسسات��عض�ا�ببعض�صعب�نوعا�ما؛

�لغرض� -  �غ���ا��ار�ة �لألصول �تقدير�العمر��نتا�� �مثل �ال�����، �تتأثر�با��كم �الن�يجة مقاي�س

 تحديد��سبة���تالك�السنو�ة؛

 .و�داء�املالي�ن�عن�ف��ة�زمنية�سابقةتق�س�الن�يجة� - 

                                                           
  .120،�ص�مرجع�سبق�ذكرهخالد�جمال�ا��عارات،�� 1
  .217،�ص�مرجع�سبق�ذكرهمحمد�مطر�ومو����السو�طي،�� 2
  .120،�ص�مرجع�سبق�ذكرهخالد�جمال�ا��عارات،�� 3
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  قائمة�سيولة�ا��ز�نة����ظل�النظام�املحاس���املا��: املطلب�الثا�ي

س���النظام�املحاس���املا���إ���التقارب�مع�معاي���املحاسبة�الدولية�من�خالل�تب�يھ�للقوائم�املالية�  

� �الدو�� �املعيار�املحاس�� ��� �الواردة �واملع�IAS 1لزامية �النقدية،��IAS 7يار�، �التدفقات �بقائمة ا��اص

واملسماة�بموجب�النظام�املحاس���املا���قائمة�سيولة�ا��ز�نة،�ومن�خالل�النقاط�املوالية�س�تطرق�أل�م�

  .العناصر�املتعلقة���ذه�القائمة

  ما�ية�قائمة�سيولة�ا��ز�نة����ظل�النظام�املحاس���املا��: الفرع��ول 

  :ا��ز�نة��عدة��عار�ف�من�بي��ا�ما�ي��ارتبطت�قائمة�سيولة�  

�بأ��ا   �عامة �بصفة �ا��ز�نة �سيولة �قائمة �الداخلة�: "�عرف �النقدية �التدفقات �ت��ص �مالية قائمة

��و�إعالم�املستخدم�ن�بكيفية�وس�ب�التغي��� �معينة،�وال�دف�م��ا �ف��ة�زمنية وا��ارجة�للمؤسسة�خالل

  .1"منالطارئ�ع���نقدية�املؤسسة�خالل�ف��ة�من�الز 

قائمة�تب�ن�املقبوضات�النقدية�واملدفوعات�النقدية�للمؤسسة�خالل�ف��ة�: "كما��عرف�أيضا�بأ��ا  

�ال�شغيلية�أو���شطة��س�ثمار�ة�أو���شطة� �يتم�تص�يف�ا�كتدفقات�من���شطة �معينة،�وال�� زمنية

  .2"التمو�لية

�أ��ا   �ع�� �املا�� �املحاس�� �النظام �: "وعرف�ا ���دف �املالية�جدول �القوائم �مستخدمي �إعطاء إ��

  .3"معلومات�حول�قدرة�املؤسسة�ع���توليد�السيولة�املالية،�وكذلك�حول�طرق�استعمال�ا

�ي��   ���قائمة�تصنف�: "من�خالل�ما�سبق�من��عار�ف�يمكننا��عر�ف�قائمة�سيولة�ا��ز�نة�كما

�ال �وضعية �معرفة ���دف �م��ا �املتولدة ���شطة �حسب �ا��ز�نة ��ذه�تدفقات �وقدرة �املؤسسة، ��� نقدية

  ".�خ��ة�ع���توليد�تدفقات�خز�نة�جديدة����املستقبل

  

  

  

  

                                                           
  .342،�ص�2013،�ترجمة�نضال�محمود�الرم��،�الطبعة��و��،�دار�الفكر،�عمان،��ردن،�املحاسبة�املاليةقدو�ن�وألدرمان،�� 1
2 �� �حميدات، �التقار�ر�املاليةجمعة �إلعداد �القانوني�ن،�خب���املعاي���الدولية �للمحاسب�ن �العر�ي �الدو�� �املجمع �النخالة، �إبرا�يم �مراجعة ،

  .54،�ص�2014اململكة�املتحدة،�
  .179،�ص�2014،�دار��وراق�الزرقاء،�ا��زائر،�-س���ا��سابات�وتطبيقا��ا-نظام�املحاسبة�املالية���ضر�عالوي،�� 3
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  أنواع�تدفقات�ا��ز�نة����ظل�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الثا�ي

�املالية�   �السنة �أثناء �ا��اصلة �املالية �املوجودات �ومخارج �مداخيل �ا��ز�نة �سيولة �جدول يقدم

� �م�ش��ا �حيث)مصدر�ا(حسب �رئ�سية،��، �أنواع �ثالثة �إ�� �ا��ز�نة �تدفقات �املا�� �املحاس�� �النظام صنف

 1:وذلك�كما�ي��

�العملياتية -  ���شطة �تولد�ا �ال�� �من��:التدفقات �وغ���ا �منتوجات �ع��ا �تتولد �ال�� ���شطة و��

 ��شطة�غ���املرتبطة�ال�باالس�ثمار�وال�بالتمو�ل؛

 - � �أ�شطة �تولد�ا �ال�� �املالية �وتحصيل��:�س�ثمارالتدفقات �اقتناء، �عن �أموال ���ب �عمليات و��

 ألموال�عن�بيع�أصول�طو�لة��جل؛

�التمو�ل -  �أ�شطة �عن �الناشئة ��غي����:التدفقات �ن�يج��ا �ت�ون �أ�شطة �عن �الناشئة �التدفقات و��

 ��م�و��ية��موال�ا��اصة�أو�القروض؛

دة�وترتب�بصورة�دائمة�من�سنة�تدفقات�أموال�متأتية�من�فوائد�وحصص�أس�م،�تقدم�كال�ع���ح - 

  .مالية�إ���سنة�مالية�أخرى������شطة�العملياتية�لالس�ثمار�أو�التمو�ل

  طرق�إعداد�وعرض�قائمة�سيولة�ا��ز�نة����ظل�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الثالث

�مباش   �إحدا�ما �ا��ز�نة، �سيولة �قائمة �وعرض �إلعداد �طر�قت�ن �املا�� �املحاس�� �النظام رة�حدد

�ي�ون� �حيث �واحدة، �الن�يجة �فإن �الثانية �أو ��و�� �الطر�قة �استخدمت �وسواء �غ���مباشرة، و�خرى

- �08ختالف�فقط����طر�قة�عرض�املعلومات�املحاس�ية،�وو���النظام�املحاس���املا���بموجب�القرار�

  :،�طر�قة�حساب�صا���التدفقات�النقدية�وفق�ك���الطر�قت�ن�وذلك�كما�ي��156

 - � �املباشرةوفق �طر�قة��:الطر�قة �وتتمثل �املا��، �املحاس�� �النظام �طرف �من ���ا �املو��� �الطر�قة و��

 :2تحديد�صا���التدفقات�النقدية�وفقا�ل�ذه�الطر�قة���

 قصد�...) الز�ائن،�املوردون،�الضرائب�(تقديم�الفصول�الرئ�سية�لدخول�وخروج��موال��جمالية�

 إبراز�تدفق�ما���صاف؛

 التدفق�املا���الصا���إ���الن�يجة�قبل�ضر�بة�الف��ة�املقصودةتقر�ب��ذا�. 

 3:وتتمثل����ت��يح�الن�يجة�الصافية�للسنة�املالية�مع��خذ�با��سبان�:وفق�الطر�قة�غ���املباشرة - 

 ؛...)إ�تال�ات،��غ��ات�الز�ائن،�املخزونات،��غ��ات�املوردين�(أثر�املعامالت�دون�التأث������ا��ز�نة� 

 ؛)ضرائب�مؤجلة(ات�أو�ال�سو�ات�التفاوت 

                                                           
  .26،�ص�2.240الفقرة�،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ�����1
،�-رؤ�ة�تحليلية�ديناميكية�للمؤسسات��قتصادية�ا��زائر�ة- املا���ا��ديد�جدول�سيولة�ا��ز�نة�وفق�النظام�املحاس���رقية�شطي��،� 2

  .464،�ص2018،�ا��زائر،�2العدد� ،5مجلة�العلوم���سانية���امعة�أم�البوا��،�املجلد�
  .26،�ص�3.240الفقرة�،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  3
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 و�ذه�...) اقصة�قيمة�التنازل�الزائدة�أو�الن(التدفقات�املالية�املرتبطة�بأ�شطة��س�ثمار�أو�التمو�ل�

  .ع���حدى�التدفقات�تقدم��ل

  :وأشار�النظام�املحاس���املا���إ���النقاط�التالية�واملتعلقة�بقائمة�سيولة�ا��ز�نة  

 1:املوجودات�املالية��� - 

 بما����ذلك�املكشوفات�املصرفية�(السيوالت�ال����شمل��موال����الصندوق�والودا�ع�عند��طالع�

 ؛)القابلة�لل�سديد�بناءا�ع���الطلب�وغ���ذلك�من��س�يالت�الصندوق 

 التوظيفات�املالية�ذات��جل�(شبھ�السيوالت�املحازة�قصد�الوفاء�باالل��امات�ذات��جل�القص���

  ).غة�السيولة�أي�الس�لة�التحو�ل�إ���سيوالت�وا��اضعة���طر��غي���قيم��االقص���والبال

 2:يمكن�تقديم�التدفقات�املالية��تية�ع���أ��ا�مبلغ�صاف - 

 السيوالت�أو�شبھ�السيوالت�املحازة���ساب�الز�ائن؛ 

 العناصر�سر�عة�وت��ة�الدوران،�املبالغ�املرتفعة�و�ستحقاقات�القص��ة.  

  الش�ل�املعياري�لقائمة�سيولة�ا��ز�نة�وفق�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الرا�ع

�ال   �حدد ��� ��23قرار�املؤرخ �عام �1429رجب �املوافق ��26ه �سنة �املعياري�2008جو�لية �الش�ل م،

  3:لقائمة�سيولة�ا��ز�نة�وفق�النظام�املحاس���املا��،�و�و��اآل�ي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .26،�ص�4.240الفقرة�،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1
  .26،�ص�5.240الفقرة�،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  2
  .36-35ص�،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  3
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  )الطر�قة�املباشرة( جدول�سيولة�ا��ز�نة

  .......إ���....... الف��ة�من�

  

  مالحظة
  السنة�املالية

N  

السنة�

  املالية

N-1  

  تدفقات�أموال�ا��ز�نة�املتأتية�من���شطة�العملياتية

  التحصيالت�املقبوضة�من�عند�الز�ائن

  املبالغ�املدفوعة�للموردين�واملستخدم�ن

  الفوائد�واملصار�ف�املالية��خرى�املدفوعة

  النتائج�املدفوعةالضرائب�عن�

      

        تدفقات�أموال�ا��ز�نة�قبل�العناصر�غ���العادية

        )يجب�توضيح�ا(تدفقات�أموال�ا��ز�نة�املرتبطة�بالعناصر�غ���العادية�

        )أ(صا���تدفقات�أموال�ا��ز�نة�املتأتية�من���شطة�العملياتية�

  تدفقات�أموال�ا��ز�نة�املتأتية�من�أ�شطة��س�ثمار

  امل��و�ات�عن�اقتناء�تث�يتات�عي�ية�أو�معنو�ة

  التحصيالت�عن�عمليات�التنازل�عن�تث�يتات�عي�ية�أو�معنو�ة

  امل��و�ات�عن�اقتناء�تث�يتات�مالية

  التحصيالت�عن�عمليات�التنازل�عن�تث�يتات�مالية

  الفوائد�ال���تم�تحصيل�ا�عن�التوظيفات�املالية

  ج�املستلمةا��صص�و�قساط�املقبوضة�من�النتائ

      

        )ب(صا���تدفقات�أموال�ا��ز�نة�املتأتية�من�أ�شطة��س�ثمار�

  تدفقات�أموال�ا��ز�نة�املتأتية�من�أ�شطة�التمو�ل

  التحصيالت����أعقاب�إصدار�أس�م

  ا��صص�وغ���ا�من�التوز�عات�ال���تم�القيام���ا

  التحصيالت�املتأتية�من�القروض

  �خرى�املماثلة�سديدات�القروض�أو�الديون�

      

        )ج(صا���تدفقات�أموال�ا��ز�نة�املتأتية�من�أ�شطة�التمو�ل�

  تأث��ات��غ��ات�سعر�الصرف�ع���السيوالت�وشبھ�السيوالت

  )ج+ ب�+ أ�(�غ���أموال�ا��ز�نة����الف��ة�

      

        

  أموال�ا��ز�نة�ومعادال��ا�عند�افتتاح�السنة�املالية

  عند�إقفال�السنة�املالية�أموال�ا��ز�نة�ومعادال��ا

  �غ���أموال�ا��ز�نة�خالل�الف��ة

      

        املقار�ة�مع�الن�يجة�املحاس�ية
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  )الطر�قة�غ���املباشرة( جدول�سيولة�ا��ز�نة

  .......إ���....... الف��ة�من�

  
  مالحظة

  السنة�املالية

N  

  السنة�املالية

N-1  

  العملياتيةتدفقات�أموال�ا��ز�نة�املتأتية�من���شطة�

  صا���ن�يجة�السنة�املالية

  :ت��يحات�من�أجل

 تال�ات�و�رصدة�� 

 غ���الضرائب�املؤجلة� 

 غ���املخزونات� 

  غ���الز�ائن�وا��سابات�الدائنة��خرى� 

  غ���املوردين�والديون��خرى� 

 نقص�أو�ز�ادة�قيمة�التنازل�الصافية�من�الضرائب  

      

        )أ( تدفقات�ا��ز�نة�الناجمة�عن�ال�شاط

  تدفقات�أموال�ا��ز�نة�املتأتية�من�عمليات��س�ثمار

  م��و�ات�عن�اقتناء�تث�يتات

  تحصيالت�عن�التنازل�عن�تث�يتات

  )1(تأث����غ��ات�محيط��دماج�

      

        )ب(تدفقات�أموال�ا��ز�نة�املرتبطة��عمليات��س�ثمار�

  تدفقات�أموال�ا��ز�نة�املتأتية�من�عمليات�التمو�ل

  ا��صص�املدفوعة�للمسا�م�ن

  )املنقودات(ز�ادة�رأس�املال�النقدي�

  إصدار�قروض

  �سديد�قروض

      

        )ج(تدفقات�أموال�ا��ز�نة�املرتبطة��عمليات�التمو�ل�

        )ج+ب+أ(�غ���أموال�ا��ز�نة�للف��ة�

  أموال�ا��ز�نة�عند��فتتاح

  أموال�ا��ز�نة�عند��قفال

  )1(تأث����غ��ات�سعر�العمالت��جن�ية�

      

        �غ���أموال�ا��ز�نة

  .ال��ستعمل�إال����تقديم�الكشوف�املالية�املدمجة) 1(
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  مزايا�وعيوب�قائمة�سيولة�ا��ز�نة: الفرع�ا��امس

  :كغ���ا�من�القوائم�املالية�لقائمة�سيولة�ا��ز�نة�مزايا�وعيوب�نذكر��عض�ا�فيما�ي��  

  قائمة�سيولة�ا��ز�نة�مزايا�وأ�مية .1

  1:تحقق�قائمة�سيولة�ا��ز�نة�امل��ات�التالية  

 معرفة�املركز�النقدي�للمؤسسة؛ - 

 بيان�مدى�قدرة�املؤسسة�ع���سداد��ل��امات�املستحقة�من�خالل�السيولة�املتوفرة؛ - 

 بيان�تدفقات�ا��ز�نة�املتعلقة�باأل�شطة�ال�شغيلية�و�س�ثمار�ة�والتمو�لية؛ - 

 الفرق�ب�ن�الن�يجة�الصافية�وصا���التدفقات�النقدية�املتحققة�من���شطة�ال�شغيلية؛الوقوف�ع��� - 

�املحيطة� -  �التأكد �عدم �درجات �ومعرفة �املستقبل ��� �نقدية �تدفقات �توليد �ع�� �املؤسسة �قدرة تقييم

 ��دف�التدفقات؛

 - � �ا��صول �عملية �وتوقيت �النقدية �للتدفقات �املستقبلية �التوقعات �إعداد ��� �النقدية�املساعدة ع��

 ؛2واستخداما��ا

�املختلفة،� -  �املالية �الف��ات �ب�ن �ذا��ا �املؤسسة ��� �ا��ز�نة �تدفقات �لقائمة �وفقا �املراكز�النقدية مقارنة

 .و��ن�املؤسسات�املختلفة

  عيوب�قائمة�سيولة�ا��ز�نة .2

ا�القوائم�بالرغم�من�املزايا�و��داف�الكث��ة�ال���تحقق�ا�قائمة�تدفقات�ا��ز�نة�وال�����زت�ع��  

املالية��خرى،�إال�أ��ا�لم�تخلو�من��نتقادات�املوج�ة�ل�ا،�ومن�أ�م��نتقادات�أ��ا��عد����ال��اية�السنة�

�الوقت� �نفس ��� �ولك��ا ��ل��امات �ملقابلة �لد��ا �املتوفرة �والسيولة �للمؤسسة �املركز�النقدي �وتب�ن املالية

  .3تتجا�ل�توقيت�التدفقات

  

  

  

  

                                                           
  .130،�ص�مرجع�سبق�ذكرهخالد�جمال�ا��عارات،�  1
  .187،�صمرجع�سبق�ذكرهقاسم�محسن�ا��بيطي�وز�اد��اشم�يح��،�  2
  .130،�ص�املرجع�السابق  3
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  �غ����موال�ا��اصة�واملالحق����ظل�النظام�املحاس���املا��قائم���تقديم�: املبحث�الرا�ع

�غ����موال�ا��اصة�واملالحق�قوائما�إلزامية�جديدة�جاء���ا�النظام�املحاس���املا��،�قائم��� عت���  

وذلك���دف�تحس�ن�جودة�املعلومات�من�ج�ة�ومستو�ات��فصاح�من�ج�ة�أخرى،�حيث�تماثلت�القوائم�

� �الدو�� �واملعيار�املحاس�� �ا��زائري �املا�� �املحاس�� �النظام �ب�ن ��لزامية �و IAS 1املالية �القائمتان�، تمثل

  .السابقتان�قفزة�نوعية����تحس�ن�استجابة�القوائم�املالية�ا��زائر�ة�للمتطلبات�املحاس�ية�املعاصرة

  ���ظل�النظام�املحاس���املا����غ����موال�ا��اصةقائمة�: املطلب��ول 

�ا��اصة   ��موال ��غ�� �قائمة �النظام���عت�� �بموجب �املفروضة �ا��ديدة ��لزامية �القوائم من

� �املا��، �املاملحاس�� �النقاط �خالل �ومن �ا��اصة، ��موال �رؤوس �حركة �القائمة ��ذه �تو�� والية�حيث

  .س�تطرق�أل�م�ما�جاء�بھ�النظام�املحاس���املا���حول��ذه�القائمة

  ���ظل�النظام�املحاس���املا����غ����موال�ا��اصةما�ية�قائمة��:الفرع��ول 

  :�عددت�التعار�ف�املحددة�ملف�وم�قائمة��غ����موال�ا��اصة،�ومن�بي��ا�ما�ي��  

���قائمة�تو���التغ��ات�ال���تحدث����حقوق�امللكية�: "�عرف�قائمة��غ����موال�ا��اصة�كما�ي��  

  .1"خالل�ف��ة�زمنية�معينة�عادة�ما�ت�ون�السنة

القائمة�ال����ع���عن�مس�بات�التغ��ات�ال���طرأت�ع���عناصر�: "البعض��خر�ع���أ��اعرف�ا��كما�  

�وال���قامت�املؤسسة� �وأر�اح�مرحلة،�باإلضافة�إ���أس�م�ا��ز�نة حقوق�امللكية�من�رأسمال�واحتياطات

  .2"�شرا��ا�و�يع�ا�عن�طر�ق�بورصة��وراق�املالية�خالل�الف��ة�املحاس�ية�املاضية

�ش�ل�جدول��غ���: "�عرف�قائمة��غ����موال�ا��اصة�حسب�النظام�املحاس���املا���كما�ي���ب�نما  

�موال�ا��اصة�تحليال�ل��ر�ات�ال���أثرت����الفصول�املش�لة�لرؤوس��موال�ا��اصة�باملؤسسة�خالل�

  .3"السنة�املالية

  � ��عار�ف �من �سبق �ما �خالل ��من �لقائمة �التا�� �التعر�ف �تقديم �ا��اصةيمكننا ���: "غ����موال

  ".لألموال�ا��اصة�خالل�السنة�املاليةقائمة��ع����عرض�وتوضيح�حركة�مختلف�العناصر�املش�لة�

  

                                                           
1 �� �عطية، �أحمد �و�اشم �حماد �العال �عبد �وطارق �ندا �إبرا�يم �ص��ي �املاليةمحمد �املحاسبة �شمسمبادئ �ع�ن �جامعة ،� ،� ،�2007مصر،

  .14ص
ال�توجد�طبعة�أو�: ���ة�إلك��ونية(،�النظام�املحاس���املوحدأحمد�فرغ���حسن�وأحمد�محمد�أبو�طالب�وعبد�العز�ز�السيد�مصطفى،�� 2

  .294،�ص2003مصر،�،�)دار��شر
  .15،�ص36 املادة�،�مرجع�سبق�ذكره،156-08مرسوم�تنفيذي�رقم�  3
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�الثا�ي �ظل�: الفرع ��� �ا��اصة ��غ����موال �قائمة �ضمن �تقديم�ا �الواجب �املعلومات �من ��د�ى ا��د

  النظام�املحاس���املا��

�املا��   �املحاس�� �النظام ��حدد �القرار�املؤرخ �خالل �من ��26�� �من��2008جو�لية ��د�ى ا��د

  1:املعلومات�الواجب�تقديم�ا�ضمن�قائمة��غ����موال�ا��اصة،�واملتعلقة�بحركة�العناصر�املرتبطة�بما�ي��

 الن�يجة�الصافية�للسنة�املالية؛ - 

 أموال؛��غي��ات�الطر�قة�املحاس�ية�وت��يحات��خطاء�امل��ل�تأث���ا�مباشرة�كرؤوس - 

�أخطاء� -  �إطار�ت��يح �ضمن �ا��اصة ��موال �رؤوس ��� �مباشرة �امل��لة ��خرى �و�عباء املنتوجات

 �امة؛

 ؛... )�رتفاع،��نخفاض،�ال�سديد�( عمليات�الرسملة� - 

 .توز�ع�الن�يجة�والتخصيصات�املقررة�خالل�السنة�املالية - 

  �اصة�حسب�النظام�املحاس���املا��الش�ل�املعياري�لقائمة��غ����موال�ا�: الفرع�الثالث

�لل   �ووفقا ��� ��23قرار�املؤرخ �عام �1429رجب �املوافق ��26ه �2008يوليو�سنة �م، الش�ل�يقدم

  2:كما�ي���قائمة��غ����موال�ا��اصةاملعياري�ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .27-26،�ص�1.250الفقرة�،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1
  .37ص،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  2
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  قائمة��غ����موال�ا��اصة

  
  مالحظة

  رأسمال

  الشركة

  عالوة

  �صدار

  فارق 

  التقييم

  فرق�إعادة

  التقييم

  �حتياطات

  والن�يجة

             N-2د�سم����31لرصيد����ا

  �غي���الطر�قة�املحاس�ية

  ت��يح��خطاء�ال�امة

  إعادة�تقييم�التث�يتات

�ا��سابات� ��� �أو�ا��سائر�غ���املدرجة �ر�اح

  ���حساب�النتائج

  ا��صص�املدفوعة

  ز�ادة�رأس�املال

  صا���ن�يجة�السنة�املالية

            

             N-1د�سم����31الرصيد����

  �غي���الطر�قة�املحاس�ية

  ت��يح��خطاء�ال�امة

  إعادة�تقييم�التث�يتات

�ا��سابات� ��� �أو�ا��سائر�غ���املدرجة �ر�اح

  ���حساب�النتائج

  ا��صص�املدفوعة

  ز�ادة�رأس�املال

  صا���ن�يجة�السنة�املالية

            

             Nد�سم����31الرصيد����
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  م��ق�القوائم�املالية����ظل�النظام�املحاس���املا��: املطلب�الثا�ي

���املالحق�نوعا�من�أنواع�القوائم�املالية�ومكمال�ل�ا،�حيث�أ��ا��ش�ل�محتوى�إعالميا�ال�يمكن��عت  

�وحدد� �ب�نود�ا، �تتعلق �وإيضاحات �تفس��ات �من �تتضمنھ �ملا �املالية �القوائم �با�� �قراءة ��� �عنھ �ستغناء

نظام�املحاس���املا���جملة�من�املفا�يم�واملحددات�والنماذج�املتعلقة�باملالحق،�حيث�س�تطرق�ل�ا�من�ال

  .خالل�ما�ي��

  ما�ية�املالحق����ظل�النظام�املحاس���املا��: الفرع��ول 

  :املتعلقة�باملالحق�نتطرق�لبعض�ا�من�خالل�النقاط�التاليةوجد�العديد�من�التعار�ف�ت  

تلك��يضاحات�ال���تحتوي�ع���العديد�من�املعلومات�ال���: "بصفة�عامة�ع���أ��ا��عرف�املالحق  

�تفسر� ��يضاحات ��ذه �أن �كما �املالية، �التقار�ر�والقوائم �ال�تظ�ر�ا �وال�� �املالية �القوائم �مستخدمي ��م

�ال �جزءا ��يضاحات �و�عت����ذه �املالية، �التقار�ر�والقوائم ��� �الواردة ��رقام �التقار�ر�يتجز  �عض �من أ

  .1"والقوائم�املالية،�ومكمل�ل�ا،�وتقرأ�مع�ا

����مجموعة�ا��داول�واملعلومات�امل��قة�لشرح��عباء�والنواتج: "كما�ي���أيضااملالحق��كما��عرف  

ا��اصة�بالقوائم�املالية،�حيث�تحتوي�ع���الطرائق�املحاس�ية�واملعلومات�املحاس�ية�الضرور�ة�لشرح�أو�

�الوحدات� ��س�م، �الشر�اء، �تخص �ال�� ��يضاحات �عادة �تضم �كما ��خرى، �املالية �القوائم تكملة

  .2"ا��...والفروع،�املؤسسة��م،�التحو�الت�ماب�ن�الفروع�

وثيقة�ت��يص،�و�عد�جزءا�: "ئم�املالية�حسب�النظام�املحاس���املا���ع���أنھو�عرف�م��ق�القوا  

�أفضل،� �ف�ما �النتائج �وحساب �للم��انية �أفضل �لف�م �الضرور�ة �و�و�يوفر�التفس��ات �املالية، �القوائم من

  .3"و�تمم��لما�اقتضت�ا��اجة�املعلومات�املفيدة�لقار�ي�ا��سابات

م،�فإن�م��ق�القوائم�2008واملؤرخ����ماي��156- 08فيذي�رقم�من�املرسوم�التن�37وفقا�للمادة�  

،�وت�ون�املالحظات�قوائممعلومات�ذات�أ�مية�أو�تفيد����ف�م�العمليات�الواردة�����ذه�اليتضمن�املالية�

�بال �النتائج��قوائمامل��قة �وحساب �امل��انية �أقسام �من �قسم ��ل �و�حيل �منظم، �عرض �موضوع املالية

�وجدول��غ���رؤوس��موال�ا��اصة�إ���املعلومة�املوافقة����املالحظات�امل��قة،� �سيولة�ا��ز�نة وجدول

  .4و�حدد�نموذج�ومحتوى�امل��ق�وكذا�املالحظات�امل��قة�بموجب�قرار�من�الوز�ر�امل�لف�باملالية

                                                           
  .333،�صمرجع�سبق�ذكرهعبد�الو�اب�نصر�ع���و��اتة�السيد���اتة،�  1
،�مكتبة�الشركة�ا��زائر�ة�بوداود،�ا��زائر،�-ا��زء��ول - IAS/IFRSمحاسبة�املؤسسة�طبقا�للمعاي���املحاس�ية�الدولية�شعيب�شنوف،�� 2

  .81ص،�)دون�سنة��شر(
  .38ص،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  3
  .15،�ص37املادة�،�مرجع�سبق�ذكره،156-08مرسوم�تنفيذي�رقم�  4
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�عناصر��   �تظ�ر����عد �ال�� �الشروط �نفس �وحسب �املبادئ �نفس �حسب �للم��ق �الرقمية �عالم

الوثائق��خرى�ال���ت�ش�ل�م��ا�القوائم�املالية،�غ���أن�ما����ل����امل��ق�ال�يمكنھ�بحال�من��حوال�أن�

  .1يحل�محل�ما����ل����إحدى�الوثائق��خرى�للقوائم�املالية

جملة�تلك�القائمة�ال���تحتوي�ع���: ار�ف�يمكننا��عر�ف�املالحق�ع���أ��امن�خالل�ما�سبق�من��ع  

�والقواعد� �واملبادئ �السياسات �تتضمن �حيث �املالية، �للقوائم �املكملة �و�ش�ال �وا��داول املعلومات

� ��� �املعتمدة �ف�م�ا�املحاس�ية ��� ��خ��ة ��ذه �ملستخدمي �مساعدا ��عت���دليال �كما �القوائم، ��ذه إعداد

  .عد��اومسا

  محتوى�م��ق�القوائم�املالية����ظل�النظام�املحاس���املا��: ثا�يالفرع�ال

�من�   �املالية �القوائم �م��ق �ضمن �تقديم�ا �الواجب �املعلومات �جملة �املا�� �املحاس�� �النظام حدد

،�وال���سنقدم�ا��ش�ل�مختصر����حدود�ما�يخدم�سياق�دراس�نا�2008جو�لية��26خالل�القرار�املؤرخ����

  :وذلك�كما�ي���وأ�عاد�إش�الي�نا

�شتمل�امل��ق�ع���معلومات�تتضمن�النقاط�التالية�م����انت��ذه�املعلومات�ذات�طا�ع�بالغ���مية� - 

  2:ةاملالي�قوائمأو��انت�مفيدة�لف�م�العمليات�الواردة����ال

 � �وإعداد �املحاسبة �ملسك �املعتمدة �املحاس�ية �والطرق �للمعاي���( اليةامل القوائمالقواعد املطابقة

 ؛)مو��ة�و�ل�مخالفة�لھ�مفسرة�وم��رة

 مكمالت��عالم�الضرور�ة�لف�م�أحسن�للم��انية�وحساب�النتائج�وجدول�سيولة�ا��ز�نة�وجدول�

 �غ����موال�ا��اصة؛

 املشاركة،�والفروع�أو�الشركة��م�وكذلك�املعامالت�ال���يحتمل��ؤسساتاملعلومات�ال���تخص�امل

 أو�مس����ا؛�ؤسساتحصلت�مع��ذه�املأن�ت�ون�

 ا��اص� �العمليات ��عض �تخص �أو�ال�� �العام �الطا�ع �ذات �ع���املعلومات �ل��صول �الضرور�ة ة

 .صورة�وفية

ت�ون�املالحظات�امل��قة�بالقوائم�املالية�موضوع�تقديم�منظم،�و�ل�فصل�أو�باب�من�أبواب�امل��انية،� - 

�غ����موال�ا��اصة�يحيل�إ����عالم�املناسب�لھ�����حساب�النتائج،�وجدول�سيولة�ا��ز�نة،�وجدول 

 ؛3املالحظات�امل��قة

�إقفال�السنة�املالية،�ولم�تؤثر����وضع��صل�أو�ا��صم�بال�سبة�إ��� -  إذا�طرأت�حوادث�عقب�تار�خ

،�غ���أن��ذه�ا��وادث�ت�ون�موضوع�)تقو�م(الف��ة�السابقة�لإلقفال،�فال�ضرورة�إلجراء�أي�ت��يح�

                                                           
  .38ص،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1
  .27،�ص1.260الفقرة�،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  2
  .27،�ص2.260الفقرة�،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  3
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� �تخذ�ا�إعالم �ال�� �القرارات ��� �يؤثر�إغفال�ا �أن �يمكن �بحيث �أ�مية، �ذات ��انت �إذا �امل��ق ��� ��ا

 1:مستعملو�القوائم�املالية،�وحي�ئذ�فإن��عالم�يب�ن�ما�يأ�ي

 طبيعة�ا��ادث؛ 

 تقدير�التأث���املا���أو��سباب�ال���تجعل�التأث���املا���ال�يمكن�تقديره. 

�ب -  ��ستع�ن �ال�� �املؤسسات �الضرور�ة�تقدم �ا��صوصية �املعلومات �يوفر �الذي �العمومي االدخار

 2:ملستعم���القوائم�املالية�من�أجل

 ف�م�النجاعة�املاضية؛ 

 تقييم��خطار�ومردودية�املؤسسة. 

  :و����ذا��طار،�تقدم�ع���ا��صوص�اس�نادا�لقوائم�ا�املالية�املدمجة،�معلومات�تخص  

 التا�عة�ل�شاط�ا؛مختلف�أنماط�املنتوجات�وا��دمات� 

 مختلف�املناطق�ا��غرافية�ال����عمل�ف��ا. 

يتع�ن�ع���املؤسسات�امللزمة�ب�شر�قوائم�مالية�وسيطة�أن�تح��م����إعداد��ذه�القوائم،�نفس�طر�قة� - 

التقديم����ش�ل�مختصر�عند��قتضاء،�ونفس�املضمون،�ونفس�الطرق�املحاس�ية�املقررة�للقوائم�

  ؛3املاليةاملالية�آلخر�السنة�

لومات�املطلوب�معياران�أساسيان��سمحان�بتحديد�املع�2008جو�لية��26حدد�القرار�املؤرخ����  

  4:إظ�ار�ا����امل��ق�و�ما

 الطا�ع�املالئم�لإلعالم؛ - 

 .أ�ميتھ�ال�س�ية - 

إال�ع���املعلومات�ال�امة،�الكفيلة�بالتأث�������امل��ق�أال��شتملكما�نص�نفس�القرار�ع���ضرورة�  

�املالية� �ووضعي��ا �املؤسسة �ممتل�ات �ع�� �الوثائق �إل��ا �ترسل �ال�� �ا���ات �بھ �تحكم �قد �الذي ا��كم

كما�أن�ما����ل����امل��ق�ال�يمكنھ�بأي�حال�من��حوال�أن�يحل�محل�ما����ل����إحدى�،�ون�يج��ا

  .5ةالوثائق��خرى�للقوائم�املالي

  

                                                           
  .27،�ص3.260الفقرة�،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1
  .27ص،�4.260الفقرة�،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  2
  .27،�ص5.260الفقرة�،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  3
  .38ص،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  4
  .نفسھ  5
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  ��ق�القوائم�املالية����ظل�النظام�املحاس���املا��الش�ل�املعياري�مل: ثالثالفرع�ال

  � �نماذج �عدة �املا�� �املحاس�� �النظام �الوضع �خالل �من �وذلك �املالية، �القوائم �ملالحق قرار�معيار�ة

  1:النماذجم،�وفيما�ي���تقديم��ذه�2008جو�لية�سنة��26ه�املوافق�1429رجب�عام��23املؤرخ����

  تطور�التث�يتات�وأصول�مالية�غ���ا��ار�ة

  مالحظات  الفصول�و�قسام

  القيمة��جمالية

عند�افتتاح�

  السنة

  املالية

ز�ادات�

  السنة

  املالية

  انخفاضات

  السنة

  املالية

  القيمة��جمالية

عند�إقفال�

  السنة

  املالية

  التث�يتات�املعنو�ة

  التث�يتات�العي�ية

  املسا�مات

  املالية��خرى�غ���ا��ار�ة�صول�

          

  .يجب�أن�يفصل��ل�فصل�حسب�مدونة��قسام�الواردة����امل��انية�ع����قل: 1مالحظة�

�يان�املعلومات�التكميلية�املذ�ورة����امل��ق�عن�طر�ق��حالة�إل��ا�ب" مالحظة"�سمح�عمود��:2مالحظة�

  ...).طر�قة�التقييم��غ��ات�ناتجة�عن�تجميع�مؤسسات،�(عنوان�: وال���تخص

  ".إ�شاءات"إس�امات،�"،�"اقتناءات"عند�الضرورة�إ���) الز�ادة(يجزأ�عمود��رتفاع��:3مالحظة�

� ��:4مالحظة �إ�� �اللزوم �عند ��نخفاض �عمود �بيع"يجزأ �"عمليات �انفصال"، �"عمليات �الوضع�"، عمليات

  ".خارج�ا��دمة

  ��تال�اتجدول�

  مالحظات  الفصول�و�قسام

�إ�تال�ات

مجمعة����بداية�

  السنة�املالية

  ز�ادات���

  مخصصات

  السنة�املالية

  انخفاضات

  ���عناصر

  ا��ارجية

�إ�تال�ات

  مجمعة

  ���آخر�السنة

  املالية

Good Will  

  تث�يتات�معنو�ة

  تث�يتات�عي�ية

  مسا�مات

  أصول�مالية�أخرى�غ���جار�ة

          

                                                           
  .43-41ص،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1
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  .�ل�فصل�ع����قل�حسب�مدونة��قسام�الواردة����امل��انية�يفصلأن� يجب: 1مالحظة�

� ��:2مالحظة �عمود �امل��ق�" مالحظات"�سمح ��� �املذ�ورة �املكملة �املعلومات ��حالة، �طر�ق �عن �تب�ن بأن

  ...). ��تالكاملستعملة،��عديل��سب����تالكعنوان�مدة�دوام�املنفعة�أو��سبة�: وال���تخص

  ���التث�يتات�و�صول��خرى�غ���ا��ار�ةجدول�خسائر�القيمة�

  مالحظات  الفصول�و�قسام

خسائر�القيمة�

املجمعة����

بداية�السنة�

  املالية

ارتفاعات�

خسائر�

القيمة�خالل�

  السنة�املالية

اس��جاعات�

���خسائر�

  القيمة

خسائر�القيمة�

املجمعة������اية�

  السنة�املالية

Good Will  

  تث�يتات�معنو�ة

  عي�يةتث�يتات�

  مسا�مات

  أصول�مالية�أخرى�غ���جار�ة

          

  )فروع�وكيانات�مشاركة(جدول�املسا�مات�

الفروع�

والكيانات�

  املشاركة

  مالحظات

رؤوس�

�موال�

  ا��اصة

وم��ا�رأس�

  املال

قسط�

رأس�املال�

املحتاز�

)%(  

ن�يجة�

السنة�

املالية�

  �خ��ة

القروض�

وال�س�يقات�

  املمنوحة

ا��صص�

  املقبوضة

القيمة�

املحاس�ية�

للسندات�

  املحتازة

  الفروع

  الكيان�أ

  الكيان�ب

الكيانات�

  املشاركة

  1الكيان�

  2الكيان�
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  جدول�املؤونات

  مالحظات  الفصول�و�قسام
أرصدة�مجمعة����

  بداية�السنة�املالية

مخصصات�

السنة�

  املالية

اس��جاعات�

  السنة�املالية

أرصدة�مجمعة�

�����اية�السنة�

  املالية

مؤونات�خصوم�مالية�غ���

  .جار�ة

مؤونات�للمعاشات�

  والواجبات�املماثلة

  مؤونات�للضرائب

  مؤونات�لل��اعات

          

            املجموع

  .مؤونات�خصوم�مالية�جار�ة

مؤونات�للمعاشات�

  .والواجبات�املماثلة

مؤونات�أخرى�ترتبط�

  .باملستخدم�ن

  .مؤونات�الضرائب

          

            املجموع

  استحقاقات�ا��سابات�الدائنة�والديون�عند�إقفال�السنة�املاليةكشف�

  مالحظات  الفصول�و�قسام
ملدة�عام�ع���

  �ك��

مدة�أك���من�عام�إ���

  أعوام�ع����ك�� 5

�5ألك���من�

  أعوام
  املجموع

  ا��سابات�الدائنة

  القروض

  الز�ائن

  الضرائب

  املدينون��خرون

          

            املجموع

  الديون 

  �ق��اضات

  ديون�أخرى 
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  الثا�ي�خالصة�الفصل

ش�دت�ا��زائر�مطلع��لفية�ا��ديدة�إصالحات�محاس�ية�تمثلت����اس�بدال�املخطط�املحاس���  

�م الوط�� �التقارب �إ�� ���دف �ما�� �محاس�� �بنظام �املا���، �القرن �سبعي�يات �منذ املمارسات��عاملعتمد

من�خالل�احتوائھ�ع���إطار�تصوري��عتمد�عليھ����إعداد�القوائم�املالية����ا��زائر،�املحاس�ية�الدولية،�

وال���أصبحت�تتطابق�مع�القوائم�املالية��لزامية�املطلوب�من�امل�لف�ن�إعداد�ا�بموجب�املعيار�املحاس���

،�كما�تقارب��طار�التصوري�الذي�تضمنھ�النظام�املحاس���املا���مع��طار�املفا�ي���الدو���IAS 1الدو���

�والسياسات� �واملفا�يم �والفروض �املبادئ �جملة �خالل �من �املا��، �املحاس�� �النظام �اعتماد �تار�خ عند

اكب�التحديثات�املجرات�املحاس�ية�املت�ناة�أ�ى�ذاك،�غ���أن��طار�التصوري�للنظام�املحاس���املا���لم�يو 

�النظام� �متطلبات �وفق �املعدة �املالية �القوائم �جودة �سيؤثر�ع�� �ما �و�و �الدو��، ��طار�املفا�ي�� ع��

  . املحاس���املا��

توافق�ت جعل�ا�وعرض�القوائم�املالية�بالش�ل�الذي�إعدادأثر�النظام�املحاس���ع���طرق�وقواعد�  

�الدولية �معاي���املحاسبة �متطلبات � مع �النظر�ة، �الناحية �امل�لفون��إذمن ��عد�ا �ال�� �القوائم أصبحت

ع���درجة�التحول�إ���بتطبيقھ�ذات�صبغة�مالية،�من�خالل��عتماد����تص�يف�عناصر�امل��انية�وترتي��ا�

 إم�انية�إعدادسيولة����جانب��صول،�وتار�خ��ستحقاق����جانب�ا��صوم،�كما�أتاح�للم�لف�ن�أيضا�

�ا �حساب �قائمة �الطبيعة، �حسب �املعدة ��لزامية �للقائمة �إضافة �الوظيفة، �حسب �النظام�لنتائج وأدخل

�معاي���املحاسبة�الدولية� �للمحاسبة�ا��زائر�ة،�وال���توافق�متطلبات املحاس���املا���قوائم�مالية�جديدة

  . من�الناحية�النظر�ة

�امل   ��صالح �لس��ورة �موجزا �عرضا �الفصل ��ذا �خالل �من �الباحث �وأبرز�قدم �ا��زائري، حاس��

�تقييم ���دف �وذلك ��ساسية، �املالية �وقوائمھ �املا�� �املحاس�� �النظام �مع��ومقارنة�مقومات �سبق �ما جل

�وقوائم�ا� �املفا�ي�� �وإطار�ا �الدولية �معاي���املحاسبة �ومع �أخرى، �لدول �النا��ة �املحاس�ية �صالحات

  .املالية،�وذلك����الفصول�الالحقة�من�الدراسة



 

:الثالث الفصل  

 النظام وفق والقياس التقييم

املا�� املحاس��  
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   مقدمة�الفصل�الثالث

سعت�ا��زائر�من�خالل�اعتماد�ا�ع���النظام�املحاس���املا���إ���تقليل�الفروقات�ب�ن�املحاسبة�  

�ومحتوى� �ش�ل �ع�� �النظام �أثر��ذا �حيث �الدولية، �معاي���املحاسبة ��� �يقابل�ا �ما �مع �ومخرجا��ا املحلية

� �املالية، �القوائم �معوداللة �تتوافق �جديدة �محاس�ية �سياسات �ع�� �اعتماده �خالل �املحاس����من املرجع

حيث�تضمن��ذا��خ���قواعد�قياس�وتقييم�وإفصاح�جديدة،�ت�يح�الدو������تار�خ�إصدار��ذا�النظام،�

ا��ال����املخطط�املحاس���الوط��،�وتمثل�القواعد�للم�لف�ن�بتطبيقھ�عدة�اختيارات�عكس�ما��ان�عليھ�

��طا �يرتكز�عل��ا �أسسا �و�فصاح �والتقييم �بالقياس ��ع�� ا��اصة �إذ �محاس��، �نظام �ألي �ذا��ر�الفكري

  .ع���ا��لفية�النظر�ة�ال����عد�وفق�ا�امل�لفون�قوائم�م�املالية��طار 

والتقييم�وفق�النظام�املحاس���املا��،��بالقياساملتعلق�و  2008جو�لية��26القرار�املؤرخ�����شمل  

��جملة �ل�ذا�القواعد �وفقا �واملحاسبة �للتقييم �ا��اصة �والكيفيات �والتقييم، �لإلدراج �وا��اصة العامة

�وا��صوم� �باألصول �العناصر�ا��اصة �الذكر�ع�� �السالفة �والكيفيات �القواعد �اشتملت �حيث النظام،

� ��خرى، �والعناصر�الفرعية ��قسام �ومختلف �واملخزونات �للتث�يتات �إضافة �واملنتوجات، ��وال�و�عباء

  .للتوافق�جو�ر�ا�مع�معاي���املحاسبة�الدولية�����ذا�ا��صوص�من�خالل�ا�س���املشرع�ا��زائري 

�الفصل   ��ذا �خالل �الباحث ����دف �والتقييم �القياس �قواعد �عرض �النظام��و�فصاحإ�� وفق

جو�لية�املشار� 26القانو�ي��ص���للقرار�املؤرخ�����والتواتر �أ�سر�من�النصاملحاس���املا��،����ش�ل�وترت�ب�

دور�ة�ملختلف�عناصر�ا�مع�ما�يقابل�ا�وفق�معاي���املحاسبة�الدولية،��غية�إليھ�أعاله،�مع�إجراء�مقارنات�

  .تقييم�ا�وتحليل�ا�بالش�ل�الذي��ستجيب�إلش�الية�دراس�نا
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  ���ظل�النظر�ة�املحاس�ية�قياس�املحاس��مدخل�مفا�يمي�لل: املبحث��ول 

املفا�يم�املتعلقة�بالقياس�املحاس���خلفية�نظر�ة�ال�يمكن��ستغناء�ع��ا�����يمثل�التطرق���ملة  

املحاس���ب�ن�ما�جاء�بھ�النظام�املحاس���املا���وما�تتطلبھ�معاي����و�فصاحالتقييم�طرق�ة��ل�من�مقار�

واعتمد��إذ��ش�ل�جملة�العناصر�السابقة�أساس�ا��لفية�الفكر�ة�ألي�نظام�محاس��،سبة�الدولية،�املحا

�ل�و��ا� �وذلك �الدو��، �املحاس�� �مرجع �من �وتقر���ا �املحاس�ية �السياسات �تحديث �ع�� �ا��زائري املشرع

�سنحاول� �املوالي�ن �املطلب�ن �خالل �ومن �املالية، �القوائم �وداللة �ومحتوى �ش�ل �املؤثر��� �الرئ���� �ساس

  .عرض�أبرز�مقومات�القياس�املحاس������ظل�النظر�ة�املحاس�ية

   وأر�انھ�ما�ية�القياس�املحاس��: �ول �باملطل

��عت�����عت��    �إذ �وخصوم�ا، �املؤسسة �موجودات �قيمة �لتحديد �العلمية �الطر�قة �املحاس�� القياس

و�ش���إ���أن�مف�وم�القياس��ش�لھ�املجرد�أو� القياس�املحاس���تجسيدا�لنظر�ة�القيمة����الفكر�املحاس��،

ل��عر�ف�عل���محدد�لعملية�القياس��ش�ل�عام�املحاس��،�و��سب�أو العام�ال�يتطابق�مع�مف�وم�القياس�

)Lain Ward Campbell(إ���ل�ن�وارد��امبل�
القياس�يتمثل��ش�ل�عام����قرن�: "،�والذي�عرفھ�كما�ي�� 

�عداد�باألشياء�للتعب���عن�خواص�ا،�وذلك�بناء�ع���قواعد�طبيعية�يتم�اك�شاف�ا�إما�بطر�قة�مباشرة�أو�

  .1"���مباشربطر�قة�غ

  �عر�ف�القياس�املحاس��: الفرع��ول 

  :التعار�ف�ذه� أ�م�عدد�الباحث�ن�وخلفيا��م�الفكر�ة،�وفيما�ي���املحاس����عار�ف�القياس�تتعدد�  

  � ��مر�كية �املحاس�ية �ا��معية �أنھ) AAA(عرفت �ع�� �املحاس�� �بأحداث�: "القياس ��عداد قرن

� �وا��اضرة �املاضية �قواعد�املؤسسة �و�موجب �أو�جار�ة �ماضية �مالحظات �ع�� �بناء �وذلك واملستقبلية،

  .2"محددة

  � �الدولية �معاي���املحاسبة ���نة �عرفت �ي���)IASC(كما �كما �املحاس�� �تحديد�: "القياس �و�عملية

� �املالية �القيم �حساب�ال�� �وقائمة �امل��انية �قائمة �وتظ�ر��� �املالية �عناصر�البيانات ���ا ����ل �أن يجب

  .3"ن�يجة،�و�تضمن�ذلك�اختيار��ساس�املناسب�للقياسال

                                                           
1 �� �حس�ن، �العار�ة �و�ن �السالم �عبد �القيمةبلبا�� �باستخدام �املحاس�� �القياس �ا��زائر�ة�واقع �املحاس�ية �الب�ئة �داخل �مجلة�العادلة ،

  .63ص��،2018 ،�ا��زائر،2 ،�العدد�6امل��قتصادي،�املجلد�الت
 ص�،2017 ��زائر،،�ا1العدد��،14املجلد��لة�البحوث�والدراسات،،�مجالت�لفة�التار�خية�ب�ن��ستمرار�ة�والتغي������محمد���ضر،�� 2

329.  
3 �� �هللا، �ضيف �ال�ادي �ومحمد �سباع �الصا�� �أحمد �ا��زائر�ة �املحاس�ية �الب�ئة ��� �العادلة �بالقيمة �القياس �من�- إش�الية �لعينة دراسة

،�2018،�،�ا��زائر2،�العدد�11،�مجلة�العلوم��قتصادية�وال�سي���والعلوم�التجار�ة،�املجلد�-املؤسسات��قتصادية�و��اديمي�ن�وامل�ني�ن

  .54ص
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�من   �أيضا �املحاس�� �القياس ��طرف�وعرف ��مر��ي �املالية �معاي���املحاسبة ع����)FASB(مجلس

�و�عبارة�عن�تخصيص�أرقام�لألشياء�أو��حداث�وفقا�لقواعد�محددة،�القياس�املحاس���: "النحو�التا��

� �إ�� ���دف �مقارنة �عملية �أنھ �اتخاذ�كما �حالة �وآخر��� �بديل �للتمي���ب�ن �دقيقة �معلومات �ع�� ا��صول

  .1"القرار

�أن   ��نالحظ �السابقة ��عر�ف�التعار�ف �است�تاج �يمكننا �خالل�ا �ومن �ا��و�ر، ��� �جميعا �ش��ك

�ي�� �كما �وذلك �املحاس�� �باألحداث��القياس: "القياس �املالية �والقيم ��رقام �ر�ط �عن ��و�عبارة املحاس��

�واتخاذ�والعمليا �املؤسسة �نتائج �معرفة �و��دف �محددة �قواعد �وفق �املا��، �للتعب���والقياس �القابلة ت

  ".القرارات�املناسبة

�لذكر�ا�   �املجال ��سع �لم �ألخرى �و�اإلضافة �املحاس��، �للقياس �إل��ا �املتطرق �التعار�ف �خالل من

  2:يمكننا�استخالص�خصائص�القياس�املحاس���وذلك�كما�ي��

ا��اصة�بمؤسسة�ما�يرتكز�القياس�املحاس���ع����عي�ن�القيم�النقدية�لألحداث�املالية�و�قتصادية� –

 ���ف��ة�زمنية�محددة،�وذلك�من�خالل�قواعد�وفرضيات�ومبادئ�محاس�ية�معينة؛

�وصفية، – �وأخرى �وسعر�ة �كمية �أساليب �ب�ن �املحاس�� �القياس �أساليب �ترتكز��ساليب��ت�نوع حيث

�والس �الوصفية�الكمية ��ساليب �أما �النقدي، �الش�ل ��� �و���يل�ا �وتمثيل�ا ��حداث �ر�ط �ع�� عر�ة

 فيتم��ستعانة���ا����توصيف�وتوضيح�الدالالت�الرقمية��اإلفصاحات�والتفس��ات����امل��ق؛

�عوامل� – �إ�� �إضافة �فيھ، �املستخدمة �و�دوات �القياس �كأسس �عوامل، ��عدة �املحاس�� يتأثر�القياس

�القياس�التقدير� �محل �ا��قيقي �الواقع �من �اق��ابھ �ومدى �القياس �دقة �يؤثر�ع�� �و�و�ما والتوقيت،

 والتمثيل؛

�وة�املؤسسة������ظة�زمنية�معينة،�وما�طرأ���دف�القياس�املحاس���إ���تحديد�القيمة��قتصادية�ل� –

ذلك�ع���أساس��عل��ا�من��غ��ات����ف��ة�زمنية�محددة�عادة�ما�ت�ون�سنة�مالية�واحدة،�مس�ندا���

 .�3ستحقاق�املحاس���املتعارف�عليھ

  

 

                                                           
إش�الية�القياس�املحاس���للتث�يتات�املعنو�ة����ظل�النظام�املحاس���املا������الب�ئة�املحاس�ية�مسعود�كس�اس�وعمر�الفاروق�زرقون،�  1

� �ا��زائري -ا��زائر�ة �الشر�� �ا��نوب ��� �ا��سابات �محافظي �من �لعينة �ميدانية �مج-دراسة �واملحاس�ية،، �املالية �الدراسات �  لة ،�8العدد

  .854-853،� 2017ا��زائر،
وأثره�ع���املمارسات�) SCF(،�أ�مية��فصاح�والقياس�املحاس������القوائم�املالية����ظل�النظام�املحاس���املا���خلف�هللا�بن�يوسف� 2

  .36ص�،�2017ا��زائر،��،3العدد�،�2املجلد�دار�ة،�،�مجلة�الدراسات�املالية�واملحاس�ية�و� املحاس�ية����املؤسسات��قتصادية
�،8العدد��،8املجلد�قتصادية�وعلوم�ال�سي��،،�مجلة�العلوم��القياس����املحاسبة�ما�يتھ�وقيوده�ومدى�تأثره�بالت��مبالر���تيجا�ي،�� 3

  .61ص��،2008 ا��زائر،
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  القياس�املحاس����أر�ان: الثا�ي�فرعال

�املحاس��   �القياس �أر�ان �وتحديد �ضبط ��� �الباحث�ن �عليھ�اختلف �ومتفق �موحد �غ���أن�ش�ل ،�

   :ي�� أش�ر��ر�ان�املتداولة����أغلب�الدراسات�تضمنت�ما

خاصية�العنصر�املطلوب�قياسھ،�فإذا�اعت��نا�أن�املؤسسة����مجال��و�ع��: ا��اصية�محل�القياس –

عل��ا�القياس،����التعداد�النقدي�لألحداث�والعناصر�ال���ترتبط�القياس،�فإن�ا��اصية�ال���يرتكز�

� �أو�املصار�ف �أو�املبيعات ��األصول �املا��، �مركز�ا �وتؤثر�ع�� �ت�ون�...باملؤسسة �أن �يمكن �كما ا��،

� �محل �محلا��اصية �ي�ون �كأن �املؤسسة، �حالة ��� �غ���نقدية ��و�الطاقة��العنصر �القياس القياس

 ؛�1نتاجية�للمؤسسة

وحدة�القياس����املحاسبة�إ���مبدأ�الثبات�والتجا�س����استخدام�السياسات��عتخض :وحدة�القياس  –

ھ�أن�وحدة�القياس�وذلك�ح���ال�ت�نا���قابلية�املقارنة�والتجميع،�ومن�املتفق�عليوالطرق�املحاس�ية،�

���املحاسبة����الوحدة�النقدية،�وال����ش�ل�استخدام�ا�كأساس�للقياس�الكث���من�املشا�ل،�نظرا�ملا�

��الت��م ��قتصادية �الظروف �بمختلف �تأثر�ا ��س�ب �الثبات �عدم �من �لھ �عرضة �يجب���2 �كما ،

�قياس�ا �املراد �القيمة �ل�ذه �املم��ة �النقدية �الوحدة �نوع �تحديد �الدوالر�: مثل�أيضا ��ورو، الدينار،

 ؛3ا��...

�املناسب – �القياس �: نظام �لعملية �الضرور�ة �القيود �تحديد �ع�� �الركن �املتعلقة�يرتكز��ذا القياس

�لسمات� �مالئمة �أ��ا �ير�� �ال�� �القياس �اختيار�أساليب �يتم �أن �يجب �إذ �و�حداث، بال�شاطات

�ج� �من �وللمستخدم�ن �ج�ة، �من �قياس�ا �املراد �إجراء�ا��اصية �وقبل �مسبق ��ش�ل �وذلك �أخرى، ة

�الالزمة� �والقانونية �و�طر�العلمية �القياس �أساليب ��عتبار�ضوابط ��ع�ن ��خذ �مع �القياس، عملية

�العملية �عن �الناتجة �البيانات �وتخزن �توثق �ثم �4لتطبيق�ا، �القياس�، �أسلوب �يرتبط �عام و�ش�ل

 ؛5با��اصية�محل�القياس

�التح�� – �وعدم �القياس ��� �واملوضوعية �توف���: العدالة �إ�� �أسا��� ��ش�ل �املحاس�� �القياس ��دف

� �تمتاز�باملوثوقية �واملبادئ�معلومات �الفروض �وفق �معدة �ت�ون �وأن �التحقق، �وقابلية واملصداقية

ة�ب�ن�املحاس�ية،�مع�خلو�ا�من��خطاء�والتح��،�غ���أن�غياب�أساس�عل����س�ند�عليھ�أثناء�املفاضل

�بدائل �أثناء��مختلف �للمحاسب �والتقدير�ال����� �ل��كم �املجال �يفتح �املحاس��، �القياس وأساليب

                                                           
،�مجلة���اديمية��قتصاديالقياس�املحاس���وفق�النظام�املحاس���املا������ظل�الت��م�موزار�ن�عبد�املجيد�و�ر�ري�محمد�أم�ن،�� 1

  .59-58ص�،�2018ا��زائر،��،1 العدد�،10املجلد�،-تصادية�والقانونيةقسم�العلوم��ق-للدراسات��جتماعية�و��سانية�
�ا� 2 �والعمليةصافو�فتيحة، �النظر�ة �أ�عاد�ا ��� �املحاس�ية �املعرفة �لتوحيد �املعاصرة ��جتمالتوج�ات �للدراسات ���اديمية �مجلة عية�،

  .51ص�،�2015 ،�ا��زائر،1العدد�،�7املجلد�قسم�العلوم��قتصادية�والقانونية،�-و��سانية�
  .59صمرجع�سبق�ذكره،�موزار�ن�عبد�املجيد�و�ر�ري�محمد�أم�ن،�� 3
  .51صمرجع�سبق�ذكره،�صافو�فتيحة�،�� 4
  .59صمرجع�سبق�ذكره،�موزار�ن�عبد�املجيد�و�ر�ري�محمد�أم�ن،�� 5
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اختيار�البديل�املناسب�لعملية�القياس�املحاس��،�أو�أثناء�القيام���ذه��خ��ة،�إذ�يجب�ع���املحاسب�

�بامل �الناتج�ل��ام �املعلومات �ت�ون �ح�� �والتح��، �الذاتية �تجنب �مع �املحاس���وضوعية �العمل �عن ة

  .�1ش�ل�عام�غ���متح��ة�وغ���مضللة

نظرا�أل�مية�العناصر�السابقة�وموقع�ا�من�الدراسة�و���س�يل�خدمة�إش�الي�نا�سنحاول�ت��يص�  

  2:أر�ان�القياس�املحاس������الش�ل�املوا��

  أر�ان�القياس�املحاس��): 3(الش�ل�رقم�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

                                                           
  .51صمرجع�سبق�ذكره،�صافو�فتيحة�،�� 1
العدد�،�7املجلد�،�مجلة��بحاث��قتصادية،�القياس�و�فصاح�املحاس���وفق�املعاي���املحاس�ية�و�بالغ�املا���الدوليةدراو����مسعود،�  2

  .392ص�،2012 ،�ا��زائر،6

 �ل�تحتاج�إ���إفصاح����القوائم�املالية

 ال �عم

أثر��حداث��فصاح�عن�

من�خالل�قائمة�امل��ق،�

 .بالش�ل�ال�ا��

ال�يف���ع��ا����القوائم�

 املالية

أحداث�اقتصادية�مؤثرة�ع���املركز�املا���

 للمؤسسة�وقابلة�للقياس�النقدي

 �ع��ف�بأثر�ا�خالل�الف��ة�املالية�املوافقة

 ال �عم

 تحديد�ا��اصية�محل�القياس

 وحدة�القياس�تحديد

تحديد�نظام�القياس�املناسب�بموضوعية�

 ودون�تح���وذاتية

�فصاح�عن��ل�املعلومات�املتعلقة��عملية�

 القياس�املحاس������صلب�القوائم�املالية

��:املصدر – �مسعود، �الدوليةدراو��� �املا�� �و�بالغ �املعاي���املحاس�ية �وفق �املحاس�� �و�فصاح ،�القياس

 .392ص،�2012،�ا��زائر،�6العدد��،7املجلد���بحاث��قتصادية،�مجلة
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  وقيودهالقياس�املحاس����عاي�� م: �يالثا�املطلب

�املعاي���ا   �من �جملة �ع�� �املحاس�� �املحاسبيرتكز�القياس �عل��ا ��س�ند �أن �يجب �عملية��ل�� ��

  :التقي�س،�كما�يرتبط�أيضا�بجملة�من�القيود،�نذكر�ا�كما�ي��

  معاي���القياس�املحاس��: الفرع��ول 

  � ��مر�كية �املحاسبة �جمعية �قدم��ا �ال�� �املعاي���تلك ��ذه �أش�ر�وأ�م �) AAA(من ،�1996سنة

  :وتتمثل�فيما�ي��

من�وسائل�وآليات�املحاسبة�املالية،�وال����عت���القياس�املحاس��� :الصالحية�للغرض�املس��دف�م��ا .1

ورغم�أ��م�يختلفون��دمي�القوائم�املالية،�الذين�ل�أسا����إ���إنتاج�معلومات�مالئمة�ملستخش��دف��

���� ��ش���ون �أ��م �إال �املالية، �للقوائم ��عالمي �للمحتوى �قراءا��م �و�� �املعلوماتية �احتياجا��م ��

�و�ما� ��غ��ات، �من �عليھ �طرأ �وما �املا�� �وإظ�ار�مركز�ا �املؤسسة �ر�حية �مستوى �بقياس ا�تمام�م

�املعيا �ل�ذا �وفقا �املحاس�� �القياس �عل��ما �يقوم �اللذان �ذات�ال�دفان �معلومات �تقديم ��غية �وذلك ر،

قدرة�إيضاحية�وتأث���ع���ال�دف�الذي�يتم�إعداد�ا�من�أجلھ،�و�ذلك�يتحقق�الغرض�املس��دف�من�

 ؛1القياس�املحاس��

يجب�أن��س�ند�املعلومات����املحاسبة�املالية�إ���مصادر�موثوقة�يتم�الرجوع�: القابلية�للتحقق�م��ا .2

�املع ��ذه ���ة �من �للتأكد �الثبوتية�إل��ا �املس�ندات �مجموعة �املصادر��� ��ذه �تتمثل �حيث لومات،

و�جراءات�املدونة،�و�وسع��ذا�املعيار�نطاق�التحقق�ليمس�التأكد�من�توفر�ما�يلزم�من�خصائص����

� �القرارات، �التخاذ �سليما �أساسا �ت�ون �ح�� �القرار�املعلومات �نفس �اتخاذ �من �يمكن �الذي بالش�ل

�املعلوما�اس�نادا �لنفس �املحاس�ية�ت �املعلومة �أن ��ع�� �و�و�ما �القرارات، ��ذه �متخذي �اختالف رغم

�النظر�عن� �بصرف �ذا�ي �استقالل �ول�ا �محددة، �داللة �تحمل �املحاس�� �القياس �عملية �عن الناتجة

 ؛���2صية��ل�من�املعد�والفاحص�واملستفيد�من��ذه�املعلومات

� :املوضوعية .3 �املحاس�� �القياس ��� �باملوضوعية �قدر���بتعاديقصد �ال����� �وا��كم �الذاتية عن

� �املوضوعية��و�س�ناد�م�ان، �و�ع�� �املحاس�ية، �واملعلومات �للبيانات �وموثوقة �مصادر�حقيقية ع��

أن�ال�ت�ون�املعلومة�املحاس�ية�منحازة�لصا���فئة�) AAA(من�وج�ة�نظر�جمعية�املحاسب�ن��مر�كي�ن�

                                                           
1 �� �ال�ادي، �محمد �هللا �تطو�ر�عمليةضيف ��� �الدولية �معاي���املحاسبة �املحاس���دور �واملالية،�القياس ��قتصادية �الدراسات �مجلة ،

  .202،�ص�2014،�ا��زائر،��1العدد� ،7املجلد
،�2افات�اقتصادية،�املجلد�،�مجلة�إضدراسة�تقييمية�لبدائل�القياس�املحاس��يوسف�خن�ش�وضيف�هللا�محمد�ال�ادي�و�شام�ل��ة،�� 2

  .180،�ص�2018،�ا��زائر،�1العدد�
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تتحقق�املوضوعية����القياس�املحاس���ومخرجاتھ�بحياد�من�املستخدم�ن�ع���حساب�فئات�أخرى،�و 

 ؛1املحاسب�وعدم�تأث��ه�ع���النتائج�بتح��ه

لقة�بأر�ان�القياس�املحاس��،�مثلما�تم��شارة�إليھ����جزئية�الدراسة�املتع�:القابلية�للقياس�الكمي .4

�التقار�ر� �إعداد ��� �اعتماده �يتم �الذي �الوحيد �املقياس �النقدي ��عت����ساس �املالية، و���والقوائم

�من�آثا �ع��ا �ي�تج �حتمية�لعدم�إم�انية�قياس�التغي��ات�املحاس�ية�وما �باستخدام�ن�يجة ر�ومعلومات

رغم�أن��ل��ام�باألساس�النقدي�يؤدي�إ���اس�بعاد�معلومات�و�يانات�م�مة�يمكن�،�آخرمقياس�كمية�

سماحھ�قياس�ا�بمقاي�س�أخرى�غ���املقياس�النقدي،�و�و�القصور�الذي��عا��ھ��ذا�املعيار�من�خالل�

�غ���أن� �نقديا، �قياس�ا �إم�انية �النظر�عن ��غض �كميا، �قياس�ا �يمكن �ال�� �البيانات ��ل �مع بالتعامل

قياس�النقدي�دون�غ��ه�من�املقاي�س�قع�السائد�للمحاسبة�املالية�يو����عتماد�املطلق�ع���املالوا

 .2الكمية��خرى 

  قيود�القياس�املحاس��: الفرع�الثا�ي

�املعلومات�ي   �وقابلية �وموضوعيتھ، �دقتھ �من �تحد �ومعوقات �قيود ��عدة �املحاس�� �القياس رتبط

  :و�عتماد�عل��ا����اتخاذ�القرارات،�وتتمثل�فيما�ي��املحاس�ية�الناتجة�عنھ�للتحقق�

قوم�القياس�املحاس���ع���إجراء�تقديرات�تتعلق�باملستقبل�الذي�يمتاز�بالغموض،�و�و�ي�:عدم�التأكد .1

� �عنھ �ي�تج �مبدأ�ما �وتطبق �ال�شاط ��� ��ستمرار�ة �فرضية �ع�� �تقوم �فاملؤسسة �التأكد، �عدم حالة

� �إعداد ��� �التقديرات�امل�القوائمالدور�ة �ببعض �القيام �يتطلب �ما �و�و �ع��ا، �و�فصاح الية

صيصات������اية�الدورة�خصوصا،�خاصة�ما�يتعلق�م��ا�بتقدير�ومقابلة�إيرادات�السنة�املالية�والتخ

 ؛3بنفقا��ا�ع���أساس�توقعات�مستقبلية

ترتبط�دقة�القياس�املحاس���بمدى�انخفاض�درجة�التح��،�و�ع���تح���القياس�املحاس���أن��:التح�� .2

�أمر� �املحاس�� �تح���القياس �درجة �تحديد �و�عد �والعدالة، �با��ياد �ال�تتصف �عنھ �الناتجة املعلومات

�يتعلق� �فيما �خاصة �ذا��ا، �حد ��� �املحاسبة �لطبيعة �وذلك �ذو�أثر�معت��، �ي�ون �قد �أنھ �رغم صعب،

 ؛4باألحداث�ال���ترتبط�معا����ا�با��كم�والتقدير�ال�����

                                                           
،�مجلة�ا��قوق�والعلوم�املفاضلة�ب�ن�أساليب�القياس�املحاس������ظل�الت��م��قتصاديل�وزعباط�عبد�ا��ميد،�بن�يخلف�كما� 1

  .36-35ص�،2008،�ا��زائر�،3العدد�،�2،�املجلد�-العدد��قتصادي- ��سانية�
  .181-180ص�مرجع�سبق�ذكره،�يوسف�خن�ش�وضيف�هللا�محمد�ال�ادي�و�شام�ل��ة،�� 2
3 �� �بكطاش، �وفتيحة �القادر�حوة �املا���عبد �معاي����بالغ �وفق �ومتطلبا��ما �املالية �القوائم ��� �املالية ��دوات �عن �و�فصاح أثر�القياس

  .125،�ص�2019،�ا��زائر،�3 العدد،�4،�املجلد�- القسم��قتصادي- مجلة�آفاق�للعلوم�الدو���والنظام�املحاس���املا��،�
دراسة�عينة�-إش�الية�القياس�املحاس���النخفاض�قيمة��صول����ظل�تطبيق�النظام�املحاس���املا���مصباح�ع�����وقدوري�عمار،�� 4

،�25،�العدد�12املجلد� ،Revue des Réformes Economiques et Intégration En Economie Mondiale،�-من�املؤسسات

  .7ص�،�2018ا��زائر،�
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�وا��ذر .3 �القياس� :ا��يطة ��عملية �القيام �عند ��د�ى �اختيار�القيم �وا��ذر�ع�� �ا��يطة �مبدأ �عتمد

�عناصر�ا��صوم،� �أحد �قياس �عند ��ع�� �اختيار�القيم �يتم �ب�نما ��صول، �ب�نود �املتعلقة املحاس�ية

املبدأ�يفرض�ع���املحاسب�اتخاذ�موقف�م�شائم�عن�إعداد�القوائم�املالية،�و�ناء�ع���ذلك،�فإن��ذا�

 .1و�و�سيؤثر�حتما�ع���جودة�القياس�وحياديتھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .66ص�مرجع�سبق�ذكره،� بالر���تيجا�ي،� 1
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  القواعد�العامة�لإلدراج�والتقييم����ظل�النظام�املحاس���املا��: الثا�ي�بحثامل

�ظل�النظام�املحاس���املا���من��جملة�حدد�املشرع�ا��زائري    �والتقييم��� القواعد�العامة�لإلدراج

�ذه�القواعد�عن�نظ��ا��ا�املعتمدة����ظل�املخطط��ت،�واختلف2008جو�لية��26رار�املؤرخ����الق�خالل

�املعتمدة����ظل�معاي���املحاسبة�الدولية�أ�ى�ذاك،� القديم،�ب�نما�تقار�ت��ش�ل�كب���مع�قواعد�التقييم

  .ما�ي���سنحاول�التطرق���ملة��ذه�القواعد�العامةوفي

  إدراج��صول�وا��صوم�و�عباء�واملنتوجات����ا��سابات: �ول �طلبامل

  :1تدرج�عناصر��صول�وا��صوم�و�عباء�واملنتوجات����ا��سابات�عندما   

 ي�ون�من�املحتمل�أن��عود�منھ�أو�إليھ�أية�منفعة�اقتصادية�مرتبطة�باملؤسسة؛ –

 .�لفة�أو�قيمة�يمكن�تقييم�ا�بطر�قة�صادقةللعنصر� –

  � �املحاس�� �النظام ��موال�ونص �ورؤوس �وا��صوم ��صول �تخص �ال�� �املعامالت �أن �ع�� املا��

ا��اصة�واملنتوجات�و�عباء�املحددة�وفق�نفس�النظام�يجب�أن����ل����املحاسبة،�وال�يمكن�عدم�ت��ير�

�أو�ت��يح �ا��سابات ��� �إدراج�ا ����عدم ��شارة �مثل �أخرى �طبيعة �من �أو�عددية �سردية �بمعلومات ھ

  .2امل��ق

كما�حدد�النظام�املحاس���املا���شروط�إدراج�منتجات���شطة�العادية�الناتجة�عن�بيع�السلع�  

  3:كما�ي��

 أن�ت�ون�املؤسسة�قد�حولت�للمش��ي�املخاطر�واملنافع�ال�امة�املالزمة�مللكية�السلع؛ –

– � �املراقبة �وال��� �املالك، �ع�� �عادة ��و�مفروض �ال�سي���كما �ال��� �دخل �للمؤسسة �ال�يبقى الفعلية�أن

 للسلع�املتنازل�ع��ا؛

 من�املمكن�تقييم�مبلغ�منتجات���شطة�العادية�بصورة�صادقة؛أن�ي�ون� –

 أن�ي�ون�من�املحتمل�أيلولة�منافع�اقتصادية�مرتبطة�باملعاملة�إ���املؤسسة؛ –

– � �ي�ون ��ش�ل�أن �باملعاملة �واملتعلقة �أو�س�تحمل�ا �املؤسسة �تتحمل�ا �ال�� �الت�اليف �تقييم �املمكن من

 صادق؛

 .ال�تمثل�املبيعات�ل��ارج�خصوصيات�م��وظة�قياسا�إ���املبيعات����أرض�الوطن –

                                                           
  .6ص 1.111الفقرة�،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1
  .نفسھ  2
  6ص 2.111الفقرة�،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  3
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املنتوجات�الناتجة��أيضا�ضمن�قواعد��دراج�العامة،�طر�قة�تقييم�املا���حدد�النظام�املحاس��و   

�ا��قيقية� �بالقيمة �التقييم �اش��ط �حيث �العادية، ���شطة �من �وغ���ا �ا��دمات �أو�تقديم �املبيعات عن

  .للمقابل�املستلم�أو�املطلوب�استالمھ����تار�خ�إبرام�املعاملة

  � ��� �القرار�املؤرخ �خالل �من �املا�� �املحاس�� �النظام ��26خص �والنواتج�2008جو�لية ��عباء ،

  1:مالحظات�خاصة�تتعلق�بإدراج�ا�و���يل�ا�وذلك��التا��ب

ي��تب�عن��عباء�املب�نة�بوضوح�من�حيث�موضوع�ا�واملحتملة�بفعل�أحداث�طرأت�أو�جار�حدو��ا�من� –

إ���النتائج�عندما�تزول��سباب�ال���دعت�إ���تحول��ذه��خ��ة�و قبيل��حتمال�ت�و�ن�احتياطات،�

 ت�و���ا؛

– � �حدث �اف��اض �حالة ��� �لھ �مدونة �وضعية �مع �أو�مر��ة �مباشرة �سب�ية �إقفال�عالقة �تار�خ عند

�إعدادح �وتار�خ �التار�خ �ذلك �ب�ن �حصولھ �و�ث�ت �املالية، �السنة �املالية،��سابات �السنة ��ذه حسابات

 فإنھ�يتع�ن�ر�ط��عباء�واملنتوجات�املتعلقة�با��دث�بالسنة�املالية�املقفلة؛

– � �ع�� �أي �أو�يدرج �مستقبلية، �اقتصادية �منفعة �أي �إنتاج �عن �نفقة �توقف �بمجرد �النتائج �حساب ��

كأصل،�أو�توقفت��امل��انيةال�تتوفر�ع���شروط�إدراج�ا�����املستقبلية�انت��ذه�املنافع��قتصادية�

 .عن�موافقة��ذه�الشروط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .6ص ،5.111-2.111،�الفقرة�،�مرجع�سبق�ذكره2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1
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  املا��القواعد�العامة�للتقييم�وفق�النظام�املحاس���: طلب�الثا�يامل

�عناصر�    �لتقييم �وأساسية �مرجعية �كطر�قة �التار�خية �الت�لفة �طر�قة �املا�� �املحاس�� �النظام حدد

� �كما �املالية، �القوائم ��خرى وحسابات �التقييمية �الطرق ��عض �تطبيق �إم�انية �أيضا �للم�لف وفق� أتاح

  :شرط�محددة،�وفيما�ي���تفصيل�ذلك

  -الت�لفة�التار�خية�مدخل-املرجعية��طر�قةال: الفرع��ول 

ه�الطر�قة�ع������يل��صول�بالقيمة�املدفوعة�بتار�خ�اقتنا��ا�وتقييم�ا��صوم�أيضا�ذتقوم��  

�ع��ا �ا��اصل�الذي��شأ �طر�قة�الت�لفة�التار�خية�،�1بمبلغ��ل��ام �للمحاسبة و�عت���املدرسة�الكالسيكية

كما�يقدم�ا��طار�ع���أ��ا�الطر�قة��ك�����ة�ومالئمة�إلعداد�قوائم�مالية�تتم���باملوضوعية�و�ستقرار،�

� �الدولية �ملعاي���املحاسبة �املفا�ي�� �النق: "أ��اع�� �بمبلغ ��صول �خالل�ا �من ����ل �ال�� �الطر�قة د�تلك

�القتنا��ا �املقدم �للعوض �العادلة �بالقيمة �أو ���املدفوع، ����ل �كما �الشراء، �تار�خ �بمبلغ��� ل��امات

الغ�النقد�أو�معادالت�النقد�املتوقع�أن�تدفع�للوفاء�باالل��ام�ستلمة����مقابل��ل��ام،�أو�بمباملتحصالت�امل

�لألعمال �العادي �السياق �املحاس�،2"�� �النظام �ملتطلبات �ووفقا �املا��، �للسلع��� �التار�خية �الت�لفة تتألف

إدراج�ا����ا��سابات،�عقب�خصم�الرسوم�القابلة�لالس��جاع،��املقيدة����أصول�امل��انية�عندواملمتل�ات�

  3:والتخفيضات�التجار�ة�والت��يالت�وغ���ذلك�من�العناصر�املماثلة�مما�ي��

 بمقابل؛�سبة�إ���السلع�املك�سبة�بالمن�ت�لفة�الشراء� –

 من�قيمة��س�ام�بال�سبة�إ���السلع�املستلمة�كمسا�مة�عي�ية؛ –

 من�القيمة�ا��قيقية����تار�خ�دخول�ا�بال�سبة�للسلع�املك�سبة�مجانا؛ –

 من�ت�لفة��نتاج�بال�سبة�للسلع�وا��دمات�املنتجة�من�طرف�املؤسسة؛� –

�غ��  – ��صول �ف���ل �التبادل، �طر�ق �عن �املك�سبة �للسلع �بال�سبة �ا��قيقية��أما �بالقيمة املماثلة

 .لألصول�املستلمة،�و���ل��صول�املماثلة�بالقيمة�ا��سابية�لألصول�املقدمة�للمبادلة

  � ��� �القرار�املؤرخ ��26وضبط �للت�لفة��2008جو�لية �املحددة �والقيم �الت�اليف ��ل �حساب كيفية

  .التار�خية

                                                           
  .64صمرجع�سبق�ذكره،�بلبا���عبد�السالم�و�ن�العار�ة�حس�ن،�  1

2 �� ��ش��، �وكشرود �أم�ن �محمد �التار�خيةع�وش �الت�لفة �وموثوقية �العادلة �القيمة �مالئمة �ب�ن �املحاس�� �املعلومات �مجلة�جودة ،

  .226،�ص2019،�ا��زائر،�2،�العدد�15اقتصاديات�شمال�إفر�قيا،�املجلد�
،�)خزارتك(مجلة��قتصاد�الصنا���،��طار�التصوري��ا�ع�اس�تقييمي�ملدى�تطبيق�النظام�املحاس���املا��،�لفةحدة�متلف�وع���بوخا  3

  .155،�ص2019،�ا��زائر،�2،�العدد�9املجلد�
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�املس   �أك���الطرق �ب�ن �من �التار�خية �الت�لفة �حاليا�عت���طر�قة �القياس ��� �1تخدمة �مؤ�دو�، �س�ند

�التار�خية �الت�لفة �وموثوقية�طر�قة �وموضوعية �ثبات �من �تتم���بھ �ما �الكالسي2إ�� �ا��دل �ظل �و�� �ي�،

تواجھ�نفس�الطر�قة�عدة����تمثيل�ا��قائق��قتصادية،�ه�الطر�قة�ذالقائم�حول�مدى�قدرة�مخرجات��

� ��عدم �تتعلق �انتقادات �يتعلق �فيما �خاصة �للزمن، �ومجارا��ا �قدر مرون��ا �بمدى �ع�� ���ا الدخل�قياس

  .يقي�والتغ��ات�ا��قيقية�ال���مست�ال��وة�خالل�الدورة�املعنيةا��ق

  البديلة�التقييم�طرق : الفرع�الثا�ي

حر�ة��إليھ�أعاله،�أتاح�النظام�املحاس���املا���للم�لف�ن�ووفقا�لشروط�محددة��شارةمثلما�تمت�  

 :�ذه�الطرق�فيما�ي��القياس�والتقييم�بطرق�أخرى�غ���طر�قة�الت�لفة�التار�خية،�وتتمثل�

تب���النظام�املحاس���املا���نموذج�القيمة�العادلة�كقاعدة�تقييم�بديلة�متاحة�: القيمة�العادلةطر�قة� .1

� �وأشار�إل��ا �ا��قيقية، �بالقيمة ��سمي��ا �ع�� �واصط�� �التقييم، ��� �املا���ومسموحة �املحاس�� النظام

�للقرار� ��ول �الباب �من �الثا�ي �القسم ��26ضمن �ال�2008جو�لية �القرار�بتعر�ف ��ذا �عرف�ا �حيث ،

ه�الطر�قة�وفقا�ذعرف���،�و 3يختلف�جو�ر�ا�عن�نظ��ه�الوارد����جملة�من�املعاي���املحاس�ية�الدولية

�أعال  �القرار�املذ�ور �ذات ��� �ورد �أ��ا�هملا �" 4:ع�� �أو�املبلغ ��صل �تبادل �أجلھ �من �يتم �أن �يمكن الذي

ب�نما�،�"خصوم�من��ية�ب�ن�أطراف�ع���دراية��افية�وموافقة�وعاملة�ضمن�شروط�املنافسة��عتيادية

املبلغ�الذي�يمكن�بھ�أن�يتم�" 5:كما�ي���IAS 39عرفت�القيمة�العادلة�بموجب�املعيار�املحاس���الدو���

�تجاري  �أساس �ع�� �التعامل ��� �وراغبة �مطلعة �أطراف �ب�ن �إل��ام �أو��سو�ة �أصل �"مبادلة وظ�رت�،

� �الطر�قة ��ذه �وتقوم �التار�خية، �الت�لفة �لطر�قة �كنقيض �العادلة �القيمة �وجود�طر�قة �فرضية ع��

 .6وراغبة����ذلكإم�انية�تبادل��صول�أو��سو�ة��ل��امات�ب�ن�أطراف�مطلعة�

�النظام�   �ب�ن �العادلة �القيمة ��عر�ف �تماثل �مالحظة �يمكننا �أعاله، �إليھ �التطرق �تم �ما �ع�� بناء

ب�ن��ل��املحاس���املا���ومعاي���املحاسبة�الدولية،�وذلك�رغم�التفاوت�الزم���لظ�ور�طر�قة�القيمة�العادلة

� �الدولية، �ومعاي���املحاسبة �املا�� �املحاس�� �النظام ��و من �اش��اك�ما �ي��ر ���ذه��و�ما �التقييم �مقومات �

                                                           
1  � �قا���، �وخالد �العرا�ي �حمزة �الدولية �املحاسبة �معاي�� �ملجلس �ا��ديد �املحاس�� �املفا�يمي ��IASBطار �التقارب� �ظل �� 

  .71،�ص2015،�ا��زائر،�3،�العدد�8مجلة�الدراسات��قتصادية�واملالية،�املجلد� ،FASBمع�مجلس�معاي���املحاسبة�املالية��مر��ي�
  .373،�ص2011،�دار�املر�خ�ال�شر،�اململكة�العر�ية�السعودية،�املحاسبة�الدولية�وا�ع�اسا��ا�ع���الدول�العر�يةمحمد�امل��وك�أبو�ز�د،�� 2
  .90،�صمرجع�سبق�ذكرهقة�صغراوي�ومسعود�كسكس�وإسماعيل�قزال،�رفي� 3

�جمال  4 �وخليفا�ي �مسعود �دروا��� �املا�� �املحاس�� �للنظام �ا��زائر�ة ��قتصادية �الب�ئة �موافقة �مدى �استطالعية- ، �مجلة�-دراسة ،

  .15،�ص�2012ا��زائر،��1العدد�،�3املجلد�العدد��قتصادي،�-دراسات
،�دراسة�كيفية�القول�الرا���ب�ن�تطبيق�ال�لفة�التار�خية�والقيمة�العادلة،�وواقع�ا����النظام�املحاس���املا���ا��زائري العابدي�أحمد،�� 5

  .631،�ص�2019،�ا��زائر،�3،�العدد�4لوج�ة�نظر�محافظي�ا��سابات،�مجلة�ال�شائر�لالقتصادية،�املجلد�
  .62ص�،�رهمرجع�سبق�ذكمواز�ن�عبد�املجيد�و�ر�ري�محمد�أم�ن،�� 6
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�املا��الطر�قة �املحاس�� �النظام ��ش��ط �حيث ، � �ا��صوص �وجھ �ع�� �ال�شطة �توفر�السوق وال���ضرورة

   1:يجب�أن�تتوفر�ف��ا�الشروط�املوالية

 ؛تجا�س�العناصر�املتداولة�واملتفاوض�عل��ا����السوق  –

وجود�مش��ون�و�اعة�ع���دراية�أي�إم�انية�: 2واطالع��افي�ن�أطراف�ل�ا�الرغبة����التبادل�وع���دراية –

 ؛واطالع�بظروف�السوق�وع���استعداد�إلتمام�عملية�التبادل

 .أن�ت�ون��سعار�مش�رة�وموضوعة����متناول�ا��م�ور  –

�مداخل   �ثالثة �ع�� �العادلة �القيمة �ل��اصية��وترتكز�طر�قة �العادلة �القيمة �قياس ��� �إل��ا �س�ند

  :���النقاط�املوالية�ش�ل�من��ختصار�محل�القياس،�نذكر�ا�

�السوق  – � :مدخل �وجود �املدخل ��ذا �تطبيق �و�عتمد�يتطلب �للمقارنة، �القابلة �املعامالت �عن معلومات

�وامل�شا�� ة�ال���تخص��صول�مدخل�السوق�ع���استخدام�املعلومات�السوقية�للمعامالت�املتماثلة

 ؛3وا��صوم�محل�التقييم،�أو�مجموعة��صول�وا��صوم�املتطابقة�أو�القابلة�للمقارنة

�الدخل – �النقدية�� :مدخل �والتدفقات �املبالغ �حول �ا��الية �السوقية �التوقعات �املدخل ��ذا عكس

واملصار�ف�املمكنة�والدخل�املحتمل�التدفقات�النقدية��ل�من�املستقبلية�املقدرة،�من�خالل�خصم�

 ؛4ا��دوث�من��صل�أو��ل��ام�محل�التقييم�وفقا�للمعطيات�السوقية�ا��ار�ة

من�خالل��ذا�املدخل�يتم�قياس��صول�وا��صوم�بت�لفة�ا��صول�أو�قيام�أصول��:مدخل�الت�لفة –

�التقييم �محل �املؤسسة �وخصوم �ألصول �ومشا��ة �مماثلة �أخرى �فعال�وخصوم �باملؤسسة ،�واملوجودة

 .5حيث��عتمد��ذا�املدخل�ع���تحديد�الت�لفة�ا��ار�ة�ل��اصية�محل�القياس�والتقييم

��عرف�ا   �ال�� �املعوقات ��ش���إ�� �الدراسة، �من �ا��زئية ��ذه �ختام �القيمة��مسار ��� �طر�قة تطبيق

الطر�قة�ب�ن�النظام�املحاس���املا���ومعاي���املحاسبة�الدولية،��مقومات�العادلة����ا��زائر،�إذ�ورغم�تماثل

�ل�واسع�ونا������مختلف�بلدان�العالم،��ش�د�تطبيق�ا����ا��زائر�عدة�صعو�ات�وعراقيل�وتطبيق�ا��ش

تتعلق��ش�ل�أسا����مع�واقع�مختلف�م�ونات�الب�ئة�ا��زائر�ة��ش�ل�عام،�ومع�تد�ور�البي�ت�ن�املحاس�ية�

                                                           
  .856،�ص�مرجع�سبق�ذكرهمسعود�كسكس�وعمر�الفاروق�زرقون،�� 1
  .630،�ص�مرجع�سبق�ذكرهفراس�محمد�و�الر���تيجا�ي،�� 2
،�مجلة�ب�نھ�متطلبات�القياس�وإش�الية�التطبيق����الب�ئة�ا��زائر�ة: النظام�املحاس���املا���نحو�القيمة�العادلةقر�����ك��ة،�توجھ�� 3

  .47،�ص2019،�جامعة�سطيف،�ا��زائر،�1،�العدد��19قتصادية�وعلوم�ال�سي��،�املجلد�العلوم�
4 �� �حسان، �ع���� �وعادل �عساف �أحمد �ونافع �السرطاوي �سعيد �الفتاح �عند�عبد �فلسط�ن ��� �ا��سابات �مدققي �تواجھ �ال�� التحديات

� �العادلة �بالقيمة �الغر�ية- القياس �للضفة �ميدانية �ل-دراسة �الزرقاء �مجلة ،� �املجلد ���سانية، �والدراسات �19لبحوث �العدد ��ردن،�1، ،

  .101،�ص�2019
دراسة�لعينة�من�م�اتب�-التحديات�ال���تواجھ�املدقق�ا��ار������تدقيق�القيمة�العادلة�ثابت�حسان�ثابت�ومحمد�عبد�الواحد�غازي،�� 5

�العراقية �-التدقيق �معاي���املحاسبة �دور �حول �دو�� �ملتقى ،)IAS/IFRS/IPSAS (� �وا���ومات �املؤسسات �أداء �تفعيل �النظام�-�� اتجا�ات

  .373،�ص�2014ع���ضوء�التجارب�الدولية،�جامعة�ورقلة،�ا��زائر،�) املا���والعمومي(املحاس���



 املا�� املحاس�� النظام وفق والقياس التقييم: الثالث الفصل 

117 
 

�خاص،واملؤسسات ��ش�ل �ا��زائر�ت�ن �ق�ية �ال�وعدم �التلبية �ع�� �الب�ئة ��ذه �التطبيق�افيدرة �ملتطلبات ة

�العادلة، �القيمة �لطر�قة �املتعلق�السليم �الفصل �م�ن ��� �التفصيل �من �����ء �مناقشتھ �س�تم �و�و�ما

 .���ظل�معاي���املحاسبة�الدولية��بمقار�ة�النظام�املحاس���املا��

2. � ��نجازطر�قة �: قيمة �قيمة��� ��ش���طر�قة �حيث �العادلة، �القيمة �لطر�قة �ومشا��ة �قر�بة طر�قة

إذا�ما�تم�التنازل�عن�عليھ����الوقت�الرا�ن���نجاز�بال�سبة�لألصول�إ���املبلغ�الذي�يمكن�ا��صول 

��ذا�صل�  �إلطفاء �املؤسسة �طرف �من �ي�تظر�دفعھ �الذي �املبلغ �تمثل �ف�� �ل��صوم �بال�سبة �أما ،

�فطر  �وعليھ ��نجاز�ا��صم، �قيمة �ذلك��قة ��� �آخذين �العملية، �طر�� �ب�ن �يحدد �مبلغ �عن �عبارة ��

�السائدة �السوق �املنافسة��بظروف �أساس �ع�� �قائمة �حرة �سوق �إ�� �مباشرة �الرجوع �إلزامية دون

العادية،�كما�يمكن�للمبلغ�املحدد�وفقا�ل�ذه�الطر�قة�أن�يز�د�أو�يقل�عن�القيمة�املحاس�ية�الصافية�

��،�مما�يقودنا�إ���است�تاج�أن��ذه�الطر�قة�ورغم�أ��ا�ال�تتماثل�مع�طر�قة�القيمة�العادلة�للعنصر�املع

 ؛1تتأثر��ش�ل��س�����ذه��خ��ةإال�أ��ا����مدى�تأثر�ا�بأوضاع�السوق،�

لتقدير�سيولة��موال�املستقبلية�املنتظرة�من�استعمال����القيمة�املحينة��:القيمة�النفعيةطر�قة� .3

القيمة�النفعية����جانب�مثل�ت،�ب�نما�ت2متواصل�والتنازل�عنھ������اية�مدة��نتفاع�بھأصل��ش�ل�

� �النقدية �التدفقات �صا�� �خصم �عند �عليھ �نحصل �الذي �املبلغ ��� �واملنتظر�منح�ا�ا��صوم ا��ارجة

 .3إلطفاء�ا��صم�املع������إطار�ال�شاط�العادي

  املحاس���املا��تد�ي�قيمة�التث�يتات�وفق�النظام�: الفرع�الثالث

العامة�للتقييم�ضرورة�إعادة�النظر����قيم�التث�يتات�ضمن�القواعد��لنظام�املحاس���املا��أوجب�ا  

�ع��� �تدل �أو�خارجية �داخلية �مؤشرات �ظ�ور �حالة �و�� �أنھ �ع�� �القواعد ��ذه �ونصت �سنة، ��ل ��اية

�تث �تقييم �إعادة �املؤسسة �ع�� �يجب �فإنھ �ما، �تث�يت �قيمة �انخفاض �قيم�ا���يتا��ااحتمال �تكييف �غرض

،�وفيما�ي���جملة�ما�ورد����النظام�املحاس���املا���حول��ذه�4قيم�ا��قيقية�ل�ذه�التث�يتاتالصافية�مع�ال

  5:النقطة

                                                           
مجلة��،تطبيق�النظام�املحاس���املعياري�الدو������ا��زائر�ودوره����تطور�نظام�التوقعات����املؤسسات�ا��زائر�ةلطرش�الطا�ر،�� 1

  .124،�ص2016،�ا��زائر،�2العدد��،1املجلد��البحوث����العلوم�املالية�واملحاس�ية،
  .7ص،�6.112 الفقرةمرجع�سبق�ذكره،�،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  2
  .124،�صمرجع�سبق�ذكرهلطرش�الطا�ر،�� 3
،�مجلة�- دراسة�تحليلية-املحاس���املا���ع���إدارة�الن�يجة�أثر�التقديرات�املحاس�ية����ظل�النظام�عادل�بو��ن�ب�والطيب���ي��،�� 4

  .307،�ص�2019ا��زائر،�،�4،�العدد�6الدراسات�املالية�واملحاس�ية�و�دار�ة،�املجلد�
  .7ص،�11.112-7.112 الفقرةمرجع�سبق�ذكره،�،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  5
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عندما�ت�ون�القيمة�القابلة�للتحصيل�ألي�أصل�أقل�من�قيمتھ�املحاس�ية�الصافية�لال�تالك،�يجب� –

للتحصيل�املتعلقة�باألصل،�و�ش�ل�املبلغ�الناتج�عن�الفرق�بي��ما��إرجاع��ذه��خ��ة�إ���القيمة�القابلة

 خسارة����القيمة؛

���حسابات�املجموعة��العبءإدراج�صل�املع����و�� �بانخفاضأصل��تث�ت�خسارة�القيمة�املتعلقة�بأي –

 السادسة؛

�زوا – �ع�� �تدل �مؤشرات ��ناك ��انت �إذا �للتحصيل �القابلة ��صل �تقدير�قيمة �املؤسسة �أو��عيد ل

 انخفاض�خسارة�القيمة�املث�تة����الدورات�السابقة�بما�يتوافق�مع�ذلك؛

�حساب   – �ضمن �كنواتج �ب���يل�ا �القيمة �خسارة �النظام��س��جع �ووضع �السا�عة، �املجموعة ات

املحاس���املا�������ذه�ا��الة�شرط�أن�ت�ون�القيمة�املحاس�ية�لألصل��عد�اس��جاع�خسارة�القيمة�ال�

�القيمة �قيمة��تتجاوز �خسارة �أي �تحدث �لم �إذا �ما �حالة ��� �تحديد�ا �تم �قد �ال�� �لألصل املحاس�ية

 لألصل����السنوات�املالية�السابقة؛

من�نفس��27.121و�20.121ت�ن�فقر إ���ال�2008جو�لية��2ملؤرخ����من�القرار�ا�11.112ة�فقر أحالت�ال –

�التث� �إدراج �وكيفية �التقييم �إعادة �طر�قة �يخص �فيما �وذلك ����القرار، �واملعنو�ة �العي�ية يتات

 .ا��سابات��عد�خصم���تال�ات�وخسائر�القيمة

�ش���إ���أن�القيمة�القابلة�للتحصيل����ظل�النظام�املحاس������ختام��ذه�ا��زئية�من�الدراسة،�  

�تقدير�ما،�ولم�يو���ذات�النظام�كيفية�1املا��،����القيمة��ك���ب�ن�سعر�البيع�الصا���والقيمة�النفعية

،�مكتفيا�بذكر��عض�القواعد�العامة�واملوجزة�بخصوص�ذلك،�كما�نالحظ�تكر�س�النقاط�بالش�ل�ال�ا��

�املحاس��� �النظام �وفق �املرجعية �التقييمية �الطر�قة ��� �التار�خية �الت�لفة �طر�قة �أن �ل�ون �أعاله الواردة

  .املا��

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .307ص�مرجع�سبق�ذكره،�عادل�بو��ن�ب�والطيب���ي��،�� 1
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  وفق�النظام�املحاس���املا�� تقييمالإلدراج�و لة�القواعد�ا��اص: املبحث�الثالث

�املحا   �النظام �لفرق �العامة �القواعد �ب�ن �املا�� �املذ�ور س�� �ا��اصة�لتقييم �والقواعد �سالفا ة

� �العامة، �للقواعد �مكملة �كقواعد ��خ��ة ��عت����ذه �حيث �طر�قة�للتقييم، �املا�� �املحاس�� �النظام وحدد

طرق�تقييمية� املؤسسة،�كما�أتاح�للم�لف�ن�حر�ة�اختيارالت�لفة�التار�خية�كقاعدة�عامة�لتقييم�أصول�

�معينة �شروط �توفرت �إذا �أخرى �املا���،1بديلة �املحاس�� �النظام �ومعا��ة� وصنف�وأورد �تقييم طرق

كما�تضمن�،�2008جو�لية��26التث�يتات�ضمن�طرق�التقييم�ا��اصة�ال���وردت�ضمن�القرار�املؤرخ����

�بت �القرار�العناصر�املتعلقة ��خرى،�ذات �والدائنة �املدينة �ا��سابات �من �وغ���ا �املخزونات �ومعا��ة قييم

  :وال���سنحاول�تفصيل�ا�من�خالل�ما�ي��

  التث�يتات�وفق�النظام�املحاس���املا��: املطلب��ول 

�أصبح�   �إذ �السابق، �املحاس�� �املخطط �عن �للتث�يتات �تص�يفھ ��� �املا�� �املحاس�� �النظام اختلف

�التث�يتات� �وتصنف �الدولية، �معاي���املحاسبة �مع �يتماثل �املا�� �املحاس�� �النظام �ظل ��� ��صول تص�يف

م�لف��ة�تتجاوز�السنة�وال���تقتن��ا�املؤسسة��غرض��ستخدا) العي�ية�واملعنو�ة�واملالية(بمختلف�أنواع�ا�

�و  �الغ���جار�ة، ��صول �ضمن ��صول �مف�وم �تطور �إذ �الفكر�املحاس��، �تطور مطلع��التث�يتات�تعرفمع

،�ل�ستمر�تطور�"تلك�العناصر�ال���تمتلك�ا�املؤسسة�وال���ست�تج�تدفقا�مستقبليا" 2:ع���أ��االقرن�ا��ا���

منافع�اقتصادية�مستقبلية�محتملة�تم�ا��صول�" 3:ذات�املف�وم�لغاية�أن�أصبحت��صول��عرف�كما�ي��

� �قبل �من �عل��ا �أو�السيطرة �سابقة�ةمعين�مؤسسةعل��ا �أو�أحداث �ملعامالت �النقاط"ن�يجة �خالل �ومن ، 

  .ملوالية�سنحاول�تفصيل�التث�يتات�وفق�النظام�املحاس���املا��ا

  وفق�النظام�املحاس���املا���واملعنو�ة�تث�يتات�العي�يةال: الفرع��ول 

�امللموسة�ال���": �عرف�التث�يتات�العي�ية�بموجب�النظام�املحاس���املا���ع���أ��ا   تلك�املوجودات

�وتقديم ��نتاج، ��غرض �املؤسسة �يتوقع��تحوز�ا �وال�� �إدار�ة، �ألغراض �و�ستعمال �و�يجار، ا��دمات،

وتندرج��التث�يتات�العي�ية�ضمن�حسابات�،�4"أن��ستخدم�ا�املؤسسة�لف��ة�تتجاوز�السنة�املالية�الواحدة

�مدون ��� �الثانية �املا��،املجموعة �املحاس�� �النظام �حسابات �العامة� ة �للقاعدة �العي�ية �التث�يتات وتخضع

  .�صول����ا��سابات�وال���سبق�أن�ذكرنا�ا����مواضع�سابقة�من�الدراسةإلدراج�

                                                           
  856،�ص�مرجع�سبق�ذكرهمسعود�كسكس�وعمر�الفاروق�زرقون،�� 1

2 Indra Abeysekera, Accounting for Intellectual assets and liabilitties, Journal of Human Resource 
Costing & Accounting, Vol 7, N° 3, Australia, 2003,p4-5. 
3 Mawih K. Al Ani, Effects of Assets Structure on the Financial Performance: Evidence From 
Sultanate of Oman, Journal of US-China Public Administration,vol 11, N°2, USA, 2014, p171. 

  .8ص،�1.121ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  4
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تلك��صول�القابلة�للتحديد�" 1:�عرف�التث�يتات�املعنو�ة�بموجب�النظام�املحاس���املا���ع���أ��او   

� �مثال �م��ا �واملقصود �العادية، �أ�شط��ا ��� �واملستعملة �املراقبة �وغ���املادية، �غ���النقدية ت�املحال ش�رة

�ومصار�ف� �و�عفاءات، ��خرى، ��ستغالل �أو�رخص �املعلوماتية �و�رامج �والعالمات، �املك�سبة، التجار�ة

،�كما�عرفت�التث�يتات�املعنو�ة�أيضا�وفق�ذات�النظام�كما�"تنمية�حقل�منج���موجھ�لالستغالل�التجاري 

مؤسسة�ما�من�أجل��نتاج�ومن����أصول�غ���نقدية،�قابلة�للتعر�ف�وال�مع���مادي�ل�ا،�تحوز�ا�" 2:ي��

،�وتقارب�التعر�ف�ن�السابق�ن�مع�"أجل�تقديم�السلع�أو�ا��دمات،�والتأج���أو��ستعمال�لألغراض��دار�ة

شرط�ن�����ش�ل�جو�ري،�والذي�نص�ع���ضرورة�توفر��IAS 38التعر�ف�الوارد����معيار�املحاسبة�الدو���

�امل �3عنو�ةالتث�يتات �سيطرة �أول�ما �تدفقات�، �ع�� �املؤسسة �حصول �توقع �وثان��ما �التث�يت �ع�� املؤسسة

،�كما�تخضع�التث�يتات�املعنو�ة�للقاعدة�العامة�إلدراج�4نقدية�مستقبلية�جراء�استغالل�التث�يت�املعنوي 

  .�صول����ا��سابات�ال���سبق�التطرق�إل��ا

  املحاس���املا��وفق�النظام��واملعنو�ة�التقييم��و���للتث�يتات�العي�ية: أوال

�العي�ية   �التث�يتات �تقييم �الشراء�واملعنو�ة�يتم �عند �التار�خية �الت�لفة �الت�لفة�بطر�قة �و�شتمل ،

� ��صل ���ا ����ل �التجار�ة�ال�� �التخفيضات �اقتطاع ��عد �الشراء �ثمن �ع�� �مرة �ألول �دفاتر�املؤسسة ��

يصال��صل�إ���موقع�املس��جعة،�و�عباء�املباشرة�إل �وا��صم،�مضافا�إل��ا�حقوق�ا��مارك�والرسوم�غ�� 

�وإرجاع�املوقع��إضافةاستغاللھ�وجعلھ����موضع��ستخدام،� �التفكيك �عد���و���حالتھ�إ��إ���ت�اليف

�الشراء �اتفاقية �ضمن �ذلك ��ان �إن ��صل ��دار�ة5زوال �واملصار�ف �العامة �املصار�ف �تدرج �وال ،�،

��ن �الومصار�ف ��� �املؤسسة�طالق �أنتج��ا �ال�� �للتث�يتات �بال�سبة �أما �الت�اليف، ��ذه �ضمن �شاط

،�وتضاف�إل��ا�ت�لفة�تفكيك�لنفس�ا،�فإن�ت�لف��ا�تتضمن�ت�لفة�العتاد�واليد�العاملة�وأعباء��نتاج��خرى 

��ش �أو�التجديد �التفكيك ��ذا ��ان �إذا �املوقع �تجديد �أو�ت�لفة �بھ ��نتفاع �مدة �انقضاء �عند �ل�التث�يت

  . 6إلزاما�للمؤسسة

���معا��ة�النفقات�الالحقة�املتعلقة�بالتث�يتات�العي�ية�أو�املعنو�ة،��فصل�النظام�املحاس���املا��   

ضمن�ا��سابات����ش�ل�أعباء�مستحقة�خالل�السنة�املالية�إذا��انت�تمكن�من�إذ�تدرج��ذه�النفقات�

تدرج�نفس�النفقات����ش�ل�تث�يتات�وتضاف�إ���قيمة��صل�اس��جاع�مستوى�نجاعة��صل�فقط،�ب�نما�

                                                           
  .8،�ص2.121ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1
  .86ص،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  2
  .IAS 38  �صول�غ���امللموسة�الثامن�والثالثون �املعيار�املحاس���الدو��� 3

4 �� �الز�راء، �فاطمة �وعيا��� �كمال �سماش �غ���امللموسة ��صول �عن �املحاس�� �و�فصاح �القياس �املعاي���املحاس�ية�(تحديات �ظل ��

  .46،�ص2019،�ا��زائر،�1،�العدد�7،�مجلة�الت�امل��قتصادي،�املجلد�)SCFالدولية�والنظام�املحاس���املا���
قييم�التث�يتات�حسب�معاي���املحاسبة�الدولية����أ�مية�تطبيق�طرق�تعبد�الكر�م�شناي�و�خضر�لقليطي�ومحمد�عالء�الدين�جناي،�� 5

  .66-65،�ص2018،�ا��زائر،�1العدد�،�6املجلد�،�مجلة�املستقبل��قتصادي،�تحس�ن�جودة�املعلومات�املحاس�ية
  .8ص،�5.121ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  6
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للمنافع��قتصادية�املستقبلية�مقارنة�إذا��انت�ترفع�من�القيمة�املحاس�ية�لتلك��صول،�من�خالل�رفع�ا�

باملستوى��ص���ل�ا،�كما�عدد�النظام�املحاس���املا���جملة�من��مثلة�املتعلقة�بالتحس�نات�ال���تق����

  1:يق�ز�ادة�املنافع��قتصادية�املستقبلية�كما�ي��إ���تحق

 �عديل�وحدة��نتاج�الذي��سمح�بإطالة�مدة�نفع�ا�أو�ز�ادة�قدر��ا��نتاجية؛ –

 تحس�ن�قطع��الت�الذي��سمح�با��صول�ع���تحس�ن�جو�ري�لنوعية��نتاج�أو�إنتاجية�املؤسسة؛ –

  .العملياتية�املعاينة�مسبقا�تخفيضا�جو�ر�اتب���أساليب�إنتاج�جديدة��سمح�بخفض�الت�اليف� –

��ص   �تجميع ��� �عل��ا ��عتمد �ال�� �املبادئ �املا�� �املحاس�� �النظام �وحدد �العي�ية �ول أو�واملعنو�ة

  2:الفصل�فيما�بي��ا�كما�ي��

�عت���العناصر�ذات�القيمة�الضعيفة��س�يا،�كأ��ا�مس��لكة�تماما����السنة�املالية�ال����ستخدم�ف��ا،� –

 إدراج��ذه�العناصر����ش�ل�تث�يتات؛وال�يتم�

��ان� – �إذا �ا��صوصيات �ذات �الصيانة �ومعدات �الغيار �قطع ��ل �التث�يتات �حسابات �ضمن تدرج

�و�انت �أخرى، �عي�ية �بت�ب�تات �مرتبط �مالية��استعمال�ا �سنة �ألك���من �استخدام�ا �تنوي املؤسسة

 واحدة؛

�عا���م�ونات�تث�يت�عي���ع���أ��ا�عناصر�وتث�يتات�منفصلة�إذا��انت�مدد��نتفاع���ا�مختلفة،�أو� –

 �انت�توفر�منافع�اقتصادية�حسب�وت��ة�مختلفة؛

انت��سمح�للمؤسسة�برفع�بال�سبة�لألصول�املرتبطة�بالب�ئة�و�من�فإ��ا��عا���كتث�يتات�عي�ية�إذا�� –

� ��قتصادية �قياسا�املستقبليةاملنافع �أخرى �عدم� ألصول �حالة ��� �عليھ �ا��صول �يمكن ��ان �ما إ��

 .اك�سا��ا

  وفق�النظام�املحاس���املا���واملعنو�ة�إ�تالك�التث�يتات�العي�ية: ثانيا

أعطى�النظام�املحاس���املا���لال�تالك��عدا�يتقارب�بموجبھ�مع�املرجع�املحاس���الدو��،�من�خالل�  

� �ج�ة، �من �القانو�ي �الش�ل �ع�� ��قتصادي �الواقع �أحقية �بمبدأ �بالنفقات�ر�طھ ��يرادات �مقابلة ومبدأ

�أتاح�للم�لف�ن�حر�ة�اختيار�طمن�ج�ة�أخرى �املتعلقة�بنفس�السنة�املالية ر�قة�ومعدالت���تالك�،�كما

املنافع��قتصادية�املرتبطة�بأصل�اس��الك�" 4:،�وعرف�النظام�املحاس���املا�����تالك�ع���أنھ3املناسبة

�أو�معنوي  �املحاس�،عي�� �القيمة ��� �مدمجا ��ان �إذا �إال �كعبء �حسابھ �املؤسسة�و�تم �أنتجتھ �ألصل �ية

                                                           
  .9- 8ص،�6.121ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1
  .8ص،�4.121 فقرةال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  2
3 �� �إبرا�يم، �بورنان �ا��زائر�ة �املؤسسة��قتصادية ��� �املادية �للتث�يتات ��قتصادي �مدير�ة�- ��تالك �مؤسسة�سونطراك �حالة دراسة

  .130،�ص�2015،�ا��زائر،�1،�العدد�6،�املجلد�-العدد��قتصادي- ،�مجلة�دراسات-الصيانة�باألغواط
  .9ص،�7.121 فقرةال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  4
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حيث�يوزع�املبلغ�القابل�لال�تالك�ع���املدة�النفعية�لألصل�مع�مراعاة�القيمة�املتبقية�املحتملة��،"لنفس�ا

�عند ��صل �لھ ل�ذا �النفعية �املدة �أ��ا ،��1اية �ع�� �املتبقية �القيمة �يرتقب�" 2:و�عرف �الذي �الصا�� املبلغ

لألصل�عند�انقضاء�املدة�النفعية�لھ�و�عد�طرح�ت�اليف�ا��روج�املنتظرة،�وغالبا�ما�ت�ون�ا��صول�عليھ�

�غ���معت��ة �القيمة �"�ذه ��عبارة �و�قصد �" غ���معت��ة"، ��س�يا، �منخفضة �ت�ون �قيم��ا �النظام�و أن حدد

  :ت�وذلك�كما�ي��معا��ة���تال�ااملحاس���املا���جملة�من�املبادئ�ال���يجب�أن�تأخذ��ع�ن��عتبار�عند�

��تالك�تطور�اس��الك�املؤسسة�للمنافع��قتصادية�ال���يدر�ا��صل�بوت��ة��عكس� :طرق���تالك .1

�املعتمدة ���تالك �طر�قة �ع�� �بناء �3تحدد �اختيار�أحد�، �حر�ة �للم�لف �املا�� �املحاس�� �النظام وأتاح

� �املسموحة، ���تالك �طرق �ا��طية �للطر�قة �الطر�قة�) الثابتة(فباإلضافة �كال�من �النظام ��ذا يق��ح

� �بديلت�ن، �كطر�قت�ن ��نتاج �وحدات �وطر�قة �طر�قة�املتناقصة �بتعر�ف �النظام �ذات �اكتفى ب�نما

��تالك�امل��ايد�دون��شارة�إ���إم�انية��عتماد�ع����ذه�الطر�قة،�كما�حدد�النظام�املحاس���املا���

��طر�قة �كطر�قة �ا��طي �اس��الك���تالك �تطور �تحديد �من �التمكن �عدم �حالة ��� �التطبيق إلزامية

جملة�من�املفا�يم�املتعلقة�بطرق���تالك��كما�حدد،�4املؤسسة�للمنافع��قتصادية�بصورة�صادقة

 5:وذلك�كما�ي��سالفة�الذكر�

�ا��طي – ���تالك � :طر�قة �املنافع �اس��الك �بموج��ا �طول�و�تم �م�ساو�ع�� ��ش�ل �لألصل �قتصادية

 ؛السنو�ة����ظل��ذه�الطر�قة ��تالك،�إذ�ت�ساوى�جميع�أقساط�الف��ة�النفعية

��نتاج – �وحدات ��:طر�قة �يتم ���م�بموج��ا �مع �ي�ناسب ��ش�ل �لألصل ��قتصادية �املنافع اس��الك

ملا���ولم�تكن�موجودة�من�قبل����أو��نتاج،�و���طر�قة�حديثة�ت�نا�ا�النظام�املحاس���ا��ستعمال

 ظل�املخطط�املحاس���الوط��؛

�املتناقص – ���تالك �بطر�ق�:طر�قة �لألصل ��قتصادية �املنافع �اس��الك �يتم �الطر�قة، �ل�ذه ة�وفقا

 متناقصة�ع���طول�مدتھ�النفعية؛

�امل��ايد – ���تالك � :طر�قة �من �و�تم �املتناقص، ���تالك �لطر�قة �املعاكسة �الطر�قة خالل�ا�و��

�النظام� �واكتفى �النفعية، �مدتھ �امتداد �ع�� �م��ايدة �بطر�قة �لألصل ��قتصادية �املنافع اس��الك

 .تحديد�مف�وم��ذه�الطر�قة�دون��شارة�إ���إم�انية�تطبيق�ااملحاس���املا���ب

                                                           
  .9ص،�7.121ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1

2 �� �مصطفى، �املحاس�يةعوادي � املعا��ة �املا�� �املحاس�� �النظام �حسب �التث�يتات �حاالت( SCFإل�تالك �دراسة �الدراسات�)مع �مجلة ،

  .126،�ص2012،�ا��زائر،�1العدد�،�5املجلد��قتصادية�واملالية،�
اقتصادية��ة�أبحاث،�مجلدراسة�تحليلية�ملدى�مسايرة�النظام�ا��با�ي�ا��زائري�للنظام�املحاس���املا��بن�توتة�قندز�وحكيم�براضية،�� 3

  .338،�ص�2015،�ا��زائر،�2 العدد،�9املجلد�وإدار�ة،�
4 �� �مرحوم، �ا��ب�ب �محمد �املا�� �املحاس�� �مبادئ؟�-النظام �محاسبة �أم �قواعد �محاسبة �املجلد �واملالية، ��قتصاد �مجلة ،4� �العدد ،2�،

  .207،�ص2018ا��زائر،�
5 �� �مصطفى، �عوادي ��� �والتقييم �املحاس�� �ال���يل �قواعد �ا��زائري �املا�� �املحاس�� �وتحليلية-النظام �قانونية ��ج��اد�-دراسة �مجلة ،

  .451،�ص2012،�ا��زائر،��2العدد�،�1املجلد�للدراسات�القانونية�و�قتصادية،�
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عة����ختام��ذه�ا��زئية�من�الدراسة��ش���إ���أن�اختيار�طر�قة���تالك�املناسبة��س�ند�إ���طبي  

�صل�املع���بدرجة�أساسية،�إذ�يجب�ع���املؤسسة�إتباع�طر�قة�منطقية�يرا���ف��ا�التناقص����قدرة�

�صل��نتاجية،�و�ش�ل�عام�يتم�إعداد�مخطط�إ�تالك��صل�عند�دخولھ�للمؤسسة�و�داية�استغاللھ�

استغالل��ظروفتتغ���حتمل�أن�وفقا�للتقديرات��ولية�املرتبطة�بوت��ة��ستغالل�واملدة�النفعية،�ومن�امل

��غ���و  �صل �حدوث �إ�� �بالضرورة �ستؤدي �و ال�� �بھ �املرتبطة ��قتصادية �املنافع �اس��الك �وت��ة مدتھ����

ففي�حالة�،�1الدراسة�الدور�ة�للمدة�النفعية�لألصلأو����النظام�املحاس���املا���بضرورة�النفعية،�لذلك�

� �من �املنتظرة �للوت��ة �م�م ��عديل �التوقعات�حدوث ��عدل ��صول، �تلك �عن �الناتجة ��قتصادية املنافع

،�و�ضبط�املبلغ�والتقديرات�بما�ي�ناسب�مع�ذلك،�و�درج����ا��سابات�كأنھ��غي������التقديرات�املحاس�ية

  .2املخصص�ال�تال�ات�السنة�املالية�والسنوات�املستقبلية�وفقا�لألساس�ا��ديد

 وفق�النظام�املحاس���املا���يتاتا�تالك�التث�مالحظات�أخرى�تتعلق�ب .2

،�جملة�من�املبادئ�الواجبة�التطبيق�2008جو�لية��26املؤرخ����القرار��حددإ���ما�سبق��إضافة  

  3:وذلك��التا�� نذكر�م��ا�ما�يتعلق�بالتث�يتات�العي�ية،

�لو  – �ح�� �منفصل ��ش�ل �عل��ا �املحاسبة �و�تم �متمايزة، �أصول �أ��ا �ع�� �واملبا�ي ��را��� تم���عا��

اقتناؤ�ا�معا،�إذ��عت���املبا�ي�أصوال�قابلة�لال�تالك�ب�نما��عد��را����أصوال�غ���قابلة�لال�تالك����

 العادة؛

تحذف�التث�يتات�العي�ية�واملعنو�ة�من�ا��سابات�عند�خروج�ا�من�املؤسسة�أو�عندما�ي�ون�التث�يت� –

من��منفعة�اقتصادية�مستقبلية�ال خارج��ستعمال�بصورة�دائمة،�ولم��عد�املؤسسة�ت�تظر�منھ�أي�

 ؛استعمالھ�وال�من�خروجھ�الحقا

– � �معنوي �تث�يت �ألي �النفعية �املدة �أال�تتجاوز �مدة�4عاما�20يف��ض ��� ���تالك �حصول �حالة �و�� ،

 .5املالية�ائمو ق،�فإن�املعلومات�ا��اصة�بذلك�تقدم����م��ق�التماماأطول�أو�عدم�حصولھ�

  

  

                                                           
  .311،�مرجع�سبق�ذكرهمحمد�فيصل�مايده�وجمال�خ�شور،�� 1
  .9ص،�8.121 فقرةال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  2
  .9ص،�10.121-9.121ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  3
،�2016،�ا��زائر،�1العدد��،3املجلد��،�مجلة�البديل��قتصادي،محاسبة��صول�املعنو�ة�وفق�النظام�املحاس���املا��عدنان�مقدم،�� 4

  .39ص
�صول�غ���امللموسة�ب�ن�النظام�املحاس���املا���واملعاي���املحاس�ية�الدولية�مدى�توافق�محاسبة�شر�ط�صالح�الدين�وحفاصة�أمينة،�� 5

،�2018،�ا��زائر،�1،�العدد3مجلة�البحوث����العلوم�املالية�واملحاس�ية،�املجلد��،-دراسة�حالة�مؤسسة�ال�ضاب�العليا�الر�اض�سطيف-

  .193ص
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  للتث�يتات�العي�ية�وفق�النظام�املحاس���املا��ا��االت�ا��اصة�: ثالثا

  � ��� �القرار�املؤرخ �خالل �من �املا�� �املحاس�� �النظام ��26تضمن �خاصت�ن��2008جو�لية حالت�ن

�املوظفة� �العقارات �من ��ل �إ�� �مختصرة ��خ���إشارة ��ذا �ضمن �ورد �إذ �العي�ية، �التث�يتات �من بنوع�ن

  :لكو�صول�البيولوجية،�وفيما�ي���تفصيل�ذ

و���السلع�العقار�ة�املحتجزة�من�طرف�املالك�أو�املستأجر���� :ا��االت�ا��اصة�بالعقارات�املوظفة .1

�التمو�����يجاري��غرض�تلقي� �،�وتتمثلإيجارات�أو�تثم�ن�قيمة�رأس�املال�أو��ثن�ن�معاإطار�عقود

�ا����املدى�الطو�ل�أو�املبا�ي�����را����املقتناة�من�أجل��ستفادة�من�ارتفاع�قيم��العقارات�املوظفة

،�ووفقا�ملتطلبات�النظام�املحاس���املا���يجب�أن�ال�تأج���ا�أو�جزء�من�مب���أو�كال�ما�معاال���يتم�

ت�ون�عقارات�التوظيف�موج�ة�لالستغالل�����نتاج�أو�تقديم�السلع�وا��دمات�أو��غراض��دار�ة�

النقاط�املتعلقة�بتقييم��2008جو�لية��26القرار�املؤرخ����وحدد� ،1أو�البيع����إطار�ال�شاط�العادي

 2:العقارات�املوظفة�كما�ي��

– � ��و��بال�سبة � :التقييم �املوظفة �العقارات �وأن�تقيم �سبق �وال�� �العي�ية، �التث�يتات �مثل �البداية ��

 أشرنا�إ���طرق�تقييم�ا�فيما�سبق؛

نص�النظام�املحاس���املا���ع���أنھ�و�عد�أن�يتم�إدراج�العقارات�املوظفة�����:بال�سبة�للتقييم�الالحق –

 :عن�طر�ق�إحدى�الطرق�املواليةا��سابات��ولية�باعتبار�ا�تث�يتات�عي�ية،�يمكن�القيام�بتقييم�ا�

 الت�لفة�� �طر�قة �يمثل �و�و�ما �خسائر�القيمة، �ومجموع ���تال�ات �مجموع �م��ا �مطروح �بت�لف��ا إما

 ار�خية؛الت

 أو�ع���أساس�قيم��ا�ا��قيقية�و�و�ما�يمثل�طر�قة�القيمة�العادلة. 

�املحا – �والطرق �السياسات �اختيار�وتطبيق ��� �الثبات �ملبدأ �املا���تحقيقا �املحاس�� �النظام �فرض س�ية،

العقارات�املوظفة�إ���ح�ن�خروج�ا�من�التث�يتات�أو�إ���ح�ن��غي���طر�قة�املختارة�ع���جميع�التطبيق�

 وج�ة�تخصيص�ا؛

– � �العادلة �القيمة �لطر�قة �اختيار�املؤسسة �حالة �التوظيف،�� �عقارات �تقييم تحديد��عل��ا��عذر و  ��

�ا��قيقية �طر�قة��القيمة �حسب �ا��سابات ��� ��خ���يدرج ��ذا �فإن �العقارات، ��ذه �ألحد الصادقة

�سباب� ،�إضافة�إ��الت�لفة�التار�خية،�وتقدم�معلومات�عن�ذلك����امل��ق�الذي�يخص�وصف�العقار

 لقيمة�ا��قيقية�غ���مطبقة؛ال���جعلت�طر�قة�ا

�إذ� – �التوظيف، �لعقارات �ا��قيقية ��غ���القيمة �حالة ��� �القيمة �خسائر�أو�فوائض �ا��سابات ��� تدرج

 . يجب�أن��عكس�القيمة�ا��قيقية�ا��الة�الواقعية�عند�تار�خ�إقفال�السنة�املالية

                                                           
،�مجلة�الدراسات��قتصادية�املحاس���املا������تقييم�التث�يتات�املادية�واملعنو�ةأثر�تطبيق�النظام�شناي�عبد�الكر�م�وعقاري�مصطفى،�� 1

  .77،�ص2016،�ا��زائر،�2د�عد،�ال9جلد�واملالية،�امل
  .10ص،�18.121-17.121 فقرة�ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  2
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تماثل��املا���ا��زائري �سة�يمكننا�ا��كم�ع���أن�النظام�املحاس�����ختام��ذه�ا��زئية�من�الدرا  

�ش�ل�كب���مع�معاي���املحاسبة�الدولية�فيما�يتعلق��عقارات�التوظيف،�حيث�اش��ك��ل�م��ما�مع��خر����

بأي�ش�ل�من�جو�ر�ا�العناصر�ا��و�ر�ة�املتعلقة���ذه��خ��ة،�إذ�أن�النظام�املحاس���املا���لم�يتعارض�

،�و�و�ما��عد�خطوة�إيجابية�نحو�2IAS 40و��1IAS 16ش�ال�مع�مضمون�املعيار�ن�املحاس�ي�ن�الدولي�ن�

 . التقارب�املحاس���ا��زائري�مع�املرجع�الدو��

�البيولو�� .2 �باألصل �ا��اصة �البيولو����عرف :ا��االت �أنھ��صل �يمر�" 3:ع�� ،��� �أو�نبات حيوان

ووفقا�للنظام�املحاس���،�"أو�أصل�بيولو���آخر�عملية�تحول�بيولو���من�أجل�إنتاج�منتجات�فالحية�

�البيولوجية ��صول �تقييم �يتم �إقفال��املا��، ��ل �تار�خ �و�� ��و�� �للمرة �ا��سابات ��� �إدراج�ا عند

�املقدر  �املصار�ف �م��ا �مطروح �ا��قيقية �بقيمتھ �تقدير�ل��سابات �يمكن �لم �إال�إذا �البيع �نقطة ��� ة

�بت�لفتھ� �البيولو�� ��صل ��ذا �تقييم �يتم �ا��الة، ��ذه �مثل �و�� �صادقة، �بصورة �ا��قيقية قيمتھ

عن��غ���وخسائر�القيمة،�و�ث�ت��ل�من�الر�ح�أو�ا��سارة�الناتجان����تال�اتمنقوصا�م��ا�مجموع�

 .4القيمة�ا��قيقية

  � ��ش���إ�� �الدراسة �من �ا��زئية ��ذه �ختام ��� �يختلف �لم �املا�� �املحاس�� �النظام �أن عن�جو�ر�ا

،�و�و��مر�الذي��عد�إيجابيا��5يةسواء����طرق�التقييم�أو�املعا��ة�املحاس IAS 41املعيار�املحاس���الدو���

  .معاي���املحاسبة�الدولية����إطار�الس���نحو�التقارب�مع

  وفق�النظام�املحاس���املا���واملعنو�ة�الالحق�للتث�يتات�العي�يةالتقييم�: را�عا

عملية�إعادة�التقييم،�و�عرف��ذه��خ��ة�ع��� واملعنو�ة�يقصد�بالتقييم�الالحق�للتث�يتات�العي�ية  

ل�ي�تق��ب�من�القيمة�العادلة�أو�ا��ار�ة�ل�ا،�و���تب�ع���عملية��للتث�يتات�الدف��ية�القيمة�عديل�: "أ��ا

التقييم�أن�تصبح�قيمة��صل��عد�إعادة�تقييمھ�أك���أو�أقل�من�قيمتھ�الدف��ية�قبل�إعادة�تقييمھ،�إعادة�

 
ً
ونص�النظام�،�6"أساسيا�لتقييم��صول�الغ���جار�ة�و�عت���استخدام��سعار�ا��ار�ة����تار�خ�التقييم�مبدأ

بانتظامية�ودور�ة��افية،�وذلك�ح���ال�تختلف��التقييم�إعادةاملحاس���املا���ع���ضرورة�إجراء�عمليات�

  .7القيمة�املحاس�ية�للتث�يتات�اختالفا�كب��ا�عن�القيمة�ا��قيقية�ل�ا�عند�تار�خ�إقفال�ا��سابات

                                                           
  .IAS 16املعيار�املحاس���الدو���السادس�عشر�العقارات�و�الت�واملعدات�  1
  .IAS 40املعيار�املحاس���الدو����ر�عون�العقارات��س�ثمار�ة��� 2
�مع�تصور �41محاسبة��صول�البيولوجية�للقطاع�الفال���حسب�النظام�املحاس���املا���واملعيار�املحاس���الدو���رقم�حنان�لون�س،�� 3

  .517،�ص�2020،�ا��زائر،�1،�العدد�23،�مجلة�مع�د�العلوم��قتصادية،�املجلد�مخطط�محاس���مصغر�خاص���ا
  .10ص،�19.121ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  4
  .IAS 41 الواحد�و�ر�عون�الزراعة�املعيار�املحاس���الدو��  5

6 �� �حمزة، �والعرا�ي �مروان �مبار�ي �املا�� �املحاس�� �النظام �ظل �ا��زائر��� ��� �املادية �التث�يتات �تقييم �إعادة �مستوى�- واقع �ع�� دراسة

  .260،�ص�2018،�ا��زائر،�2العدد�،�13املجلد�،�مجلة��بحاث��قتصادية،�-الشر�ات�الصناعية�املسعرة����البورصة
  .10ص،�21.121ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  7
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  النظام�املحاس���املا��وفق��واملعنو�ة�ضوابط�عملية�التقييم�الالحق�للتث�يتات�العي�ية .1

�للتث�يتات�   �الالحق �التقييم �عملية �إجراء �وضوابط �طرق �املا�� �املحاس�� �النظام �حدد �عام �ش�ل

  :وذلك�من�خالل�النقاط�التاليةواملعنو�ة�العي�ية�

املدرجة�مسبقا�ع����واملعنو�ة�إم�انية�إدراج�التث�يتات�العي�يةالنظام�املحاس���املا���للمؤسسات��أتاح –

�إدراج� ��عد �التث�يتات �تدرج �و�ذلك �تقييم�ا، �املعاد �مبالغ�ا �بمبلغ�ا��اأساس �مرة �ألول �ا��سابات ��

 ؛1منقوصا�منھ�مجموع���تال�ات�وخسائر�القيمةاملعاد�تقييمھ�

�ل�فرض�النظام�املحاس���املا���ع���امل�لف�ن�بتطبيقھ�ضرورة�أن��شمل�عملية�إعادة�التقييم�عناصر� –

فئة�من�التث�يتات�وأن�ال�تقتصر�العملية�ع���فئة�معينة�دون��خرى،�و�قصد�بذلك�أن�ال�يتم�إعادة�

تقييم�صنف�مع�ن�من�التث�يتات�دون��خرى،�كأن�يتم�إعادة�تقييم�معدات�النقل�دون�با���املعدات�

 ؛2املش�لة���ساب�التث�يتات

العادلة�للتث�يتات�عن�قيم��ا����السوق،�ونص�ذات�النظام����ظل�النظام�املحاس���املا����ع���القيمة� –

�ال �أن �واملبا�يع�� �لألرا��� �العادلة �قيم��ا� بواسطة�تحدد�قيمة �وتحدد �ومؤ�ل�ن، �مح��ف�ن مقيم�ن

و���حالة�غياب�املؤشرات�ال���تدل�ع���قيم��ا����السوق�مباشرة�من�السوق�بال�سبة�ملعدات��نتاج،�

 ؛3ف��ا��س�بدالية�منقوصا�م��ا�مجموع���تال�ات�وخسائر�القيمة�الالحقةفإن�قيم��ا�تحدد�ع���ت�ل

للتث�يت���جماليةبتار�خ�إعادة�التقييم�بما�ي�ناسب�مع�القيمة�املحاس�ية��ي����مجموع���تال�ات –

 ؛4عاد�تقييمھإعادة�تقييمھ�مساو�ة�للمبلغ�املبحيث�ت�ون�القيمة�املحاس�ية�ل�ذا�التث�يت�عقب�

ارتفعت�القيمة�املحاس�ية�ألصل�ما�عقب�إعادة�تقييمھ،�فإن�الز�ادة�تقيد�مباشرة����ش�ل�رؤوس�إذا� –

�التقييم �إعادة �فارق �بند �تحت �خاصة �أم5أموال �املوالية��ا، ��يجابية �التقييم �إعادة �لعملية بال�سبة

 ؛�6اتعوضلتدرج�كنواتج�ف ألخرى�سلبية�متعلقة�بنفس��صل،

– � �النظام �متطلبات �ذلك�وفق ��� �مراعية �املالئمة �التقييم �إعادة �طر�قة �تختار�املؤسسة �املا�� املحاس��

 .7مبدأ�الثبات����استخدام�السياسات�والطرق�املحاس�ية

                                                           
  .10ص،�21.121 -20.121ة�لفقر ا،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1
دراسة�حالة�مؤسسة�أن�����أ�الرو�بة�ومؤسسة�ديوان�ال��قية�-أثر�إعادة�تقييم��صول�الثابتة�ع���القوائم�املالية�بلمدا�ي�محمد،�� 2

  .285،�ص�2018،�ا��زائر،�4،�العدد�6،�مجلة�إدارة��عمال�والدراسات��قتصادية،�املجلد�وال�سي���العقاري�با��لفة
3 �� �توفيق، �ا��زائري عتيق �السياق �ضمن �العادلة �بالقيمة �الثابتة ��صول �تقييم �إعادة  revue des politiques  ،جودة

economiques، 86ص،�2017،�ا��زائر،�2،�العدد�5املجلد�.  
�2املجلد��،�مجلة��فاق�الدراسات��قتصادية،إعادة�تقييم��صول�الثابتة�وفق�النظام�املحاس���املا��وعبد�العز�ز�قتال،�يوسفي�رفيق�� 4

  . 82،�ص2017،�ا��زائر،�2العدد�
�حا����دى�وا��اج�عامر،�� 5 �GMSاملعا��ة�املحاس�ية�إلعادة�تقييم�التث�يتات�العي�ية�دراسة�حالة�مؤسسة�املطاحن�الك��ى�ل��نوب

  .364،�ص�2017،�ا��زائر،�2العدد�،�12املجلد�،�مجلة�أبحاث�اقتصادية�وإدار�ة،�است��اد/تصدير: وحدة
  .11ص،�23.121 فقرةال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  6
  .632،�ص�مرجع�سبق�ذكرهفراس�محمد�و�الر���تيجا�ي،�� 7
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 ���ظل�تطبيق�النظام�املحاس���املا���واملعنو�ة�تد�ي�قيمة�التث�يتات�العي�ية .2

�القيمة   �تد�ي �ع�� �القيمة�و�طلق �خسارة �عبارة �خسارة �و�عرف �أ��ا، �ع�� �القيمة�" 1:القيمة فائض

حدد�املشرع�،�و "املحاس�ية�للموجودات�عن�قيم��ا�الواجبة�التحصيل،�و�ذه�العملية�ت�ون������اية�السنة

من�خالل��عض�ا��طوط�العر�ضة�واملعنو�ة�ا��زائري�متطلبات�قياس�انخفاض�قيمة�التث�يتات�العي�ية�

  2:وذلك�كما�ي���املتعلقة�بالعملية

ص�املؤسسة�عند�تار�خ�إقفال�ا��سابات�إم�انية�وجود�مؤشر�يدل�ع���أن�أي�أصل�من�تقدر�وتفح –

و���أصول�ا�قد�فقد�من�قيمتھ�املدرج���ا�ضمن�ا��سابات�عند�تار�خ�إقفال�السنة�املالية�السابقة،�

 ؛3املمكن�تحصيل�ا�من��صلحالة�ثبوت�وجود�مثل��ذا�املؤشر�فإن�املؤسسة�تقوم�بتقدير�القيمة�

�ل�خسارة����قيمة�أصل�أعيد�تقييمھ�كإعادة�تقييم�سلبية،�و�التا���سيؤدي�ذلك�إ���انخفاض���عا�� –

 احتياطي�إعادة�التقييم�بما�ي�ناسب�مع�ذلك؛

ت�سب�خسارة�القيمة�الناتجة�عن�عملية�إعادة�التقييم�إ���فارق�إعادة�التقييم�الذي�سبق�إدراجھ���� –

 �صل؛�حسابات�رؤوس��موال�ا��اصة�املتعلقة�بذات

�ل�اس��جاع���سارة����قيمة�أصل�أعيد�تقييمھ����ل�كما�لو��ان�إعادة�تقييم�عندما�ي�ون�إثبات� –

 .ا��سارة����القيمة�قد�سبق����يلھ�كإعادة�تقييم�سلبية

  � ��ش���إ�� �الدراسة �من �ا��زئية ��ذه �ختام �ب�ن��اختالف�� ��صول �قيمة �تد�ي �قياس متطلبات

� �الدو�� �واملعيار�املحاس�� �املا�� �املحاس�� �النظام �لم�IAS 36متطلبات �املا�� �املحاس�� �النظام �أن �ورغم ،

يختلف��ش�ل�جو�ري�عن�املعيار�سالف�الذكر،�إال�أنھ�لم�يتماثل�بالش�ل�ال�ا���مع�ذات�املعيار،�خاصة�

ديد�املؤشرات�الداخلية�وا��ارجية�الدالة�ع���حدوث��نخفاض�وال���وتح،�مجال�التطبيقفيما�يتعلق�ب

�عل��ا �أسا�����س�ند ��ش�ل �تتوفر��ذه��املطبق �لم �إذ �لھ، �ال��صية �والتقديرات ��ح�ام �تجنب �غية

،�كما�تضمن��ذا�IAS 36ضمن�النظام�املحاس���املا���عكس�املعيار�املحاس���الدو���املؤشرات��ش�ل�ك���

�غ �لم��خ���ع�� �وال�� �التطبيق �بكيفية �املتعلقة �الشروحات �من �جملة �الدولية �معاي���املحاسبة رار�با��

  .ضمن�اختالالت�النظام�املحاس���املا��من�يتضم��ا�النظام�املحاس���املا��،�و�و�ما��عد�

  

                                                           
1 �� ���مر، �وعباس �عثمان �اللطيف �عبد �املا�� �املحاس�� �النظام �وفق �العي�ية �للتث�يتات �املحاس�ية �متي��-املعا��ة �مجمع �-حالة ،AL-

RIYADA For Busniness Economics62،�ص�2018،�ا��زائر،�2،�العدد�4،�املجلد�.  
  .11ص،�26.121-24.121فقرة�ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  2

3 �� �القادر، �عبد �قادري �الدولية �ملعاي���املحاسبة �وفقا ��صول �قيمة �انخفاض �املا���- (IAS)قياس �املحاس�� �النظام �مع �مقارنة دراسة

)SCF(،73،�ص�2016،�ا��زائر،�2العدد��،5املجلد�،�املجلد��،�مجلة�دفاتر�بوادكس.  
 اس�ث���املعيار�املحاس���الدو����IAS 36عض��صول�من�نطاق�تطبيقھ،�عكس�النظام�املحاس���املا���الذي�لم�يحدد�أية�است�ناءات���ذا���

  .ا��صوص
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  التنازل�عن�التث�يتات�العي�ية�وفق�النظام�املحاس���املا��: خامسا

  � �أن �عي�� �تث�يت �ألي �املؤسسةيمكن �من �آخر�أو��يخرج �بأصل �أو�اس�بدالھ �بيعھ �طر�ق �عن إما

ع���املؤسسات��،�و�ش��ط�النظام�املحاس���املا��1التنازل�عليھ�بدون�مقابل�أو�عند�انقضاء�عمره��نتا��

�التث�يتات �عن �التنازل �حالة ��سو�ة��العي�ية��� �إ�� �إضافة �و�عباء، �ا��سارة �ضمن �التنازل �ن�يجة إدراج

املتعلقة��عملية�التنازل��تث�يت�املتنازل�عنھ�مع��فصاح�عن�جميع�املعلومات�سابات�امل��قة�بالجميع�ا�

  .���م��ق�القوائم�املالية

  وفق�النظام�املحاس���املا���اليةالتث�يتات�امل: الفرع�الثا�ي

  � �واملعنو�ة �العي�ية �بالتث�يتات �ا��اصة �التقييم �قواعد �ب�ن �املا�� �املحاس�� �النظام ونظ����ا�فصل

�2:�صول : "املتعلقة�بالتث�يتات�املالية،�و�ش�ل�عام��عرف��ذه��خ��ة�وفق�النظام�املحاس���املا���ع���أ��ا

مماثلة�قررت�املؤسسة��حتفاظ��قيمة ة،�أو�سند�أودين�مستحق�يجب�أن�يتم�سداده����أجل�سنة�واحد

�واحدة �مالية �سنة �ألك���من �امل"��ا �املحاس�� �وذكر�النظام ،� �ا�� �املتعلقة �النقاط املالية��بالتث�يتاتجملة

  :�التا��

  أنواع�التث�يتات�املالية�وفق�النظام�املحاس���املا�� :أوال

�العقار�ة�   �غ���القيم �من �املؤسسات، �من �مؤسسة �أي �طرف �من �اململوكة �املالية �التث�يتات تت�ون

� �مالية �أصول �ش�ل ��� �املذ�ورة ��خرى �املالية �و�صول �تبعا�املوظفة �ا��سابات ��� �إدراج �محل جار�ة،

  4:،����إحدى�الفئات��ر�عة��تية3لنفعي��ا�وللدوا���ال����انت�سائدة�عند�اقتنا��ا�أو�عند��غي���وج���ا

�أو�ا� – �املسا�مة �مفسندات �الدائم �امتالك�ا ��عد �ال�� �امل��قة �الدائنة �املؤسسة،��سابات �ل�شاط يدا

� �تمارس �بأن �ل�ا ��سمح �وأ��ا �مراقب��اخاصة �تمارس �أو�أن �تصدر�السندات، �ال�� �الشركة �ع�� : نفوذا

 املشاركة����الفروع،�املؤسسات�املشاركة�ل�ا،�أو�املؤسسات�املش��كة؛

�بقدر�أو�بآخر،� – �الطو�ل �املدى �ع�� �توفر�للمؤسسة �ل�ي �املوج�ة �املحفظة �ل�شاط �املث�تة السندات

 ل���تمت�ا��يازة�ع���سندا��ا؛مردودية�مرضية،�لكن�دون�تدخل�����سي���املؤسسات�ا

السندات�املث�تة��خرى�ال���تمثل�أقساط�رأس�مال�أو�توظيفات�ذات�أمد�طو�ل�ال���يمكن�للمؤسسة� –

 �حتفاظ���ا�ح���حلول�أجل�استحقاق�ا،�أو�ينوي��حتفاظ���ا�أو�يتع�ن�عليھ�ذلك؛

                                                           
  .63،�ص�مرحع�سبق�ذكرهعبد�اللطيف�عثمان�وعباس���مر،�  1
  .86ص،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  2
  .11ص،�1.122ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  3
  .نفسھ  4
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�أ – �ال�تنوي �وال�� �املؤسسة �أصدر��ا �ال�� �الدائنة �وا��سابات ��جل�القروض ��� �ب�يع�ا �القيام و��سع�ا

ا��سابات�الدائنة�لدى�الز�ائن،�وغ���ا�من�ا��سابات�الدائنة�لالستغالل�ألك���من�اث���عشر�: القص��

 .ش�را�أو�القروض�ال���تز�د�ع���اث���عشر�ش�را�واملقدمة�ألطراف�أخرى 

�ش�ل�تث�يتات�مالية�تظ�ر�ع����وأشار�النظام�املحاس���املا���إ���أن�الفئات��ر�عة�السالفة�الذكر   

مثل�تلك�ال����عمل����القطاع�املا�����ا�أصول�مالية�غ���جار�ة،�كما�أتاح�ذات�النظام�لبعض�املؤسسات�أ

أو����قطاع�التأمينات�أن�تجري�تمي��ات�تختلف�عن�التمي��ات�املق��حة،�وتذكر�معلومات�عن�التمي��ات�

    .ال���تم�القيام���ا�حي�ئذ����امل��ق

  لتث�يتات�املالية�وفق�النظام�املحاس���املا��لوالالحق� �و���تقييمال: انياث

  � �مختصر�قواعد �وجد �عام ��ش�ل �املا�� �املحاس�� �النظام �حدد �من �����ل �املالية �التث�يتات إدراج

� ��و��ا��سابات �والالحق�وتقييم�ا �واختلفت �العي�ية�، �بالتث�يتات �املتعلقة �نظ��ا��ا �عن �القواعد �ذه

  1:واملعنو�ة،�و���النقاط�التالية�تفصيل�ما�سبق�ذكره

�بت�لف��ا – �املؤسسة �أصول �ضمن �دخول�ا �عند �املالية ��صول �ا��سابات ��� ��تدرج ��� القيمة�ال��

،�ومصار�ف�البنك�ولكن�ا��قيقية�ملقابل�مع�ن،�بما����ذلك�مصار�ف�الوساطة،�والرسوم�غ���املس��دة

 املتوقع�استالم�ا�غ���املدفوعة�واملستحقة�قبل��ك�ساب؛ال�تندرج�ف��ا�ا��صص�والفوائد�

���ل����القوائم�املالية�الفردية،�املشار�ات����الفروع�واملؤسسات�املش��كة�واملؤسسات�املشاركة�ال��� –

���ل����ا��سابات�و �و�التنازل�ع��ا����مستقبل�قر�ب،�والذي�لم�تتم�حياز��ا�ضمن�الغرض�الوحيد�

،�وتخضع�عند�إقفال��ل�سنة�مالية�الختبار�تناقص��ذه�املشار�ات�بت�لفة�م�تلكةطة��الدائنة�املرتب

 ���القيمة�قصد�إثبات�وجود�خسارة�محتملة����القيمة�و�ذا�طبقا�للقواعد�العامة�لتقييم��صول؛

وا��سابات�الدائنة�املرتبطة�ال���تمت�حياز��ا�ضمن�الغرض�الوحيد�الذي��و�التنازل��عت���املسا�مات� –

�و�تم�ع� �للبيع، �متاحة �مالية �أدوات �لو��انت �كما �املحفظة �ل�شاط �املث�تة �السندات �وكذلك �الحقا �ا

 :تقييم�ا�عقب�إدراج�ا��و������ا��سابات�بقيم��ا�ا��قيقية�ال������ع���ا��صوص

 بال�سبة�إ���السندات�ال���تم��سع���ا،�بالسعر�املتوسط�للش�ر��خ���من�السنة�املالية؛ 

 إ�� �بال�سبة �ال�� �السندات ��ذه�� �تحديد �و�مكن �املحتلمة، �التفاوضية �بقيم��ا ��سعر��ا، �يتم لم

  .يات�التقييم�املقبولة�ع���العمومالقيمة�انطالقا�من�نماذج�وتقن

                                                           
  .12ص،�9.122-2.122ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1
 أ��ا�� �ع�� �امل�تلكة �الت�لفة ��عرف �املا�� �املحاس�� �للنظام �: "وفقا �املا�� ��صل �بھ �قوم �الذي �املالية(املبلغ ����)أو�ا��صوم ��و�� �إدراجھ عند

غ�عند�ا��سابات�منقوصا�من��سديدات�الديون�الرئ�سية�مضافا�إليھ�أو�محذوفا�منھ���تالك�املتجمع�ألي�فارق�ب�ن��ذا�املبلغ��ص���واملبل

   ".استحقاقھ،�ومنقوصا�منھ��ل�تخفيض�ناتج�عن�خسارة����القيمة�أو�عدم�قابلية�التحصيل
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يدرج����ا��سابات�ما�يظ�ر�من�فوارق�التقييم�املستخرجة�من��ذا�التقييم�بالقيمة�ا��قيقية�مباشرة� –

�أ �انخفاض �ش�ل ��� �إذ �ا��اصة، ��موال �لرؤوس �أموال�و�ارتفاع �رؤوس �ش�ل ��� �املث�تة �املبالغ تدرج

 :���ا��الت�ن�املواليت�نخاصة�كن�يجة�صافية�للسنة�املالية�

 عندما�ي�ون��صل�املا���مبيعا،�محصال�أو�محوال؛ 

 الصافية�،�فإن�ا��سارة�و����ذه�ا��الة(مؤشر�موضو���عن�تناقص����قيمة��صل�أو�إذا�تج���

كرؤوس�أموال�خاصة�يجب�إخراج�ا�من�رؤوس��موال��املتجمعة�املدرجة����ا��سابات�املباشرة

 .)ا��اصة�و���يل�ا����الن�يجة�الصافية�للسنة�املالية�باعتبار�ا�خسارة����القيمة

– � �قياسا �املعاينة �الفوارق �فإن �للبيع، �متاحة �مالية �أداة �خروج �عند ��و�� �املحاس�� ��دراج تقيد�إ��

كن�يجة�دون�مقاصة�ب�ن��عباء�واملنتوجات�املتعلقة�بأصول�مختلفة،�إال����حالة�أدوات�مالية�خاصة�

 بالتغطية؛

وكذلك�القروض�وا��سابات��،استحقاق�ايتم�تقييم�التوظيفات�املالية�ال���تمت�حيازا��ا�ح���حلول� –

لة�تجار�ة�بالت�لفة�امل�تلكة،�وتخضع�لم�تتم�حياز��ا�ألغراض�معاموال���الدائنة�ال���تصدر�ا�املؤسسة�

���القيمة�قصد�إثبات�أي�خسارة�محتملة����القيمة،�كذلك�عند�إقفال��ل�سنة�مالية�الختبار�تناقص�

 و�ذا�طبقا�للقواعد�العامة�لتقييم��صول؛

– � �ا��سابات ��� ����تدرج �مالية �تث�يتات �عن �بالتنازل �القيام �عند �ت��ز �ال�� �أو�الناقصة �الفائضة القيم

 تار�خ�التنازل�كمنتوجات�أو�أعباء�عملياتية؛

– � �التوظيف �من ���زء �جز�ي �تنازل �تم �تقدر�إذا �بھ �الكسر�املحتفظ �دخول �قيمة �فإن �ا��اص، املا��

 بت�لفة�الشراء�املتوسطة�املر��ة؛

�طر�قة� – �وكذلك �للسندات �املحاس�ية �القيمة �تحديد �طر�قة �تخص �ال�� �املعلومات �امل��ق تذكر���

 .يمة�السوق�بال�سبة�إ���التوظيفات�املالية�الدرجة����ا��سابات�بقيمة�السوق معا��ة��غ��ات�ق
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  املخزونات�وفق�النظام�املحاس���املا��: طلب�الثا�يامل

�املحاس��   �املخطط �اس�بدال �جراء �املتأثرة �العناصر �أبرز �من �املخزونات �بالنظام���عد الوط��

إذ�أصبحت�املخزونات�وفق�النظام�املحاس���املا���تتقارب��ش�ل�جو�ري�مع�املحاس���املا������ا��زائر،�

� �الدو�� �املعيار�املحاس�� �بمختلف�IAS21متطلبات �املتعلقة �والتقييم �القياس �بطرق �يتعلق �فيما �خاصة ،

�ا�تمتلك: تمثل�املخزونات�أصوال" 2:كما�ي��و�عرف�املخزونات�وفق�النظام�املحاس���املا���بنود�املخزونات،�

املؤسسة�وت�ون�موج�ة�للبيع����إطار��ستغالل�ا��ار�ة،�أو�قيد��نتاج�بقصد�مماثل،�أو�مواد�أولية�أو�

�إطار�عملية� ��� �املخزونات �تتمثل �كما �خدمات، �أو�تقديم ��نتاج �عملية �خالل �لالس��الك �موج�ة لوازم

ومن�خالل�،�"وجات�املناسبة�ل�اتقديم�خدمات�����لفة�ا��دمات�ال���لم�تقم�املؤسسة��عد�باح�ساب�املنت

العناصر�التالية�سنحاول�تقديم�وتحليل�املخزونات�وفقا�ملا�ورد�ضمن�القوان�ن�املتضمنة�للنظام�املحاس���

  :وذلك�كما�ي��املا���

  وفق�النظام�املحاس���املا���وأنواع�ا�املخزوناتتص�يف�: الفرع��ول 

اس�نادا�) أصول�غ���جار�ة(أو�ضمن�التث�يتات�) أصول�جار�ة(ل�ضمن�املخزونات�صيتم�تص�يف�أ  

وكقاعدة�عامة�تصنف�املخزونات�،�3نوع��صل�أو�استعمالھ����إطار��شاط�املؤسسة�دون�اعتبار لوج�تھ�

�غ���ا��ار�ة ��صول �ضمن �املا�� �املحاس�� �للنظام �وفقا �الغرض �ألن �وذلك �حياز��ا، �العادة�من ي�ون����

  4:،�وتندرج�ضمن�املخزونات�وفق�النظام�املحاس���املا����نواع�التالية�غرض�استعمال�ا����دورة��ستغالل

 �صول�املحازة�لبيع�ا�بحسب�السعر�العادي�لل�شاط�أو�ال������قيد��نتاج�ملثل��ذا�البيع؛ –

 �نتاج�أو�تقديم�ا��دمات؛�صول����ش�ل�مواد�أولية�أو�لوازم�من�املقرر�اس��الك�ا�ضمن�مسار� –

�واملحتازة – �املقتناة �املثال�السلع �س�يل �ع�� �ذلك ��� �بما �التجزئة�: لبيع�ا، �با�ع ��ش����ا �ال�� البضا�ع

 و�حوز�ا�لبيع�ا،�أو��را����أو�أي�أمالك�عقار�ة�تتم�حياز��ا�لغرض�بيع�ا؛

و�شتمل�ع���املواد��ولية��قيد��نجاز�كمنتوجات�من�املؤسسةأو��شغال��املنتوجات�التامة�الصنع –

 واللوازم�املوجودة�قيد��ستعمال����مسار��نتاج؛

�ا��دمة – �بتقديم �القيام �حالة �بإدراج��،�� �املؤسسة �تقم �لم �ال�� �ا��دمة ��لفة �تدرج �املخزونات فإن

 .ملنتوجات�املطابقة�ل�ا����دفاتر�املؤسسةا

                                                           
  .IAS2املعيار�املحاس���الدو���الثا�ي�املخزون�  1
  .12ص،�1.123 فقرةال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  2
  .13ص،�1.123 فقرةال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  3
  .90ص،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  4
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  � ��غلفة �إال�أن �املا�� �املحاس�� ��صناف�وأشار�النظام �أحد �ضمن �تصنف ���ا والعناصر�املرتبطة

�إعداد�ا�وم�ش� �اتخذ�قرار�التث�يت��شأ��ا�تظ�ر�ضمن�التث�يتاتبحسب�درجة �أن�السلع�ال�� وال���ا،�كما

   .تظ�ر����املخزونات

  التقييم��و���للمخزونات�وفق�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الثا�ي

رخ�حساب�ت�اليف��دراج��و���للمخزونات�ضمن�القرار�املؤ طر�قة�حدد�النظام�املحاس���املا���  

إذ��شمل�ت�لفة�املخزونات�جميع�الت�اليف�املقتضاة�إليصال�املخزونات�إ���امل�ان�،�2008 جو�لية����26

  1:و���ا��الة�ال���توجد�عل��ا

 ؛ا��...ملش��يات�ت�اليف�الشراء�وتتضمن�املش��يات،�املواد�القابلة�لالس��الك�واملصار�ف�املرتبطة�با –

�التحو�ل – ��عباء�: ت�اليف �باست�ناء �والثابتة �املتغ��ة ��خرى �و�عباء �املستخدم�ن �مصار�ف ��� تتمثل

 �نتاج����املؤسسة؛�ال���يمكن�تحميل�ا�ألي�استعمال�غ���أمثل�لقدرة

 .املخزونات�دار�ة�امل�سو�ة��ش�ل�مباشر�إ���املصار�ف�العامة،�املصار�ف�املالية�واملصار�ف� –

�محددة�   �ت�اليف �أساس �ع�� �وإما �ا��قيقية، �الت�اليف �أساس �ع�� �إما �الت�اليف ��ذه تحسب

،�وأشار�النظام�2ال���تتم�مراجع��ا�بانتظام�تبعا�للت�اليف�ا��قيقية) الت�اليف�املوحدة�القياسية(مسبقا�

� �املا�� �املحاس�� �عندماإ�� �ب�أنھ �أو��نتاج �الشراء �ت�لفة �تحديد �القواعدال�يمكن �للتقييم،�تطبيق �العامة

فإن�املخزونات�يتم�تقييم�ا�بت�لفة�شراء�أو�إنتاج�أصول�مساو�ة�ل�ا�تث�ت�أو�تقدر����أقرب�تار�خ�لشراء�أو�

�املذ�ورة ��صول � ،3إنتاج �تقييم �أي ��ان �إذا �ما �حاالت �بالغة�و�� �قيود �تنجر�عنھ �الت�اليف �أساس ع��

�بتطبيق��)من�غ���التمو�نات(�صول����ش�ل�املخزونات��فراط�أو�غ���قابلة�لإلنجاز،�فإن� يتم�تقييم�ا

�عند� �سعر�البيع �ع�� ��صول �فئات �من �فئة ��ل ��� �املؤسسة �تطبقھ �الذي �الر�ح ��امش �يناسب تخفيض

   .4حلول�تار�خ�إقفال�السنة�املالية

  

  

  

  

                                                           
  .13،�ص2.123ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1
  .نفسھ  2
  .13ص،�3.123ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  3
  .13ص،�4.123ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  4
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  التقييم�الالحق�للمخزونات�وفق�النظام�املحاس���املا��: لثالفرع�الثا

  � �املتداولة، املخزوناتتصنف ��صول �املا���ضمن �املحاس�� �النظام �بموجب ��خ��ة ��ذه �وتخضع

فإن�املخزونات�تقيم�بأقل�ت�لف��ا�وقيمة�إنجاز�ا�للتقييم�الالحق������اية��ل�سنة،�وعمال�بمبدأ�ا��يطة،�

وتدرج�أية�خسارة����قيمة�املخزونات����ا��ساب�كعبء����حساب�النتائج�عندما�ت�ون��لفة� ،1*الصافية

أك���من�القيمة�الصافية�إلنجاز��ذا�املخزون،�وتحدد�خسائر�القيمة����املخزونات�مادة�بمادة،�مخزون�ما�

  .أو����حالة�أصول�متعاوضة�فئة�بفئة

�للتق   �إطار�سعيھ ��� �املا�� �املحاس�� �النظام �تحدد �طرق �الدولية �معاي���املحاسبة �مع صر�ف�ارب

من�خالل�اعتماده�ع���طر�قة�الوارد�أوال�صادر�أوال�وطر�قة�الت�لفة�الوسطية�املر��ة�وذلك�املخزونات،�

�الوسطية�املر��ة���� �الت�لفة �وكذا �إ���الت�لفة�الوسطية�املر��ة��عد��ل�إدخال، وال���تنقسم�بدور�ا

م�املحاس���املا���ع���غرار�املعاي���املحاس�ية�الدولية�طر�قة�الوارد�أخ��ا�صادر���اية�املدة،�كما�أل���النظا

،�وا��دول�املوا����عدد�الطرق�السالفة�الذكر�وفقا�ل�ل�من�النظام�املحاس���املا���واملعيار�املحاس���2أوال

  3:وذلك�كما�ي���IAS2الدو���

  IAS2املخزونات�وفق�النظام�املحاس���املا���واملعيار�املحاس���الدو����صر�فطرق�ت): 8(ا��دول�رقم�

 IAS2طرق�التقييم�وفق�املعيار�املحاس���الدو��� SCFطرق�التقييم�وفق�النظام�املحاس���املا���

 ؛FIFOطر�قة�الوارد�أوال�الصادر�أوال� .1

 .CMPUطر�قة�الت�لفة�الوسطية�املر��ة� .2

كما�أل���النظام�املحاس���املا���طر�قة�الوارد�أخ��ا�صادر�

  .LIFOأوال�

 ؛FIFOطر�قة�الوارد�أوال�الصادر�أوال� .1

 ؛CMPUطر�قة�الت�لفة�الوسطية�املر��ة� .2

  .*WAطر�قة�متوسط�الت�لفة�املر��ة� .3

�قو�در: املصدر – �حاج �قور�ن �للمخزونات �الدو�� �املعيار�املحاس�� �تطبيق ،IAS2�� �املا�� �املحاس�� �النظام ،�SCFضمن

  .43،�ص2015،�،�ا��زائر1،�العدد�1مجلة�الر�ادة�القتصاديات��عمال،�املجلد�

                                                           
قيمة��نجاز�الصافية����سعر�البيع�املقدر��عد�طرح�: "كما�ي���2008جو�لية��26عرفت�قيمة��نجاز�الصافية�بموجب�القرار�املؤرخ����� *

  ".ت�لف����تمام�وال�سو�ق
املحاسبة�الدولية�واملخطط�املحاس���العام�دراسة�مقارنة�ب�ن�معاي���-املعا��ة�املحاس�ية�للمخزونات�وكيفية�تقييم�ا�عمورة�جمال،�� 1

  .73ص ،2011،�ا��زائر،�1العدد��،4املجلد��مجلة�الدراسات�املالية�واملحاس�ية،،�)ias/ifrs-pcg-scf(والنظام�املحاس���املا���
بدائل�التقييم�وآثار�ا�مشكالت�تقييم�املخزونات�باملؤسسات��قتصادية�ا��زائر�ة����ظل��عدد�رواب���عبد�الناصر�وطب�ب�أسامة،�� 2

�املحاس�ية� �القوائم �ملؤسسة�- ع�� �تطبيقية �التجار�ة، Rapide Oilدراسة �وال�سي���والعلوم ��قتصادية �العلوم �مجلة العدد��،10املجلد��،

  .352-351ص،�2017،�ا��زائر،�17
3 �� �قو�در، �حاج �قور�ن �للمخزونات �الدو�� �املعيار�املحاس�� ��IAS2تطبيق �املا�� �املحاس�� �النظام �القتصاديات�SCFضمن �الر�ادة �مجلة ،

  .43،�ص2015،�ا��زائر،�1،�العدد��1عمال،�املجلد�
*  � �املر��ة �الت�لفة �متوسط ����" :(WA)طر�قة �املوجودة �امل�شا��ة �للمخزونات �املر��ة �الت�لفة �متوسط �يتم�تحديد �الطر�قة ��ذه �ظل ��

�بداية�الف��ة�وتلك�ال���تم�إنتاج�ا�أو�شراؤ�ا�خالل�الف��ة�وذلك�باح�ساب�املتوسط�للف��ة�أو��ل���نة�إضافية�تم�استالم�ا،�و�عتمد�ذلك

 ".ع���ظروف�املؤسسة
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�است�تاج�المن�خ   �يمكننا �سبق ا��و�ري�ب�ن��ل�من�النظام�املحاس���املا���واملعيار��توافقالل�ما

� �الدو�� �و�و �IAS2املحاس�� �املخزونات �تصر�ف �بطرق �يتعلق �إ����فيما �وتجدر��شارة �أمر�إيجا�ي، ��عد ما

املعلومات�املتعلقة���ذه�النقطة�وفقا�للنظام�املحاس���املا��،�عكس�املعيار�املحاس���الدو����اكتمالعدم�

IAS2التفصيل�� �من ��ش�ل �الطرق ��ذه �تناول �بالنظام�1الذي �املتعلق �السل�� �ا��انب �يمثل �ما �و�و ،

  .املحاس���املا�������ذا�ا��صوص

�خص�ا��   �حيث �الزراعية، �باملنتوجات �ا��اصة �ا��الة ��ش���إ�� �الدراسة �من �ا��زئية ��ذه �ختام �

  2:بنقطة�واحدة�نصت�ع���ما�ي���2008جو�لية��26النظام�املحاس���املا���من�خالل�القرار�الصادر����

– � �إقفال �تار�خ ��ل �ولدى �ا��سابات، ��� ��و�� �إدراج�ا �عند �الزراعية �املنتوجات �تقييم بقيم��ا�يتم

 ا��قيقية�منقوصا�م��ا�الت�اليف�املقدرة����نقطة�البيع؛

تث�ت�أي�خسارة�أو�ر�ح�متأتي�ن�����غ���القيمة�ا��قيقية�منقوصا�م��ا�الت�اليف�التقدير�ة�لنقاط�البيع� –

 .���الن�يجة�الصافية�للسنة�املالية�ال���حصل�ف��ا�أي�م��ا

زراعية�غ����افية�وال�توفر�أي�مرافقة�أو���يئة�تطبيقية�وتبقى��ذه�املعلومات�املتعلقة�باملنتوجات�ال  

  .للم�لف�ن�املعني�ن�بتطبيق�أح�ام�املادة�الواردة�أعاله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .IAS2الثا�ي�املخزون�املعيار�املحاس���الدو���  1
  .13ص،�6.123ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  2
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�الثالث �وفق�: املطلب ��خرى �الفرعية �باألقسام �املتعلقة �والتقييم �لإلدراج �ا��اصة القواعد

  النظام�املحاس���املا��

  � �للقواعد �القرار�املتضمن �فصلھ�تضمن ��� �املا�� �املحاس�� �النظام �وفق �والتقييم �لإلدراج ا��اصة

الثا�ي�جملة�من��قسام�املتعلقة�ببعض�العناصر�املحاس�ية��خرى،�وأورد�املشرع��ذه�العناصر��ش�ل�

  :من��ختصار�الشديد�وذلك�كما�ي��

  املا���عانات�وفق�النظام�املحاس���القواعد�ا��اصة�إلدراج�وتقييم�: الفرع��ول 

�ال   �بموجب ��عانات �ي��عرفت �كما �املا�� �املحاس�� �تحو�ل�"1:نظام �عمليات ��� �العمومية �عانات

املستفيد�من��عانة�بفعل�امتثالھ�موارد�عمومية�مخصصة�لتعو�ض�الت�اليف�ال���تحمل�ا�أو�س�تحمل�ا�

لذات�النظام����ا��سابات�وتدرج��عانات�وفقا� ،"لبعض�الشروط�املرتبطة�بأ�شطتھ�ماضيا�أو�مستقبال

�انت��عانة�تتعلق��عدة�دورات،�فإن�النظام�املحاس����،�و���حالة�ما�إذاكنواتج����جدول�حساب�النتائج

�ف��ا� �يف��ض �ال�� �والت�اليف �ت�ناسب �بوت��ة ���ا �املتعلقة �الدورات �ع�� ��عانة ��ذه �تقسيم �يفرض املا��

لت�اليف�املتعلقة���ا�وال���سنحاول�تفصيل�ا�من�خالل�الش�ل�،�وفرق�النظام�ب�ن��عانات�و��ن�ا�2عو�ض�ا

  :املوا��

  أنواع��عانات�وفق�النظام�املحاس���املا��): 4(الش�ل�رقم�

  

  

  

  

  

  .من�إعداد�الباحث: املصدر –

�دون�   �وذلك �مختصر، ��ش�ل ��عانات �أنواع �بذكر�و�عديد �الباحث �قام �املا��� �الش�ل �خالل من

    .الدراسة��ش�ل�جو�ري �بإش�اليةلعدم�ارتباط�ذلك� تفصيلالشرح�و الإ�����ال��وء

                                                           
  .13ص،�1.124ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1
  .13ص،�2.124ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  2

 اإلعانات وفق النظام المحاسبي المالي

 إعانات االستثمار 

 إعانات التجهيز

 اإلعانات المرتبطة بالنتيجة 

 إعانات التوازن إعانات االستثمار األخرى إعانات االستغالل 
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حدد�النظام�املحاس���املا���شروط�إدراج��عانات�ضمن�ا��سابات،�بما����ذلك��عانات�النقدية�  

  1:نتائج�أو����ش�ل�أصل�وذلك�كما�ي��الاملقيمة�بقيم��ا�ا��قيقية�ضمن�حساب�

 من��عانات�املعنية؛��ستفادةإذا�توفر�ضمان�معقول�بأن�املؤسسة�تمتثل�لشروط� –

  .استالم�ا�عانات�س�تم�و�أن� –

��عانات�   �أجزاء �مقابلة �املا�� �املحاس�� �النظام �اش��ط �بالنفقات ��يرادات �مقابلة �بمبدأ عمال

ملحاس���املا���املتعلقة��عدة�دورات�وتخصيص�ا�بالتناسب�مع�الت�اليف�املنوطة�بتغطي��ا،�وحدد�النظام�ا

  :ة�وذلك��التا�������اية�الدورات�املعني�املحولة�عانة�أقساط���ساب��ثالثة�طرق 

– � �لال�تالك�لإلعاناتبال�سبة �القابلة �باألصول ��:املرتبطة �وقسط�يحسب �بالتناسب ��عانة قسط

 :وفقا�للعالقة�التالية�2إ�تالك��صل

 

مع�وجود�شرط�عدم�قابلية�التصرف�بال�سبة�لإلعانات�املرتبطة�باألصول�الغ���القابلة�لال�تالك� –

يوزع�مبلغ��عانة�����ذه�ا��الة�ع���املدة�ال���ي�ون�ف��ا��صل�غ���قابل�للتصرف�وذلك� :����صل

 ؛3بطر�قة�تناس�ية

�قابلية� – �عدم �شرط �وجود �عدم �مع �لال�تالك �الغ���القابلة �باألصول �املرتبطة �لإلعانات بال�سبة

��صل ��� �� :التصرف ��عانة ����ل �ش�ل ��� �ا��الة ��ذه �حسب�� �أعوام �عشرة �مدى �ع�� ن�يجة

 .4الطر�قة�ا��طية

  

  

  

  

  

                                                           
  .14ص،�5.124ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1
  .13ص،�2.124ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  2

3 �� ���ضر�محمد، �و��� ��م�ن �محمد �ال�شر�عات�عسول �ثبات �ب�ن �املا�� �املحاس�� �النظام �وفق �والرسوم �للضرائب �املحاس�ية املعا��ة

�و  �الضر��يةاملحاس�ية �للقوان�ن �املستمرة �التعديالت �املجلد �البوا��، �أم ���امعة ���سانية �العلوم �مجلة ،6� �العدد ،1� �ا��زائر، ،2019�،

  .426ص
  .14ص،�4.124 فقرةال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  4

قيمة األصل/ مبلغ اإلعانة  ×قسط إهتالك األصل = قسط اإلعانة   
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  القواعد�ا��اصة�إلدراج�وتقييم�مؤونات�املخاطر�و�عباء�وفق�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الثا�ي

  � �أ��اامل�عرف �ع�� �املا�� �املحاس�� �النظام �وفق �"1:ؤونات �استحقاق�ا �ي�ون �غ���خصوم أو�مبلغ�ا

�الوارد����املعيار�املحاس���الدو��،�و "مؤكد �التعر�ف�مع�نظ��ه �ي���IAS372تطابق��ذا  3:والذي�عرف�ا�كما

���املحاس���املا���لنظام�ل���ا��سابات�وفقا��املؤونات�درج،�وت"���إل��ام�ال�ي�ون�وقتھ�أو�مبلغھ�مؤكدين"

  4:ا��االت�التالية

ت�ون�بموجب�نص�قانو�ي�ن�أي�أ: أن�يكون�للمؤسسة�را�ن�قانو�ي�أو�ضم���ناتج�عن�حادث�م��� –

�أو�التصر�حات� �تطبيق�ا �ع�� �املؤسسة �اعتادت �ال�� �املمارسات ��خ���تلك ���ذا �و�قصد أو�ضم��،

 العلنية�للمؤسسة�بتحمل��عض��ل��امات؛

و�ع���ذلك�وجود�احتمال�كب�����روج� :احتمال�خروج�تدفقات�نقدية�من�أجل�التخلص�من��ل��ام –

التدفقات�النقدية�للتخلص�من��ل��ام،�ولم�يحدد�النظام�املحاس���املا���كيفية�قياس�وتقدير��ذا�

 �حتمال��ش�ل�وا��،�وترك�ذلك�للتقدير�ال������ملعد�القوائم�املالية؛

��ل��ام – �ملبلغ �فيھ �بتقدير�موثوق �القيام �و : إم�انية �املا�� �املحاس�� �النظام �يحدد �أو�كيفية�لم طر�قة

�تار� �التقدير، ���ذا �ا�االقيام �نصت �إذ �املالية، �القوائم �ملعد �للتقدير�ال����� �ذلك ��� ة�فقر لاملجال

���ا��سابات�ع���س�يل�مؤونات�ع���أن�املبلغ�املدرج��2008جو�لية��26من�القرار�املؤرخ�����3.125

 .5لية��و�أفضل�تقدير�للنفقات�الواجب�تحمل�ا�ح���يتال�����ل��ام�املع��ا�عباء������اية�السنة�امل

�نقاط   �سبق�من �ما �ش�ل�جو�ري�مع�املعيار��وافقأن�النظام�املحاس���املا���ت��ست�تج�من�خالل

من�خالل�تماثل�شروط�وحاالت�إدراج�و���يل�املؤونات�فيما�يتعلق�باملؤونات،��IAS37املحاس���الدو���

من�ج�ة��لغاء�مؤونات�الت�اليف�وا��سائر�املحتمل�وقوع�ا����املستقبل��ش�ل�معلوم�ومطلقمن�ج�ة،�وإ

�رى خأ �من�، �الك��ى �والتصليحات �املستقبلية �ا��سائر �مؤونات �املا�� �املحاس�� �النظام �اس�بعد حيث

�بال�سبة�املؤونات�املسموح�بت�و���ا،� للمؤسسة،�كما�وأبقى�ع���املؤونات�ال����ش�ل�ال��اما�حاليا�ورا�نا

�و  �مالية، �سنة ��ل ���اية �للتقدير�عند �محال �ت�ون �املؤونات �أن �أشار�إ�� �النظام �نفس �أن �بقى��ش���إ��

�النقطة ���ذه �املتعلق �املا����ختالل �املحاس�� �للنظام �املعلومات��وفقا �واكتمال �شمولية �عدم ��� يتمثل

� ��عنصر�املؤونات، �املتعلقة �التقديرات �ومحددات �أسس �وضع �قد�وعدم �و�و�ما ���ا، �املتعلقة املحاس�ية

  .يؤدي�إ���استغالل�ذلك�من�أجل�إعداد�قوائم�مالية�تخدم�أغراض�غ���نز��ة

                                                           
  .14ص،�1.125الفقرة�،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1
  .IAS37املعيار�املحاس���الدو���السا�ع�والثالثون�القوائم�املالية�املنفصلة�  2
مجلة�بحوث��،-عنابة-حالة�املؤسسة�الوطنية�أسميدال�: تكو�ن�املؤونة�ع���الن�يجة�املحاس�ية�والن�يجة�ا��بائيةلعالي�ية�ياسم�ن،�أثر�� 3

  .115،�ص2020،�ا��زائر،�1،�العدد��2دارة�و�قتصاد،�املجلد�
  .310-309،�ص�مرجع�سبق�ذكرهبو��ن�ب�عادل�و��ي���الطيب،�� 4
  .14ص،�3.125الفقرة�،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  5
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�الثالث �: الفرع �وتقييم �إلدراج �ا��اصة ��خرى القواعد �املالية �وا��صوم �النظام��القروض وفق

  املحاس���املا��

حسب�ت�لف��ا��املالية��خرى�����صلوفقا�ملتطلبات�النظام�املا���يتم�تقييم�القروض�وا��صوم�  

���ال������القيمة�ا��قيقية�للمقابل�الصا���املستلم��عد�طرح�الت�اليف�التا�عة�املستحقة�عند�تنفيذ�ا،�و

�قتناء�يتم�تقييم�ا��صوم�املالية�من�غ���ا��صوم�ال���تمت�حياز��ا�ألغراض�معاملة�تجار�ة�حسب��حالة

   .1تمت�حياز��ا�ألغرض�التعامل�التجاري�بقيم��ا�ا��قيقيةا��صوم�ال����تقيم،�ب�نما�*الت�لفة�امل�تلكة

�ت�شر�الت�اليف�   �إذ �القروض، �ت�اليف �ضمن �تندرج �العناصر�ال�� �املا�� �املحاس�� �النظام حدد

�بصورة�حسابية�ع���مدى� ��سديد�قرض�أو�إصداره �القروض�وعالوات امل��قة�امل��تبة�لتنفيذ�قرض�من

  2:رج�ضمن�ت�اليف�القرضمدة�القرض،�و�ند

  الفوائد�امل��تبة�ع���املكشوفات�املصرفية�والقروض؛ –

إ�تالك�عالوات��صدار�أو�ال�سديد�املتعلقة�بالقروض�وكذلك�إ�تالك�الت�اليف�امل��قة�امل��تبة�عن� –

  تنفيذ�القروض؛

 التمو�ل؛�-�عباء�املالية�ال���تقتض��ا�عمليات��يجار –

 .القروض�بالعمالت��جن�ية�إذا��انت�مماثلة�لت�اليف�الفوائدفوارق�الصرف�الناتجة�عن� –

تدرج�ت�اليف�القروض����ا��سابات�كأعباء�مالية�للسنة�املالية�امل��تبة�ف��ا�إال�إذا�أدمجت����ال�و   

  3:�لفة�أصل�طبقا�للنقطة�التالية

ة�إ���اقتناء�أو�بناء�تدمج�ت�اليف��ق��اض�امل�سو�ة�مباشر �:املعا��ة�املحاس�ية��خرى�املرخص���ا –

قبل�أن��ستعمل�أو�يباع�����لفة�) ش�را�12أك���من�(أو�إنتاج�أصل�يتطلب�مدة�طو�لة�من�التحض���

،�و�وقف�إدماج�ت�اليف��ق��اض����حالة�انقطاع�)�س�ثمار�العقاري،�املخزون�الكرمي(�ذا��صل�

حض����صل�قبل�استعمالھ�أو�بيعھ،��شاط��نتاج�و�توقف�عندما�ت�ت���عمليا���شطة�الضرور�ة�لت

�يحصل� �لو�لم �تفاد��ا �املمكن �من ��ان �ال�� ��ق��اض �ت�اليف �يناسب �أصل �ت�لفة ��� �املدمج واملبلغ

 .�نفاق�املتعلق�باألصل�املع��

  

                                                           
املبلغ�الذي�تم�بھ�تقييم�ا��صم�املا���عند�إدراجھ��ص���" :للنظام�املحاس���املا����عرف�الت�لفة�امل�تلكة�ألي�خصم�ما���ع���أ��ا وفقا� *

من���تالك�املجمع�ل�ل�فارق�ب�ن�املبلغ��ص���واملبلغ�عند�) أو�منقوصا(���ا��سابات،�منقوصا�من�ال�سديدات�الرئ�سية�مضافا�إ���

  ".استحقاقھ
  .14ص،�1.126 فقرةال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1
  .14ص،�2.126ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ���� 2

  .14ص،�3.126 فقرةال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  3
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املالية��خرى�وفق�النظام�املحاس�����عباء�واملنتوجاتالقواعد�ا��اصة�إلدراج�وتقييم�: الفرع�الرا�ع

  املا��

فإن��عباء�واملنتوجات�املالية��2008جو�لية��26من�القرار�املؤرخ�����127وفقا�ملا�ورد�ضمن�املادة�  

�الزمن �النقضاء �تبعا �ا��سبان ��� �خالل�ا�،تؤخذ �الفوائد �ترت�ت �ال�� �املالية �بالسنة �وت��ق فبال�سبة�،

�التأجيل ��ذا �أو�منح �الدفع �تأجيل �ع�� �أجل�ا �من �ا��صول �تم �ال�� �شروط��للعمليات �عن �تقل �شروط

���ذا��،السوق  �املرتبطة �املالية �أو�الت�لفة �املا�� �املنتوج �طرح ��عد �ا��قيقية �بقيم��ا �ا��سابات ��� تدرج

الفارق�ب�ن�القيمة��سمية�للمقابل�والقيمة�ا��قيقية�للعملية�ال���تناسب�ال�لفة����ح�ن�أن�التأجيل،�

�أو�املمنوحالتقدير� �عليھ �املتحصل �للقرض �املش��ي،��،ة �حسابات ��� �مالية �كأعباء �ا��سابات ��� يدرج

  .1وكنواتج�مالية����حسابات�البا�ع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .15ص،�1.127 فقرةال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1



 املا�� املحاس�� النظام وفق والقياس التقييم: الثالث الفصل 

140 
 

  الكيفيات�ا��اصة�للتقييم�واملحاسبة�وفق�النظام�املحاس���املا��: املبحث�الرا�ع

  � �واملحاسبة �للتقييم �ا��اصة �الكيفيات ���ا�تمثل �جاء �ال�� �ا��ديدة �املحاس�ية �النماذج �من جملة

املشرع�ا��زائري�من�خالل�ذلك�إ���التقارب�مع�املرجع�املحاس���الدو��،���س�إذ�النظام�املحاس���املا��،�

ومن�خالل��ذا�املبحث�سنحاول�التطرق�ألبرز��ذه�الكيفيات�وال���ل�ا�ارتباط�مباشر�مع��ش�الية�محل�

  .ل�املطالب�املواليةالدراسة�وذلك�من�خال

  وفق�النظام�املحاس���املا��توحيد�ا��سابات�: ول املطلب�� 

���اية�   ��� �العالم �ش�د �إذ �العالم، ��� �ا��ديثة �املحاس�ية �املداخل �أ�م �من �ا��سابات �توحيد �عد

ع�الكب��ة�ذات�الفروع�املن�شرة����مختلف�بقا�شر�اتالقرن�املا�����ش�ل�خاص�ان�شار�وانفتاح�كب��ين�لل

�مختلف� �الكب���ب�ن �الشرخ �أبرز �و�و�ما �أخرى، �ج�ة �من �ا���سيات �املتعددة �وللشر�ات �ج�ة، �من العالم

��ن �املن�شرة، �الدولية �املحاس�ية �واملمارسات �ظمة �أدى �مما �الدو��،�إ�� �املحاس�� �للتوافق �ا��اجة ز�ادة

�مع �الشر�ات�خاصة �مالك ��ذه��حاجة �مستخدمي �مختلف �حاجيات �تل�� �موحدة �مالية �لقوائم الكب��ة

� �مختلف�القوائم، �طرف �من �العام �بالقبول �كمعاي���تتمتع �الدولية �بروز�معاي���املحاسبة �إ�� �أدى و�و�ما

�املتطورة� ��قتصادية �الدول �جل �جعل ��مر�الذي �ومخرجاتھ، �املحاس�� �بالعمل �العالقة �ذات �طراف

ارب�والتوافق�مع��ذه�املعاي���بأك���قدر�ممكن،�وذلك��س�يال�لعمل���إعداد�القوائم�املالية��سارع�إ���التق

،�و�عت���ا��زائر�من�ب�ن�الدول�ال���سعت�إ���مثل��ذا�التقارب�مع�1املوحدة�وقراء��ا�من�طرف�مستخدم��ا

� �املخطط �اس�بدال ��� �املتمثلة �املحاس�ية ��صالحات �حملت �إذ �ا��ديد، �القرن �الوط���مطلع املحاس��

�بتوحيد� �املتعلق �ا��انب ��� �الدولية �املحاسبة �معاي�� �مع �التقارب �من �نوعا �املا��، �املحاس�� بالنظام

  .ا��سابات،�و�و�ما�سنحاول�تقديمھ�من�خالل�الفروع�املوالية

��ول  �ل: الفرع �املوحدة�طار�التار��� � ��سابات �املا��ب�ن �املحاس�� �الدولية��النظام ومعاي���املحاسبة

IAS/IFRS  

�27-�86مر�رقم���شارة�الواردة�ضمن�خاللمن�ألول�مرة�بدأ�مسار�توحيد�ا��سابات����ا��زائر�  

تلزم�الشر�ات�: "عل�ما�ي���3مكرر��732حيث�نصت�املادة��1996د�سم����9من�القانون�التجاري�املؤرخ����

�لالدخار�و �علنيا �ت��أ �ال�� ��و�أو�ا/القابضة �كما �و�شر�ا �املدعمة �ا��سابات �بإعداد �البورصة ��� ملسعرة

� �املادة ��� ��،"*4-732محدد �رقم �الرسمية �ا��ر�دة �ضمن �القرار�الوارد �ذلك ��عد �بتار�خ��87ليل��ا الصادرة

                                                           
دراسة�-القياس�والتقر�ر�عن�اندماج��عمال�����نظمة�املحاس�ية��ساسية�الفروقات�العاملية�البي�ية����بالر���تيجا�ي�و�دى�بص��،�� 1

�الدولية �املحاس�ية ��نظمة �مختلف �ب�ن �املا��: مقارنة �املحاس�� �والنظام �الفر�سية ��قتصادية،�مر�كية، �للتنمية �ا��زائر�ة �املجلة ،�

  .154،�ص�2016،�ا��زائر،�5العدد��،�3املجلد
يقصد�با��سابات�املدعمة،�تقديم�الوضعية�": 1996د�سم����9من�القانون�التجاري�املؤرخ�����27-86مكرر�من��مر�رقم��4- 732املادة�  *

  ".املالية�ونتائج�مجموعة�الشر�ات�كأ��ا��ش�ل�نفس�الوحدة
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�التجميع��29/09/1999 �ألساليب �تطرقھ �إ�� �إضافة �املدمجة، �ا��سابات �وتجميع �إعداد �لكيفية واملحدد

الذي� 22/11/1999املؤرخة�����91،�إضافة�إ���القرار�الوارد�ضمن�ا��ر�دة�الرسمية�رقم�ومجال�التطبيق

� �توافق �وتم�تضمن �املجمع، �حسابات �وتوحيد �القابضة �الشر�ات ��شاط �مع �للمحاسبة �الوط�� املخطط

كما�قدم�جميع�ا��داول�ا��اصة�بالبيانات،��،ا��سابات�ا��اصة�با��سابات�املوحدةضبط�بموجب�ذلك�

�املحاس�واست �النظام �اعتماد �غاية �إ�� ��ساس �ل�ذا �وفقا �مر�العمل �سنة �املا�� �مع��2010 �تقارب �والذي ،

معاي���املحاسبة�الدولية�فيما�يتعلق�بتوحيد�ا��سابات�من�خالل�تطرقھ�إ����ذا��خ�������ل�من�القانون�

إ���أن�ا��زائر�تأخرت��ش�ل��شارة��ر ،�وتجد2008جو�لية��26والقرار�املؤرخ���� 2007املؤرخ�����07-11

� �إذ �العالم، �دول �ببقية �مقارنة �املوحدة �ا��سابات �اعتماد ����كب����� ��انت �موحدة �مالية �قائمة �أول أن

�الدولية� �معاي���املحاسبة ���نة �أصدرت �ب�نما �عشر، �التاسع �القرن ���اية ��� ��مر�كية �املتحدة الواليات

الذي�أل���وعوض�بثالثة��،19771ق�ابتداء�من�جانفي�التطبي�الذي�دخل�ح�� �IAS 3املعيار�املحاس���الدو���

  :معاي���محاس�ية�دولية���

 املتعلق�بالقوائم�املالية�املجمعة�والفردية؛�IAS 27املعيار� –

 املتعلق�بالقوائم�املالية����حالة�املسا�مات����الكيانات�املشاركة؛�IAS 28املعيار� –

 .املتعلق�بالقوائم�املالية����حالة�املسا�مات����الكيانات�الزميلة�أو�الصديقة�IAS 31املعيار� –

،�لت�ون��عد�ا�محل�إلغاء�و�عو�ض�1989سنة��ح���التطبيق ودخلت�املعاي���الثالثة�سالفة�الذكر  

  :تصبح�كما�ي��ل 20112و�عديل�سنة�

تحت�اسم�ا��سابات�الفردية،�ومعيار��بالغ�املا���الدو����IAS 27عدل�وأصبح�املعيار��IAS 27املعيار� –

IFRS 10القوائم�املالية�املجمعة؛� 

 ؛والزميلة�أو�الصديقة�املسا�مات����الكيانات�املشاركة�عدل�وأصبح�تحت�اسم IAS 28املعيار� –

 .الشرا�ات�IFRS 11أل�����ائيا�وحول�إ���معيار��بالغ�املا���الدو����IAS 31املعيار� –

�ح���التطبيق����جانفي�   �إ���است�تاج�أن��ساس�2013ودخلت�التغي��ات�الثالثة ،�و�و�ما�يقودنا

النظام�املحاس���املا���الذي�دخل�ح���التطبيق�سنة�وفق�تم�اعتماده�فيما�يتعلق�بتوحيد�ا��سابات�الذي�

وإلغاء�البعض��خر�و�عو�ضھ،�و�و�ما�يدفعنا�إ���ال�ساؤل�حول�مدى�تقارب��ھتم��عديل��عضقد��2010

وأن�النظام�املحاس���املا����عا�ي�من�إش�الية�خاصة��النظام�املحاس���املا���مع�معاي���املحاسبة�الدولية

�وعد �املستمر �ما��مود ��التحديث �خالل�لبنوده، �التفصيل �من �����ء �مناقش��ا �س�تم �ال�� �النقطة و��

  .لفصل�الرا�ع�من�الدراسةا

                                                           
دراسة�حالة�مجمع�صيدال�- IAS/IFRSواملعاي���املحاس�ية�الدولية��SCFا��سابات�املجمعة�ب�ن�النظام�املحاس���املا���عر�وة�رشيد،�� 1

  .376ص،�2017،�ا��زائر،�18العدد�،�10املجلد�،�مجلة�العلوم��قتصادية�وال�سي���والعلوم�التجار�ة،�-2016لسنة�
  .نفسھ  2
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 ما�ية�ا��سابات�املوحدة�وفق�النظام�املحاس���املا�� :الفرع�الثا�ي

�أ��ا   �ع�� �املا�� �املحاس�� �للنظام �وفقا �املوحدة �ا��سابات �إ���"1: �عرف ���دف �ال�� �ا��سابات تلك

�ا �بمجموعة �ا��اصة �والن�يجة �املالية �والوضعية �املمتل�ات ��مر��لشر�اتتقديم ��علق �لو ة��شرككما

ة�شركو��شاط�ا�الرئ���������قليم�الوط���وتراقب�ل�ا�مقر�ا�أووفقا�لذات�النظام�فإن��ل�شركة�،�"واحدة

� �للمشر�أو�عدة �املوحدة �املالية �القوائم �سنة �وت�شر��ل ��عد �أن �يجب �تلك�ات، �جميع �من �املتألف جموع

�امل�،2تالشر�ا �و�شر�البيانات �إعداد �عو��ون �الشركوحدة �إدارة �أج�زة �عاتق ��� �ع�� �امل�يمنة املجموع�ة

�الذي��عرف�بالشرك ،�3،�أو�ع���عاتق�ال�يئة�ال���تتو���قيادتھ�ومراقبتھ*ة�املوحدة�أو�الشركة��ماملدمج

ة�شركة�م�يمنة�من�إعداد�القوائم�املالية�املوحدة�إذا��انت�تحوز�ا�بصورة�شبھ��لية�شركب�نما��عفى��ل�

� �حصل �وإذا �الشركة�أخرى، �أن ��ع�� �ال�لية �شبھ �وا��يازة ��قلية، �ذوي �املصا�� �أ��اب �موافقة ع��

� �ع�� ��قل �ع�� �تحوز �التصو�ت�%90امل�يمنة �حقوق �وتبقى4من �عملية�خ�الشر�ات�، �تطبيق �مجال ارج

  5:الدمج�أيضا����ا��الت�ن�التاليت�ن

�ممارسة – الشركة�املدمجة�للسيطرة�أو���الشر�ات�ال���تواجھ�شروطا�صارمة�ودائمة�ت�نا���مع�إم�انية

 النفوذ؛

  . الشر�ات�ال���تمتلك��س�م�و�صول�لغرض�وحيد�و�و�بيع�ا����مستقبل�قر�ب –

  � �ا��سابات �توحيد �موضوع �يرتبط �كما�*"املراقبة"بمصط�� �املا�� �املحاس�� �النظام �عرف�ا �وال�� ،

العملياتية�لشركة��غية�ا��صول�ع����عرف�املراقبة�كما�لو��انت�سلطة�توجيھ�السياسات�املالية�" 6:ي��

  :منافع�من�أ�شطتھ،�و�ف��ض�وجود�املراقبة����ا��االت�التالية

 �متالك�املباشر�أو�غ���املباشر�من�طرف�وسيط�الفروع�ألغلبية�حقوق�التصو�ت����شركة�أخرى؛ –

من�حقوق�التصو�ت�محصل�عل��ا����إطار�اتفاق�مع�الشر�اء��خر�ن�أو��%50السلطة�ع���أك���من� –

 املسا�م�ن؛

 سلطة��عي�ن�أو�إ��اء�م�ام�أغلبية�مس��ي�شركة�أخرى؛ –

                                                           
  .15ص،�1.132 فقرةال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1
  .6،�ص31املادة��مرجع�سبق�ذكره،،�11-07القانون�  2
  .���الشركة�ال���تمتلك�غالبية�أس�م�شركة�أو�عدة�شر�ات�أخرى : الشركة��م� *
  .16ص،�3.132ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  3
  .16ص،�4.132 فقرةال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  4
،�3،�مجلة�أوراق�اقتصادية،�املجلد�مبدأ�أولو�ة�ا��و�ر��قتصادي�ع���املظ�ر�القانو�ي����النظام�املحاس���املا���تجلياتق��ة�عمر،�� 5

  .155،�ص2019،�ا��زائر،�1العدد�
�الدو���� * �املعيار�املحاس�� ��� �عل��ا �ي���IAS 27يطلق �كما �الرا�عة �الفقرة ��� �وعرف�ا �الرقابة، �": مصط�� �القدرة ��� ����الرقابة ع���التحكم

  ".السياسات�املالية�والعملياتية�لشركة�ما�و����خ���ا��صول�ع���منافع�من�أ�شط��ا
  .16ص،�5.132 فقرةال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  6
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 سلطة�تحديد�السياسات�املالية�العملياتية�للشركة�بموجب�القانون��سا����أو�بموجب�عقد؛ –

 ".���الشركةسلطة�جمع�أغلبية�حقوق�التصو�ت����اجتماعات��يئات��سي –

  � �الرقابة ����) املراقبة(�ع���مف�وم �املطبقة �الطر�قة �نوع �تحديد ��� �عليھ ��عتمد �الذي ��ساس عن

�غية�ت�و�ن�قاعدة�مفا�يمية�من�،�و 1عملية�التجميع،�و���تب�ن�العالقة�ب�ن�الشركة��م�والشر�ات�التا�عة

  :صط��ات�املرتبطة�بتوحيد�ا��ساباتيما�ي���أ�م�املأجل�استكمال�عناصر��ذا�املطلب،�نقدم�من�خالل�

أو��ةتحصل�ع���سيطرة�واحد�،�و�عملية�ضم�شر�ات�منفصلة�معا����شركة�واحدة�:مجمع�الشر�ات –

  ؛2شر�ات�أخرى عدة��شركة�أو �أك���من�طرف

���القوائم�املالية�ملجموعة�شر�ات�وال���تبدو�وكأ��ا�تخص�شركة�اقتصادية� :القوائم�املالية�املجمعة –

وتمسك�الشر�ات�التا�عة�قوائم�مالية�معدة�وفق�السياسات�املحاس�ية�املعتمدة�من�طرف�،�3واحدة

 ؛4الشركة��م

����ل�شركة�تمارس�عل��ا�الرقابة�من�طرف�الشركة�ال���توجد�ع���رأس�املجمع،��:الشركة�التا�عة –

�للشركة� �وال�شغيلية �املالية �السياسة �توجيھ �من �يمك��ا �رأسمال�ا �من �جزءا ��خ��ة ��ذه �تملك بحيث

 ؛5التا�عة،��مر�الذي�يمنح�ا�حق�رقابة�و�سي����شاط��ذه�الشركة

�املشاركة – �ف���:الشركة �تمارس �شركة �ل�س�� �و�� �م��وظا، �نفوذا ��م �الشركة �وال��تا �فرعية شركة

 ؛6شركة�أ�ش�ت����إطار�عمليات�تمت�بصورة�مش��كة

  .7يطلق��ذا�املصط���ع���الشركة��م����حالة�اقتصار�ا�ع���الدور�املا���فقط�:الشركة�القابضة –

  

  

  

  

                                                           
  .376ص،�مرجع�سبق�ذكرهعر�وة�رشيد،�� 1

2 Obert Robert, fusion consolidation en 25 fishes, éd Dunod, France, 2011, p1. 
العدد��،13املجلد��،2مجلة��بحاث��قتصادية���امعة�البليدة��ترجمة�القوائم�املالية�املجمعة�بالعمالت��جن�ية، معمر�الطيب�اب�سام،� 3

  .237،�ص2018،�ا��زائر،�2
4 Djelloul Boubir, comptabilité Financière: Consolidation des comptes comparatifs SCF-IFRS, les 
éditions du sahel, Algérie, 2013, p159. 

5 �� �خ���الدين، �فائزة �ووصيف �رضا �وز�وا�ي �الالوي �عبد ��قتصاديةي�� �املجمعات ��� �ا��سابات �تجميع �: إدارة �والتنظيمات - �جراءات

� �ال��ي �للنقل �الوطنية �الشركة �مجمع �حالة �واملحاس�ية-SNTRدراسة �املالية �الدراسات �مجلة ،� ،� �8املجلد ،� �1العدد �ا��زائر، ،2017�،

  .600ص
  .17ص،�11.132ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  6
  .22،�ص2008،�دار�املستقبل،�لبنان،�-ا��زء�الثالث-موسوعة�الشر�ات�التجار�ة�إلياس�ناصف،�� 7
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 املا��طرق�إعداد�ا��سابات�املوحدة�وفق�النظام�املحاس��� :الفرع�الثالث

�وحدد�   �الفرعية، �الشر�ات �ع�� ��م �الشركة �رقابة �ب�سبة �املالئمة �التوحيد �اختيار�طر�قة يرتبط

  :العناصر�التالية�خالل�،�نتطرق�إل��ا�منالنظام�املحاس���املا���ثالثة�طرق�إلعداد�ا��سابات�املوحدة

 1:الطر�قة�فيما�ي��تتمثل��ذه�تطبق����حالة�السيطرة�ال�لية،�و  :طر�قة�الت�امل�الشامل .1

الشركة��م�فيما�عدا�سندات�الشر�ات�املدمجة،�مع�إحالل�محل��خذ��عناصر�ممتل�ات��:���امل��انية –

�غ���املأخوذ���ا �وا��صوم�امل�ونة�لرؤوس��،القيمة�املحاس�ية�لتلك�السندات مجموع�عناصر��صول

 �موال�ا��اصة�ل�ذه�الشر�ات�التا�عة؛

املنجزة�من�قبل�الشر�ات�التا�عة�محل�علميات�الشركة��م،�مع��إحالل�العمليات�:���حساب�النتائج –

 .املجموع�اس�بعاد�العمليات�املعا��ة�فيما�بي��ا�من�قبل�الشر�ات�ال������جزء�من��ذا

ال�تختلف��ذه�الطر�قة�كث��ا�عن�سابق��ا،�تطبق����حالة�الرقابة�املش��كة،�و  :طر�قة�الت�امل�ال�س�� .2

� �تقوم �تخضحيث �ال�� �للشركة �املسا�مة �لسندات �املحاس�ية �القيمة �اس�بدال ��ش�ل��عع�� للتوحيد

 3:وتتوقف��ذه�الطر�قة�ع���ما�ي�� ،�2س���أو�جز�ي�فقط

 دمج�نص�ب�الشركة��م�من�نواتج�الشر�ات�التا�عة����قوائم�ا�املالية؛ –

 .والشر�ات�التا�عة�فيما�بي��االعمليات�ما�ب�ن�الشركة��م�إلغاء� –

و�ف��ض�وجود��ذا��خ���وفق�،�4امل��وظطبق����حالة�التأث���ت�:طر�قة�الت�امل�عن�طر�ق�الت�افؤ .3

 5:النظام�املحاس���املا������ا��االت�التالية

 أو�أك���من�حقوق�التصو�ت؛�%20ا��يازة�املباشرة�أو�غ���املباشرة�لـ� –

 التمثيل�����ج�زة�املس��ة؛ –

 ؛�س��اتيجيةاملشاركة����عملية�إعداد�السياسات� –

 .سا����أو�تبادل�إطارات�ومس��يناملعامالت�التجار�ة�ذات���مية�البالغة،�وتبادل�إعالم�تق���أ –

    

                                                           
  .16ص،�7.132ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1
دور�أ�مية�إعداد�وعرض�القوائم�املالية�املجمعة�وفق�متطلبات�املعاي���الدولية�للتقار�ر�خملول�محمد�بلقايد�وأحمد�قايد�نور�الدين،�� 2

  .292،�ص�2020،�ا��زائر،�1،�العدد�5،�مجلة�آفاق�للعلوم،�املجلد�املالية�دراسة�مقارنة�مع�النصوص�ال�شر�عية�واملحاس�ية�ا��زائر�ة
3 Elisabeth Bertin et Christophe Godowski et Rédha Khelassi, Manuel Comptabilité & Audit, éd Berti, 
Algérie, 2013, p210. 

حساب�فارق��قتناء�وفقا�للنظر�ات�املفسرة�: تجميع�القوائم�املالية�باستخدام�طر�قة�الت�افؤ�و�غ���محيط�التجميععمورة�جمال،�� 4

� �الدولية �املالية �و�بالغ �واملعاي���املحاس�ية ��ق(ias-ifrs)للتجميع �علوم �مجلة ،� �املجلد �وال�سي���والتجارة، ��،17تصاد �ا��زائر،�1العدد ،

  .18،�ص2013
  .17ص،�11.132ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  5
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،�إذ����1حدود��سبة�ملكية�الشركة��م����الشركة�الفرعية��ذه�الطر�قة�وتتم�ال�سو�ة�بموجب  

القيمة�املحاس�ية�لسندات�املسا�مة�ال���تملك�ا�الشركة��م����الشركة�تقوم�ذات�الطر�قة�ع���اس�بدال�

،�وحد�النظام�املحاس���2الفرعية،�بالقيمة�الصافية�للشركة�ال���تخضع�للتوحيد����حدود��سبة�املسا�مة

  3:املا���ا��طوات�املوالية

 :ع���مستوى��صل�للم��انية�املوحدة –

 رؤوس��موال�ا��اصة�ون�يجة�الشركة�املشاركة�محل�القيمة��إحالل�ا��صة�ال���تمثل�ا�السندات���

 املحاس�ية�لتلك�السندات؛

 اح�ساب�حصة�املجموعة����ن�يجة�الشركة�املشاركة�ضمن�حسابات�النتائج�املوحدة. 

 :ع���مستوى�حساب�النتائج�املوحد –

 يقدم�تحت�عنوان�خاص�حصة�املجمع����ن�يجة�الشركة�املشاركة؛ 

 حصة�املجمع����حساب�ن�يجة�الشركة�املشاركة�خذ����ا��سبان�. 

�توحيد�   �أثناء �اح��ام�ا �املطبق �ع�� �يجب �ال�� �القواعد �من �جملة �املا�� �املحاس�� �النظام حدد

  4:ا��سابات،�وتتمثل�فيما�ي��

،�و�ورد�ذكر�)مصا���ذات��قلية(يجب�أن�تح��م�القوائم�املالية�املوحدة����ا��سبان،�مصا���الغ��� –

���ذات��قلية�تحت�عنوان�خاص����رؤوس��موال�ا��اصة�و���النتائج�الصافية�للشركة��ذه�املصا

 املوحدة؛

 :م�املالية�للشر�ات��جن�ية�إ���العملة�الوطنية�وفق�ا��طوات�التاليةيتم�تحو�ل�القوائ –

 تحول��صول�وا��صوم�ع���أساس�سعر��قفال؛ 

 � ��� �سعر�الصرف �حسب �و�عباء �النواتج �عملية�تحول �ألسباب �و�رخص �التحو�الت، �إجراء تار�خ

 باستعمال�سعر�صرف�متوسط�أو�مقرب؛

 ل�فوارق�الصرف�ال���ت�تج�عن��ذه�املعا��ات����رؤوس��موال�ا��اصة�املوحدة�إ���ح�ن����

 .خروج��س�ثمار�الصا��

�أ�إذا – �ثالثة �بأك���من �سابقا �التوحيد �شمل�ا �لشركة �املالية �السنة �إقفال �تار�خ �إقفال��ان ش�ر�لتار�خ

�للتوحيد، �املالية �تار�خ��السنة ��� ��عد �وسيطة �حسابات �أساس �ع�� ��عد �املوحدة �املالية �القوائم فإن

                                                           
،�مجلة�ا��قوق�والعلوم�دراسة�حالة�مجمع�صيدال- أ�مية�التعديالت�املحاس�ية�ع���عملية�توحيد�حسابات�املجموعة�بوغازي�ز��ب،�� 1

  .73،�ص2015،�ا��زائر،�1،�العدد�9،�املجلد�-دراسات�اقتصادية- ��سانية�
  .292،�ص�مرجع�سبق�ذكرهخملول�محمد�بلقايد�وأحمد�قايد�نور�الدين،� 2
�املا���رقم�العمري�أصيلة،�  3 ،�مجلة�"IFRS10" 10التجميع�املحاس���للقوائم�املالية�ب�ن�النظام�املحاس���املا���ومتطلبات�معيار��بالغ

  .680،�ص2017،�ا��زائر،�1العدد��،17املجلد��العلوم���سانية،
  .16ص،�10.132- 7.132 فقرة�ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  4
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التوحيد،�و�راق��ا�محافظ�حسابات�الشركة��م،�أو�من�طرف�م���م�لف�بمراقبة�ا��سابات�إن��عذر�

 ذلك؛

ومات�ذات���مية�ال����سمح�بالتقدير�يجب�أن��شمل�م��ق�القوائم�املالية�املوحدة�ع���جميع�املعل –

ال��يح�ملحيط�وممتل�ات�والوضعية�املالية�ون�يجة�املجمع،�إضافة�إ���جدول�لتغ���محيط��دماج،�

التعديالت�ال���أثرت�����ذا�املحيط�بفعل��غ���ال�سبة�املئو�ة�ملراقبة�الشر�ات��يب�ن�من�خاللھ�جميع

 .ندات�والتنازل�ع��االسابق�إدماج�ا،�و�فعل�عمليات�اقتناء�س

 وفق�النظام�املحاس���املا���فارق��دماج�وا��سابات�املركبة :الفرع�الرا�ع

لكيفية��سي����2008جو�لية��26من�القرار�املؤرخ����تطرق�النظام�املحاس���املا������القسم�الثا�ي�  

  :�ل�من�فارق��دماج�وا��سابات�املركبة،�وذلك�كما�ي��

�ول�املث�ت�لدى�دخول�شركة�ما����محيط��دماج�بالفرق��يتم�تحديد�فارق��دماج�:فارق��دماج .1

�تظ�ر�����صل�التا�ع�للشركة�املالكة�ل�ذه�السندات،�ب�ن� ت�لفة�اقتناء�سندات�الشركة�املعنية�كما

ملالكة�ا��صة�املعاد�تقييم�ا�لرؤوس��موال�ا��اصة�التا�عة�ل�ذه�الشركة،�وال����عود�إ���الشركة�او 

 .1بما����ذلك�حصة�ن�يجة�السنة�املالية�املك�سب�عند�تار�خ�دخول�الشركة����محيط��دماج

  � ��يجا�ي ��ول ��دماج �فارق �اثن�نو���كب �عنصر�ن �من �العموم �التقييم: �ما�ع�� وفارق� *فارق

وعندما�ال�يتأ�ى�،�2ي�ونان�موضوع�معا��ة�محاس�ية�مختلفة����إطار�ا��سابات�املوحدة،�حيث�**�قتناء

تقسيم�فارق��دماج��ول�ب�ن�مختلف�م�وناتھ،��سمح�النظام�املحاس���املا���بإدراجھ�بمبلغھ�ال�امل����

جملة�من�املعا��ات�املتعلقة�بفارق��دماج��ول�وذلك�حدد�النظام�املحاس���املا���،�و 3باب�فارق��قتناء

  4:كما�ي��

�عناصر��صول�املعنية�القابلة�للتحديد�إ���غاية��:���إطار�عملية�التوحيد – ت�سب�فوارق�التقييم�إ��

���� ��قتناء �فارق ����ل �ب�نما ��قتناء، �تار�خ ��� �املحددة �ا��قيقية �قيم��ا �إ�� ��صول ��ذه إرجاع

                                                           
  .17ص،�13.132 فقرةال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1
عبارة�عن�الفرق�ب�ن�القيمة�املحاس�ية�لبعض�العناصر�القابلة�للتحديد�����صل،�" :وفق�النظام�املحاس���املا���فإن�فارق�التقييم��و� *

  ".لنفس��ذه�العناصر����تار�خ�اقتناء�السندات والقيمة�ا��قيقية
لقابلة��و�عبارة�عن�فائض�فارق��دماج�الذي�لم�يمكن�إ��اقھ��عناصر��صل�ا": عرف�النظام�املحاس���املا���فارق��قتناء�ع���أنھ� **

  ".للتحديد،�والذي��و�مدرج����فصل�خاص�من��صل
�ول����توحيد�حسابات�املجموعة�وفقا�ل�ل�من�النظام�املحاس���) �دماج(مدى�أ�مية�فارق�التوحيد�رقاد�سليمة�و�وغازي�ز��ب،�� 2

�،2017،�ا��زائر،�1،�العدد�11د�،�املجل-قتصاديةدراسات�ا-سانية�،�مجلة�ا��قوق�والعلوم���املا���ا��زائري�واملعاي���املحاس�ية�الدولية

  .141ص
  .17ص،�14.132ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  3
  .18-17ص،�17.132-15.132ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  4
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���ش�ل�ز�ادة�لألصل�إذا��ان�الفارق�إيجابيا،�و�����صل�غ���ا��اري�للم��انية�تحت�عنوان�منفصل

 تخفيض�لألصل�إذا��ان�الفارق�سلبيا؛ش�ل�

) أو�القيمة�النفعية(تتم�����ل�عملية�جرد�مقارنة�مبلغ�فارق��قتناء��يجا�ي�مع�القيمة��قتصادية� –

��قتناء� �الفارق،�ومن�املحتمل�إثبات�أي�خسارة����قيمة�فارق ��ذا للعناصر�غ���املادية�ال����ش�ل�ا

 رق�إ���قيمتھ��قتصادية؛عند��قتضاء�إلرجاع�مبلغ��ذا�الفا

 :يدرج����ا��سابات�أي�فارق�اقتناء�سل������ش�ل�نواتج�تبعا�لوظيفة�أصلھ����ا��االت�التالية –

 منتظرة� �نفقات�مستقبلية �عبارة�عن يدرج����ش�ل�نواتج�عند�تار�خ�حدوث�تلك��:عندما�يكون

 ا��سائر�أو�النفقات؛

 ا��قيقية� �القيمة �ب�ن �فارق �عن �عبارة �يكون �وقيمة��عندما �املك�سبة �غ���النقدية لألصول

 يدرج�كنواتج�ع���املدة�النفعية�الباقية�ل�ذه��صول؛�:اقتنا��ا

 يدرج�مباشرة����ش�ل�نواتج�:عندما�ال�يمكن�إ��اقھ�ال�بأعباء�مستقبلية�وال�بأصول�غ���نقدية. 

�املركبة .2 ��:ا��سابات �املا�� �املحاس�� �النظام �ملتطلبات ��وفقا �ال�� �الشر�ات �مجموعة�فإن ش�ل

� ��� �أو�غ���الواقعة �والواقعة �القرارات، �التخاذ �املركز��س��اتي�� �لنفس �خاضعة ��قليماقتصادية

��س��� �إلزامية �حسابات �وتقديم �بإعداد �تقوم �بالسيطرة �قانونية �روابط �بي��ا �ت�ون �أن �دون الوط��،

،�و�خضع�إعداد�وتقديم�حسابات�مركبة�للقواعد�1با��سابات�املركبة�كما�لو��علق��مر��شركة�واحدة

�ا��سابات� �خصوصية �عن �الناجمة ��ح�ام �مراعاة �مع �املوحدة �ا��سابات �مجال ��� �عل��ا املنصوص

  .���2رأس�املالاملركبة�املرتبطة��عدم�وجود�روابط�مسا�مة�

  3:التالية�حسابات�مركبة�متوفرة����ا��االتوالتماسك�ال���ت��ر�إعداد��عد�مقاي�س�الوحدة�  

 شر�ات��س���ا���ص�معنوي�واحد�أو�مجموعة�أ��اص�ل�م�مصا���مش��كة؛ –

– � �قطاعات �إ�� �ت�ت�� �قيادة�شر�ات �ذات �متجا�سة �مجموعة �و�ش�ل �التعاضديات، �أو التعاونيات

 مش��كة؛�وإس��اتيجية

ولكن�ل�ا�شر�ات����جزء�من�مجموع��عينھ�غ���م��ق�قانونا�بالشركة�املشرفة�أو�بالشركة�الفرعية،� –

 نفس�ال�شاط،�وتا�عة�لنفس�السلطة؛

�ع��ا�سلوك� – �لي�شأ ��يا�ل�مش��كة�أو�عالقات��عاقدية�واسعة�بما�فيھ�الكفاية �بي��ا شر�ات�ل�ا�فيما

 اقتصادي�م�سق����الزمن؛

ملزم�بما�فيھ�الكفاية،�و�امل�) أو�أي�اتفاقيات�أخرى (شر�ات�ترتبط�فيما�بي��ا�باتفاق�تقاسم�الن�يجة� –

 .تركيب�حسابا��ا�أك���تمثيال�أل�شط��ا�ولعملي��ا�منھ�ل��سابات�ال��صية�ل�ل�واحدة�م��ا�ل�ي�ي�ون 

                                                           
  .18ص،�19.132 فقرةال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1
  .18ص،�20.132 فقرةال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  2
  .18ص،�21.132ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  3
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�بمدى   �املتعلقة �املقارنة �عملية �أن ��ش���إ�� �املطلب ��ذا �ختام �وفق���� �ا��سابات �توحيد تقارب

� �الدولية �معاي���املحاسبة �مع �الدو�� �املحاس�� �الرا�ع�IAS/IFRSالنظام �الفصل �م�ن �خالل من��ست�ون

  .الدراسة��ش�ل�أك���تفصيل
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  الضرائب�املؤجلة�وفق�النظام�املحاس���املا��: املطلب�الثا�ي

ب�ن�املواضيع�املستحدثة����النظام�املحاس���املا���باملقارنة�مع�املخطط��عد�الضرائب�املؤجلة�من�  

 IASاملحاس���الوط��،�حيث�س���املشرع�ا��زائري�من�خالل�ذلك�إ���التقارب�مع�املعيار�املحاس���الدو���

�و 12 �ا�تمام، �املؤجلة�رغم �املحاس�ي�الضرائب �القواعد �ب�ن ��ختالف �عن �الناتجة �الفروقات �ةبت��يح

،�وتطرق����ا��زائر�علق�بب�ئ����عمال�واملحاسبةتبجملة�من��ش�االت�ال���ت�،�إال�أ��ا�ارتبطت1ا��بائيةو 

� ��� �القرار�املؤرخ �خالل �من �املوضوع ��ذا �إ�� �املا�� �املحاس�� ��26النظام �سنحاول�2008جو�لية �و�و�ما ،

  :عرضھ�من�خالل�النقاط�املوالية

 املؤجلة�وفق�النظام�املحاس���املا��ما�ية�الضرائب� :الفرع��ول 

�اختالف�   �إ�� �يؤدي �ما �عادة �ا��بائية �ونظر���ا �املحاس�ية ��نظمة �ب�ن �املوجودة ��ختالفات إن

�عض�الفروق�املؤقتة،�ال���تمثل�ا��دث�و�و�ما�يؤدي�إ���ظ�ور��ة،عن�الن�يجة�الضر��ي الن�يجة�املحاس�ية

���مبلغ�ضر�بة�ع���" 3:خ��ة�وفق�النظام�املحاس���املا���كما�ي��،�و�عرف��ذه�� 2ائب�املؤجلةلضر لامل�����

� �للدفع �قابلة �مؤجلة(�ر�اح �ضر��ية �) خصوم �للتحصيل �مؤجلة(أو�قابل �ضر��ية �سنوات��)أصول خالل

ع���أ��ا�طر�قة�محاس�ية�تتمثل�����كما�اعت���النظام�املحاس���املا���الضرائب�املؤجلة،�"مالية�مستقبلية

أي�أ��ا���دف�إ����،4إدراج����ا��سابات�ضمن�أعباء�الضر�بة����الن�يجة�امل�سو�ة�لعمليات�السنة�املالية

��ستحق�خالل�ا�سب� �ملختلف�العمليات� ،5الضر�بة�إ���السنة�املالية�ال�� �مراعاة��ثر�ا��با�ي من�خالل

وتجد��شارة�إ���توافق��ذا�التعر�ف�مع�نظ��ه����املعيار�املحاس���الدو��� ،6ور�ط�ا�بالدورة�ال���تتعلق���ا

IAS 127.  

  :وفقا�ملا�ورد����النظام�املحاس���املا���فإن�الضرائب�املؤجلة�تقسم�إ���نوع�ن��ما 

                                                           
  .339،�صمرجع�سبق�ذكرهبن�توتة�قندز�وحكيم�براضية،�� 1

2 �� �شعيب، �وشنوف �مر�م �ظر�ف �معا��ة ��� �والتوافق ��ختالف �واملعاي���إش�الية �املا�� �املحاس�� �النظام �ب�ن �املؤجلة �الدخل ضرائب

  .197،�ص2020،�ا��زائر،�1،�العدد�8،�املحلة�العلمية�للمستقبل��قتصادي،�املجلد�املحاس�ية�الدولية
  .18ص،�1.134 فقرةال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  3
،�املؤقتة�ومحاسبة�الضر�بة�املؤجلة����الشر�ات�الفردية�وفق�النظام�املحاس���املا��حسوس�صديق�وشر�ط�صالح�الدين،�الفروقات�� 4

  .388ص�،2016زائر،�،�ا��1،�العدد�10،�املجلد�-دراسات�اقتصادية-نية،مجلة�ا��قوق�والعلوم���سا
5 Azouani Nacer et Saihi Youcef, Le risque financier lié au processus de la constatation des impots 
différés dans les groupes Algériens -Illustration à partir du cas du groupe industriel ENCC-, revue 
AL-IJTIHED, N°3, Algérie, 2013, p309 

دراسة�حالة�فرع�صيانة�وخدمات�السيارات�ملجمع�-املؤسسة�ا��زائر�ة�تطبيق�الضرائب�املؤجلة����ط�شوش��ند�و�ن�بلقاسم�سفيان،�� 6

،�ا��زائر،�1،�العدد�14،�املجلد�Revue des Réformes Economiques et IntégrationEn Economie Mondiale،�-سونلغاز

  .311،�ص2020
  .IAS 12 الثا�ي�عشر�ضرائب�الدخل�املعيار�املحاس���الدو��  7
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– � �املؤجلة �الضر��ية �(�صول �مؤجلة �): -أصول -ضرائب �مبالغ �دورات�و�� �خالل �ستحصل ضر��ية

،�ف���بذلك��ع���عن�1ناتجة�عن�عمليات�تمت�خالل�دورات�سابقة�لسنة�التحصيلم�أ��ا�غالحقة�ر 

� �املدفوعة �الضر�بة �الف��ات�مقدار ��� �اس��داد�ا �املتوقع �من �وال�� �الضرائب �ملص��ة مقدما

مؤونة�التقاعد،�ال��ز�الضر���،�أقساط�إ�تالك�التث�يتات�ال�����تلك�: ،�ومن�أمثل��ا�ما�ي��2املستقبلية

  ا��؛...بوت��ة�أسرع�من�ا�تالك�ا�الضر����محاس�يا�

– � �املؤجلة �الضر��ية �(ا��صوم �مؤجلة ��):-خصوم-ضرائب �مبالغ �خالل�و�� �الدفع �مستحقة ضر��ية

��ستحقاق �لسنة �سابقة �دورات �خالل �تمت �عمليات �عن �ناتجة �أ��ا �رغم �الحقة ��ع���3دورات �حيث ،

،�ومن�أمثل��ا���4ية����الف��ات�املستقبليةعن�مقدار�ضر�بة�الر�ح�واجبة�الدفع�بموجب�القواعد�الضر 

إعانات��ستغالل�والتوازن�غ���املحصلة،�الفوائد�الغ���محصلة،�التث�يتات�ال�����تلك�ضر��يا�: ما�ي��

  . ا��...بوت��ة�أسرع�من�ا�تالك�ا�املحاس���

إذ����ل���سباب�امل�شأة�للضرائب�املؤجلة،جملة�من��2008جو�لية��26حدد�القرار�املؤرخ����  

  :لذلك����م��انية�و���حساب�النتائج�الضرائب�املؤجلة�الناجمة�عن�اوفق

اختالل�زم���ب�ن��ثبات�املحاس���لناتج�ما�أو�ع���ما�وأخذه����حساب�الن�يجة�ا��بائية�لسنة�مالية� –

 ؛5الحقة����املستقبل�املتوقع

أر�اح�جبائية�أو�ضرائب�مستقبلية���ز�جبا�ي�أو�قروض�ضر��ية�قابلة�للتأجيل�إذا��انت��سب��ا�إ��� –

 ؛6محتملة����مستقبل�منظور 

  .7مت����إطار�إعداد�قوائم�مالية�موحدةدة�معا��ة�تترت�بات،�وإقصاء�وإعا –

    

                                                           
�عمر،� 1 �وقمان �سعيدي �ش�رة � أثر�بن �املالية �القوائم �جودة �ع�� �املؤجلة �الضرائب �عن �و�فصاح �القياس �مشكالت دراسة�- تفادي

  .723،�ص2021،�ا��زائر،�1العدد��،7املجلد�،�مجلة�مجاميع�املعرفة،-ميدانية
دراسة�حالة�عينة�من�-ؤسسات��قتصادية�ا��زائر�ة�العالقة�املحاس�ية�الضر��ية�ب�ن�النظر�ة�وواقع�املب�اري�ب�����وخبيط���خض��،�� 2

  .246،�ص2016،�ا��زائر،�16العدد��،16املجلد��،�مجلة�الباحث،-2014املؤسسات��قتصادية�لسنة�
�ر ع� 3 �رشيد، �وا��باية�وة �املحاسبة �ب�ن �الفجوة �تقليص ��� �املؤجلة �الضرائب �دور �وال�سي���والعلوم ��قتصادية �العلوم �مجلة التجار�ة،�،

  .608،�ص2020،�ا��زائر،�1،�العدد�13املجلد�
  .246،�صمرجع�سبق�ذكرهب�اري�ب�����وخبيط���خض��،�  4
  .19ص،�1.134 فقرةال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  5
،�2016،�ا��زائر،�1،�العدد�5جبائية،�املجلد�،�مجلة�دراسات�واقع�النظام�الضر����ا��زائري����ظل�النظام�املحاس���املا��ناصر�مراد،�� 6

  .58ص
- KPMG-دراسة�حالة����مكتب�التدقيق�-دور�التدقيق�ا��با�ي�التعاقدي����حساب�الضرائب�املؤجلة�مسدد�نور��سالم�وعنون�فؤاد،�� 7

  .73،�ص2020،�ا��زائر،�2،�العدد�5،�مجلة�البحوث����العلوم�املالية�واملحاس�ية،�املجلد�
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،�و�تم�1كما�أو����النظام�املحاس���املا���بضرورة�مراجعة�الضرائب�املؤجلة�عند��ل�إقفال�للسنة�املالية

  .2ع���أساس�التنظيم�ا��با�ي�املعمول�بھ����تار�خ�ذلك

 النظام�املحاس���املا���الفروقات�الضر��ية�واملحاس�ية����ظل :الفرع�الثا�ي

�ختالفات�ب�ن�القواعد�املحاس�ية�والقواعد�مثل�ات�الضر��ية�بالضرائب�املؤجلة،�وتترتبط�الفروق  

وعرفت�الفروق�الضر��ية�وفق�ل�ذه�الفروقات،�ا��بائية�عند�تقييم�الضر�بة�ع����ر�اح�ا��دث�امل�شأ�

الفرق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�لألصول�وا��صوم����قائمة�امل��انية�" 3:ع���أ��ا�IAS 12املعيار�املحاس���الدو���

  :الفروقات�إ���قسم�ن��ماوتنقسم��،"وقاعدتھ�الضر��ية

�أثر�����ختالف�ب�ن� :الفروقات�الدائمة .1 �معينة،�وال�ي�ون�ل�ا ����دورة ���تلك��ختالفات�ال���ت�شأ

�ال�تنعكس �إذ �والضر���، �املحاس�� �ل�ذه��الر�ح�ن �ال�يوجد �أنھ �أي �الحقة، �أو�دورات �دورة ��� آثار�ا

طاعات�ضر��ية�أو�مبالغ�خاضعة�للضر�بة����املستقبل،�الفروق�أي�آثار�ضر��ية�مؤجلة�تؤدي�إ���اقت

وذلك�نظرا�ل�ون�أن�أثر�ا���ا�ي�غ���رج���وال�يحدث�أي�إضافة�أو�اقتصاد����الضر�بة�خالل�الدورات�

 ؛4الالحقة

2. � �الزمنية �املحاس�ية� ):التوقي�ية(الفروقات �القيمة �ب�ن �معينة �دورة ��� �ت�شأ �ال�� �الفروقات �تلك ��

لألصل�أو�ا��صم�لألصل�أو�ا��صم�وقاعدتھ�الضر��ية،�ن�يجة�التفاوت�الزم���ب�ن��ثبات�املحاس���

وال���تنعكس�آثار�ا�حاس���و�ثبات�ا��با�ي�لألصل�أو�ا��صم�وفقا�لل�شر�ع�ا��با�ي،�املنظور�املمن�

دورات�املحاس�ية�الالحقة�من�خالل�ظ�ور�وضعية�جبائية�مؤجلة�تأخذ�ش�ل�أصول�أو�ع���مستوى�ال

ومن�ب�ن�أمثل��ا�خصوم�ضر��ية�مؤجلة،�ي�ون�ل�ا�تأث���ع���التدفقات�النقدية�املستقبلية�للمؤسسة،�

�أو�املطلو�ة� �املقبولة �عن �املؤسسة �قبل �من �املطبقة �التث�يتات �إ�تالك �أو�معدالت �طرق ��� �ختالف

 6:،�و�نقسم��ذا�النوع�من�الفروقات�إ���النوع�ن�التالي�ن5ائياجب

 

                                                           
  .19ص،�3.134 فقرةال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1
2 �� �قندز، �توتة �و�ن �درا�� �ع���� �رقم �الدو�� �املعيار�املحاس�� �اعتماد �ظل ��� �ا��بائية �الن�يجة �إ�� �املحاس�ية �الن�يجة �من - �12نتقال

  .213،�ص�2018،�ا��زائر،�3،�العدد�12،�املجلد�-العدد��قتصادي-،�مجلة�ا��قوق�والعلوم���سانية�- الضرائب�ع���الدخل
3 �� �منصور، �عمارة �و�ن �ع�� �جالبة �رقم �الدو�� �املعيار�املحاس�� �ضوء ��� �الضر��� �للعلوم�12التخطيط �قاملة �جامعة �حوليات �مجلة ،

  .86ص�،2018،�ا��زائر،��25جتماعية�و��سانية،�العدد�
معوقات�عدم��فصاح�عن�الضرائب�املؤجلة�وفق�املعاي���املحاس�ية�الدولية����مامش�يوسف�وزو�تة�محمد�الصا���وعدمان�مر�زق،�� 4

  .450- 449،�ص2019،�ا��زائر،�1،�العدد�10،�مجلة��قتصاد�ا��ديد،�املجلد�-دراسة�ميدانية-ب�ئة��عمال�ا��زائر�ة�
�بالل،� 5 �ولوعيل �يوسف ��س�ثمار��جن��� مامش �ع�� ��نفتاح �ظل ��� �الدولية �للمعاي���املحاس�ية �وفقا ��ر�اح �ع�� �الضر�بة محاسبة

  .14،�ص2017،�ا��زائر،�3،�العدد�11،�املجلد�-العدد��قتصادي-،�مجلة�ا��قوق�والعلوم���سانية�املباشر
  .450ص،�مرجع�سبق�ذكرهمامش�يوسف�وزو�تة�محمد�الصا���وعدمان�مر�زق،�� 6
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�للضر�بة – �خاضعة �زمنية ��:فروقات �للضر�بة�و�� �خاضعة �مبالغ �ع��ا �ي�تج �ال�� �التوقي�ية الفروقات

� �الر�ح �تحديد �عند �للضر�بة �الضر��ية(ا��اضع �القيام�) ا��سارة �لدى �وذلك �مستقبلية، لف��ات

 املدرجة�لألصول�أو�ا��صوم؛باس��داد�أو��سديد�القيمة�

– � �ل��صم �قابلة �زمنية �قابلة��):لالقتطاع(فروقات �مبالغ �ع��ا �ي�تج �ال�� �الزمنية �الفروقات و��

للف��ات�املستقبلية،�وذلك�عند�) ا��سارة�الضر��ية(لالستقطاع�عند�تحديد�الر�ح�ا��اضع�للضر�بة�

 .القيام�باس��داد�أو��سديد�القيمة�املدرجة�لألصول�أو�ا��صوم

�الثالث �عن�:الفرع �الناتجة �الضر��ية �و�نظمة� الفروقات �املا�� �املحاس�� �النظام �ب�ن �ختالفات

 ا��زائر�ةا��بائية�

بتلك��ختالفات�املوجودة��ترتبطھ����الفرع�السابق،�فإن�الفروقات�الضر��ية�يلإالتطرق��مثلما�تم  

�وا��با�ي �املحاس�� �الر�ح�ن �تحديد �قواعد �*ب�ن ،� �خالل �أ�م�ومن ��عديد �سنحاول �املوالية، العناصر

�دون�الدائمة،،�من�خالل��قتصار�ع���مس�بات�الفروقات�املؤقتة��ختالفات�امل�شأة�للفروقات�الضر��ية

  1:وذلك�كما�ي��

�ستغالل�والتوازن�فإن�القانون�ا��با�ي�يدرج�ا�ضمن�النتائج��إلعاناتبال�سبة��:�عانات�العمومية –

�ع��� �املا�� �املحاس�� �النظام �ينص �ب�نما �أو�قبض�ا، �تحصيل�ا �ف��ا �تم �ال�� �املالية �السنة ��� املحققة

 إذ��عت����ذا�الفرق�الزم���م�شأ�للضر�بة�املؤجلة؛�،تخصيص�ا�ور�ط�ا�بالسنوات�ال����ستحق�خالل�ا

�املا – �و��عاباملصار�ف �و�تاوى ��:لية �العناصر، ��ذه �عن �مؤجلة �ضرائب �ت�شأ �ما ��ش��ط�عادة إذ

�الن� �من �خصم�ا �قبول �يتم �ح�� �املالية �السنة �خالل �فعليا �تم �الدفع �ي�ون �أن �ا��با�ي يجة�النظام

املحاس�ية،�عكس�النظام�املحاس���املا���الذي�يخصم�الت�اليف�من�السنة�املالية�ال����ستحق�خالل�ا�

 اك�تدفق�نقدي،�وما�يؤدي�إ���ظ�ور�فوراق�ضر��ية�م�شأة�لضرائب�مؤجلة؛نلم�يحدث��وإن�

�املنخفضة – �القيمة �ملبلغ��:العناصر�ذات �ا��با�ي �النظام �تحديد ��� �أسا��� ��ش�ل ��ختالف يتمثل

دج�خارج�الرسم�كسقف�ال�ي�ب���للعناصر�ذات�القيمة�املنخفضة�تجاوزه،�ب�نما�ترك�النظام��30.000

املحاس���املا���التقدير�للمؤسسة��قتصادية�املعنية،�و�و�ما�يز�د�من�احتمال��شوء�فروق�ضر��ية�

 ضرائب�مؤجلة؛مؤقتة�تؤدي�إ���ظ�ور�

                                                           
الفرق�ب�ن�نواتج�وأعباء�مؤسسة�خالل�دورة�مالية�واحدة،�وتحدد�إما�عن�طر�ق�امل��انية�أو�جدول�": �عرف�الن�يجة�املحاس�ية�ع���أ��ا  *

�الر�ح�الصا��": من�قانون�الضرائب�املباشرة�والرسوم�املماثلة�ع���أ��ا��140عرف�الن�يجة�ا��بائية�وفقا�للمادة�،�ب�نما�"حساب�النتائج

،�وت�ش�ل�الن�يجة�ا��بائية�من�الن�يجة�املحاس�ية�"املحدد�حسب�ن�يجة�مختلف�العمليات�املحققة�من�طرف�املؤسسة�خالل�السنة�املالية

  .مضافا�إل��ا�ومخصوم�م��ا�جملة�التعديالت�املطلو�ة�وفقا�لألنظمة�ا��بائية
ا��بائية�ع���ضوء�الفروقات�ب�ن�النظام�املحاس���املا���والنظام�ا��با�ي�،��نتقال�من�الن�يجة�املحاس�ية�إ���الن�يجة�سماع�ن�ع����� 1

   .100-99،�ص2019،�ا��زائر،�2،�العدد�5،�مجلة�الر�ادة�القتصاديات��عمال،�املجلد�)مع�دراسة�حالة�توضيحية(ا��زائري�
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�و��تالك�ا��با�ي – �املحاس�� �مؤقتة�تؤدي��:��تالك ��ختالف�فروقا�ضر��ية ظ�ور��إ���س�ب��ذا

� �تختار�طر�قة �فاملؤسسات �مؤجلة، ����تالكضرائب ��و���نتا�� وتقدر�العمر�مثل �ملا �وفقا لألصل

� �الكث���من ��� �يقود�ا �و�و�ما �املا��، �املحاس�� �النظام ��� ��إ�� ان�حيمسموح �مع ��نظمةالتعارض

� �ا��بائية، �إذ �وحدات �من���نتاج�عت���طر�قة �مرفوضة �املا�� �املحاس�� �النظام �ظل ��� املسموحة

� ��عد �ب�نما �ا��بائية، �وفق�الناحية �ومرفوضة �ا��بائية �الناحية �من �مقبولة �امل��ايد ���تالك طر�قة

 ظ�ور�ضرائب�مؤجلة؛متطلبات�النظام�املحاس���املا��،��مر�الذي�يؤدي�إ���

ترك�النظام�املحاس���املا���للم�لف�حر�ة��ختيار�ب�ن�طر�قة�التقدم�����شغال��:العقود�طو�لة��جل –

أو�طر�قة��تمام�����سي���إيرادات�وأعباء�العقود�طو�لة��جل،�ب�نما��ش��ط�النظام�ا��با�ي�ا��زائري�

جبائية�تطبيق�طر�قة�التقدم�ال����عتمد�ع���مدى�التقدم�املحقق،�و�و�ما�قد�يؤدي�إ���ظ�ور�فروق�

 .مؤقتة�تؤدي�إ���ضرائب�مؤجلة

�عدة�   �توجد �إذ �ا��صر، �ال �املثال �س�يل �ع�� �مذ�ورة �السابقة ��مثلة �أن �إ�� وتجدر��شارة

�ضر��ية� �فوارق �ظ�ور �إ�� �تؤدي �املا�� �املحاس�� �والنظام �ا��زائر�ة �ا��بائية ��نظمة �ب�ن �أخرى اختالفات

  .مؤقتة
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  وفق�النظام�املحاس���املا��يجار�التمو����� : ثالثاملطلب�ال

عمل�املشرع�ا��زائري�من�خالل�النظام�املحاس���املا���ع���التقارب�مع�معاي���املحاسبة�الدولية،�  

وذلك�من�خالل�تب�يھ�ملبدأ��غليب�الواقع��قتصادي�ع���الش�ل�القانو�ي�لألحداث�واملعامالت،�و�و�املبدأ�

عقود��يجار�التمو�لية،�ال����عا���ا�النظام�املحاس���املا���ع���أ��ا�أصول��يرتبط��ش�ل�مباشر�معالذي�

من�خالل�ذلك�مع�معاي���املحاسبة�الدولية����التعامل�مع��ذا�النوع��امملوكة�من�طرف�املستأجر،�متقار�

  :من�العقود،�ومن�خالل��ذا�املطلب�س�تطرق�إ����ل�ما�سبق�وفقا�ملا�ي��

  يجار�التمو����وفق�النظام�املحاس���املا��� ما�ية�: الفرع��ول 

  � �والقرض �النقد �قانون �ا��زائر�ضمن ��� �مرة �ألول ��يجاري �القرض �ظ�ور ���10/90ان �14بتار�خ

رغم�ا�عدام�وجوده�املحاس���أ�ى�ذاك�1990أفر�ل�
وفقا�ملا�ورد����القرار�التمو����عرف�عقد��يجار��،�و 1

عبارة�عن�اتفاق�ي�نازل�بموجبھ�املؤجر�للمستأجر�ملدة�محددة،�عن�" 2:أنھع����2008جو�لية��26املؤرخ����

حق�استعمال�أصل�مقابل�دفع�واحد�أو�دفوعات�عديدة،�وإيجار�التمو�ل��و�عقد�إيجار�ت��تب�عليھ�عملية�

مقرون�بتحو�ل�امللكية�عند�تحو�ل�شبھ�ك���للمخاطر�واملنافع�ذات�الصلة�بملكية��صل�إ���املستأجر،�

مع�التعر�ف�الذي�ورد����نص�املعيار�املحاس���الدو���و�و�ما�توافق�،�"اء�مدة�العقد�أو�عدم�تحو�ل�اان��

IAS 17ي���� �كما ��يجار�التمو��� �عرف �املخاطر�واملنافع�" 3:والذي ��افة �جو�ري ��ش�ل �ينقل �و�عقد

املتعلقة�بملكية��صل�عند���اية�مدة�العقد،�وقد�يتم�أو�ال�يتم�تحو�ل�امللكية،�و�عد��صل�ضمن�أصول�

  ."املستأجر

فرق�النظام�املحاس���املا���ب�ن�عقد��يجار�التمو����وعقد��يجار�ال�سيط،�إذ�عرف��ذا��خ���  

ع����IAS 17،�ب�نما�أطلق�املعيار�املحاس���الدو���"غ���عقد�إيجار�التمو�ل�ل�عقد�إيجار�آخر�" 4:ع���أنھ

وعرفھ�بنفس�التعر�ف�الوارد�ضمن�النظام�املحاس����5عقد��يجار�ال�سيط��سمية�عقد��يجار�ال�شغي��

ار��سيط�أمر�يتوقف�ع���يجار�تمو�ل�أو�عقد�إيجإووفقا�ل�ذا��خ���فإن�تص�يف�عقد��يجار�كعقد�املا��،�

،�و�مثلة�عن�الوضعية�ال���من�املفروض�أن�تؤدي�6أو�صيغتھ�واقع�املعاملة�التجار�ة�بدال�من�ش�ل�العقد

  :إ���تص�يف�عقد�إيجار�كعقد�إيجار�تمو�ل�وفقا�للنظام�املحاس���املا���تتمثل�فيما�ي��

                                                           
1 �� �بوعالم، �ومعو��� �حنان �واملجواب �الصغ��ة �املؤسسات �تمو�ل ��� ��يجاري �القرض ����دور ��قتصادية �التنمية �ع�� �وأثره توسطة

  .21،�ص2020،�ا��زائر،�1،�العدد�5،�مجلة�التنمية�و�س�شراف�للبحوث�والدراسات،�املجلد�ا��زائر
  .19ص،�1.135ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  2
3 �� �سوسن، �وز�رق �الدين �نور �وح��ش �أم�ن �مخفي �املحاس�ية �واملعاي���املحاس�ية�املعا��ة �الدولية �املعاي���املحاس�ية ��يجار�ب�ن لعقود

  .157،�ص2018،�ا��زائر،�2العدد�،�2املجلد�،�مجلة�البحوث�والدراسات�التجار�ة،��سالمية
  .19ص،�1.135 فقرةال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  4
  .IAS 17 السا�ع�عشر�عقود��يجار�معيار�املحاسبة�الدولية  5
  .19ص،�1.135 فقرةال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  6
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 ؛1مدة�عقد��يجار�عندما�ينص�العقد�ع���نقل�ملكية��صل�إ���املستأجر������اية –

عقد��يجار�يمنح�املستأجر�حق�اقتناء��صل��سعر�يقل�بصورة��افية�عن�قيمتھ�العادلة����التار�خ� –

��ذا� �باستعمال �معقول �اس�يقان �ي�ون �ح�� �باألصل، �خيار��حتفاظ �حق �ممارسة �فيھ �يمكن الذي

 ؛2ا��ق����التار�خ�الذي�يمكن�فيھ�ممارسة��ذا�ا��يار

�يجار��غطي�ا��زء��ك���من�مدة�ا��ياة��قتصادية�لألصل�ذاتھ�إذا�لم�يكن��ناك��مدةعندما�ت�ون� –

 ؛3تحو�ل�للملكية

الدنيا�املحينة�بمقت�����ذا��يجار�ترتفع�ع����قل�إ���شبھ����بداية�عقد��يجار�قيمة�املدفوعات� –

 ؛�4امل�القيمة�ا��قيقية�لألصل�املؤجر

 .5وال��ستعمل�ا�إال�املستأجر�دون�أن�يدخل�عل��ا��عديالت�كب��ة��صول�املستأجرة�ذات�طبيعة�خاصة –

اس�ث���النظام�املحاس���املا���عقود�إيجار��را����ال���ال�تؤدي�إ���نقل�امللكية�إ���املستأجر��عد�و   

  .6من�عقود�التمو�ل��يجاري �مدة��يجار،

�أصدر�   �الدولية �معاي���املحاسبة �مجلس �أن �إ�� �الدو��وتجدر��شارة �املا�� السادس��معيار��بالغ

،�ودخل��ذا�املعيار�الذي�يتضمن�مبادئ��ع��اف�والقياس�2016مع�مطلع��IFRS 16 عشر�عقود��يجار

غ���أننا�قمنا�بمقارنة�التعر�فات�الواردة� ،20197والعرض�و�فصاح�عن�عقود��يجار�ح���التطبيق�مطلع�

نظرا�ألنھ�املعيار�الوحيد�الذي��ان�ساري�املفعول�عند�صدور�النظام��IAS 17أعاله�باملعيار�املحاس���الدو���

  .والذي�س����ذا��خ���منطقيا�إ���التقارب�معھ�املحاس���املا��،

  

  

                                                           
،�-دراسة�حالة�بنك�ال��كة�ا��زائري -املعا��ة�املحاس�ية�لقروض�اقتناء�السيارات�وفقا�ملعاي���املحاسبة�الدولية�قادري�عبد�القادر،�� 1

  .130،�ص2017،�ا��زائر،2العدد�،�6املجلد�مجلة��دارة�والتنمية�للبحوث�والدراسات،�
دراسة�مقارنة�من�- ) 08(�يجار�التمو����ب�ن�النظام�املحاس���املا���ومعيار�املحاسبة��سالمي�رقم�سب���إسماعيل�وقروي�عبد�هللا،�� 2

  .63،�ص2018،�ا��زائر،�1،�العدد�3ة�واملحاسبة،�املجلد�،�مجلة�البحوث����العلوم�املالي-وج�ة�نظر�املستأجر
  .130،�صمرجع�سبق�ذكرهقادري�عبد�القادر،�� 3
4  � ���ضر، �محمد �وصال�� �مل�ن �محمد �وعلون �ا��ق �عبد �املا���سعدي �املحاس�� �النظام �ب�ن ��يجار�التمو��� �لعقود �املحاس�ية املعا��ة

  ..4،�ص2020،�ا��زائر،�2،�العدد�2التدقيق�واملالية،�املجلد�_مجلة�املحاسبةواملعاي���املحاس�ية�الشرعية،�
5 �� �ا��ميد، �عبد �وحسيا�ي �منال �دباح �حسب ��يجار�التمو��� �لعقود �املحاس�ية �املستأجر��IFRS 16و��SCFاملعا��ة �حالة�(عند دراسة

  .862ص،�2019،�ا��زائر،�2،�العدد�12،�مجلة�العلوم��قتصادية�وال�سي���والعلوم�التجار�ة،�املجلد�)مؤسسة�أونيفار�دتارجون 
دراسة�حالة�(محاسبة��ئتمان��يجاري�وفق�النظام�املحاس���املا���وأثره�ع���القوائم�املالية�للمؤسسة��بوفرح�أمينة�وحر�ات�سعيدة،  6

  .9-8ص ،2017،�ا��زائر،�1العدد�،�2املجلد�مجلة��فاق�للدراسات��قتصادية،��،)2011-2010شركة��شغال�الك��ى�با��نوب�
 IASدراسة�مقارنة�-أ�مية��عديل�املعا��ة�املحاس�ية�لعقود��يجار�عند�املستأجر�للنظام�املحاس���املا���ميمون�إيمان�و�شوندة�رفيق،�� 7

  .161،�ص2017،�ا��زائر،�1العدد�،�6املجلد�،�مجلة�دفاتر�بوادكس،�- IFRS 16و�SCFو�17



 املا�� املحاس�� النظام وفق والقياس التقييم: الثالث الفصل 

156 
 

�الثا�ي �واملعيار�ن: الفرع �املا�� �املحاس�� �النظام �ب�ن ��يجار�التمو��� �عقود �IAS 17 الدولي�ن�مكونات

 IFRS16و

��شتمل   �أن ��يجار�التمو����يجب �الناحية��عقد �من �مقبوال �ي�ون �ح�� ��طراف �من �جملة ع��

  1 :�ذه��طراف�فيما�ي��أ�م�القانونية،�وتتمثل�

أي�مؤسسة��يجار�التمو����ال���تقبل�بتمو�ل�العملية،�وال���تتم���بامللكية�القانونية�لألصل��:املؤجر –

�مخص �ما�� �ب�شاط �تقوم �املؤسسة ��ذه �العقد، ��ل�موضوع �يتحمل �املستأجر��و�الذي �أن �بما ص

 ؛�2ل��امات�التقنية�املتعلقة�باألصل

�ع��� :املستأجر – �بناء �املعنية ��صول ��ستخدم �إذ �التأج��، �عملية �من ��ستفيد �ال�� �املؤسسة و��

الشروط�املنصوص�عل��ا����عقد��يجار�التمو���،�وذلك�مقابل�دفع�أقساط��ش�ل�دوري�وفق�ما�تم�

 ھ،�وقد�ي�ون�املستأجر���صا�طبيعيا�أو�معنو�ا؛�تفاق�علي

وقد�ي�ون��ذا��صل�منقوال�أو�عقارا،�ماديا�أو�معنو�ا،�وللمستأجر�حر�ة�استغاللھ�بما��:�صل�املؤجر –

 عقد��يجار�التمو���؛ال�ي�نا���وشروط�

�عقد��يجار – �املستأجر�من�أجل�اس�ئجار��صل،��:مدة ��عاقد�ف��ا �الف��ة�الغ���قابلة�لإللغاء�ال�� ��

�مقابل� �اس�ئجار��صل �اختيار��ستمرار��� �للمستأجر�حق �ف��ا �ي�ون �أخرى �ف��ات �أي �إ�� باإلضافة

 ؛3دفعة�أخرى�أو�بدو��ا

��يجار – �املؤجر� :أقساط �ب�ن �عل��ا ��تفاق �يتم �دفعات �عن �عبارة �وقيمة�و�� �وت�ناسب واملستأجر،

�أقساط� �من ��ل �تضم �حيث �سنو�ة، �ت�ون �ما �وعادة �للمستأجر، �النقدية �املدخوالت �وكذا �صل

إ�تالك��صل،�املصار�ف�املالية�املرتبطة�بالعملية،�واملصار�ف�املقدمة�من�طرف�املؤجر�كمصار�ف�

 .ال�سي���وا��دمات�وغ���ا

��يجار�التمو    �عقد �مل�ونات �التطرق �س�يل�تم �ع�� �وذلك �الذكر، �سالفة ��طراف �حدود ��� ���

  .ا��اجة�إلطار�مفا�ي���للمصط��ات�السابقة،�وذلك��غية�الت�سيط�والتحض���للفرع�املوا��

  

  

  

                                                           
،�مجلة�املحاس�ية�لعقود��يجار�التمو����حسب�املرجعية�املحاس�ية�الدولية�والنظام�املحاس���املا���ا��زائري  املعا��ةبورحلة�ميلود،�� 1

  .54،�ص2020،�ا��زائر،�4،�العدد�8الت�امل��قتصادي،�املجلد�
  .863،�صبق�ذكرهمرجع�سدباح�منال�وحسيا�ي�عبد�ا��ميد،�  2
،�مجلة�الدراسات�توحيد�أم�توافق؟: عقود��يجار�التمو����ب�ن�النظام�املحاس���املا���واملعاي���املحاس�ية�الدولية����محمد���ضر،�� 3

  .115،�ص2021،�ا��زائر،�1،�العدد�4القانونية�و�قتصادية،�املجلد�
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  �يجار�التمو����وفق�النظام�املحاس���املا���إدراج�ومعا��ة: لثالفرع�الثا

ع���وجوب��2008جو�لية��26املؤرخ�����الواردة�ضمن�القرار �135نصت�الفقرة�الثانية�من�املادة�  

�مع� �ح���التنفيذ، �العقد �دخول �تار�خ ��� �إيجار�تمو�ل �عقد �محل �ي�ون �أصل ��ل �ا��سابات ��� �يدرج أن

النظام�املحاس���املا���ب�ن�املعا��ات��وفرق ،�1اح��ام�مبدأ��غليب�الواقع��قتصادي�ع���ا��انب�القانو�ي

  :قا�ملا�ي��واملؤجر�وذلك�وف�ة�باملستأجر املتعلق

 2 :املعا��ات�التاليةب القيام�فرض�النظام�املحاس���املا���ع���املستأجر ي�:عند�املستأجر .1

أو�بالقيمة�) العادلة(بقيمتھ�ا��قيقية��يدرج�امللك�املؤجر��صل�املستأجر����حسابات�أصول�امل��انية –

 ؛3املحينة�للمدفوعات�الدنيا�بمقت�����يجار�إذا��انت��ذه�القيمة��خ��ة�أقل�ثمنا

 يدرج�إلزام�دفع��يجارات�املستقبلية����ا��سابات�بنفس�مبلغ�ا��صوم�للم��انية؛ –

ملستأجر�لألح�ام�املحاس�ية�يبدأ�ال���يل�املحاس���عند�دخول�العقد�ح���التطبيق،�و�خضع��صل�ا –

 ؛املتعلقة�بالتث�يتات

 :تدرج��يجارات�خالل�مدة�العقد����ا��سابات�لدى�املستأجر�كما�لدى�املؤجر�ما�ي�� –

 الفوائد�املالية�املحددة�ع���أساس�صيغة�ت��جم��سبة�مردود�دوري�ثابت�لالس�ثمار�الصا��؛ 

 سديد�املستحقات�الرئ�سية�. 

��صل – �تخص��ي�ون �ال�� �العامة �القواعد �املستأجر�حسب �حسابات ��� �إ�تالك �موضع املستأجر

لم�يكن��ناك�يق�ن�معقول�بأن�املستأجر�سي�ون�مال�ا�لألصل�عند���اية�عقد��يجار،��التث�يتات،�وإذا

 فإن��صل�يجب�أن���تلك��لية�ع���أقصر�مدة�ل�ذا�العقد�ومدتھ�النفعية؛

ل�املق��ن��عقد�إيجار�تمو�ل�كما�لو��ان��مر�ال��ع���إال�معاملة�تجار�ة�عقد�التناز يدرج����ا��سابات� –

����ل� �ال �املستأجر �لدى �املحاس�ية �القيمة �إ�� �باملقارنة �التنازل �كمنتوجات �فائض �و�ل واحدة،

 .كمنتوجات����تار�خ�إبرام�العقدين�بل�يوزع�ع���مدى�مدة�عقد��يجار

 4:باملعا��ات�التالية�وفقا�للتقسيم�املوا�� ؤجر�القياميفرض�النظام�املحاس���املا���ع���امل�:عند�املؤجر .2

من�ا��سابات�الدائنة�ع����الدين�امل�ش�ل�يدرجعند�املؤجر�غ���الصا�ع�أو�غ���املوزع�للملك�املؤجر،� –

ال����شتمل�أيضا�) قتناءت�لفة��(عقود�إيجار�التمو�ل،����مقابل�الديون�الناتجة�عن�اقتناء��ذا�امللك�

 ع���املصار�ف��ولية�املباشرة�املرتبطة�بالتفاوض�ع���العقد�ووضعھ�موضع�التنفيذ؛

��ساوي� – �الذي �باملبلغ �ا��سابات �ضمن �الدين �يدرج �املستأجر، �للملك �أو�املوزع �املؤجر�الصا�ع عند

�ملبي �بال�سبة �املؤسسة ��عتمد�ا �ال�� �للمبادئ �طبقا �للملك �ا��قيقية �القيمة �النافذة �ثبات�(عا��ا

                                                           
  .19ص،�2.135ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1
  .19ص،�4.135- 2.135 فقرةال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  2
  .59،�صمرجع�سبق�ذكرهبورحلة�ميلود،�� 3
  .19ص،�2.135ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  4
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�والبيع �ن�يجة�)امل��امن�للدين �عن�املبيعات�تدرج����حسابات �الناتجة �ا��سائر�أو��ر�اح ،�وعليھ�فإن

��انت� �لكن�إذا �بصورة�اصطناعية،�فإن�الر�ح�الناتج�السنة�املالية، �فائدة�عقد��يجار�متدنية �سب

ان��يجار�م��ما�ع���أساس��سبة�الفائدة�عن�البيع�يجب�أن�ي�ون�محدودا�بما��ان�يقف�عنده�لو��

املعمول���ا����السوق،�وتث�ت�املصار�ف��صلية�املباشرة�ال���ال��م���ا�املؤجر�من�أجل�التفاوض�ع���

 .العقد�ووضعھ�موضع�التنفيذ�كأعباء����تار�خ�إبرام�العقد
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  النظام�املحاس���املا���واملحاسبة�وفقالكيفيات�ا��اصة��خرى�للتقييم�: املطلب�الرا�ع

�املطالب�   ��� �إل��ا �التطرق �تم �ال�� �ا��اصة �النماذج �إ�� �باإلضافة �املا�� �املحاس�� �النظام تضمن

�دراس�نا� �سياق �يخدم �الذي �بالش�ل �إل��ا �التطرق �سنحاول �ال�� ��خرى �النماذج �من �جملة السابقة،

  :واليةوإش�الي�نا�الرئ�سية،�وذلك�من�خالل�الفروع�امل

  العقود�طو�لة��جل�وفق�النظام�املحاس���املا��: الفرع��ول 

  � �املا��، �املحاس�� �النظام �ضمن �الوارد �للتعر�ف �إنجاز�وفقا ��جل �طو�ة �العقود �من �عقد يتضمن

،�1تقع�توار�خ�انطالق�ا�و�ن��اء�م��ا����سنوات�مالية�مختلفة�،مجموعة�سلع�أو�خدمات�و سلعة�أو�خدمة�أ

  :أن�يتعلق��مر�بما�ي��و�مكن�

 عقود�بناء؛ –

 عقود�إصالح�حالة�أصول�أو�ب�ئة؛ –

 .عقود�تقديم�خدمات –

�من�و�عرف�العقود�طو�لة��جل�وفق�متطلبات�املعيار�الدو���   ��يراد �عشر� �ا��امس لالبالغ�املا��

عقود�يتم�التفاوض�ف��ا��ش�ل�خاص�ل�ش�يد�أو�بناء�موجود�أو�" 2:ع���أ��ا�IFRS 15العقود�مع�العمالء�

�والوظيفة� �والتكنولوجيا �التصميم �حيث �من �واملتداخلة �امل��ابطة �العالقة �ذات �املوجودات �من مجموعة

  .�ف�املتقارب�مع�نظ��ه�وفق�النظام�املحاس���املا��و�و�التعر ،�"والغرض�ال��ا�ي�أو��ستخدام

حسب�وت��ة��،عباء�والنواتج�ال���تخص�عملية�تمت����إطار�عقد�طو�ل��جلتدرج����ا��سابات��   

،�أي�حسب�طر�قة��سبة�3عن�طر�ق�تحر�ر�ن�يجة�محاس�ية�بالتتا�ع�و�مقياس�إنجاز�العملية�تقدم�العملية

و�ل��جل�ال��سمح�باستخدام��ذه�الطر�قة،�طأما����حالة�ما�إذا��انت�طبيعة�املؤسسة�أو�العقد� التقدم،

�باستخدام� �سمح �املا�� �املحاس�� �النظام �فإن �غ���ممكن، �للعقد �الصادقة �ال��ائية �تقدير�الن�يجة أو��ان

  :،�وفيما�ي���تقديم�م�سط�للطر�قت�ن4طر�قة��تمام�كطر�قة�بديلة�لطر�قة�التقدم

الفروض�مع�املبادئ�و �ا���الطر�قة��ك���شيوعا�واستخداما،�نظرا�ل�و��ا��ك���تماشي�:طر�قة�التقدم .1

� �املحاس�ية، �الطر�قة ��ذه �تطبيق �السنوي��ة�عدو�رتبط �املادي �ا��رد �إجراء �إم�انية �أ�م�ا متطلبات

                                                           
  .18ص،�1.133ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1

2 �� �حميد، ��ا�ي �وم��ل �جميل �حسن �خزعل �وفق �ع�� ���شاء �عقود ��شاط �نتائج �شر�ات��IFRS 15أثر�قياس ��� �الدخل �قائمة ع��

،�31،�مجلة�ال�وت�للعلوم��دار�ة�و�قتصادية،�املجلد�-دراسة�تطبيقية����شركة�املنصور�العامة�للمقاوالت���شائية- املقاوالت�العراقية

  .166،�ص2009،�العراق،�1العدد�
،�1،�مجلة�دراسات�اقتصادية،�املجلد�وفق�النظام�املحاس���املا��) ا��وانب�القانونية�وا��بائية(العقود�طو�لة��جل�بكطاش�فتيحة،�� 3

  .78،�ص2007،�ا��زائر،�2العدد�
  .18ص،�3.133-2.133ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  4
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�الكفيلة� ��ثبات �وأدلة �والرقابية �املحاس�ية �النظم �ووجود �ا��ردية ��عمال �ب��م �امل�لف وقبول

� �املقبول، �الوجھ �ع�� �الوضلتقدير��ر�اح �ب�ن �تر�ط �بأ��ا �الطر�قة �مع�وتمتاز��ذه �واملا�� �القانو�ي ع

و�ش�ل�عام�تخضع��ذه�الطر�قة�املرجعية�لعدة�شروط�تتمثل�،�1ا��قيقة��قتصادية�ملراحل��نجاز

 2:أ�م�ا�فيما�ي��

 �عود�لصا���املؤسسة�املنفذة�للعقد�وال���يتم�توز�ع�ا�ع���سنوات��نجاز؛�املنافع��قتصادية –

قياس�ا�بموثوقية�من�خالل��عتماد�ع���مقياس�حقيقي��سبة�تقدم�العملية����تار�خ��قفال�يمكن� –

 لقياس��عمال�املنجزة؛

 .�ل�من��عباء�املنفقة�والتقدير�ة�املتبقاة�يمكن�تحديد�ا�ع���وجھ�معقول  –

فقط�عند�ان��اء�انجاز�العقد��ليا،�و�تم�تطبيق�ا��باإليرادو���طر�قة�يتم�ف��ا��ع��اف��:طر�قة��تمام .2

�امل �تتمكن �لم �بتطبيق�إذا �ال��سمح �العقد �طبيعة �أو��انت �صادقة �بصورة �تقدير�الن�يجة �من ؤسسة

طر�قة�التقدم،�حيث��عتمد��ذه�الطر�قة�ع������يل�نواتج�م�ساو�ة�للت�لفة�السنو�ة�املتحملة����

 .3وال�ي�ون�ف��ا��ع��اف�بالن�يجة�ا��قيقية�املرتبطة�بالعقد�إال��عد�ان��اء�املشروعانجاز�املشروع،�

و����النظام�املحاس���املا������حالة�ما�إذا�ظ�رت�مؤشرات����تار�خ�ا��رد�حول�تجاوز�مجموع�أ  

،�بت�و�ن�رصيد�بما�يفوق�ا��سارة��جمالية�)خسارة�متوقعة��عد��تمام(ت�اليف�العقد�ملجموع�نواتجھ�

  .4للعقد�غ���املو��ة��عد�بال���يالت�املحاس�ية

  املمنوحة�للمستخدم�ن�وفق�النظام�املحاس���املا���متيازات�: الفرع�الثا�ي

ب�نما�أطلق�عل��ا�رف�النظام�املحاس���املا����متيازات�املمنوحة�للمستخدم�ن��ش�ل�صر�ح،�علم��  

� �ي���IAS 19املعيار�املحاس���الدو�� �وعرف�ا�كما �الذي�" 5:اسم�منافع�املوظف�ن �أش�ال�التعو�ض ����افة

� �ملوظف��ا �املؤسسة �املوظفون تمنحھ �يقدم�ا �ال�� �ا��دمة �املؤسسة�"مقابل �تمنح�ا �ال�� �املنافع �وتدرج ،

للمستخدم�ن�وفقا�للنظام�املحاس���املا������ا��سابات�كأعباء،�سواء��ان�املستخدمون����حالة��شاط�أو�

�ل�ا �تخضع �ال�� �الشروط �ت�ون �أو�عندما �املنافع، �تلك �مقابل ��� �املقرر �العمل �يؤدون �عندما �غ����شاط،

  .�6لزامات�التعاقدية�للمؤسسة�إزاء�املستخدم�ن�لديھ�متوفرة

                                                           
1 �� �أحمد، �و��اي �السعيد �محمد �املا���سعيدا�ي �املحاس�� �للنظام �املحاس�ية �املرجعية �حسب ���شائية �للعقود �املحاس�ية املعا��ة

  .149،�ص2016،�ا��زائر،�1العدد�،�4املجلد�،�مجلة�املستقبل��قتصادي،�ا��زائري 
  .نفسھ  2
3 �� �لعبيدي، �وم�اوات �مليكة �ع�� �بن �املحاس�ية �الدوليةتطو�ر�املعا��ة �معاي���املحاسبة �إ�� �ا��زائر�باالس�ناد ��� ��جل �طو�لة ،�للعقود

  .328- 327ص،�2020،�ا��زائر،�3،�العدد�14مجلة�أبحاث�اقتصادية�وإدار�ة،�املجلد�
  .18ص،�4.133ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  4
  .IAS 19املعيار�املحاس���الدو���التاسع�عشر�منافع�املوظف�ن�  5
  .20ص،�1.136ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  6
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منافع�املوظف�ن�إ���منافع�قص��ة��جل�وأخرى�ما��عد�ان��اء��IAS 19املحاس���الدو����قسم�املعيار   

إذ�و����ذا�املعيار��افة�أش�ال�التعو�ضات�ال���تمنح�ا�املؤسسة�ملوظف��ا�مقابل�ا��دمة�ال��� ،1ا��دمة

ب�نما�اكتفى�املشرع�ا��زائري�بتحديد�املعا��ات�الواجبة�عند�إقفال�ا��سابات،�إذ�يتم�،2املوظفون يقدم�ا�

�مجال� ��� �املؤسسة �ال��امات �مبلغ �أرصدة �ش�ل ��� �إثبات �املالية �السنة ���سابات �إقفال �عملية ��ل ��

فع�مماثلة�ممنوحة�املعاش،�وتكميالت�التقاعد�والتعو�ضات�املقدمة��س�ب��نصراف�إ���التقاعد،�أو�منا

للمستخدم�ن�لد��ا�ولشر�ا��ا�ووكال��ا����ش�ل�أرصدة،�وتحدد��ذه��رصدة�ع���أساس�القيمة�املحينة�

  .3ملجموع�ال��امات�املؤسسة�اتجاه�مستخدم��ا�باستعمال�السياسات�والطرق�ا��سابية�املالئمة

�املتعل   �املعلومات �كفاية �ب�ن �الفرق �مالحظة �يمكننا �سبق �ما �خالل �املمنوحة�من �باالمتيازات قة

��للمستخدم�ن �الدو�� �واملعيار�املحاس�� �املا�� �املحاس�� �النظام �من ��ل ��� �ورد �ملا �أن�IAS 19وفقا �إذ ،

���م،� �املنوطة ��ل��امات �تطبيق �س�يل ��� �امل�لف�ن �ملرافقة �غ����افية �تبقى �النظام ��� �املتوفرة املعلومات

  .4املحاس�ية�ا��زائر�ةالب�ئة�املرتبطة�بخاصة����ظل�الصعو�ات�

  وفق�النظام�املحاس���املا���العمليات�املنجزة�بالعمالت��جن�ية: الفرع�الثالث

�الدو��   �املحاس�� �املعيار ��� �ورد �ملا �وفقا ��جن�ية �بالعمالت �املنجزة �العمليات الواحد���عرف

ع��ا،�أو�ال���تم�إبرام�ا،�أو�ال���ع���املاملعامالت��تلك" 5:ع���أ��ا�IAS 21 والعشرون�آثار�التغي��ات�الصرف

،�ونص�النظام�املحاس���املا���ع���ضرورة�تحو�ل��صول�املك�سبة�بالعملة�"يتطلب��سو���ا��عملة�أجن�ية

ف�املعمول�بھ�يوم�إتمام�املعاملة،�و�حتفظ�الصعبة�إ���العملة�الوطنية،�وذلك�باالعتماد�ع���سعر�الصر 

�ت �لغاية �امل��انية ��� �القيمة ��صول ��ذه �أو�زوال �التنازل �اس��الك �الدائنة�ار�خ �ا��سابات �تحول �كما ،

�العملية� �ع�� ��طراف �اتفاق �تار�خ ��� �بھ �املعمول �سعر�الصرف �وفق ��جن�ية �بالعمالت �املحررة والديون

�من�6املعنية �إل��ا �نتطرق �امل�لف�ن، �طرف �من �إتباع�ا �الواجب �التعليمات �من �جملة �النظام �ذات �ووضع ،

  7:ي��خالل�ما�

                                                           
،�مجلة�منافع�املوظف�ن�19املعا��ة�املحاس�ية�ملنافع�املوظف�ن�وفق�النظام�املحاس���املا���واملعيار�املحاس���الدو���رقم�العرا�ي�حمزة،�� 1

  .55،�ص2013،�ا��زائر،�2،�العدد�4قتصاد�والتنمية�ال�شر�ة،�املجلد��
2 �� ���ضر، �محمد �وصال�� �ا��ق �عبد �وسعدي �مل�ن �محمد �املؤسسات�علوان ��� �الدولية �ملعاي���املحاسبة �وفقا �ال�شر�ة �املوارد محاسبة

  .222،�ص2020،�ا��زائر،�2،�العدد�3،�مجلة��قتصاد�الدو���والعوملة،�املجلد��قتصادية
  .20ص،�2.136ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  3
،�مجلة�املؤسسة،�العدد�ن�مشا�ل�تطبيق�النظام�املحاس���املا������املؤسسات�ا��زائر�ةنماذج�مبن�سعيد�أم�ن�وحسيا�ي�عبد�ا��ميد،�� 4

  .60،�ص2018،�ا��زائر،�7
دراسة�حالة�مؤسسة�مجبنة�-IASو�SCFدراسة�مقارنة�آلثار��غ��ات�أسعار�صرف�العمالت��جن�ية�ب�ن��ظر�ف�مر�م�وشنوف�شعيب،  5

  .443،�ص2018،�ا��زائر،�2العدد�،�8املجلد�،�أ�عاد�اقتصاديةمجلة�،�-وملبنة�بودواو
  .20ص،�2.137-1.137ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  6
  .21-20ص�،�7.137- 3.137 فقرةال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  7
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 ���ل�الفروقات�الناتجة�عن�تقلبات�سعر�الصرف�كخسائر�أو�أر�احا����الصرف�حسب�ا��الة؛ –

ة�بقاء��عض�العناصر�النقدية�محررة�بالعمالت��جن�ية�عند�تار�خ�إقفال�السنة�املالية،�فإن����حال –

أية�فوارق��ال���يل��و���ي�ون�ع���أساس�سعر�الصرف��خ���املعمول�بھ����ذلك�التار�خ،�و���ل

 ناتجة�عن�ذلك����ش�ل�نواتج�أو�أعباء�مالية؛

���ل�فارق�الصرف�املتعلق��عنصر�نقدي�يمثل�اس�ثمار�مؤسسة�وطنية����أخرى�أجن�ية،����رؤوس� –

 �موال�ا��اصة�للمؤسسة�الوطنية؛

���ل�فوارق�التحو�ل�املرتبطة�بتغ��ات�سعر�الصرف��شأن��س�ثمار�الصا���ملؤسسة�ما����إحدى� –

مؤسسا��ا�الواقعة����ا��ارج�و�عد�مستقلة�ع��ا����مجال�ال�سي���املا���و�ستغالل�مباشرة����رؤوس�

  .دون�أن�يدرج����حساب�النتائج" فارق�التحو�ل"�موال�ا��اصة�تحت�فصل�

  وفق�النظام�املحاس���املا���صغرةا��االت�ا��اصة�باملؤسسات�امل: الفرع�الرا�ع

قواعد�محاس�ية�للمؤسسات�الدول�املتقدمة�والنامية�إ���تخصيص�سعت�ا��زائر�ع���غرار�جل�  

�ذه�املؤسسات�بمحاسبة�خاصة،�ووفقا�ل�ذا�النظام،�النظام�املحاس���املا����إفراد،�من�خالل�1ةصغر امل

�امل �املؤسسات ��عمالصغر تخضع �رقم �شروط ��عض �تتوفر�ف��ا �ال�� �ومستو�ا�ة �املستخدم�ن ت�وعدد

ال�شاط�املحددة�من�طرف�وزارة�املالية،�ملحاسبة�خاصة��عرف�بمحاسبة�ا��ز�نة،�إال�إذا�اختارت�إحدى�

�أخرى  �وج�ة �املؤسسات ��2ذه ��� �القرار�املؤرخ �وحدد ،26�� �ال��� 2008جو�لية �املؤسسات معاي���تص�يف

  3:��ا�تطبيق�نظام�املحاسبة�امل�سطة�كما�ي��يمك

– � �التجاري �ال�شاط �ذات �املؤسسات �أعمال�ا �رقم �ال�يتجاوز �أو��10ال�� �أقل �عمال�ا �وعدد �دج، مالي�ن

 ؛خالل�س�ت�ن�ماليت�ن�عمال�دائم�ن��9ساوي�

مالي�ن�دج،�وعدد�عمال�ا�أقل��6ال���ال�يتجاوز�رقم�أعمال�ا��املؤسسات�ذات�ال�شاط��نتا���وا��ر�� –

 عمال�دائم�ن�خالل�س�ت�ن�ماليت�ن؛�9أو��ساوي�

�ومخ – �ا��دمية �املؤسسات �أعمال�ا �رقم �يتجاوز �ال �ال�� ��خرى �القطاعات �وعدد��3تلف �دج، مالي�ن

 .عمال�دائم�ن�خالل�س�ت�ن�ماليت�ن�9عمال�ا�أقل�أو��ساوي�

املؤسسات�ا��اضعة�لنظام�املحاسبة�املالية�امل�سطة�خالل�السنة�املالية�وجو�ا�قيد��ع���و�تع�ن  

وترتكز�محاسبة�ا��ز�نة�ع���إعداد�دف����،4إيرادا��ا�ونفقا��ا��ش�ل�منتظم�وموثوق�وفق�محاسبة�ا��ز�نة

                                                           
،�2012،�ا��زائر،�4العدد�،�11املجلد�،�مجلة�ا��قيقة،�- تجارب�دولية-واقع�املحاسبة����املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�جاو�حدو�رضا،�� 1

  .391ص
  .22ص�،�1.139 ةفقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  2
  .91ص،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  3
،�مجلة��بحاث��قتصادية�)دراسة�إستقصائية(تطبيق�النظام�املحاس���املا������املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة� واقعمرن�ش�حمدي،�� 4

  .72،�ص2015،�ا��زائر،�13العدد�،�10 املجلد�،��2امعة�البليدة�



 املا�� املحاس�� النظام وفق والقياس التقييم: الثالث الفصل 

163 
 

لتحصيل�أو�،�و�تم�ال���يل�املحاس������ظل��ذا��طار�عند�ثبوت�اخز�نة�ي��ز�التدفق�الصا���لألموال

�مراعاة،�1أثناء�إعداد�القوائم�املاليةاملؤسسات�ا��اضعة�لنظام�محاسبة�ا��ز�نة� ،�كما�يجب�ع��الدفع

،�و�ش�ل�عام�يقوم�نظام�محاسبة�ا��ز�نة�ع����غ��ات��صول�وا��سابات�الدائنة�والديون�ال���تم�جرد�ا

  2:الشروط�التالية

��يرادات�املسك�املنتظم�ل��الت��موال�أو�دفاتر�ا�� – �دف����يرادات�مع�إم�انية�تجميع �و�ما ز�نة،

�حسب� �العمليات �فيھ ����ل �الذي �ودف���النفقات ��قتضاء، �عند �املنخفضة �املبالغ �ذات اليومية

 ترتي��ا�الزم��؛

حفظ�وثائق��ثبات�الرئ�سية�واملتمثلة����الفوات���سواء��انت�مستلمة�من�الغ���أو�صادرة�من�طرف� –

ا��،�مع�وجوب�تأر�خ�وتص�يف�وترقيم�...طة�الصندوق،�بيانات�البنوك،�����الرسائل�املؤسسة،�أشر 

 .�ذه�الوثائق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .22ص�،�3.139-1.139ة�فقر ال،�مرجع�سبق�ذكره،�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ����  1
�ا� 2 �مرزو��، �ومرزو�� �خالد، �ودر�س �محمد، �واملتوسطةحو�� �الصغ��ة �املؤسسات �ع�� �املطبقة �امل�سطة ��دار�ة�ملحاسبة �العلوم �مجلة ،

  .230،�ص2017،�ا��زائر،�1،�العدد�1واملالية،�املجلد�
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  ة�الفصل�الثالثخالص

تار�خ�صدور�القرار��2008املا���جو�ر�ا�مع�معاي���املحاسبة�السائدة�قبل��املحاس���توافق�النظام  

أثب�ت�املقارنات�ال���قمنا���ا����م�ن��إذ،�و�فصاحا��زائري�املتضمن�لقواعده�ا��اصة�بالقياس�والتقييم�

ث�ت�ي�،�مع�بقاء��عض��ختالفات����القواعد�سالفة�الذكر،�و�و�ماالعناصر�أغلب�ذا�الفصل�توافقا�ب�ن�

��عض� �من �معاناتھ �ورغم �وأنھ �ا��زائر�ة، �للمحاسبة �كب��ة �إضافة ��عت�� �املا�� �املحاس�� �النظام أن

�ختالالت�والنقائص،�فإن�العراقيل�املرتبطة�بتطبيقھ�مش��كة�مع�عوامل�أخرى��عيدة�عنھ،�كما�أبرز��ذا�

ل�ذا��خ��،��املستمر �التحديثالية�بإش�الفصل�اختالل�ن�رئ�سي�ن�للنظام�املحاس���املا��،�يتعلق�أوال�ما�

�عدم�اكتمال �النظام�ب�ن�ھ����معا��ة�مختلف�العناصروامتثال�ھوالثا�ي�يخص ��ذا ،�إضافة�لعدم�تفر�ق

�املصغرة� �املؤسسات �حصرا �اس�ث�� �إذ �تطبيقھ، �إلزامية ��� �وأ��ام�ا �وأ�شط��ا �املؤسسات �أنواع مختلف

  .ال���خص�ا�بتطبيق�نظام�محاسبة�م�سطة

  � �املقار�ة ��املجراتأسفرت �قب�ن �والتقييم �القياس �املحاس����و�فصاحواعد �النظام �من ��ل وفق

�عناملا �الدولية، �ومعاي���املحاسبة �النظام�املح���ا��زائري���� �م��ا ��عا�ي �ال�� �املحاس�ية ��ختالالت �عض

� �مستوى ��عا�ي�إطارهع�� �املا�� �املحاس�� �النظام �أن �أبرز �كما �والشك��، �عوامل��الفكري ���يئة �عدم من

�تتوفر�����أخرى  �ال �محددة �شروطا �تتطلب �ا��ديثة �التقييم �قواعد �فبعض �لتطبيقھ، �املناسب بالش�ل

�العادلة �غرار�القيمة �ع�� �ا��زائر�ة، �املحاس�ية �تتعلق��الب�ئة �ا��زائر�بصعو�ات ��� �تطبيق�ا �ارتبط ال��

  .أساسا��غياب�سوق��شطة

�ال�إن   ��ذا �ضمن �للعناصر�الواردة �فصلالتطرق �من �الباحث �مكن �ال إكمال، ���عناصر�املقار�ة

� ��إجراء�ا�س��دف �الرا�ع، �الفصل �النماذج�خالل �ببعض �ا��زائري �املحاس�� ��صالح �مقارنة �خالل من

ملا���مع��صالحية�النا��ة����دول�أخرى،�إضافة�إ���مقار�ة��طار�ن�الفكري�والشك���للنظام�املحاس���ا

  .تقييم�م�ونات�الب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ةمرورا�ب�معاي���املحاسبة�الدولية،
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 الرا�ع مقدمة�الفصل

�ش�ل�إضافة�نوعية����املحاسبة�ا��زائر�ة،�من�خالل����ا��زائر� اعتماد�النظام�املحاس���املا���إن  

� �لفلسفة �إذ�تب�يھ �و�فصاح، �والتقييم �للقياس �ا��ديثة ���عاد �ع�� �القائمة �الدولية، معاي���املحاسبة

� �السائدة �املعاي���الدولية �مع �النظام ��ذا �توافق �صدوره، ��إضافةأثناء �إ�� �يتقارب�إلطار تضمنھ �تصوري

  .رغم��عض�جوانب�قصوره�2010شكال�ومضمونا�مع��طار�املفا�ي���الدو���املعتمد�قبل��جو�ر�ا

صعو�ات�وانتقادات،�يتعلق��عض�ا�بطبيعة��ةارتبط�تطبيق�النظام�املحاس���املا������ا��زائر��عد  

��خر�� �البعض �يتعلق �ب�نما �والشك��، �الفكري �وإطار�ھ �النظام �تخص �خارجية �الب�ئة م�وناتعوامل

�وة�املوجودة�ب�ن�قواعده�وما�يقبل�ا�وفق�عا�ي�النظام�املح���من�توسع���م�ال،�إذ��املحاس�ية�ا��زائر�ة

ة،�نظرا�ملا�تتم���بھ��ذه��خ��ة����مجال�التحديث�املستمر�واملرونة����التعامل�مع�التغي��ات�املعاي���الدولي

� �والتقار�ر�املالية، �القوائم �ملستخدمي �املعلوماتية �املتطلبات �تتم�����ا �ال�� �ب�ن��إضافةامل�سارعة لتم����ا

�أ��ا ����مختلف �يفرق �لم �الذي �املا�� �املحاس�� �النظام �يفتقده �و�و�ما ��شاط�ا، �وقطاعات �املؤسسات م

��ذا�توجيھ�قواعده�ب�ن�قطاعات��شاط�أو�أ��ام�املؤسسات ��عا�ي النظام��باست�ناء�املصغرة�م��ا،�كما

ز�ادة�ع���عدم�جا�ز�ة�الب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة�لتطبيق��عدم�التحديث�الدوري�لقواعده،�إش�اليةمن�

  .من�ناحية�القياس�والتقييم�خاصة�ةال��م�ھمتطلبات

�س�   �الفصل ��ذا �خالل �الباحث �ومعاي����إجراء��دف �املا�� �املحاس�� �النظام �ب�ن �فكر�ة مقار�ة

لدولية،�كما�س�س���ل��كم�ع���املحاسبة�الدولية،�من�خالل�مقارنة�ما�يقابل�النظام�املح������املعاي���ا

� �الشك��، �وإطاره �املا�� �املحاس�� �النظام �الب�ئة�إضافةمرجعية �م�ونات �أ�م �آثار املحاس�ية��لتحليل

�وثان��ما� �ا��زائر�ة، �بمعاي���املحاسبة �يتعلق �أحد�ما �م�سط�ن، �نموذجي�ن �إطار�ن �اق��اح �مع ا��زائر�ة،

  .��زائربالتدر�س�املحاس���ع���املستوى�ا��ام������ا
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من�التجارب�الدولية����تب���معاي��� �زائري �صالح�املحاس���ا�موقع�: املبحث��ول 

  الدولية�املحاسبة

،�2010تقييم�تجر�ة��صالح�املحاس���ا��زائري�املتمثل����اعتماد�النظام�املحاس���املا���مطلع��إن  

أن�يمر�ع���عرض�ودراسة��عض�تجارب���معاي���املحاسبة�الدولية،�يجب�والذي��عت���شكال�من�أش�ال�تب�

� �الدو��، �املستوى �ع�� �املحاس�� �سواء��صالح �ا��صائص، ��عض �ا��زائر��� �مع ��ش��ك �بدول واملتعلقة

باإلضافة�إ���عرض� التار�خية�م��ا�أو�املرتبطة�بالب�ئة�املحاس�ية�والقيم��خالقية�السائدة�����ذه�الدول،

  :وذلك�كما�ي��اطق�تأث���النماذج�املحاس�ية�الدولية�من

  لنماذج�املحاس�ية�الدوليةموقع�النظام�املحاس���املا���من�ا: املطلب��ول 

�إليھ�املنظمات�وال�يئات�املحاس�ية�املحلية�   تمثل�النماذج�املحاس�ية�الدولية�إطاًر�مرجعيا��س�ند

والدولية����إطار�إعداد�أو�مراجعة�أنظم��ا�املحاس�ية،�إذ�يتم��حت�ام�إ����ذه�النماذج����س�يل�ا��كم�

نظمة�املحاس�ية�إ���نماذج�تص�يف�وتقسيم�� والطرق�و�نظمة�املحاس�ية،�وتم�ع���مرجعية�السياسات�

� ��ش�ل�أو�بآخر�ب�ل�من�محاس�ية �العتبارات�أخرى�ترتبط �ووفقا �الفكر�ة�بالدرجة��و�� وفقا�لالعتبارات

  .الرقعة�ا��غرافية�وا��لفيات��يديولوجية�لألنظمة�املحاس�ية

   النماذج�املحاس�ية�الدولية�:ول � �الفرع

�ر��ل�من�النموذج��مر��ي�ونظ��هع���اعتبا�*"باالطالع�عل��اأجمعت�الدراسات�ال���قام�الباحث�"  

��ورو�ي�  �دولي�ن، �محاس�ي�ن �نموذج�ن ��ونھ�كأ�م �ع�� �ال��يطا�ي �النموذج �الدراسات �ذات �تناولت ب�نما

اختلفت�ال�سميات�ق�ن�����ن�شار�والتأث���ع����نظمة�املحاس�ية،�و بالنموذج�الذي�ي���النموذج�ن�السا

�املطلق �الدوليةة �املحاس�ية �النماذج ��ع�� �يطلق �إذ �للموضوع، �املتناولة �الدراسات �جل �النموذج�ب�ن ع��

النموذج��مصط��ات" �ورو�ي"لق�ع���النموذج�،�ب�نما�يط"�نجلوسكسو�ي"مصط���النموذج�" �مر��ي"

موذج،�أو�النموذج��سبة�إ���لغة�الدول�ال���أقامت�أنظم��ا�املحاس�ية�ع���أساس��ذا�الن" الفرون�وفو�ي"

الذي��ش�ل����حقيقة��مر�أ�م�جزء�م�ون�ل�ذا�النموذج�ول�س�النموذج��"الفر����"أو�النموذج�" القاري "

�ذاتھ �بحد �الدولية، �املحاس�ية �النماذج ��ذه �مختصر�أل�م �تقديم �ي�� �يحتاجھ�وفيما �ما �حدود ��� �وذلك ،

  .الباحث����س�يل��جابة�عن�إش�الية�الدراسة

  

  

                                                           
* �� �ب�ن �املوضوعة �العبارة �خالل �من �الباحث �الدراسات�" " ال�يقصد �بذلك �يقصد �بل �العلمية، �الدراسات ��ل ��� �مطلق ��جماع كون

  .  و�بحاث�املطلع�عل��ا�فقط،�وال���تتواجد�بدور�ا����قائمة�املراجع
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  )الفر����/  القاري /  الفرونكوفو�ي(املحاس����ورو�ي��نموذجال: أوال

بتار�خ�طو�ل�وأصول�فكر�ة�ترجع�إ���القرن�السا�ع�عشر،��ورو�يةتتم���املحاسبة�وفقا�للمرجعية��   

كما�يمتد�مجال�تطبيق�ا�إ���دول�غ���أورو�ية�ع���غرار�جل�املستعمرات��ورو�ية�السابقة�والفر�سية�م��ا�

  .��صوصع���وجھ�ا

بثقافة�القانون��ورو�ية�عرف��نظمة�املحاس�ية�املعتمدة����الدول�املتب�ية�للمرجعية�املحاس�ية��   

��نظمة� ��ذه �تتمثل �حيث ��غرات، �ألي �املجال �ت��ك �ال �و�شر�عات �قوان�ن �ترتكز�ع�� �أ��ا �إذ املكتوب،

�مراح ��ل �إ�� �تتطرق �ال�� �التفاصيل �جميع ��ستعرض �قوان�ن ��� �املحاس�ية،�املحاس�ية �س���العملية ل

و�التا���فإن�النظام�املحاس������ظل��ذه�املرجعية�يقوم�ع���القواعد�املحاس�ية�الرسمية�واملقننة،�وال���

ال�ت��ك�مجاال�لألح�ام�ال��صية،�ن�يجة��غلي��ا�للواقع�القانو�ي�ع���نظ��ه�املحاس���للمعامالت�املطلوب�

� ��� �الرسمية �ا���ات �وت�ون �ال�يئات�معا����ا، �تلعب �ب�نما �الدول، ��ذه ��� �الرئ���� �املحاس�� الفاعل

� �ثانو�ا، �دورا �ف��ا �املحاس�ي�و�ش��ر امل�نية �املرجعية �ظل ��� �املحاس�ية �ورو�ية� �ة�نظمة �فيما�ب، مشا�ل

  .1يخص�عالق��ا�مع�ا��انب�الضر���

�أو�    �للنموذج �املمثلة �املحاس�ية �النماذج �أ�م �الفر���� �الفكر�ة��عت���النموذج �املحاس�ية املرجعية

�و  ��ورو�ية، �الفر�سية �املحاس�ية �املرجعية �ذات �املحاس�ية ��نظمة �أن �إ�� �خاص�تجدر��شارة �ش�ل

  .تحتوي�ع���مدونة�حسابات،�و�غيب�ع��ا�عادة�ما��س���باإلطار�املفا�ي��

  )�مر��ي(�نجلوسكسو�ي� املحاس���نموذجال: ثانيا

املتحدة��مر�كية�الدولة�الرائدة�للتيار��نجلوسكسو�ي،�والذي�يتكفل�فيھ�القطاع��عت���الواليات�  

�املرجعية� �ظل ��� �املحاس�ية ��نظمة �توضع �حيث �خاص، ��ش�ل �املحاس�� �التنظيم �بم�مة الغ���ح�ومي

�القوان�ن� �تدخل �دون �املختصة �امل�نية �واملنظمات �املحاسبة �مل�نة �املمارس�ن �طرف �من �نجلوسكسونية

��نظمة� �وتن�شر �املحاس�ية، �و�جراءات �الطرق �بمرونة �املرج�� �النموذج ��ذا �يتم�� �إذ وا���ومات،

�صورة� ��� �حر، �اقتصادي �نظام ���ا ��سود �ال�� �الدول ��� �خاص ��ش�ل �املرجعية �ل�ذه �التا�عة املحاس�ية

� �املحاس�ية ��نظمة �وتتجھ �خاص، ��ش�ل �وكندا �و�ر�طانيا ��مر�كية �املتحدة �املرجعية�الواليات �ظل ��

�أ��ا�أقل� �نجلوسكسونية��ش�ل�رئ���� نحو�تلبية�احتياجات�املس�ثمر�ن�واملقرض�ن�من�املعلومات،�كما

  .�2عارضا�مع�النظام�الضر����ن�يجة�لفصل�املحاسبة�عن�ا��باية����ظل��ذا�النموذج

                                                           
1 �� ��ش��، �و�اس�ن �منادي �با� �املع�� �اختالف �ظل ��� �املا�� �املحاس�� �الفر�سية�النظام �املرجعيت�ن �ب�ن �املحاسبة ممارسات

  .14-13،�ص�2018،�ا��زائر،�6،�املجلد�10،�مجلة�دفاتر�بوادكس،�العدد�و�نجلوسكسونية
،�سلسلة�الدراسات�املحاس�ية�واملالية�الصادرة�عن�صندوق�IFRSتب���املعاي���الدولية�للتقار�ر�املالية����الدول�العر�ية�وليد�بن�تردايت،�� 2

  .10-9،�ص�2018قد�العر�ي،�أبو�ظ��،��مارات�العر�ية�املتحدة،�الن
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�ا   ��� �الدراسات �مختلف �ب�ن �املحاس�ية �النماذج �تص�يف �تباين �إ�� �املتعلق�وتجدر��شارة لشق

���ال��يطا�ي،�فم��ا�من��عت��ه�نموذجا�محاس�يا�مستقال�بذاتھ،�وم��ا�من��عت��ه�نموذجا�بالنموذج�املحاس

  .محاس�يا�تا�عا�للنموذج�املحاس����نجلوسكسو�ي

�خالل�   �من �أبرز�ا �نقدم �نقاط �عدة ��� ��ورو�ي �نظ��ه �ع�� ��نجلوسكسو�ي �النموذج يختلف

  :ا��دول�املوا��

  أ�م��ختالفات�ب�ن�النموذج��نجلوسكسو�ي�والنموذج��ورو�ي): 9(ا��دول�رقم�

  النموذج��ورو�ي  النموذج��نجلوسكسو�ي  البيان

املصدر�الرئ�����

  للتمو�ل
  الدولة/ البنوك�  �سواق�املالية

النظام�القانو�ي�

  وا��با�ي

يتم�إعداد�القواعد�واملعاي���املحاس�ية�من�

ا��اصة�وتكتفي�الدولة��طرف�املنظمات

  بم�مة��شراف

يتم�إعداد�القواعد�واملعاي���املحاس�ية�من�

طرف�الدولة�بما�يخدم�احتياجات��قتصاد�

  الك��

العمق�املحاس���

  لألنظمة�املحاس�ية

ترتكز��نظمة�املحاس�ية�ع���إطار�تصوري�

�ذا��للقواعد�واملبادئ�املحاس�ية،�و�مثل

  املحاس�يةاملعاي����إلصدار أساسا���طار 

ظام�محاس���يمثل�ن/ يتم�وضع�مخطط�

  املرجع�املحاس��

القوائم�مستخدمي�

  املالية�املس��دف�ن
  املس�ثمر�ن�بالدرجة��و��

ثم�تأ�ي�بقية�الدولة،�املس�ثمر�ن،�الدائن�ن،�

  �طراف�تباعا

  �شر�القوائم�املالية

و����عض�/ فص���/ سدا����/ سنوي�

املؤسسات�الكب��ة�املدرجة�(�حيان�ش�ري�

  )���البورصة

  سدا���/ سنوي�

نظرة�املؤسسات�

  للنظام�املحاس��
  نظرة�قانونية  نظرة�اقتصادية

العالقة�ب�ن�املحاسبة�

  وا��باية

�عا���القضايا�ا��بائية�خارج�القوائم�املالية�

القواعد�املحاس�ية�مستقلة�عن�النظم�(

  )ا��بائية

ائية�والقواعد�عالقة�قو�ة�ب�ن�القواعد�ا��ب

  املحاس�ية

تب���املعاي���الدولية�للتقار�ر�املالية����الدول�العر�ية�بن�تردايت�وليد،� :من�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���:املصدر –

IFRS�،11،�ص�2018،�سلسلة�دراسات�محاس�ية�ومالية،�صندوق�النقد�العر�ي،��مارات�العر�ية�املتحدة.  

�ت�ت���   �ال�� �املرجعية �املدرسة ��� �الفصل �علينا �وجب �الدراسة، �وأ�داف �إش�الية �خدمة �س�يل ��

� �الدولية �معاي���املحاسبة �تقييم�أوالإل��ا �أساسھ �ع�� �س�تم �الذي �الرئ���� �املرج�� ��ساس �باعتبار�ا ،

�معاي��� ��عت���أن ���اديمية �الدراسات ��عض �أن �إ�� ��شارة �تجب �حيث �ا��زائري، �املا�� �املحاس�� النظام

�أو� �املدارس �عن ��عيدا �حديثة، �محاس�ية �فكر�ة �كمرجعية �بذا��ا �قاءمت �مرجعية �الدولية املحاسبة

حاس�ية��خرى�بما�ف��ا�املذ�ورت�ن�أعاله،�ب�نما�يرى�البعض��خر�بأن��ذه�املعاي���الدولية�املرجعيات�امل
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���ذات�مرجعية�أنجلوسكسونية،�نظرا�لسيطرة�الواليات�املتحدة��مر�كية�ع���مؤسسة�معاي���املحاسبة�

  .الدولية

�العالم   �عرفھ �الذي ��حادي ��تجاه �أن �الباحث ��عتقد �سبق، �ما �ع�� �من��بناء ��خ��ة �العقود ��

�املعاي���املحاس�ية� �مرجعية �التأث���ع�� �إ�� �أدى �املحاس��، �املجال �ذلك ��� �بما �املجاالت ��ل �و�� الزمن،

� �املرجعيات�الدولية �حساب �ع�� �وال��يطا�ي ��مر��ي �املحاس�ي�ن �النموذج�ن �إ�� �ك�� �شبھ ��ش�ل وميلو�ا

  .�ش�ل�أسا����الدولية����ذات�مرجعية�أنجلوسكسونية��خرى،�و�ذلك�فرأي�الباحث�أن�معاي���املحاسبة

�الثا�ي �: الفرع �الدولية �املحاس�ية �تأث���النماذج �وأسباب �املحاس���مناطق �النظام �مرجعية �ع�� وأثر�ا

  املا��

تباي�ت�الدراسات�ال���تناولت�مناطق�وأسباب�تأث���النماذج�املحاس�ية�الدولية����تقسيم�الف��ات�  

�عرفت �ال�� �جذر�ة�الزمنية ��غي��ات �ف��ا �الدولية �املحاسبة �بمختلف ��ملام �س�يل �و�� ��ذه�، جوانب

� �الباحث �دراسة �باالرت�از�ع�� �سنقوم �الدين"ا��زئية، �نور �بـ" جرد �للدول�: "واملوسومة �املحاس�ية الب�ئة

� �املحلية �املحاس�ية �الب�ئة �ظروف �مراعاة �ب�ن �الدولية �املعاي���املحاس�ية �تطبيق ��� و�ستجابة�النامية

�الدولية �املحاس�ية ��نظمة �بتأث���"لتأث��ات �العناصر�املرتبطة �مختلف �الباحث �خالل�ا �من �فصل �وال�� ،

   1:النماذج�املحاس�ية�الدولية�ع����نظمة�املحاس�ية�املحلية،�وذلك�كما�ي��

�: أوال  �قبل �ما ��:1973مرحلة �الزم�� �املجال ��ذا �ع�� ��عتماد �ظ�و تم �تار�خ �أساس �معاي���ع�� ���نة ر

�ال��� �الف��ة �وعرفت �ذو�تأث���مرتفع، �دولية �عامال�محاس�يا �عمل�ا �بداية �ش�لت �وال�� �الدولية، املحاس�ية

ع����نظمة�املحاس�ية�املحلية،�حيث��*لنماذج�املحاس�ية�الدولية�الك��ى لسبقت��ذا�التار�خ�تأث��ا�متباينا�

�التأث��، إضافة�إ����ش�لت�ا��لفيات��ستعمار�ة�للدول�املمثلة�ل�ذه�النماذج�عامال�رئ�سيا������م��ذا

وا��غرافية،�إذ�أثر�النموذج���عض�العوامل�الثانو�ة��خرى�واملتعلقة�باملتغ��ات��قتصادية�و�جتماعية

�الف��ة�ع���النظم�املحاس�ية����معظم�دول�القارة��مر�كية،�ب�نما�أثر�النموذجاملحاس����مر��ي�����ذه�

�ال��يطانية�املحاس�� �واملستعمرات �ال�ومنولث �دول �ع�� �املحاس����ال��يطا�ي �أثر�النموذج �كما السابقة،

�النموذج�الفر�����منھ،��ذا��خ�����ورو�ي�ع����ل�املستعمرات�السابقة �واسخاصة ����عرف�ان�شارا عا

� �ولبنان �وسور�ا �غرار�ا��زائر�وتو�س �ع�� �السابقة �مستعمراتھ �املوا���...جل �ا��دول �خالل �ومن ا��،

  :سنحاول�ضبط�أ�م�مناطق�تأث���النماذج�املحاس�ية�ومس�با��ا�وذلك�كما�ي��

  

  
                                                           

 املحلية املحاس�ية الب�ئة ظروف مراعاة ب�ن الدولية املحاس�ية املعاي�� تطبيق �� النامية للدول  املحاس�ية الب�ئة الدين، نور  جرد :أنظر  1

  .2016 ا��زائر، ،1 العدد ،10 املجلد ،- اقتصادية دراسات- ��سانية والعلوم ا��قوق  مجلة ،الدولية املحاس�ية �نظمة لتأث��ات و�ستجابة
  .النموذج�املحاس����مر��ي،�النموذج�املحاس����ورو�ي،�النموذج�املحاس���ال��يطا�ي�:يقصد�بالنماذج�املحاس�ية�الك��ى��ل�من  *
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  املحليةمناطق�وأسباب�تأث���النماذج�املحاس�ية�الدولية�ع����نظمة�املحاس�ية�): 10(ا��دول�رقم�

  �سباب�الرئ�سية�للتأثر  مناطق�التأثر�بالنظم�املحاس���الدولية  النماذج�املحاس�ية�الدولية

  النموذج�املحاس����مر��ي

-�� ��مر�كية �القارة �ا��نو�ية�-دول خاصة

  واملكسيك؛�-م��ا

  . ،�تايلندا،�الفلب�ناليابان�-

  متغ��ات�جغرافية�واقتصادية؛�-

  

-�� �سياسية �واقتصاديةمتغ��ات

  .وتار�خية

-النموذج�املحاس����ورو�ي�

  - خاصة�الفر����

  دول�ا��نوب��ورو�ي؛�-

  

  دول�البحر��بيض�املتوسط؛�-

  

-� �إفر�قيا �شمال �تو�س�-دول ا��زائر،

  ؛-واملغرب

  

  إفر�قيا�الوسطى؛دول��-

لبنان�وسور�ا�والفلب�ن�: دول�آسيو�ة�مثل�-

  .ا��...

-�� �متغ��ات واجتماعية،�جغرافية،

  واقتصادية،�وسياسية؛

�واجتماعية،��- �جغرافية، متغ��ات

  واقتصادية�وسياسية؛

�واجتماعية�تار�خية متغ��ات�-

  ؛واقتصادية�وسياسية

  .متغ��ات�تار�خية�-

�واقتصادية��- �تار�خية متغ��ات

  وسياسية؛

  

  النموذج�املحاس���ال��يطا�ي

  أس��اليا�وال�ند؛�-

�وسنغافورة�- �وكي�يا ومال��يا��ال�و�ت

�ومصر �وس��اليون�وتايلندا �زامبيا �كي�يا، ،

  .وغانا�و�اكستان

  متغ��ات�اقتصادية�وسياسية؛�-

�وسياسية��- �اقتصادية متغ��ات

  .وتار�خية

  

�ع���:املصدر – �باالعتماد �الباحث �إعداد  املعاي�� تطبيق �� النامية للدول  املحاس�ية الب�ئة ،الدين نور  جرد :من

 ،الدولية املحاس�ية �نظمة لتأث��ات و�ستجابة املحلية املحاس�ية الب�ئة ظروف مراعاة ب�ن الدولية املحاس�ية

  .355-354،�ص2016 ا��زائر، ،1 العدد ،10 املجلد ،- اقتصادية دراسات-  ��سانية والعلوم ا��قوق  مجلة

- الدولية�املرجعيات�املحاس�ية�الفكر�ة�ا��دول�السابق�واملتضمن�أل�م�إن�قيام�الباحث��عرض�  

،�ومدى�تأث���ا�ع����نظمة�املحاس�ية�املحلية�خالل�الف��ة�ما�-ممثلة����النماذج�املحاس�ية�الدولية�الك��ى 

،���دف��ش�ل�رئ�����إ���تق����املرجعية�وا��لفية�الفكر�ة�لألنظمة�املحاس�ية�ا��زائر�ة�ال���1973قبل�

- رتباط�ا�الوثيق�بالنموذج�املحاس����ورو�ي�ا�،�وال���ب�ن�ا��دول�السالف�الذكر 1973طبقت�قبل�و�عد�

  :،�وذلك��س�ب�عدة�اعتبارات�ومتغ��ات�يتمثل�أ�م�ا�فيما�ي��-خاصة�الفر�����منھ

�تار�خية – ��ستعمار�ة�:متغ��ات �با��لفية �خلفت��تتعلق �وال�� �ا��زائر�وفر�سا، �ب�ن �التار��� و�رتباط

 النظام�املحاس���الفر�����الذي�طبقتھ�ا��زائر�لعدة�سنوات��عد��ستقالل؛

امتداد�ا��قبة��ستعمار�ة�الفر�سية�ل��زائر��أن�تتعلق��عوامل�القبول�العام،�إذ�:متغ��ات�اجتماعية –

اشر�ومحسوس����ا��انب�الثقا���للشعب�ا��زائري،�و�و�ما�سنة،�أثرت��ش�ل�مب��130ة�تتجاوز�الـ�لف�
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�ون�نوعا�من�القبول�الالإرادي�لألنظمة��دار�ة�واملحاس�ية�الفر�سية،�خاصة����ظل�التقارب�اللغوي�

 املك�سب�بطول�الف��ة��ستعمار�ة؛

الفر�سية�- ةإال�أن�العالقات�السياسية�ا��زائر��1962رغم�استقالل�ا��زائر�سنة��:متغ��ات�سياسية –

 بقيت�تؤثر����مسار�القرارات�السياسية�واملصا���املش��كة�ب�ن�الدولت�ن؛

 .  �عت���فر�سا�خالل�الف��ة�محل�الدراسة،�الشر�ك��قتصادي�الرئ�����ل��زائر�:متغ��ات�اقتصادية –

من��الدولية�ع����نظمة�املحاس�ية�الدولية�لعدة�انتقادات��عرض�مسار�تأث���النماذج�املحاس�ية  

� �التأثر�عدة ��ذا �أخذ �إذ �الباحث�ن، �طرف �أخرى، �إ�� �دولة �من �تباي�ت �الدول��حيثأش�ال ��عض قامت

�أنظم��ا��املتأثرة �بناء ��� �الك��ى �الدولية �املحاس�ية �للنماذج �الفكر�ة �املحاس�ية ��طر �ع�� باالعتماد

،�أو�ب�ب���ال�شر�عات�املحاس�ية�خر�بالتطبيق�املباشر�ل�ذه�النماذجقام�البعض�� �ما،�ب�ناملحاس�ية�املحلية

���صورة�بو�سوانا�وزامبيا�وز�مبابوي���قتصادية�واملحاس�ية�للدول�املأثرة،�ع���غرار�قيام��عض�الدول 

�وغانا� �وس��اليون �نيج��يا �من ��ل �أو�استخدام �ال��يطا�ي، �الشر�ات �قانون �بتطبيق �ومال��يا وسنغافورة

،�و�و�ما�يؤثر��ش�ل�مباشر�وصر�ح�ع���واقع�املمارسات�املحاس�ية����لنفس�التنظيم�امل���املتبع����اململكة

� ��س�ب �وذلك �الك��ى، �املحاس�ية �النماذج ���ذه �املتأثرة �التأث���الدول �مناطق �ب�ن �البي�ية �املتغ��ات تباين

النماذج�سالفة�الذكر��شأت�وت�ونت����ب�ئة�محاس�ية�متقدمة،�وأعدت�إذ�أن��،التأثر�املحاس��مناطق�و 

�أو� �أو�السياسية ��قتصادية �الناحية �من �سواًء �الب�ئة، �عناصر��ذه �مختلف �مع �و�تجا�س �يتالءم �ش�ل

،�وال���عادة��جتماعية�أو�الثقافية�أو�الدي�ية�أو�امل�نية،�و�و��مر�الذي�ال�ينطبق�ع���حالة�الدول�املتأثرة

سة�مع�أ�عاد�ا�وخلفيا��ا�الفكر�ة،�و�و�ما�ت�ون�عناصر�ب�ئ��ا�غ���م�يأة�لتطبيق��ذه�النماذج�وغ���متجا�

اختالل�����نظمة�املحاس�ية�املحلية،�وتطبيق�غ���سليم�ل�ذه�النماذج�وما�تمثلھ�ما�يؤدي�بالضرورة�إ���

�الواقع� �من ��ل �والختالف �ج�ة، �من �البي�ية �متغ��ا��ا �جا�ز�ة �عدم ��س�ب �فكر�ة، �محاس�ية �خلفيات من

ونظ��ا��ا�املؤثرة،�و�و��ةواملورد�ال�شري�ب�ن�الدول�املتأثر �ثقا���والدي���قتصادي�والسيا����و�جتما���وال

   .بالنموذج��ورو�ي�خالل�الف��ة�محل�الدراسة�ة�مر�الذي�ينطبق�ع���ا��زائر�أيضا�باعتبار�ا�دولة�متأثر 

،�إذ�لدوليةمثلت��ذه�ا��قبة�الزمنية��غي��ا�جو�ر�ا����املحاس�ية�ا�:2001-1973مرحلة�ب�ن�سن���: ثانيا

�العاملية �القوى �مواز�ن �مختلف ��� �التغي��ات �من �جملة �ا��قبة �نفس �خالل �العالم �العالم�ش�د �وأصبح ،

ح�العوملة�يتجھ��ش�ل�تدر����خالل�نفس��طار�الزم���نحو�أحادية�قطبية،��مر�الذي�أدى�إ���ظ�ور�مالم

سنة��IASC ولية��نة�املعاي���املحاس�ية�الدال���شملت��ل�املجاالت�بما����ذلك�املجال�املحاس��،�إذ�ظ�رت�

باتفاق�ب�ن�عدد�من�البلدان�ممثلة�بال�يئات�واملجمعات�امل�نية�املحاس�ية،�وال���ع���رأس�ا�الواليات��1973

�واليابان� �وأملانيا �وأس��اليا �وكندا �وفر�سا �املتحدة �ال��يطانية �اململكة �من �ب�ل �متبوعة ��مر�كية املتحدة

  .ا�وأيرلندا،�وذلك��غية�وضع�و�شر�معاي���محاس�ية�ذات�قبول�عام�ع���املستوى�الدو��واملكسيك�و�ولند

  � �عمل�ا �ف��ة �خالل �الدولية �معاي���املحاسبة ���نة �إ����41أصدرت �إضافة �دو��، معيار�محاس��

� �سنة �مفا�ي�� �إلطار�فكري �1989إصدار�ا �إصدار�، ��� �إليھ ��س�ند �مرجعيا �إطارا �ذاك �أ�ى �مثل الذي
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�الدولية�و�عديل �معاي���املحاسبة �وتطبيق �الدراسة�وف�م �محل �الف��ة �خالل �ال��نة �ذات �قامت �كما ،

بمراجعة�وتحي�ن��ذه�املعاي��،�خاصة�وأن��ذه��خ��ة�أتاحت�للمطبق�ن�مع�مطلع�صدور�ا�مجاال�واسعا�

��ع���موثوقية�من��ختيارات�والتقديرات�ال��صية،�و�و�ما�ي�نا���مع�مباد��ا�وأ�داف�ا،�و�ؤثر�ش�ل�سل�

  .مخرجا��ا�املحاس�ية

إن�الظروف�السياسية�ال���أشار�إل��ا�الباحث�أعاله،�وال���ا�سمت�ببداية�ظ�ور�معالم�السيطرة�  

نحو�املرجعية��نجلوسكسونية��دوليةمعاي���املحاسبة�ال�اتجاه�م��كية�ع���العالم،�لعبت�دورا��اما����

من�ج�ة،�و���ز�ادة��قبال�عل��ا�من�ج�ة�أخرى،�إذ�بادرت�العديد�من�الدول�املتقدمة�إ���تب���وتطبيق�

معاي���املحاسبة�الدولية،�ب�نما�سعت�الدول��خرى�إ���تكييف�أنظم��ا�املحاس�ية�املحلية�وجعل�ا�تتقارب�

��ذه�املعاي�� �واقع�املحاسبة�الع�ل�أو�بآخر��ش،��مر�الذي�أثر�مع املية،�و�و�ما�سنحاول�عرضھ�من�ع��

  :خالل�ا��دول�املوا��

  تأث���معاي���املحاسبة�الدولية�ع���النظم�املحاس�ية�املحلية�ع���العالم ):11(ا��دول�رقم�

  تأث���معاي���املحاسبة�الدولية�ع���النظم�املحاس�يةأسباب�  مجمع�الدول 

  الدول�املتخلفة
� �إ���لم �الدول ��ذه �س�� �لعدم �مباشر، ��ش�ل �لدولية �بمعاي���ملحاسبة �املحاس�ية تتأثر�أنظم��ا

  .مواكبة��ذه�املعاي���أ�ى�ذاك

  الدول�النامية

��امل� ��ش�ل �تطبيق�ا �أو�إ�� �الدولية �معاي���املحاسبة �مع �التقارب �إ�� �النامية �الدول �جل سعت

  :ةلعدة�أسباب�واعتبارات�ن��ص�ا����النقاط�املوالي

�عدم�قدرت��ذه�الدول�ع���بناء�معاي���محلية�خاصة،�دفع�ا�إ���تطبيق�معاي���ملحاسبة�الدولية -

  رغم�عدم�مالئمة�ب�ئ��ا�لذلك؛

�ل�ذه��- ��جن�ية ��س�ثمارات �جذب ��غية �املحاس�ية �مخرجا��ا �وموثوقية �جودة �ز�ادة محاولة

  الدول؛

  .الضغوطات�السياسية�املفروضة�ع����ذه�الدول �-

  الدول�املتقدمة

��ش�ل� �تطبيق�ا �أو�إ�� �معاي���املحاسبة�الدولية �إ���التقارب�مع �املتقدمة�أيضا �الدول �جل سعت

  :�امل�لعدة�أسباب�واعتبارات�ن��ص�ا����النقاط�املوالية

  املمارسات�املحاس�ية�ع���املستوى�الدو��؛توفيق��-

  الرفع�من�موثوقية�ومالئمة�املخرجات�املحاس�ية؛�-

�أجل���س�يل�- �من �دو��ا �الدول �ع�� �والضغط �ج�ة، �من �الدول ��ذه �ب�ن ��موال �رؤوس حركة

  .دفع�ا�إ���تطبيق��ذه�املعاي��

�ع���:املصدر – �باالعتماد �الباحث �إعداد  املعاي�� تطبيق �� النامية للدول  املحاس�ية الب�ئة ،الدين نور  جرد :من

 ،الدولية املحاس�ية �نظمة لتأث��ات و�ستجابة املحلية املحاس�ية الب�ئة ظروف مراعاة ب�ن الدولية املحاس�ية

  .356-355،�ص�2016 ا��زائر، ،1 العدد ،10 املجلد ،- اقتصادية دراسات-  ��سانية والعلوم ا��قوق  مجلة
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�املعاي���   �تأث�� �ان�شار ��� �سا�مت �ال�� ��سباب �أ�م �السابق �ا��دول �خالل �من �الباحث أظ�ر

،�إذ�سعت�جل�2001إ����1973خالل�الف��ة�املمتدة�من�املحاس�ية�الدولية�ع����نظمة�املحاس�ية�املحلية�

لم��ستجب��عض��الدول�النامية�واملتقدمة��ش�ل�خاص�إ���التقارب�مع�معاي���املحاسبة�الدولية،�ب�نما

،��مر�الذي�الدول��خرى�خالل�الف��ة�محل�الدراسة�ل�ذه�املعاي���لعدة�أسباب�متباينة�من�دولة�إ���أخرى 

ر�ذكوعليھ�سنحاول�،�حد�من�تأث���املعاي���املحاس�ية�الدولية�ع����نظمة�املحاس�ية�املحلية�ل�ذه�الدول 

  :ما�ي��أ�م��ذه��سباب�من�خالل�

 جميع�ب�ئات�الدول�ملتطلبات�تطبيق�معاي���املحاسبة�الدولية؛عدم�مالئمة� –

 التفضيالت�املرجعية�ال���تقدم�ا�معاي���املحاسبة�الدولية�ملرجعيات�محاس�ية�ع���حساب�أخرى؛ –

��عض�الدول�إ���رفض� – تطبيق�معاي���محاسبة�الصراعات�السياسية�وا��لفيات��يديولوجية�دفعت

 دولية؛ال

�امل – �الدول ��عض �معاي���اكتفاء �مع �املحلية �املحاس�ية �ومعاي���ا �أنظم��ا �املعيار�بتكييف �ل�ذه ؤسسة

��مر�كية �املتحدة �غرار�الواليات �ع�� ��خ��ة �ل�ذه �ال�امل �التطبيق �دون �الدولية وفر�سا��املحاسبة

 .واململكة�ال��يطانية�املتحدة

مناقشة�موقع�املحاسبة��تطرق���ملة�ما�سبق�خالل��ذه�ا��زئية�من�الدراسة،�يقودنا�إ��الإن�  

حيث�قامت��،محل�الدراسة�الف��ةل�ع���نظ����ا�الدولية�خال�التغي��ات�ا��و�ر�ة�ا��اصلة�ا��زائر�ة�من

�سنة� ليحل�محل�النظام�املحاس���الفر������PCNبإصدار�املخطط�املحاس���الوط����1975ا��زائر�مطلع

�الفر� ��ستعمار�ة �ا��قبة �عن �واملوروث �ذاك �أ�ى � سية،املطبق �إذ �إطار�مشار�ع�جاء ��� �املخطط �ذا

��ذا�سي �و�قي ��ش�ال، �من �ش�ل �بأي �الدولية �معاي���املحاسبة �مع �التقارب �عن ��عيدة �إصالحية اسية

،�و�و�ما�يضع�املحاسبة�2010املخطط�سار�ا�للمفعول�ودون�أي��غي��ات�جو�ر�ة����قواعده�إ���غاية�سنة�

�املت �املحاس�ية ��نظمة �خارج �الدراسة،�ا��زائر�ة �محل �الف��ة �خالل �الدولية �بان�شار�معاي���املحاسبة أثرة

�املحاس�ية� �للمرجعية �ا��زائر�ة �التبعية �كرس �الوط�� �املحاس�� �املخطط ��ذا �أن �إ�� ��شارة وتجدر

  .الفر�سية�من�خالل�خلفيتھ�الفكر�ة�ومقوماتھ�الش�لية

معاي����س،�حل�مجلصل��ول�من��ذه�الدراسةثلما�تمت��شارة�إليھ����الفم�:2001مرحلة�ما��عد�: ثالثا

� �الدولية ��IASBاملحاسبة �الدولية �معاي���املحاسبة ���نة �معاي���IASCمحل �من �املجلس �إصدارات �و�غ��ت ،

� �الدولية ��IASاملحاسبة �الدولية �املالية �معاي����بالغ �ت��يحات�IFRSإ�� �إجراء �ع�� �املجلس �عمل �إذ ،

�املعاي��� �ع�� ��س�شاري و�عديالت �للمجال �توسيعھ �خالل �من �الوقت، �ذلك ��� �السائدة �ش�ل��املحاس�ية

  .خاص

ش�د��ذا�ا�����الزم���ز�ادة�ان�شار�تأث���معاي���املحاسبة�الدولية�ع����نظمة�املحلية،�إذ�سعت�  

�م �وتوافق�ا �الدول �تقارب �وأصبح �ا��اصلة، �املحاس�ية �التطورات �مواكبة �إ�� �الف��ة ��ذه �خالل ع�الدول
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الدو��،�خاصة�مع�ان�شار�العوملة��املعاي���املحاس�ية�أمر�يفرضھ�الواقع��قتصادي�والسوق�املا���والتجاري 

�املعاي���املحاس�ية� �تطبيق �إ�� �ت�تقل �الدول ��عض �جعل ��مر�الذي �ا��ديث، �املعلوما�ي �التبادل وآليات

�متطلبا��ا،�وذلك����س�يل�الس���نحو �الدولية�بحد�ذا��ا،�ودفع�البعض��خر�إ���الس���نحو�التوافق�مع

��� �ورفع ��س�ثمارات �جلب ��غية �والدولية، �املحلية �املحاس�ية �املمارسات �ب�ن �الفجوة �التبادل�تقليص م

�تتعلق�بتأث���معاي���املحاسبة�الدولية� �عام�و�غية�تقديم�توضيحات�أخرى �لد��ا،�و�ش�ل التجاري��جن��

  :دم�الش�ل�التوضي���التا���وذلك�ع���الس�يل�املثال�ال�ا��صرع����نظمة�املحاس�ية�املحلية،�نق

  أساليب�تب���معاي���املحاسبة�الدولية�وتأث���ذلك�ع����نظمة�املحاس�ية�املحلية): 5(الش�ل�رقم�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�تأث���املعاي���   �مسارات �بخصوص ��مثلة ��عض �تقديم �السابق �الش�ل �خالل �من �الباحث أراد

املحاس�ية�الدولية�ع����نظمة�املحاس�ية�املحلية�للدول،�وتجدر��شارة�إ���أن�ا��زائر��عت���من�الدول�

  .النظام�املحاس���املا��ال���تب�ت�املعاي���املحاس�ية��ش�ل�غ����امل،�وذلك�من�خالل�

باالستغناء�عن�املخطط��2007 الفقرة�أعاله،�قامت�ا��زائر����أمام��وضاع�العاملية�املذ�ورة���  

املحاس���الوط���واس�بدالھ�بالنظام�املحاس���املا��،�الذي�س���املشرع�ا��زائري�من�خاللھ��ش�ل�أو�بآخر�

إذ�ومثلما�تمت��شارة�إليھ����الفصل�إ���التقارب�مع�متطلبات�معاي���املحاسبة�الدولية�السائدة�أ�ى�ذاك،�

� �جاء �الدراسة، �من �املحاساالثا�ي �واملعاي���لنظام �تتوافق �جديدة �محاس�ية �وسياسات �بإطار�تصوري ��

� �ع�� �حفاظھ �إ�� �إضافة �الدولية، �من�املحاس�ية �الفر���� �املحاس�� �باملرجع �ا��زائري �املحاس�� �رتباط

  .خالل�مدونة�ا��سابات�ال���جاء���ا

 تبني معايير المحاسبة الدولية

 اتدريجي بشكل كامل ختيارياا بشكل غير كامل

تعديالت على مع إجراء 

 المعايير المحاسبية الدولية

بشكل متقارب مع المعايير 

 المحاسبية الدولية

كما صدرت من قبل مجلس 

 معايير المحاسبة الدولية

 سترالياا سويسرا لصين وفنزويالا جنوب إفريقيا كندا التحاد األوروبيا

طرق�تب���املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية�وأثر�ا�����عز�ز�ثابت�حسان�ثابت�وآالء�عبد�الواحد�ذنون،�  :املصدر –

�العراق ��� ��قتصادي ��صالح �عملية �املحاسبة ��� �ا��ديثة ��تجا�ات �حول �الثالث �الدو�� �امللتقى �علمية�-، مقار�ات

    .80ص��،2017،�أم�البوا��،�ا��زائر،�2017 -وعملية
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�ا   �الدولية �املحاس�ية �الفكر�ة �باملرجعية �تتعلق �باختيارات �ا��زائري �املشرع �م��ا�قام �استمد ل��

فيما��نجلوسكسونيةملحاس�ية�� النظام�املحاس���املا���قواعده،�حيث�اعتمد�ذات�املشرع�ع���املرجعية�ا

دة�وفق�معاي���املحاسبة�يتعلق�بالبناء�املفا�ي���والفكري�للنظام،�من�خالل�تب�يھ�ملداخل�التقييم�املعتم

الدولية،�واعتماده�ع���إطار�تصوري����خطوة��شابھ�اعتماد�مجلس�معاي���املحاس�ية�الدولية�ع����طار�

املفا�ي��،�ب�نما�اعتمد�املشرع�ا��زائري�ع���املرجعية�املحاس�ية�الفرن�وفونية�فيما�يتعلق�باإلطار�الشك���

�حيث �املا��، �املحاس�� �للنظام ��و�جرا�ي �حسابات �ومدونة ��خ���بإطار�قانو�ي ��ذا �ر�ط �غرار�تم ع��

  .*النموذج�املحاس���الفر������ش�ل�خاص

أمام�ما�سبق�من�معطيات�و���ختام��ذه�ا��زائية�من�الدراسة،�يرى�الباحث�أن�النظام�املحاس���  

ونظ����ا��وسكسونية�نجلاملا���فاقد�ملرجعية�صر�حة،�وأنھ�ذو�مرجعية�مختلطة�ب�ن�املرجعية�املحاس�ية�

  .و�و��مر�الذي�قد�يخل�بتوازن�النظام�املحاس���املا���وتجا�سھ�،الفرن�وفونية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .�نجلوسكسو�ي�والنموذج��ورو�يأ�م��ختالفات�ب�ن�النموذج�): 9(أنظر�ا��دول�رقم�  *
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  تجارب��صالحات�املحاس�ية�الدولية�وموقع�تجر�ة�النظام�املحاس���املا���م��ا: املطلب�الثا�ي

�مع���اية�القرن�املا���   �العام�سعو وت�،إن�تطور�معاي���املحاسبة�الدولية �طرف�الدول��قبول�ا من

��� �ال�يئات�املحاس�ية�واملالية�الدولية،�جعل�م��ا�عامال�م�ما �وحركة�رؤوس��ومختلف التبادالت�التجار�ة

�موال�ب�ن�الدول،�و�و�ما�جعل�معظم�الدول��س���نحو�التقارب�والتوافق�مع�معاي���املحاسبة�الدولية�

�ش�ل�التجارب�ال���سنقوم�باستعراض�ا�أدناه،�إطارا�مرجعيا�باألسلوب�الذي�ي�ناسب�وم�ونات�ب�ئ��ا،�وس

  .�س�ند�عليھ����ا��كم�ع���تجر�ة�ا��زائر�����صالح�املحاس��

���التوافق�مع�معاي���املحاسبة��الدول�املمثلة�للنماذج�املحاس�ية�الدولية�الك��ى �تجارب�:الفرع��ول 

  الدولية

الثالث��ك���تأث��ا�ع���العالم،�تمثل�النماذج�املحاس�ية��وقع�اختيار�الباحث�ع���ثالث�دول�ك��ى   

� �ون��ر��ذا �الواليات�املتحدة��مر�كية�واململكة�ال��يطانية�املتحدة�وفر�سا �عت��ون��ختيار�ب�ون��ل�من

دوال�ذات�تقاليد�محاس�ية�عر�قة�من�ج�ة،�ول�م��ي�ل�محاس���قوي�ع���املستوى�املح���من�ج�ة�أخرى،�

وأسالي��م� ،ةن�تجار��م�مع��صالحات�املحاس�ية�ال����س��دف�التوافق�مع�معاي���املحاسبة�الدوليوعليھ�فإ

س�يل�سع��م�لذات�التوافق،�ومن����بما�ف��م�ا��زائر�ست�ون�مرجعا�لبقية�الدول�املعتمدة����س�يل�ذلك،�

  *:خالل�العناصر�املوالية�سنحاول�ت��يص��ذه�التجارب�وذلك�كما�ي��

  ���التوافق�مع�معاي���املحاس�ية�الدوليةر�ة�الواليات�املتحدة��مر�كية�تج: أوال

�وجمعيات� �عت��   �و�يئات �منظمات �ع�� �تحوز �ال�� �أك���الدول �من ��مر�كية �املتحدة الواليات

لسلطة��ل�من�مجلس�معاي�����ش�ل�أسا����محاس�ية�ذات�تأث���كب��،�إذ�يخضع�التنظيم�املحاس���ف��ا

� �املالية ��FASBاملحاسبة �املالية ��وراق �تنظيم � SECو��نة ��مر�كية �القانوني�ن �املحاسب�ن ،�AICPAوجمعية

�إال� �الدولية، �للمعاي���املحاس�ية �واملروجة �املؤسسة �الدول �من ��انت ��مر�كية �املتحدة �الواليات �أن ورغم

�لم �املعاي���و�قيت�تطبق�أ��ا ���ذه ��مر�كية �املالية �معاي���املحاسبة �تطبيق �ع�� املبادئ�( US GAAPثابتة

�Enronإذ�أثرت�الفضائح�املالية�الكب��ة�لشر�ات�،�2002إ���غاية�سنة��)املحاس�ية�املقبولة�عموما����أمر��ا

س�ع���موقف�الواليات�املتحدة��مر�كية�بخصوص�معاي���املحاسبة�الدولية،�حيث�عقد�مجل�worldcomو

،�واتفق�الطرفان�من�2002مع�مجلس�املحاسبة�الدولية����سنة��Norwalkاملحاسبة�املالية��مر��ي�اتفاقية�

                                                           
�معاي���� * �مع �التوافق ��� �تجار��ا �خالل �الدول �طرف �من �املعتمدة �ا��طوات �ب�ل �املتعلقة �التفاصيل �إ�� �التجارب �استعراض �خالل ال�نحتاج

�ة،�إضافة�إ���معرفة�مدى�املحاسبة�الدولية،�حيث�سنحاول�تقديم�م��ص�ي��ز�أ�م�معالم��ذه�التجارب،��غية�مقارن��ا�مع�التجر�ة�ا��زائر 

  .إم�انية��ستفادة�م��ا����ا��زائر�مستقبال
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� �ع�� �إ���خالل�ا �إضافة �بي��ما، �التوافق ���دف �سواء �حد �ع�� �والدولية �املعاي����مر�كية ��عض مراجعة

  .��1جديدة�من�الطرف�ناتفاق�م�ع���ضرورة�الت�سيق�فيما�بي��ما�مستقبال�قبل�إصدار�أي�معاي�

�الدولية   �ونظ����ا ��مر�كية �املالية �معاي���املحاسبة �ب�ن �التقارب �مسا�� �وافقتواصلت �حيث �ت،

� ��مر�كية �املالية �و�وراق �التداول ���SECيئة �سنة ��جن�ية����2007 �الشر�ات �استخدام �إم�انية ع��

للمعاي���املحاس�ية�الدولية�دون�ا��اجة�إ���إعداد�مذكرات�ال�سو�ة�ال����انت��املدرجة����أسواق�ا�املالية

�بي��ما،� �مشروعا�مش���ا �ونظ��ه��مر��ي �مجلس�املحاسبة�الدولية �وأن����ل�من �وقت�سابق، مطلو�ة���

وأصدرت��يئة�التداول�و�وراق��،تضمن�إصدار�معاي���محاس�ية�متوافقة�حول�محاسبة�اندماج�الشر�ات

تقر�را�يتضمن�خطة�عمل�حول�دمج�املعاي���املحاس�ية�الدولية�ضمن�نظام��2012املالية��مر�كية����سنة�

  .2إعداد�التقار�ر�املالية��مر�كية�املتداول�أس�م�ا

يرى�الباحث�أنھ�ورغم�قوة�الب�ية�املحاس�ية��مر�كية�التحتية�إال�أن�الواليات�املتحدة��مر�كية�  

بحد�ذا��ا،�حول�التدر����من�خالل�التقارب�مع�معاي���املحاسبة�الدولية�دون�تطبيق�ا�اختارت�أسلوب�الت

�معاي��  �تطبق �زالت �ال �أ��ا �حيث ��مر�كية، �الب�ئة �لطبيعة �مراعاة �من�ا�وذلك ��مر�كية، �املالية ملحاسبة

� �الدولية، �معاي���املحاسبة �مع �تتقارب �وجعل�ا ��خ��ة ��ذه �لتحس�ن �املتواصل �سع��ا واستغالل�خالل

نفوذ�ا����الضغط�ع���مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�من�أجل��عديل��عض�معاي��ه�وجعل�ا�تتوافق�مع�

� ��مر�كية، �البنظ����ا �يق��ح �ال�� �التجر�ة �معاي���و�� �إعداد �خالل �ا��زائر�من �م��ا ��ستفيد �أن احث

تحل��محاس�ية�جزائر�ة�تتقارب�مع�معاي���املحاسبة�الدولية�وترا���خصوصيات�متغ��ات�الب�ئة�ا��زائر�ة

�ا��ا�� �املا�� �املحاس�� �النظام �من �يبدال �أن �ع�� �إ���، �إضافة �ومخطط، �تدر��� ��ش�ل �التحول �ذلك تم

وال�يئات�املحاس�ية�املحلية�املستقلة،�وإشراك�ا����اتخاذ�القرارات�ووضع��الس���نحو����يع�ا��معيات

�يؤدي� �سوف �و�و��مر�الذي ��مر�كية، �املتحدة �الواليات ��� �ا��ال ��و�عليھ �مثلما �املستقبلية ا��طط

  .بالضرورة�إ���الر���باملحاسبة�ا��زائر�ة

  ليةتجر�ة�فر�سا����التوافق�مع�معاي���املحاس�ية�الدو : ثانيا

النموذج��من�خالل�تأث���ا�الكب���ع��علة����مجال�املحاسبة�الدولية،�عت���فر�سا�من�الدول�الفا�  

��ورو�ي، �املرج�� �املجلس��املحاس�� �من ��ل �سلطة �إ�� �أسا��� ��ش�ل �ف��ا �املحاس�� �التنظيم و�خضع

تج�ت�فر�سا�نحو�وا ،ANCوسلطة�معاي���املحاسبة��CRCومجلس�تنظيم�املحاسبة��CNCالوط���للمحاسبة�

���التقارب�مع�معاي���املحاسبة�الدولية،�حيث�اعتمد�مجلس�تنظيم�املحاسبة�سنة��3"تدر����سلوب�ال"

                                                           
دراسة�تحليلية�تقييمية�للنظام�املحاس���-أ�مية�اعتماد�املعاي���الدولية�للتقار�ر�املالية�وأ�عاد��فصاح�والشفافية�منصوري�الز�ن،�� 1

  .8،�ص�2011صالح�املحاس������ا��زائر،�جامعة�ورقلة،�ا��زائر،�: الثالث�حول ،�املؤتمر�العل���الدو���واملا���ا��ديد�املطبق����ا��زائر
2 �� �ع��، �عماد �السو�ح �التقار�ر�املالية �إلعداد �املعاي���الدولية �عقود-مؤسسة �أر�عة ��عد �التجر�ة �للبحوث�- تقييم ��قتصاد ��لية �مجلة ،

  .19،�ص�2015العلمية،�املجلد��ول،�العدد�الثا�ي،�لي�يا،�
  .5 الش�ل�رقم: أنظر� 3
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،�وجعل�ا�كخطوة�أو���IAS39و �IAS32ل�املعاي���املوجودة�حي��ا�للتطبيق����فر�سا�باست�ناء�املعيار�ن��2003

إجبار�ة�التطبيق�ع���املجمعات�واملؤسسات�الكب��ة�املدرجة�����سواق�املالية،�بالتوازي�مع�ا��فاظ�ع���

� �العام �املحاس�� �الدولية��PCGمخطط�ا �املحاسبة �يواكب �الذي �بالش�ل �وتحديثھ �ترقيتھ �ع�� والعمل

�مدار� �ع�� �فر�سا �استمرت �إذ �التار�خ�18ا��ديثة، �من �معاي����سنة �مع �التقارب �ع�� �العمل ��� السابق

  :1املحاسبة�الدولية�من�خالل�اعتماد�ا�ع���اتجا��ن�رئ�سي�ن��ما

معاي���املحاسبة��منالعمل�ع���التقر�ب�التدر����للمخطط�املحاس���الوط���الفر������:�تجاه��ول  –

ه�إجبار�ة�التطبيق�ع����ل�،�مع�مراعاة�قدرة�مختلف�الطبقات�امل�لفة�بتطبيقھ،�وجعل�قواعدالدولية

 الفئات؛

عن��عض�القواعد�املحاس�ية�الفر�سية��ش�ل�ك���مع�توجيھ�امل�لف�ن�إ����ستغناء��:�تجاه�الثا�ي –

�إجباري  �كبديل �الدولية �معاي���املحاسبة �من �يوافق�ا �بما �القواعد�اس�بدال�ا ��عض �جعل �إ�� �إضافة ،

�محال  �الفر�سية �بإعداد��املحاس�ية �امل�لف �طرف �من �معاي���دولية �من �يقابل�ا �ما �و��ن لالختيار�بي��ا

 .القوائم�املالية،�أ��ما�أك���مالئمة�لھ

��ش���إ��   �الدراسة، �من �ا��زئية ��ذه �ختام �إجبار�ة���� �تصبح �لم �الدولية �معاي���املحاسبة أن

حاسبة�الفر�سية�أصبحت�ترتكز�املأن�حيث�التطبيق��ش�ل�مطلق����فر�سا�إ���غاية�كتابة��ذه��سطر،�

�تنظيم� ��� �الدولية �معاي���املحاسبة �وع�� �املحلية، �املحاسبة �تنظيم ��� �الوط�� �املحاس�� �املخطط ع��

�أ��ا� �الباحث �يرى �ال�� �التجر�ة �و�� �املالية، ��سواق ��� �واملدرجة �الكب��ة �باملؤسسات �املتعلقة املحاسبة

ن�ج�ة،�ومكسب�تطو�ر�وتحديث�املخطط�املحاس���املح���الذي�أكسب��ا�م��ة�التوافق�املحاس���الدو���م

،�و�و�ا��ل�البديل�الذي�2يرا���خصوصيات�الب�ئة�املحلية�وتقر�بھ�من�املمارسة�الدولية�من�ج�ة�أخرى 

��خ��ة �ل�ذه �يمكن �إذ �ا��زائر، ��� �منھ ��ستفادة ��غية �الباحث �النظام��يق��حھ �تصو�ب �ع�� العمل

ل�تطبيقھ�خاصا�باملؤسسات�املحلية�املتوسطة�واختيار�ا�للصغ��ة�م��ا،�باإلضافة�إ���مع�جع�املحاس���املا��

تب���معاي���املحاسبة�الدولية�وجعل�ا�إلزامية�التطبيق�ع���املجمعات�واملؤسسات�الك��ى،�مع�العمل�طبعا�

  .ع���خلق�وتفعيل��سواق�املالية�ا��زائر�ة

  

                                                           
،�بحث�مقدم�ضمن�التجر�تان�الفر�سية�والبولونية����اعتماد�معاي���التقار�ر�املاليةبالر���تيجا�ي�واملع���با��منادي�وخالد�جفال،�� 1

  .21-2،�ص�2011متطلبات�نيل�ش�ادة�دكتوراه�الطور�الثالث،�جامعة�سطيف،�ا��زائر،�
 ,Emmanuelle Cordano, Qualités et défauts des IFRS: Petit quides à l'usage des administrateurs :أنظر� 2

Revue française de comptabilité, N°463, France, 2013. 

���� �املقال�إ���مسار�التقارب����فر�سا�بطر�قة�نقدية،�حيث�انتقدت�جملة��جراءات�املعتمدة�من�طرف�فر�سا تطرقت�الباحثة�خالل��ذا

ك،�وقامت�بتعديد�جملة�من��يجابيات�والسلبيات�املتعلقة���ذا�املسار،�كما�وج�ت��عض��نتقادات�إ���معاي���املحاسبة�الدولية،�س�يل�ذل

  .وتجدر��شارة�إ���أن�الباحثة�شغلت�عدة�مناصب�قيادية����ال�يئات�الك��ى�املسؤولة�عن�تنظيم�املحاسبة����فر�سا
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  املتحدة����التوافق�مع�معاي���املحاس�ية�الدوليةتجر�ة�اململكة�ال��يطانية�: ثالثا

�معاي��� �عت��   �مؤسسة ��� �والفاعل�ن �املؤسس�ن ��عضاء �أ�م �أحد �ال��يطانية �املتحدة اململكة

املحاسبة�الدولية،�ورغم�أ��ا��ستضيف�مقر�املؤسسة�ع���أراض��ا،�وأن�أول�رئ�س�ملجلس�معاي���املحاسبة�

� �واشتغل �بر�طانيا، ��ان �إصدار�ودعم�الدولية ��� �واش��اك�ا �ال��يطا�ي، �املحاس�� �للمجلس �كرئ�س أيضا

معاي���املحاسبة�الدولية�منذ�بدأ�عمل�ال��نة�املنوطة�بذلك،�إال�أن�اململكة�املتحدة�لم�تطبق��ذه�املعاي��،�

� �ال��يطانية �إصدار�معاي���املحاسبة ��� �ال��يطانية �املحاسبة �استمر�مجلس �حيث �يتوافق �الذي �معبالش�ل

نحو���تجاهأين�قررت�اململكة��2002احتياجات�وخصائص�متغ��ات�ب�ئ��ا�املحلية،�إ���غاية�حلول�سنة�

  :معتمدة����ذلك�ع���إس��اتيجية�تقوم�ع���ما�ي��،�1ليةو خيار�التوافق�املحاس���مع�معاي���املحاسبة�الد

 الدولية؛دراسة��ختالفات�ب�ن�املعاي���املحاس�ية�ال��يطانية�ونظ����ا� –

 العمل�ع����عديل�معاي���املحاسبة�ال��يطانية�وجعل�ا�تتوافق�مع�نظ����ا�الدولية؛ –

�ال��يطانية – �املتحدة �اململكة �إ�� �الدولية �املعاي���املحاس�ية �وذلك�إدخال �غ���مباشر، ���قيام�ع��ش�ل

 �ا�الدولية؛نظ���مجلس�املحاسبة�ال��يطا�ي�بإصدار�معاي���محاس�ية�بر�طانية�تتوافق�ومتطلبات�

�املعاي��� – �من �بدال �الدولية �املحاسبة �معاي�� �استعمال �املالية ��سواق ��� �املدرجة �للشر�ات �سمح

 .ال��يطانية

�املتحدة�   �الواليات �من ��ل �مع �ال��يطانية �املتحدة �اململكة ��� �الدو�� �املحاس�� �مسار�التوافق �شابھ

حس�ن�أنظم��م�املحلية�تواز�ا�مع��عتماد�ا��ز�ي��مر�كية�وفر�سا،�وذلك�من�خالل�اش��اك�م����تثم�ن�وت

��ذه� �ع���التجارب�الثالث�السابقة�ضرورة�دراسة �لذلك�يرى�الباحث�بناًء ع���معاي���املحاسبة�الدولية،

البدائل��غية�تطبيق�ا����ا��زائر،�خاصة����ظل�مسا���وزارة�املالية�الرامية�إ���تصو�ب�وتحديث�النظام�

  .املحاس���املا��

  

  

  

  

  

                                                           
1 �� �محمد، �وحو�� �مرز�� �املحاس��مرزو�� �للتوحيد �منادية �ك�يئة �الدولية �معاي���املحاسبة �حول مجلس �الدو�� �العل�� �امللتقى �صالح�: ،

  .16،�ص�2011املحاس������ا��زائر،�جامعة�ورقلة،�ا��زائر،�
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  لدول�العر�ية����التوافق�مع�معاي���املحاسبة�الدوليةا�تجارب��عض: الفرع�الثا�ي

��س�ب��وقع   �الدولية، �معاي���املحاسبة �مع �التوافق ��� �العر�ية �الدول �تجارب �ع�� اختيار�الباحث

اش��اك�ا�مع�ا��زائر����أغلب�املتغ��ات�البي�ية،�إذ�أن�جل�الدول�العر�ية�تفتقد�إ���تنظيم�محاس���وط���

اس�ية�محلية�با��ودة�افتقاد�ا����ة�ال����سمح�ل�ا�بتأس�س�وإ�شاء�معاي���محقوي،�إضافة�الش��اك�ا����

�باملرجعية� �م��ا ��علق �ما �خاصة �املحاس�ية، �التبعية �من ��عا�ي �الدول ��ذه �معظم �أن �حيث املطلو�ة،

املحاس�ية�ال���ي�ت���إل��ا�املستعمر�السابق،�فمصر�ع���س�يل�املثال�تب�ت�التجر�ة�ال��يطانية�من�خالل�

  .تتوافق�واملرجع�الدو���إدخال�معاي���املحاسبة�الدولية�ع���معاي���تصدر�محليا

  تجر�ة�تو�س����التوافق�مع�معاي���املحاس�ية�الدولية: أوال

�الباحث   �والتار�خية��قام �ا��غرافية �العوامل �من ��ل ��� �ا��زائر �مع �الش��اك�ا �تو�س باختيار

إطار�التوافق�الثقافية�والدي�ية،�و�و�ما�ي�يح�لنا�مقارنة�خيار�ا��زائر����ت�ن��ا�للنظام�املحاس���املا������و 

�ل�من�ا��زائر�واملغرب��وتجدر��شارة�إ���اش��اكاملحاس���الدو���مع�التجر�ة�التو�سية����ذات�املجال،�

�لسنة� �املحاس���الفر���� �متفاوتة�ان��ت�ع���التوا������سنوات��1957وتو�س����تطبيق�املخطط لف��ات

  .*1968و�1970و�1975

  � �املحاس�� �التنظيم ��ش�ليخضع �تو�س �ل��� �أسا��� �سلطة ��ل �للمحاسبة�من �الوط�� املجلس

� �تمت �ومثلما �تو�س �أن �حيث �املحاس�ي�ن، �ا����اء �قامت��شارةومجلس �أعاله �املخطط��إليھ باس�بدال

� �سنة �التو���� �العام �املحاس�� �باملخطط �الفر���� ��خ���1968املحاس�� ��ذا �عن ��ستغناء �ليتم ،

  : 1،�حيث�يت�ون��ذا��خ���من1996سنة��SCEواس�بدالھ�بالنظام�املحاس���للمؤسسات�

  داف�القوائم�املالية�ومستخدمو�ا؛املحاس�ية�وأ��والفروض�يحتوي�ع���املبادئ�:تصوريالطار��  –

�التو�سية – �حال �:املعاي���املحاس�ية �للمؤسسات �املحاس�� �النظام �من �الشق ��ذا فعاال�ملش�لة��وش�ل

�شروطا� �املحاس�� �التنظيم �عن �املسؤولة �التو�سية �املحاس�ية �ال�يئات �ووضعت ��خ��، ��ذا تحديث

 :خضع��ذا��خ���إ���املراحل�التاليةص�كيفية�إصدار��ذه�املعاي��،�إذ�صارمة�بخصو 

 من�� �وأعضاء �محاس�ي�ن �خ��اء �و��نة �تدقيق �مكتب �طرف �من �املعيار�و�عا�� �مشروع يبحث

 لس�الوط���للمحاسبة؛املج

 املعيار�للنقاش�من�قبل�عدد�من�ال��صيات�املحاس�ية�املعروفة����البالد؛تطرح�مسودة� 

 إصدار�املعيار؛ قبلتؤخذ�مالحظات�ال��صيات�املناقشة�للمشروع��ع�ن��عتبار� 

 عتمد�املعيار�بقرار�من�وز�ر�املالية��عد�موافقة�ا��معية�العامة�ملجلس�املحاسبة�ع���ذلك؛� 

                                                           
  .بحكم�اش��اك�ا����ا��ضوع�لنفس�املستعمر�الفر����� *

1 �� �ش�رزاد، �املعاي���الدبل�امل �تطبيق ��� �التو�سية �التجر�ة �للتقر�ر�املا�� �واملحاس�ية،IAS/IFRSولية �املالية �العلوم ��� �البحوث �مجلة ،�

  .135-130،�ص�2016،�ا��زائر،�2العدد��،1املجلد
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 ي�شر�املعيار����ا��ر�دة�الرسمية. 

،�كما�معيار�محاس���منذ�اعتماد�النظام�املحاس���للمؤسسات�40وأصدرت�وزارة�املالية�التو�سية�  

��اعت��ت �أكتو�ر ��� �الصادرة ��شر���ا ��� �الدولية �املحاسبة �معاي�� ����1997نة �املحاسبة�بأن نظام

  1.فة�كب��ة�من�املعاي���املحاس�ية�الدوليةللمؤسسات����تو�س��و�من�ب�ن��نظمة�املن�ثقة�بص

،�وال������ختام��ذه�ا��زئية�من�الدراسة��ش���إ���نوعية�التجر�ة�التو�سية�����صالح�املحاس��  

��طار� ��� �و�و�يتمثل �مرج�� �أحد�ما �شق�ن �ش�ل ��� �للمؤسسات �املحاسبة �إصدار�نظم �ع�� عملت

،�ورغم�معاناة�تو�س����السنوات�معاير�املحاسبة�التو�سيةالتصوري،�وآخر�ما�دينامي�ي�و�و�يتمثل����

�خ��ة�من�مش�لة�مواكبة�التحديثات�املتوالية�ملجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�إال�أ��ا�تبقى�تجر�ة�عر�ية�

�نوعية �من �ا��زائر��ستفادة �بإم�ان �أنھ �الباحث �و�ري �املتغ��ات�، �جل ��� ��ش��اك �بحكم �التجر�ة �ذه

�لل �املش�لة �البلدين، ��� �املحاس�ية �بناءً ب�ئة �فنق��ح �النظام��وعليھ �مراجعة �الدراسة �محل �التجر�ة ع��

� �ع�� �والعمل �املا�� �املحاس�� �مفا�ي�� �إطار�مرج�� �جزائري�)تصوري(تث�يت �بمعاي���محاس�ية �وإرفاقھ ،

مر�الذي�تصدر��ش�ل�دوري�ووفق�للمراحل�املعتمدة�من�طرف�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية،�و�و�� 

من�شأنھ�أن��سا�م����تفعيل�دور�الب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة،�وحل�مش�لة�جمود�النظام�وعدم�مواكبتھ�

  .للتحديثات�املستمرة

  2تجر�ة�السعودية����التوافق�مع�معاي���املحاس�ية�الدولية: ثانيا

  � �تجر�ة �الدولية �معاي���املحاسبة �مع �التوافق ��� �السعودية �بأسره،��رائدة�عت���التجر�ة �العالم ��

،�إذ��عت���SOCPAو�ح��ا���الذي�قامت�بھ�ال�يئة�السعودية�للمحاسب�ن�القانوني�ن��نظرا�لالنتقال�السلس

� �عن �املسؤولة �الرسمية �ا���ة ��خ��ة �اعتمد��ذه �حيث �السعودية، �العر�ية �اململكة ��� �املحاسبة تنظيم

�القانون �للمحاسب�ن �السعودية �ال�يئة �إدارة �مجلس ��� ��2012ي�ن �املحاسبة�خطة �معاي�� �إ�� للتحول

� �عام �مطلع �مع �الدولية ��2017واملراجعة �ومطلع �املالية، ��سواق ��� �املدرجة �للمؤسسات �2018بال�سبة

  :جملة�من��جراءات�التنفيذية�وذلك�كما�ي���ذه�ا��طة��تضمنتبال�سبة�لبا���املؤسسات،�و 

 ؛محاس���دو���معيار �تم�إعداد�دراسات�فنية�وشرعية�ونظامية�ل�ل –

 ؛الدولية�تم�إعداد�ترجمة�عر�ية�للمعاي��  –

��شرافية� – �ا���ات �من �واملتخصص�ن �امل�تم�ن �من �نخبة �ضمت �لقاءات �عدة �املعاي����� �عرض تم

�يوم�ن� �مدى �ع�� �وذلك �املعاي���الدولية، �حول �الرأي �لتبادل ��عمال، �وقطاع �وامل�نية و��اديمية

 املعاي���امل��ابطة؛�امل�ن�ل�ل�مجموعة�من�

                                                           
  :،�الرابطالتو�سية�املوقع�الرسمي�لوزارة��قتصاد�واملالية�ودعم��س�ثمار : أنظر  1

http://www.finances.gov.tn/ar/almjls-alwtny-llmhasbt?#       17.47/  11/07/2021 :تار�خ��طالع  
  www.socpa.org.sa: الرابط/  SOCPAأنظر�موقع�ال�يئة�السعودية�للمحاسب�ن�القانوني�ن�� 2
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ا����اء،�وقاموا�بإجراء�التعديالت�الالزمة�ع����ل�قامت�ال��ان�الفنية�بمناقشة�مالحظات�اجتماعات� –

 معيار�ح���ي�س���تطبيقھ�بصورة���يحة����اململكة؛

 تم��شر�املعاي���ع���موقع�ال�يئة�وذلك��غرض�طلب�الرأي�من�ذوي���تمام�حول�املعاي���الدولية؛ –

تزو�د�جميع�ا���ات��شرافية�وغ���ا�من��طراف��تم�رات��عتماد�ع���موقع�ال�يئة،�كما�شر�قرا –

  .ذوي���تمام�ب����من�قرارات�اعتماد�املعاي��

اعت��ت�ال�يئة�املحاس�ية�للمحاسب�ن�القانوني�ن�أن�تطبيق�معاي���املحاسبة�الدولية��عت���امتدادا�  

أعدت�ع���ضوء�متطلبات�املعاي���الدولية،��السعودية،�خاصة�وأن��ذه��خ��ةلتطبيق�املعاي���املحاس�ية�

�ورغم��ل �لم��ش�ل�تلك�املعضلة�بال�سبة�للملكة�العر�ية�السعودية، قامت��،سبق�مالذلك�فإن��نتقال

تحت�الشعارات��ذه��خ��ة�ممثلة����ال�يئة�السعودية�للمحاسب�ن�القانوني�ن�بخطوات�تحض��ية�أخرى�

  :ليةالتا

�كميتھ" – �من �أ�م �التدر�ب �ع���" !نوعية �با��صول ��خ��ة ��ذه �قامت �حيث �ال�يئة، �و�شعار�تب�تھ

�املعاي��� �متطلبات �ع�� �للتدر�ب ��ورو�ي ��تحاد �أعد�ا �ال�� �التدر��ية �ل��قائب �الفكر�ة ا��قوق

ورات�تدر��ية�دالدولية،�وقد�تمت�ترجمة��ذه�ا��قائب،�إذ�قدمت�ال�يئة�وال�زالت�تقدم�من�خالل�ا�

 نوعية�تتعلق�باملعاي���املحاس�ية�الدولية؛

،�من�خالل��ذا�الشعار،�قامت�ال�يئة�"!باملعارف�ا��ديثة����مجال�املحاسبة��ملام �التحول�يحتاج�إ�" –

با��صول�ع���ا��قوق�الفكر�ة�لعدد�من�الكتب�الرائدة����املحاسبة،�حيث�تمت�ترجمة��ذه�الكتب�

�إ��� �إضافة �السعودية، �ل��امعات �والتعليمية �العلمية �املنا�� �تدعيم ��� �استخدام�ا ���دف وطبع�ا

� ��ساعد �ال�� ��رشادية �الكت�بات �من ���ملة �إ���عإصدار�ا �إضافة �املعاي���الدولية، �وتطبيق �ف�م ��

جانب��عالمي�من�خالل�ال�شر�املتواصل�ع���وسائط�التواصل��جتما���واملوقع�الرس���ال��ك���ع���

 لل�يئة؛

حيث�قامت�ال�يئة�بإعداد�فر�ق�مت�امل�،�"!التحول�إ���املعاي���الدولية�مشروع�يحتاج�إ���إدارة�وموارد" –

ملشروع،�باإلضافة�إ���وضع�ا���طة�من�أجل�ضمان�املوارد�املالية�ال�افية�إلنجاح�من�أجل�إدارة��ذا�ا

 .�ذا�املشروع

�إ���   �املحلية �املعاي���املحاس�ية �تطبيق �من �ال�امل ��نتقال ��� �السعودية �العر�ية �اململكة �نجاح إن

ة��ذه�التجر�ة�الرائدة�مع�التجر�ة�املحاس�ية�����نتقال�من�املخطط�نظ����ا�الدولية،�يضعنا�أمام�مقارن

� �املا��، �املحاس�� �النظام �إ�� �الوط�� ����املحاس�� �باملوضوع �تتعلق �تفاصيل �من �الباحث �أورده �ملا ووفقا

� �التجر�ت�ن، �ب�ن �جدا �شاسع �الفرق �أن �ع�� �ا��كم �يمكننا �السابقة، �التجر�ة�الفصول �افتقدت حيث

�ال�يئة�ا��زائر�ة�� �ا��طوات�التنفيذية�ال���قامت���ا �خاصة�فيما��ل �للمحاسب�ن�القانوني�ن، السعودية

�التحول  �مشروع �بإدارة �النموذج��يتعلق �من ��ستفادة �بضرورة �الباحث �يو��� �وعليھ �الدقيق، وتخطيطھ
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�املحاس�� ��نتقال �وشعارات �بخطوات �يتعلق ��� �خاصة �النا��، �آفاالسعودي �ستفتح ��خ��ة ��ذه ق�،

  .جديدة�للمختلف�العناصر�املرتبطة�باملحاسبة�ا��زائر�ة

  تجارب�دولية�أخرى����التوافق�مع�معاي���املحاسبة�الدولية: الفرع�الثالث

اش��اك�ا�مع�ا��زائر���ان�مرتكزا�ع���أساس�من�الدول،��ذه�املجموعةتجارب�إن�اختيار�الباحث�ل  

من�ج�ة،�والنفراد�ا�بخصائص�ال�توجد����تجارب�الدول��خرى،�ومن�����جملة�من�العوامل��قتصادية

املذ�ورة�����الدول�الغ�� عدد�من�خالل��ذا�الفرع�سنحاول�أيضا�استعراض�نظرة�شاملة�حول�مدى�توافق�

  :دراس�نا�مع�املرجع�املحاس���الدو��،�وذلك�من�خالل�النقاط�املوالية

  ���1املحاس�ية�الدولية���التوافق�مع�معاي�الص�نتجر�ة�: أوال  

املشاركة����تيار�التبادالت�التجار�ة�و�قتصادية�الدولية،�و�و�ما��عت���دولة�الص�ن�من�أك���الدول�  

� �الص�نيجعل�ا �قامت �حيث �الدولية، �املعاي���املحاس�ية �مع �يتوافق �محاس�� �نظام �باعتماد مطلع��ملزمة

�املا��� �القرن �من �امل�ال�سعينات �ا��انب �شملت �معاي���بإصالحات �لسبعة �إصدار�ا �خالل �من حاس��،

� �محلية �محاس�ية �سنة �1994عامة �عدد �لتبلغ �املعاي���الص�نية �إصدارات �وتوالت ،38�� ��� ،�2006معيارا

� �املعاي���الص�نية ��ذه �أعدت �الدوليةحيث �معاي���املحاسبة �مع �يتقارب �أساس �وزارة�ع�� �دفع �و�و�ما ،

�الص�ني �بإقناع�املالية ��لف �عمل �فر�ق �بتأس�س �املحاسبة، �تنظيم �عن �ف��ا �املسؤولة �ال�يئة �و�التحديد ة

�معاي���املحاسبة� �تب�� ��� �الص�ن �انخراط �ع�� �تصادق �مذكرة �بتوقيع �الدولية �معاي���املحاسبة مجلس

� �بتار�خ �املذكرة ��ذه �توقيع �تم �حيث �الذكر�2006نوفم����8الدولية، �سالفي �الطرف�ن �يقب�ن �وال�� ر�من�،

�معاي���املحاسبة� �مع �تتوافق �الص�نية �املعاي���املحاس�ية �بأن �الدولية �معاي���املحاسبة �مجلس خالل�ا

الدولية،�و�و��مر�الذي�دفع�بالص�ن�إ���تكثيف�ا���ود�املتعلقة�بإقناع�با���الدول�بقبول�القوائم�املالية�

ء�أية�تحو�الت�ع����ذه�القوائم�ح����ستو���املعدة�وفقا�ملعاي���املحاسبة�الص�نية،�دون�حاج��م�إ���إجرا

متطلبات�املعاي���املحاس�ية�الدولية،�وتجدر��شارة�إ���أن�نجاح�املعاي���املحاس�ية�الص�نية�راجع���ملة�

  :من�العوامل�نذكر�ا�من�خالل�ما�ي��

 �ل��ام�ال�امل�ل�ل�من�وزارة�املالية�وا���ات�التنظيمية�وامل�نية؛ –

 التدر��ية�والتعليمية�املتناولة�للمعاي���املحاس�ية�الص�نية؛إعداد�الدورات� –

 والتوج��ية�ال�����دف�إ���املساعدة����تطبيق�املبادئ�املحاس�ية؛��رشاديةتكثيف��صدارات� –

 ال��ك���ع���البعد��خال���و�الثقا���للمورد�ال�شري�امل�لف�بتطبيق��ذه�املعاي��؛ –

 وا����ة�امل�نية�للمورد�ال�شري�الصي��؛نمو�وتراكم�الكم�املعر���الف��� –

                                                           
�صالح�املحاس������ا��زائر،�جامعة�ورقلة،�: امللتقى�العل���الدو���حول ،�تجر�ة��صالح�املحاس������الص�نرضا�جاوحدو�وأحمودة�وفاء،�� 1

  .15-2ص��،2011ا��زائر،�



 التطبيقية التحليلية الدراسة: الرا�ع الفصل

185 
 

 .توف���املرافقة�الالزمة�للمؤسسات�خالل�تطبيق�ا��و���للمعاي���الص�نية –

�عت���التجر�ة�الص�نية����التقارب�مع�معاي���املحاسبة�الدولية�تجر�ة�فر�دة�من�حيث�قيام�الص�ن�  

ة�من�ج�ة،�ول��ك���ا�ع���الرفع�من�كفاءة�بإ�شاء�معاي���محاس�ية�تتمتع�بذات�ا��ودة�مع�نظ����ا�الدولي

املورد�ال�شري�امل�لف�بتطبيق��ذه�املعاي���من�ج�ة�أخرى،�خاصة�فيما�يتعلق�ب�نا��ا�للبعد�الثقا���والقيم�

�الصي�� �ال�شري �للمورد ��خالقية �ا��زائر�والص�ن،�، �ب�ن �امل�شعبة �والعالقة ��قتصادي ��رتباط و�حكم

،�خاصة�فيما�يتعلق�بال��ك���ع���البعدين��ذه�التجر�ة�ادرة�ع����ستفادة�منقالباحث�أن�ا��زائر��يرى 

من�أجل�س����ذا��خ����ال�شري�ال�تكفي�لوحد�ا�املوردالثقا���و�خال���للفرد�ا��زائري،�إذ�أن�كفاءة�

إ���التطبيق�املالئم�للقواعد�املحاس�ية�املحلية،�و���نقطة��عا�ي�م��ا�ا��زائر����املجال�املحاس��،�فا��انب�

فرد�ا��زائري�يلعب�دورا�كب��ا����عدم�تطبيق�النظام�املحاس���املا���ا��زائري��ش�ل�الثقا���و�خال���لل

  .قادم�أقسام�الدراسة�التطبيقيةسليم،�و�و�ما�سنحاول�مناقشتھ����

  ���1التوافق�مع�معاي���املحاس�ية�الدولية���كيةتجر�ة�الال: ثانيا

�املا���   ��بالغ �مجال ��� �ا��اصلة �التطورات �تتا�ع �ال�� �النامية �أك���البلدان �ب�ن �من �عت���تركيا

الدو��،�وذلك�رغبة�م��ا����تقر�ب�نظام�ا�املحاس���واملمارسات�املرتبطة�بھ�من�معاي���املحاسبة�الدولية،�

ب�مثل��ذا�التقارب،�وارتبطت�خاصة�وأن�تركيا�ت�ت���إس��اتيجية�جذب��س�ثمارات��جن�ية�ال���تتطل

املحاسبة�تار�خيا����تركيا�باملمارسات�املحاس�ية��ورو�ية�وخاصة�الفر�سية�و�ملانية�م��ا،�ن�يجة�لتعدد�

،�2003الروابط�السياسية�و�قتصادية�ب�ن�الطرف�ن،�وابتدأ�مسار�التوافق�املحاس���فعليا����تركيا�سنة�

�ال��  �املال �أسواق �أصدر�مجلس �معاي���عندما �مع �تتقارب �ال�� �ال��كية �املعاي���املحاس�ية �من �جملة �ي

املحاسبة�الدولية�واملوج�ة�للشر�ات�العامة�املدرجة����البورصة�ال��كية�وشر�ات�السمسرة،�ال���أصبحت�

� �سنة �من �املعاي���ابتداء ��ذه �بتطبيق �املعاي���2005ملزمة �من �معدلة ����ة �املعاي���ال��كية ��ذه �وتمثل ،

��عض�املحا �ملراعاة ���دف �ال�� �التعديالت ��عض �ال���ي �املال �أسواق �مجلس �أدخل �حيث �الدولية، س�ية

  .جعل��ذه�املعاي���إلزاميةخصوصيات�املحاسبة����تركيا،�كما�انت���املجلس�سياسة�التدرج����

قية�مع�تركيا�التفا�إبرام��التوافق�مع�معاي���املحاسبة�الدولية�من�خالل�استمرت�املسا���ال��كية��  

معاي���املحاسبة�الدولية،���دف�وضع��ذا��خ���ل��جمة�رسمية�للمعاي���ال����شرف�ع���إصدار�ا�مجلس�

معيار�محاس���تر�ي،��31،�أصدر�املجلس�ال���ي�ملعاي���املحاسبة�2007و�حلول�منتصف�إ���اللغة�ال��كية،�

علما�بأن�بل�م�من�معاي���املحاسبة�الدولية،�معاي���تركية�لإلبالغ�املا��،�يتوافقون��ش�ل�ك���مع�ما�يقا�7و

  .بادئ��مر،�إ���غاية�اك�ساب��ذا�املجلس�لسلطة��لزام�ذه�املعاي���ال��كية�لم�تكن�إلزامية����

                                                           
1 �� ��ونكتاد، �أمانة �املا�� �لإلبالغ �للمعاي���الدولية �العم�� �التنفيذ �قضايا �تركيا- استعراض �حالة �للتجارة�-دراسة �املتحدة �مؤتمر�مم ،

  .24�،2007والتنمية،�الدورة�
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�الدراسة   �من ��ذه�ا��زئية �املحاس�ية����ختام مع���ش���إ���أن�تركيا�ن��ت����تقر�ب�ممارسا��ا

�ا�الدولية،�كما�تتوافق�مع�نظ����اعتماد�ا�ع���معاي���محاس�ية�تركيةخالل�من��،املرجع�املحاس���الدو��

�ل��زائر�فرصة�ت �أن �الباحث �يرى �ال�� �التجر�ة �و�� �التطبيق، �املعاي���إلزامية ��ذه �جعل ��� �تركيا درجت

ا��زائر�ة،�مع�العمل�ع����البي�ية�ترا���ا��صوصية�من�خالل�إعداد�معاي���محاس�ية�جزائر�ةاستغالل�ا،�

  .درج����إلزام�امل�لف�ن�بتطبيق�االت

  1مع�معاي���املحاس�ية�الدولية�الدول �وافقت�دراسة�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�حول : ثالثا

��قام   �من �تت�ون �عينة �بدراسة �الدولية �معاي���املحاسبة �مناطق��150مجلس �مختلف �من دولة

من��،مع�معاي���املحاسبة�الدوليةالعالم،�وذلك���دف�معرفة�توافق��نظمة�املحاس�ية�املحلية�ل�ذه�الدول�

�دراسة �الدول �خالل ��ذه �إلزام �املاليةل مدى ��سواق ��� �املدرجة �معاي���املحاسبة��لمؤسسات بتطبيق

  .،�حيث�جاءت�النتائج�كما��و�مب�ن����ا��دول�أسفلھالدولية

دراسة�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�حول�توافق�الدول�مع�معاي���املحاس�ية� ):12(ا��دول�رقم�

  الدولية

  املنطقة

عدد�الدول�

ال���تضمن��ا�

  الدراسة

الدول�ال���لد��ا�

�شر�عات�ملزمة�ل�ل�

�ؤسساتامل�أو�أغلب

املدرجة�����املحلية

��سواق�املالية

  IAS/IFRSبتطبيق�

�سبة�

التطبيق�

داخل�

  املنطقة

الدول�ال����سمح�

لبعض�املؤسسات�

املدرجة��املحلية

�باألسواق�املالية

  IAS/IFRSبتطبيق�

الدول�ال���ال�

�سمح�ل�ل�

 املحلية�املؤسسات

املدرجة�باألسواق�

بتطبيق�املالية�

IAS/IFRS  

  0  1 %98  43  44  أورو�ا

  3  1 %83  19  23  إفر�قيا

  0  0 %100  13  13  الشرق��وسط

آسيا�

  وأوقيانوسيا
33  24  73% 3  6  

  2  8 %73  27  37  القارة��مر�كية

  11  13  -  126  150  املجموع

تب���املعاي���الدولية�للتقار�ر�املالية����الدول�العر�ية�بن�تردايت�وليد،��:من�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���:املصدر –

IFRS،19،�ص��2018مارات�العر�ية�املتحدة،�أبو�ظ����،�سلسلة�دراسات�محاس�ية�ومالية،�صندوق�النقد�العر�ي.  

  :�انت�كما�ي��املالية�نتائج�دراستھ�السابقة�وال����املحاسبةو�شر�مجلس�املعاي���  

                                                           
  http://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/#analysis: أنظر� 1

�: وأنظر �وليد، �تردايت �بن �العر�ية �الدول ��� �للتقار�ر�املالية �املعاي���الدولية �النقد�IFRSتب�� �صندوق �ومالية، �محاس�ية �دراسات �سلسلة ،

  .�2018مارات�العر�ية�املتحدة،�أبو�ظ��،�العر�ي،�
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– 126�� �مجموع ��150من ��شر�عات �ليد�ا ��"ملزمة"دولة ��� �املدرجة �املؤسسات �املالية�ل�ل �سواق

��عادل� دول��تحاد��ورو�ي،�: من�إجما���الدول،�م��ا�%84بتطبيق�معاي���املحاسبة�الدولية،�أي�ما

��ر  �املكسيك، �ال��از�ل، �ا��لي��، �التعاون �مجلس �دول �تركيا، �روسيا، �أس��اليا، �جنوب�كندا، جنت�ن،

 ا��؛...إفر�قيا�

– � ��13يوجد �مجموع �����"�سمح" دولة�150من �املدرجة �للمؤسسات �الدولية �املعاي���املحاس�ية بتطبيق

 ا��؛...اليابان�وسو�سرا�و�اناما�وال�ندوراس�: من�إجما���الدول،�م��ا%�9سواق�املالية،�أي�ما��عادل�

بتطبيق�املعاي���املحاس�ية�الدولية�للمؤسسات�املدرجة�����"ال��سمح"دولة��150من�مجموع��11توجد� –

�ن،�ال�ند،�الواليات�املتحدة��مر�كية،�الص�:من�إجما���الدول،�م��ا%�7سواق�املالية،�أي�ما��عادل�

  .ا��...مصر�والفي�نام�

  � �تجارب �عن �الدراسة �م�ن ��� �ورد �ما �تأكيد �إ�� �ا��زئية ��ذه �خالل �من �الباحث �����دف الدول

،�وال���أراد�وال���ترتبط�بجملة��ق��احات�املقدمة�عن�حالة�ا��زائرالتوافق�مع�معاي���املحاسبة�الدولية،�

�مدى� �عن �وموثوقة �شاملة �صورة �تقديم �إ�� �إضافة �الدراسة، ��ذه �استعراض �خالل �من �تثمي��ا الباحث

الباحث�كإطار�مرج����عتمد�عليھ����لدول�مع�معاي���املحاسبة�الدولية،�وال���س�ستخدم�ا��ذه�اتوافق�

  .مقارنة�حالة�ا��زائر�مع�الدول��خرى����قادم�أجزاء�الدراسة

الدولية�����ختام��ذا�القسم�من�الدراسة��ش���إ���أن�التجر�ة�ا��زائر�ة�تخلفت�عن�با���التجارب  

محاس�ية��أنظمة���عدة�جوانب،�حيث�أن�التجارب�املستعرضة�أعاله�عملت�من�خالل�ا�الدول�ع���بناء�

��تتالءم �البي�ية،�إضافة�إ���اعتماد�م �متطلبات�وظروف�متغ��ا��ا اس��اتيجيات�مختلفة،�ارتكزت����عمع

املشاورات�ب�ن�مختلف�الفاعل�ن�����تكثيفو التدرج����التوافق�املحاس���مع�معاي���املحاسبة�الدولية،�ع���

�والعملاملحلية�املحاسبة �ا��أيضا�، �جملة �و�� �والتعليمية، �التدر��ية �الدورات �تكثيف �طوات�ع��

�تتعلق� �محاس�ية �نحو�اختالالت �حتما �سيقودنا �و�و�ما �ا��زائر�ة، �التجر�ة �عن �غابت �ال�� و�جراءات

  .ملحاس�ية�ا��زائر�ةبالنظام�املحاس���املا���وتطبيقھ����ظل�الب�ئة�ا
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  مقارنة�النظام�املحاس���املا���مع�معاي���املحاسبة�الدولية: املبحث�الثا�ي

ظمة�املحاس�ية�من�إطار�ن�أساسي�ن،�أحد�ما�فكري�و�خر�شك��،�حيث�يمثل��طار�تت�ون��ن  

�يتمثل�الفكري� ال�ي�ل���طار�الشك�����ذلك��ساس�املرج���الذي��س�ند�عليھ�النظام�املحاس��،�ب�نما

،�سنقوم�بإجراء�مقارنة�ب�ن��طار�ن�الدراسة�إش�اليةع�����جابةس�يل�،�و���التنظي���للنظام�املحاس��

الفكري�والشك���ل�ل�من�النظام�املحاس���املا���واملعاي���املحاس�ية�الدولية،�من�خالل�مقارنة�متطلبات�

  1:استخالص�أ�م�الفروقات�بي��ما،�وذلك�من�خالل�ما�ي���فصاح�والقياس�والتقييم�بي��ما،��غية�

  �طار�الفكري�ب�ن�النظام�املحاس���املا���ومعاي���املحاسبة�الدولية: املطلب��ول 

  � �املطلب ��ذا �خالل �الباحث �ب�نيقوم �مقارنة �ل بإجراء �املا���عناصر��طار�الفكري �املحاس�� لنظام

�بو  �ا��اص �نظ��ه �و �،الدوليةمعاي���املحاسبة ��طار�التصوري �مقار�ة �خالل �من �القياس�وذلك قواعد

  :املحلية�مع�ما�يقابل�ا����معاي���املحاسبة�الدولية،�وذلك�من�خالل�ما�ي���و�فصاحوالتقييم�

  معاي���املحاسبة�الدولية���ظل�للنظام�املحاس���املا����التصوري�طار��تقييم: الفرع��ول  

��طار�املرج����اختلف   ��سمية ��� �الدولية �معاي���املحاسبة �مجلس �عن �املا�� �املحاس�� النظام

،�ب�نما�أطلق�عليھ�مجلس�معاي���ا��اص���ما،�حيث�أطلق�عليھ�املشرع�ا��زائري��سمية��طار�التصوري

نظام�محاس��،�اسم��طار�املفا�ي��،�و�مثل��ذا��طار�أيا��انت��سميتھ�بال�سبة�ألي��املحاسبة�الدولية

�من� ��ل �وع�� �املحاس�ية، �واملفا�يم �واملبادئ �الفروض �جملة �ع�� �تحتوي �ال�� �النظر�ة �ا��لفية تلك

العالقة��ي ا��صائص�النوعية�للمعلومات�املالية�ومستخدمو�القوائم�املالية،�إذ��عتمد�جميع��طراف�ذو 

�وتفس���وإصدار�ا �وتطبيق �ف�م ��طار��� ��ذا �ع�� �املحاس�� �طبيعة�بالنظام �وفق ��ل �املحاس�ية لقواعد

  .عالقتھ

ك��ة��نتقادات�ال����يري�الباحث�أن��طار�التصوري�الذي�جاء�بھ�النظام�املحاس���املا���ورغم  

يبقى�إضافة�معت��ة�للمحاسبة�املحلية����ا��زائر،�خاصة�وأن�املخطط�املحاس���الوط���القديم��طالتھ،

إذ��عت����ذا�املخطط�ذو�اتجاه�قانو�ي�أك���منھ�اقتصادي�أو�ما��،��لم�يكن�يحتوي�ع���أي�إطار�مرج��،

� �تطبيقھ، �ف��ة �ا��زائر�طوال �عليھ �اعتمدت �ا���ات�حيث �ب�ن �وا��بائية �القانونية �العالقة �ضبط ��

�واقع� ��� �تحول �نقطة ��طار�التصوري �ع�� �ا��زائري �املشرع �اعتماد �ومثل �بتطبيقھ، �وامل�لف�ن ا���ومية

إذ�أن��ذه��خ��ة�باعتماد�ا�ع����طار�التصوري�ت�ون�قد��حاس�ية�ال���ت�ت���إل��ا�ا��زائر،املرجعية�امل

  .اعتمدت�ع���أحد�أ�م�مقومات�املرجعية��نجلوسكسونية����إعداد�النظام�املحاس���املا��

                                                           
،�مجلة�مع�د�العلوم�-رؤ�ة�تحليلية�نقدية-املا������ظل�املرجعية�الدولية�تقييم�النظام�املحاس���فراس�محمد�و�الر���تيجا�ي،�:  أنظر� 1

  .2020،�ا��زائر،�01،�العدد��23قتصادية،�املجلد�
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�تتعلق�باإلطار�التصوري�للنظام�املحاس���املا��،�إال�أن�الباحث�  �من�إيجابيات �تم��عديده رغم�ما

��طار� ��ذا �أن �نظ��ه�يرى �مع �مقارنتھ �و�مجرد �أنھ �إذ �املطلوب، �املثا�� �ش�لھ �عن �البعد ��ل ��عيدا يبقى

�وعمقا �أك���شمولية ��طار�املفا�ي�� �أن �نجد �معاي���املحاسبة، �مجلس �نظ��ه��الصادر�عن �عن ومرونة

��طار�املفا�ي�� �أن �حيث ��ا��زائري، �آخر�ا �مناسبات �عدة ��� �عدل �2018الدو�� �وذلك من���استجابة،

ملتطلبات�التحديث�املستمر،�حيث�قام�املجلس�بإجراء��عديالت�ع���طرف�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�

ر�ر�املالية،���دف�الرفع�من�مالئمة��ذا��طار�املفا�ي���من�خالل�وضع�مجموعة�شاملة�من�مفا�يم�التقا

  .�ستجيب�ومتطلبات�مختلف�مستخدميھ�طار�وجعلھ����ش�ل�

،�وذلك���دف�الرفع�دائم�إ���تحديث��طار�املفا�ي���س���مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية��ش�ل�  

�� �وامل��ايدة �ا��ديثة �واملعلوماتية �املحاس�ية �للمتطلبات ��ستجيب �وجعلھ �مرونتھ، �أ�عاد�من �تطور �ظل �

�بأنواعھ، �املحاس�� ��غي�� ��فصاح �أي �دون �جامدا ��طار�التصوري �بقي �أو�تفس���منذ��ب�نما أو�تحديث

بتقديم�أي� يقم�املشرع�ا��زائري �حيث�لمتالالت�النظام�املحاس���املا��،�صدوره،�و�و�ما��عت���من�ب�ن�اخ

خالل��ي���الدو��،�ومن�مقارنة�باإلطار�املفاالتصوري،�الذي�بقي�منقوصا����عدة�مواضع� تدعيم�لإلطار

ما��طار�التصوري�ا��زائري�و ��عض�عناصر �إ���إجراء�مقار�ة�ب�ن�،���دف�الباحثعرض�ا��داول�املوالية

  .�طار�املفا�ي���الدو��،�وذلك��غية�استخالص�أ�م�الفروقاتيقابل�ا����

املحاس�ية�ب�ن�النظام�املحاس���املا���ومعاي���و املبادئ��عض�الفروض�و مقار�ة��):13(ا��دول�رقم�

  املحاسبة�الدولية

املبادئ�الفروض�و 

  املحاس�ية
  وفق�معاي���املحاسبة�الدولية  وفق�النظام�املحاس���املا��

  ستمرار�ة� �فرض

�استمرار�ة� �أساس �ع�� �املالية �القوائم �عد

�املؤسسة� �متا�عة �باف��اض �ستغالل،

� �مستقبل ��� �طرأت�ل�شاط�ا �إذا �إال متوقع،

أحداث�أو�قرارات�قبل�تار�خ��شر�ا��سابات�

�أن �املمكن �من �أو��وال�� �التصفية �س�ب

التوقف�عن�ال�شاط����مستقبل�قر�ب،�وإذا�

��ذا� �ع�� �املالية �القوائم �إعداد �يتم لم

�استمرار�ة� ��� �الش�وك �فإن �ساس،

  .�ستغالل�ت�ون�مب�نة�وم��رة����امل��ق

�امل �القوائم ��عد �أن��-عادة-الية باف��اض

�العمل� �وس�ستمر��� �مستمرة، ��� املؤسسة

�فإنھ� �و�التا��، �املنظور، �املستقبل خالل

ُيف��ض�أنھ�ل�س�للمؤسسة�النية�وال�ا��اجة�

��ش�ل� �عمليا��ا �نطاق �أو�لتخفيض لتصفية،

ذي�أ�مية��س�ية؛�وإذا��انت�توجد�تلك�النية�

ية�أو�ا��اجة،�فإنھ�يمكن�أن��عد�القوائم�املال

ع���أسس�مختلفة،�و����ذه�ا��الة،�ُيف���

  .عن��ساس�املستخدم

فرض��ستحقاق�

  النقدي

�من� �وغ���ا �املعامالت �آثار �محاسبة تتم

�عند� ��ل��ام �محاسبة �أساس �ع�� �حداث

�و�عرض� ��حداث �أو �املعامالت ��ذه حدوث

  .���القوائم�املالية�للسنوات�ال���ترتبط���ا

املعامالت�و�حداث��خرى�يتم��ع��اف�بآثار�

�التدفق� �حدوث �انتظار �دون �وقوع�ا عند

�ال��الت� ��� �تقييد�ا �و�تم النقدي،

�املالية� �القوائم ��� �ع��ا �و�بالغ املحاس�ية

  .للف��ات�املتعلقة���ا
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مبدأ�استقاللية�

  الدورات

�عن� �مستقلة �مالية �سنة ��ل �ن�يجة ت�ون

�تل��ا،� �ال�� �السنة �وعن ��سبق�ا �ال�� السنة

�إل��ا�و  �ت�سب �أن �يتع�ن �تحديد�ا �أجل من

�فقط ���ا �ا��اصة �والعمليات ،��حداث

�جميع� �ر�ط �املا�� �املحاس�� �النظام و�وجب

�السنة� �إقفال �تار�خ ��عد �الالحقة �حداث

املالية�ذات�الصلة�املباشرة�بالسنة�املنقضية�

�عدم� �ع�� �املبدأ ��ذا �نص �كما �ل�ا، التا�عة

�� �حدث �طرأ �إذا ��سو�ة �أية �تار�خ�إجراء عد

�ع��� �يؤثر �ال �و�ان �املالية، �السنة إقفال

�بالف��ة� �أو�ا��صوم�ا��اصة ��صول وضعية

���� �عنھ ��فصاح �أوجب �ب�نما السابقة،

�أ�مية� �ذا ��ان �إذا �املالية �القوائم م��ق

�مستعم��� �قرارات �ع�� �التأث�� �من تمكنھ

  .القوائم�املالية

� �إثبات �الدفاتر��املعامالتيتم ��� و�حداث

�املحا �املالية�س�ية �القوائم ��� �ع��ا و�فصاح

  .للف��ات�ال���تخص�ا

  مبدأ�الثبات

�املبادئ��وجوب �استخدام ��� الثبات

املحاس�ية�������يل�جميع�املعامالت�املالية�

�القوائم� �إعداد ��� �وكذلك بدفاتر�املؤسسة،

�املختلفة،� �املحاس�ية �الف��ات �خالل املالية

��ذه� �ب�ن �املقارنة �قابلية �ال�ت�نا�� �ح�� وذلك

وأتاح�  القوائم�ا��اصة�بف��ات�مختلفة،�

�إم�ا �املا�� �املحاس�� ��غي���الطرق�النظام نية

 : املحاس�ية�املعتمدة����ا��الت�ن�التاليت�ن

 غي����� �إ�� �املؤسسة �ت��أ �أن يمكن

�الطرق� �أو �املحاس�ية التقديرات

�تحس�ن� �م��ا �الغرض ��ان �إذا املحاس�ية

 نوعية�القوائم�املالية؛�

 � �الطرق املحاس�ية�) السياسات(�غي��

يخص��غ���املبادئ�و�سس�و�تفاقيات�

� �ال���والقواعد �ا��اصة واملمارسات

�وعرض� �إعداد ���دف �املؤسسة تطبق�ا

���� ��غي�� �أي �يتم �وال �املالية، القوائم

�إطار� ��� �فرض �إال�إذا �املحاس�ية الطرق

تنظيم�جديد�أو�إذا��ان��سمح�بتحس�ن�

  .عرض�القوائم�املالية�للمؤسسة�املعنية

�موض �املبدأ ��ذا �للمعيار�و �عت�� �أساسيا عا

� �الدو�� �IAS8املحاس�� �معاي���، �ملجلس ووفقا

�ح��� �املالية �املعومات �فإن �الدولية، املحاسبة

�املتتالية،� �الف��ات �خالل �للمقارنة �قابلة  ت�ون

املحاس�ية�يجب�أن�تطبق�السياسات�والطرق�

��خالل��ب�بات �و�مكن ع���الف��ات�املتالحقة،

� �حالة ��� �املبدأ �تقديم���ذا �عن البحث

� �القوائم �ملستعم�� �أفضل املالية،�معلومات

�ا��ديدة� �املحاس�ية �السياسة �تطبق �أن ع��

�م��ق� ��� �ذلك �عن ��فصاح �مع بأثر�رج��

  القوائم�املالية

�ا��يطة�  مبدأ�ا��يطة�وا��ذر �ملبدأ �املحاسبة ��ستجيب �أن �التقديرات�يجب �ملعا��ة �مقياسا �املبدأ �عت����ذا
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وا��ذر�الذي�يؤدي�إ���تقدير�معقول�للوقا�ع�

�خطر� �تفادي �قصد �وذلك �الشك، �ظروف ��

� �حاليا �املوجودة �الش�وك ����تأكد �حقيقة إ��

�يحمل� �أن �شأنھ �من �ما �و�و املستقبل،

�فوفقا� �وعليھ �متوقعة، �غ�� �ديونا املؤسسة

ل�ذا�املبدأ�ي�ب���عدم�املبالغة����تقدير�قيمة�

�صول�والنواتج�من�ج�ة،�وعدم�التقليل�من�

قيمة�ا��صوم�و�عباء�من�ج�ة�أخرى،�كما�

ال�يجب�أن�يؤدي�تطبيق��ذا�املبدأ�إ���ت�و�ن�

  .ت�خفية�أو�مؤونات�مبالغ�ف��ااحتياطا

� ��� �التأكد"املحاس�ية �عدم �1"ظروف إذ� ،

يجب�ع���املطبق�عدم�املبالغة�أو�التقص������

  .أو�املصار�ف�ع���التوا���تقدير�النواتج

  مالحظة

�أعاله، �املذ�ورة �املحاس�ية �واملبادئ �بالفروض �النظام��سنكتفي �من ��ل �لتوافق �نظرا وذلك

املحاس���املا���ومعاي���املحاسبة�الدولية�فيما�يتعلق�باملبادئ�والفروض�املحاس�ية،�حيث�ار�ئ�

�املبادئ� �لتكرار�با�� �تجنبا �وذلك �فقط، �والتوضيح �املثال �س�يل �ع�� �سبق �ما �تقديم الباحث

  2.املحاس�ية����ظل��ذا�التوافق�ا��و�ري 

   :�ل�من�من�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���:املصدر

 25املؤرخ�����11-07املتضمن�تطبيق�أح�ام�القانون��2008ماي��26مؤرخ�����156-08املرسوم�التنفيذي�رقم��

  ؛2008،�،�ا��زائر27مية،�العدد�،�ا��ر�دة�الرسواملتضمن�النظام�املحاس���املا���2007نوفم���

 �،ترجمة�وإصدار�املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املاليةعباس�ع���م��زا�وجرا�ام�جيھ��ولت�وماغنوس�أور�ل�،

  ؛)بدون�سنة��شر(جمعية�املجمع�العر�ي�للمحاسب�ن�القانوني�ن،��ردن،�

 املوقع�الرسمي�ملجلس�معاي���املحاسبة�الدولية :https://www.ifrs.org  

دول�السابق،�يمكننا�مالحظة�التوافق�ب�ن��طار�ن�التصوري�واملفا�ي���من�خالل�ما�ورد����ا��  

�يتعلق �أو��عارض��فيما �اختالف �أي �إ�� �تؤدي �لم �املقارنة �عملية �أن �إذ �املحاس�ية، �واملبادئ بالفروض

� �جو�ري، �حيث ��ختالفات �ضمن�اقتصرت �واملبادئ �الفروض ��ذه �عرض �بمن��ية �املتعلقة �تلك ع��

� �محل �إضافة�طار�ن �ل الدراسة، �بعض �ب�ن �ألحد��ختالفات �وفقا �املوجودة �والتوج��ات املصط��ات

�و�و��مر ��خر، �دون �جو�ر�ة- �طار�ن �اختالفات �وجود �إيجا�ي�-عدم �جد �بأنھ �الباحث ��عتقد �الذي

والفروض��للنظام�املحاس���املا���إذا�ما�توافرت�العوامل�البي�ية�ال����سمح�بالتطبيق�السليم�ل�ذه�املبادئ

  .املحاس�ية����ا��زائر

                                                           
بأنھ����حالة�عدم�التأكد�����23ا��اص�بالسياسات�والتقديرات�و�خطاء�املحاس�ية����الفقرة�رقم���IAS 8ش���املعيار�املحاس���الدو���� 1

����شطة�التجار�ة،�فإن�العديد�من�بنود�القوائم�املالية�ال�يمكن�قياس�ا�بدقة�ولكن�يمكن�تقدير�ا،�و�رتكز�التقدير�املحاس����ش�ل�أسا��

� �أن �يجب �الذي �للمحاسب، �ال����� �ا��كم �التقدير�املحاس���ع�� �فاستخدام �التقدير، ��عملية �القيام �عند �واملوضوعية �با��ياد يتمتع

  .العقال�ي��عت���خطوة�م�مة����ضمان�موثوقية�القوائم�املالية

،�16 ،�مجلة�تنمية�املوارد�ال�شر�ة،�مجلدأثر�ان�شار�جائحة�كورونا�ع���املحاسبة����ظل�املرجعية�املحاس�ية�الدوليةفراس�محمد،�: أنظر

  .2021،�ا��زائر،�2العدد�
  .IAS1تم��عر�ف�جميع�الفروض�واملبادئ�املحاس�ية��ش�ل�من�التفصيل�خالل�املعيار�املحاس���الدو���� 2
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كما��ش���إ���التوافق�ا��و�ري�����عر�ف�املفا�يم�املحاس�ية�ب�ن�النظام�املحاس���املا��،�ومعاي���  

�تجنبا� �املفا�يم، ���ذه �املتعلقة �التعر�فات �مقارنة �جدول �إدراج �تجنب �إ�� �دفع �و�و�ما �الدولية، املحاسبة

  .وا��شو�1للتكرار

�ا�ب�ن��طار�ا��صائص�النوعية�للمعلومات�املحاس�ية�ومستخدم�مقار�ة�): 14(ا��دول�رقم�

  التصوري�املحلية�و�طار�املفا�يمي�الدو��

  �طار�التصوري�ا��زائري�و�طار�املفا�يمي�الدو���املقارنة�ب�ن  البيان

من�ناحية�ا��صائص�

النوعية�للمعلومات�

  املحاس�ية

��طار� �ااعتمد �لتصوري �املا�� �املحاس�� �املحاس�ية�للنظام �النوعية �ا��صائص �نفس ع��

�الدو�� �املفا�ي�� ��طار ��� �الواردة ،� �أن ��ذا���ختالفاتإذ ��� ��طار�ن �ب�ن املوجودة

��طار�ن،��ا��صوص، ��� �والتص�يف �العرض �طر�قة �ع�� �اقتصرت �بل �جو�ر�ة، �تكن لم

وجوب�توفر�املعلومات�الواردة�����156-08رقم��من�املرسوم�التنفيذي�8حيث�نصت�املادة�

� ��ر�عة �النوعية �ا��صائص �ع�� �املالية �املقارنة�- املوثوقية-املالئمة(القوائم قابلية

�)والوضوح �الدو�� �املفا�ي�� ��طار �اعتمد�ا �ال�� �ا��صائص �و�� ��عض�، �إضافة مع

��ذه� �داللة �اختالف �بحكم �جو�ر�ة �غ�� �اختالفات �و�� ��خرى، �املعززة ا��صائص

  .��صائص�من�نظام�محاس���إ���آخرا

من�ناحية�مستخدمي�

  املعلومات�املحاس�ية

�املحاس�ية،� �املعلومات �مستعم�� �التصوري �إطاره �ضمن �املا�� �املحاس�� �النظام �يحدد لم

املس�ثمر�ن�: ب�نما�حدد�ا�مجلس�املعاي���املحاس�ية�الدولية�ضمن�إطاره�املفا�ي���كما�ي��

� �واملحتمل�ن، �ا���ومة�ا��الي�ن �املقرض�ن، �العمالء، �والدائنون، �املوردون املوظف�ن،

  .وا��م�ور 

   :من�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع����ل�من�:املصدر –

 25املؤرخ�����11-07املتضمن�تطبيق�أح�ام�القانون��2008ماي��26مؤرخ�����156-08املرسوم�التنفيذي�رقم��

  ؛8�،2008،�ا��زائر،�املادة�27ا��ر�دة�الرسمية،�العدد�،�واملتضمن�النظام�املحاس���املا���2007نوفم���

 �،رؤ�ة�تحليلية�نقدية-تقييم�النظام�املحاس���املا������ظل�املرجعية�الدولية�فراس�محمد�و�الر���تيجا�ي-�،

 ؛633،�ص�2020،�ا��زائر،�01،�العدد�23مجلة�مع�د�العلوم��قتصادية،�املجلد�

 سبة�الدوليةاملوقع�الرسمي�ملجلس�معاي���املحا :https://www.ifrs.org  

  � �يمكننا �السابق، �ا��دول ��� �ورد �ما �خالل �من �املحاس�� �التوافق �است�تاج ��طار�ا��و�ري ب�ن

� �التصوري �ونظ��ه ��املفا�ي��املح�� �املحاس�ية، �للمعلومات �النوعية �ا��صائص �اعتماد ��� غ���أن�الدو��

�ختالفات�الواردة�بي��ا���ذا�ا��صوص،�واملتعلقة�بطر�قة�عرض��ذه�ا��صائص،�ت��ز�واحدة�من�أ�م�

التصوري�وغموضھ،�فرغم�اش��اك�ما����ا��صائص���طار عيوب��طار�التصوري،�أال�و���عدم�اكتمال�

��ط �وتفصيال�من �أك���عمقا ��ان �الدو�� ��طار�املفا�ي�� �إال�أن �النقطةا��و�ر�ة، ��ذه ��� ،�ار�التصوري

املرسوم�(حيث�أن��ذا��خ���اكتفى�بذكر��ذه�ا��صائص�دون�أن�ي�بع�ا��شرح�مرافق�ل�ا����ذات�املرسوم�

ملدة�تقارب�السنة�من�أجل�قيامھ�بتعر�ف��ذه�ا��صائص��ا��زائري �بل�انتظر�املشرع�،)156-08التنفيذي�

                                                           
  .ذكرت�بالتفصيل�����م�ن�الفصل�ن��ول�والثا�ي� 1
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� �مارس ��� �الصادرة �الرسمية �ا��ر�دة �و�و ��2009 �مرونة��، �وعدم �ج�ة، �من �امل�لف�ن �ع�� �ع�� ��ش�ل ما

أن��ذا��ختالف�يرجع�إ����عديل��طار�أيضا،�إ���س��ا��طار�التصوري�من�ج�ة�أخرى،�و�ش���الباحث�اك�

�صدور��طار�التصوري�الدو���املفا�ي�� ��عا�ي�م��ا�املح���ملرت�ن��عد �القصور�ال�� �ي��ز�جوانب ،�و�و�ما

  .���ظل�جموده�التام�وغياب�التحديثات�ال���تجعلھ�يواكب�تطورات�نظ��ه�الدو��،�خاصة��ذا��خ��

  � �الدو�� ��طار�املفا�ي�� �املشرع�حدد �إليھ �يتطرق �لم �و�و�ما �املحاس�ية، �املعلومات مستخدمي

��و�ما�ي��ز�مرة�أخرى�عدم�شمولية��طار�املح��،ا��زائري�ضمن��طار�التصوري�للنظام�املحاس���املا��،�و 

  :�ذا�قد��عود�إ���س�ب�ن��ماو�عتقد�الباحث�أن�

– � �املحاس�� �النظام �ارتباط �املا�� ��ورو�يةباملرجعية �ا����اء��:املحاس�ية �ع�� �ا��زائر �اعتماد إن

� �املا��، �املحاس�� �النظام �إعداد ��� �املحاس�ية�الفر�سي�ن �باملرجعية �ا��زائر�ة �املحاسبة وارتباط

�أثر� �ا��صوص، �وجھ �ع�� �املالفر�سية �ا��زائري �ال�شري �املورد �توجھ �املحاس��،�ع�� �باملجال رتبط

كأولو�ة�ع���حيث��س����نظمة�املحاس�ية��ورو�ية�عادة�إ���تلبية�احتياجات�الدولة�من�املعلومات�

ع����ذا��القديم��ان�قائماملحاس���الوط���حساب�با���مستخدمي�القوائم�املالية،�و�ما�أن�املخطط�

أن�إ�مال�املشرع�ا��زائري�لتحديد�مستخدمي�املعومات�املحاس�ية،�نا�ع�احث��عتقد��ساس،�فإن�الب

�ش�ل�خاص،�إذ�أثر��ذا�ع���توجھ��-القديمة-�ش�ل�أسا����من�تكرس�املرجعية�املحاس�ية�الفر�سية�

�التصوري� �إطاره �م�ونات �ضبط �و�� �عام، ��ش�ل �املا�� �املحاس�� �النظام �إعداد ��� �ا��زائري املشرع

 ص؛�ش�ل�خا

إ�����ش�� �من�خالل��ذه�النقطة: -النظام�املحاس���املا����ش�ل�عام- تار�خ�صدور��طار�التصوري –

 :وذلك�من�خالل�ما�ي��ب�ن�صدور��طار�املح���والدو����ع�ن��عتبار،��الزم����ختالفضرورة�أخذ�

  طار�املفا�يمي�الدو���  لتطور �الزم���جال�زائري�من�امل�طار�التصوري�ا�موقع�): 15(ا��دول�رقم�

  �طار�املفا�يمي�الدو��  �طار�التصوري�ا��زائري�  �طار/ السنة�

1989  
ال�وجود�لإلطار�التصوري�ا��زائري�����ذا�

  التار�خ

أول�إطار�اعتمدت���نة�معاي���املحاسبة�الدولية�

  مفا�ي���للمعاي���املحاس�ية�الدولية

2001  
ا��زائري�����ذا�ال�وجود�لإلطار�التصوري�

  التار�خ

تب���مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�نفس��طار�

  املفا�ي���السابق�دون�إجراء��عديالت�عليھ

2007-2009   
الذي��عتمد�ع����صدور�النظام�املحاس���املا��

  �طار�التصوري�محل�التقييم

�السابق�استمرار��عتماد�ع����طار�املفا�ي��

�،�مع�تحض���املجلسملعاي���املحاسبة�الدولية

  املعاي���الدولية�العتماد�إطار�مفا�ي���جديد�

  2010إصدار��طار�املفا�ي������ة�  2009- �2007طار�التصوري�املح���  2010

  2018فا�ي������ة�املطار�� إصدار�  2009- �2007طار�التصوري�املح���  2018

  .من�إعداد�الباحث�:املصدر –
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إن�ا��دول�السابق�ال��ش�ل�ت��يرا�من�الباحث�لتأخر��طار�التصوري�املح���وعدم�اكتمالھ�مقارنة�  

تفس���ل�ذا��ختالل�املرتبط�بھ،�و�عد�مش�ل�التحديث�املستمر�واحدا�من��مجرد�إنما��و و بنظ��ه�الدو��،�

  .ة�من�الدراسةأبرز�اختالالت�النظام�املحاس���املا��،�و�و�ما�س�ناقشھ�����جزاء�القادم

���ختام��ذا�القسم�من�الدراسة،�يرى�الباحث�بأن��طار�التصوري�ورغم��نتقادات�ال���تطالھ،�  

� �إال�أنھ �الوطنية، �للمحاسبة �م�مة �إضافة �ومراجعتھ�يبقى �بتحديثھ �القيام �خالل �من �ب�ثمينھ، �نو��� إذ

��علھ�يتوافق�والتغ��ات�ال���طرأت�ع���نظ��ه�الدو��،�أو�اس�بدالھ�باإلطار�املفا�ي���الدو����ش�ل�مباشر،�

�عن� ��جابة �إ�� �سعينا �س�يل �و�� �ا��زائر�ة، �الب�ئة �متطلبات ��خ���وفق ��ذا �تكييف �ع�� �العمل مع

�ش���إ���أن�املشا�ل�ال����عا�ي�م��ا��طار�التصوري�ا��ا��،�تمثل�واحد�من�اختالالت�،�إش�الية�الدراسة

  .النظام�املحاس���املا��،�ال���نحن�بصدد�تقييم�ا�واق��اح�حلول�ل�ا

  ن�النظام�املحاس���املا���ومعاي���املحاسبة�الدولية�مقار�ة�القوائم�املالية�ب: الفرع�الثا�ي

،�حاليا�ع���عديد�الدول����العالم�وفقا�لنفس�القواعد�املحاس�يةيتم� املالية�إعداد�القوائم�رغم�أن  

� �أن ��قتصادية�إال �الظروف �اختالف �إ�� �ترجع �وال�� ��ختالفات، ��عض �ع�� �تحتوي �قد �القوائم �ذه

 لد��م،�و�ش�ل�عام و�جتماعية�والسياسية�����ذه�الدول،�إضافة�إ����ختالف�ب�ن�كفاءة�املورد�ال�شري 

���س�يل�ة����عدد�ونوع�القوائم�املالية��ساسية،�واملا���مع�معاي���املحاسبة�الدوليتوافق�النظام�املحاس���

خدمة�إش�الية�الدراسة،�سنحاول�من�خالل�ا��دول�املوا���إجراء�مقار�ة�ب�ن��ذه�القوائم����ظل�النظام�

  :املحاس���املا���ومعاي���املحاسبة�الدولية،�وذلك�كما�ي��

  مقار�ة�القوائم�املالية�ب�ن�النظام�املحاس���املا���ومعاي���املحاسبة�الدولية ):16(�دول�رقم�ا�

القوائم�

  املالية
  وفق�النظام�املحاس���املا���

  �ختالفات  وفق�معاي���املحاسبة�الدولية

� �تجنب �من��غية ��ل �ب�ن �جو�ر�ة �فروقات �وجود �عدم ��ش���إ�� �واملفا�ي��، �التصوري �عناصر��طار�ن تكرار�مقارنة

،�و���العناصر�ال����ش�ل�أساس�إعداد�القوائم�املحاس�ية،�وا��صائص�النوعية�للمعلومات�املحاس�يةالفروض�واملبادئ�

  .املالية

الغرض�من�

إعداد�

القوائم�

  املالية

� �املالية �القوائم �وفية��عرض بصفة

��غ��� �و�ل �للمؤسسة، �املالية الوضعية

�يجب�أن� �إذ �املالية، �وضعي��ا �ع�� يطرأ

�العمليات� �مجمل �القوائم ��ذه �عكس

�معامالت� �عن �الناجمة و�حداث

�املتعلقة� ��حداث �وآثار املؤسسة

  .ب�شاط�ا

�توف��� �إ�� �املالية �القوائم ��دف

� �املالية �ن�يجاملعلومات �أعمال�عن ة

���� �النقدية، �وتدفقا��ا املؤسسة

��ذه� �فيھ �ت�ون �الذي الش�ل

�القرارات� �اتخاذ ��� �مفيدة املعلومات

  .�قتصادية�الرشيدة

ال�توجد�اختالفات�

  جو�ر�ة

�املعاي��� �مجلس �حدد�ا �ب�نما �املحاس�ية، �املعلومات �مستعم�� �التصوري �إطاره �ضمن �املا�� �املحاس�� �النظام �يحدد لم

�ا �ي��املحاس�ية �كما �املفا�ي�� �إطاره �ضمن �والدائنون،�: لدولية �املوردون �املوظف�ن، �واملحتمل�ن، �ا��الي�ن املس�ثمر�ن
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  .العمالء،�املقرض�ن،�ا���ومة�وا��م�ور 

�طرق 

  التقييم

�التار�خية�- �الطر�قة�( الت�لفة تمثل

  ؛)املرجعية�وفقا�للنظام�املحاس���املا��

  القيمة�العادلة؛�-

  �نجاز؛القيمة��-

  .طر�قة�القيمة�النفعية�-

  الت�لفة�التار�خية؛�-

  القيمة�العادلة؛�-

  القيمة�القابلة�للتحقق؛�-

القيمة�ا��الية�للتدفقات�النقدية��-

  .املستقبلية

ال�توجد�اختالفات�

  جو�ر�ة

قائمة�

  امل��انية

�معاي��� �ملتطلبات �وفقا �واملذ�ورة �املالية، �القائمة ���ذه �املتعلقة �التفصيلية �تكرار�املعلومات �عدم �غية

��ش��� �التوا��، �ع�� �الدراسة �من �والثا�ي ��ول �الفصل�ن ��� �املا�� �املحاس�� �والنظام �الدولية املحاسبة

فقا�متطلبات�النظام�املحاس���املا���املعدة�و ب�ن�قائمة�امل��انية�الباحث�إ���عدم�وجود�اختالفات�جو�ر�ة�

���أساس�تص�يف�وعرض�بنود�القوائم�املالية،��ومعاي���املحاسبة�الدولية،�إذ�أن��ذين��خ��ين�اش���ا

�معيار�املحاسبة�الدولية� �مع �املا�� �توافق�النظام�املحاس�� �عناصر�امل��انية� IAS1حيث �تص�يف �أساس ��

� �تحديد�ا��وترتي��ا، ��� �اش���ا �إلزام�ما�كما �لعدم �إضافة �القائمة، �ضمن �الواردة �املعلومات ��د�ى�من د

�عض�املصط��ات،�وطر�قة�واقتصرت��ختالفات�بي��ما�بخصوص��ذه�النقطة����لش�ل�عرض�مع�ن،�

إ���عدم�اكتمال�وشمولية�النظام��إضافة،�عرض�القواعد�التوج��ية�ال����عد��ذه�القائمة�ع���أساس�ا

�املا�� �بالقائمة��املحاس�� �املرتبطة �التطبيقية �و�رشادات �النظر�ة �املعلومات �من �ال�ا�� �توف���الكم ���

  .محل�املقار�ةاملالية�

قائمة�

حساب�

  النتائج

من�خالل�التفاصيل�املتعلقة���ذه�القائمة�املالية�واملذ�ورة����مت���الفصل�ن��ول�والثا�ي�من�الدراسة،�

،�IAS1يار�املحاسبة�الدولية�ن�القائمة�وفقا�للنظام�املحاس���املا���ومعمالحظة�التوافق�ا��و�ري�ب�يمكننا�

للم�لف�ن�حر�ة�إعداد�قائمة�حساب�النتائج�حسب�الطبيعة�أو�الوظيفة،�ب�نما�اش��ط�إذ�أتاح��ذا��خ���

�الطبيعة �حسب �النتائج �حساب �جدول �إعداد �املا�� �املحاس�� �إلزامي�النظام �إتاحتھ�ش�ل �مع ا��ر�ة��،

للم�لف�ن�من�أجل�إعداد�جدول�حساب�النتائج�حسب�الوظيفة��ش�ل�اختياري،�مع�شرط��فصاح�عنھ�

املتعلقة���ذه�القائمة�املالية�ع���اختالف����قائمة�املالحق،�واقتصرت��ختالفات�ب�ن�القواعد�املحاس�ية�

ثات�املستمرة�ملعاي���املحاسبة�النظام�املحاس���املا���للتحدي�عض�املصط��ات�من�ج�ة،�وعدم�مواكبة�

�كقيام ��الدولية، ��خ��ة ��ذه �ع�� �القائم �املجلس �بإلغاء �بقاء �مع �العناصر�الغ���العادية، إم�انية�عرض

�القائمة ��� �املا��،�عرض�ا �املحاس�� �النظام �الباحث� وفق �طرف �من �املطروحة �املالحظة ��عزز و�و�ما

  .املحاس���املا���مقارنة�بمعاي���املحاسبة�الدوليةالنظام�وشمولية�واملتعلقة��عدم�اكتمال�

قائمة�

سيولة�

  ا��ز�نة

�الدولية�تطرق  �معاي���املحاسبة �القائمة�مجلس ��ما�ل�ذه �دولي�ن �محاس�ي�ن �معيار�ن �خالل  IAS1: من

�IAS7و �املعيار�ن ��ذين �مع �ا��زائري �املشرع �واتفق �جو�ري ، �ب��ش�ل �يتعلق �إعداد�فيما �وطرق قواعد

واقتصرت��ختالفات�ع����عض�املصط��ات�املختلفة،�إضافة�إ���غياب�املرافقة�،�القائمةوعرض��ذه�

�املا�� �املحاس�� �النظام �وفق �القائمة �ل�ذه ��و�� ��عداد ��ول�( .�� �أنظر�الفصل�ن �التفاصيل �من للمز�د

  )والثا�ي

قائمة��غ���

�موال�

  ا��اصة

�املاليةباعتبار� �القوائم �ب�ن �من �القائمة �املا��،��ذه �املحاس�� �النظام ���ا �أ�ى �الذي ��ذا��ا��ديدة اعتمد

���خ��  �الدو�� �املعيار�املحاس�� �ع�� �املالية �القائمة ��ذه �وعرض �بإعداد �املتعلقة �القواعد �ضبط ��IAS1،�

��ختالفات� ��عض �وجود �مع �والدو��، �املح�� �املرجع�ن �ب�ن �القائمة �ل�ذه �ا��و�ري �التوافق �ي��ز و�و�ما

  .الغ���جو�ر�ة

ال�توجد�اختالفات�  أنظر�الفصل��ول�من�الدراسة  أنظر�الفصل�الثا�ي�من�الدراسةقائمة�
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  جو�ر�ة  املالحق

  .IAS7و�IAS1،�باالعتماد�ع���النظام�املحاس���املا���واملعيار�ن�املحاس�ي�ن�الدولي�ن�من�إعداد�الباحث�:املصدر –

مالحظة�توافق�النظام�املحاس���املا���مع�معاي���املحاسبة�الدولية�من�خالل�ا��دول�أعاله،�يمكننا�  

�القوائم�املالية، �ع����عض�النقاإذ�ا��ش�ل�جو�ري����جانب�عرض�وإعداد ��ختالفات الغ����طقتصرت

�اكتمال�جو�ر�ة �عدم �الباحث �الحظ �إذ �املا��، �املحاس�� �النظام �إختالالت �أحد �أعاله �املقار�ة �وأبرزت ،

� �الدولية، �معاي���املحاسبة �مع �باملقارنة �النظام ��ذا ��إذوشمولية �عدم �إش�الية �املعلومات�تكررت كفاية

�إضافة �املالية، �بالقوائم �ا��اصة �والعرض ��عداد �بقواعد ��املتعلقة �والتوج��ات�إ�� �التفس��ات غياب

  .�رشادية�الصادرة�عن�املشرع�ا��زائري،�واملتعلقة�بالتطبيق�امليدا�ي�ل�ذه�القواعد

  ب�ن�النظام�املحاس���املا���ومعاي���املحاسبة�الدوليةقواعد�التقييم�والقياس�مقار�ة�: الفرع�الثالث

�عد�مقار�ة��ل�من��طار�املفا�ي���والقوائم�امللية�وفقا�للنظام�املحاس���املا���ومعاي���املحاسبة�  

املتعلقة�بالتقييم�والقياس�وفقا�للمرجع�ن�املحاس�ي�ن�الدولية،�سنقوم�الفرع�بإجراء�جملة�من�املقارنات�

النظام�املحاس���املا��،�وذلك�من��املح���والدو��،�وذلك���دف�است�تاج��عض��ختالالت�ال����عا�ي�م��ا

  :خالل�العناصر�التالية

مقار�ة�أ�م��صول�املعنو�ة�ب�ن�النظام�املحاس���املا���ومعيار�املحاسبة�الدولية� ):17(ا��دول�رقم�

IAS38 

  �ختالفات  IAS38معيار�املحاسبة�الدولية�  وفق�النظام�املحاس���املا���  البيان

�عر�ف�

�صل�

  املعنوي 

� �للتحديد�أصل �قابل �غ�� �نقدي غ��

�لرقابة� �يخضع �مادي، �وجود �لھ ول�س

��غرض� �تمتلكھ �ال�� املؤسسة

استخدامھ�����نتاج�أو�لتقديم�سلع�أو�

�أو�استعمالھ� �تأج��ه �أو�لغرض خدمات

  ألغراض�إدار�ة

����صول�ال���ل�س�ل�ا�وجود�مادي�

�غ��� �املستقبلية �وقيم��ا ملموس

  مؤكدة

ال�توجد�اختالفات�

  ةجو�ر�

�ع��اف�

باألصل�

  املعنوي 

�أو��- �منھ ��عود �أن �املحتمل �من ي�ون

�مرتبطة� �اقتصادية �منفعة �أية إليھ

 باملؤسسة؛

�تقييم�ا��- �يمكن �أو�قيمة للعنصر��لفة

  .بطر�قة�صادقة

�للتحديد��- �قابال ��صل �ي�ون أن

  وخاضعا�لرقابة�املؤسسة�وسيطر��ا؛

�منافع��- �توليد �ع�� �قادرا �ي�ون أن

� �و�اإلم�ان�اقتصادية مستقبلية،

  .قياس�ت�لفتھ�بموثوقية

ال�توجد�اختالفات�

  جو�ر�ة

معا��ة�

مصار�ف�

  البحث

�وال� �إنفاق�ا، �بمجرد �كمصروف تدرج

  .يمكن�رسمل��ا

�إذ� �إنفاق�ا، �بمجرد �كمصروف تدرج

���� �النظر�بأنھ �املعيار�وج�ة ��ذا ي�ب��

مرحلة�البحث�ملشروع�ما،�ال��ستطيع�

��صل �إظ�ار�وجود املعنوي��املؤسسة

ال�توجد�اختالفات�

  جو�ر�ة
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�اقتصادية� �منافع �سيولد الذي

�يتم� �ولذلك �محتملة، مستقبلية

�ع��� �دائما �املصار�ف ���ذه �ع��اف

�تحمل�ا، �يتم �عندما �مصروف وال��أ��ا

  .يمكن�رسمل��ا

معا��ة�

ت�اليف�

  التطو�ر

ترسمل�ت�اليف�التطو�ر�كأصل�معنوي�

�و��تلك� �معينة، �شروطا �استوفت إذا

�املا����وفقا �املحاس�� �النظام ملتطلبات

�الذي� ��ف��ا���، �عمر�ا �أساس ع��

� �العشرون �يتجاوز �ال �أن ) 20(يجب

  .سنة

�ما،� �مشروع �تطو�ر �مرحلة أثناء

�ستطيع�املؤسسة�����عض�ا��االت،�

رسملة�ت�اليف�التطو�ر����ش�ل�أصل�

��ان� �إذا �ما �حالة ��� �وذلك معنوي،

�اقتصادية� �منافع �سيولد ��خ�� �ذا

مستقبلية،�و�عود�ذلك�إ���أن�مرحلة�

�مرحلة� �ع�� �متقدمة التطو�ر�ملشروع

  .البحث

ال�توجد�اختالفات�

  جو�ر�ة

براءات�

  �خ��اع

��قتناء��:املقتناة�- �بت�لفة ترسمل

و��تلك�ع���أساس�عمر�ا��ف��ا����أو�

� �أال�يتجاوز �ع�� �أقل �أ��ما �20القانو�ي

  .سنة

�داخليا�- �النظا�:املطورة �يتطرق م�لم

  .املحاس���املا���ل�ذه�النقطة

  

��قتناء��:املقتناة�- �بت�لفة ترسمل

��ف��ا���� �عمر�ا �أساس �ع�� و��تلك

  .أو�القانو�ي�أ��ما�أقل

�داخليا�- �بالت�لفة��:املطورة ترسمل

�التطو�ر� �مرحلة �خالل املنفقة

�الرسملة،�و��تلك� �لشروط واملستوفاة

�القانو�ي� �أو ��ف��ا��� �عمر�ا ع��

  .أ��ما�أقل

�ب�ن� �الفرق يتمثل

�النظام��معا� ة

�ومعاي��� �املا�� املحاس��

املحاسبة�الدولية�ل�ذه�

�أن� ��ون ��� النقطة،

��انت� ��خ��ة �ذه

���� �وشاملة مكتملة

�العنصر� ��ذا معا��ة

�املعنو�ة،� ��صول من

�املعيار� �حدد إذ

�الدو��� املحاس��

IAS38جملة��

�و�مثلة� التفاصيل

�للتطبيق� الالزمة

�ملتطلب اتھ،�ال��يح

�النظام� عكس

�الذي� �املا��، املحاس��

��ذا� �ملعا��ة تطرق

البند��ش�ل�عام�ودون�

تفاصيل،�حيث�أنھ�لم�

�ل��اءات� يتطرق

�املطورة� �خ��اع

�املجال� �تار�ا داخليا
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�ال��صية� للتقديرات

  .للمطبق

العالمات�

  التجار�ة

��قتناء��:املقتناة�- �بت�لفة ترسمل

أو�و��تلك�ع���أساس�عمر�ا��ف��ا����

� �أال�يتجاوز �ع�� �أقل �أ��ما �20القانو�ي

  .سنة

�داخليا�- �النظام��:املطورة �يتطرق لم

  .املحاس���املا���ل�ذه�النقطة

��قتناء��:املقتناة�- �بت�لفة ترسمل

��ف��ا���� �عمر�ا �أساس �ع�� و��تلك

  .أو�القانو�ي�أ��ما�أقل

�داخليا�- �النفقات��:املطورة ���ل

��ع��ف� �وال �كمصروفات ���ا املرتبطة

  .��ا�كأصل�معنوي 

�مدة� ��� �اختالف يوجد

�العالمات� إ�تالك

�ب�ن� �املقتناة التجار�ة

�املحاسبة� معاي��

�والنظام� الدولية

�املا��،� املحاس��

��ذا� �أن �إ�� إضافة

�يتطرق� �لم �خ��

�التجار�ة� للعالمات

  .املطورة�داخليا

  الش�رة

��قتناء�ت�:املقتناة�- �بت�لفة رسمل

��ف��ا���� �عمر�ا �أساس �ع�� و��تلك

  .سنة�20ع���أال�يتجاوز�

�داخليا�- �كأصل��:املطورة ال��ع��ف���ا

  .معنوي 

ترسمل�وال���تلك،�وتخضع��:املقتناة�-

  .الختبار�خسارة�القيمة

�داخليا�- ���ا��:املطورة ��ع��ف ال

  .كأصل�معنوي 

�النظام� اختلف

���� �املا�� املحاس��

�للش�رة�معا�� تھ

�معاي��� �عن املقتناة

املحاسبة�الدولية،�من�

�سماحھ� خالل

���� �الش�رة با�تالك

حدود�العشرون�سنة،�

�املعاي���الدولية� عكس

��سمح� �لم ال��

  .با�تالك��ذه�الش�رة

�صول��بمعا��ة�عناصر ���الشق�املتعلق���IAS38ش���إ���أن�النظام�املحاس���املا���توافق��ش�ل�جو�ري�مع�املعيار�

  .املعنو�ة

عدنان�،�IAS38من�إعداد�الباحث،�باالعتماد�ع����ل�من�النظام�املحاس���املا���واملعيار�املحاس���الدو����:املصدر –

� �املا��مقدم، �املحاس�� �النظام �وفق �املعنو�ة ��صول �محاسبة �املجلد ��قتصادي، �البديل �مجلة ،3� �العدد ،1�،

  .44-42ص�،�2016ا��زائر،�

من�خالل�ا��دول�أعاله�نالحظ�أن��ل�من�النظام�املحاس���املا���ومعاي���املحاسبة�الدولية�ورغم�  

توافق�ما�ا��و�ري����قواعد��ع��اف�واملعا��ة�املتعلقة�بت�اليف�البحث�والتطو�ر��ش�ل�خاص،�اختلفا�

�والعالمات ��خ��اع �ب��اءات �املتعلقة �ا��االت ��عض �معا��ة ��� �أيضا �جو�ري �والش�رة؛���ش�ل التجار�ة

�املعيار� �شمول �خالل �من �الدولية، �معيار�املحاسبة �باكتمال �املتعلق ��ختالف �إ�� ��ل��IAS38إضافة ع��

التفاصيل�و�مثلة�املتعلقة�باالع��اف�والقياس�والتقييم،����ح�ن�أن�النظام�املحاس���املا���تطرق���ملة�

�إج �إ�� �امل�لف �سيقود �و�و�ما �عام، �ش�ل ��� �سبق �إ���ما �املس�ندة �املحاس�ية �التقديرات �من �جملة راء
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أح�امھ�ال��صية،��مر�الذي�من�شأنھ�التأث����ش�ل�مباشر�ع���مالئمة�القوائم�املالية�املعدة�وفقا�ل�ذا�

�معاي��� �مع �ا��و�ري �التوافق �من �يق��ب �املا�� �املحاس�� �النظام �بأن �يقدر�الباحث �عام �و�ش�ل �ساس،

يتعلق�باألصول�املعنو�ة،�كما�يو����بضرورة�معا��ة�وت��ير��ختالفات�ب�ن�النظام��املحاسبة�الدولية�فيما

  .املحاس���املا���ومعاي���املحاسبة�الدولية�فيما�يتعلق���ذه�البنود

 IAS16مقار�ة��صول�املادية�ب�ن�النظام�املحاس���املا���ومعيار�املحاسبة�الدولية� ):18(ا��دول�رقم�

  �ختالفات  IAS16معيار�املحاسبة�الدولية�  وفق�النظام�املحاس���املا���  البيان

�عر�ف�

�صل�

 املادي

  )العي��(

�تحوز�ا� �ال�� �العي�ية ��صول ��

�وتقديم� ��نتاج �أجل �من املؤسسة

�و�ستعمال�ا��دمات �و�يجار، ،

�أن� �يف��ض �والذي �إدار�ة، ألغراض

�ستغرق�مدة�استعمالھ�إ���ما��عد�مدة�

   .السنة�املالية

�تحوز�ا� �املوجودات�امللموسة�ال�� ��

�أو� ��نتاج ��� �لالستخدام املؤسسة

�ا��دمات،� �أو �السلع �تقديم لغرض

�إدار�ة،� �ألغراض �أو �للغ�� وللتأج��

�أك���من� �خالل ��ستخدم �أن و�توقع

  .سنة�مالية

ال�توجد�اختالفات�

  جو�ر�ة

�ع��اف�

باألصل�

  املادي

-�� �أن �املحتمل �من �أو�ي�ون �منھ �عود

�مرتبطة� �اقتصادية �منفعة �أية إليھ

 باملؤسسة؛

�تقييم�ا��- �يمكن �أو�قيمة للعنصر��لفة

  .بطر�قة�صادقة

�املؤسسة��- �إ�� �تتدفق �أن يحتمل

 منافع�اقتصادية�متعلقة�باألصل؛

��ش�ل��- ��صل �ت�لفة �قياس يمكن

  .موثوق�بھ

ال�توجد�اختالفات�

  جو�ر�ة

القياس�

�و���لألصل�

  املادي

�ا��سابات��تدرج ��� �املادية �صول

�مباشرة، �إل��ا �امل�سو�ة وتندرج��بت�لف��ا

�ووضع�ا� ��قتناء، �ت�اليف �مجموع ف��ا

���أماك��ا،�والرسوم�املدفوعة،�و�عباء�

�املصار�ف� �تدرج �وال ��خرى، املباشرة

�ومصار�ف� ��دار�ة، �واملصار�ف العامة

��ذه� �ضمن �ال�شاط ��� �نطالق

  .الت�اليف

�قياس �والتج���ات�املم�يجب تل�ات

� �ال�� ���ا�واملعدات �لالع��اف تأ�ل

 .كأصل�مبدئيا�ع���أساس�ت�لف��ا

�والتج���ات� �املمتل�ات �ت�لفة و�شمل

�يتضمن� �الذي �شرا��ا، �ثمن واملعدات

�الشراء� �وضرائب �ا��مركية الرسوم

�ت�اليف� �وأية �لالس��جاع، غ���القابلة

�تج���� �إ�� �مباشرة �ت�سب �أن يمكن

�لالستخ �وتطرح��صل �املقصود، دام

�وت��يالت� �تجار�ة �خصومات أي

  .للوصول�إ���ثمن�الشراء

ال�توجد�اختالفات�

  جو�ر�ة

التقييم�

الالحق�

لألصل�

  املادي

�ع��� - �املا�� �املحاس�� �النظام نص

�التقييم� �إعادة �عمليات �إجراء ضرورة

�ح���ال� �وذلك ��افية، �ودور�ة بانتظامية

�للتث�يتات� �املحاس�ية �القيمة تختلف

اختالفا�كب��ا�عن�القيمة�ا��قيقية�ل�ا�

  .عند�تار�خ�إقفال�ا��سابات

�يجب� - �كأصل �املبد�ي ��ع��اف �عد

� �املمتل�ات �بند �يظ�ر والتج���ات�أن

�منھ� �مطروحا �بت�لفتھ واملعدات

�خسائر� �س��الك �وأية امل��اكم

م��اكمة����انخفاض�القيمة،�إذ�يجب�

�والتج���ات� �املمتل�ات �بند �يظ�ر أن

ال�توجد�اختالفات�

  جو�ر�ة
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أتاح�النظام�املحاس���املا���للمؤسسات�

�العي�ية� �التث�يتات �إدراج إم�انية

�أساس� �ع�� �مسبقا �املدرجة واملعنو�ة

�تدرج� �و�ذلك �تقييم�ا، �املعاد مبالغ�ا

�ا��سابات� ��� �إدراج�ا ��عد التث�يتات

د�تقييمھ�منقوصا�ألول�مرة�بمبلغ�ا�املعا

�وخسائر� ���تال�ات �مجموع منھ

 القيمة؛

�ع����- �املا�� �املحاس�� �النظام فرض

��شمل� �أن �ضرورة �بتطبيقھ امل�لف�ن

�فئة� �عناصر��ل �التقييم �إعادة عملية

�تقتصر�العملية� �ال �وأن �التث�يتات من

�و�قصد� ��خرى، �دون �معينة �فئة ع��

�صنف� �تقييم �إعادة �يتم �ال �أن بذلك

�ال �من �كأن�مع�ن ��خرى، �دون تث�يتات

�دون� �النقل �معدات �تقييم �إعادة يتم

���ساب� �املش�لة �املعدات با��

 التث�يتات؛

��ع����- �املا�� �املحاس�� �النظام �ظل ��

القيمة�العادلة�للتث�يتات�عن�قيم��ا����

�أن� �ع�� �النظام �ذات �ونص السوق،

�تحدد� �واملبا�ي �لألرا��� �العادلة القيمة

� �مح��ف�ن �مقيم�ن ومؤ�ل�ن،�بواسطة

  .وتحدد�قيم��ا�مباشرة�من�السوق 

�حالة� - �و�� ��نتاج، �ملعدات بال�سبة

�قيم��ا� �ع�� �تدل �ال�� �املؤشرات غياب

���السوق�فإن�قيم��ا�تحدد�ع���ت�لف��ا�

�مجموع� �م��ا �منقوصا �س�بدالية

��تال�ات�وخسائر�القيمة�الالحقة،�مع�

���تال�ات� �مجموع �ت��يح ضرورة

�ال �إعادة �مع�بتار�خ �ي�ناسب �بما تقييم

 .القيمة�املحاس�ية��جمالية�للتث�يت

�املا��� �املحاس�� �النظام �متطلبات وفق

�التقييم� �إعادة �طر�قة تختار�املؤسسة

�الثبات���� املالئمة�مراعية����ذلك�مبدأ

�والطرق� �السياسات استخدام

�التقييم،� �إعادة �بقيمة واملعدات

�تار�خ� واملتمثلة ��� �العادلة �القيمة ��

�م�� �مطروحا ���تالك اإعادة�التقييم

�وأي �الالحق �خسائر�م��اكمة�امل��اكم ة

  . الحقاانخفاض�القيمة� ��

��ش�ل� - �التقييم �إعادة �تنفيذ يجب

�القيم� �عدم�اختالف �يحقق �بما دوري

�عن �جو�ر�ا �ال��� امل��لة تلك

�العادلة� �القيمة �باستخدام س�تحدد

  ؛���تار�خ�امل��انية

�ع����- �التقييم �إعادة �تكرار �عتمد

�لبنود� �العادلة �القيمة ��� التغ��ات

� �واملعدات�املمتل�ات والتج���ات

�إعادة فحينما��،التقييم موضع

�املعاد� �لألصل �العادلة �القيمة تختلف

�قيمتھ� �عن �جو�ري ��ش�ل تقييمھ

�يصبح �فإنھ �إجراء� امل��لة ضرور�ا

� �أخرى، �تقييم ��عض�و إعادة تواجھ

�واملعدات� �والتج���ات �املمتل�ات بنود

قيم��ا�العادلة� �غ��ات�متقلبة�كب��ة���

وال��،ة�تقييم�سنو�ةو�ذا�يتطلب�إعاد

�بال�سبة� �ضرور�ا ��جراء ��ذا ي�ون

�والتج���ات �املمتل�ات واملعدات� لبنود

����قيم��ا� �كب��ة �ال�تواجھ��غ��ات ال��

�يكتفي��،العادلة �فقد �ذلك �عن و�دال

�ثالث ��ل �التقييم �إعادة أو� بإجراء

 ؛خمس�سنوات

القيمة�العادلة�لألرا����واملبا�ي�����-

�السوقية، �قيم��ا ��ذه��عادة وتحدد

�يجر�ھ�مثمنون� �بالتثم�ن�الذي القيمة

 م�نيون�أكفاء؛

�التج���ات��- �لبنود �العادلة القيمة

واملعدات����قيم�ا�السوقية�املحددة�

�يدلل� �ما �يوجد �ال �وحينما بالتثم�ن،

ع���القيمة�السوقية��س�ب�الطبيعة�

�أ��ا� ��س�ب �أو �البنود �بتلك ا��اصة
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��شاط�  .املحاس�ية �من �كجزء �إال �تباع �ما نادرا

تمر�فيتم�تقييم�ا�بالت�لفة�ا��ار�ة�مس

 .ا��اضعة�لال�تالك

�من��- �بند �أي �تقييم ��عاد عندما

�فإن� �واملعدات �والتج���ات املمتل�ات

�إعادة� �تار�خ �ح�� �امل��اكم ��تالك

�يناسب� �بما �اح�سابھ ��عاد التقييم،

��جمالية� �امل��لة �القيمة ��� التغ��

�امل��لة� �القيمة �ت�ون �ح�� لألصل

  . �ة�للقيمة�املعاد�تقييم�الألصل�مساو 

  .IAS16من�إعداد�الباحث،�باالعتماد�ع����ل�من�النظام�املحاس���املا���واملعيار�املحاس���الدو����:املصدر –

�IAS16مع�معيار�املحاسبة�الدو����وافقأن�النظام�املحاس���املا���ت�من�خالل�ا��دول�أعاله�نالحظ  

�جو�ري، �تام�اتوافق�حيث �ش�ل ���ش�ل �التعر�ف �من ��ل �املادية�و�ع��اف�� �لألصول ��و�� ،�والقياس

يتعلق�بالتقييم�الالحق�لذات��صول،�من�خالل�اقتصار�الفروقات�ع���ب�نما�توافقا��ش�ل�جو�ري�فيما�

رق�لتقييم�تط�IAS16فاملعيار�املحاس���الدو���،��عض�ا��يارات�والتفاصيل�ا��اصة��عناصر��صول�املادية

�و�قية� �واملبا�ي �باألرا��� �ا��اصة �للمعا��ات �تفر�قھ �خالل �من �منفصل، �الذكر��ش�ل العناصر�سالفة

� ��ش�ل �ل�ا �وتطرقھ �مع�مالعناصر��خرى، �خاصة �املطبق، �ملرافقة ��افيا �الباحث �يراه �الذي �التفصيل ن

وإعطاءه�ملجالت�وف��ات�زمنية�ي�ون��اح��ام��ذا�املعيار�لل�سلسل�الزم���واملنطقي�لعملية�إعادة�التقييم،

�صول�املادية،�و�و�ما�سيقلل����تحديده�للقيمة�العادلة�ل�ل�عناصر�إضافة�إ�التقييم�الالحق�ف��ا�إجبار�ا،

�ال��صية �أثر�التقديرات ���م �من � بالضرورة �املالية، �القوائم �ا��زائري ع�� �املشرع ��ان �����ب�نما عاما

�خال �من �املادية، ��صول ��صول معا��ة ��ذه �ضمن �العناصر�املندرجة �مختلف �ب�ن �تفر�قھ �عدم من��ل

إضافة�إ���تبع���قواعد�القياس�والتقييم��و����والشروح�ال�افية�من�ج�ة�أخرى،ج�ة،�وافتقاره�لألمثلة�

وترك�النظام�املحاس���املا���املجال�للمطبق�ن��والالحق�وعدم�ورود�ا��ش�ل�متواتر�ومتتا�ع����ذات�الوقت،

وتبقى��جل�اختيار�طر�قة�إعادة�التقييم�املناسبة،�إضافة�الختالف�ما�����عض�املصط��ات�املعتمدة،من�أ

�ش�لية�بالدرجة��ساس� الفروقات�ب�ن��ل�من�النظام�املحاس���املا���ومعاي���املحاسبة�الدولية�فروقات

اسبة،�وال���يرى�الباحث�أن�،�باست�ناء�تلك�ال���تتعلق�باختيار�طر�قة�التقييم�املنوفق�وج�ة�نظر�الباحث

�و���و�����و�أن�يتم�تحديد�طر�قة�التقييم�ا��اصة�ب�ل�عنصر�من�عناصر��صول�املادية،�مع��بقاء�

� ��عض �طر�قة�ع�� �ع�� ��عتماد �خالل�ا �من �للمطبق �يمكن �وال�� �الشروط، �املحددة ��ست�نائية ا��االت

   .تقديرات�ال��صية�وآثر�ا�املرتبطة�بجودة�القوائم�املاليةتقييم�بديلة�أخرى،�و�و��مر�الذي�سيحد�من�ال
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 ��املحاسبة�الدولية�ياية�ب�ن�النظام�املحاس���املا���ومعلا�صول�امل مقار�ة ):19(ا��دول�رقم�

  �ختالفات  معاي���املحاسبة�الدولية  وفق�النظام�املحاس���املا���  البيان

�عر�ف�

  �صل�املا��

� �أن �يجب �مستحق ����دين �سداده يتم

�قيمة� �أو �سند �أو �واحدة، �سنة أجل

���ا� ��حتفاظ �املؤسسة �قررت مماثلة

  .ألك���من�سنة�مالية�واحدة

�أو� �نقدا �ي�ون �أصل �أي �و

�ملؤسسة� �ملكية �حقوق أداة

 أخرى؛�أو

حقا��عاقديا����استالم�نقد�أو�

�مؤسسة� �من �آخر �ما�� أصل

�أصول� �مبادلة ��� �أو أخرى

�م �مالية �ال��امات �أو ع�مالية

�بموجب� �أخرى مؤسسة

�ت�ون� �أن �يحتمل شروط

  .مواتية�للمؤسسة

�املا��� �املحاس�� �النظام اتفق

� �مع �الوارد�جو�ر�ا التعر�ف

معيار�املحاسبة�الدولية�ضمن�

IAS32ضمن�� �رغم�أن�الوارد ،

�أك���شمولية� ��خ����ان �ذا

وتفصيال�من�نظ��ه����النظام�

  .محل�التقييم

تص�يف�

�صول�

  املالية

  :الفئات��ر�عة��تية�تتمثل���

�ا��سابات��- �أو �املسا�مة سندات

�امتالك�ا� ��عد �ال�� �امل��قة الدائنة

 الدائم�مفيدا�ل�شاط�املؤسسة؛

�املحفظة��- �ل�شاط �املث�تة السندات

املوج�ة�ل�ي�توفر�للمؤسسة�ع���املدى�

�مردودية� �بآخر، �أو �بقدر الطو�ل

��سي��� ��� �تدخل �دون �لكن مرضية،

�تم �ال�� �ع���املؤسسات �ا��يازة ت

 سندا��ا؛

�تمثل��- �ال�� ��خرى �املث�تة السندات

�ذات� �توظيفات �أو �مال �رأس أقساط

�للمؤسسة� �يمكن �ال�� �طو�ل أمد

�أجل� �حلول �ح�� ���ا �حتفاظ

�أو� ���ا ��حتفاظ �أو�ينوي استحقاق�ا،

 يتع�ن�عليھ�ذلك؛

�ال��� �الدائنة �وا��سابات القروض

�أو� �تنوي �ال �وال�� �املؤسسة أصدر��ا

  ع�ا�القيام�ب�يع�ا�����جل�القص��؛�س

� �املعيار �صول��IFRS9يقسم

  :املالية�إ���فئت�ن��ما

�املقيمة��- �املالية �صول

  بالت�لفة�املطفأة؛

�املقيمة��- �املالية �صول

  .بالقيمة�العادلة

�IFRS9و�ش����نا�إ���أن�املعيار�

� �املعيار �بدل �حل ،�IAS39قد

��صول� �قسم ��خ�� �ذا

  :إ���أر�عة�فئات�كما�ي��املالية�

���ا� - �محتفظ �مالية أصول

  لغرض�املتاجرة؛

أصول�مالية�محتفظ���ا�لغاية�

  تار�خ��ستحقاق؛

  القروض�والذمم�املدينة؛�-

  .�صول�املالية�املتاحة�للبيع�-

اختلف�النظام�املحاس���املا���

�الدولية� �معاي���املحاسبة عن

�املالية،� ��صول �تص�يف ��

�مع� �ا��ز�ي �تقار�ھ فرغم

� �املل�� ����IAS39املعيار

لألصول�املالية�ألر�عة�تقسيمھ�

�عن� ��عض�ا �اختلف فئات

�للمعيار�سالف� �وفقا نظ��ا��ا

� �الذكر، �النظام�كما اختلف

�التص�يف� �عن �املا�� املحاس��

�للمعيار�ا� �وفقا �املعتمد �ديد

IFRS9قسم� �والذي �ذه��،

�ع��� �بناء �نوع�ن �إ�� �صول

�تخضع� �الذي �التقييم نموذج

�النظام� �لي�تعد �فئة، ��ل لھ

�جموده� ��س�ب �املا�� املحاس��

�عن� �فيھ �التحديث وا�عدام

�املحاسبة� �معاي�� �مع التوافق

�املتعلقة� �النقاط ��� الدولية

  .�صول�املاليةتص�يف�ب

�القياس

�و���لألصل�

  املا��

�ا��سابات��:�قتناء ت�لفة ��� تدرج

�ضمن� �دخول�ا �عند �املالية �صول

���� �ال�� �بت�لف��ا �املؤسسة أصول

�العادلة باست�ناء� :القيمة

املبالغ�مستحقة�التحصيل�من�

�التجار��ن �تقع��املدين�ن ال��

اختلف�النظام�املحاس���املا���

�املعيار� �عن ����IFRS9جو�ر�ا

�املا��،� �لألصل ��و�� القياس
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�القوائم� ��� �و���ل �ا��قيقية، القيمة

�الفروع� ��� �املشار�ات �الفردية، املالية

�واملؤسسات� �املش��كة واملؤسسات

�ضمن� �حياز��ا �تتم �لم �ال�� املشاركة

�الو  ��و�التنازل�ع��ا�الغرض �والذي حيد

���� �و���ل �قر�ب، �مستقبل ��

���ذه� �املرتبطة �الدائنة ا��سابات

املشار�ات�بت�لفة�م�تلكة،�وتخضع�عند�

�الختبار�تناقص� �مالية �سنة ��ل إقفال

�خسارة� �وجود �إثبات �قصد �القيمة ��

محتملة����القيمة�و�ذا�طبقا�للقواعد�

  .العامة�لتقييم��صول 

� �الفقرة �نطاق  ،5.1.3ضمن

�عند� �املؤسسة، �ع�� يجب

�تق�س� �أن ��و��، �ثبات

�املا��� ��ل��ام �أو �املا�� �صل

�إل��ا�أو�
ً
بقيمتھ�العادلة�مضافا

�أصل� �حالة ��� �م��ا،
ً
مطروحا

�مقيما�ما���أو�ال��ام�ما���ل�س

�خالل�بالقيم �من �العادلة ة

�ت�اليف� �ا��سارة، �أو الر�ح

��س��ا� �يمكن �ال�� املعاملة

�أو� �اقتناء �إ�� �مباشر �ش�ل

�أو��ل��ام� �املا�� إصدار��صل

  .املا��

�القياس� �أن �الباحث و�رى

�أك���مالئمة،� �العادلة بالقيمة

�ت�ون� �أن �لألصل �يمكن إذ

�قيمة� �أك���من �العادلة قيمتھ

�النظام� �وتوافق اقتناءه،

�IAS39املح���مع�املعيار�املل���

� �ت�لفة �اعتماد ��قتناء��

�لألصل� �أو�� �قياس كطر�قة

�ي��ز �و�و�ما إش�الية��املادي،

�النظام� ��� �التحديث عدم

�املا��املح �إ���اس�� �إضافة ،

��خ��� ��ذا ��� �النص غموض

�أو� �لھ �تفس��ات �وجود وعدم

  .أمثلة�عن�كيفية�تطبيقھ

التقييم�

الالحق�

  لألصل�املا��

�تناقص� �عن �مؤشر�موضو�� �تج�� إذا

��خ��ة� ��ذه �فإن ��صل، �قيمة ��

و�ش�ل�تقاس�حسب�نوع��صل�املا��،�

� ��قتناء�أسا��� �لت�لفة اس�نادا

�مع� �توافق �ما �و�و �املطفأة، والت�لفة

  .IAS39املعيار�املحاس���الدو���املل���

�ع��� �يجب ��و��، ��ثبات �عد

��صل� �تق�س �أن املؤسسة

 :املا���بما�ي��

 الت�لفة�املطفأة؛�-

�خالل��- �من �العادلة القيمة

 الدخل�الشامل��خر؛

�خالل� - �من �العادلة القيمة

  .أو�ا��سارة�الر�ح

�املا��� �املحاس�� �النظام اتفق

�املعيار� �مع �جو�ري �ش�ل

�IAS39املحاس���الدو���املل���

�يتعلق ��فيما �الالحقبالقياس

�لم� �أنھ �غ�� �املالية، لألصول

� �املعيار �مع  IFRS9يتوافق

بذات�ا��صوص،�و�و�ما�يراه�

�اختالال  �النظام�الباحث ���

�املا��، �عن��املحاس�� ناتج

�النظام� ��ذا �جمود إش�الية

���� �إليھ ��شارة �تمت مثلما

  .عدة�أجزاء�من�الدراسة

 IAS39و�IAS32: ملوضوع��دوات�املالية�من�خالل�جملة�املعاي���التالية�تطرقت�معاي���املحاسبة�الدولية :�دوات�املالية�-

  .IFRS13و) IAS39حل�محل�( IFRS 9و�IFRS7و) مل��(

�واملعيار �:املصدر – �املا�� �املحاس�� �النظام �من ��ل �ع�� �باالعتماد �الباحث، �إعداد �الدولي��ناملحاس�ي��نمن  �IAS32ن

 .IFRS9،�ومعيار��بالغ�املا���الدو���IAS39و

  � �نالحظ �أعاله �ا��دول �خالل �اتفقمن �املا�� �املحاس�� �النظام ��أن �جو�ري �من���ش�ل ��ل مع

أثناء�إعداد�ثم�صدور�مطبقان�،�و�ما�املعياران�اللذان��انا�IAS39و�IAS32املعيار�ن�املحاس�ي�ن�الدولي�ن�

� �سنة �ح���التطبيق �دخولھ �منذ �ُيحدث �ولم �ُيطور �لم �الذي �املا��، �املحاس�� �ي��ر�2010النظام �و�و�ما ،

� �الدولية �املا�� �معيار��بالغ �عن �النظام �ذات ��عد �نظر�الباحث �وج�ة �مجلس�IFRS9حسب �قام �والذي ،
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� ��� �املعتمدة �والطرق ��جراءات �من �جملة �بتجديد �خاللھ �من �الدولية ��و���معاي���املحاسبة التقييم�ن

وأقل�) ���النص�العر�ي��ش�ل�خاص(ضوحا�والالحق�لألصول�املالية،�كما��ان�النظام�املحاس���املا���أقل�و 

�ذا�النظام�وخصائص�املعلومات�قابلية�للف�م�مقارنة�باملعاي���سالفة�الذكر،�و�و�ما�يتعارض�مع�مبادئ�

�النوع�من��صول� �لم��عطي��ذا �قابلية�الف�م،�كما�الحظ�الباحث�أن�املشرع�ا��زائري ال����ش��ط�ف��ا

الثابتة�أ�مية�بالغة����الطرح�خالل�النظام�املحاس���املا��،�إذ�اقتصرت�القواعد�املتعلقة�باألصول�املالية�

�النظام ��ذا �العموم�خالل �من �جملة �ع�� �املعيار�ن �من �أسا��� ��ش�ل �املقت�سة �والسطحيات �IAS32يات

نظمة�القواعد�امل�ق،�كما�يدعو�الباحث�إ���ضرورة�مراجعة،�و�و�ما��عت���غ����اف�للم�لف�بالتطبيIAS39و

�املعيار� �مع �التقارب �ب�ن �يجمع �الذي �الوسطي �بالش�ل �املالية �الب�ئة��IFRS9لألصول ���صوصيات واملرا��

  .ا��زائر�ة�بمختلف�م�ونا��ا

 IAS16ب�ن�النظام�املحاس���املا���ومعيار�املحاسبة�الدولية����تال�اتمقار�ة� ):20(ا��دول�رقم�

  �ختالفات  IAS16معيار�املحاسبة�الدولية�  وفق�النظام�املحاس���املا���  البيان

�عر�ف�

  ��تال�ات

�املنافع �اس��الك �قتصادية���و

�و�تم� �أو�معنوي، �عي�� �بأصل املرتبطة

���� �مدمجا ��ان �إذا �إال �كعبء حسابھ

�أنتجتھ� �ألصل �املحاس�ية القيمة

�القابل� �املبلغ �و�وزع �لنفس�ا، املؤسسة

��صل� �نفعية �دوام �مدة �ع�� لال�تالك

�املحتملة� �املتبقية �القيمة �مراعاة مع

�نفعية� �ف��ة �أعقاب ��� ��صل ل�ذا

  .املؤسسة

لتخصيص�املنتظم�للمبلغ�القابل��و�ا

�عمره �مدى �ع�� �لألصل  لالس��الك

  .�نتا��

ال�توجد�اختالفات�

  جو�ر�ة

طرق�

��تالك�

  املسموحة

إن�طر�قة�إ�تالك�أي�أصل����ا�ع�اس�

�للمنافع� �املؤسسة �اس��الك تطور

��صل �ذلك �يدر�ا �ال�� : �قتصادية

الطر�قة�ا��طية،�الطر�قة�التناقصية،�

� �وحدات �طر�قة �وت�ون��نتاجأو ،

�حالة� ��� �املعتمدة ��� �ا��طية الطر�قة

�التطور� ��ذا �تحديد �من �التمكن عدم

  .بصورة�صادقة

�ا��طي�- ��:��تالك �عبء�يقود إ��

  ثابت�ع���املدة�النفعية�لألصل؛

�التناقصية�- �عبء��:الطر�قة �إ�� تؤدي

  متناقص�ع���مدة��صل�النفعية؛

��نتاج�- �وحدات �عل��ا��:طر�قة ي��تب

�ثالث� �باستخدام �املعيار ��ذا �سمح

��صل،� �إ�تالك �س�يل ��� طرق

  :وتتمثل�فيما�ي��

�الثابت - �القسط �إ����:طر�قة تؤدي

اح�ساب�أعباء�ثابتة�ع���مدى�العمر�

  ؛لألصل �نتا��

�املتناقص�- �القسط تؤدي��:طر�قة

إ���اح�ساب�عبء�متناقص�ع���مدى�

  لألصل؛��نتا��العمر�

تؤدي�إ����:الوحدات�طر�قة�مجموعة

�ع��� ��عتمد �أعباء اح�ساب

�مخرجات� �أو �املتوقع �ستخدام

  .�صل

�عد �وجود�رغم م

�جو�ر�ة،� فروقات

�أ�م� واقتصار

��عض� �ع�� الفروقات

ال�سميات�

�إال�أن� � واملصط��ات،

�ا��زائري  وضع��املشرع

�وضعية� �أمام املطبق

�خالل� �من م��مة

�النقطة� اشتمال

�القرار��7.121 من

� ��� جو�لية��26املؤرخ

2008� �ع�� تناقض�،
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�أو��نتاج� ��ستعمال �ع�� �يقوم عبء

  املنتظر�من��صل؛

�ال��ايدية�- �عبء��:الطر�قة �إ�� تؤدي

  .ة�لألصلي�نامى�ع���طول�املدة�النفعي

�نمط� �ع�� �الطر�قة �اختيار و�عتمد

املنافع��قتصادية�املتوقعة�من�ذلك�

�من� �م�سقة �بطر�قة �وتطبق �صل،

��غي��ا� ��ناك ��ان �إال�إذا �ألخرى، ف��ة

���النمط�املتوقع�للمنافع��قتصادية�

  .لألصل

� �صر�ح، �طرق�إذ ذكر

ا��طية���تالك� 

�ووحدات� واملتناقصة

�طرق� �ضمن �نتاج

�الشق� ��� ��تالك

�النقطة� �من �ول

�الذكر،� سالفة

�الطر�قة� وأضاف

��� �الطرق�مامل��ايدة لة

�ضمن� �الذكر السالفة

�املتضمن� الشق

لتعر�فات�الطرق،�و�و�

�مجال� �يوسع ما

التقديرات�

و�ج��ادات�

�يز�د� �وما ال��صية،

�ال�وة� ���م �من أيضا

�النظام املحاس����ب�ن

�وال�شر�عات� املا��

  .ا��بائية

وعاء�

���تالك

  Nللسنة�

��ل� �م��ا �مطروح �لألصل �ا��ام القيمة

�املتبقية� �والقيمة �القيمة �انخفاض من

  .)�عد�طرح�ت�اليف�البيع�م��ا(الصافية�

القيمة�ا��ام�لألصل�مطروح�م��ا��ل�

من�انخفاض�القيمة�والقيمة�املتبقية�

� �(الصافية �ت�اليف �طرح البيع��عد

  .)م��ا

ال�توجد�اختالفات�

  جو�ر�ة

تار�خ�بداية�

  ��تالك

� ����تالكيحسب �من بداية�انطالق

  .استغاللھ،�وال��عتد��نا�بتار�خ�الشراء

�بداية� �من �انطالق ���تالك يحسب

�بتار�خ� ��نا ��عتد �وال استغاللھ،

  .الشراء

ال�توجد�اختالفات�

  جو�ر�ة

مراجعة�

طرق�ووت��ة�

  ��تالك

�تد �أن �يحب �منرس ��ل طر�قة�: دور�ا

�والقيمة� �النفعية �واملدة ��تالك

�النفعية �املدة �أعقاب ��� �املتبقية

�م ��عديل �حدوث �حالة �و�� �م�لألصول،

للوت��ة�املنتظرة�من�املنافع���قتصادية�

��عدل� ��صول، �تلك �عن الناتجة

��ذا� ��عكس �ل�ي �والتقديرات التوقعات

التغ������الوت��ة،�وإذا�تب�ن�أن�مثل��ذا�

���� �يدرج �فإنھ �ضروري، �أمر التغي��

- � �طر�قة �مراجعة ���تالكيجب

�والتج���ات� �املمتل�ات �ع�� املطبقة

��ان� �وإذا �دوري، ��ش�ل واملعدات

�املتوقع� �النمط ��� ��غ���جو�ري �ناك

�تلك� �من ��قتصادية للمنافع

�بما� ��غي���الطر�قة �فيجب املوجودات

�التغ�� �النمط �عكس وحينما��،��

�الت ���تالكغب������طر�قة�ي�ون��ذا

�التغي��� �عن �املحاسبة �فيجب ضرور�ا

�اختالفات� �توجد ال

�و�ختالف� جو�ر�ة،

�يتمثل� �بي��ما الوحيد

� �املعيار��� إس�اب

�الدو��� املحاس��

IAS16تقديمھ��� ��

��مثلة� �من ��ملة

�و�و� �معا����ا، وكيفية

�موجود� �الغ�� �مر
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��غ��  ��ان �لو �كما ����اا��سابات

�املبلغ� �و�ضبط �املحاس�ية، التقديرات

� �ال�تال�ات �املالية�املخصص السنة

  .والسنوات�املتبقية

�التقدير ��� ��عديل� كتغ�� و�جب

�ا��ار�ة� �للف��ة ��س��الك مصروف

  .والف��ات�املستقبلية

�لبند��- �العمر��نتا�� �مراجعة يجب

�واملعدات� �والتج���ات املمتل�ات

��ش���إ��� �التوقعات ��انت �وإذا دور�ا،

� اختالف �السابقة�كب���عن التقديرات

���تالك� �مصروف ��عديل فيجب

 .للف��ة�ا��ار�ة�والف��ات�املستقبلية�

��نتا����- �العمر �خالل �يت�� قد

�قد� �تقدير�العمر��نتا�� �أن لألصل

�ا��الة� ��ذه ��� �مناسبا، �غ�� أصبح

�معدل� �و�التا�� ��نتا�� �العمر �عدل

�وللف��ات� �ا��الية �للف��ة ��تالك

  .املستقبلية

�النظام� ضمن

  .املحاس���املا��

لنظام�املحاس���املا���ومعاي���املحاسبة�الدولية�بال�سبة�لل���يل�املحاس���لإل�تال�ات،�فال�توجد�اختالفات�جو�ر�ة�ب�ن�ا

  .����ذا�ا��صوص

  .IAS16من�إعداد�الباحث،�باالعتماد�ع����ل�من�النظام�املحاس���املا���واملعيار�املحاس���الدو����:املصدر –

�نالحظ   �أعاله �ا��دول �خالل �ومعيار�املحاسبة��وافقالت�من �املا�� �املحاس�� �النظام �ب�ن ا��و�ري

� �و�ر �IAS16الدولية �باإل�تال�ات، �املتعلق �الشق �فيما��� �بي��ما �املوجودة ��خرى �الفروقات �أن �الباحث ى

ا��انب�التنظي���ل�ل�م��ما،�حيث�ال�حظنا�من�خالل�دراسة�يخص��ذه�النقطة،�تتعلق��ش�ل�أسا����ب

إضافة�إ���وضوح�نصھ�وتضمنھ���ملة���سلسال�منطقيا�للعناصر�الواردة�ضمنھ�من�ج�ة،�IAS16املعيار�

الذي�لم�يفصل� ���ذات�الشق�ضمن�النظام�املحاس���املا��،�امن��مثلة�وا��االت،�و�و�ما�لم�يكن�موجود

لف�تحليل�ا�جملة�العناصر�ا��اصة�باإل�تال�ات،�إضافة�للنقطة�املتعلقة�بالتناقض�السا���بالش�ل�ال�ا���

�و�ح�ام� �التقديرات �ع�� �امل�لف�ن �اعتماد �لز�ادة �حت�� ��ش�ل �يؤدي �ما �و�و �أعاله، �ا��دول ضمن

  .ال��صية�املتعلقة�باملعامالت�املرتبطة�باإل�تال�ات
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  IAS2مقار�ة�املخزونات�ب�ن�النظام�املحاس���املا���ومعيار�املحاسبة�الدولية� ):21(ا��دول�رقم�

  �ختالفات  IAS2معيار�املحاسبة�الدولية�  وفق�النظام�املحاس���املا���  البيان

�عر�ف�

  املخزونات

�أصوال �املخزونات تمتلك�ا�: تمثل

�موج�ة �وت�ون �إطار��املؤسسة ��� للبيع

�ا��اري  ��نتاج��ستغالل �قيد �أو ،

�أو�لوازم� �أولية �أو�مواد �مماثل، بقصد

��نتاج� �عملية �خالل �لالس��الك موج�ة

� �تتمثل�أو �كما �خدمات، تقديم

�تقديم� �عملية �إطار ��� املخزونات

خدمات�����لفة�ا��دمات�ال���لم�تقم�

�املنتوجات� �باح�ساب ��عد املؤسسة

  .املناسبة�ل�ا

 :�عت���املخزون�أصال

�دورة� - �خالل �للبيع �بھ ��حتفاظ عند

 ؛ال�شاط�التجاري 

 ؛خالل�مرحلة�التص�يع�لغرض�البيع -

- � �مواد �ش�ل ��� ��ان �لوازم�إذا أو

�س��لك����عملية��نتاج�أو����تقديم�

  .ا��دمات

ال�توجد�اختالفات�

  جو�ر�ة

ت�لفة�

  املخزونات

�جميع� �املخزونات �ت�لفة �شمل

�املخزونات� �إليصال �املقتضاة الت�اليف

  :إ���امل�ان�و���ا��الة�ال���توجد�عل��ا

�املش��يات،��- �وتتضمن �الشراء ت�اليف

� �لالس��الك �القابلة واملصار�ف�املواد

 ؛...املرتبطة�باملش��يات�

�التحو�ل�- �مصار�ف�: ت�اليف ��� تتمثل

�املتغ��ة� ��خرى �و�عباء املستخدم�ن

�يمكن� �ال�� ��عباء �باست�ناء والثابتة

�لقدرة� �غ���أمثل �استعمال �ألي تحميل�ا

 �نتاج����املؤسسة؛

�املالية��- �املصار�ف �العامة، املصار�ف

�امل�س ��دار�ة ��ش�ل�واملصار�ف و�ة

  .مباشر�إ���املخزونات

�الشراء�- �ت�اليف�: ت�اليف �شمل

�والرسوم� �الشراء، �ثمن الشراء

��خرى� �والضرائب ا��مركية

�وأية� �والتحميل، �النقل ومصار�ف

�عالقة� �ل�ا �مباشرة �أخرى مصار�ف

 بحيازة

�وا��دمات� - �واملواد �التام املخزون

�التجاري،� �ا��صم �طرح �عد

 .��ة��خرى والت��يالت�والبنود�املشا

يمكن�أن��شمل�ت�لفة�الشراء�ت�لفة� -

فروق�تحو�ل�العملة�ال���تحدث�عند�

�بالعملة� �للمخزون �املباشرة ا��يازة

�املسموح� �النادرة �ا��االت ��� �جن�ية

�املحاس��� �املعيار �بدائل �حسب ��ا

�واملتعلق� �العشرون �و �ا��ادي الدو��

  . بآثار�التغ������أسعار�العملة��جن�ية

�التحو�لت�ا�- �ت�اليف�: ليف �شمل

�املباشرة� �الت�اليف �املخزون تحو�ل

�بوح ��جور�املتعلقة �مثل ��نتاج دات

��شمل�،املباشرة التحميل�املنظم� كما

�الصناعية� �املباشرة �غ�� للت�اليف

�عن� �نتجت �ال�� �واملتغ��ة الثابتة

 .تحو�ل�املواد�إ���بضاعة�تامة

ال�توجد�اختالفات�

  جو�ر�ة
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��خرى �- �الت�اليف� :الت�اليف تدخل

�عند� �فقط �املخزون �ت�لفة ��� �خرى

���� �املخزون �جعل �أجل �من تكبد�ا

  . ا��اليةوظروفھ�م�انھ�

قياس�ت�لفة�

  املخزونات

�أساس� �ع�� �إما �الت�اليف ��ذه تحسب

�أساس� �ع�� �وإما �ا��قيقية، الت�اليف

� �مسبقا �محددة الت�اليف�(ت�اليف

�القياسية �مراجع��ا�ا) املوحدة �تتم ل��

  .بانتظام�تبعا�للت�اليف�ا��قيقية

�ا��قيقية،� �الت�اليف �أساس �ع�� إما

�طر�قة� �استخدام �عمليا �يمكن أو

�التجزئة� �أو�طر�قة �املعيار�ة الت�اليف

�للوصول� �املخزون �ت�لفة �اح�ساب ��

�وتأخذ� �للمخزون، �تقر��ية �قيمة إ��

�باالعتبار�املستوى� �املعيار�ة الت�اليف

� �و�جور�العادي �واللوازم للمواد

�و�تم� �املس�نفدة، �والطاقة والفاعلية

�بصفة� �املستو�ات ��ذه مراجعة

�يتم� ��مر �استد�� �وإذا منتظمة

  .�عديل�ا�حسب�الظروف�السائدة

ال�توجد�اختالفات�

  جو�ر�ة

تقييم�

  املخزونات

  طر�قة�الوارد�أوال�صادر�أوال؛�-

  .الت�لفة�الوسطية�املر��ة�-
  أوال�صادر�أوال؛طر�قة�الوارد��-

  الت�لفة�املتوسطة�املر��ة؛�-

ال�توجد�اختالفات�

  جو�ر�ة

���اعتماد�مف�وم�الت�لفة�والقيمة�الصافية�لإلنجاز�أ��ما��IAS2اتفق�النظام�املحاس���املا���مع�معيار�املحاسبة�الدولية�

  .أقل�لتقييم�املخزونات

  .IAS2من�إعداد�الباحث،�باالعتماد�ع����ل�من�النظام�املحاس���املا���واملعيار�املحاس���الدو����:املصدر –

�الت�من   �نالحظ �أعاله �ا��دول �ومعيار�املحاسبة��وافقخالل �املا�� �املحاس�� �النظام �ب�ن ا��و�ري

� �عامال�إيجابيا�IAS2الدولية ��ذا �و�ش�ل �بي��ما، �جو�ري �أو�اختالف ��عارض �أي �الباحث ��ست�تج �لم �إذ ،

��ان� �الذي �والتفس��ي �التوضي�� �املستو��ن �نفس ��� �يكن ��خ���لم ��ذا �غ���أن �املا��، �املحاس�� للنظام

أ��ا��س�يل�،�والذي�تضمن�جملة�من�الشروحات�و�مثلة�ال���من�شIAS2عل��ما�املعيار�املحاس���الدو���

عملي���الف�م�والتطبيق�السليم�ن،�غ���أن�الباحث�يرى�أن�تقارب�النظام�املحاس���املا���مع�املعيار�املذ�ور�

�� �ال �ما��بالضرورة�ع��أعاله �و�و �ا��زائر�ة، �املحاس�ية �للب�ئة �املت�ناة �والتقييم �القياس �قواعد مالئمة

  .س�ناقشھ�الباحث����املبحث�املوا��

  

  

  

  



 التطبيقية التحليلية الدراسة: الرا�ع الفصل

209 
 

  التوحيد�املحاس���ب�ن�النظام�املحاس���املا���ومعاي���املحاسبة�الدولية): 22( ا��دول�رقم

  السيطرة�ال�لية: نوع�الرقابة

 IFRS10معيار��بالغ�املا���الدو���  النظام�املحاس���املا���  البيان

�سمية�

  الشركة
  الشر�ات�التا�عة  )الفروع( الشر�ات�التا�عة

  

الرقابة�أو�

  النفوذ

� �القدرة �املالية��� �السياسات ��� �التحكم ع��

�ع��� �ا��صول ���دف �ما �لشركة وال�شغيلية

  .منافع�من�أ�شط��ا

�غ����- �أو �مباشر ��ش�ل ��م �الشركة امتالك

�التا�عة(مباشر� �الشر�ات �خالل �يز�د�)من �ما ،

  من�حقوق�التصو�ت�لشركة�ما؛�%50عن�

�التصو�ت��- �حقوق �نصف ����أك���من التحكم

  �ثمر�ن��خر�ن؛تطبيقا�التفاق�مع�املس

�أعضاء��- �أغلبية �أو�عزل �لتعي�ن �سلطة وجود

  �يئة��دارة؛

�وال�شغيلية��- �املالية �السياسات ��� التحكم

  لشركة�ما�بموجب�القانون��سا���؛

-����� ��صوات �أغلبية �جمع �ع�� �القدرة وجود

  .اجتماعات��يئة��دارة

  :كما�ي���IFRS10عرف�ا�املعيار�

نظ����ا�التا�عة�عندما�تحقق��سيطر�الشركة��م�ع���

 :ما�ي��

 السلطة�ع���الشركة�التا�عة؛�-

-���� �حقوق �لد��ا �أو �لـ، �من���عرض �متقلبة عوائد

 ارتباط�ا�بالشركة�التا�عة؛

�ا�- �الشركة �ع�� �سلط��ا �استخدام �ع�� لتا�عة�القدرة

  ؛للتأث���ع���مبلغ�عوائد�ا

من�(امتالك�الشركة��م��ش�ل�مباشر�أو�غ���مباشر��-

من�حقوق��%50،�ما�يز�د�عن�)خالل�الشر�ات�التا�عة

  التصو�ت�لشركة�ما؛

القدرة�ا��الية�ع���توجيھ���شطة�ال���تؤثر��ش�ل��-

  جو�ري�ع���عوائد�الشركة�التا�عة؛

-�� �التا�عة �الشر�ات �ع�� �السلطة ك�سب
ُ
�ش�ل�-ت

من�حقوق�التصو�ت�املمنوحة�بموجب��-مباشر�وفقط

��س �مثل �ملكية �حقوق قوم�أدوات
ُ
�ت �أن �و�مكن �م،

�تلك� �حيازة �من �التصو�ت �حقوق �ا��سبان ��� باألخذ

  .�س�م

طر�قة�

  التوحيد
  الت�امل�الشامل  الت�امل�الشامل

  .السيطرة�ال�ليةبخصوص��IFRS10املعيار�ب�ن�النظام�املحاس���املا���و �ناك�توافق�جو�ري�

  ش��كةالسيطرة�امل: نوع�الرقابة

 IFRS11معيار��بالغ�املا���الدو���  النظام�املحاس���املا���  البيان

�سمية�

  الشركة
  الشر�ات�املش��كة  الشر�ات�املش��كة

الرقابة�أو�

  النفوذ

���الرقابة�املش��كة�ل�شاط�اقتصادي�بموجب�

  اتفاق��عاقدي

�أو�أكـ���ف��ا� �لطرفـ�ن �ي�ون �ال�� ��� �املش��كة الشركة

� �وتمتلك �مش��كة، �املش��كة�سيطرة السيطرة

 :ا��صائص�التالية

 ؛�طراف�مقيدة�ب��ت�ب��عاقدي  -

�تلك� - �من �أك�� �أو �طرف�ن �التعاقدي �ال��ت�ب يمنح
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  .شركة�املش��كة�طراف�سيطرة�مش��كة�ع���ال

طر�قة�

  التوحيد
  طر�قة�املعادلة  الت�امل�ال�س��

  .السيطرة�املش��كةبخصوص��IFRS11املعيار�ب�ن�النظام�املحاس���املا���و �ناك�توافق�جو�ري�

  التأث���امل��وظ: نوع�الرقابة

 IAS28معيار�املحاسبة�الدولية�  النظام�املحاس���املا���  البيان

�سمية�

  الشركة
  املسا�مات  املسا�مات

الرقابة�أو�

  النفوذ

�ا��االت� ��� �امل��وظ �التأث�� �وجود يف��ض

 : التالية

�أو�غ����- �املباشرة �ا��يازة �لـ أو�% 20املباشرة

 أك���من�حقوق�التصو�ت؛

 التمثيل�����ج�زة�املس��ة؛�-

�السياسات� - �إعداد �عملية ��� املشاركة

 �س��اتيجية؛

�البالغة،� - ���مية �ذات �التجار�ة املعامالت

�إطارات� �تبادل �أو �أسا��� �تق�� �إعالم وتبادل

  .ومس��ين

�قرارا ��� �املشاركة �ع�� �القدرة ��و �امل�م ت�التأث��

�ف��ا،� �املس�ثمر �للشركة �وال�شغيلية �املالية السياسة

أو�سيطرة�مش��كة�ع���تلك��لية،��ولكنھ�ل�س�سيطرة

� �ا��االت�السياسات، ��� �موجود �التأث�� ��ذا و��ون

  :التالية

-�� �لـ �أو�غ���املباشرة �املباشرة أو�أك���من�% 20ا��يازة

 حقوق�التصو�ت����الشركة�املس�ثمر�ف��ا؛

�الدليل�- �قبل��-عادة- ُيقام �من �تأث���م�م، �وجود ع��

 :الشركة،�بواحد�أو�أك���من�الطرق�التالية

�حاكمة��- �ج�ة �أي �أو��� ��دارة، �مجلس ��� التمثيل

 معادلة،����الشركة�املس�ثمر�ف��ا؛�

�ذلك��- ��� �بما �السياسات، �وضع �عمليات ��� املشاركة

�أو� ��ر�اح �توز�عات ��شأن �القرارات ��� املشاركة

 �خرى؛ التوز�عات

�الشركة��- �ب�ن �ال�س�ية ���مية �ذات املعامالت

 والشركة�املس�ثمر�ف��ا؛

  .تبادل�املوظف�ن��دار��ن�أو�تقديم�معلومات�فنية�-

طر�قة�

  التوحيد
  حقوق�امللكيةطر�قة�  الت�امل�عن�طر�ق�الت�افؤ

  .بخصوص�التأث���امل��وظ��IAS28ناك�توافق�جو�ري�ب�ن�النظام�املحاس���املا���واملعيار�

��:املصدر – �الدو�� �واملعيار�املحاس�� �املا�� �املحاس�� �النظام �من ��ل �ع�� �باالعتماد �الباحث، �إعداد ومعيار��IAS28من

دور�وأ�مية�إعداد�وعرض�،�خملول�محمد�بلقايد�وأحمد�قايد�نور�الدين،�IFRS11و��IFRS10بالغ�املا���الدولي�ن�

�املجمعة �املالية ��القوائم �للتقار�ر�املالية �املعاي���الدولية �متطلبات �ال�شر�عية�-وفق �النصوص �مع �مقارنة دراسة

  .294-293،�ص�2020،�ا��زائر،�1،�العدد�5،�مجلة�آفاق�للعلوم،�املجلد�-واملحاس�ية�ا��زائر�ة

�ا   �خالل �املحاس���من �النظام �من ��ل �ب�ن �جو�ر�ا �ا��سابات �توحيد �توافق �نالحظ �أعاله ��دول

ص�بھ��ا،�وتتمثل�الفروقات�أساسIAS/IFRSاملا���ومعاي���املحاسبة�الدولية�
ُ

���تباين�الكم�املعر���الذي�خ
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�من ��عقيدا �وأقل �أك���شموال�وتفصيال�وشرحا، ��انت �املعاي���الدولية �أن �إذ �نص�ما، ��� النظام��املوضوع

املحاس���املا��،�و�رى�الباحث�أن��ذا�التوافق�الفكري�يمثل�عامال�إيجابيا����تقر�ب�املمارسات�املحاس�ية�

  .ت�من�نظ����ا�الدولية،�و�و��مر�الذي�سي�ون�لھ�تأث���إيجا�ي�حت��اباسملتعلقة�بتوحيد�ا��ا��زائر�ة�ا
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  ب�ن�النظام�املحاس���املا���ومعاي���املحاسبة�الدولية�شك���طار�ال: املطلب�الثا�ي

�النظام�   �تقييم �ع�� �الباحث �عل��ا �اطلع �وال�� �باملوضوع �املتعلقة �السابقة �الدراسات ��ل ركزت

� �املا�� �املحاس�� �مق�ع��اعتمادا �خالل �من �وذلك �الفكر�ة، �النظر �والتقييم�وج�ة �للقياس �طرقھ ارنة

معاي���املحاسبة�الدولية،�متناسي�ن�مقارنة��طار�الشك���ل�ذا�النظام�ق�ما�يقابل�ا�وفب�وال���يل�أساسا

�ال�تقل� �املا�� �املحاس�� �للنظام ��طار�الشك�� �ضبط �عملية �أن ��عت���الباحث �إذ �املعاي��، �ذات �مع املح��

�الدو��، �املحاس�� �املرجع �مع �الفكري �التقارب �عن �ال�أ�مية �خالل �مقارنة�ومن �سنحاول �املوالية نقاط

  .مختلف���عاد�املش�لة�ل�ذا�ا��انب�الشك��

  جمود�النظام�املحاس���املا������ظل�التحديث�املستمر�ملعاي���املحاسبة�الدوليةإش�الية�: الفرع��ول 

  � �أبرز �أحد �املستمر�ن �والتحي�ن �التحديث �إش�الية �بالنظام���ختالالت�عد �املرتبطة ال�ي�لية

�معاي���املحاس�ففي�ح�ناملحاس���املا��،� �معاي���محاس�ية�جديدة�أن�مجلس بة�الدولية�قام�بإصدار�عدة

� ��عد �موجودة �وتفس���أخرى �أن�2010وإلغاء �نجد �ح���التطبيق، �املا�� �املحاس�� �النظام �دخول �تار�خ

للنظام��1بإصدار��عض��راء�التفس��ية�والتكميليةاكتفت� �ختصاصال�يئات�املحاس�ية�ا��زائر�ة�ذات�

،�و�و�ما�جعل�دون���و��ا�إ���معا��ة��ختالالت�الفكر�ة�ال����عا�ي�م��ا��ذا�النظاماملحاس���املا���فقط،�

�ال �امل�سارعة �املحاس�ية �والتطورات �التغي��ات ��خ���معزوال�عن ��ذا �العمن ��ش�د�ا �العشر�ة��� ��� الم

  .�خ��ة

�و�    �التعليمات �بإصدار��عض �ا��زائري �املشرع ��ذا�قام �وتطبيق �ف�م ��س�يل ���دف �املكملة راء

واملتضمنة�للمالحظات�املن��ية��2009أكتو�ر��29الصادرة�بتار�خ��2ف�انت�أوال�م�التعليمة�رقم�النظام،�

املتعلقة�بالتطبيق��ول�للنظام�املحاس���املا��،�وصوال�إ���الرأي�التوضي����خ���حول�التقييم�و�ع��اف�

�واملصر  �القروض �وعروض �والصادر�بتار�خ �الصلة، �ذات �املمارسات��08/10/2019وفات �توحيد ���نة عن

  .املحاس�ية�وال��اعات�امل�نية

يرى�الباحث�أن�جملة��صدارات�ا��زائر�ة�ال���تلت�صدور�النظام�املحاس���املا���تبقى�غ����افية�  

وملواكبة�التطورات�املحاس�ية�امل�سارعة�ملعا��ة��ختالالت�الفكر�ة�ال����عا�ي�م��ا��ذا�النظام�من�ج�ة،�

��ذا� ��� �ا��زائري �املحاس�� �تأخر�النظام �إظ�ار�مدى �س�يل �و�� �أخرى، �ج�ة �من �العال�� �املستوى ع��

�أو� �أو�ألغيت �ُحدثت �املعاي���ال�� ���ملة �زمنية �مقارنة �إجراء �املوا�� �ا��دول �خالل �من �سنحاول ا��انب،

  .ملا���ودخولھ�ح���التطبيق��اصدور�النظام�املحاس��ذمن�اس�بدلت

 

 

                                                           
1 LES SEPT NOTES METHODOLOGIQUE D’APPLICATION DU SCF. 
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املعاي���املحاس�ية�الدولية�من�ناحية��عض�مقارنة�ب�ن�النظام�املحاس���املا���و : )23(رقم�ا��دول�

  التحديث

  اسم�املعيار  رقم�املعيار

سنة�

�صدا

  ر

سنة�آخر�

  �عديل

النظام�املحاس���

  املا��

IAS 1 2التعليمة�رقم��.1  2021  1975  عرض�القوائم�املالية�

الصادرة�بتار�خ�

29/10/2009�

واملتضمنة�للمالحظات��

املن��ية�املتعلقة�

بالتطبيق��ول�للنظام��

املحاس����املا��،�حيث��

و��ت��طر�قة�

معا��ة��جميع��

عناصر�الكشوفات�

 .املالية

عدة�آراء�تكميلية��.2

وتفس��ية�صادرة�عن�

املجلس��الوط����

للمحاسبة�و�عض��

ملختصة�ال�يئات��ا

�خرى،����صورة�

��نة�توحيد�

املمارسات�املحاس�ية��

وال��اعات��امل�نية�ال���

أصدرت�بتار�خ�

08/10/2019 

رأيا�حول�التقييم��

و�ع��اف��وعرض�

القروض�واملصروفات�

  .ذات�الصلة

�عت���التعليمات��.3

و�راء�الصادرة�

بخصوص�النظام�

IAS 2 2005 1975  تقييم�املخزون�وعرض�قوائم�ا��رد 

IAS 7 2016  1975  قائمة�التدفقات�النقدية  

IAS 8 
�التقديرات� ��� �والتغي��ات �املحاس�ية السياسات

  )معدل( و�خطاء
1993 2021 

IAS 10 2005 1999  )معدل( �حداث�الالحقة�لتار�خ�امل��انية�العمومية 

IAS 12 2021  1979  املحاسبة�عن�ضر�بة�الدخل  

IAS 16 2020  1982  املحاسبة�عن�املمتل�ات�والتج���ات�واملعدات  

IAS 19 2018  1983  قاعداملحاسبة�عن�منافع�الت  

IAS 20 
� �عن �و�فصاح �ا���ومية �املنح املساعدات�محاسبة

   ا���ومية
1982 2008 

IAS 27 2014  1989  القوائم�املالية�املوحدة�و�نفرادية  

IAS 37 2020 1998  املخصصات�و�ل��امات�و�صول�املحتملة 

IAS 41 2020  2000  الزراعة  

IFRS 1 2020  2004  تب���معاي���التقار�ر�املالية�الدولية�للمرة��و��  

IFRS 2 2016 2005  أساس�الس�م�الدفع�ع��  

IFRS 3 2020 2005  اندماج��عمال 

IFRS 5 
�والعمليات� �للبيع، ���ا �املحتفظ �غ���املتداولة �صول

  غ���املستمرة
2005 2014 

IFRS 6 2006  استكشاف�املوارد�املعدنية�وتقو�م�ا - 

IFRS 7 2020  2007  �فصاحات: �دوات�املالية  

IFRS 8 2013 2009  ال�شغيليةالقطاعات� 

IFRS 9 2020  2013  �دوات�املالية  

IFRS 10 2015  2013  البيانات�املالية�املوحدة  

IFRS 11 2017  2013  ال��ت�بات�التعاقدية  

IFRS 12  2016  2013  �فصاح�عن�ا��صص����امل�شآت��خرى  

IFRS 13 2014  2013  القياس�بالقيمة�العادلة  

IFRS 14 2016  املؤجلة�النظاميةحسابات�  -  

IFRS 15 2018  إيرادات�ال�شاطات�العادية�من�العقود�مع�العمالء  -  
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IFRS 16 املحاس���املا���مجرد�  2021  2019  عقود��يجار

شرح�ل�ذا��خ��،�

و�ذلك�ف���ال��عت���

�عديال�يقابل�جملة�

التعديالت�ال���مست�

  .املعاي���املحاس�ية

IFRS 17 2021 2019  عقود�التأم�ن  

�ع�� :املصدر – �باالعتماد �الباحث �إعداد ��طالع www.ifrs.org :من �محمد�AM00:36 08/09/2021: تار�خ �وفراس ،

،�مجلة�مع�د�العلوم�-رؤ�ة�تحليلية�نقدية- تقييم�النظام�املحاس���املا������ظل�املرجعية�الدولية�و�الر���تيجا�ي،�

  .626،�ص2020،�ا��زائر،�1،�العدد��23قتصادية،�املجلد�

�أعاله�نالحظ�   �ا��دول �م�16أن�من�خالل ين�عند��انوا�موجودالذين��عيارا�معيارا�من�الـعشرون

،�و���سنة�بداية�تطبيق�النظام�املحاس���املا��،�2010قد�عدلوا��عد�سنة��صدور�النظام�املحاس���املا��

وألغيت��عض�املعاي���وتم�إعادة�تحدي��ا�ال�حقا،� معاي���محاس�ية�جديدة��عد��ذه�الف��ة،�8كما�صدرت�

بقي�النظام�املحاس���املا���جامدا�بدون�أي��ب�نمااملحاس�ية�الغ���واردة����ا��دول�أعاله��عد��ذا�التار�خ،�

�الدولية �معاي���املحاسبة ��� �ا��اصلة �التطورات �مع �تتوافق �الدراسات��عديالت �معظم �نداء �رغم �و�ذا ،

�مع� �الدولية، �املحاس�ية �املتطلبات �وفق �النظام ��ذا �تكييف �إعادة �بضرورة �امل�ني�ن �والفاعل�ن ��اديمية

�املحاس� �الواقع �مراعاة �تطبيق�ضرورة �يناسب �الذي ��خ���بالش�ل ��ذا �وتكييف �ج�ة، �من �ا��زائري �

مة�وال�شر�عات�ا��بائية��ش�ل�خاص�من�ج�ة�أخرى،�النظام�املحاس���املا���دون�أن�يتعارض�مع��نظ

  .ي��ز�إش�الية�التحديث�والتحي�ن�املستمر�ن�للنظام�املحاس���املا����اختالل�يرتبط���ذا��خ��ما�و�و�

يلعب�دورا��اما���� بجمود�النظام�املحاس���املا���وعدم�تحديثھاملتعلق���ختالليرى�الباحث�أن�  

فمن�خالل�املطلب�السابق�واملتضمن�ملقار�ة�ا��انب�املتعلقة�با��انب�الفكري�للنظام،���ختالالتظ�ور�

فعال��وافققد�ت�حاس���املا��أظ�ر�أن�النظام�امل�الفكري�ل�ذا�النظام�مقارنة�مع�معاي���املحاسبة�الدولية،

وأن��عض��ختالالت�ال���ظ�رت��عد�صدوره،��انت�ن�يجة� مع�املعاي���املوافقة�للعناصر�الواردة�ضمنھ،

لعدم�تحي�ن�النظام�وجعلھ��ساير�التغ��ات�ا��اصلة�ع���املستوى�الدو��،�و�و�ما�سوف�يز�د�من���م�

  . ال�وة�إن�لم��سارع�ا���ات�ا��زائر�ة�ذات��ختصاص�بتدارك��مر�سر�عا

  ���املا���ومعاي���املحاسبة�الدولية�طار�ال�يك���ب�ن�النظام�املحاس: الفرع�الثا�ي

ي�اد��طار�ال�يك���الذي�يقوم�عليھ�النظام�املحاس���املا���أن�ي�ون�منعدما،�إذ��عت����ذا��طار�  

� �و�شا �نفسضعيفا �مع ��باملقارنة �و�ش�ل �الدولية، �بمعاي���املحاسبة ��عرض��طار�ا��اص �سنقوم خاص

ال�يك���للنظام�املحاس���املا���مقارنة�بمعاي���املحاسبة�الدولية،�وذلك�أ�م�العناصر�ال���يفتقد�ا��طار�

  :من�خالل�ما�ي��
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– � �املا���غياب-املرجعية�امل�نية �املحاس�� �مؤسسة�معاي���املحاسبة�الدولية�: -مؤسسة�النظام �شرف

ومية،�إذ�تضم�ية�وغ���ح�و�عت����ذه�املؤسسة�غ���ر�ح ع����سي���جميع��مور�املتعلقة���ذه�املعاي��،

���طاقم�ا�العديد�من�الكفاءات�املحاس�ية�العاملية،�وتمثل��ذه�املؤسسة�العمود�الرئ��������ان�شار�

�املعاي��، ��ذه ��وتطور �الذي �املا�� �املحاس�� �النظام �عكس ����ة �ع���يفتقد �تقوم �مستقلة أو��يئة

�ا��زائر�ة، �املالية �وزارة �طر�ق �صدر�عن �النظام ��ذا �أن �حيث ��يئة�و ��سي��ه، �دون �صدوره �منذ �قي

�و�و �الوزارة، ��ذه �عن �أو�مستقلة �تا�عة ��انت �سواء �املالئم �الش�ل ��� �و�سو�قھ ��سي��ه �ع��  تقوم

أخرى،�و�عتقد��الباحث�أن�ع���الدولة�ا��زائر�ة��عي�ن��الذي�نتج�عنھ�عدة�اختالالت��ي�لية�ختالل�

�سي���النظام�املحاس���املا���والعمل�ع����،��غرضعن�وزارة�املاليةالصالحيات�والتمو�ل��يئة�مستقلة�

 معا��ة�اختالالتھ�الفكر�ة�والش�لية؛

– � �املكت�ية �املال�غياب-املرجعية �للنظام �الرسمي �املا��كتاب �معاي���املحاسبة�: -حاس�� �مؤسسة تقوم

� �كتب �ش�ل ��� �املحاس�ية �املعاي�� �من ��صدارات �و�شر �بطبع �رس��الدولية �طا�ع �وذات �منظمة

منذ��عن�النظام�املحاس���املا��،�الذي�بقي�املسئولون ،�و�و�ما�لم�يقم�بھ�بالش�ل�ن�الور���و�لك��و�ي

،�و�دعو�الباحث�إ���ضرورة�جمع�القوان�ن�املتضمنة�للنظام�املحاس���املا���������ش�لھ�املبع���صدوره

املا���بالش�ل�املوضو����ش�ل�كتاب�رس��،��عاد�فيھ�ترت�ب�وتنظيم�وترقيم�قواعد�النظام�املحاس��

 ؛والعم��،�وذلك��س�يال�لعملية��طالع�عليھ

– � �ا��ديثة �التواصل �عن-وسائط �املا�� �املحاس�� �النظام �ا��ديث �عد �التواصل عكس��:-آليات

وصفحات�رسمية�ع���وسائط�التواصل��معاي���املحاسبة�الدولية�ال���تتمتع�بموقع�إلك��و�يمؤسسة�

�ت �رس��، �إلك��و�ي �و�ر�د �وتتلقى��جتما�� �العالقة، �ذات ��طراف �مختلف �مع �خالل�م �من تفاعل

�وللمعاي �للنقاش �املطروحة �للمشار�ع �العكسية �التغذية ��ستع���م �كما �فعال، �مؤسسة�غ���املطبقة ل

�الدولية ��املعاي���املحاس�ية ��� ��ليات ��ذه �التعليمية��خبار�وال�شر�ات�شر�مختلف ،�والفيديو�ات

موقع��شاطھ�املتعلق���ذا�الشق�معدوما،�إذ�أنھ�ال�يملك�أية�عكس�النظام�املحاس���املا���الذي�يبقى�

���� �النظام ��ذا �بقي �إذ �إلك��و�ي، �أو�بر�د ��جتما�� �التواصل �وسائط �ع�� �رسمية �أو�صفحة رس��

� �جميع �عن ��عيد �القانو�ي، �الور�� �م��ا�ش�لھ ��ستفيد �أن �املمكن �من �ال�� �وال�شاطات النقاشات

�بتطبيقھ �بالنظام�امل�لفون �خاصة �تواصل �آليات �تخصيص �ع�� �تداركھ، �الباحث �يق��ح �ما �و�و ،

 خلق�مجال�للنقاش�الذي��س��دف�إثراء��ذا�النظام�وتصو�ب�اختالالتھ؛�املحاس���املا��،�ي�ون��دف�ا

صدر�النظام�املحاس���املا�������:- لنص�العر�ي�ونظ��ه�الفر����اختالف�املعني�ن�ب�ن�ا- �يئة�ال��جمة� –

�ش�ل�دوري����ا��ر�دة�الرسمية�ا��زائر�ة،�وال���تصدر�ا�الدولة�ا��زائر�ة��ش�ل�قوان�ن�تواترت�زمنيا

� �والفر�سية، �العر�ية �الفر�����باللغت�ن �ونظ��ه �العر�ي �النص �ب�ن �املع�� �اختالف �الباحث �الحظ إذ

للنظام�املحاس���املا��،�وذلك�راجع�ل�ون�أن�النص��ص���للنظام�املحاس���املا����ان�فر�سيا،�لتتم�

� �والقانوني�ن، �العام�ن �امل��جم�ن �طرف �من �العر�ية �اللغة �إ�� �املصط��ات�ال��جمة �ك��ة �ي��ر و�و�ما

كما�أدى��ذا�إ���اختالف�املع���وغموضھ�خاصة����ال���ة�العر�ية،�و�و��ختالل�الذي�القانونية،�
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�مل �املحاس�ي�ن،�يدعو�الباحث �و��اديمي�ن �امل�ني�ن �من �م�ونة �ترجمة ���نة �ت�ليف �طر�ق �عن عا��تھ

 .وذلك���دف�تجنب�ال�فوات�الفادحة�ال���ت�س�ب�ف��ا�ل��جمة�ا��رفية�ذات�ا��لفية�القانونية

ختام��ذه�ا��زئية�من�الدراسة،�يؤكد�الباحث�معاناة�النظام�املحاس���املا���من�ضعف�إطاره����  

�ذات� ��طراف �ملختلف �وصولھ �وس�ولة �وف�مھ �النظام �تطو�ر��ذا �عملية �ع�� �يؤثر�سلبا �و�و�ما ال�يك��،

السالفة�الذكر،�كما�ندعو�ع����ذه�الدراسة�إ���ضرورة�العمل�ع���تصو�ب��ختالالت�ال�ي�لية�العالقة،�

  .��حات�املذ�ورة�أعالهوذلك�باالعتماد�ع���املق

  طار�التنظيمي�ب�ن�النظام�املحاس���املا���ومعاي���املحاسبة�الدولية� : الفرع�الثالث

  � �الباحث �اليقصد �ذلك �����بعدباإلطار�التنظي�� �والتماثل �والتخصيص �وال��ت�ب �بالتنظيم املتعلق

إذ�يرى�الباحث�أن���عاد��ر�عة��طر�قة�عرض��ل�من�النظام�املحاس���املا���ومعاي���املحاسبة�الدولية،

كسب�النظام�موضوع�العرض�مقروئية�أس�ل،�وقابلية�للف�م�والتطبيق�من�جانب�مختلف�
ُ
سالفة�الذكر�ت

يث��عتقد�أن��ختالالت�ال����عا�ي�م��ا�النظام�املحاس���املا��،�ال�ترتبط��ش�ل��طراف�ذات�العالقة،�ح

� ��ختالالت ��ذه ��عض �إن �بل �النظام، �ل�ذا �باإلطار�الفكري �ل�ذا�ك�� �الغائب �باإلطار�التنظي�� ترتبط

�الذي�يجب�أن�يرتكز�ع�����ع �الذكر،�والالنظام، �السالفة �التنظيمية �الباحث��اد �من���قام باست�تاج�ا

  :خالل�مقار�ة�ا��لفية�التنظيمية�ملعاي���املحاسبة�الدولية،�وذلك�كما�ي��

تمتاز�معاي���املحاسبة�الدولية�ب�نظيم�زم���محكم�يتعلق�ب�ل�معيار�ع���حدى،�حيث�أن�: ُ�عد�التنظيم –

�ب �يقوم �خالل�ا �من �زمنية، �أ�داف �رزنامة �ضبط �ع�� �يداوم �الدولية �معاي���املحاسبة مناقشة�مجلس

مشا�ل�تطبيق�املعيار�وإم�انيات�تحس�نھ�وتحديثھ،�معتمدين����ذلك�ع���إشراك�جميع��طراف�ذات�

العالقة،�و�و��مر�الذي��عت���غ���موجود�تماما����حالة�النظام�املحاس���املا��،�الغ���مرتبط�برزنامة�

  تنظي���ل�ذا�النظام�املحاس��؛زمنية�تتضمن�التحديث�والتحس�ن،�و�و�ما��عت���اختالال�����طار�ال

،�إذ�يرمز�للمعاي���وعنوان�برمز�وصفي�ورقم�ترتي��يمتاز��ل�معيار�محاس���دو���: ُ�عد�ال��ت�ب�وال��قيم –

�بالرمز� �الدولية �معاي���املحاسبة ���نة �ع�د ��� �طرف�IASالصادرة �من �يرمز�للمعاي���الصادرة �ب�نما ،

� �الدولية �معاي���املحاسبة �مختلف�IFRSمجلس �التمي���ب�ن ��غرض �ترتي�� �برقم �الرمز�السابق �و��بع ،

املعاي��،�إضافة�للعنوان�الذي��عكس�مضمون��ل�معيار،�و�و�ما��س�ل�ع���الباحث�ن�ومستعم����ذه�

� �املعلومات �عن �البحث �املحاس���املعاي���عملية �النظام ��� �و�و��مر�الغ���متاح �املعاي��، �ب�ن والتنقل

�ال  �والذي �القواعد��املا��، �عن �البحث �يجد �قد �إذ �وال��ت�ب، �التنظيم �أنواع �من �نوع �أي يرتكز�ع��

�بالعنصر� �و�و��مر�الذي��Xاملتعلقة �النظام، ��ذا �م��ا �ي�ش�ل �ال�� �القوان�ن �جميع ��� �بالبحث ملزما

 �ش�ل�عبئا�ع���عاتق�مختلف��طراف�ذات�العالقة؛

يختص�بموضوع�أو�جزء�من�موضوع���ل�معيار�محاس���دو���عن��خر�ب�ونھ�تم�� ي :التخصيصعد��ُ  –

���عدة�معاي����ع���س�يل�املثال،�وارد Xما�أو�مجموعة�من�املواضيع�املرتبطة،�فال�نجد�أن�املوضوع�
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���ش�ل�منظم،�و�و��مر�العم���الذي��ساعد�ما�موضوعا�محاس�ية�أخرى،�حيث�أن��ل�معيار�يخص�

�ا��انب�التنظي����افة��طراف�ذ ات�العالقة،����الوقت�الذي��عا�ي�النظام�املحاس���املا���من��ذا

 الذي�يراه�الباحث�م�ما����ز�ادة�قابلية�الف�م�والتطبيق�لدى�امل�لف�ن�و�طراف��خرى؛

�املعر�� – �الكم �وم�يوفر��ل�معيار�محاس���دو�� :ُ�عد�التماثل��� ��افيا �معرفيا يمكن�املطبق��وازناتكما

� �و�رافقھ �املعيار، �متطلبات �وتطبيق �ف�م �املواضيع��� �مع �الدولية �معاي���املحاسبة �مجلس و�تعامل

املحاس�ية��عدالة�وموضوعية،�عكس�املشرع�ا��زائري�الذي�فرق�ب�ن�الكم�املعر���املخصص�ملختلف�

املادية�واملعنو�ة�عكس��معت��ا�لألصول �العناصر�املش�لة�للنظام�املحاس���املا��،�فنجده�خصص���ما

�اختالال� ��ش�ل �و�و��مر�الذي �بالغة، �أ�مية �املالية �لألصول �أن �رغم �والبيولوجية، �املالية �صول

 .تنظيميا�حسب�وج�ة�نظر�الباحث

���مع�اار�التنظي���للنظام�املحاس���املحاول�الباحث�مقارنة��ط�،من�خالل���عاد�سالفة�الذكر    

�ملعا �ع���طار�التنظي�� ��طار�التنظي�� ��سمية �إطالق �أن �إذ �الدولية، �راج�ي���املحاسبة ���عاد ع��ذه

�التنظيمية �بضرورة��أل�مي��ا �الباحث �و�و��� �الدولية، �املعاي�� �أو �املحاس�� �النظام �إصدار �عملية ��

استدراك�املشرع�ا��زائري���ملة�النقائص�املشار�إل��ا�أعاله،�من�خالل�العمل�ع���ضبط��طار�التنظي���

  .للنظام�املحاس���املا���بالش�ل�الذي�يتوافق�مع�نظ��ه�الدو��

�الرا�ع �ا: الفرع �النظام �مرونة ��زمات �مواج�ة ��� �الدولية �ومعاي���املحاسبة �املا�� جائحة�-ملحاس��

  -كورونا�أنموذجا

�محاس���تلعب   �نظام �أي �عدمھ،�مرونة �من �نجاحھ ��� ��ام �مرتبط��دورا �املحاس�� �العمل �أن إذ

،�*ان�شار�جائحة��ورونا��2019ش�ل�وثيق�مع�مختلف�العناصر�املش�لة�للواقع،�وعرف�العالم���اية�سنة�

�من� �املحاس�� �الواقع �وع�� �ج�ة، �من �و�قتصادي �التجاري �ال�شاط �مستو�ات �ع�� �أثر�بالغ �ل�ا ��ان ال��

� ��خ���من �تأثر��ذا �حيث �أخرى، �وازدياد�ج�ة �التجار�ة، ���شطة ��� �التأكد �عدم �حاالت �ارتفاع ناحية

  .ع���التقديرات�ال��صية�للمحاسب��عتماد

ضرورة�تكيف��تعامل�مع�مخلفا��ا�املحاس�ية،ك�ا����ة����الحداثة�ا��ائحة�وعدم�امتالاستلزمت�  

� �مع �املحاس�ية �ا��ت��نظمة �ا��ائحة،الواقع ��ذه �فرضتھ �الذي �س�� � �معاي���املحاسبة� و�و�ما مجلس

� �خالل �من �ال�ساير�معھ، �ع�� �والعمل �مواكبتھ �إ�� �معاي���املحاسبة�لل تھمرافقالدولية �بتطبيق م�لف�ن

� �الدولية، ���وال�� ��خبار��تجلت �و�عض �ا��و�ر�ة �والتعديالت �التوج��ية �التعليمات �من ���ملة إصداره

�معاي��� ��عض �مست �ال�� �الدولية�عالمية �أبرز�املحاسبة �عرض �سنحاول �املوا�� �ا��دول �خالل �ومن ،

  .�جراءات�املتخذة�من�طرف�املجلس

                                                           
هو مرض معد يهاجم الجهاز التنفسي يسببه أحدث فيروس تم اكتشافه من ساللة فيروسات كورونا، والذي لم يكن معروفا قبل ظهوره  19- مرض كوفيد  *

  ، ليتحول بعدها إلى جائحة تؤثر على كل بلدان العالم2019وبداية تفشيه في مدينة ووهان الصينية مطلع ديسمبر 
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و�خبار��عالمية�الصادرة�عن�مجلس�معاي���أ�م�التعديالت�والتعليمات�التوج��ية�): 24(ا��دول�رقم�

  املحاسبة�الدولية����ظل�جائحة�كورونا

  �جراء�املتخذ�من�طرف�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية  التار�خ

  2020مارس��27

اتخاذ�القرار�بتأجيل�العديد�من�التعديالت�الضيقة�النطاق�ع���املعاي����الدولية�لإلبالغ�املا��،�

� �من ��ان �وال�� �مارس �من �املمتدة �الف��ة ��� ��شر�ا �مع��2020املزمع �السنة، �نفس �من �ماي إ��

  .�IFRS 9شر�مواد��عليمية�وتوضيحية�حول�تطبيق�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���

  2020أفر�ل��1
�عالن�ع���أن��ل��جتماعات�املقرر�إجرا��ا����ش�ر�أفر�ل،�ستجرى����مواعيد�ا�ع���تقنيات�

  .عن��عد�جتماعات�

  .�IFRS 16شر�مواد��عليمية�وتوضيحية�حول�تطبيق�املعيار�الدو���لإلبالغ�املا���  2020أفر�ل��10

  2020أفر�ل��17

�جميع� �بالقبول �عل��ا �صوت �وال�� ��ق��احات �من �جملة �الدولية �معاي���املحاسبة �مجلس طرح

ف��ات��س�شار�ة�املتعلقة��عضاء��ر�عة�عشر،�وتتمثل��جراءات�املتخذة����تمديد�آجال�ال

  :بما�ي��

  ورقة�مناقشة�اندماج��عمال�و�فصاح�و�نخفاض����القيمة؛ –

�املالية� – �التقار�ر �إلعداد �الدولية �للمعاي�� �الشاملة �باملراجعة �املرتبطة �املناقشة ورقة

  للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة؛

من��شاط�مجلس�معاي���املحاسبة���بقاء�ع���إم�انية��عديل�ال��امج�الزمنية�املتعلقة�ب�ل –

  .الدولية�واملشار�ع�وال��امج�قيد�التنفيذ

  2020أفر�ل��30
�عالن�ع���أن��ل��جتماعات�املقرر�إجرا��ا����ش�ر�ماي،�ستجرى����مواعيد�ا�ع���تقنيات�

  .�جتماعات�عن��عد

  .�ورونا�جائحةل�املتعلقة�باملسائ: اجتماع�املجلس�الدو���ملعاي���املحاسبة�التكمي��  2020ماي��15

  2020ماي��28
� �رقم �املا�� �لإلبالغ �املعيار�الدو�� ��عديال�ع�� �الدولية �معاي���املحاسبة ،�IFRS 16أصدر�مجلس

  .وذلك�ح����س�ل�ع���املستأجر�ن�حساب�امتيازات��يجار�الناتجة�عن�جائحة��ورونا

  2020جو�لية��15
،�واملتعلق�بتص�يف��ل��امات�إ���IAS1تأجيل�تطبيق�التعديل�املرتبط�باملعيار�املحاس���الدو���

  .ال��امات�متداولة�وأخرى�غ���متداولة

  .طرح�مسودة�امتيازات��يجار�ا��اصة�بجائحة��ورونا�للنقاش�والتعليق  2021فيفري��25

،�مجلة�تنمية�حاسبة����ظل�املرجعية�املحاس�ية�الدوليةأثر�ان�شار�جائحة�كورونا�ع���املفراس�محمد،� :املصدر –

  .118-117،�ص�2021،�ا��زائر،�2،�العدد�16املوارد�ال�شر�ة،�املجلد�

اس��دف�الباحث�من�خالل�عرض�ا��دول�السابق�إبراز�مرونة�معاي���املحاسبة�الدولية،�من�خالل�  

��دف�إ���التكييف�مع�الوضع�املحاس���الغ���عمل�املجلس�املصدر�ل�ا�ع���القيام�ببعض��جراءات�ال���

،�بالش�ل�ال�ا���مألوف،�و�و��مر�الذي�لم�تقم�بھ�ا���ات�ا��زائر�ة�املسؤولة�عن�النظام�املحاس���املا��

���� �اضطراب �ع��ا �ترتب �وال�� ��ح��از�ة، ��جراءات �اتخاذ �إ�� �سارعت �ال�� �البلدان �ا��زائر�من �أن فرغم

�ضرورة�إ���تأثر�العمل�املحاس������ا��زائر�ع���غرار�بقيةبالار�ة،��مر�الذي�أدى�مستو�ات���شطة�التج

س��دف�و�شر��عض�التعليمات�ال����إجراء�اكتفت�بالعالم،�فإن�ا���ات�ا��زائر�ة�ذات��ختصاص��دول 
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�رونة�جزئيةمن�إظ�ار�مالنظام�املحاس���املا���مكن�التكيف�والتعا�ش�مع�الظروف��ست�نائية،��مر�الذي�

،�و�و�ما�يراه�الباحث�غ����افيا�إذا�ما�تمت�مقارنتھ�1ناتجة�عن�ان�شار�جائحة��وروناال���التعامل�مع��زمة�

  .بمعاي���املحاسبة�الدولية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                                           
  .CNCتم�إصدار��عض�التوج��ات�والتعلميات�التوج�ية�من�طرف�املجلس�الوط���للمحاسبة��1
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معوقات�تطبيق�النظام�املحاس���املا���املرتبطة�بالب�ئة�املحاس�ية�: املبحث�الثالث

  ا��زائر�ة

يرتبط�نجاح�النظام�املحاس���املا������تحقيق���داف�املرجوة�من�اعتماده�بجملة�من�العوامل�  

ال���يتعلق��عض�ا�بجودة��ذا�النظام�بحد�ذاتھ،�ب�نما�يتعلق�البعض��خر�بالب�ئة�املحاس�ية�ال���سيطبق�

�ليم�للنظام�املحاس���املا��،�ا،�إذ��ش�ل�الب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة�عامال�م�ما����عرقلة�التطبيق�السف�

فرغم�أن��ذا��خ���تقارب�مع�معاي���املحاسبة�الدولية�املطبقة����تار�خ�صدوره،�إال�أن�امل�لف�ن�وجدوا�

�و�طبيعة� �النظام، �ل�ذا �والشك�� �الفكري ��طار�ن �من �ب�ل �تتعلق �ومعوقات �مشا�ل �عدة �أمام أنفس�م

د�أبرز�عناصر�ا�منذ�عام�تطبيقھ��ول،�و�غية�است�تاج�جملة�أحالب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة�ال����عت��ون�

��عرض� �سنقوم �املا��، �املحاس�� �للنظام �السليم �التطبيق �ع�� �واملؤثرة �الب�ئة ���ذه �املتعلقة املعوقات

  :العناصر�التالية

  واقع�الب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة: املطلب��ول 

بيقھ�يحول�ب�ن�النظام�املحاس���املا���وتط�اا��زائر�ة�عائقاملحاس�ية�الب�ئة�تركيبة�وطبيعة� �ش�ل  

رتباط�املحاسبة��عدة�عوامل�أخرى،�أ�دافھ،�حيث�أشارت�عدة�دراسات�ال �السليم�الذي�يمكنھ�من�تحقيق

وترتبط�الب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة�بالنظام�املحاس���املا���أيضا،�من�خالل��ون�أن��ذا��خ����عت���نظاما�

���مختلف�م�ونات�الب�ئة�املحاس�ية،�ف�و�يؤثر�و�تأثر�بالتغ��ات�ال���تمس��ذه�الب�ئة،�كما�يتأثر�ع�امنفتح

�الب�ئة� �م�ونات �أ�م �وتتمثل �ا��زائر�ة، �املحاس�ية �الب�ئة ��عرفھ �الذي �والواقع �التغ��ات �بذات تطبيقھ

   :املحاس�ية�ا��زائر�ة�من�العوامل�التالية

  واملا���املحاس�ية�ا��زائر�ة�من�املنظور��قتصاديالب�ئة�واقع�: الفرع��ول 

  � ��قتصادية �الطبيعة �ذات �العوامل �تلك �العنوان، ���ذا �الباحث �و�قصد �ارتباط�واملالية �ل�ا وال��

�مباشر�با �النظام ��ذا �وتطبيقھ، �املا�� �املحاس�� �عامال لنظام �الوقت �نفس �و�شاط���عت����� �أداء ��� مؤثرا

  :،�و�ش�ل�عام�يرتبط�النظام�املحاس���املا���بالعناصر�التاليةواملالية�عناصر�الب�ئة��قتصادية

�عت���البورصة�ا��زائر�ة�مجرد��يئة�ش�لية�ذات� :- الش�لية�بورصة�ا��زائر - السوق�املالية�ا��زائر�ة –

وذلك�لضعف��شاط�ا�وقلة�وعدم�تنوع��وراق�املالية�تأث���منعدم�ع���الواقع��قتصادي�ا��زائري،�

بالبورصة�من�خالل���وءه�ل�ا����عمليات�و�رتبط�النظام�املحاس���املا���وا�عدام�التداول�املا���ف��ا،�

�القيمة� �لطر�قة �بال�سبة �وخاصة �املالية، �القوائم ��� �الواردة �وا��صوم �لألصول �والتقييم التحي�ن

�تطبي �ُ�ش��ط �ال�� �العادلة �سوق �وجود ����"�شط"ق�ا �الوحيدة �البورصة �توفره �ال �و�و��مر�الذي ،

ال���تبقى�معطلة�و�عيدة��ل�البعد�عن�الدور�الذي�من�املف��ض�أن�تلعبھ����تطبيق�النظام�ا��زائر،�

املحاس���املا��،�خاصة�فيما�يتعلق�بتوف���قاعدة�املعلومات�ال�افية�لطرق�التقييم،�و�عز�ز�موقف��ذا�
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�بورصة�ا��زائر�ة،�وذلك�وحيادية�يمكن�تأكيد�ش�لية�ا��دول�التا���ن��فصاح،�ومن�خاللالنظام�م

 2021لسنة�) أحدث�ثال�ي�عند�تحر�ر�الفرع( من�خالل�استعراض��شاط�البورصة����الثال�ي�الثالث

 :كما�ي��

  2021خالل�الثال�ي�الثالث�لسنة��بورصة�ا��زائر �مؤشرات��شاط): 25(ا��دول�رقم�

  2021جوان�  البيانات
جو�لية�

2021  
  2021أوت�   %التغ���

التغ���

%   

س�تم���

2021  

التغ���

%  

  -  13  -  13  -  12  13  عدد�أيام�التداول 

  133.3  189 50.61-  81  7.89  164  152  عدد��وامر

  68.06  3998120  82-  2378940  202.15  13213380  4373121  )دج(قيمة�التداول�

  22.18  3580  73.45-  2930  48.27  11034  7442  ��م�التداول 

  62.5  13  82.61-  8  170.59  46  17  عدد�الصفقات

  39  1  83.95-  0.62  194.87  3.83  1.30  املعدل�اليومي�للصفقات

املعدل�اليومي�لقيمة�

  )دج(التداول�
336393.92  1101115  227.33  182995  -83.38  307548  68.06  

تار�خ�/ www.sgbv.dz/ar/index.php املوقع�الرسمي�لبورصة�ا��زائر :من�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���:املصدر –

 .PM 17:49/  23/11/2021: �طالع

 2021املؤسسات�املدرجة����بورصة�ا��زائر�سنة�): 26(ا��دول�رقم�

 النوع اسم�الشركة الرمز

AUR ورا���. ف.ت.م�  سند�رأس�املال 

AOM سند�رأس�املال أوم�انفست 

ALL للتاميناتأليا�س�  سند�رأس�املال 

BIO سند�رأس�املال بيوفارم 

SAI سند�رأس�املال صيدال 

تار�خ�/ www.sgbv.dz/ar/index.phpاملوقع�الرسمي�لبورصة�ا��زائر�: من�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���:املصدر –

 .PM 17:49/  23/11/2021: �طالع

�ا��دول�ن   �خالل �البورصة،���نالسابق�من ��� �املدرجة �املؤسسات �قلة �ع�� �و�ؤكد �ش���الباحث

حيث�بلغ�معدل�الصفقات�اليومية����بورصة�ا��زائر�خالل�الثال�ي�الثالث�ف��ا،��التداول �ضعفإضافة�إ���

� �سنة � 2021من �%1.81حوا�� �من �املش�لة �البورصة ��ذه �ر�ود ��عكس �إذ �جدا، �ضعيف �و�و�معدل ،5�

استخدام�طر�قة�القيمة�العادلة�ال���ت�نا�ا�النظام�املحاس���املا��،�إضافة�مؤسسات�فقط،�و�و�ما��عيق�

إ�����رب�املؤسسات�الغ���مدرجة�����ذه�البورصة�ا��زائر�ة�الوحيدة�من��فصاح�بالش�ل�الذي�يتطلبھ�

 .النظام�املحاس���املا��
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�ا��زائري  – �إذ� :-العشوا�ي-غ���املستقر���قتصاد �ا��زائر�بالعشوائية، ��� ��قتصادي يتم���التنظيم

�عت���ا��زائر�من�البلدان�ال���لم�تحسم�انتما��ا��قتصادي��ش�ل�وا��،�فا��زائر�تقنيا�اس�بدلت�

النظام��ش��ا�ي�بالنظام�الرأسما��،����محاولة�م��ا�ملواكبة�التغ��ات��قتصادية�ال���عرف�ا�العالم�مع�

ا���،�غ���أن�الواقع��قتصادي�ا��زائري�يبقى��عيدا�عن��ف�ار�الرأسمالية،�حيث�إن���اية�القرن�امل

�و�و�ما� ��سي���وتخطيط�اقتصاد�ا، ��عض�املبادئ��ش��اكية��� �الزالت��عتمد�ع�� �ذا��ا �بحد الدولة

د�ش�ل�حالة�من�الفو����والعشوائية����الوضع��قتصادي�ا��زائري،�الذي��عا�ي�من�الت��م�امل��اي

� �امل��عة ��قتصادية �الب�ئة �غياب �ومن �حاسنو�ا، �خلق ��مر�الذي ��س�ثمار، �الع�� �من �س�ب�لة

� �ثقافة �كرس �و�و�ما �والفو���، �املتعامل�ن �أداء ���قتصادي�ن��رب �ظللواجبا��م، �ال��� دولة��سامح

� �ا��االت، ��ذه �مع �التعامل ��� �و�عت���و�سا�ل�ا �استحداث �أحد �املا�� �املحاس�� املحاوالت�النظام

التطورات�امل�سارعة�ال����عرف�ا�املحاسبة�ا��ديثة،�غ���أن��ذا�النظام�ال�����دف�ملسايرة�ا��زائر�ة�

الذي�أثر��ش�ل�سل���ع���اصطدم�بمعوقات�تتعلق���شاشة�وعشوائية�ال�ي�ل��قتصادي�ا��زائري،�

 .التطبيق�السليم�ل�ذا�النظام

��قتصادية�واقع – �الباحث�ن� :ا��زائر�ة�املؤسسات �عديد �مع �النقطة ��ذه �خالل �من �الباحث يتقاطع

� �بھ،�الذين �امل�لف �للوعاء �املا�� �املحاس�� �النظام �مالئمة �عدم �فرضية �امل�شورة �دراسا��م ��� طرحوا

�زائر�ة،��ش�ل�الشطر��ك���و�سا����امل�لف�بتطبيق�النظام�ا���قتصاديةخاصة�وأن�املؤسسات�

ختلف�ا��وانب�ال�سي��ية،�فباست�ناء�املؤسسات�العمومية�الكب��ة�وال����عا�ي�من�ماملحاس���املا��،�

�الصغ��ة� �وخاصة ��خرى �املؤسسات �معظم �أن �نجد �ال�سي��، ��� �وا��ودة �النوعية �من �بنوع تتمتع

� �ال���تمون �الذين �املالك �طرف ��س���من �العادة، ��� �العائلية �الصبغة �ذات �ا��اصة تماما�واملتوسطة

كما�باأل�عاد�ا��ديثة�ال���جاء���ا�النظام�املحاس���املا���ع���غرار��فصاح�والتقييم�بالقيمة�العادلة،�

� �قانو�ي �إل��ام �أنھ �ع�� �النظام �ل�ذا ��وجبا�يينظرون �ما �و�و �ب�ية�فقط، �بضعف �الباحث يفسره

�امل �ثقة �ا�عدام �إ�� �إضافة �املحاس�ية، �للثقافة �وافتقاد�ا �ا��زائر�ة، �املصا���املؤسسات ��� الك

ا��بائية،��مر�الذي�يدفع�م�لل��رب�من�تطبيق�النظام�املحاس���املا���الذي�يقود�إ���إظ�ار�الن�يجة�

    .ا��قيقية�للمؤسسات،�و�و�ما��عت���عائقا�من�عوائق�الب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة

  ثقا���و�جتما��واقع�الب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة�من�املنظور�املحاس���ال: الفرع�الثا�ي

�عت���املحاسبة�من�ب�ن�العلوم��جتماعية�ال���ي�ون�ل�ا�أثر�وتأثر�ع���مدى�ا�����ا��غرا���الذي�  

�املحاس�ية �الب�ئة �فإن �وعليھ �خاللھ، ��ا��زائر�ة�تمارس �و�جتماعية، �الثقافية �لتأث���العوامل ال���تخضع

  :تتمثل�أبرز�ا�فيما�ي��

�الدر �:الثقافة – �ا�تمام �املحاس�يةازداد �وذلك��الثقافية�با��وانب�اسات �الدراسة، �محل للمجتمعات

�ترتبط� ��خ��ة ��ذه �وأن �خاصة �املحاس�ية، �املمارسات �ع�� �املؤثرة �العوامل �ب�ن �من باعتبار�ا

بالتقديرات�املحاس�ية�ال���ي��أ�ل�ا�املحاسب����حالة�عدم�وجود�سياسة�محاس�ية�صر�حة،�فيقوم�
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� �و�خالقية، �والدي�ية �الثقافية �خلفيتھ �من �عادة �ت�بع ���صية، �وأح�ام ��تجاه�بتقديرات ��ذا و��

املؤسسات�ف��ا��ش�ل��إفصاحنجد�أن��عض�املجتمعات�تميل�للمشاركة�و�فصاح�و�و�ما�يؤثر�ع���

�وال �للمحافظة �تميل �ال�� �املجتمعات �عكس �كتمانإيجا�ي، �ا��زائري �و�عت���املجتمع �املج، تمعات�من

،�إضافة�عليھ��ش�ل�أقل�مما����ممتل�اتھ�ومحاولة�إظ�ار�اللتكتم�عن��ا،�إذ�يميل�الفرد�ف��املحافظة

�املجتمع ��ذا �أفراد �ب�ن �الثقة �نقص �و إ�� ��و�، �اما �ع�� ��ش�ل��عكس �املا�� �املحاس�� �النظام تطبيق

��قتصادية �املؤسسات �مالك �يميل �إذ �وعدم��سل��، �الن�يجة �تخفيض �ع�� �العمل �إ�� ا��زائر�ة

 .�فصاح�ال�ا��،�و�و�ما�ينعكس�ع���عمل�املحاسب��ش�ل�مباشر

�الكفءللعنصر�ال�شري�ا��ديثة�تحتاج�املمارسات�املحاس�ية� :�نالتعليم�والتكو�ن�املحاس�يضعف� –

خالل�مساره�التعلي���والت�و���،�وتكنولوجية،�وال���يك�س��ا�من� ومحاس�يةمالية��ارات�الذي�يتمتع�بم

�ا��زائر�ة �ا��امعة ��� �املحاس�� �التعليم �النظري �و�عا�ي �الشق �ع�� �املحاس�ية �ترك���املقاي�س مع��من

�مختلف� �مع �والتعامل �املحاس�ية، �التقنية �ممارسة �بكيفية �يتعلق �الذي �التطبيقي �للشق �ك�� إ�مال

�و�ما�يجعل�من�العنصر�ال�شري�امل�ون����ا��امعة�الوثائق�ا��بائية�املرتبطة�بالعمل�املحاس��،�وما�

 .اس�ية�فاقدا�للم�ارات�امليدانيةضمن�التخصصات�املح

عرف�القرن�املا����بداية�ظ�ور�مصط���املحاسبة��بداعية،�ال����ستغل�ا��:القيم��خالقية�والدين –

 �� �القيم �وتلعب ��طراف، �لبعض �خدمة �املؤسسات �نتائج �واقع �تز�يف ��� �والدي�ية�املحاسب خالقية

دورا�م�ما����ا��د�من�املمارسات�الغ���شرعية�من�ج�ة،�ب�نما�قد��ش�ل�ذات�القيم�عائقا�أمام��عض�

غياب��ذه�القيم�عن��يؤثر فيما�قد�املمارسات�املسموحة�محاس�يا�واملرفوضة�من�ناحية��ذه�القيم،�

قنيات�املحاس�ية،�وطبقا�للدين��سالمي�فإن�حياديتھ�ونزا�تھ�أثناء�ممارسات�الت�ع��املورد�ال�شري�

التجار�ة�واملالية�و�قتصادية�ال����شمل�ا�املحاسبة،�تخضع�لألح�ام�الشرعية�ال���تتعارض�التعامالت�

 .مع��عض�املمارسات�سالفة�الذكر،�و�و�ما�يؤثر�ع���تطبيق�القواعد�املحاس�ية�بالش�ل�املطلوب

تقييم�عالقة�النظام�املحاس���املا���بالقوان�ن� خالل�ية�ا��زائر�ة�منواقع�الب�ئة�املحاس�: الفرع�الثالث

  1وال�شر�عات�التجار�ة�وا��بائية

يمثل��ستقرار�السيا����و�نتظام�����عديل�القوان�ن�و�غي���ا�عامال�من�العوامل�ال����ساعد�ع���  

�ا� ��انت �ال�� �السنوات �وأورثت �املا��، �املحاس�� �للنظام �السليم �املخطط�التطبيق �خالل�ا �زائر�تطبق

�حيث� ��و��، �بالدرجة �وجبا�ي �قانو�ي �توجھ �ع�� �مب�ية �محاس�ية �وممارسات �ذ�نيات �الوط��، املحاس��

�ع��� �ملقاة �قانونية �ال��امات �من �ذلك ��� �ملا �خالصة، �جبائية �محاسبة �تمسك �ا��زائر�ة �املؤسسات �انت

طبيق��ان�لزاما�ع���املشرع�ا��زائري�أن�يقوم�بأقلمة�عاتق�ا،�و�مجرد�دخول�النظام�املحاس���املا���ح���الت

                                                           
�ظل�املرجعية�الدولية�فراس�محمد�و�الر���تيجا�ي،�: أنظر  1 ،�مجلة�مع�د�العلوم�-رؤ�ة�تحليلية�نقدية-تقييم�النظام�املحاس���املا�����

  .628ص،�2020،�ا��زائر،�1،�العدد��23قتصادية،�املجلد�
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ي�ي�ناسب�ومتطلبات�تطبيق��ذا�النظام،�ح���ال�يجد�ذمختلف�القوان�ن�وال�شر�عات�ا��بائية�بالش�ل�ال

  .امل�لف�نفسھ�أمام��عارض��ذا��خ���مع�القوان�ن�ا��بائية

  � �ومفا�يم �وفروض �بمبادئ �املا�� �املحاس�� �النظام �غ����تتوافقجاء �الدولية، �املعاي���املحاس�ية مع

أنھ�اصدم�بالواقع�القانو�ي�وا��با�ي�للمعامالت،�فأصبح��ذا�النظام�ال�يتمتع�باستقاللية�مطلقة����ظل�

�ال���يالت� �ببعض �تقبل �ال �الضرائب �فمصا�� �وا��بائية، �املحاس�ية �املعا��ت�ن �ب�ن �املوجود التعارض

�النظ �ملتطلبات �وفقا �املعدة �املحاس�ية�املحاس�ية �للن�يجة �قبول�ا �عدم �إ�� �باإلضافة �املا��، �املحاس�� ام

�خاضعة� �ن�يجة �إ�� �تتحول �ح�� �املحاس�ية �الن�يجة �تمر���ا �عديدة ��عديالت �تفرض �بل �جبائية، كن�يجة

�جبائيةوعمل�املشرع�ا��زائري�تقليص�ال�وة�املوجودة�ب�ن�النظام�ن�من�خالل�إصدار�نصوص��للضر�بة،

�2009و�2008رى�قديمة،�من�خالل�تضمن�قوان�ن�املالية�السنو�ة�والتكميلية�للسنوات�جديدة�وإلغاء�أخ

ا��د�من�التعارض�ب�ن�النظام�ن،� �ش�ل�خاص،�تداب���جبائية�مستحدثة���دف�إ���2017و�2011و�2010و

�املما �من �عشر�سنوات ��عد �ا��با�ي �ونظ��ه �املا�� �املحاس�� �النظام �ب�ن �قائما �الزال �التعارض �رسة�إال�أن

ولعل�من�ب�ن�أش�ر��مثلة�����ذا�ا��صوص،�مبدأ�أسبقية�الواقع��قتصادي�ع���املظ�ر�القانو�ي،�الذي�

ت�ناه�النظام�املحاس���املا���من��طار�املفا�ي���للمعاي���املحاس�ية�الدولية،�والذي�ال��عتد�بھ�من�طرف�

� ��عطي �الضر��ية �املصا�� �أن �حيث �ا��زائر، ��� �الضرائب �ع���مصا�� �للمعاملة �لإلطار�القانو�ي �ولو�ة

�قتصادي،�و�و�ما��ش�ل��عارضا�صر�حا�ب�ن�النظام�املحاس���املا���وال�شر�عات�ا��بائية،�و���ز���اواقع

�ذا��ختالف�ع����ذا�املبدأ����حالة�القرض��يجاري،�حيث�أن�النظام�املحاس���املا����سمح�ب���يلھ�

�إ�تال�ا �وإدراج ��صول، �الضر��ية�ضمن �القوان�ن �عكس �املالية، �الدورة �أعباء �املستأجر�ضمن ��صل ت

ال����سمح�بإدراج�إ�تال�ات��صول�ال���تملك�ا�املؤسسة�فقط،�كما�يختلفان����حالة�تصفية�املؤسسة،�

من�رأسمال�ا��جتما��،�غ����%75حيث�أن�القانون�التجاري�ا��ا���ينص�ع���تصفية�املؤسسة�إذا�فقدت�

�الن �وفقا�أن �املؤسسة �تصفية �وتتم �آلخر، �وقت �من �متغ��ا �عنصرا �املال ��عت���رأس �املا�� �املحاس�� ظام

للنظام����حالة�ال��ز�عن��سديد�الديون�فقط،�وتجدر��شارة�إ���أن��ختالف�ن�املاضي�ن��انا�ع���س�يل�

  .ال��سعنا�املقام�لذكر�ا��ا��صر،�حيث�توجد�اختالفات�أخرى املثال�ال 

اح�عالقة�النظام�املحاس���املا���بمختلف�القوان�ن�ذات�العالقة،�بتوفر�شروط�����ذه�يرتبط�نج  

�خ��ة،�من�خالل�محاولة�تكييف�ا�بالش�ل�الذي�ال�يتعارض�مع�النظام�املحاس���املا��،�و����ذا�الصدد�

�عناصر��طار�التص �جميع �مع �يتفق ��ش�ل �ا��بائية �للقوان�ن �إطار�تصوري �إعداد �بضرورة وري�نو���

للنظام�املحاس���املا��،�و�ذا���دف�القضاء�ع����ختالفات����املفا�يم�و��داف�واملبادئ،�مما��سا�م�

�ش�ل�أو�بآخر����تقليص���م�التعديالت����املخرجات�ال��ائية�املحاس�ية�أثناء�تحديد�الن�يجة�ا��اضعة�

  .للضر�بة
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  1الب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ةمعوقات�تطبيق�القيمة�العادلة����ظل�: الفرع�الرا�ع

����ذه�الطر�قة��ك���خدمة�ملتطلبات�مستعم���املعلومات�املحاس�ية،��و��ا��عطي�صورة�وفية�ت�ع  

�التار�خية� �الت�لفة �لطر�قة �كنقيض �ظ�رت �حيث �ل�ا، �ا��قيقي ��قتصادي �الوضع �و�عكس للمؤسسة

يتم�اف��اض�وجود�إم�انية�تبادل��صل�أو�القائمة�ع���اف��اض�ثبات�وحدة�النقد،�ففي�ظل��ذه�الطر�قة�

�املعني�ن ��ل��ام �وراغبة،��سو�ة �مطلعة �أطراف �لطر�قة��ب�ن ���سب �البديل �الطر�قة ��عت����ذه حيث

الت�لفة�التار�خية�باعتبار�ا�تز�د�من�ا��لول��ون�مف�وم�القيمة�العادلة�مرتبط�بمفا�يم�متعددة�و�طرق�

 .مدخل�السوق،�مدخل�الدخل،�مدخل�الت�لفة: ��ثالثة�مداخلحساب�مختلفة�وحديثة،�حيث�تقوم�ع�

 متماثلة، اعتماد�طرق�تقييم تقارب�النظام�املحاس���املا���ا��زائري�مع�معاي���املحاسبة�الدولية،���  

�أ��ا القيمة مصط�� تحت سماه الذي العادلة القيمة نموذج تب�� إذ �ع�� �عرف�ا �حيث املبلغ�: "ا��قيقية،

يتم�من�أجلھ�تبادل��صل�أو�خصوم�من��ية�ب�ن�أطراف�ع���دراية��افية�وموافقة�وعاملة�الذي�يمكن�أن�

�ي��"ضمن�شروط�املنافسة��عتيادية �القيمة�العادلة����املعاي���املحاس�ية�الدولية�كما  : "،�ب�نما�عرفت

بة�واملعرفة،�والت�افؤ�القيمة�ال���ع���أساس�ا�يمكن�مبادلة��صل�ب�ن�أطراف�با�ع،�مش��ي�يتوافر�ل�ا�الرغ

،�وتجدر��شارة�إ���أن��ذا�املف�وم�ا��ديث����طرق�التقييم،�ظ�ر�ألول�مرة�ضمن�معاي���" ���إتمام�املبادلة

،�وظ�ر��عد�ذلك�ألول�مرة����معاي���املحاسبة�الدولية�ضمن�املعيار�الدو���1975املحاسبة��مر�كية�سنة�

�تم�إصدار�معيار�التقار�ر�املالية�رقم�،�وتواصل�ظ�ور�ا�ضمن�ا1982سنة��16رقم� ملعاي���الدولية�إ���أن

�املرسوم�13 �ا��زائر�بموجب ��� �مرة �ألول �العادلة �القيمة �ظ�رت �ب�نما �العادلة، �القيمة �بقياس �املعنون ،

  .2008املؤرخ����سنة��08/156التنفيذي�رقم�

  � �املحاس�� �النظام ��� �العادلة �القيمة �ظ�ور �ب�ن �الزم�� �التفاوت �املعاي���املحاس�ية�رغم �و�� املا��

�مالحظة� �يمكننا �السابق�ن �التعر�ف�ن �خالل �ومن �متماثال، ��ان �النظام�ن ��� �مف�وم�ا �أن �إال الدولية،

اش��اك�ما����مقومات�التقييم���ذه�الطر�قة،�الال�ي�تتواجد�تقر�با�����ل��عار�ف�القيمة�العادلة�الصادرة�

  :مثل���عن�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية،�وتت

 املرجعية�إ���السوق؛ –

 شروط�املنافسة�العادية؛ –

 .أطراف�ل�ا�الرغبة����التبادل�وع���دراية�واطالع��افي�ن –

يرتبط�تطبيق�طر�قة�القيمة�العادلة����التقييم�بالشروط�السالفة�الذكر،�إذ�يف��ض�معيار��بالغ�  

،�أن�عملي���القياس�والتقييم�تتم�بمعاملة�منظمة�ب�ن�املشارك�ن����السوق����تار�خ�القياس�IFRS 13املا���

                                                           
�ظل�املرجعية�الدولية�فراس�محمد�و�الر���تيجا�ي،�: أنظر  1 ،�مجلة�مع�د�العلوم�-رؤ�ة�تحليلية�نقدية-تقييم�النظام�املحاس���املا�����
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�وف�م� �إطالع �وسعة �باالستقاللية �واملش��ين �البا�ع�ن �تمتع �إ�� �باإلضافة �ا��الية، �السوق �لظروف ووفقا

  .لد��م�لطبيعة�املعاملة�املقصود��سو���ا،�إضافة�إ���توفر�القدرة�والرغبة�إلتمام�املعاملة

�النظام�   �دخول �منذ �الباحث�ن �ا�تمام �ا��زائر�ع�� ��� �العادلة �القيمة �طر�قة �تطبيق حاز�موضوع

املحاس���املا���ح���التطبيق،��ذا��خ���اعت���طر�قة�القيمة�العادلة�طر�قة�مسموحة����التقييم،�إال�أن�

�صع �أمرا �الطر�قة ��ذه �تطبيق �من �جعل �ا��زائر�ة �املحاس�ية �الب�ئة �املعوقات�واقع �أ�م �ي�� �وفيما با،

  :املتعلقة�بتطبيق�القيمة�العادلة����ا��زائر

�من�شبھ�ا�عدام�����سواق�املالية،�فباست�ناء�بورصة� – �سوق�ما����شط،�إذ�أن�ا��زائر��عا�ي غياب

وجود�خ��اء�تقييم�ينو�ون� إ���صعو�ة��إضافة ا��زائر�الغ����شطة�تماما�ال�توجد�أية�بورصة�أخرى،

ق�تطبيق�القيمة�العادلة�يو�و�ما��عق�ال�شطة����تحديد�القيمة�العادلة�ملختلف�العناصر،�عن�السو 

 ���ا��زائر؛

قيام�جل�املؤسسات�ا��زائر�ة�بمسك�محاسبة�ذات�أغراض�جبائية�دون�مراعاة�مصا���املستخدم�ن� –

�و�ط �ج�ة، �من �ا��زائر��ن �واملحاسب�ن �املؤسسات �بذ�نية �املتعلق �و�و��ش�ال �الب�ئة��خر�ن، بيعة

�إ ��خ��ة ��ذه �تميل �إذ �أخرى، �ج�ة �من �ا��زائر�ة �للتغي��املحاس�ية �قابلي��ا �وعدم �الر�ود �و����� ،

 ب�ن الفصل ضرورة ع�� ،�من�خالل�حثھالدخل ضرائب حاسبةامل IAS12 املعيار�اعل�� ؤكدالنقطة�ال���ي

 ؛وا��باية املحاسبة

غ���قادرة�ع���ت�اليف�التقييم�وفق�طر�قة�القيمة�ضعف�املؤسسات�ا��زائر�ة�وصغر�معظم�ا�يجعل�ا� –

 العادلة،�وغ���م�تمة�بتحس�ن�جودة�املعلومات�املحاس�ية�الواردة����قوائم�ا�املالية؛

�معارف�م� – �وتجديد �امل�نية، �مستو�ا��م �لتحس�ن �تحيي�ية �بدورات �قيام�م �وعدم �املحاسب�ن ضعف

 .ا��اصلة����مجال�املحاسبةتطورات�العلمية،�يجعل�م�غ���قادر�ن��ع���مواكبة�ال

���ختام��ذه�ا��زئية�من�الدراسة،��ستطيع�ا��كم�بأن�عراقيل�وصعو�ات�تطبيق�طر�قة�القيمة�  

العادلة����ا��زائر،��عود�إ���عراقيل�تتعلق�بواقع�الب�ئة��قتصادية�واملحاس�ية�ا��زائر�ة��ش�ل�رئ����،�

�شطة�تتوفر�ف��ا�شروط�طر�قة��اا��زائر�ال�تملك�أسواقوال�تتعلق�بطبيعة�الطر�قة����حد�ذا��ا،�حيث�أن�

�ممكنة� �أخرى �بطر�قة �واس�بدال�ا �الطر�قة �بإلغاء �تقوم �أن �ا��زائر�إما �ع�� �يجب �لذلك �العادلة، القيمة

التطبيق،�أو�العمل�ع���توف���شروط�تطبيق��ذه�الطر�قة،�و�ذا�تجنبا�لتنا���مبدأ�الثبات�ومبدأ�ا��يطة�

  .ملبادئ�املحاس�ية��خرى وا��ذر�وغ���ا�من�ا
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�الث �ألج�زة�: ا�ياملطلب �الوطنية �املؤسسة ��� �املا�� �املحاس�� �النظام �تطبيق �واقع استعراض

  -سطيف- بالعلمة�AMCالقياس�واملراقبة�

�س��دف�الباحث�من�خالل��ذا�املطلب�تقديم�حالة�واقعية�عن�واقع�وأثر�تطبيق��ذا�النظام�ع���  

�من ��قتصادية، �ألج�زة��خالل�املؤسسات �الوطنية �املؤسسة �ع�� �وأثره �النظام ��ذا �تطبيق �حالة دراسة

� �واملراقبة �ا��الةبالعلمة�AMCالقياس ���صوصية �نظرا �املؤسسة ��ذه �واختار�الباحث �ج�ة،�، �وتم�� �من

،�إذ�أن�املؤسسة�محل�الدراسة��انت�رائدة����تحض���عملية��نتقال�للنظام�أخرى �من�ج�ة�التجر�ة�ف��ا

دورات�تدر��ية�وت�و��ية،�باإلضافة�املحاس���املا��،�من�خالل�تحض���ا�وت�و���ا�للمورد�ال�شري،�ع���إجراء�

��خ��ة ��ذه �ال�ل�ون �املؤسسات �ب�ن �ملتطلب�عمومية�عت���من ��ستجابة �ل�ا �يمكن �ال�� ��ذا�الكب��ة ات

�امل�لف� �الوعاء �اس�يعاب �مدى �تقييم �إم�انية �التطبيقية �الدراسة ��ذه �لنا �وت�يح �أخرى، �ج�ة �من النظام

  .بتطبيق�النظام�املحاس���املا���ل�ذا�النظام

ع���أسلوب�املعاينة�املباشرة،�وذلك�من�خالل�مشا�دة��اعتمد�الباحث�����ذه�الدراسة�امليدانية  

�ال��صية،� �املقابلة �أسلوب �إ�� �باإلضافة �الدراسة، �محل �املؤسسة ��� �املحاس�ية �س���املمارسات طرق

� �صوالذي �السيد �مع �م��لة �صوتية �مقابلة �إجراء �ع�� �فيھ �املحاسبة،�.اعتمدنا �قسم ��� �املسئول س

  .امل���املحاس���العملسنة�����31والذي�يمتلك�خ��ة�

   AMCتقديم�املؤسسة�الوطنية�ألج�زة�القياس�واملراقبة�: الفرع��ول 

�محل�   �املؤسسة �عن �مختصرة �فنية �بطاقة �بتقديم �سنقوم �امليدانية، �الدراسة �ملتطلبات استجابة

  :وذلك��التا���،الدراسة

   �AMCعر�ف�املؤسسة�الوطنية�ألج�زة�القياس�واملراقبة�: أوال

�إنجاز� �تقرر �سنة �املؤسسة �العلمة��1975ذه �مدينة �بھ �حظيت �الذي �التنموي �إطار�ال��نامج ��،�

� �سنة �من �بدءا �سونلغاز�بإنجاز�ا �مؤسسة ��،1976وتكفلت �سنة �إنجاز�ا ��� �التقدم �بلغ �سبة��1983وقد

�لتظ�ر�98% �سونلغاز�، �مؤسسة ��ي�لة �إعادة ��عد �الوجود �إ�� ��م(املؤسسة �بموجب�) املؤسسة وذلك

� �رقماملرسوم ��83-633 التنفيذي ��� �05/02/1983املؤرخ �الصناعات�، �وزارة �وصاية �تحت �أصبحت حيث

�و  �املؤسسة�دخلتالثقيلة، ���ذه ��� ��ستقاللية ��19/03/1989مرحلة �قدره �مال �،دج30.000.000برأس

مرة�دج،�وتجدر��شارة�إ���أ��ا�أصبحت�تا�عة�لشركة�سونلغاز�1.462.825.000: يقدر�حاليا�بـأصبح�الذي�و 

� �سنة �مطلع �2010أخرى �من�و ، �الفر�دة �املؤسسات �من �واملراقبة �القياس �ألج�زة �الوطنية �عت���املؤسسة

،�و�ذا�من�ناحية�ك�����م�ا�و�طبيعة��شاط�ا�،نوع�ا�ع���املستوى�الوط���بل�ح���ع���املستوى��فر�قي

�الصناعيو  �باملنطقة �الصنا�� �ومرك��ا �للمؤسسة �املقر��جتما�� �من ��ل �بوالية��وجد �العلمة �ملدينة ة

  .�كتار�مغطاة��4.5كتار�م��ا��13سطيف،�و����ع�املركب�الصنا���ع���مساحة�تقدر�بـ�



 التطبيقية التحليلية الدراسة: الرا�ع الفصل

228 
 

  وم�ام�ا�محل�الدراسة�أ�داف�املؤسسة: ثانيا

  : فيما�ي���AMCلمؤسسة�الوطنية�ألج�زة�القياس�واملراقبة�تكمن���داف�الرئ�سية�ل

 وأج�زة�القياس؛�تلبية�الطلب�الوط���من�منتوجات�العدادات - 

 خلق�صناعة�جيدة�وجديدة�خاصة����مجال�مي�انيك�الدقة؛ - 

 التصدير���لب�العملة�الصعبة�إ���الوطن؛ - 

 .توف���مناصب�الشغل�للتخفيض�من�البطالة� - 

وتقوم�املؤسسة�محل�الدراسة�بالبحث�و�ست��اد�والتصدير�و�سو�ق��نتاج�وتطو�ره،�خاصة��عد�

لدول��جن�ية�ال���سمحت�ل�ا�بصناعة��عض�منتجا��ا،�وال����انت�أن�تحصلت�ع����عض�الرخص�من�ا

�باملسار��سا���� �و�كتفاء �حشو�املحتوى �تجب �و�غية �مصنعة، �أو�نصف �مصنعة ��ستورد�ا املؤسسة

بالدراسة،��ش���إ���أن�قائمة��ل�الرخص�السالفة�الذكر،�ومنتجات�املؤسسة�وال�ي�ل�التنظي���املرتبط�

  .ع���ال��ت�ب�1)2(و) 1( املالحق�رقممستوى�موجودون�ع���

للتطبيق��ول�للنظام�املحاس����AMCتحض���املؤسسة�الوطنية�ألج�زة�القياس�واملراقبة�: الفرع�الثا�ي

  -��يئة�الب�ئة�املحاس�ية�للمؤسسة-املا���

بخطوات�اس�باقية�تتعلق��AMCألج�زة�القياس�واملراقبة��عموميةاملؤسسة�القام�املسئولون�ع���    

�أن� �إذ �املا��، �املحاس�� �النظام �إ�� �الوط�� �املحاس�� �املخطط �تطبيق �من �املحاس�� بالتحض���لالنتقال

استجابة�املؤسسة�للتغ��ات�املحاس�ية�ا��ديدة�أنا�ذاك��انت�سر�عة،�و�ش�ل�عام�تمثلت�أ�م�ا��طوات�

فيما��لتطبيق�السليم�للنظام�املحاس���املا�����س�يل�ضمان�ا�من�طرف�املؤسسة�محل�الدراسة�املتخذة

  :ي��

،��عاقدت�املؤسسة�محل�الدراسة�2007بمجرد�صدور�النظام�املحاس���سنة� :تكو�ن�املورد�ال�شري  –

� �دورات�مع �إجراء �خالل �من �عمال�ا، �ت�و�ن �ع�� �إشراف�ا ��غرض �املحاس�� �بالت�و�ن �خاصة مؤسسة

� �ملدة �الت�و�ن �ف��ة �وامتدت �أساسھ، �ع�� �العمل �وطر�قة �املا�� �املحاس�� �النظام �ف�م �حول �3تدر��ية

 و�و�ما�سا�م����سالسة��نتقال�املحاس������املؤسسة�محل�الدراسة؛سنوات�الحقة،�

�الط – �ح����لزامالتوجھ �دخولھ �قبل �املا�� �املحاس�� �النظام �لتطبيق �طوعيا��ال��مت :و�� املؤسسة

املخطط�املحاس���الوط���الذي��ان�إلزاميا�خالل�بمسك�محاس�ت�ن،��و���وفقا�ملتطلبات� 2009سنة�

�و��جراء��ذه�السنة،�والثانية�ترتكز�ع���النظام�املحاس���املا���الذي��ان�غ���إلزامي����تلك�السنة،�و 

 الذي�يثمنھ�الباحث،�والذي��ان�لھ�أثر�إيجا�ي�ع���تطبيق�النظام����السنة�املوالية؛

                                                           
  .املؤسسة�رخص��ستغالل�ال���تحصلت�عل��ا،�و AMCمنتجات�املؤسسة�الوطنية�ألج�زة�القياس�واملراقبة�) 1: (أنظر�امل��ق�رقم      1

 .AMCال�ي�ل�التنظيمي�للمؤسسة�الوطنية�ألج�زة�القياس�واملراقبة�) 2: (أنظر�امل��ق�رقم    
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سا�م��ذا� :مع�شركة�دراسات�محاس�ية�AMCاملؤسسة�الوطنية�ألج�زة�القياس�واملراقبة��عاقد� –

مرافقة�عناصر�القسم�املحاس���للمؤسسة�خالل�املراحل�التجر��ية�والرسمية��و���لتطبيق��جراء����

النظام�املحاس���ا��ديد،�إذ�أن�شركة�الدراسات�املحاس�ية�قامت�بإعداد�دليل�عام���ملة�املعا��ات�

ومن�ب�ن��ل�ا�عالقة�مباشرة�مع�حسابات�املؤسسة،املحاس�ية�املتغ��ة�بفعل��صالح�املحاس��،�وال���

املبادئ�التوج��ية�لف�م�النظام�املحاس���املا��،�تقييم�املخزون،�: ما�ي�� العناصر�ال���شمل�ا��ذا�الدليل

 ا��؛...شروط�ال���يل�وكيفياتھ،�أعمال�ا��رد�

�محل�الدراسة��� *الشركة��مدور� – �واملالية�واملحاس�ية��:مرافقة�املؤسسة �التنفيذية قامت�املدير�ة

� �بتار�خ ��م ��1مس�ندبإصدار��26/12/2010للشركة ��127من �عنوان �يحمل �أثر�"صفحة ���يص

�ا��ديد �املا�� �املحاس�� �النظام �إ�� �املادية�"�نتقال ��صول �ومحاسبة �تقييم �كيفيات �تضمن �حيث ،

� ��عمار��نتاجية �وسلم �واملالية، �إ��واملعنو�ة �إضافة �من�ل�ا، �ب�ل �املتعلقة املخزون،�: املعا��ات

�املنجزة� �العمليات ��جل، �طو�لة �العقود �التوحيد، �املؤجلة، �الضرائب �املوظف�ن، �امتيازات القروض،

  .ألطراف�ثالثة،�العمليات�بالعمالت��جن�ية،�البيانات�املالية

  � �ل�ا ��ان �وال�� �السابقة ��جراءات �جملة �ع�� �الباحث �لتطبيق�يث�� �املالئمة �الب�ئة ���يئة ��� دور

� �خ��ة �اك�ساب �و�عد �سبق، �ما ��ل �ورغم �إال�أنھ �املا��، �املحاس�� �بالنظام��10النظام �العمل ��� سنوات

�املحاس�ية� �الب�ئة �ع�� �سلبية �تأث��ات �ل�ا �أن �يرى �ال�� �النقاط �لبعض �الباحث �الحظ �املا��، املحاس��

  :ة�أساسا�فيما�ي��ا��اصة�باملؤسسة�محل�الدراسة،�واملتمثل

ونقصد���ا�ذلك��عتقاد�السائد�ب�ن�عمال�قسم�: الذ�نيات�املك�سبة�ع���مدار�السنوات�املاضية –

املحاسبة�للمؤسسة�محل�الدراسة،�بأن�التحول�إ���تطبيق�النظام�املحاس���املا����و�مجرد��غي������

� �املحاس�ية، �املمارسات �ا��ديتقنية �النظام �ب�ن �الوحيد �الفرق �بأرقام�وأن �يتعلق �القديم �واملخطط د

�و�و�ا �ال���يالت، �و�عض �أ�ىا��سابات �إذ �خاطئ، �املا���عتقاد �املحاس�� �جديدة��النظام بفلسفة

تجلت����املبادئ�والفروض�وطرق�التقييم�و�فصاح�ال���ت�نا�ا،�واملستمدة�عند�صدوره�من�معاي���

 املحاسبة�الدولية؛

�املحاس�� – �للعمل �ا��بائية �احت�:النظرة �خالل �الباحث�من �أ��م� اك �الحظنا �املحاسبة، �قسم �عمال

� �من �املحاس�� �والعمل �للممارسة �من��زاو�ةالينظرون �املك�سبة �النظرة �و�� ��و��، �بالدرجة ا��بائية

 ا��لفية�امل��اكمة�ع���مدار�السنوات�املاضية؛

اختلفت�ثقافة�عمال��:اسبةب�ن�عمال�قسم�املح��طالع�ع���النظام�املحاس���املا���مستو�اتتباين� –

النظام��عض�م�ملم�بأساسيات��وجدنا�قسم�املحاسبة����املؤسسة�محل�الدراسة،�ففي�الوقت�الذي

��عض� �ملدلول �ف�م�م �عدم �خالل �من �ذلك، �نقيض �ع�� ��خر �البعض �وجدنا �املا��، املحاس��

                                                           
  .(SONELGAZ)الشركة�ا��زائر�ة�للك�ر�اء�والغاز�  *
  ".املحاس���املا���ا��ديد���يص�أثر��نتقال�إ���النظام�"جانب�من�مس�ند��) 3: (أنظر�امل��ق�رقم� 1
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� ��يجاري �والقرض �التقييم �وإعادة �العادلة �القيمة �ش�ل ��� �و�و�ما�املصط��ات، �املؤجلة، والضرائب

عرقلة�تطبيق�النظام�املحاس���املا��،�إذ�دور�املعوقات�املرتبطة�بالب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة�����يؤكد

النظام�املحاس���املا����أن��عض�ال�لف�ن�بتطبيق�النظام�يج�لون�مدلول��عض�املصط��ات�امل�مة���

�أك� ��عد ����10من �مؤسسة �و�� �املمارسة، �من �تم�د��موميةعسنوات �ال�� �الوسائل ��ل �وفرت كب��ة

لت�و�ن�عمال�ا�بالش�ل�الالزم،�و�و�ما��عطينا�تصورا�حول�الوضع����بقية�املؤسسات�دون�املؤسسة�

 .محل�الدراسة

ملؤسسة�الوطنية�ألج�زة�القياس�واملراقبة�اتطبيق�النظام�املحاس���املا���ع����ا�ع�اسات: لثالفرع�الثا

AMC   

  � ��� �الدراسة �محل �املؤسسة ��2009قامت �امل��انيةبإعداد �الن�يجة�1قائم�� �حساب وفقا��2وجدول

�ا��ديد، �والنظام �القديم ��للمخطط �ذات �أعدت �ب�نما ���اية ��� �ا��مسة��2010املؤسسة �املالية القوائم

ع���القوائم�املالية�تطبيق�النظام�املحاس���املا���وا�عكس� وفق�متطلبات�النظام�املحاس���املا��،��3لزامية

،�حيث�أصبحت�القوائم�املالية�املعدة�وفقا�للنظام�املحاس���املا���للمؤسسة�محل�الدراسة��ش�ل�إيجا�ي

�ناحي �من �املاليةوالش�ل�املحتوى ���أك���داللة �للصبغة �الك�سا��ا �وذلك �السياسات�، ��عض ��غ��ت �إذ ،

�من �جعل ��مر�الذي �وال��ت�ب، �التص�يف �وقواعد �الدراسة��املحاس�ية �محل �للمؤسسة �املالية القوائم

م��انية�املؤسسة�محل�الدراسة�حيث��غ��ت�الدولية����عدة�نوا��،�معاي���املحاسبة�تتقارب�مع�متطلبات�

� �جذري �2010لسنة �ف��ا�إذ�،�ش�ل �إ���رت�ت �تحول�ا �سرعة �وفق �����عناصر��صول �بقاء�ا �ومدة سيولة

السياسات�لتوار�خ�استحقاق�ا،�باإلضافة�إ���إل��ام�املؤسسة�بتطبيق��ا��صوم�وفقا�ترت�ب�نما�املؤسسة،�

املحاس�ية�املسموحة�والتخ���عن�املمنوعة�وفق�النظام�املحاس���املا��،�كما��غ��ت�قائمة�حساب�الن�يجة�

طر�قة�ال��ت�ب�حسب�ل إعداد�ا�وفقاوال���قامت�املؤسسة�ب�ش�ل�جذري����ظل�النظام�املحاس���املا��،�

�الذين�الطب �واملالحق، �ا��اصة ��غ����موال �وقائمة �ا��ز�نة �تدفقات �قائمة �من ��ل �إلعداد �إضافة يعة،

� �طرف�النظام�املحاس���املا��، �من �معاي���املحاسبة�الدولية،�و �عت��ون�قوائما�مستحدثة �من الذي�ت�نا�ا

�الدراسة، �محل �للمؤسسة �املالية �القوائم �بذلك �ومباد�وأصبحت �فروض �أساس �ع�� �محاس�ية�معدة ئ

                                                           
  .2009قائمة�امل��انية�وفق�املخطط�املحاس���الوط���لسنة�) 4: (أنظر�امل��ق�رقم� 1

  .2009قائمة�امل��انية�وفق�النظام�املحاس���املا���لسنة�) 5: (أنظر�امل��ق�رقم����
  .2009جدول�حساب�الن�يجة�وفق�املخطط�املحاس���الوط���لسنة�) 6: (أنظر�امل��ق�رقم� 2

  .2009وفق�النظام�املحاس���املا���لسنة� -حسب�الطبيعة- ائجقائمة�حساب�النت) 7: (أنظر�امل��ق�رقم����
  .2010قائمة�امل��انية�وفق�النظام�املحاس���املا���لسنة�) 8: (أنظر�امل��ق�رقم� 3

  .2010وفق�النظام�املحاس���املا���لسنة��-حسب�الطبيعة- ائجقائمة�حساب�النت) 9: (أنظر�امل��ق�رقم����

  .2010قائمة�تدفقات�ا��ز�نة�وفق�النظام�املحاس���املا���لسنة�) 10: (أنظر�امل��ق�رقم����

  .2010قائمة��غ��ات��موال�ا��اصة�وفق�النظام�املحاس���املا���لسنة�) 11: (أنظر�امل��ق�رقم����

  .�عذر�ا��صول�ع����ذه�القائمة،�حيث�رفضت�املؤسسة�إمدادنا�ب���ة�كم�ا: بال�سبة�لقائمة�املالحق����
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�أ��ت �كما �الدولية، �املعاي�� �مع ��متوافقة ��ال��اماأك�� �خدمة �وأك�� ��فصاح، ملختلف�بمتطلبات

  .ألغراض�التحليل�املا���ا��ديثالستجاب��ا��إضافةمستخدم��ا،�

بطبيعة�ا��ال����تطبيق�النظام�املحاس���املا���بنفس�السالسة��محل�الدراسة�استمرت�املؤسسة  

� �لسنة �املوالية �مدار�السنوات �الصعو�ات�2010ع�� ��عض �املؤسسة �واج�ت �الف��ة ��ذه �غضون �و�� ،

  :واملشا�ل�املتعلقة�بتطبيق��ذا�النظام،�وال���نذكر�أ�م�ا�من�خالل�ما�ي��

���ظل�النظام� الثابتة�إعادة�تقييم�أصول�ا�لدراسةمحل�ا�لم��ستطع�املؤسسة�:صعو�ة�إعادة�التقييم –

� �املا��، �أساسا�املحاس�� �واملتعلقة �ج�ة، �من �العادلة �القيمة �تطبيق �توفر�شروط �عدم ��س�ب وذلك

ا��زائر��ن����مجال��شاط�املؤسسة�من� التقييم���اءالسوق�ال�شطة،�إضافة�لعدم�توفر�خ�عدم�توفر�

 لقوائم�املالية��ش�ل�سل��؛ج�ة�أخرى،�و�و�ما�يؤثر�ع���مالئمة�ا

محل�الدراسة�لسيطرة�الشركة��م،�وال���تحدد�دور�ا�تخضع�املؤسسة��:املركز�ة����اتخاذ�القرارات –

�تحديد�ا� �تطبيق�ا،�باإلضافة�إ�� �ش�ل�مركزي�جميع�السياسات�املحاس�ية�ال���يجب�ع���املؤسسة

�للس �معدالت �يتضمن �م �يراه �الذي �و�و��جراء �املحاس�����تالك، �النظام �ومبادئ �متعارض الباحث

�باختيار� �يتحقق �و�و�ما �للمؤسسة، �املا�� �الواقع �حقيقة �من �إلظ�ار�أك���قدر�ممكن ���دف �ال�� املا��،

 الطرق�املناسبة�لذلك�دون�تحديد�مركزي�مسبق�لذلك؛

ن��ن�ت،���عدم��شر�قوائم�ا�املالية�ع���شبكة�� ع��املؤسسة�محل�الدراسة�تحرص�:تقييد��فصاح –

،�إذ��عرف�املحيط�الداخ���لقسم�املحاسبة���الم�تم�ن�مخرجا��ا�املحاس�ية�لكما�تضيق�ع���إمداد�

�و�و�ما� �عل��م، �الباحث �طرح�ا �ال�� ��سئلة �عن ��جابة ��� �والكتمان �التحفظ �من �حالة �املؤسسة ��

 .�ا��ي�نا���مع�مبادئ�النظام�املحاس���املا���والذي�يدعو�للشفافية�و�فصاح�ال

  � �ختام �املؤسسة��� ��� �املا�� �املحاس�� �النظام �تطبيق �أن ��ش���الباحث �الدراسة �من �ا��زئية �ذه

،��ان�لھ�ا�ع�اسات�ايجابية�تتعلق�بطبيعة�النظام����حد�ذاتھ،����AMCلألج�زة�القياس�واملراقبة�الوطنية�

� �النظام �نفس �تطبيق ��ان �الذي �عدةالوقت �املحاس�ية��أمام �الب�ئة �بواقع �ارتبطت �وصعو�ات عراقيل

�عمومية� للمؤسسة �مؤسسة �ع�� �أجر�ت �ال�� �امل�سطة �امليدانية �الدراسة �تظ�ر��ذه �كما �الدراسة، محل

اس�يعاب�النظام�املحاس���املا��،�كما�أبرزت��كب��ة،�مدى�عدم�استعداد�الب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة�ع��

�املح �للنظام �أن �الدراسة �رغم�نفس �ومخرجاتھ، �املحاس�� �العمل �ع�� �ايجابية �ا�ع�اسات �عدة �املا�� اس��

  .�عدد��ختالالت�املرتبطة�بھ�سواء�من�الناحية�الفكر�ة�أو�الش�لية
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النظام�املحاس���املا������ظل�معاي����النموذج�املحاس���املق��ح�الس�بدال: املبحث�الرا�ع

  املحاسبة�الدولية

مجموعة�ا��يارات�املتاحة�لتحديث�النظام�املحاس���املا��،�ع���يناقش�الباحث�خالل��ذا�املبحث�  

�والش�لية، �الفكر�ة �الناحيت�ن �من �الدولية �املعاي���املحاس�ية �من �تثم�ن��تقر�بھ �خالل �من �يتم �مر�الذي

ذا�النظام�بالش�ل�الذي�يرا���امل�اسب��يجابية�ال���حقق�ا�النظام�املحاس���املا��،�ومعا��ة�اختالالت��

�جزائر�ة، �محاس�ية �إصالح �آخر�عملية �أخطاء �تجنب �مع �ا��زائر�ة، ��ذه��ا��صوصية �نجاح و�ستلزم

�ا��زائر�ة، �املحاس�ية �الب�ئة ���يئة �إعادة �ضرورة �م�ونا��ا،�العملية �مختلف �وتحس�ن �تفعيل �ع��  والعمل

�مستو�ا �وتحس�ن �ا��زائري �املا�� �السوق �غرار�تفعيل �ع�� �تكييف�ت �إ�� �إضافة ��قتصادية، املؤسسة

التعليم�والت�و�ن�املحاس�ي�ن،�ومعا��ة�الذ�نيات�والسلوكيات�املك�سبة�ع���سنوات�املمارسات�املحاس�ية�

  .السابقة

  - AAS1  معاي���املحاسبة�ا��زائر�ة-اق��اح�إطار�محاس���نموذ���م�سط� :املطلب��ول 

  � ��ي�ل �تقديم �محاولة �م�سط �نموذ�� �إطار�محاس�� �باق��اح �مناسبنقصد �إعداد��انراه �أجل من

أمام�عدة�خيارات�متاحة����س�يل�إصالح��حاليا�معاي���محاس�ية�جزائر�ة�بالدرجة��ساس،�إذ�أن�ا��زائر 

من���مية،�إذ�أن��ال���يحوز�النظام�املحاس���املا���ا��ا���ف��ا�ع���الشطر��ك�� منظوم��ا�املحاس�ية،�

� ��� �مناقشتھ �تم �إ��� املطالب�خ���ومثلما �إضافة �وش�لية، �فكر�ة �اختالالت �من ��عا�ي �أصبح السابقة

ظروف�البي�ية�املناسبة�لتطبيقھ،�باإلضافة�لعدم�أخذ�املشرع�التوفر��مواج�تھ�لعدة�صعو�ات�تتعلق��عدم

�مل �النظام �إصدار��ذا �عند �ا�ا��زائري ��عتبار�ا��زائر�ة�ات�صوصيختلف �ع����،�ع�ن �يحتم و�و�ما

  .ال�يئات�املحاس�ية�ا��زائر�ة�تدارك��ذه�النقائص

  مناقشة�بدائل��صالح�املحاس���املتاحة����حالة�ا��زائر: الفرع��ول  

و���أسرع��يرى�الباحث�أن�ا��زائر�أمام�حتمية�إصالح�نظام�ا�املحاس���وفقا�ألحد�ا��يارات�املتاحة  

جميع�الشروط�وا��طوات�الالزمة�لنجاحھ����ظل���صالح�املحاس���ذا� ن،�و�جب�أن��ستو��وقت�ممك

الب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة،�من�خالل�اختيار�البديل�املناسب�ل�ا،�والذي�سنعتمد����اختيار�ا�ع���واقع�

التجارب�املحاس�ية�الدولية����التوافق�املحاس���مع�معاي���املحاسبة�الدولية،�ال���تطرقنا�ل�ا����املبحث�

   :صل،�وتتمثل�ا��يارات�املتاحة�أمام�ا��زائر�فيما�ي���ول�من��ذا�الف

  

  

                                                           

 1 "AAS" :tandardsSccounting Algerian Aو���اختصار�لل��جمة�ال�املة�ملصط���معاي���املحاسبة�ا��زائر�ة�باللغة��نجل��ية�،.  
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  �بقاء�ع���النظام�املحاس���املا���مع�العمل�ع���ترقية�الب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة: ا��يار��ول 

عدة�أمور�ايجابية�لواقع�املحاسبة����ا��زائر�رغم��عض�اختالالتھ�النظام�املحاس���املا����أضاف  

إال�أنھ�اصطدم�بالواقع�ال�ش�للب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة،�و�قوم��ذا�ا��يار�ع���ترقية�الفكر�ة�والش�لية،�

��ذه��خ��ة�وجعل�ا����الش�ل�الذي��ستجيب�ملتطلبات�تطبيق�النظام�املحاس���املا��،�و�و�ما��عتقد�أنھ

�أن� �إ�� �باإلضافة �معت��ا، �وقتا �س�تطلب �ا��زائر�ة �املحاس�ية �الب�ئة ���يئة �إعادة �أن ��س�ب غ���منطقي،

� �كب��، ��ش�ل �مرونتھ �من �تحد �ش�لية �باختالالت �يرتبط �ا��ا�� �امل�لف�ن�النظام �رفض �إلم�انية إضافة

��� �املتخذة ��جراءات �مع �لالستجابة �ا��س�يل�بتطبيقھ �املحاس�ية �الب�ئة �يقودنا�ترقية �و�و�ما �زائر�ة،

  .الس�بعاد��ذا�ا��يار�عن�النموذج�املحاس���امل�سط�الذي�سنقوم�باختياره

  النظام�املحاس���املا���املنقح�: ا��يار�الثا�ي

�غي��ات�جذر�ة�عليھ،�بالش�ل��إدخال�حتفاظ�بالنظام�املحاس���املا���مع�يقوم��ذا�ا��يار�ع���  

��صوصيات�الب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة،�وال����،�و�جعلھ�مراعياالذي�يقر�ھ�من�معاي���املحاسبة�الدولية

�عاد���يئ��ا�بالش�ل�الذي��ستجيب�ل�ذا�النظام�املحاس���املا���املنقح،�و�رى�الباحث�أن�ا��يار�ال�يجب�أن�

ك��ة�النقاط�ال���تتطلب�تنقيحا،�وتتمثل��ذه��خ��ة��ش�ل��ن،�وذلك�ل�عت���بديال�مثاليا����الوقت�الرا

  :مختصر���

 �عدد��ختالالت�الفكر�ة�للنظام�املحاس���املا���مقارنة�بمعاي���املحاسبة�الدولية؛ –

 ك��ة��ختالالت�الش�لية�للنظام�املحاس���املا��؛ –

 .ةعدم�مالئمة�النظام�املحاس���للب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر� –

نحو��و�رى�الباحث�أن�ا��زائر�بحاجة�إ���ا��روج�من�قالب�النظام�املحاس���املا��،�مقابل�التوجھ  

�طار�الشك���للمعاي���املحاس�ية�الدولية،�الذي�يتم���بمرونة�أك�������غي���وتحديث�وإلغاء�وإصدار�املعاي���

النظام،�و�و��مر�الذي�يدفعنا�الس�بعاد�املحاس�ية،�إضافة�إ���ك��ة�التعديالت�املطلوب�إجراء�ا�ع����ذا�

  .�ذا�ا��يار�عن�النموذج�املحاس���الذي�سنق��حھ

  مباشرة والتحول�لتطبيق�معاي���املحاسبة�الدولية�التخ���ع���النظام�املحاس���املا��: ا��يار�الثالث

و�و��مر��ع���مستوى�عال�من�ا��ا�ز�ة،توفر�ب�ئة�محاس�ية�يرتكز�نجاح��ذا�البديل�أساسا�ع���  

�تج �نقائص �عدة �من �ب�ئ��ا ��عا�ي �ال�� �ا��زائر، �حالة �مع �ي�نا�� �ا��يار�أمرا�عالذي ��ذا �تطبيق �من ل

ھ�ا��زائر�نحو�تطبيق�معاي���املحاسبة�الدولية�و�عتماد�ع���نفس�مستحيال،�غ���أن�الباحث�يرى�أن�توج

�أمر�ايجا�ي�يجب�أن�املفا�ي���إطار�ا �ا��يار�من��ختيار���� تم�عي، �تدر�جية،�و�و�ما��سقط��ذا مراحل

  .�مثل�الذي�سنعتمد�عليھ����اق��اح�النموذج�املحاس���امل�سط
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مع��التخ���ع���النظام�املحاس���املا���والتحول�لتطبيق�معاي���محاس�ية�جزائر�ة�تتوافق: ا��يار�الرا�ع

  معاي���املحاسبة�الدولية

  � �ا��يار�ع�� ��ذا �مع��عتمد �تتوافق �جزائر�ة �بمعاي���محاس�ية �املا�� �املحاس�� �النظام اس�بدال

�الدولية �ا��زائر�ة،� ،نظ����ا �املحاس�ية �الب�ئة �املعاي�����صائص ��ذه �مراعاة �إم�انية �البديل ��ذا و��يح

وال����ستوجب�ع���الدولة�ا��زائر�ة�العمل�ع���تحس�ن�وترقية�مستوا�ا،�ح����ستجيب�ملتطلبات��ذه�

  :اي���املحلية،�و�حقق��ذا�ا��يار�جملة�من�امل�اسب�ال���نذكر�أ�م�ا�فيما�ي��املع

 بالنظام�املحاس���املا���وصعو�ات�تطبيقھ؛�ةالتخلص�من�النقائص�املرتبط –

�اعتم – �ا��زائر�ة �املعاي���املحاسبة �إعداد ��ع���ي�ون �و�و�ما �شكال�ومضمونا، �الدولية �نظ����ا �ع�� ادا

 الفكري�والشك���ملعاي���املحاسبة�الدولية؛اك�ساب�مزايا��طار�ن�

 �ستوجب��ذا�ا��يار�اس�بدال��طار�التصوري�املح���باإلطار�املفا�ي���الدو��؛ –

– � �الش�لية �ال��كيبة �ت�يح �ا��زائر�ةاملحتملة �للمعاي���املحاس�ية �من �أساسا �واملقت�سة الشك�����طار ،

���صوصيا �املحلية �املعاي�� �مراعاة �إم�انية �إجراء�الدو��، �س�ولة �خالل �من �ا��زائر�ة، �الب�ئة ت

 ترقية��ذه�الب�ئة؛التعديالت�ع���املعاي���بما�يتما����والنتائج�املحققة����مجال�

���ا��زائر،��إعداد�معاي���املحاسبة�ا��زائر�ة�يجب�أن�يمر�ع���إجراء��غي��ات�ع���ال�يئات�املحاس�ية –

 .��لق�مؤسسة�املعاي���املحاس�ية�ا��زائر�ة�و���فرصة

ابيات�يرى�الباحث�أن��ذا�ا��يار�يمثل�البديل��مثل�ل��زائر����الوقت�بناء�ع���ما�سبق�من�ايج  

الرا�ن،�وذلك�ملا�لھ�من�أثر�ع���مختلف�أطراف�املنظومة�املحاس�ية�ا��زائر�ة،�و�مثل�ذات�البديل�انتقاال�

إذ�يمكن�ل��زائر��ستفادة�من�التجر�ة�،�)دون��عديل�ا(اسبة�الدولية��صلية�تدر�جيا�لتطبيق�معاي���املح

�معاير� �إ�� �تدر�جيا �لتتحول �ا��يار، ��ذا �بمثل �انطلقت �وال�� �املعاي���الدولية، �مع �التوافق ��� السعودية

  .املحاسبة�الدولية��صلية

اد�ع���ا��يار�الرا�ع����بناء�من�خالل�املفاضلة�ب�ن��ل�ما�سبق�من�بدائل،�يختار�الباحث��عتم  

  . النموذج�املحاس���الذي�سنق��حھ،�ملا����ذلك�من�ا�ع�اسات�ايجابية�ع���املحاسبة����ا��زائر

  النموذج�املق��ح�ملؤسسة�معاي���املحاسبة�ا��زائر�ة: الفرع�الثا�ي

��طار�   �يمر�ع���تب�� �أن �يجب �املعاي���الدولية، �مع �املتوافقة �ا��زائر�ة �إصدار�معاي���املحاسبة إن

� �الباحث �يق��ح �إذ ��خ��ة، �ل�ذه �ا��زائر�ة�إ�شاءاملؤسسا�ي �معاي���املحاسبة �بنفس�مؤسسة �تقوم �ال�� ،

�وم�ام ��أعمال �و�جب �الدولية، �معاي���املحاسبة �مؤسسة �املحلع�� �املؤسسة ��ذه �ت�ون �أن مستقلة�ية

�العام، �الصا�� ���دمة �و�عمل �للر�ح �وغ����ادفة �طرف��وخاصة �من �املؤسسة ��ذه �ع�� ��شراف و�تم

مجلس�للمراقبة�يت�ون�من�وزارة�املالية�ا��زائر�ة�و�ورصة�ا��زائر،�ومن�خالل�الش�ل�املوا���املقت�س�من�



 

�املعاي���املحاس�ية�ملختصر�ملؤس سة

ومجلس�معاي���ن،��مناء�ا��زائر�� ومجلس

  �ي�ل�مؤسسة�معاي���املحاسبة�ا��زائر�ة

   

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/about /طالع�� /  17/11/2021: تار�خ

وم�ام�ا��ساسية�قد�تم��أعاله،����الش�ل

�مجلس� �طرف �من �التعي�ن �آلية �تحدد �أن �الباحث �و�ق��ح ،

��جتما��،� �مقر�ا �بتعي�ن �ا��زائر�ة �املعاي���املحاس�ية �مؤسسة �قيام ضرورة

�وذل��ن �مع���ا، �للتواصل ��س�يال ك

مختلف��طراف�ذات�العالقة،�باإلضافة�إ���إ�شاء�صفحات�رسمية�ع���وسائط�التواصل�ا��ديثة،�وذلك�

�داخل� �و�شر�ا ��سو�ق�ا �ع�� �والعمل �ا��زائر�ة، �باملعاي���املحاس�ية �ا��اصة �التعليمية ��شر�املواد ��دف

و���اختصار�لل��جمة�ال�املة�ملصط���مجلس�معاي���املحاسبة�ا��زائر�ة�

�املالية�وزارة�من�املجلس��ذا�و�ت�ون �

���دف�الدولية�املحاسبة�معاي�� �مجلس�مع
.ا��زائر�ة�املحاسبة�ملعاي�� ��ول �

  ا��زائر�ة�املحاسبة�معاي�� �مجلس�ع���

�جزائر��ن�خ��اء�من�م�ون �و�و �املعاي��،�وضع
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�الدولية، �معاي���املحاسبة �مؤسسة �ا��ي�ل �لل�ي�ل �تصورا ملختصر�ملؤسسنقدم

ومجلسمن�مجلس�املراقبة�ا��زائري،�ا��زائر�ة،�الذي�ي�ش�ل�أساسا�

AASB. 

�ي�ل�مؤسسة�معاي���املحاسبة�ا��زائر�ة): 6(الش�ل�رقم�

 :من�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع��

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/about-us/who

���الش�ل�الواردةتكرار��ش���إ���أن�طر�قة��عي�ن�ال�يئات�

�الدراسة �من ��ول �الفصل ��� �إل��ا �مجلس�التطرق �طرف �من �التعي�ن �آلية �تحدد �أن �الباحث �و�ق��ح ،

  .معاي���املحاسبة�الدولية�ؤسسةم�

� �ع�� �الباحث ��جتما��،��شدد �مقر�ا �بتعي�ن �ا��زائر�ة �املعاي���املحاس�ية �مؤسسة �قيام ضرورة

�ا��اص �الرس�� �واملوقع ��لك��و�ي �وال��يد �ال�اتف �أرقام �نوتخصيص

مختلف��طراف�ذات�العالقة،�باإلضافة�إ���إ�شاء�صفحات�رسمية�ع���وسائط�التواصل�ا��ديثة،�وذلك�

�داخل� �و�شر�ا ��سو�ق�ا �ع�� �والعمل �ا��زائر�ة، �باملعاي���املحاس�ية �ا��اصة �التعليمية ��شر�املواد ��دف

                                         

tandards Sccounting Algerian A،و���اختصار�لل��جمة�ال�املة�ملصط���مجلس�معاي���املحاسبة�ا��زائر�ة��

�ا��زائري،�املراقبة�مجلس�بواسطة�املؤسسة�ع����شراف�يتم

مع�ا��زائر �تتعاقد�أن�نق��ح�كما�ا��زائر�ة،�البورصة��يئة�ا��زائر�ة،
��صدار ����ورقابيا�اشرافيا�دورا�يمارس�ح���املراقبة،�ملجلس�ضمھ

�و�شراف�ا��وكمة�مسؤولية�ا��زائر��ن��مناء�مجلس�يتحمل

AASB،  باملعاي���تتعلق�فنية�مسائل�أي�����مناء��شارك�وال.

وضع�عن�املسؤول�الطرف��و �ا��زائر�ة�املحاسبة�معاي�� �مجلس�إن

.مختلفة�جغرافية�مناطق�ومن�متنوعة�م�نية�خلفيات�لد��م
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�الدولية، �معاي���املحاسبة �مؤسسة �ي�ل

ا��زائر�ة،�الذي�ي�ش�ل�أساسا�

AASB1املحاسبة�ا��زائر�ة�

من�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���:املصدر –

 us/who-we-are

16:12 PM. 

تكرار��ش���إ���أن�طر�قة��عي�ن�ال�يئات�لتجنبا�ل  

�الدراسة �من ��ول �الفصل ��� �إل��ا التطرق

�إشرافاملراقبة�تحت�

  � �ع�� �الباحث �شدد

�ا��اص �الرس�� �واملوقع ��لك��و�ي �وال��يد �ال�اتف �أرقام وتخصيص

مختلف��طراف�ذات�العالقة،�باإلضافة�إ���إ�شاء�صفحات�رسمية�ع���وسائط�التواصل�ا��ديثة،�وذلك�

�داخل� �و�شر�ا ��سو�ق�ا �ع�� �والعمل �ا��زائر�ة، �باملعاي���املحاس�ية �ا��اصة �التعليمية ��شر�املواد ��دف

  .وخارج�الوطن

                                                          

 1 AASB: oardBtandards 

  .باللغة��نجل��ية

�شراف�العام

يتم•

ا��زائر�ة،
ضمھ

ا��وكمة

يتحمل•

AASB

صياغة�املعاي���

ا��زائر�ة

إن•

لد��م
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�ا��زائر�ة   �معاي���املحاسبة �مجلس �موج�ة��يتكفل �ت�ون �وال�� �املحلية، بإصدار�املعاي���املحاس�ية

بمختلف�أنواع�ا،�كما��ةباألساس�و�صفة�ملزمة�ل�ل�من�املؤسسات��قتصادية�الكب��ة�واملؤسسات�املالي

تل��م�جميع�الشر�ات�املدرجة����البورصة�باالل��ام�بإعداد�قوائم�ا�املالية�ع���أساس��ذه�املعاي��،�إضافة�

رت��ش�ل�طو���تطبيق��ذه�املعاي��،�و�ل��م�خرى�ال���ال��شمل�ا�النطاق�السابق،�وال���اختاللمؤسسات�� 

�واملتوسطة �الصغ��ة �باملؤسسات �خاصة �جزائر�ة �بإصدار�معاي���محاس�ية �املجلس �AAS for SMES1 ذات

 ع�العموميخاصة�بالقطاجزائر�ة�غ���مدرجة����البورصة،�باإلضافة�إلصدار�معاي���محاس�ية� ال���ت�ون 

AASPS 2 .  

  ملعاي���املحاسبة�ا��زائر�ة�طار�املحاس���النموذ���امل�سط�املق��ح�: الفرع�الثالث

ملعاي����نموذج�لإلطار�املفا�ي��اق��اح���� يجب�أن�يمر�ع �طار�املحاس���النموذ���امل�سطاق��اح��إن  

� �ا��زائر�ة، �أو�و املحاسبة �نظام �ألي �املرج�� �و�ساس �النظر�ة �ا��لفية �عام ��ش�ل ��طار�املفا�ي�� �مثل

�معيار� �املعا�إذمحاس��، �ومستعم�� �معدي �من �ل�ل �عمقا ��طار��ش�ل ��ذا �والقوائم�أن ي���املحاس�ية

ا��ديدة���ساعد��طار�املفا�ي���مجلس�معاي���املحاسبة�ا��زائر�ة����إصدار�املعاي���املحاس�يةو �املالية،

وتفس���ا،�كما��س�ل�عملية�إعداد�وقراءة�القوائم�املالية�ملختلف�مستعمل��ا،�واعتمد�الباحث�ع����طار�

  .املفا�ي���للمعاي���املحاسبة�الدولية����اق��اح�النموذج�املو������الش�ل�أدناه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 1 AAS for SMES :snterpriseEedium Mmall and Sfor  tandardsSccounting Algerian A، و���اختصار�لل��جمة�

  .واملتوسطة�باللغة��نجل��يةال�املة�ملصط���املعاي���املحاس�ية�ا��زائر�ة�ا��اصة�باملؤسسات�الصغ��ة�

 2 AASPS :ectorSublic Ptandards for the Sccounting Algerian A، و���اختصار�لل��جمة�ال�املة�ملصط���معاي���املحاسبة�

  .ا��زائر�ة�للقطاع�العام�باللغة��نجل��ية



 

  ملعاي���املحاسبة�ا��زائر�ة

  

 .PM 19:38/  17/11/2021: تار�خ��طالع

نالحظ�توافق��طار�املفا�ي���املق��ح�للمعاي���املحاس�ية�ا��زائر�ة�

خطوة�نحو�التوافق�الدو��،�و�ناء�ع���ما�سبق�خالل��ذا�املطلب��عرض�

��طار� �ع�� �ذلك ��� �معتمدين �ا��زائر�ة، �للمعاي���املحاس�ية �امل�سط �النموذ�� ��طار�املحاس�� �ي�� فيما

  ��امل�سط�املق��ح�ملعاي���املحاسبة�ا��زائر�ة

  معاي���املحاسبة�الدولية

 )اسم�املعيار����اللغة��صلية(

IAS/IFRS  

Presentation of Financial 
Statements 

Inventories 

Inventories 

Accounting Policies, Changes in 
Accounting Estimates and Errors
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ملعاي���املحاسبة�ا��زائر�ة�املق��ح��طار�املفا�يمي): 7(الش�ل�رقم�

تار�خ��طالع/ https://www.ifrs.org :من�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع��

نالحظ�توافق��طار�املفا�ي���املق��ح�للمعاي���املحاس�ية�ا��زائر�ة�من�خالل�الش�ل�املو���أعاله�

خطوة�نحو�التوافق�الدو��،�و�ناء�ع���ما�سبق�خالل��ذا�املطلب��عرض��مع�نظ��ه�الدو��،�و��و�ما��عت���أو 

��طار� �ع�� �ذلك ��� �معتمدين �ا��زائر�ة، �للمعاي���املحاس�ية �امل�سط �النموذ�� ��طار�املحاس�� �ي�� فيما

  .املفا�ي���املق��ح�أعاله،�وع���معاي���املحاسبة�الدولية

��امل�سط�املق��ح�ملعاي���املحاسبة�ا��زائر�ة�طار�املحاس���النموذ�): 27(ا��دول�رقم�

  معاي���املحاسبة�ا��زائر�ة

 )املحافظة�ع���ال�سمية��صلية

AAS  

رقم�املعيار�

املحاس���

�الدو��

  املوافق

 IAS 1  املاليةعرض�القوائم�

 IAS 2  تقييم�املخزون�وعرض�قوائم�ا��رد

 IAS 7  قائمة�التدفقات�النقدية

السياسات�املحاس�ية�والتغي��ات����

  التقديرات�و�خطاء�
IAS 8 

Accounting Policies, Changes in 
Accounting Estimates and Errors 

مكونات اإلطار المفاهيمي لمعايير المحاسبة الجزائرية

اهلدف من إعداد القوائم املالية

اخلصائص النوعية للمعلومات املالية املفيدة

مستخدمي القوائم املالية

الفروض واملبادئ واملفاهيم احملاسبية

معايري إدراج األصول واخلصوم يف القوائم املالية 

قواعد القياس احملاسيب

مفاهيم وتوجيهات بشأن العرض واإلفصاح

املفاهيم املتعلقة برأس املال وصيانته

التحليلية الدراسة: الرا�ع الفصل

الش�ل�رقم�

من�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���:املصدر –

من�خالل�الش�ل�املو���أعاله�  

مع�نظ��ه�الدو��،�و��و�ما��عت���أو 

��طار� �ع�� �ذلك ��� �معتمدين �ا��زائر�ة، �للمعاي���املحاس�ية �امل�سط �النموذ�� ��طار�املحاس�� �ي�� فيما

املفا�ي���املق��ح�أعاله،�وع���معاي���املحاسبة�الدولية

ا��دول�رقم�

رقم�املعيار�

املحاس���

  ا��زائري 

معاي���املحاسبة�ا��زائر�ة

املحافظة�ع���ال�سمية��صلية(

AAS 1 عرض�القوائم�

AAS 2 تقييم�املخزون�وعرض�قوائم�ا��رد

AAS 3 قائمة�التدفقات�النقدية

AAS 4 
السياسات�املحاس�ية�والتغي��ات����

التقديرات�و�خطاء�

مكونات اإلطار المفاهيمي لمعايير المحاسبة الجزائرية

اخلصائص النوعية للمعلومات املالية املفيدة

معايري إدراج األصول واخلصوم يف القوائم املالية 

مفاهيم وتوجيهات بشأن العرض واإلفصاح
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AAS 5 لتار�خ�امل��انية�العمومية��حداث�الالحقة�  IAS 10 Events after the Reporting Period 

AAS 6 املحاسبة�عن�ضر�بة�الدخل  IAS 12 Income Taxes 

AAS 7 املحاسبة�عن�املمتل�ات�والتج���ات�واملعدات  IAS 16 Property, Plant and Equipment 

AAS 8 املحاسبة�عن�منافع�التقاعد  IAS 19 Employee Benefits 

AAS 9 
محاسبة�املنح�ا���ومية�و�فصاح�عن�

  املساعدات�ا���ومية�
IAS 20 

Accounting for Government 
Grants and Disclosure of 
Government Assistance 

AAS 10 
آثار�التغ��ات����أسعار�صرف�العمالت�

  �جن�ية
IAS 21 

The Effects of Changes in Foreign 
Exchange Rates 

AAS 11 ت�اليف��ق��اض  IAS 23 Borrowing Costs 

AAS 12 فصاحات�عن�الطرف�ذي�العالقة�  IAS 24 Related Party Disclosures 

AAS 13 
املحاسبة�والتقر�ر�من�قبل�خطط�منافع�

  التقاعد
IAS 26 

Accounting and Reporting by 
Retirement Benefit Plans 

AAS 14 القوائم�املالية�املوحدة�و�نفرادية  IAS 27 Separate Financial Statements 

AAS 15 
�س�ثمارات����امل�شآت�الزميلة�واملشروعات�

  املش��كة
IAS 28 

Investments in Associates and 
Joint Ventures 

AAS 16 
�قتصادات�ذات�الت��م�التقر�ر�املا������

  ا��امح
IAS 29 

Financial Reporting in 
Hyperinflationary Economies 

AAS 17 العرض: �دوات�املالية  IAS 32 
Financial Instruments: 
Presentation 

AAS 18 ر�حية�الس�م  IAS 33 Earnings per Share 

AAS 19 التقر�ر�املا����و��  IAS 34 Interim Financial Reporting 

AAS 20  ال�بوط����قيمة��صول  IAS 36 Impairment of Assets 

AAS 21 املخصصات�و�ل��امات�و�صول�املحتملة  IAS 37 
Provisions Contingent Liabilities 
and Contingent Assets 

AAS 22 صول�غ���امللموسة�  IAS 38 Intangible Assets 

AAS 23 س�ثمار�ة�لعقاراتا�  IAS 40 Investment Property 

AAS 24 الزراعة  IAS 41 Agriculture 

AAS 25 
تب���معاي���التقار�ر�املالية�الدولية�للمرة�

  �و��
IFRS 1 

First-time Adoption of 
International Financial Reporting 
Standards 

AAS 26 الدفع�ع���أساس�الس�م  IFRS 2 Share-based Payment 

AAS 27 اندماج��عمال  IFRS 3 Business Combinations 

AAS 28 
�صول�غ���املتداولة�املحتفظ���ا�للبيع،�

  والعمليات�غ���املستمرة
IFRS 5 

Non-current Assets Held for Sale 
and Discontinued Operations 

AAS 29 استكشاف�املوارد�املعدنية�وتقو�م�ا  IFRS 6 
Exploration for and Evaluation of 
Mineral Resources 

AAS 30 فصاحات: �دوات�املالية�  IFRS 7 
Financial Instruments : 
Disclosures 
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AAS 31 القطاعات�ال�شغيلية  IFRS 8 Operating Segments 

AAS 32 دوات�املالية�  IFRS 9 Financial Instruments 

AAS 33 املالية�املوحدةالبيانات�  IFRS 10 
Consolidated Financial 
Statements 

AAS 34 ال��ت�بات�التعاقدية  IFRS 11 Joint Arrangements 

AAS 35  فصاح�عن�ا��صص����امل�شآت��خرى�  IFRS 12 
Disclosure of Interests in Other 
Entities 

AAS 36 القياس�بالقيمة�العادلة  IFRS 13 Fair Value Measurement 

AAS 37 سابات�املؤجلة�النظاميةا��  IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts 

AAS 38 
إيرادات�ال�شاطات�العادية�من�العقود�مع�

  العمالء
IFRS 15 

Revenue from Contracts with 
Customers 

AAS 39 عقود��يجار  IFRS 16 
Revenue from Contracts with 
Customers 

AAS 40 عقود�التأم�ن  IFRS 17 Insurance Contracts 

 .AM 6:51/  22/11/2021: تار�خ��طالع/ https://www.ifrs.org :من�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���:املصدر –

  � �السابق �ا��دول ��طار�تضمن �املحاس�� �منللمعاي���املالنموذ�� �املت�ون �ا��زائر�ة �40 حاس�ية

وذج�باملحافظة�ع���نفس�املصط��ات��صلية�����سمية�املعاي���ا��زائر�ة،�النما�ا،�وقمنا�خالل��ذمعيار 

وذلك���دف�التوافق�التام�مع�معاي���املحاسبة�الدولية،�كما��ش���أن�النموذج����ش�لھ�السابق�ال��ع���أن�

باحث�����ذا�تمثل����ة�متماثلة�من�معاي���املحاسبة�الدولية،�إذ�يقصد�ال�املعاي���املحاس�ية�ا��زائر�ة

�واملعاي���الدولية� �عناو���ا �وضبط �وترقيم�ا �ترم���ا �خالل �من �شكال، �املعاي���ا��زائر�ة �تحديد ا��صوص

�معاي���املحاسبة� �مجلس �صالحيات �املعاي���من �ل�ذه �املناسبة �اختيار�املحتو�ات �م�مة �لتبقى �ل�ا، املقابلة

�املعاي���املحاس� ��ذه �لتوافق �ضمانھ �خالل �من �مراعاة�ا��زائر�ة، �مع �الدولية، �نظ����ا �مع �ا��زائر�ة ية

  .بمختلف�م�ونا��ا�عند�صياغة�املعاي���خصوصية�الب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة

إن�تطبيق�ا��زائر�للنموذج�السابق�يدخل�ا����مجمع�الدول�املتوافقة�محاس�يا�من�خالل�التوافق�  

تالالت�والعراقيل�ال���صاحبة�تطبيق�النظام�مع�معاي���املحاسبة�الدولية،�باإلضافة�إ���تخلص�ا�من��خ

�ب�ل� �محلية�تتمتع �املعاي���ا��صائص��يجابية�املحاس���املا��،�املس�بدل�بمعاي���محاس�ية ال���تتم�����ا

� �ا��زائر�ة، �الب�ئة �عوامل �مراعاة �مع �ال���الدولية، �النقاط ��عض �املوا�� �املطلب �خالل �من �سنق��ح ال��

� ��ذه �ل��قية �ا��زائر�ة��دف �املعاي���املحاس�ية �تطبيق �ملتطلبات ��ستجيب �يجعل�ا �الذي �بالش�ل �الب�ئة

،�وتحتاج�عملية�ترقية�الب�ئة�املحاس�ية�لوقت��يتفاوت�حسب��ل�عامل،�و�و�ما�يجعل�مجلس�املق��حة

� �حتمية �أمام �ا��زائر�ة �ع�إجراءمعاي���املحاسبة �ا��اصلة �التحس�نات �مع �تواز�ا �الدور�ة ���التعديالت

�تركيبة� �عن �تختلف �ال�� �املرنة �تركيب��ا �خالل �املعاي���من ��ذه �ت�يحھ �و�و�ما �ا��زائر�ة، �الب�ئة مستوى

  .��املا��،�وال����سمح�بإصدار�و�عديل�وإلغاء�املعاي����س�ولة�كب��ةالنظام�املحاس�
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�الثا�ي �ا��زائر�ة: املطلب �املحاس�ية �الب�ئة ���يئة �م�سط�- إعادة �إطار�نموذ�� للتعليم��اق��اح

  -والتكو�ن�املحاس������ا��زائر

ا��زائر�ة،�ال���يرتبط�نجاح�أي�إصالح�محاس���جزائري�مستقب���بإعادة���يئة�الب�ئة�املحاس�ية�  

إذ�يرتكز��ذا��صالح�ملعرقلة�لتطبيق�النظام�املحاس���املا���ا��ا����ش�ل��امل،�ا�انت�من�ب�ن�العوامل�

� �يتعلق �رئ�سي�ن، �محور�ن �املستوى�ع�� �أثر�ع�� �من �لھ �ملا �املحاس��، �والت�و�ن �التعليم �بجانب أول�ما

�نا��ة،� �إصالحية �محاس�ية �تجارب �عدة �عصب �ش�ل �الذي �ال�شري، �للمورد �والسلو�ي �والذ��� الفكري

شر�ع���أي�نظام�محاس���وثان��ما�بجانب���يئة�العوامل��قتصادية�والقانونية�واملالية،�ال���ل�ا�تأث���مبا

�ف��اض�املتعلق�باق��اح�الباحث�إل�شاء�معاي���لعالم،�و�ش���إ���أن�عناصر��ذا�املطلب�ستقوم�ع������ا

  .محاس�ية�جزائر�ة�تحل�بدال�عن�النظام�املحاس���املا��

  ���ا��زائر�التعليم�والتكو�ن�املحاس���واقع: الفرع��ول 

ؤسسات�ا���ومية�بالدرجة��و��،�املاملحاس������ا��زائر�من�طرف��تمارس�م�مة�التعليم�والت�و�ن  

� �أساس�ن، �ملسار�ن �وفقا �ذلك �املحاس���و�تم �والت�و�ن �للتعليم ���ادي�� �املسار�ا��ام�� ��� �أول�ما يتمثل

�التعليم�باالعتماد�ع���نظام�،واملا��،�الذي�يتم�ع���مستوى�ا��امعات�واملعا�د�واملراكز�واملدارس�ا��امعية

�الكالسي�ي�1د.م.ل �النظام �بدال�عن �حل �السنوات�2الذي ��� �واسعة �انتقادات �ا��ام�� �التعليم �و�تلقى ،

إذ�أصبح�التعليم�املحاس���واملا�������خ��ة��س�ب�تراجع�مستوى�حام���الش�ادات�ا��امعية��ش�ل�عام،�

ة�ا��اصة�بممارسة�ا��امعة�ا��زائر�ة�يرتكز�ع���ا��انب�النظري�فقط،�مع�إ�مال�ك���ل��وانب�التطبيقي

�ا��بائية،�املحاس�ية�اتالتقني ��ل��امات �مع �التعامل �وكيفيات �التدقيق �الوقت� وآليات �ضيق �إ�� إضافة

كما��شارك�التعليم�ا��ام���املخصص�ل�ل�سدا����والذي�ال�يكفي�عادة�لإلملام�بمختلف�أ�عاد�املقاي�س،�

��خرى  �التخصصات �مع �املعان�املحاس�� �منا�� �بالعواطف��ة �ور�ط�ا �ا��زائر�ة �ا��امعة ��سي�س مش�لة

�التعلي �فقدان �إ�� �أدى ��مر�الذي �العام��جتماعية، �املستوى �أثر�ع�� �مما �و�نضباط، �ل��دية �العا�� م

حاول�اق��اح��عض�ا��لول�املناسبة�و�و�ما�سن�للت�و�ن�ا��ام���عامة�و���التخصصات�املحاس�ية�خاصة،

   .لھ

�الت�و�ن�امل���ومعا�د�كز ع���مستوى�مرا �ي�للتعليم�والت�و�ن�املحاس������ا��زائري�ون�املسار�الثا  

�والتم��ن �الطلبة�حيث، ��يتلقى ��علي�� �مسار�م �خالل �املراكز، ��ذه �حول��� �النظر�ة �العموميات �عض

� �املا�� �املحاس�� ����،�النظام �املحاس�� �ال���يل �بكيفيات �املتعلق �التق�� �ا��انب �ال��ك���ع�� �مقابل ��

� �املراكز، ��ذه ��� �تطبيقيا ��عت���الت�و�ن �إذ ��ساسية، �ا��بائية �الوثائق �مختلف �مع �التعامل وذلك�وطرق

                                                           
�3ل�سا�س����: ل: با��زائر�يتمحور�حول�ثالث�ش�ادات����و�عبارة�عن��ي�لة�جديدة�لنظام�التعليم�العا���):  LMD(نظام�ل�م�د�� 1

  .سنوات�3دكتوراه����: ماس������س�ت�ن،��د: سنوات،�م
: سنوات،�والثانية��ش�ادة�املاجست���س�ت�ن،�الثالثة��4و���ش�ادة�الل�سا�س�: �و�عبارة�مسار�م�ون�عن�ثالث�مراحل�:النظام�الكالسي�ي  2

  .ش�ادة�الدكتوراه
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لت�و����كما��ستفيد�الطلبة�خالل�مسار�م�ا�لطلبة�مل�ارة�م�نية����املمارسات�املحاس�ية،ا�إكساب��دف�

�و�و  �ا��سابات، �ومحافظي �املعتمدين �املحاسب�ن �م�اتب ��� �ميدا�ي �تر�ص �إجراء �ا��اصل� ما�من يكسب

ع���ش�ادة�مساعد�محاسب�أو�تق���سامي����املحاسبة،�نوعا�من�ا����ة�وامل�ارة�التقنية،����الوقت�الذي�

دولية��عيدة�عن�املستوى�املطلوب،�تبقى�خلفيتھ�النظر�ة�حول�النظام�املحاس���املا���ومعاي���املحاسبة�ال

�مراكز�ومعا�د�و�و� ��� �املعتمد �املحاس�� �التعلي�� ��عز�ز�ال��نامج �خالل �من �تدعيمھ �الباحث �يق��ح ما

�الدو��،� �و�طار�املفا�ي�� �الدولية �املعاي���املحاسبة �حول ��ساسية �املفا�يم �من �بجملة �امل�نية الت�و�ن

�إ�� ��طا�إضافة �ال��ك���ع�� �مستوى�ز�ادة �من �أو�الرفع �املحافظة �مع �املا��، �املحاس�� �للنظام ر�النظري

�الذ �امليدا�ي �كماالت�و�ن �العموم، �ع�� �مقبوال �الباحث �يراه �لل��نامج��ي �جدا �املقبول �املستوى �ش���إ��

  .حاس���املعتمد����الطور�الثانوي التعلي���املتعلق�بالشق�امل

  للتعليم�والتكو�ن�املحاس������ا��زائراق��اح�إطار�نموذ���م�سط�: الفرع�الثا�ي

�ا��زائر    ��� �املحاس�ية �التخصصات ��� �والت�و�ن �التعليم ��شتمل �أن �نظر�ة��يجب �محتو�ات ع��

� �ع�� �العمل �مع �عميقة، �ودولية �ذلك��إدماجمحلية �س�يل �و�� �التعليمية، �ال��امج ��� �التطبيقية ا��وانب

� �م�سطا �نموذجا �الباحث �للتعليقدم �الزم�� �والل��نامج �ليم �ت�و�ن �شقھ �ا��ام��،��� �الطور ��� املحاس��

�ا��زائر� �معاي���املحاسبة �مصط�� �استخدام �ع�� �ذلك ��� �إذ��ةمعتمدا �املا��، �املحاس�� �النظام بدال�من

املحاس���املق��ح�من�طرف�الباحث،�وعليھ�فالنموذج�التعلي����موضوع��طار �ش�ل�املعاي���سالفة�الذكر�

  .املوا���يقوم�ع���فرضية�إ�شاء�معاي���محاس�ية�جزائر�ة�تحل�محل�النظام�املحاس���املا���ا��ا��

  �سط�للتعليم�والتكو�ن�املحاس������ا��زائراملنموذ����طار�ال): 28(ا��دول�رقم�

السنة�

  ا��امعية
  الكفاءة�املس��دفة  ةس�املق��حي�املقا

السنة��و���

  ل�سا�س

  -جذع�مش��ك-

  �طار�املفا�ي���ا��زائري 

إكساب�الطالب�للمعارف�املتعلقة��عناصر��طار�املفا�ي���

ا��اص�باملعاي���املحاس�ية�ا��زائر�ة،�والذي��عت����ساس�

��ش�ل� �املعاي���املحاس�ية �وتطبيق �ف�م ��� �عليھ املعتمد

  .��يح

بالعر�ية�(محاس�ية�معاصرة�مصط��ات�

  ).و�نجل��ية

�من� �مجموعة �املقياس ��ذا �خالل �من �الطالب يك�سب

املصط��ات�املحاس�ية�املعاصر�املفتاحية����ف�م�املقاالت�

  .والدراسات�املحاس�ية�باللغت�ن

  و�حصاء��عالم�����واللغة��نجل��ية

�أن �مدار�مشوار�الطال�يجب �ع�� �املقاي�س ��ذه �بتتواجد

،�و�تدرج�ال��نامج�ف��ا�من��س�ل��امعيةسنواتھ�ا�طوال�

�عام �املحتوى �و��ون ��صعب، �����اإ�� �ليتدرج �البداية ��

  .التحول�إ���موضوع�التخصص

�السنة�الثانية� �ا��زائر�ة �املحاسبة �املعاي���(معاي�� �الطالب �القبليةُيثمن �مك�سباتھ �املقياس ��ذا �خالل �من
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  ل�سا�س

التخصصات�-

  -املحاس�ية

��و�وسع�ا  )و�فصاحا��اصة�بالقياس�والعرض� �و�فصاح، �والعرض �القياس �مجال و�عت�����

�املحاس�ي �التقنية �ملمارسة �تحض��ا �خالل�ذلك �من ة،

� �املحاس�� �ال���يل �لكيفيات �املقياس املحاسبة�(تضمن

  .)العامة�كبداية

�الدولية� �املحاسبة �معاي�� �إ�� مدخل

�الدو��( �املفا�ي�� وعموميات���طار

  )أخرى 

� �قاعدة �مع�ت�و�ن �الدولية، �معاي���املحاسبة �حول مرجعية

���إجراء�املقارنات�ال�سيطة�قدرة�الطالب� العمل�ع���بناء

  .ب�ن��نظمة�املحاس�ية

منا���البحث����(من��ية�البحث�العل���

  )ةياملحاس�العلوم�

� �الطالب �وفق�تحض�� �التخرج �ومذكرة ��بحاث إلعداد

  .ية���يحةمن��ية�علم

  املحاسبة�التحليلية
�الت�اليف� �طبيعة �وف�م �دراسة �من �الطالب تمك�ن

  .واستخدام�ا����اتخاذ�القرارات

� �معاصرة �محاس�ية ترجمة�(دراسات

�إ��� ��نجل��ية �من �املعاصرة املقاالت

  )العر�ية

�ا��ودة� �ذات �املعاصرة �العلمية �باملقاالت �الطالب احت�اك

اللغة��نجل��ية�املتخصصة،�مع�العالية،�وتنمية�قدرتھ����

  .اك�ساب�م�ارات�تحر�ر�املقاالت�العلمية

السنة�الثالثة�

  ل�سا�س

التخصصات�-

  -املحاس�ية

  ال��امج�املحاس�ية
�ي�ون� �ال �ح�� �املحاس�ية، �وال��امج �التقنيات ��� التحكم

  .املتخرج�عاجزا����سوق�الشغل

ع���املعاي���املحاس�ية�(املحاسبة�املعمقة�

  )ا��زائر�ة

�خلفية� �وف�م �املعمقة، �املحاس�ية �ال���يالت ��� التحكم

  .عمل��عض�ال��امج�املحاس�ية،�مثل�برنامج��جور 

� �املالية ع���املعاي���املحاس�ية�(املحاسبة

  )ا��زائر�ة

�املالية،� �املحاسبة ��� �القبلية �املك�سبات �وتطو�ر تثم�ن

  .و��يئة�الطالب�للمرحلة�امل�نية

ع���املعاي���املحاس�ية�(الشر�ات�محاسبة�

  )ا��زائر�ة

�املحاسبة،� �من �النوع ��ذا �عناصر �مختلف ��� التحكم

�تفعيل� �مع �الشغل �سوق ��� �عليھ �الطلب �س��داد والذي

  .وتحر�ر��سواق�املالية����ا��زائر

  جباية�املؤسسة
�التعامل�مع�الوثائق� �ا��بائية،�وإتقان ����القواعد التحكم

  .ا��بائية�الدور�ة

  أخالقيات�امل�ن�املحاس�ية
�ع��� �القائمة �املحاس�� �العمل �أخالقيات �ع�� التعرف

  .�مانة�وا��ياد�وال��ا�ة

  مدخل�إ���تدقيق�ا��سابات

يتعرف�الطالب�من�خاللھ�ع���أبجديات�تدقيق�ا��سابات�

�يت �الداخلي�ن�ح�� �املدقق�ن �مع �ايجا�ي ��ش�ل فاعل

  .مستقبالوا��ارجي�ن����املرحلة�امل�نية�

�الطالب ��يتخرج ���3عد �املحاس��، �املجال ��� �النو�� �التكو�ن �من �التقنية�سنوات �املمارسات �ألساسيات مك�سبا

�بكفاءة� �عملھ �أداء �ومن �املطبقة، �ا��زائر�ة �للمعاي���املحاس�ية ��ستجابة �من �تمكنھ �نظر�ة �و��فية املحاس�ية،

  العليا�إن�توفرت�شروط�تحض���ش�ادة�املاس��،�و�ساعده�ع����ستجابة�ملتطلبات�الدراسات�عالية

السنة��و���

  ماس��
  دراسات�محاس�ية�متقدمة

�وفق �ا��سابات �ا��زائر�ة�توحيد �املحاس�ية : املعاي��

  لتمك�ن�الطالب�من��التحكم����ا��سابات�املجمعة
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التخصصات�-

  -املحاس�ية

التحكم�: محاسبة�البنوك�وفق�املعاي���املحاس�ية�ا��زائر�ة

�الطلب�عل��ا� �س��داد �وال�� �محاسبة�املؤسسات�املالية، ��

���� �املالية ��سواق �وتحر�ر �تفعيل ��عد �العمل �سوق ��

  .ا��زائر

�الدولية �املحاسبة �املعاي���: معاي�� �دراسة ��� �التعمق ع��

�قدرة� �رفع ���دف �وذلك �املحاس��، �العمل ��� �ساسية

� �التقييمية �الدراسات �إجراء �ع�� �لألنظمة�الطالب املقارنة

  .املحاس�ية�مع��ذه�املعاي��

  دراسات�جبائية�متقدمة
�ا��االت� �ملختلف �ا��بائية �ال�شر�عات �دراسة ��� التعمق

  . ال���قد�تواج�ھ����امليدان�امل���مستقبال

  تدقيق�ا��سابات
�الوظائف،� �وتدقيق �الداخ��، �التدقيق �م�ارة اك�ساب

  .وتدقيق�ا��سابات

  .تحض���الطالب�إلعداد�رسالة�تخرج�نوعية  العلمية�املتقدمةاملن��ية�

  التحليل�املا���املتقدم

اك�ساب�م�ارة�التحليل�املا���املتقدم�ال����ساعد�الطالب�

��� �أدوات��مستقبال �استخدام �ناحية �من �امل��، املجال

�القرارات� �واتخاذ �املؤسسات �أداء �تحليل ��� �املا�� التحليل

  .املناسبة

الثانية�السنة�

  ماس��

التخصصات�-

  -املحاس�ية

،��ستجيب�الحتياجات�الواقع��ش�ل�فردي�تخصص��ذه�السنة��ليا�النجاز�رسالة�تخرج�نوعية

ب�شر�املحاس��،�و�سا�م����حل�املشا�ل�ال����عا�ي�م��ا�املؤسسات��قتصادية،�مع�ت�ليف�الطالب�

  .للمناقشةمقال����املجالت�العلمية�ا��كمة�غ���املصنفة�كشرط�

� ��عد �الطالب �النظري��5يتخرج �ا��انب�ن �من ��ائل �برصيد �املحاس�� �التخصص ��� �العليا �الدراسات �من سنوات

والتطبيقي،�و�كون�أمام�اختيار�ن�إما�التوجھ�للعمل�امل��،�أو�استكمال�املشوار���اديمي��عد�إجراء�مسابقة�وطنية�

  .ميكتابية،�وتخصص�سنوات�طور�الدكتوراه�للبحث�العل

دراسة�مقارنة�للنظم�املحاس�ية����التعليم�عزة�السيد�السيد�العبا���،�: من�إعداد�الباحث�باالعتماد�ع���:املصدر  –

،�جامعة�بورسعيد،�الثانوي�العام�����ل�من�الواليات�املتحدة��مر�كية�وفنلندا�وإم�انية��ستفادة�م��ا����مصر

 ).ال�توجد�سنة(مصر،�

باالعتماد�ع���املصدر��حول�التعليم�والت�و�ن�املحاس��امل�سط��النموذج�ذا�باق��اح�قام�الباحث�  

���� �ال�سيطة �املك�سبة �ل����ة �إضافة �العشر�سنوات، �تجاوز �الذي �ا��ام�� �مساره �وع�� �أعاله، املذ�ور

�سنوات �خمسة �مدار �ع�� �املوج�ة ��عمال �مستوى �ع�� �التدر�س ��� ��،املشاركة �املنا���و�تم إعداد

وفق�من��ية�علمية�دقيقة�و�االعتماد�ع���خ��اء�متخصص�ن،�لذلك��ش���أن��طار�املق��ح�يبقى��التعليمية

�غ���أ �ف��ا، �سيطبق �ال�� �املرحلة �وظروف �يتوافق �بما �عليھ �والبناء �للتعديل �نظر�قابل �وج�ة �من �يبقى نھ

واملتخصصة���زائر�ة�مت�امل�ومالئم�لتحس�ن�كفاءة�املوارد�ال�شر�ة�املتخرجة�من�ا��امعة�ا�الباحث�إطار 

  .و�ش�����ضوع�النموذج�أعاله�للتحكيم�من�طرف��عض��ساتذة�ا��امعي�ن�،���العلوم�املحاس�ية
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تتأثر�ال��امج�التعليمية�بمختلف�م�ونات�الب�ئة�ال���ت�ت���إل��ا،�ولضمان�تحقيق��طار�التعلي���  

  :بناء�الكفاءات�املحاس�ية�وذلك�كما�ي������املق��ح�أعاله�أل�دافھ،�نق��ح�جملة�من�النقاط�ال���س�سا�م

�املستلزمات�ال���تجعل��ذه�ال�يئة�ال���تمثل� – �التدر�س،�من�خالل�توف���جميع ��يئة �ظروف تحس�ن

�التعليمية �ال��امج �نجاح �عوامل �ا��انب�أ�م �ع�� �الت�سيق��تركز �ضرورة �مع �فقط، البيداغو��

 والتواصل�ب�ن�عناصر��ذه�ال�يئة؛

 املستمر�لألساتذة���دف�مسايرة�التطورات�امل�سارعة����امليدان�املحاس��؛العمل�ع���الت�و�ن� –

– � �العا�� �للتعليم �ا��ديثة �الطرق �ع�� �التدر�س��عتماد �وطر�قة �التفاع�� �التعليم �طر�قة �صورة ��

 ا��؛...بالكفاءات�

لذي��سمح�توف���الوسائل�البيداغوجية،�من�خالل�اقتناء�لوازم�التدر�س�ا��ديثة�ووضع�ا����الش�ل�ا –

 ؛و�حصائيةاملحاس�ية�ل��امج��لك��ونية�����وا��عالمملعدات��إضافة،�باستغالل�ا

عدم�السماح�للنا���ن����البا�الور�ا�من�غ���شعبة�ال�سي���و�قتصاد�بااللتحاق�بال�لية��قتصادية� –

 ���ا��امعة،��س�ب�ضعف�مك�سبا��م�القبلية�الالزمة�للنجاح����ا��امعة�عادة؛

 �عز�ز��عتماد�ع���اللغة��نجل��ية����ا��امعة�وتوف���الوسائل�الالزمة�لذلك؛ –

،�وا���ات�ا��بائية�والصندوق�الوط���للضمان��جتما���الت�سيق�مع�املؤسسات�املالية�و�قتصادية –

 :من�حيث�وغ���ا�من�ال�يئات�ذات�العالقة

 خرج�ن�من�ا��امعة؛العمل�ع����ستجابة�ملتطلبا��م�املتعلقة�بت�و�ن�املت 

 �،دورات�تدر��ية�وأيام��من�خالل�قيام�ال�يئات�املاضية�بإجراءتنظيم�الز�ارات�التعليمية�املتبادلة

�الواقع� �تقر�ب �أجل �من �ال�يئات �ل�ذه �منظمة �لز�ارات �ا��امعة �وتنظيم �الطلبة، �لفائدة دراسية

 من�الطلبة؛امل���

 بحو�� �إجراء ��� �الطلبة �م�مة ��س�يل �اتفاقيات �السالفة�عقد �وال�يئات �املؤسسات �مختلف ��� �م

 .استفاد��م�من�نتائج��ذه�الدراساتالذكر،����مقابل�

�طرف� – �من �عل��ا �و�طالع ��عارة �عملي�� �و�س�يل �املحاس�ية، �التخصصات ��� �ا��ديثة �الكتب اقتناء

 للطلبة؛

املحاس���وممث���ال�يئات�تنظيم�الدورات�التدر��ية�و�يام�الدراسية�ال����ستضيف�ا����اء����املجال� –

 املحاس�ية�ا��زائر�ة؛

 ا��دية�و�نضباط����س���العملية�التعليمية،�والتأث���ع���املستوى�الذ����للمورد�ال�شري؛ –

�ملختلف� – �الزم�� �لالحتياج ��افيا �يجعلھ �الذي �بالش�ل �سدا��� �ل�ل �املخصص �السا�� �ا���م رفع

 املقاي�س؛

 .��دف�تجنب��ستمرار����ارت�اب�نفس��خطاءالتقييم�الدوري�وت��يح��نحرافات� –
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  ��يئة�العناصر��خرى�للب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة: الفرع�الثالث

  � �ا��زائر�ة �الب�ئة ��ستجيب �أن �خاللھ�يجب �من �نق��ح �الذي �املحاس�� ��صالح �نجاح ملتطلبات

للتعليم�و�عد�اق��احنا�إلطار�نموذ���م�سط�اس�بدال�النظام�املحاس���املا���باملعاي���املحاس�ية�ا��زائر�ة،�

�الب�ئة� �و��يئة �لتفعيل ���دف �ال�� ��جراءات ��عض �املوالية �النقاط �خالل �من �نق��ح �املحاس��، والت�و�ن

  :وذلك�كما�ي��ا��زائر�ة�

��ختصاص�أن����ع��يجب�ع���السلطات�ا��زائر�ة: �عث�وتحر�ر��سواق�املالية����ا��زائر – ذات

من�خالل�تذليل�العراقيل�ال���تحول�دون��،ات�ا��زائر�ة�����نضمام�إ���بورصة�ا��زائرالشر�وترافق�

يمكن�كما� انضمام�ا،�والعمل�ع���تقديم�تحف��ات�و�س�يالت�وإعفاءات�للشر�ات�ا��زائر�ة�املنظمة،

�و�ردن� �غرار�السعودية �ع�� �املجال ��� �النا��ة �العر�ية �الدول ��عض �تجارب �من ل��زائر��ستفادة

 .من�خالل�إ�شاء�أسواق�مالية�مش��كة�مع��عض��ذه�البلدانا��،�...و�مارات�ومصر�وقطر�

شاط��ذه�و�ش�ل�تحر�ر��سواق�املالية����ا��زائر�أولو�ة�مست��لة،�ملا�سيوفره�ارتفاع�مستوى��  

�ا��زائر� �املحاس�ية �لعناصر�الب�ئة �واملا�� ��قتصادي �الواقع �ع�� �س�نعكس �ايجابيات �من ،�ة�سواق

  : فيما�ي����يجابية�املرجوة�و�ش�ل�عام�تتمثل�أبرز��ثار 

 بمتطلبات��فصاح؛�ز�ادة�إل��ام�املؤسسات 

 تنو�ع�مصادر�التمو�ل�والرفع�من�فرص�توسع�ال�شاط��س�ثماري؛ 

 عمليات�� �ملختلف �ال�شطة �املالية ��سواق ��س�يل �خالل �من �واملا�� ��قتصادي ��نتعاش تحقيق

 التبادل؛

 قيمة�العادلة،�و�و�ما�س�نعكس�إيجابا�ع���جودة�القوائم�املالية؛التطبيق��تحقيق�إم�انية 

 املساعدة�ع���جذب��س�ثمارات��جن�ية. 

– �� �ع�� �إصالحات �ا��زائري إجراء �الوضعية�ستد :قتصاد ��قتصاد���� �م��ا ��عا�ي �ال�� الفوضو�ة

ا��زائري،�إجراء�إصالحات�عميقة�ع����ذا��خ��،�إذ�يجب�ع���الدولة�ا��زائر�ة�حسم�موقف�ا�من�

�مدروسة� �قوان�ن �سن �إ�� �باإلضافة �ا��زائر�ة، �الب�ئة ���صوصية �املالئم ��قتصادي اختيار�النظام

��مر ��قتصادي،�يات����يع�ال��وء�إ���التنو�عوصارمة�مع�ضرورة��ستقرار�عل��ا،�والبحث�عن�آل

���تحقيق�التنمية�املستدامة،��سا�م�،�كما�س�ش�ل�ايجا�ي�سيؤثر�ع���معدل�النمو��قتصاديالذي�

�التنظيم��وتوف��  �أل�عاد ��ستجيب �جزائر�ة �محاس�ية �معاي�� �لتطبيق �املالئمة ��قتصادية الظروف

 .�قتصادي�املنظم

�مستوى  – �ا��زائر�ةاملؤسس�تحس�ن ��قتصادية �الوعاء�: ات �من ��ك�� �ال�سبة �املؤسسات تمثل

املس��دف�من�إ�شاء�معاي���محاس�ية�جزائر�ة،�ول�ي��ستجيب�املؤسسات�ل�ذه�املعاي���املستمدة�من�

� �بإجراء �ا��زائر�ة �الدولة �تقوم �أن �يجب �الدولية، �املحاسبة �تحس�ن�معاي�� �إ�� ���دف إصالحات
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�و  ��دار�ة �املستو�ات �وا��اصة، �العامة �ا��زائر�ة �للمؤسسات ��ذه�املالية �ملرافقة �الس�� �إ�� إضافة

 :خالل�توف���ما�ي���مناملؤسسات����التطبيق�التدر����ل�ذه�املعاي���املحاس�ية�ا��زائر�ة،�

 أخذ�خصوصية�املؤسسات�ا��زائر�ة��ع�ن��عتبار�عن�إعداد�املعاي���املحاس�ية�ا��زائر�ة؛ 

 � �بدورات �معاي���القيام �تطبيق �طر�قة �ع�� �وتدر���م �ت�و���م ���دف �املؤسسات �ملوظفي تدر��ية

 املحاسبة�ا��زائر�ة؛

 � ��إس��اتيجيةتخطيط �الك��، �املستوى �ع�� �طرفعامة �من �ت�بع�ا �الصغ��ة���غرض املؤسسات

 خاصة؛واملتوسطة�

 اللق� ��عرضتنظيم �ال�� �الدراسية �و�يام �وكيفي�اءات �النا��ة �املؤسساتية ��ستفادة�النماذج ة

 م��ا؛

 توف���املناخ��س�ثماري�املالئم�والذي�يتم���باستقرار�القوان�ن�وتوفر�مصادر�التمو�ل�املتنوعة. 

�القوان�ن�وال�شر�عات�التجار�ة�وا��بائية – �عت���املنظومة�ال�شر�عية�املستقرة�واملتوازنة�من��:إصالح

و�جب�ع���املشرع�ا��زائري�إعادة�صياغة�عاي���املحاس�ية�ا��زائر�ة،�ب�ن�أ�م�عوامل�نجاح�تطبيق�امل

القوان�ن�التجار�ة�وا��بائية�بما�يتما����والبعد�املحاس���ا��ديث،�مع�العمل�ع���توف���استقرار�وثبات�

�تجنب �ا��زائري �املشرع �ع�� �يجب �كما ��جل، �طو�ل �إ�� �معاي���املحاسبة��متوسط �مع التعارض

�امل �املعاي���الدولية،ا��زائر�ة �من ��ولو�ة�ستمدة ��عطي �للمعامالت��ل��قيقة�ال�� �واملالية �قتصادية

وعدم��ع���حساب�الواقع�القانو�ي،�كما�يجب�أن�تتم���القوان�ن�التجار�ة�وا��بائية�ا��زائر�ة�باملرونة

يتوافق�مع��طار��تجاري -التعقيد،�و�شدد�ع���التوصية�املتعلقة�بضرورة�إعداد�إطار�مفا�ي���جبا�ي

� �للمعاي���ا��زائر�ة، �ال���املفا�ي�� �وال�شر�عات، �إصدار�القوان�ن ��طار��� ��ذا �ع�� ��عتماد �يتم إذ

  . ست�ون�متوافقة��ش�ل�آ���مع�معاي���املحاسبة�ا��زائر�ة

مع��التأث�� ��عت���املحاسبة�من�ب�ن�أك���العلوم��جتماعية�ال���ت�بادل�:�خالقيةو�الثقافةترقية�القيم� –

�الدول �ع�� �و�جب �للمجتمعات، �و�خالقية �الثقافية �من�ا��وانب �توعو�ة �مج�ودات �بذل �ا��زائر�ة ة

أجل��غي���الذ�نيات�املتعلقة�بإخفاء�املركز�املا���للمؤسسة،�وال��رب�الضر����والنظر�للمحاسبة�ع���

وذلك�باالعتماد��واملكرسة�بفعل�الزمن،أ��ا�مجرد�إل��ام�جبا�ي�وغ���ا�من��ف�ار�و�عتقادات�املتوارثة�

�سن� �إ�� �إضافة �املؤسسة، �ال�سي����� �تحس�ن ��� �ودوره �املحاس�� �العمل �بأ�مية ��فراد �توعية ع��

والغ���قانونية��إ����ساليب�الغ���أخالقية�ع����ل�من�يتعمد�ال��وءقوان�ن�صارمة�ومشددة�العقو�ة�

وع���مرتك���جر�مة�ال��رب�الضر���،�كما� حقيقة�املؤسسة،وضعية�مالية�ال��ع���عن�����فصاح�عن�

� �والتدقيق، �املحاسبة �م�نة �ترقية �ع�� �العمل �ا��زائر�ة �املحاس�ية �ال�يئات �ع�� �خالل�يجب من

اح��ام�امل�ني�ن�ألخالقيات�امل�نة�ال���ت�سم�باألمانة�وا��ياد�والصدق،�و�و�ما�س�نعكس� ع����شديدال

 .و�للمعاي���املحاسبة�ا��زائر�ةإيجابيا�ع���التطبيق�املرج
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  الرا�ع الفصل�خالصة

�توف��    �ضرورة �الوطنية �املستو�ات �ع�� �املحاس�ية ��صالحات �املحاس�ية��تتطلب �الب�ئة و��يئة

� �املحلية �خصوصيا��ا، �ومراعاة �م�ونا��ا �مختلف �ع���تفعيل �و�مر�ذلك ��صالح، �ملتطلبات �إضافةاملالئمة

،�حيث�تلعب��جراءات�سالفة�الذكر��صالحاتاملورد�ال�شري�وتحض���املؤسسات�املعنية���ذه�لتدر�ب�

����نجاح �أساسيا �نظمة�املحاس�ية����البلدان�املعنية���ا،�ومن�خالل�ما�سبق�عرضھ�من�تجارب��دورا

م�املحاس���املا��،�تحض���وإصدار�النظامسار�يمكننا�است�تاج��ختالالت�ال���عرف�ا�دولية���ذا�ا��صوص،�

الذي�اعتمدتھ�ا��زائر�دون�مراعاة���صوصية�الب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة،�ف�ذا�النظام�الذي�ال�شك�أنھ�

��ائلة�للمحاسبة����ا��زائر،�لھ�متطلبات�وآليات�يجب�أن�تتوفر����امل�لف�ن�و �الب�ئة�ال����ان�إضافة ��

�خالل�ا �غرار�طبق �ع�� ،� �وتضرورة ��شطة، �كيتوفر�سوق �كب���للمورد�ايف �وتحض��� �ا��بائية، لقوان�ن

�لم�يتوفر����حالة��إضافةي،�ال�شر  �مع�متطلباتھ،�و�و�ما �قابل�للتجاوب �ضرورة�توفر�إطار�مؤسسا�ي إ��

  .إ���بروز�صعو�ات�وعراقيل����تطبيق�النظام�املحاس���املا���املحاس���ا��زائري،��مر�الذي�أدى��صالح

  � �املحاس�� �النظام ��فكر�ا�املا��توافق �عند �جو�ر�ا �الدولية��إصداره�ش�ل �معاي���املحاسبة مع

سالف���صدار السائدة�أ�ى�ذاك،�غ���أن�ال�وة�بي��ما�بدأت������ساع�مع�مرور�السنوات�الالحقة�لتار�خ�

���الذكر،�ذلك�أن�معاي���املحاسبة�الدولية�دائمة�التحديث��ش�ل�دوري،�ب�نما�بقي�النظام�املحاس���املا���

فيھ�أول�مرة،�و�و�ما�أدى�إ���ظ�ور�اختالالت�فكر�ة�����ذا��خ��،�إضافة�إ���اختالل��ش�لھ�الذي�صدر 

�نص ��� �الغموض �من �حالة ��سوده �الذي �املح��، �للنظام �الفوضو�ةھ�طار�الشك�� �من �ونوعا �عرض��، ��

�املحاس�� �النظام �بقي �كما �عم��، ��ش�ل �لل��ت�ب �قواعده �الفتقاد �إضافة �عن��قواعده، �معزوال املا��

  .بتقييمھ�الدراسات���اديمية�وامل�نية�املنوطة

�شأ��ا   �من �أن �يرى �آليات �الفصل ��ذا �خالل �الباحث �املحاس�ية��اق��ح �الب�ئة �ترقية ��� املسا�مة

،�وال���رأينا�أن�أحد�أبرز�عوامل�الر�����ا��و�إجراء�إصالحات�ع���مستوى�التعليم�ا��ام��،�من�ةا��زائر�

ملسار�يضمن�لطالب�التخصص�املحاس����واملتضمنخالل�اق��اح�إطار�نموذ���م�سط�ُ�ع�����ذه�العملية،�

�ب�ن �يجمع �مل ت�و�نا �م�سط �إلطار�نموذ�� �الق��احنا �إضافة �والتطبيقي، �النظري عاي���املحاسبة�الشق�ن

 .لمؤسسة�املنوطة���الا��زائري،�و�ي�ل�



 

مــة�اتا�  
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أثر��صالح�املحاس���الذي�قامت�بھ�ا��زائر�مطلع�القرن�ا��ا���ع���واقع�املحاسبة�املحلية��ش�ل� 

�الدولية� �معاي���املحاسبة �مع �صدوره �ح�ن �جو�ر�ا �املتوافق �املا�� �املحاس�� �النظام �سا�م �إذ إيجا�ي،

أثر��ذا�النظام�ع���طرق�القياس�والتقييم�حيث�،����ترقية�الواقع�املحاس���ا��زائري �دة�أ�ى�ذاكئالسا

و�فصاح�املعتمدة����ا��زائر،�من�خالل�تب�يھ�لطرق�حديثة�ترتكز�ع���القيمة�العادلة�و�فصاح�ال�ا��،�

كما�سا�م��وفقا�ل�ذا�النظام،و�و�ما�ا�عكس�ع���جودة�املعلومات�املحاس�ية�الواردة�ضمن�القوائم�املالية�

� �مستو�ات �تحس�ن ��خ����� ���فصاح�ذا �تب�يھ �خالل �من �ا��زائر، ��� �إلزامية�املحاس�� �قوائم لثالثة

�امل��انية� �قوائم �ع�� �املح�� �النظام �اعتمد �إذ �القديم، �املخطط �ظل ��� �عليھ ��انت �بما �مقارنة جديدة

�ا� �و�غ����موال �ا��ز�نة �وتدفقات �النتائج �املحاس���وحساب �املرجع �مع �ذلك ��� �متوافقا �واملالحق، �اصة

،�باإلضافة�العتماده�ع���إطار�تصوري�يتقارب�مع��طار�املفا�ي���الدو��،�و�و�ما��ش�ل�سابقة����الدو��

  .تار�خ�املحاسبة�ا��زائر�ة

ه�من�ارتبط�تطبيق�النظام�املحاس���املا������ا��زائر��عدة�صعو�ات�وعراقيل،�فرغم�ما�تم��عديد  

لنظام�اوآثار�ايجابية�لھ�ع���املحاسبة�واملداخل�التكميلية�ل�ا����صورة�التحليل�املا��،�عا�ى��ذا��ايجابيات

�اختالالت ��من �عدم �إ�� �إضافة �والشك��، �الفكري �إطار�ھ �املحاس�ية��مالءمتھ�� �الب�ئة ��صوصية

�خالل�ا��زائر�ة، �ع����من �الفتية �ا��زائر�ة �املؤسسات �قدرة �وعدم �ا��بائية، �القواعد ��عض �مع �عارضھ

اس�يعاب�وتطبيق�قواعده،�إضافة�لعدم�توفر�شروط�تطبيق��ذه��خ��ة،����صورة�غياب�سوق��شطة�

   .لتطبيق�القيمة�العادلة����ا��زائر

  نتائج�الدراسة .1

�جملة   �إ�� �الباحث �توصل �الدراسة، �فصول �مختلف �خالل ��عض�ا��من ��علق �ال�� �النتائج من

  .با��انب�النظري،�و�عض�ا��خر�با��انب�التحلي���التطبيقي�ل�ا،�وفيما�ي���عرض�ل�ذه�النتائج

  للدراسة�نظري نتائج�ا��انب�ال: أوال

  :لعدة�نتائج�نذكر�ا�فيما�ي���الدراسة�النظر�ة�خلصت  

– � �املستوى �ع�� �واسع �ان�شارا �الدولية �املحاسبة �معاي�� �املرجعية�ش�دت �ع�� �كب��ا �وتأث��ا الدو��،

 ؛،�خاصة�مع�مطلع�القرن�ا��اري املحاس�ية�الدولية

تحديثات�دور�ة�ع���املعاي���ال����شرف�ع���إصدار�ا،�يقوم�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�بإجراء� –

 من�خالل��عديل�وإلغاء�وإصدار�معاي���محاس�ية�دولية��ستجيب�للمتطلبات�املحاس�ية�ا��ديثة؛

�القائم� – �املجلس �عليھ ��عتمد �الذي ��ساس �يمثل �إطار�مفا�ي�� �ع�� �الدولية ترتكز�معاي���املحاسبة

� ��� �نظر�ة�إصدارهعل��ا، ��طار�خلفية �ذات �يمثل �كما �املعاي��، �ل�ذه �و�عديلھ �إل��ا��وشرحھ �س�ند

 امل�لفون����ف�م�وتطبيق�معاي���املحاسبة�الدولية؛
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– � �الدولية �معاي���املحاسبة �مجلس �معاي���املحاسبة�تب�� ���نة �وضعتھ �الذي �ا��اص �طار�املفا�ي��

 ؛2018ثم��2010بتعديلھ�ع���مناس�ت�ن����سنة��وقام،�1989الدولية�سنة�

�من� – ���ملة �م��ا ��استجابة �املا�� �املحاس�� �النظام �باعتماد �املحاس�� �إطار�إصالح�ا �ا��زائر��� قامت

 ؛إعدادهداخلية�وا��ارجية،�وتوافقت�من�خاللھ�مع�معاي���املحاسبة�الدولية�السائدة�أثناء�العوامل�ال

�املحاس�ي – �ال�يئات �ج�ود �تكن �ا��زائر�ةلم �املحاس�ية �تحض���الب�ئة ��� �ا��زائر��افية ��� �املسؤولة �ة

 بالش�ل�الذي��ستجيب�ملتطلبات�تطبيق�النظام�املحاس���املا��؛

�شكال�ومضمونا�مع��طار�املفا�ي���الدو���جو�ر�ا�املا���إطارا�تصوري�يتقاربتب���النظام�املحاس��� –

 ؛السائد�أثناء�إعداد��ذا�النظام

– �  �صول  وعرف للمعلومات، نظاما باعتبار�ا املالية للمحاسبة جديدا مف�وما تصوريال طار� أعطى

���ا �ااح��ام الواجب املحاس�ية املبادئ وحدد و�عباء، والنواتج وا��صوم  �ل طرف من و�ل��ام

 املحاسبة؛ م�نة ب�نظيم ا��اصة القواعد من مجموعة ع�� نص كما بتطبيقھ، امللزمة املؤسسات

إلزامية�تتمثل�����توافق�النظام�املحاس���املا���مع�املرجع�املحاس���الدو������اعتماده�ع���قوائم�مالية –

�واملالحق �ا��اصة �و�غ����موال �ا��ز�نة �وتدفقات �النتائج �وحساب �شكال امل��انية �القوائم �و�غ��ت ،�

 ؛ومضمونا�عن�نظ����ا����املخطط�املحاس���الوط���السابق

–  � �املا�� �املحاس�� �النظام �وفق �املالية �القوائم ��� ��فصاح �متطلبات �مستخدمي�ال �ستجيب حتياجات

القوائم�املالية�من�خارج�ا��زائر،�ب�نما�يرى�الباحث�أ��ا�تفوق�احتياجات�املستخدم�ا��زائري،�و�و�ما�

 ؛عاتق�امل�لف�ن�بتطبيق��ذا�النظامع���غ���م��را��ش�ل�عبئا�

�الدولية – �معاي���املحاسبة �مع �جو�ر�ا �املا�� �املحاس�� �النظام ��توافق �من �إعداده �أثناء ناحية�السائدة

 القياس�والتقييم؛

�ناحية� – �من �التطبيق �ممكنة �طرق �عدة �ب�ن �املفاضلة �إم�انية �للمطبق�ن �املا�� �املحاس�� �النظام أتاح

�والتقييم �القياس �مع �النظام �وتوافق ،� �الدولية�جل �معاي���املحاسبة �ظل ��� ��خ��ة ��ذه �يقابل ما

 السائدة�عند�صدوره؛

ات�محاس�ية�جديدة�وأل���أخرى��انت�معتمدة����املخطط�اعتمد�النظام�املحاس���املا���ع���سياس –

 ��تال�ات�وخسائر�القيمة�واملخزونات�واملؤونات؛�جانباملستغ���عنھ،�خاصة����

تب���النظام�املحاس���املا����عض�النماذج�املحاس�ية�ا��اصة�للتقييم،�كتوحيد�ا��سابات�والضرائب� –

 ا��؛..املؤجلة�والعقود��يجار�ة�

�ا – �اس�ث�� �أبرز�النظام �من �و�و�واحد �التطبيق، �مجال �من �فقط �املصغرة �املؤسسات �املا�� ملحاس��

اختالالت��ذا�النظام،�الذي�لم�يفرق�ب�ن���م�أو�مجال�وطبيعة��شاط�املؤسسات����توجيھ�قواعده�

 .�لزامية
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  ي�للدراسةتطبيقنتائج�ا��انب�ال: ثانيا

  :لعدة�نتائج�نذكر�ا�فيما�ي���تحليلية�التطبيقيةخلصت�الدراسة�ال  

–   � �ملرجعيةيفتقد �املا�� �املحاس�� ��محاس�ية�النظام �صر�حة، �ع�� �اعتماده �خالل املرجعية�من

�بالب �يتعلق �فيما ��نجلوسكسونية �املحاس�ية �للنظام، �والفكري �املفا�ي�� �التقييم�و ناء �ملداخل تب�يھ

� �ع�� �واعتماده �الدولية، �معاي���املحاسبة �وفق �مجلس�املعتمدة �اعتماد ��شابھ �خطوة ��� إطار�تصوري

�الفرن�وفونية� �املحاس�ية �املرجعية �ع�� �اعتمد �ب�نما ��طار�املفا�ي��، �ع�� �الدولية معاي���املحاس�ية

��خ���بإطار�قانو�ي� ��ذا �ر�ط �تم �حيث �املا��، �املحاس�� �للنظام �و�جرا�ي �باإلطار�الشك�� �يتعلق فيما

�غرار�النموذ �ع�� �حسابات �خاصومدونة ��ش�ل �الفر���� �املحاس�� �ج ،� �بتوازن �أخلو�و��مر�الذي

 ؛النظام�املحاس���املا���وتجا�سھ

�تخا – �لفت �ا��زائر�ة �املحاس�� ��صالح �تجر�ة �جوانب، �عدة ��� �الدولية �التجارب �با�� �خاللعن �من

��ذه �البي�ية،��اعتماد �متغ��ا��ا �متطلبات�وظروف �مع إضافة��الدول�ع���بناء�أنظمة�محاس�ية�تتالءم

�مع�معاي���املحاسبة����ععتماد�م�ال  اس��اتيجيات�مختلفة،�ارتكزت�ع���التدرج����التوافق�املحاس��

الدورات��برمجةالدولية،�مع�التكثيف�من�املشاورات�ب�ن�مختلف�الفاعل�ن����املحاسبة،�والعمل�ع���

�ا��طوات�و�جراءل��يئة�املورد�ال�شري �التدر��ية�والتعليمية ات�ال���غابت�عن�التجر�ة�،�و���جملة

� �و�و�ما �ظ�ور ا��زائر�ة، �إ�� ���أدى �وتطبيقھ �املا�� �املحاس�� �بالنظام �تتعلق �الب�ئة�اختالالت �ظل �

  ؛املحاس�ية�ا��زائر�ة

ئ�فيما�يتعلق�بالفروض�واملباد�الدو���املفا�ي��نظ��ه�و ا��زائري�توافق�ب�ن��طار�ن�التصوري� ك�نا –

أي�اختالف�أو��عارض�جو�ري،�حيث�اقتصرت����زلم�ت�ال���قمنا���ا�ة�املقار املحاس�ية،�إذ�أن�عملية�

�الدراسة،� �واملبادئ�ضمن��طار�ن�محل �ختالفات�ع���تلك�املتعلقة�بمن��ية�عرض��ذه�الفروض

 ؛دة�وفقا�ألحد��طار�ن�دون��خربعض��ختالفات�ب�ن�املصط��ات�والتوج��ات�املوجو لإضافة�

– � �محاس��ناك �اعتماد�توافق ��� �الدو�� �املفا�ي�� �ونظ��ه �املح�� �التصوري ��طار �ب�ن �جو�ري �

 ؛ا��صائص�النوعية�للمعلومات�املحاس�ية

،�و�و�ما�عكس��طار�املفا�ي���الدو��،�لم�يتطرق��طار�التصوري�ا��زائري�ملستخدمي�القوائم�املالية –

 �عت���جانبا�من�جوانب�قصور��ذا��طار�التصوري؛

�الدولية�مجلس�معاي���املحاسبةالذي�ت�ناه��،�ش�ل�عام�مع�نظ��ه�الدو���املح���ي�طار�التصور تقارب� –

� �سنة �الدولية �معاي���املحاسبة ���نة �أعدتھ ��طار�الذي �1989من �سن�� ��� �حدث �والذي ،2010�

�2018و ��طار�ن��مر�الذي، �ب�ن �ال�وة ���م ��طار�الي��ز �اختالالت �ب�ن ��عت���من �و�و�ما فكري�،

 للنظام�املحاس���املا��؛

�وإعداد� – �عرض �جانب ��� �جو�ري ��ش�ل �الدولية �معاي���املحاسبة �مع �املا�� �املحاس�� �النظام توافق

 ؛القوائم�املالية
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�بمقار  – �قمنا �املا��، �املحاس�� �للنظام ��طار�الفكري �اختالالت �تقييم �س�يل �التقييم��ة��� �قواعد أ�م

 :املحاسبة�الدولية،�وتوصلنا�ملا�ي��معاي���و �ذا��خ����والقياس�ب�ن

 ة�املحاسبة�الدولي�يار النظام�املحاس���املا���ومعب�ن��توافق�جو�ري ��ناك IAS38قواعد��بخصوص

�اختلفا��ش�ل�جو�ري ب�نما��ع��اف�واملعا��ة�املتعلقة�بت�اليف�البحث�والتطو�ر��ش�ل�خاص،�

� �التجار�ة �والعالمات ��خ��اع �ب��اءات �املتعلقة �ا��االت ��عض �معا��ة �إ����،والش�رة�� إضافة

�املعيار� �شمول �خالل �من �الدولية، �معيار�املحاسبة �باكتمال �املتعلق ��ل���IAS38ختالف ع��

 م�عكس�النظام�املحاس���املح��؛التفاصيل�و�مثلة�املتعلقة�باالع��اف�والقياس�والتقيي

 النظام�املحاس���املا���مع�معيار�املحاسبة�الدو����توافقIAS16�،ا��ش�ل�تام�����توافق�من�خالل

�ش�ل�جو�ري�فيما�يتعلق��وتوافق�ما�ل�من�التعر�ف�و�ع��اف�والقياس��و���لألصول�املادية،�

� ��صول، �لذات �الالحق �بالتقييم �والتفاصيلواقتصرت �ا��يارات ��عض �ع�� �الثانو�ة�الفروقات

 ؛عناصر��صول�املاديةالبناء�الشك���لا��اصة�ب

 � �توافق �الدولي�ن �املحاس�ي�ن �املعيار�ن �من ��ل �مع � �جو�ري ��ش�ل �املا�� �املحاس�� �IAS32النظام

أثناء�إعداد�ثم�صدور�النظام�املحاس���املا��،�الذي��مطبقان،�و�ما�املعياران�اللذان��انا�IAS39و

،�و�و�ما�ي��ر��عد�ذات�النظام�عن�معيار�2010خولھ�ح���التطبيق�سنة�لم�ُيطور�ولم�ُيحدث�منذ�د

 ؛�IFRS9بالغ�املا���الدولية�

 جو�ري�ب�ن�النظام�املحاس���املا���ومعيار�املحاسبة�الدولية��وافقت�ناك�IAS16الشق�املتعلق�����

باإل�تال�ات،�و�رى�الباحث�أن�الفروقات��خرى�املوجودة�بي��ما�فيما�يخص��ذه�النقطة،�تتعلق�

�املعيار� �دراسة �خالل �من �حظنا �ال �حيث �م��ما، �ل�ل �التنظي�� �با��انب �أسا��� ��IAS16ش�ل

���مل �وتضمنھ �نصھ �وضوح �إ�� �إضافة �ج�ة، �من �ضمنھ �للعناصر�الواردة �من��سلسال�منطقيا ة

 ؛�مثلة�وا��االت،�و�و�ما�لم�يكن�موجودا����ذات�الشق�ضمن�النظام�املحاس���املا��

 � ��وافقتيوجد �الدولية �ومعيار�املحاسبة �املا�� �املحاس�� �النظام �ب�ن ��ست�تج�IAS2جو�ري �لم �إذ ،

 ؛الباحث�أي��عارض�أو�اختالف�جو�ري�بي��ما

 املا���ومعاي���املحاسبة�الدوليةبال�سبة�لتوحيد�ا��سابات�ب�ن�النظام�املحاس���: 

 واملعيار املا�� املحاس�� النظام ب�ن جو�ري  توافق �ناك IFRS10 ال�لية؛ السيطرة بخصوص 

 واملعيار املا�� املحاس�� النظام ب�ن جو�ري  توافق �ناك IFRS11 املش��كة؛ السيطرة بخصوص 

 واملعيار املا�� املحاس�� النظام ب�ن جو�ري  توافق �ناك IAS28 امل��وظ؛ التأث�� بخصوص 

 الدولية املحاسبة ومعاي�� املا�� املحاس�� النظام من �ل ب�ن جو�ر�ا ا��سابات توحيد توافق 

IAS/IFRS، ص الذي املعر�� الكم تباين �� أساسا الفروقات وتتمثل
ُ

 إذ �ما،�نص �� املوضوع بھ خ

 .املا�� املحاس�� النظام من �عقيدا وأقل وشرحا، وتفصيال شموال أك�� �انت الدولية املعاي�� أن

 :كما�ي��ال���نقدم�ا�بال�سبة�لتقييم��طار�الشك���للنظام�املحاس���املا��،�توصلنا�لبعض�النتائج� –
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 منذ�صدور�النظام�املحاس���املا��،�قام�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�بإصدار�و�عديل�واس�بدال�

� �الذي �الوقت ��� �معاي���محاس�ية، ��عديالت�عدة �أي �بدون �جامدا �املا�� �املحاس�� �النظام بقي

�الدولية، �معاي���املحاسبة ��� �ا��اصلة �التطورات �مع �تنظ��ية��تتوافق �خلفية �لغياب �ذلك و�رجع

�وتحديث� ��عديل ��� �ا��زائر�ة �املحاس�ية �إصدار�القواعد �ع�� �القائمون �عل��ا ��س�ند حقيقية

 النظام�املحاس���املا��؛�

 � �ظ�ور�إن ��� ��اما �دورا �يلعب �تحديثھ �وعدم �املا�� �املحاس�� �النظام �بجمود �املتعلق �ختالل

مع�ا��انب�الفكري�ل�ذا�النظام�من�خالل�مقار�ة�ف�ختالالت�املتعلقة�با��انب�الفكري�للنظام،�

� �الدولية، �ت�تب�نمعاي���املحاسبة �قد �املا�� �املحاس�� �النظام �املعاي����وافقأن �مع ية�الدولفعال

،�وأن��عض��ختالالت�ال���ظ�رت��عد�صدوره،��انت�ن�يجة�لعدم�تحي�ن�أثناء�صدورهالسائدة�

 ؛��النظام�وجعلھ��ساير�التغ��ات�ا��اصلة�ع���املستوى�الدو 

 أظ�رت�مقار�ة��طار�ال�يك���للنظام�املحاس���املا���مع�نظ��ه�الدو���النتائج�املوالية: 

 ؛املا�� املحاس�� النظام مؤسسة غياب 

 ؛املا�� املحاس�� للنظام الرس�� الكتاب غياب 

 ؛ا��ديث التواصل آليات عن املا�� املحاس�� النظام �عد 

 الفر���� ونظ��ه العر�ي النص ب�ن املعني�ن اختالف. 

 غياب���عاد�املوالية�عن� ،أظ�رت�مقار�ة��طار�التنظي���للنظام�املحاس���املا���مع�نظ��ه�الدو��

 :املح���إطار�النظام

 ؛املعر�� الكم �� التماثل ُ�عد 

 ؛ وال��قيم ال��ت�ب ُ�عد 

 ؛التخصيص ُ�عد 

 التنظيم ُ�عد. 

 التعامل�مع�أزمة�جائحة��ورونا�عكس�معاي����بالش�ل�ال�ا���عدم�مرونة�النظام�املحاس���املا�����

� �ال�� �الدولية، �ال��املحاسبة ��جراءات �ببعض �القيام �ع�� �املصدر�ل�ا �املجلس �إ����عمل ��دف

 ؛التكييف�مع�الوضع�املحاس���الغ���مألوف

للنتائج�بال�سبة�ملعوقات�تطبيق�النظام�املحاس���املا���املرتبطة�بالب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة،�توصلنا� –

 :التالية

  حال�دون�إم�انية�تطبيق�القيمة�العادلة�و�ستفادة�من�مزايا�ا��غياب��سواق�ال�شطة����ا��زائر

 ؛املتعددة

 موج�ا��ش�ل�أسا����للمؤسسات��عد��ذا�النظام��رغم�أن ،ش�لية�البورصة�الوحيدة����ا��زائر

 ؛ال���ت�شط�����ذا�النوع�من�القطاعات�املالية

 وتأث��ه�السل���ع���مختلف�املداخل�املتعلقة�بالعمل�املحاس��؛عشوائية��قتصاد�ا��زائري� 
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 اس�يعاب�متطلبات�تطبيق�النظام�املحاس���ضعف��طار�املؤسسا�ي�ا��زائري�وعدم�قدرتھ�ع���

 املا��؛

 أثرت�مجموعة�من�العوائق�الثقافية�املتعلقة�بالطبيعة�التحفظية�للمجتمع�ا��زائري��ش�ل�سل���

 ع���استجابة�امل�لف�ن�ملتطلبات��فصاح�ال�ا���وفق�النظام�املحاس���املا��؛

 ،ا��زائر��ن� �للمحاسب�ن �والت�و��� �املسار�التعلي�� �للنظام��ضعف �التحول �أن ��عتقدون جعل�م

�الفكري� �الفلسفي �البعد �بذلك �م�مل�ن �التقنية، �املمارسات ��� �تحول ��عت���مجرد �املا��، املحاس��

 املب���ع���أ�عاد�معاي���املحاسبة�الدولية؛

  ل�التأث��� �طوالالسل�� �املك�سبة �القديمة �واملمارسات �املحاس���ف��لثقافات �املخطط �تطبيق �ة

  املحاس���املا��؛�مرحلة�النظام�ع�� الوط��

 النظام�وتحقيقھ��التعارض�املوجود�ب�ن�النظام�املحاس���املا���والقوان�ن�ا��بائية� يحول�ب�ن��ذا

 لبعض�أ�دافھ�خاصة�ما��علق�م��ا�بمالئمة�املعلومات�املحاس�ية؛

 تتمثل�أ�م�معوقات�تطبيق�القيمة�العادلة����ا��زائر�فيما�ي��: 

 تحديد �� ال�شطة السوق  عن ينو�ون  تقييم خ��اء وجود صعو�ةو �،�شط ما�� سوق  غياب 

 العناصر�؛ ملختلف العادلة القيمة

 مصا�� مراعاة دون  جبائية أغراض ذات محاسبة بمسك ا��زائر�ة املؤسسات جل قيام 

�ومس��ي �بذ�نية املتعلق �ش�ال و�و �خر�ن، املستخدم�ن  واملحاسب�ن املؤسسات مالك

 إ�� �خ��ة �ذه تميل إذ أخرى، ج�ة من ا��زائر�ة املحاس�ية الب�ئة و�طبيعة ج�ة، من ا��زائر��ن

 للتغي��؛ قابلي��ا وعدم الر�ود

 طر�قة وفق التقييم ت�اليف ع�� قادرة غ�� يجعل�ا معظم�ا وصغر ا��زائر�ة املؤسسات ضعف 

 املالية؛ قوائم�ا �� الواردة املحاس�ية املعلومات جودة بتحس�ن م�تمة وغ�� العادلة، القيمة

 معارف�م وتجديد امل�نية، مستو�ا��م لتحس�ن تحيي�ية بدورات قيام�م وعدم املحاسب�ن ضعف 

 .املحاسبة مجال �� ا��اصلة التطورات مواكبة ع��  قادر�ن غ�� يجعل�م العلمية،

 � �واملراقبة �القياس �لألج�زة �الوطنية �املؤسسة ��� �املا�� �املحاس�� �النظام �لھ�AMCتطبيق ��ان ،

ا�ع�اسات�ايجابية�تتعلق�بطبيعة�النظام����حد�ذاتھ،����الوقت�الذي��ان�تطبيق�نفس�النظام�

ال���ت�شط�املؤسسة�محل�الدراسة�أمام�عدة�عراقيل�وصعو�ات�ارتبطت�بواقع�الب�ئة�املحاس�ية�

 .اف��

 ؛- AAS  معاي���املحاسبة�ا��زائر�ة-اق��اح�إطار�محاس���نموذ���م�سط� –

 .اق��اح�إطار�نموذ���م�سط�للتعليم�والت�و�ن�املحاس������ا��زائر –
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  فرضيات�الدراسة���ة�اختبار  .2

�قامت�   �ال�� �الفرضيات ���ة �ع�� �ا��كم �يمكننا �الدراسة، �خالل �عل��ا �املتحصل �للنتائج اس�نادا

  :�خ��ة�كما�ي��عل��ا��ذه�

��و�� – �دون�: "الفرضية �حالت �املا�� �املحاس�� �للنظام �تنظ��ية �محاس�ية �مرجعية �وجود �عدم إن

�والتطور  �التحديث �"عملية ،� �النتائج �إل��اأثب�ت ��املتوصل ���ة �فضعف�ذه �طار� الفرضية،

� �املا�� �املحاس�� �للنظام ��افالتصوري �إطار�مرج�� �وجود �عدم �إ�� �وتطو�ر�النظام��أدى لتحديث

 ؛بالش�ل�املطلوب�املحاس���املا��

�الثانية – �املحاس���: "الفرضية �النظام �تطبيق �ع�� �سل�� ��ش�ل �ا��زائر�ة �املحاس�ية �الب�ئة أثرت

�"املا�� ��ش�ل�، �أثرت �ا��زائر�ة �املحاس�ية �الب�ئة �أن �الدراسة �نتائج �أثب�ت �إذ ���يحة، �فرضية و��

س���املا��،�من�خالل�ضعف��طار�املؤسسا�ي�وامل���ا��زائري�وغياب�سل���ع���تطبيق�النظام�املحا

�طار�مع�مقومات�و �،�سواق�املالية�ال�شطة،�إضافة�إ����عارض�النظام�مع��عض�القوان�ن�ا��بائية

�امل �ع�� �القائم �ا��زائري، �للمجتمع �منالثقا�� �أثر��ل �كما �التغي��، �ومقاومة �جودة��حافظة ضعف

�والت�و� �تطبيق�التعليم �ع�� �سل�� ��ش�ل �للم�لف�ن �الضيق �والتفك���ا��با�ي �ا��زائر، ��� �املحاس�� ن

 النظام�املحاس���املا��؛

�الثالثة – �ب�ئة�املحاسبة�: "الفرضية �للتطورات�ا��اصلة��� �املحاس���املا�� �مواكبة�النظام إن�عدم

بناء�ع���نتائج�الدراسة�فإن��ذه�،�"IFRSاملحاسبة�الدولية��معاي�� و��ن� زاد�من�ا�ساع�الفرق�ب�نھ

�معاي��� �مع �جو�ري ��ش�ل �توافق �املا�� �املحاس�� �النظام �أن �النتائج �أثب�ت �فقد ���يحة، الفرضية

� �السائدة �الدولية �النظام�املحاسبة ��� �ظ�رت �ال�� �الفكر�ة ��ختالالت �جل �وأن �قواعده، �إعداد أثناء

املستمرة�ا��اصلة�ع���مستوى�معاي���املحاسبة�املحاس���ناتجة�عن�عدم�تحديثھ�ومواكبتھ�للتغي��ات�

 .الدولية�السائدة�حاليا��ش�ل�خاص�IFRS الدولية،�و�و�ما�جعل�ا�تتخلف�عن�معاي����بالغ�املا���
 

  توصيات�الدراسة .3

  :املتحصل�عل��ا�من�الدراسة،�نقدم�جملة�من�التوصيات�من�خالل�النقاط�التالية�اس�نادا�للنتائج  

��دف�ت�و�ن�إطارات�محاس�ية�ل�ا�ع���مستوى�التعليم�والت�و�ن�املحاس���ا��ام��،��إجراء�إصالحات –

خلفية�نظر�ة�تمك��ا�من�مواكبة�التطورات�ا��اصلة�ع���مستوى�املحاسبة�املحلية�والدولية�ع���حد�

�إصالح� �س�يل ��� �املق��ح �النموذج �ع�� �باالستعانة �املسؤولة �ا���ات �نو��� �ذلك �س�يل �و�� سواء،

 م�املحاس������ا��زائر؛التعلي

��يئة�الب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة�وترقي��ا�بالش�ل�الذي�يمك��ا�من��ستجابة�ملتطلبات�تطبيق��نظمة� –

،�من�خالل�تفعيل��سواق�املالية�ا��زائر�ة�والر���بواقع�املؤسسات��قتصادية،�املحاس�ية�املعاصرة

الذي�يواكب�متطلبات��صالحات�املحاس�ية�ال���قد��مع�العمل�ع���تكييف��نظمة�ا��بائية�بالش�ل

 تقدم�عل��ا�ا��زائر؛
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 وخاصة التجار�ة، ال�شر�عية املنظومة ع�� وفور�ة ومعمقة دقيقة محاس�ية إصالحات إجراء ي�ب�� –

نظمة��  فلسفة مع أيضا متالئمة وجعل�ا ،ل��زائر �قتصادي �ختيار مع متالئمة ��عل�ا ا��بائية

 املعاصرة؛�املحاس�ية

تتمثل�����ستغناء�عن�النظام�املحاس���املا��،�واس�بدالھ�بمعاي���محاس�ية�إجراء�إصالحات�محاس�ية� –

�ا��زائر�ة �الب�ئة �خصوصيات �ترا�� �ع����،جزائر�ة �ونق��ح �الدولية، �املحاسبة �معاي�� �مع وتتوافق

�اململكة� �غرار�تجر�ة �ع�� �املجال، ��� �الرائدة �التجارب �من ��ستفادة �ضرورة �الباب ��ذا ��� السلطات

العر�ية�السعودية�ال���يرا�ا�الباحث�تجر�ة�يمكن�ل��زائر�أن�تطبق�ا،�كما�نو����الباحث�ن�وامل�تم�ن�

�ت �بضرورة �املحاس�� �املق��ح�باملجال �الدولية �ملعاي���املحاسبة �امل�سط �املحاس�� ��طار�النموذ�� ثم�ن

 خالل�الدراسة؛

��ستجيب� – �جزائر�ة �معاي���محاس�ية �وضع ��غية �العالقة �ذات ��طراف ��افة �يجمع �واسع �نقاش فتح

 .ملتطلبات�وقدرة�جميع��طراف��ش�ل�موضو��
  

 آفاق�الدراسة .4

�إل��ا�ااس�ناد   �املتوصل �النتائج �����ع�� �تزايدا �عرف �الذي �ا��ا�� �الوضع �ع�� �و�ناء �الدراسة، ��

ال���نراه��إجراء�إصالحات�محاس�ية�جزائر�ة،�نق��ح��عض�املواضيعالدراسات���اديمية�املنادية�بضرورة�

  :كما�ي���وذلك�جديرة�بالبحث�والدراسة

 �لفية�املحاس�ية�التنظ��ية����الرفع�من�حساسية��نظمة�املحاس�ية؛أثر�ا� –

�الرائدة – �الدولية �املحاس�ية �الدولية�التجارب �معاي���املحاسبة �تطبيق �إ�� �التحول ��ستفادة���� وسبل

 ؛م��ا����ا��زائر

   .طبيق�معاي���املحاسبة�الدوليةوجھ�نحو�تتال الب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة����دور�تفعيل –
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  قائمة�املراجع

  املراجع�باللغة�العر�ية: أوال

  :الكتب  .أ 

1. � �جمعة، �حل�� �أحمد �الدولية �الدولية-معاي���التقار�ر�املالية �لل�-معاي���املحاسبة �دار�صفاء ��و��، �الطبعة شر�،

  ؛2015والتوز�ع،�عمان،��ردن،�

 ؛2010،�دار�صفاء،�عمان،��ردن،�- النموذج�الدو���ا��ديد-نظر�ة�املحاسبة�املالية�أحمد�حل���جمعة،� .2

3. � �مصطفى، �العز�ز�السيد �وعبد �أبو�طالب �محمد �وأحمد �حسن �فرغ�� �املوحدأحمد �املحاس�� �النظام ���ة�(،

  ؛2003مصر،�،�)ال�توجد�طبعة�أو�دار��شر: إلك��ونية

 ؛2008،�الطبعة��و��،�الدار�ا��امعية،�مصر،�مبادئ�املحاسبة�املاليةيد���اتة،�أحمد�محمد�نور�و��اتة�الس .4

املبادئ�واملفا�يم�و�جراءات�املحاس�ية�طبقا��-مبادئ�املحاسبة�املالية�أحمد�محمد�نور�و��اتھ�السيد���اتھ،� .5

 ؛2008،�الدار�ا��امعية،��سكندر�ة،�مصر،�-ملعاي���املحاسبة�الدولية�واملصر�ة�

  ؛2008،�دار�املستقبل،�لبنان،�-ا��زء�الثالث- موسوعة�الشر�ات�التجار�ة�إلياس�ناصف،� .6

7. � �الكر�م، �عبد �الوط��بو�عقوب �املحاس�� �املخطط �وفق �العامة �املحاسبة �ا��امعية،�أصول �املطبوعات �ديوان ،

  ؛1999ا��زائر،�

8. � �حميدات، �التقار�ر�املاليةجمعة �إلعداد �خب���املعاي���الدولية �مراجعة �العر�ي�، �الدو�� �املجمع �النخالة، إبرا�يم

 ؛2014للمحاسب�ن�القانوني�ن،�اململكة�املتحدة،�

�عر�ب�خالد�ع���أحمد��اجي���وإبرا�يم�ولد�محمد�فال،�دار�املر�خ،�الر�اض،�-تحليل�القوائم�املالية�جورج�فوس��،� .9

 ؛2011اململكة�العر�ية�السعودية،�

�املوجز� .10 �محرر ��اش�ن، �ل��نر�وجيمس �جو�ل �فولكس، �شومدان�يل �إيزى �م��صات �املحاسبة �كمال�مبادئ �ترجمة ،

 ؛2004حس�ن�وص��ى�ندا،�الطبعة��و��،�الدار�الدولية�لالس�ثمارات�الثقافية،�القا�رة،�مصر،�

،�الطبعة��و��،�عمان،��ردن،�معاي���املحاسبة�الدولية�و�زمة�املالية�العامليةحسن�عمر�محمد�وسعد�الساك��،� .11

 ؛2015

  ؛2008مان،��ردن،�،�الطبعة��و��،�دار�الثقافة،�عاملحاسبة�الدولية�ومعاي���احس�ن�القا����ومأمون�حمدان،� .12

13. � �ا��عارات، �جمال �خالد �الدولية �مختصر�معاي���املحاسبة �ورقلة،�2015مطبوعة �مر�اح �قاصدي �جامعة �مطبعة ،

 ؛2014ا��زائر،�

14. � �ا��عارات، �جمال �خالد �الدولية ��ردن،�ias/ifrs 2007معاي���التقار�ر�املالية �عمان، �دار�إثراء، ��و��، �الطبعة ،

 ؛2008

15. � �و�جانت، �ك�سو�وج��ي �دونالد �املتوسطة ��ول -املحاسبة �سلطان�- ا��زء �تقديم ���اج، �حامد �أحمد ��عر�ب ،

 ؛)تار�خ�اصداردون�(املحمد�السلطان،�دار�املر�خ،�الر�اض،�اململكة�العر�ية�السعودية،�

،�الطبعة�الثانية،�دار�إثراء�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،�مبادئ�املحاسبة�املاليةرضوان�حلوة�حنان�ونزار�فليح�البلداوي،� .16

 ؛�2012ردن،�

17. � �ا��واجة، �أم�ن �عامر�وعالء �أحمد �سيد �املالية �وتطبيقات- املحاسبة �دار�الفجر�لل�شر�-مبادئ ��و��، �الطبعة ،

 ؛2007مصر،�والتوز�ع،�القا�رة،�

 ؛2009،�دار�نوميديا،�قسنطينة،�ا��زائر،�IAS/IFRSاملعاي���املحاس�ية�الدولية�شطاط،� .18
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19. � �شنوف، �شعيب �الدولية �للمعاي���املحاس�ية �طبقا �املؤسسة ��ول -  IAS/IFRSمحاسبة �الشركة�-ا��زء �مكتبة ،

  ؛)دون�سنة��شر(ا��زائر�ة�بوداود،�ا��زائر،�

،�الدار�- ا��زء��ول -تطبيق�معاي���املحاسبة�الدولية�واملعاي���العر�ية�املتوافقة�مع�ا�طارق�عبد�العال�حماد،�دليل� .20

  ؛2008ا��امعية،��سكندر�ة،�مصر،�

  ؛2016،الدار�ا��امعية،��سكندر�ة،�مصر،�-ا��زء��ول -موسوعة�معاي���املحاسبة��طارق�عبد�العال�حماد،� .21

�وآخرونطالل�محمد�ا���اوي،� .22 دار�اليازوري،�عمان،��ردن،�،�أساسيات�املعرفة�املحاس�ية،�ور�ان�يوسف��عوم

  ؛2009

23. � �أور�ل، �وماغنوس ��ولت �جيھ �وجرا�ام �م��زا �ع�� �التقار�ر�املاليةعباس �إلعداد �وإصدار�املعاي���الدولية �ترجمة ،

  ؛)بدون�سنة��شر(جمعية�املجمع�العر�ي�للمحاسب�ن�القانوني�ن،��ردن،�

24. � �بدوي، �عباس �ومحمد �مر�� �ا��ق �املاليةعبد �املحاسبة �أصول ��� �ا��ديمقدمة �ا��امعة �دار �لل�شر،�، دة

  ؛�2003سكندر�ة،�مصر،�

،�الطبعة�الثانية،�صنعاء،�اليمن،�- �طار�النظري�والتطبيقي�العم��-املحاسبة�الدولية�عبد�ا��ميد�ما�ع�الصيح،� .25

 ؛2009

26. � �درو�ش، �الناصر�محمد�سيد �عبد �املالية�مبادئ �والعملية- املحاسبة �العلمية �دار�صفاء�-�صول ��و��، �الطبعة ،

 ؛2010لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��ردن،�

27. � ���اتة، �السيد �و��اتة �نصر�ع�� �الو�اب �ملعاي���عبد �وفقا �املالية �القوائم �وتحليل �وإعداد �ا��ردية ال�سو�ات

 ؛2015ر،�،�دار�التعليم�ا��ام��،��سكندر�ة،�مصاملحاسبة�الدولية

28. � �يح��، ��اشم �وز�اد �ا��بيطي �محسن �املاليةقاسم �القوائم �ومناقشة �الدار�النموذجية،�تحليل ��و��، �الطبعة ،

 ؛2011ب��وت،�لبنان،�

  ؛2013،�ترجمة�نضال�محمود�الرم��،�الطبعة��و��،�دار�الفكر،�عمان،��ردن،�املحاسبة�املاليةقدو�ن�وألدرمان،� .29

30. � ���ضر�عالوي، �الدولية �محلولة- IAS/IFRSمعاي���املحاسبة �وتطبيقات �بو�رة،�-دروس �العاملية، �الزرقاء ��وراق ،

 ؛2012ا��زائر،�

 ؛2014،�دار��وراق�الزرقاء،�ا��زائر،�-س���ا��سابات�وتطبيقا��ا-نظام�املحاسبة�املالية���ضر�عالوي،� .31

�ل .32 �و�فر، ���ا �من �التحول ��US GAAPإدارة �والتطو�ر- IFRSإ�� �البحوث ���نة �دار�حمي��ا�-�عر�ب ��و��، �الطبعة ،

 ؛2016،��سكندر�ة،�مصر،�-جمعية�املحاسب�ن�واملدقق�ن- لل�شر�

 ؛2017،�مؤسسة�شباب�ا��امعة،��سكندر�ة،�مصر،�معاي���املحاسبة�الدوليةمجدي�سالمة�محمود،� .33

34. � �أبو�ز�د، �امل��وك �محمد �ع�� �وا�ع�اسا��ا �الدولية �العر�يةاملحاسبة �العر�ية�الدول �اململكة �ال�شر، �دار�املر�خ ،

  ؛2011السعودية،�

35. � �عطية، �أحمد �و�اشم �حماد �العال �عبد �وطارق �ندا �إبرا�يم �ص��ي �املاليةمحمد �املحاسبة �ع�ن�مبادئ �جامعة ،

  ؛2007شمس،�مصر،�

36. � �السو�طي، �مطر�ومو��� �محمد �مجاالت ��� �املحاس�ية �امل�نية �للممارسات �النظري �والعرض�التأصيل القياس

  ؛2008،�الطبعة�الثانية،�دار�وائل�لل�شر،�عمان،��ردن،�و�فصاح

  ؛2009،�الطبعة��و��،�دار�إثراء،�عمان،�مبادئ�املحاسبة�املاليةمسعد�محمود�الشرقاوي،� .37

38. � �املطارنة، �فالح �خنفر�وغسان �را��� �مؤ�د �املالية �القوائم �وتطبيقي-تحليل �نظري �دا-مدخل �الثانية، �الطبعة ر�،

 ؛2009املس��ة،�عمان،��ردن،�
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،�سلسلة�الدراسات�املحاس�ية�واملالية�IFRSتب���املعاي���الدولية�للتقار�ر�املالية����الدول�العر�ية�وليد�بن�تردايت،� .39

  ؛2018الصادرة�عن�صندوق�النقد�العر�ي،�أبو�ظ��،��مارات�العر�ية�املتحدة،�

�،�الطبعة��و��،�الشركة�العر�ية�املتحدة�لل�سو�قاملعاي���املحاس�ية�الدوليةوليد�عبد�القادر�وحسام�الدين�خداش،� .40

  ؛2013والتور�دات،�القا�رة،�مصر،�

 .2007رك،���اديمية�العر�ية�املفتوحة،�الدنما�،-ا��زء��ول -أصول�املحاسبة�املالية�وليد�نا���ا��يا��،� .41

 

  ؛املحكمةامل�شورة����املجالت�العلمية��والدراسات�املقاالت  .ب 

- إش�الية�القياس�بالقيمة�العادلة����الب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة�أحمد�الصا���سباع�ومحمد�ال�ادي�ضيف�هللا،� .1

�وامل�ني�ن �و��اديمي�ن ��قتصادية �املؤسسات �من �لعينة �وال�سي���والعلوم�-دراسة ��قتصادية �العلوم �مجلة ،

 ؛2018،�ا��زائر،�2،�العدد�11التجار�ة،�املجلد�

مسا�مة�النظام�املحاس���املا�������عز�ز�مبادئ�حوكمة�الشر�ات�من�وج�ة�نظر�أحمد�بوراس�ومحمد�بوطالعة،� .2

�ا��زائري  �الشرق ��� �املحاسبة �م�نة �ممار��� �املجلد �واملالية، ��قتصادية �البحوث �مجلة ،2� �العدد �أم�1، �جامعة ،

  ؛2015البوا��،�ا��زائر،�

مدى�ال��ام�املؤسسات����ا��زائر�بمتطلبات��فصاح�عن�السياسات�أحمد�قايد�نور�الدين�وسعيدي�عبد�ا��ليم،� .3

� �املالية �املحاس�� �النظام �تطبيق �ظل ��� �املالية �القوائم �إعداد ��� �املستخدمة �من�-املحاس�ية �عينة دراسة

 ؛2015،�ا��زائر،�13،�العدد�8املجلد�،�مجلة�العلوم��قتصادية�وال�سي���والعلوم�التجار�ة،�-املؤسسات

محاولة�تحليل�عالقة�ا��صائص�النوعية��ساسية�للمعلومات�املحاس�ية�بمستوى��خضر�عزي�ورابح�طو�رات،� .4

� �الدولية �معاي���املحاسبة �وفق �املالية �القوائم ��� �املحاس�� �خ��اء��-) IAS-IFRS(�فصاح �من �عينة �ع�� دراسة

 ؛2018،�ا��زائر،�1،�العدد�14لد�،�مجلة�اقتصاديات�شمال�إفر�قيا،�املج-ت�با��زائراملحاسبة�ومحافظي�ا��سابا

5. � �دفرور، �النعيم �وعبد �شا�د �ووفق�إلياس �املالية �املحاسبة �نظام �وفق �املالية �القوائم �عن �املحاس�� �فصاح

� �الدولية �مقارنة-املعاي���املحاس�ية �و�دا-دراسة �واملحاس�ية �املالية �الدراسات �مجلة ،� �املجلد �3ر�ة، �العدد ،1�،

 ؛2016ا��زائر،�

دراسة�-مسا�مة�القوائم�املالية����اتخاذ�القرارات��س�ثمار�ة����سوق��وراق�املالية�أم��ة�دباش�وفر�د�خمي��،� .6

،�ا��زائر،�2،�العدد�2،�مجلة�اقتصاديات��عمال�والتجارة،�املجلد�-حالة�عينة�من�املس�ثمر�ن�ببورصة�ا��زائر

 ؛2007

�أم .7 �فرحات، �وعباس �حفاصة �معاي���التقار�ر�املالية�ينة �تب�� �ظل ��� �ا��زائر�ة �للمؤسسة �املالية �القوائم جودة

� �- ias/ifrsالدولية �الكب��ة �ع�ن ��سمنت �ملؤسسة �ميدانية �وال�سي���- SCAEKدراسة ��قتصادية �العلوم �مجلة ،

 ؛2018،�ا��زائر،�2،�العدد�11والعلوم�التجار�ة،�املجلد�

دراسة�حالة�مؤسسة�سلسلة��ورا����-املحتوى�املا�����دول�تدفقات�ا��ز�نة�بادي�عبد�املجيد�وعزوا�ي�ناصر،� .8

 ؛2016،�جامعة��غواط،�ا��زائر،�7،�املجلد�1،�العدد�-العدد��قتصادي- ،�مجلة�دراسات�-2013

،�لونية����اعتماد�معاي���التقار�ر�املاليةالتجر�تان�الفر�سية�والبو بالر���تيجا�ي�واملع���با��منادي�وخالد�جفال،� .9

 ؛2011بحث�مقدم�ضمن�متطلبات�نيل�ش�ادة�دكتوراه�الطور�الثالث،�جامعة�سطيف،�ا��زائر،�

10. � �بص��، �و�دى �تيجا�ي ��نظمة�بالر�� ��� ��عمال �اندماج �والتقر�ر�عن �القياس ��� �البي�ية �العاملية الفروقات

� ��ساسية �ب�ن- املحاس�ية �مقارنة �الدولية�دراسة �املحاس�ية ��نظمة �والنظام�: مختلف �الفر�سية �مر�كية،

  ؛2016،�ا��زائر،�5،��العدد�3،�املجلة�ا��زائر�ة�للتنمية��قتصادية،�املجلداملحاس���املا��
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11. � �تيجا�ي، �بالت��مبالر�� �تأثره �ومدى �وقيوده �ما�يتھ �املحاسبة ��� �وعلوم�القياس ��قتصادية �العلوم �مجلة ،

 ؛2008،�ا��زائر،�8،�العدد�8املجلدال�سي��،�

- العالقة�املحاس�ية�الضر��ية�ب�ن�النظر�ة�وواقع�املؤسسات��قتصادية�ا��زائر�ة�ب�اري�ب�����وخبيط���خض��،� .12

� �لسنة ��قتصادية �املؤسسات �من �عينة �حالة �-2014دراسة �املجلد �الباحث، �مجلة ،16� �العدد �ا��زائر،�16، ،

 ؛2016

،�مجلة�دراسات�وفق�النظام�املحاس���املا��) ا��وانب�القانونية�وا��بائية(طو�لة��جل�العقود�بكطاش�فتيحة،� .13

 ؛2007،�ا��زائر،�2،�العدد�1اقتصادية،�املجلد�

،�مجلة�دور�النظام�املحاس���املا�������عز�ز��فصاح�باملؤسسة��قتصاديةبكيحل�عبد�القادر�و�ر�ري�محمد�أم�ن،� .14

 ؛2019،�ا��زائر،�1،�العدد�13،�املجلد�- دراسات�اقتصادية-ا��قوق�والعلوم���سانية�

واقع�القياس�املحاس���باستخدام�القيمة�العادلة�داخل�الب�ئة�املحاس�ية�بلبا���عبد�السالم�و�ن�العار�ة�حس�ن،� .15

 ؛2018،�ا��زائر،�2،�العدد�6،�مجلة�الت�امل��قتصادي،�املجلد�ا��زائر�ة

،�مجلة�رؤى�اقتصادية،�املجلد��نتقال�إ���النظام�املحاس���املا���ا��ديد����ا��زائردوافع�وآثار�بلعور�سليمان،� .16

 ؛2014،�ا��زائر،�6،�العدد�4

 Revue reformes economiques et intégration،�عناصر�من�إصالح�النظام�املحاس���ا��زائري بلقا����بلقاسم،� .17

en economie mondiale؛2011،�ا��زائر،�10،�العدد�5،املجلد� 

18. � �محمد، �بلمدا�ي �املالية �القوائم �ع�� �الثابتة ��صول �تقييم �الرو�بة�-أثر�إعادة �أ ���� �أن �مؤسسة �حالة دراسة

،�العدد�6،�مجلة�إدارة��عمال�والدراسات��قتصادية،�املجلد�ومؤسسة�ديوان�ال��قية�وال�سي���العقاري�با��لفة

  ؛2018،�ا��زائر،�4

19. � �براضية، �قندز�وحكيم �توتة �املا��بن �املحاس�� �للنظام �ا��زائري �ا��با�ي �النظام �مسايرة �ملدى �تحليلية ،�دراسة

  ؛2015،�ا��زائر،�2،�العدد�9املجلد�مجلة�أبحاث�اقتصادية�وإدار�ة،�

،�نماذج�من�مشا�ل�تطبيق�النظام�املحاس���املا������املؤسسات�ا��زائر�ةبن�سعيد�أم�ن�وحسيا�ي�عبد�ا��ميد،� .20

 ؛2018،�ا��زائر،�7د�مجلة�املؤسسة،�العد

تفادي�مشكالت�القياس�و�فصاح�عن�الضرائب�املؤجلة�ع���جودة�القوائم� أثر�بن�ش�رة�سعيدي�وقمان�عمر، .21

  ؛2021،�ا��زائر،�1،�العدد�7،�مجلة�مجاميع�املعرفة،�املجلد-دراسة�ميدانية-املالية�

�لة��جل����ا��زائر�باالس�ناد�إ���معاي���تطو�ر�املعا��ة�املحاس�ية�للعقود�طو بن�ع���مليكة�وم�اوات�لعبيدي،� .22

  ؛2020،�ا��زائر،�3،�العدد�14،�مجلة�أبحاث�اقتصادية�وإدار�ة،�املجلد�املحاسبة�الدولية

23. � �ا��ميد، �عبد �وزعباط �كمال �يخلف ��قتصاديبن �الت��م �ظل ��� �املحاس�� �القياس �أساليب �ب�ن ،�املفاضلة

 ؛2008،�ا��زائر،�3،�العدد�2،�املجلد�-�قتصاديالعدد�-مجلة�ا��قوق�والعلوم���سانية�

�طار�التصوري�للنظام�املحاس���املا���ومدى�توافقھ�مع�متطلبات�معاي����فصاح�بوحديدة�محمد�وقمان�عمر،� .24

 ؛2010،�ا��زائر،�3،�العدد�4،�املجلد�-دراسات�إقتصادية-،�مجلة�ا��قوق�والعلوم���سانية�املحاس��

املحاس�ية�لعقود��يجار�التمو����حسب�املرجعية�املحاس�ية�الدولية�والنظام�املحاس��� عا��ةاملبورحلة�ميلود،� .25

 ؛2020،�ا��زائر،�4،�العدد�8،�مجلة�الت�امل��قتصادي،�املجلد�املا���ا��زائري 

لة�مؤسسة�دراسة�حا-��تالك��قتصادي�للتث�يتات�املادية����املؤسسة��قتصادية�ا��زائر�ة�بورنان�إبرا�يم،� .26

 ؛2015،�ا��زائر،�1،�العدد�6،�املجلد�-العدد��قتصادي-،�مجلة�دراسات-سونطراك�مدير�ة�الصيانة�باألغواط

،�دراسة�حالة�مجمع�صيدال- أ�مية�التعديالت�املحاس�ية�ع���عملية�توحيد�حسابات�املجموعة�بوغازي�ز��ب،� .27

 ؛2015،�ا��زائر،�1،�العدد�9د�،�املجل-دراسات�اقتصادية-مجلة�ا��قوق�والعلوم���سانية�
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محاسبة��ئتمان��يجاري�وفق�النظام�املحاس���املا���وأثره�ع���القوائم�املالية��بوفرح�أمينة�وحر�ات�سعيدة، .28

� �(للمؤسسة �با��نوب �الك��ى ��شغال �شركة �حالة ��قتصادية،��،)2011-2010دراسة �للدراسات ��فاق مجلة

  ؛2017،�ا��زائر،�1،�العدد�2املجلد�

دراسة�-اعتماد�املعيار�املحاس���السا�ع����إدارة�التدفقات�النقدية�للمؤسسة��قتصادية� أ�مية�بومدين�بروال، .29

� �لدور�ي ��وراس �مللبنة �-2016و�2015حالة �املجلد �والدراسات، �للبحوث �ميالف �مجلة ،4� �العدد �ا��زائر،�1، � ،

 ؛2018

30. � �جاو�حدو�رضا، �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات ��� �املحاسبة �دولية-واقع �-تجارب �املجلد �ا��قيقة، �مجلة ،11�،

 ؛2012،�ا��زائر،�4العدد�

31. � �مراد، �محمد �وآيت �الدين �نور �النظام�جرد �منظور �ب�ن �املفيدة �املالية �للمعلومات �النوعية �ا��صائص ��� قراءة

 ؛2018،�ا��زائر،�1،�العدد�5،�مجلة�البديل��قتصادي،�املجلد�نظور�املعاي���املحاس�ية�الدوليةاملحاس���املا���وم

الب�ئة�املحاس�ية�للدول�النامية����تطبيق�املعاي���املحاس�ية�الدولية�ب�ن�مراعاة�ظروف�الب�ئة�جرد�نور�الدين،� .32

�الدول �املحاس�ية ��نظمة �لتأث��ات �و�ستجابة �املحلية �يةاملحاس�ية ���سانية �والعلوم �ا��قوق �مجلة دراسات�-،

 ؛2016،�ا��زائر،�1،�العدد�10،�املجلد�-اقتصادية

،�مجلة�حوليات�جامعة�12التخطيط�الضر�������ضوء�املعيار�املحاس���الدو���رقم�جالبة�ع���و�ن�عمارة�منصور،� .33

 ؛2018،�ا��زائر،�25قاملة�للعلوم��جتماعية�و��سانية،�العدد�

دور�القرض��يجاري����تمو�ل�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�وأثره�ع���التنمية�جواب�حنان�ومعو����بوعالم،� .34

  ؛2020،�ا��زائر،�1،�العدد�5،�مجلة�التنمية�و�س�شراف�للبحوث�والدراسات،�املجلد��قتصادية����ا��زائر

35. � �أمينة، �وجودي �رمزي �محمد �جودي �الدولية �املحاسبة �معاي�� �املحاس��مسا�مة ��فصاح �دعم �مجلة��� ،

 ؛2017،�ا��زائر،�1،�العدد�2اقتصاديات��عمال�والتجارة،�املجلد�

مدى�مالئمة�معاي���التدقيق�الداخ���للمؤسسة�ا��زائر�ة����ظل�تطبيق�النظام�املحاس���جيال���عياد�غالم�هللا،� .36

 ؛2016،�ا��زائر،�1،�العدد�8د�،�مجلة���اديمية�للدراسات��جتماعية�و��سانية،�املجلاملا��

37. � �عامر، �وا��اج ��دى �املطاحن�حا�� �مؤسسة �حالة �دراسة �العي�ية �التث�يتات �تقييم �إلعادة �املحاس�ية املعا��ة

� �ل��نوب �است��اد/تصدير: وحدة�GMSالك��ى �املجلد �وإدار�ة، �اقتصادية �أبحاث �مجلة ،12� �العدد �ا��زائر،�2، ،

 ؛2017

مجلة��قتصاد�،��طار�التصوري��ا�ع�اس�تقييمي�ملدى�تطبيق�النظام�املحاس���املا��،�حدة�متلف�وع���بوخالفة .38

 ؛2019،�ا��زائر،�2،�العدد�9املجلد�،�)خزارتك(الصنا���

39. � �الفروقات �الدين، �صالح �وشر�ط �صديق �وفق�حسوس �الفردية �الشر�ات ��� �املؤجلة �الضر�بة �ومحاسبة املؤقتة

�املا�� �املحاس�� �النظام �مجلة ���سانية،، �والعلوم �اقتصادية-ا��قوق �-دراسات �املجلد ،10� �العدد �ا��زائر،�1، ،

 ؛2016

40. � �مصطفى، �توفيق �املحاس�يةحس�ن �للسياسات �اختيار��دارة ��� �املؤثرة ��قتصادية�العوامل �البحوث �مجلة ،

 ؛2017،�ا��زائر،�2،�العدد�4واملالية،�املجلد�

�داء�املا���باستخدام��سب�النقدية�املشتقة�من�جدول�تدفقات�ا��ز�نة�تقييم�حطاب�دالل�ونور�الدين�زعبيط،� .41

-� �عنابة �ميتال �أرسيلو �مؤسسة �حالة �والصلب(دراسة �ا��ديد �البحوث�-)2014-2013-2012)(مركب �مجلة ،

 ؛2017،��ا��زائر،�1،�العدد��4قتصادية�واملالية،�املجلد�

لقوائم�املالية�للمس�ثمر�ن����ظل�التوجھ�نحو�معاي���مدى�أ�مية�محتوى�احكيم�شبوطي�و�را�يم�ع���عباس،� .42

 ؛2018،�ا��زائر،�1،�العدد�2،�مجلة�شعاع�للدراسات��قتصادية،�املجلد��بالغ�املا���الدولية
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�طار�املفا�يمي�املحاس���ا��ديد�ملجلس�معاي���املحاسبة�الدولية����ظل�التقارب�مع�حمزة�العرا�ي�وخالد�قا���،� .43

�معاي��� �مجلس ��مر��ي �املالية �IASB-FASBاملحاسبة �املجلد �واملالية، ��قتصادية �الدراسات �مجلة ،8� �العدد ،3�،

 ؛2015ا��زائر،�

44. � �قا���، �وخالد �العرا�ي �حمزة �الدولية �معاي���املحاسبة �ملجلس �ا��ديد �املحاس�� ��IASBطار�املفا�يمي �ظل�� ��

،�العدد�8مجلة�الدراسات��قتصادية�واملالية،�املجلد� ،FASBمع�مجلس�معاي���املحاسبة�املالية��مر��ي� التقارب

 ؛2015،�ا��زائر،�3

45. � �لون�س، �واملعيار�املحاس���حنان �املا�� �املحاس�� �النظام �حسب �الفال�� �للقطاع �البيولوجية ��صول محاسبة

،�العدد�23،�مجلة�مع�د�العلوم��قتصادية،�املجلد�مع�تصور�مخطط�محاس���مصغر�خاص���ا�41الدو���رقم�

  ؛2020،�ا��زائر،�1

،�مجلة�املحاسبة�امل�سطة�املطبقة�ع���املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطةحو���محمد�ودر�س�خالد�ومرزو���مرزو��،� .46

  ؛2017،�ا��زائر،�1،��العدد�1العلوم��دار�ة�واملالية،�املجلد�

�ا .47 �مرزو��، �ومرزو�� �خالد، �ودر�س �محمد، �حو�� �ع�� �املطبقة �امل�سطة �واملتوسطةملحاسبة �الصغ��ة ،�املؤسسات

 ؛2017،�ا��زائر،�1لعدد�،�ا1مجلة�العلوم��دار�ة�واملالية،�املجلد�

48. � �حميد، ��ا�ي �وم��ل �جميل �حسن �خزعل �وفق �ع�� ���شاء �عقود ��شاط �نتائج �قائمة��IFRS 15أثر�قياس ع��

�العراقية �املقاوالت �شر�ات ��� �ل-  الدخل �العامة �املنصور �شركة ��� �تطبيقية ���شائيةدراسة �مجلة�-لمقاوالت ،

  ؛2009،�العراق،�1،�العدد�31ال�وت�للعلوم��دار�ة�و�قتصادية،�املجلد�

) SCF(،�أ�مية��فصاح�والقياس�املحاس������القوائم�املالية����ظل�النظام�املحاس���املا���خلف�هللا�بن�يوسف .49

،�2الدراسات�املالية�واملحاس�ية�و�دار�ة،�املجلد��،�مجلةوأثره�ع���املمارسات�املحاس�ية����املؤسسات��قتصادية

 ؛2017،�ا��زائر،�3العدد�

50. � �الدين، �نور �قايد �وأحمد �بلقايد �محمد �متطلبات�خملول �وفق �املجمعة �املالية �القوائم �وعرض �إعداد �أ�مية دور

،�مجلة�آفاق�للعلوم،��ةاملعاي���الدولية�للتقار�ر�املالية�دراسة�مقارنة�مع�النصوص�ال�شر�عية�واملحاس�ية�ا��زائر 

  ؛2020،�ا��زائر،�1،�العدد�5املجلد�

51. � �ا��ميد، �عبد �وحسيا�ي �منال �دباح �حسب ��يجار�التمو��� �لعقود �املحاس�ية عند��IFRS 16و��SCFاملعا��ة

�أونيفار�دتارجون (املستأجر� �مؤسسة �حالة �امل)دراسة �التجار�ة، �وال�سي���والعلوم ��قتصادية �العلوم �مجلة جلد�،

 ؛2019،�ا��زائر،�2العدد�،�12

52. � �مسعود، �الدوليةدراو��� �املا�� �و�بالغ �املعاي���املحاس�ية �وفق �املحاس�� �و�فصاح ��بحاث�القياس �مجلة ،

  ؛2012،�ا��زائر،�6،�العدد��7قتصادية،�املجلد�

�جمال .53 �وخليفا�ي �مسعود �املدروا��� �املحاس�� �للنظام �ا��زائر�ة ��قتصادية �الب�ئة �موافقة �مدى ،� دراسة�-ا��

 ؛2012ا��زائر،��1،�العدد�3العدد��قتصادي،�املجلد�-،�مجلة�دراسات- استطالعية

54. � �سعيدة، �الدوليةرح�ش �املا�� �معاي����بالغ �مع �املا�� �املحاس�� �النظام �وفق �املالية �القوائم �توافق �املجلة�مدى ،

 ؛2015،�ا��زائر،�1،�العدد�3العلمية�املستقبل��قتصادي،�املجلد�

55. � �السعيد، �محمد �وسعيدا�ي �بو�كر �رز�قات �املالية �التقار�ر �إلعداد �الدولية �املعاي�� �ارتباط ) IAS/IFRS(مدى

�تطو�ر�التقار�ر�املالية �ع�� �وا�ع�اسا��ا �والشفافية �باإلفصاح �املجلد ��قتصادي، �البديل �مجلة ،2� �العدد ،1�،

 ؛2015ا��زائر،�
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إش�الية�تطبيق�محاسبة�القيمة�العادلة����الب�ئة�املحاس�ية�رفيقة�صغراوي�ومسعود�كسكس�وإسماعيل�قزال،� .56

� �املا�� �املحاس�� �والنظام �الدولية �معاي���املحاسبة �ضوء �ع�� ���اديمي�ن�- ا��زائر�ة �من �لعينة �ميدانية دراسة

 ؛2018،�،�ا��زائر2،�العدد�2،�مجلة��متياز�لبحوث��قتصاد�و�دارة،�املجلد�-وامل�ني�ن�املحاسب�ن�ا��زائر��ن

�ول����توحيد�حسابات�املجموعة�وفقا�ل�ل�) �دماج(مدى�أ�مية�فارق�التوحيد�رقاد�سليمة�و�وغازي�ز��ب،� .57

�الدولية �واملعاي���املحاس�ية �ا��زائري �املا�� �املحاس�� �النظام �من ���سانية �والعلوم �ا��قوق �مجلة دراسات�-،

  ؛2017،�ا��زائر،�1،�العدد�11،�املجلد�-اقتصادية

�شطي��،�رق .58 �ا��ديد�ية �املا�� �النظام�املحاس�� �وفق �ا��ز�نة �للمؤسسات�-جدول�سيولة �تحليلية�ديناميكية رؤ�ة

  ؛2018،�ا��زائر،�2،�العدد�5،�مجلة�العلوم���سانية���امعة�أم�البوا��،�املجلد�-�قتصادية�ا��زائر�ة

59. � �أسامة، �الناصر�وطب�ب �عبد �باملؤسسارواب�� �املخزونات �تقييم ��عدد�مشكالت �ظل ��� �ا��زائر�ة ��قتصادية ت

،�مجلة�العلوم��قتصادية� Rapide Oilدراسة�تطبيقية�ملؤسسة�-بدائل�التقييم�وآثار�ا�ع���القوائم�املحاس�ية�

 ؛2017،�ا��زائر،�17،�العدد�10جلد�وال�سي���والعلوم�التجار�ة،�امل

60. � �وسف���محمد، �زغدار�أحمد �متطلبات �مع �خيار�ا��زائر�بالتكيف �الدولية �معاي���املحاسبة �وفق - IAS(�فصاح

IFRS(؛2010ا��زائر،��7،�العدد�7،�مجلة�الباحث،�املجلد� 

) 08(�يجار�التمو����ب�ن�النظام�املحاس���املا���ومعيار�املحاسبة��سالمي�رقم�سب���إسماعيل�وقروي�عبد�هللا،� .61

،�ا��زائر،�1،�العدد�3العلوم�املالية�واملحاسبة،�املجلد�،�مجلة�البحوث����- دراسة�مقارنة�من�وج�ة�نظر�املستأجر-

 ؛2018

دراسة�حالة�- SCF،�تقييم��داء�املا���للمؤسسة�ا��زائر�ة����ظل�تطبيق�النظام�املحاس���املا���سب���إسماعيل .62

املجلد�،�-العدد��قتصادي-،�مجلة�ا��قوق�والعلوم���سانية�-2014/2016مؤسسة�ملبنة�التل��سطيف�للف��ة�

 ؛2017،�ا��زائر،�3،�العدد�11

متطلبات�تطو�ر�املمارسات�املحاس�ية����ا��زائر����ظل�تب���املرجعية�املحاس�ية���نون�بو���ة�ون�يل�بوفليح،� .63

 ؛2019،�ا��زائر،�1،�العدد�5جلد�،�املAL-RIYADA for Business Econimics،�مجلة�الدولية

64. � �وصال�� �مل�ن �محمد �وعلون �ا��ق �عبد �سعدي ���ضر، �ب�ن�محمد ��يجار�التمو��� �لعقود �املحاس�ية املعا��ة

� �الشرعية، �واملعاي���املحاس�ية �املا�� �املحاس�� �املحاسبةالنظام �_مجلة �املجلد �واملالية، �2التدقيق �العدد ،2�،

 ؛2020ا��زائر،�

65. � �عباس، �وفرحات �قاس�� �املعاي���السعيد �مع �تنميطھ �ومدى �ا��ديد �املا�� �املحاس�� �الدوليةالنظام ،�املحاس�ية

  ؛2010،�ا��زائر،�1،�العدد�1املجلدمجلة�الدراسات�املالية�واملحاس�ية،�

�عباس، .66 �وفرحات �قاس�� ��السعيد �الدولية، �معاي���املحاسبة �مع �تنميطھ �ومدى �املا�� �املحاس�� مجلة�النظام

  ؛2010،�ا��زائر،�1،�العدد�1الدراسات�املالية�واملحاس�ية،�املجلد�

املعا��ة�املحاس�ية�للعقود���شائية�حسب�املرجعية�املحاس�ية�للنظام�السعيد�و��اي�أحمد،��سعيدا�ي�محمد .67

 ؛2016،�ا��زائر،�1،�العدد�4،�مجلة�املستقبل��قتصادي،�املجلد�املحاس���املا���ا��زائري 

68. � �الدولية، �املحاسبة �ملعاي�� �واملؤسسا�ي �النظري ��طار �جلول، �و�وشاكر �السعيد �محمد �البديل�سعيدا�ي مجلة

 ؛2016،�ا��زائر،�1،العدد��3قتصادي،�املجلد�

مستقبل�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ا��زائر�ة����ظل�املعيار�سعيدا�ي�محمد�السعيد�ورحما�ي�يوسف�زكر�ا،� .69

� �واملتوسطة �الصغ��ة �باملؤسسات �ا��اص �املالية �للتقار�ر �املالية� IFRS forSMEsالدو�� �الدراسات �مجلة ،

  ؛2018جامعة�أم�البوا��،�ا��زائر،�،��9ية�و�دار�ة،�العدد�واملحاس
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70. � �بو�كر، �ورز�قات �السعيد �محمد �الدولية�سعيدا�ي �املعاي���املحاس�ية �مع �املا�� �املحاس�� �النظام �توافق مدى

 ؛2018،�ا��زائر،�1،�العدد�2،�مجلة�شعاع�للدراسات��قتصادية،�املجلد�)دراسة�تحليلية�نقدية(

دراسة�حالة�مؤسسة�- �مية�إعداد�وتحليل�املعلومات�حول�التدفقات�النقدية����مجتمع��عمال�أسف���محمد،� .71

 ؛2015،�ا��زائر،�2،�العدد�4،�مجلة��دارة�والتنمية�للبحوث�والدراسات،�املجلد�-اقتصادية

72. � �وعيا����فاطمة�الز�راء، �سماش�كمال ��صول�غ���امللموسة �املحاس���عن �و�فصاح �ظل�(تحديات�القياس ��

،�ا��زائر،�1،�العدد�7،�مجلة�الت�امل��قتصادي،�املجلد�)SCFاملعاي���املحاس�ية�الدولية�والنظام�املحاس���املا���

 ؛2019

ت�ب�ن�النظام�املحاس���،��نتقال�من�الن�يجة�املحاس�ية�إ���الن�يجة�ا��بائية�ع���ضوء�الفروقاسماع�ن�ع���� .73

،�العدد�5،�مجلة�الر�ادة�القتصاديات��عمال،�املجلد�)مع�دراسة�حالة�توضيحية(املا���والنظام�ا��با�ي�ا��زائري�

  ؛2019،�ا��زائر،�2

�يوسف .74 �بن �هللا �وخلف �ع�� ��قتصاديةسماي �املؤسسات ��� �املا�� �املحاس�� �النظام �تطبيق �استطالعية�-؛ دراسة

،�2،�العدد�9،�مجلة�للبحوث�والدراسات،�املجلد�2014إ����2010ات�خالل�الف��ة�املمتدة�من�ع����عض�املؤسس

 ؛2016ا��زائر،�

،�مجلة��لية�- تقييم�التجر�ة��عد�أر�عة�عقود- مؤسسة�املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية�السو�ح�عماد�ع��،� .75

  ؛2015لي�يا،���قتصاد�للبحوث�العلمية،�املجلد��ول،�العدد�الثا�ي،

،�1،�العدد�14،�مجلة�البحوث�والدراسات،�املجلد�الت�لفة�التار�خية�ب�ن��ستمرار�ة�والتغي������محمد���ضر،� .76

 ؛2017ا��زائر،�

77. � ���ضر، �محمد �الدولية��� �واملعاي���املحاس�ية �املا�� �املحاس�� �النظام �ب�ن ��يجار�التمو��� �أم�: عقود توحيد

  ؛2021،�ا��زائر،�1،�العدد�4انونية�و�قتصادية،�املجلد�،�مجلة�الدراسات�القتوافق؟

،�4ية،�مجلة��قتصاد�ا��ديد،�املجلد��صالح�املحاس������ا��زائر����ظل�املعاي���املحاس�ية�الدول سيد�محمد،� .78

 ؛2013،�ا��زائر،�2العدد�

�أمينة، .79 �وحفاصة �الدين �صالح �اتخا شر�ط �عملية �دعم ��� �النقدية �التدفقات �قائمة �املعيار�دور �ظل �القرار��� ذ

 ؛2018،�ا��زائر،�5،�العدد�3،�مجلة�الدراسات��قتصادية�املعاصرة،�املجلد�-IAS 7-املحاس���الدو���السا�ع�

80. � �أمينة، �وحفاصة �الدين �صالح �املا���شر�ط �املحاس�� �النظام �ب�ن �غ���امللموسة ��صول �محاسبة �توافق مدى

� �الدولية �-واملعاي���املحاس�ية �حالة �سطيفدراسة �الر�اض �العليا �ال�ضاب �العلوم��،مؤسسة ��� �البحوث مجلة

 ؛2018،�ا��زائر،�1،�العدد3املالية�واملحاس�ية،�املجلد�

81. � �عمار�و�ولعبايز�وفاء، �املاشال�ي ��داء �للمعاي���املحاس���تقييم �وفقا �النقدية �التدفقات �جدول �باستخدام ��

،�مجلة�املش�اة�����قتصاد�التنمية�والقانون،�)2017-2014(رو�بة�للف��ة�املمتدة��NCAحالة�مؤسسة�-ا��ديدة�

 ؛2019،�ا��زائر،�1،�العدد�3املجلد�

،�مجلة���تقييم�التث�يتات�املادية�واملعنو�ةأثر�تطبيق�النظام�املحاس���املا����شناي�عبد�الكر�م�وعقاري�مصطفى،� .82

 ؛2016،�ا��زائر،�2،�العدد�9الدراسات��قتصادية�واملالية،�املجلد�

،�مجلة�سنوات�من�الصدور �10واقع�تطبيق�النظام�املحاس���املا������ا��زائر��عد�شو���مردا����وعبود�زرق�ن،� .83

 ؛2018ا��زائر،�،�1،�العدد�5البحوث��قتصادية�واملالية،�املجلد�

- أثر�استخدام�املحاسبة��بداعية�ع���جودة�القوائم�املالية�شيخ�عبد�القادر�وزعرور��عيمة�و�وقناديل�محمد،� .84

��سكرة �بوالية ��قتصادية �املؤسسات �من �لعينة �استطالعية �-دراسة �و�عمال �املال �اقتصاديات �مجلة ،JFBE�،

 ؛2018،�ا��زائر،�4،�العدد�2املجلد�
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�اصافو� .85 �والعمليةفتيحة، �النظر�ة �أ�عاد�ا ��� �املحاس�ية �املعرفة �لتوحيد �املعاصرة ���اديمية�لتوج�ات �مجلة ،

 ؛2015،�ا��زائر،�1،�العدد�7قسم�العلوم��قتصادية�والقانونية،�املجلد�-للدراسات��جتماعية�و��سانية�

تطو�ر�مخرجات�نظم�املعلومات�املحاس�ية�����IAS/IFRSمسا�مة�معاي���املحاسبة�الدولية��صالح�الدين�سوالم،� .86

،�العدد�20جلد�،�مجلة�التواصل�����قتصاد�و�دارة�والقانون،�امل-إشارة�خاصة�للمعيار�املحاس���الدو����ول -

  ؛2014،�ا��زائر،�2

87. � �إيناس، �صيودة �للمؤسسة �املالية �والوضعية ��داء �تقييم ��� �ل��ز�نة �النقدية �التدفقات �جدول �تحليل �-دور

 ؛2017،�ا��زائر،�1،�العدد�7،�مجلة�أ�عاد�اقتصادية،�املجلد�-تحليل�جدول�تدفقات�ا��ز�نة�ل��زائر�ة�للمياه

أسس�وقواعد��فصاح�املحاس������القوائم�املالية�وفق�معاي���املحاسبة�و�بالغ�املا���ضيف�هللا�محمد�ال�ادي،� .88

 ؛2013،�جامعة�الوادي،�ا��زائر،�1،�العدد�6الية،�املجلد�مجلة�الدراسات��قتصادية�وامل�،)IAS/IFRS(الدولية�

89. � �ال�ادي، �محمد �هللا �املحاس��ضيف �القياس �تطو�ر�عملية ��� �الدولية �معاي���املحاسبة �الدراسات�دور �مجلة ،

 ؛2014،�ا��زائر،��1،�العدد��7قتصادية�واملالية،�املجلد

90. � �سفيان، �بلقاسم �و�ن ��ند ��ط�شوش �املؤجلة �الضرائب �تطبيق �ا��زائر�ة �املؤسسة �صيانة�- � �فرع �حالة دراسة

�سونلغاز �ملجمع �السيارات �- وخدمات ،Revue des Réformes Economiques et IntégrationEn Economie 

Mondiale؛2020،�ا��زائر،�1،�العدد�14،�املجلد� 

91. � �شعيب، �وشنوف �مر�م �ظر�ف �املؤجلة �الدخل �ضرائب �معا��ة ��� �والتوافق ��ختالف �النظام�إش�الية ب�ن

�الدولية �واملعاي���املحاس�ية �املا�� �املحاس�� �املجلد �العلمية�للمستقبل��قتصادي، �املحلة ،8� �العدد �ا��زائر،�1، ،

  ؛2020

�شعيب، .92 �وشنوف �مر�م ��ظر�ف �ب�ن ��جن�ية �العمالت �أسعار�صرف �آلثار��غ��ات �مقارنة دراسة�- IASو�SCFدراسة

 ؛2018،�ا��زائر،�2،�العدد�8أ�عاد�اقتصادية،�املجلد��مجلة،�- حالة�مؤسسة�مجبنة�وملبنة�بودواو

القول�الرا���ب�ن�تطبيق�ال�لفة�التار�خية�والقيمة�العادلة،�وواقع�ا����النظام�املحاس���املا���العابدي�أحمد،� .93

،�،�ا��زائر3،�العدد�4،�دراسة�كيفية�لوج�ة�نظر�محافظي�ا��سابات،�مجلة�ال�شائر�لالقتصادية،�املجلد�ا��زائري 

 ؛2019

دراسة�-أثر�التقديرات�املحاس�ية����ظل�النظام�املحاس���املا���ع���إدارة�الن�يجة�عادل�بو��ن�ب�والطيب���ي��،� .94

  ؛2019،�ا��زائر،�4،�العدد�6،�مجلة�الدراسات�املالية�واملحاس�ية�و�دار�ة،�املجلد�-تحليلية

دراسة�-النقدية����اتخاذ�قرارات��س�ثمار�باملصارف�أ�مية�قائمة�التدفقات�عادل�ع���بابكر�املا���أبو�ا��ود،� .95

 ؛2019،�ا��زائر،�1،�العدد�5،�مجلة��قتصاد�واملالية،�املجلد�-حالة�مصرف�الراج���بالر�اض

96. � �رشوان، �سليمان �محمد �الرحمان �لبناء�عبد �املالية �املحاسبة �ونظر�ة �الدولية �للمحاسبة �مش��ك إطار�مفا�يمي

،�1،�العدد�4،�املجلد�مجلة�العلوم���سانية���امعة�أم�البوا�� ،�ن�جودة�التقار�ر�املاليةاملعاي���املحاس�ية�لتحس

 ؛2017ا��زائر،�

97. � �يوسفي، �ورفيق �العز�ز�قتال �عبد �املا�� �ال���يص ��� � �املالية �للقوائم �املحاس�� ��فصاح �الرو�بة�دور ملؤسسة

 ؛2018،�ا��زائر،�1،�العدد�3،�مجلة�البحوث��قتصادية�املتقدمة،�املجلد�)2015-2012(للمشرو�ات�

التحديات�ال���تواجھ�مدققي�ا��سابات�عبد�الفتاح�سعيد�السرطاوي�ونافع�أحمد�عساف�وعادل�ع�����حسان،� .98

� �العادلة �بالقيمة �القياس �عند �فلسط�ن �� -� �للضفة �ميدانية �والدراسات�-الغر�يةدراسة �للبحوث �الزرقاء �مجلة ،

 ؛2019،��ردن،�1،�العدد���19سانية،�املجلد�

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/93


 قائمة�املراجع

267 
 

أثر�القياس�و�فصاح�عن��دوات�املالية����القوائم�املالية�ومتطلبا��ما�وفق�عبد�القادر�حوة�وفتيحة�بكطاش،� .99

،�3،�العدد�4،�املجلد�-القسم��قتصادي-وم�مجلة�آفاق�للعلمعاي����بالغ�املا���الدو���والنظام�املحاس���املا��،�

 ؛2019ا��زائر،�

أ�مية�تطبيق�طرق�تقييم�التث�يتات�حسب�معاي���عبد�الكر�م�شناي�و�خضر�لقليطي�ومحمد�عالء�الدين�جناي،� .100

�املحاس�ية �املعلومات �جودة �تحس�ن ��� �الدولية �املحاسبة �املجلد ��قتصادي، �املستقبل �مجلة ،6� �العدد ،1�،

 ؛2018،�ا��زائر

101. � ���مر، �وعباس �عثمان �اللطيف �عبد �املا�� �املحاس�� �النظام �وفق �العي�ية �للتث�يتات �املحاس�ية حالة�-املعا��ة

  ؛2018،�ا��زائر،�2،�العدد�4،�املجلد�AL-RIYADA For Busniness Economics،�-مجمع�متي��

دراسة�-ا��زائر�ة�ب�ن�التعدد�والتوحيد�تطبيق�السياسات�املحاس�ية����املؤسسات�عت���سليمان�وزرقون�محمد،� .102

 ؛2016،�ا��زائر،�1،�العدد�7،�مجلة�الدراسات�املالية�واملحاس�ية،�املجلد�-ميدانية�من�وج�ة�نظر�م�نية�وأ�اديمية

103. � �توفيق، �عتيق � �ا��زائري، �السياق �ضمن �العادلة �بالقيمة �الثابتة ��صول �تقييم �إعادة  revue desجودة

politiques economiques؛2017،�ا��زائر،�2،�العدد�5جلد�،�امل 

،�العدد�3،�مجلة�البديل��قتصادي،�املجلد�محاسبة��صول�املعنو�ة�وفق�النظام�املحاس���املا��عدنان�مقدم،� .104

  ؛2016،�ا��زائر،�1

�19الدو���رقم�املعا��ة�املحاس�ية�ملنافع�املوظف�ن�وفق�النظام�املحاس���املا���واملعيار�املحاس���العرا�ي�حمزة،� .105

 ؛2013،�ا��زائر،�2،�العدد�4ملجلد�،�مجلة��قتصاد�والتنمية�ال�شر�ة،�امنافع�املوظف�ن

دراسة�- IAS/IFRSواملعاي���املحاس�ية�الدولية��SCFا��سابات�املجمعة�ب�ن�النظام�املحاس���املا���عر�وة�رشيد،� .106

� �لسنة �صيدال �مجمع �-2016حالة ��قتصادية �العلوم �مجلة ،� �املجلد �التجار�ة، �10وال�سي���والعلوم �العدد ،18�،

  ؛2017ا��زائر،�

،�مجلة�العلوم��قتصادية�وال�سي���دور�الضرائب�املؤجلة����تقليص�الفجوة�ب�ن�املحاسبة�وا��بايةعر�وة�رشيد،� .107

 ؛2020،�ا��زائر،�1،�العدد�13والعلوم�التجار�ة،�املجلد�

للنظم�املحاس�ية����التعليم�الثانوي�العام�����ل�من�الواليات�املتحدة��دراسة�مقارنةعزة�السيد�السيد�العبا���،� .108

 ؛)ال�توجد�سنة(معة�بورسعيد،�مصر،�،�جا�مر�كية�وفنلندا�وإم�انية��ستفادة�م��ا����مصر

املعا��ة�املحاس�ية�للضرائب�والرسوم�وفق�النظام�املحاس���املا���ب�ن�عسول�محمد��م�ن�و������ضر�محمد،� .109

،�مجلة�العلوم���سانية���امعة�أم�البوا��،�ال�شر�عات�املحاس�ية�والتعديالت�املستمرة�للقوان�ن�الضر��يةثبات�

  ؛2019،�ا��زائر،�1،�العدد�6املجلد�

 ���ifrsظل�مستجدات�معاي���التقار�ر�املالية�الدولية��scfالنظام�املحاس���املا���عقاري�مصطفى�وتخنو�ي�أمال،� .110

 2017،�ا��زائر،�1،�العدد��7قتصاد�الصنا��،�املجلد�،�مجلة�)2016- 2010(

111. � �مصطفى، �عقاري �الدو�� �املالية: 1املعيار�املحاس�� �القوائم �املعرض �وإدار�ة، �اقتصادية �أبحاث �مجلة ،� ،�1جلد

 ؛2007،�ا��زائر،�1العدد�

112. � ��ش��، �ع���� �و�ن �حمزة �للشر�اعق�� �املا�� ��داء �عن �املا�� �املحاس�� �النظام �سوق�أثر�تطبيق ��� �املدرجة ت

� �املالية �ألعام���-�وراق �التحليل �طر�قة �ا��زائر�بإستخدام �بورصة ��� �املدرجة �املؤسسات �من �عينة دراسة

 ؛2017،�ا��زائر،�2،�العدد17مجلة�العلوم���سانية،�املجلد��،(AFD)التمي��ي�

113. � ��ش��، �وكشرود �أم�ن �محمد �ع�وش �القيمة �مالئمة �ب�ن �املحاس�� �املعلومات �الت�لفة�جودة �وموثوقية العادلة

 ؛2019،�ا��زائر،�2،�العدد�15جلد�،�مجلة�اقتصاديات�شمال�إفر�قيا،�املالتار�خية
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114. � ���ضر، �محمد �وصال�� �ا��ق �عبد �وسعدي �مل�ن �محمد �ملعاي���املحاسبة�علوان �وفقا �ال�شر�ة �املوارد محاسبة

 ؛2020،�ا��زائر،�2،�العدد�3املجلد��،�مجلة��قتصاد�الدو���والعوملة،الدولية����املؤسسات��قتصادية

115. � �ع����، �عمار�بن �ا��زائر�ة �املسا�مة �شر�ات ��� �املا�� �املحاس�� �النظام �تطبيق �والية�- معوقات �حالة دراسة

 ؛2014،�ا��زائر،�01،�العدد�1،�املجلة�ا��زائر�ة�للتنمية��قتصادية،�املجلد�-�سكرة

دراسة�-ملحاس���للقوائم�املالية����ظل�النظام�املحاس���املا���أ�مية��فصاح�اعمارة�ياسمينة�وخديجة�ب��يا�ي،� .116

 ؛2018،�ا��زائر،�1،�العدد�1ملجلد�،�ا-حالة�مؤسسة�البناء�ل��نوب�وا��نوب�الكب���وحدة�املدية

التجميع�املحاس���للقوائم�املالية�ب�ن�النظام�املحاس���املا���ومتطلبات�معيار��بالغ�املا���رقم�العمري�أصيلة،� .117

10 "IFRS10"؛2017،�ا��زائر،�1،�العدد�17،�مجلة�العلوم���سانية،�املجلد� 

118. � �جمال، �عمورة �تقييم�ا �وكيفية �للمخزونات �املحاس�ية �الدولية�-املعا��ة �معاي���املحاسبة �ب�ن �مقارنة دراسة

املالية�واملحاس�ية،�املجلد�مجلة�الدراسات�،�)ias/ifrs-pcg-scf(واملخطط�املحاس���العام�والنظام�املحاس���املا���

  ؛2011،�ا��زائر،�1،�العدد�4

حساب�فارق��قتناء�وفقا�: تجميع�القوائم�املالية�باستخدام�طر�قة�الت�افؤ�و�غ���محيط�التجميععمورة�جمال،� .119

وال�سي���،�مجلة�علوم��قتصاد�(ias-ifrs)للنظر�ات�املفسرة�للتجميع�واملعاي���املحاس�ية�و�بالغ�املالية�الدولية�

 ؛2013،�ا��زائر،�1،�العدد�17والتجارة،�املجلد�

،�)مع�دراسة�حاالت( SCFإل�تالك�التث�يتات�حسب�النظام�املحاس���املا��� املعا��ة�املحاس�يةعوادي�مصطفى،� .120

 ؛2012،�ا��زائر،�1،�العدد�5مجلة�الدراسات��قتصادية�واملالية،�املجلد�

121. � �مصطفى، �املحاس�عوادي �ال���يل �قواعد �ا��زائري �املا�� �املحاس�� �النظام ��� �والتقييم �قانونية�-� دراسة

 ؛2012،�ا��زائر،�2،�العدد�1،�مجلة��ج��اد�للدراسات�القانونية�و�قتصادية،�املجلد�-وتحليلية

،�دراسة�مدى�التوافق�ب�ن�النظام�املحاس���املا���والنظام�ا��با�ي�ا��زائري عوماري�عا�شة�و�ن�الدين�أمحمد،� .122

 ؛2019،�ا��زائر،�1،�العدد�7ة�الت�امل��قتصادي،�املجلد�مجل

،�مجلة�إقتصاد�نظام�املحاسبة�امل�سطة����املؤسسات�الصغ��ةعو�نات�فر�د�و�و�����محمد�وم�اوات�لعبيدي،� .123

 ؛2016،�ا��زائر،�1،العدد�1املال�و�عمال،�املجلد

124. � �القادر، �عبد �عيادي �ظل ��� �للمحاسبة �املعاي���الدولية �تطبيق �للمحاسبة ��طار�-�طار�النظري �إ�� ��شارة مع

�ا��زائري  �املا�� �املحاس�� �للنظام �-ال�شر��� �و��سانية ��جتماعية �للدراسات ���اديمية �مجلة �العلوم�- ، قسم

  ؛2016،�ا��زائر،�1،�العدد�8،�املجلد�-�قتصادية�والقانونية

125. � �القادر، �عبد �املا��عيادي �املحاس�� �النظام �توافق �) SCF( مدى �القوائم�مع �إعداد ��� �الدو�� �املحاس�� املرجع

 ؛2013،�ا��زائر،�2،�العدد�10،�املجلد�Revue d'économie et de statistique appliquée،�املالية

126. � �قندز، �توتة �و�ن �درا�� �ع���� �الن�يجة �من �املعيار��نتقال �اعتماد �ظل ��� �ا��بائية �الن�يجة �إ�� املحاس�ية

،�12جلد�،�امل-العدد��قتصادي- ،�مجلة�ا��قوق�والعلوم���سانية�-الضرائب�ع���الدخل-12املحاس���الدو���رقم�

  ؛2018،�ا��زائر،�3العدد�

�حر�و،� .127 �بن �غنية �املحاس�� �النظام �تطبيق ����ا��زائر�وتحديات ���سانية�املا��التنظيم�املحاس�� �العلوم �مجلة ،

 ؛2015،�ا��زائر،�2،�العدد�1و�جتماعية،�املجلد

�ت .128 �تيجا�ي، �و�الر�� �محمد �فراس �الدولية �املرجعية �ظل ��� �املا�� �املحاس�� �النظام �نقدية-قييم �تحليلية ،�-رؤ�ة

 ؛2020،�ا��زائر،�1،�العدد�23مجلة�مع�د�العلوم��قتصادية،�املجلد�

،�مجلة�تنمية�املوارد�ن�شار�جائحة�كورونا�ع���املحاسبة����ظل�املرجعية�املحاس�ية�الدوليةأثر�افراس�محمد،� .129

 .2021،�ا��زائر،�2،�العدد�16ال�شر�ة،�مجلد�

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/240
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130. � �القادر، �عبد �قادري �الدولية �ملعاي���املحاسبة �وفقا �السيارات �اقتناء �لقروض �املحاس�ية �حالة�-املعا��ة دراسة

 ؛2017،�ا��زائر،2،�العدد��6دارة�والتنمية�للبحوث�والدراسات،�املجلد�،�مجلة�- بنك�ال��كة�ا��زائري 

دراسة�مقارنة�مع�النظام�- (IAS)قياس�انخفاض�قيمة��صول�وفقا�ملعاي���املحاسبة�الدولية�قادري�عبد�القادر،� .131

 ؛2016،�ا��زائر،�2،�العدد�5،�مجلة�دفاتر�بوادكس،�املجلد�،�املجلد�)SCF(املحاس���املا���

132. � �توجھ �ك��ة، �العادلةقر���� �نحو�القيمة �املا�� �املحاس�� ����: النظام �التطبيق �وإش�الية �القياس �متطلبات ب�نھ

 ؛2019،�جامعة�سطيف،�ا��زائر،�1،�العدد�19،�مجلة�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،�املجلد�الب�ئة�ا��زائر�ة

دراسة�-���تحس�ن�جودة�القوائم�املالية�) IAS/IFRS(ية�أ�مية�اعتماد�معاي���التقار�ر�املالية�الدولقسوم�حنان،� .133

 ؛2019،�ا��زائر،�1،�العدد�3،�مجلة�البحوث�والدراسات�التجار�ة،�املجلد�-تحليلية�لبعض�املعاي��

134. � ��ي�لة �ش�اب، �عمر�وإلي�� �ع���قمان �و�شراف �املراقبة �ترقية ��� �وأثر�ا �باملراجعة �املتعلقة �امل�نية املنظمات

 ؛2011،�ا��زائر،�1،�العدد2،�مجلة�دفاتر�اقتصادية،�املجلد�املحاس���املا��تطبيق�النظام�

دراسة�ميدانية�آلراء�عينة�-،��فصاح����ا��زائر�ب�ن�واقع��صالح�املحاس���ومتطلبات�الب�ئة�الدولية�قمان�عمر .135

�املحاس�� �املجال ��� �املختص�ن �-من ���سانية �والعلوم �ا��قوق �مجلة �اقتصادية-، �- دراسات �املجلد ،9� �العدد ،3�،

 ؛2015ا��زائر،�

136. � �قو�در، �حاج �قور�ن �املا�� �املحاس�� �النظام �ظل��(SCF)أثر�تطبيق ��� �املحاس�ية �املعلومات �وجودة �ت�لفة ع��

 ؛2012احث،�جامعة�الشلف،�ا��زائر،�،�مجلة�الب10،�العدد�10،�املجلد�تكنولوجيا�املعلومات

،�مجلة�SCFضمن�النظام�املحاس���املا����IAS2تطبيق�املعيار�املحاس���الدو���للمخزونات�قور�ن�حاج�قو�در،� .137

 ؛2015،�ا��زائر،�1،�العدد�1الر�ادة�القتصاديات��عمال،�املجلد�

،�مجلة�أوراق�تجليات�مبدأ�أولو�ة�ا��و�ر��قتصادي�ع���املظ�ر�القانو�ي����النظام�املحاس���املا��ق��ة�عمر،� .138

  ؛2019،�ا��زائر،�1،�العدد�3،�املجلد�اقتصادية

مجلة��،(IAS/IFRS)املحاسبة�العامة�واملعاي���الدولية�للمحاسبة�واملعلومة�املالية�كتوش�عاشور�و�لعزوز�بن�ع��،� .139

 ؛2011،�ا��زائر،�1،�العدد�2الدراسات�املالية�واملحاس�ية،�املجلد�

140. � �س�ام، ��خضاعكردودي �أنظمة �ع�� �التأث���ا��با�ي �املا���تحليل �املحاس�� �للنظام �وفقا �ا��بائية ،�واملخرجات

 ؛2013،�ا��زائر،�1،�العدد�3جلد�مجلة�دراسات�جبائية،�امل

،�مجلة�دفاتر�-دراسة�تقييمية-املمارسة�املحاس�ية����ا��زائر����ظل�املعاي���املحاس�ية�الدولية���ضر�بن�أحمد،� .141

 ؛2014،�ا��زائر،�2،�العدد�5اقتصادية،�املجلد�

�لصنو  .142 �رفيق، �و�شوندة �حفيظة ��ي �املا�� �املا���) البورصة(السوق �املحاس�� �ظل�تطبيق�النظام �وآفاق-�� ،�-واقع

 ؛2017،�ا��زائر،�1،�العدد�4ملجلد�مجلة�املالية�و�سواق،�ا

تطبيق�النظام�املحاس���املعياري�الدو������ا��زائر�ودوره����تطور�نظام�التوقعات����املؤسسات�لطرش�الطا�ر،� .143

 ؛2016،�ا��زائر،�2،�العدد�1ملجلد�،�مجلة�البحوث����العلوم�املالية�واملحاس�ية،�ا�زائر�ةا�

144. � �أثر �ياسم�ن، �ا��بائيةلعالي�ية �والن�يجة �املحاس�ية �الن�يجة �ع�� �املؤونة �الوطنية�: تكو�ن �املؤسسة حالة

  ؛2020،�ا��زائر،�1،�العدد�2مجلة�بحوث��دارة�و�قتصاد،�املجلد��،-عنابة-أسميدال�

معوقات�عدم��فصاح�عن�الضرائب�املؤجلة�وفق�املعاي���مامش�يوسف�وزو�تة�محمد�الصا���وعدمان�مر�زق،� .145

� �ا��زائر�ة ��عمال �ب�ئة ��� �الدولية �ميدانية-املحاس�ية �-دراسة �املجلد �ا��ديد، ��قتصاد �مجلة �العد10، ،� ،�1د

 ؛2019ا��زائر،�
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محاسبة�الضر�بة�ع����ر�اح�وفقا�للمعاي���املحاس�ية�الدولية����ظل��نفتاح�ع���مامش�يوسف�ولوعيل�بالل،� .146

�املباشر ��س�ثمار��جن�� ���سانية �والعلوم �ا��قوق �مجلة ��قتصادي-، �امل- العدد ،� �11جلد �العدد �ا��زائر،�3، ،

 ؛2017

�حم .147 �والعرا�ي �مروان �مبار�ي �زة، �املا�� �املحاس�� �النظام �ظل �ا��زائر��� ��� �املادية �التث�يتات �تقييم �إعادة -واقع

،�2،�العدد�13،�مجلة��بحاث��قتصادية،�املجلد�-دراسة�ع���مستوى�الشر�ات�الصناعية�املسعرة����البورصة

 ؛2018ا��زائر،�

148. � ��عمان، �محصول �املعاي���الدولية �وفق �للمحاسبة �النظري �التقار�ر�املاليةالتأصيل ��عمال�إلعداد �إدارة �مجلة ،

 ؛�2017زائر،�،�ا�1،�العدد�3والدراسات��قتصادية،�املجلد�

،�مجلة��قتصاد�واملالية،�محاسبة�قواعد�أم�محاسبة�مبادئ؟�-النظام�املحاس���املا���محمد�ا��ب�ب�مرحوم،� .149

 ؛2018،�ا��زائر،�2،�العدد�4املجلد�

�خ .150 �وجمال �مايده �فيصل �محمد �قياس ��شور، �املا�� �املحاس�� �النظام �وفق �امل��انية دراسة�-) SCF(عناصر�قائمة

 ؛2017،�ا��زائر،�1،�العدد�14،�مجلة�البحوث�والدراسات،�املجلد�-تحليلية

املعا��ة�املحاس�ية�لعقود��يجار�ب�ن�املعاي���املحاس�ية�الدولية�مخفي�أم�ن�وح��ش�نور�الدين�وز�رق�سوسن،� .151

  ؛2018،�ا��زائر،�2،�العدد�2ملجلد�،�مجلة�البحوث�والدراسات�التجار�ة،�ااملحاس�ية��سالميةواملعاي���

 ؛2002،�ا��زائر،�1،�العدد�1،�مجلة�الباحث،�املجلد�"تجر�ة�ا��زائر"إش�الية�التوحيد�املحاس���مدا�ي�بلغيث،� .152

153. � �فتيحة، �و�و�ر�ن �صا�� �مرازقة �رقم �الدو�� �الت�07املعيار�املحاس�� �النقديةقائمة ��قتصاد�دفقات �مجلة ،

 ؛2010،�ا��زائر،�6،�العدد�6واملجتمع،�املجلد�

154. � �حمدي، � واقعمرن�ش �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات ��� �املا�� �املحاس�� �النظام �إستقصائية(تطبيق ،�)دراسة

  ؛2015،�ا��زائر،�13،�العدد�10جلد�،�امل2مجلة��بحاث��قتصادية���امعة�البليدة�

155. � �وعنون�فؤاد، ��سالم �نور �الضرائب�املؤجلة�مسدد ����حساب �ا��با�ي�التعاقدي �التدقيق ����- دور �حالة دراسة

 ؛2020،�ا��زائر،�2،�العدد�5،�مجلة�البحوث����العلوم�املالية�واملحاس�ية،�املجلد�- KPMG-مكتب�التدقيق�

تات�املعنو�ة����ظل�النظام�املحاس���إش�الية�القياس�املحاس���للتث�يمسعود�كس�اس�وعمر�الفاروق�زرقون،� .156

- دراسة�ميدانية�لعينة�من�محافظي�ا��سابات����ا��نوب�الشر���ا��زائري -املا������الب�ئة�املحاس�ية�ا��زائر�ة�

 ؛ 2017،�ا��زائر،8،�مجلة�الدراسات�املالية�واملحاس�ية،��العدد�

157. � �عمار، �وقدوري �ع���� �قمصباح �النخفاض �املحاس�� �القياس �النظام�إش�الية �تطبيق �ظل ��� ��صول يمة

 Revue des Réformes Economiques et Intégration En Economie،�-دراسة�عينة�من�املؤسسات- املحاس���املا���

Mondiale؛2018،�ا��زائر،�25،�العدد�12،�املجلد� 

158. � ��ش��، �و�اس�ن �منادي �املع���با� �ممارسات �اختالف �ظل ��� �املا�� �املحاس�� �املرجعيت�ن�النظام �ب�ن املحاسبة

  ؛2018،�ا��زائر،�6،�املجلد�10،�مجلة�دفاتر�بوادكس،�العدد�الفر�سية�و�نجلوسكسونية

159. � �اب�سام، ��جن�ية،معمر�الطيب �بالعمالت �املجمعة �املالية �القوائم ���امعة��ترجمة ��قتصادية ��بحاث مجلة

  ؛2018،�ا��زائر،�2،�العدد�13،�املجلد�2البليدة�

��موزار�ن .160 �أم�ن، �محمد �و�ر�ري �املجيد �الت��م�عبد �ظل ��� �املا�� �املحاس�� �النظام �وفق �املحاس�� القياس

��قتصادي �و��سانية ��جتماعية �للدراسات ���اديمية �مجلة �والقانونية- ، ��قتصادية �العلوم �- قسم ،�10،املجلد

 ؛2018،�ا��زائر،�1العدد�

161. � �مز�ود، �وإبرا�يم �قنوش �مولود �ا��زائرأثر�تطبيق �بورصة �كفاءة �ع�� �املا�� �املحاس�� �ا��وار�النظام �مجلة ،

 ؛2018،�ا��زائر،�3،�العدد�9املتوسطي،�املجلد�
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�و�شوندة�رفيق،� .162 ��يجار�عند�املستأجر�للنظام�املحاس���ميمون�إيمان �لعقود ��عديل�املعا��ة�املحاس�ية أ�مية

 ؛2017،�ا��زائر،�1،�العدد�6تر�بوادكس،�املجلد�،�مجلة�دفا- IFRS 16و�SCFو�IAS 17دراسة�مقارنة�-املا���

163. � �املا��ناصر�مراد، �املحاس�� �النظام �ظل ��� �ا��زائري �الضر��� �النظام �املواقع �جبائية، �دراسات �مجلة ،� ،�5جلد

 ؛2016،�ا��زائر،�1العدد�

- تصادية��ورومسا�مة�النظام�املحاس���املا������دعم�الشراكة��قنصراوي�دنيا�زاد�و�ن�زاوي�محمد�الشر�ف،� .164

 ؛2018،�ا��زائر،�1،�العدد�3،�مجلة�اقتصاد�املال�و�عمال،�املجلد�جزائر�ة

165. � �شباي�ي، �حفيظ �ومليكة �محمد �معيار�نوارة �متطلبات �مع �املا�� �املحاس�� �النظام �وفق ��فصاح �توافق مدى

� �واحد �رقم �الدو�� �سونلغاز�ا��لفة- املحاسبة �ملؤسسة �املالية �للقوائم �تحليلية �والعلوم�-دراسة �ا��قوق �مجلة ،

  ؛2016،�ا��زائر،�2،�العدد�10دراسات�اقتصادية،�املجلد�-��سانية�

166. � �بودلة، �و�وسف �صلوا���� �سفيان ��شام �الدولية �املعاي���املحاس�ية �تطبيق �ظل��IAS/IFRSآفاق �ا��زائر��� ��

  ؛2011،�ا��زائر،�1،�العدد�2جلد�،�مجلة�الدراسات�املالية�واملحاس�ية،�املالتوافق�املحاس���املا���الدولية

النظام�املحاس���املا���املستحدث����ا��زائر�ودوره����تحديات��فصاح�ع���القوائم����ي�آسيا�وساوس�الشيخ،� .167

  ؛2016،�ا��زائر،�4،�العدد�4،�مجلة�الت�امل��قتصادي،�املجلد�املالية

168. � �خ���الدين، �فائزة �ووصيف �رضا �وز�وا�ي �الالوي �عبد ��قتصاديةي�� �املجمعات ��� �ا��سابات �تجميع : إدارة

� �والتنظيمات �-�جراءات �ال��ي �للنقل �الوطنية �الشركة �مجمع �حالة �املالية�- SNTRدراسة �الدراسات �مجلة ،

 ؛2017،�ا��زائر،�1،�العدد�8واملحاس�ية،�املجلد�

،�مجلة�إضافات�املحاس���دراسة�تقييمية�لبدائل�القياسيوسف�خن�ش�وضيف�هللا�محمد�ال�ادي�و�شام�ل��ة،� .169

 ؛2018،�ا��زائر،�1،�العدد�2اقتصادية،�املجلد�

،�مجلة��فاق�الدراسات�إعادة�تقييم��صول�الثابتة�وفق�النظام�املحاس���املا��يوسفي�رفيق�وعبد�العز�ز�قتال،� .170

 .2017،�ا��زائر،�2العدد��2املجلد��قتصادية،�

 

  :امللتقيات�واملؤتمرات�العلمية  .ج 

،�مجلة��لية��غداد�للعلوم��قتصادية�املعاي���املحاس�ية�والتغ��ات����ب�ئة��عمال�املعاصرآالء�مصطفى��سعد،� .1

 ؛2013ا��امعة،�العدد�ا��اص�بمؤتمر�ال�لية،�العراق،�

مؤتمر�مم�،�-دراسة�حالة�تركيا-استعراض�قضايا�التنفيذ�العم���للمعاي���الدولية�لإلبالغ�املا���أمانة��ونكتاد،� .2

  ؛24�،2007املتحدة�للتجارة�والتنمية،�الدورة�

طرق�تب���املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية�وأثر�ا�����عز�ز�عملية�ثابت�حسان�ثابت�وآالء�عبد�الواحد�ذنون،� .3

�العراق ��� ��قتصادي ��صالح �املحاسبة ��� �ا��ديثة ��تجا�ات �حول �الثالث �الدو�� �امللتقى �علمية�مقار�ا-، ت

  ؛2017،�أم�البوا��،�ا��زائر،�2017 -وعملية

-التحديات�ال���تواجھ�املدقق�ا��ار������تدقيق�القيمة�العادلة�ثابت�حسان�ثابت�ومحمد�عبد�الواحد�غازي،� .4

���تفعيل�) IAS/IFRS/IPSAS(،�ملتقى�دو���حول�دور�معاي���املحاسبة�-دراسة�لعينة�من�م�اتب�التدقيق�العراقية

ع���ضوء�التجارب�الدولية،�جامعة�ورقلة،�) املا���والعمومي(اتجا�ات�النظام�املحاس���-ؤسسات�وا���ومات�أداء�امل

  ؛2014ا��زائر،�

،�دور�املعاي���املحاس�ية�الدولية����ا��د�من��زمة�املالية�العاملية،�حسن�عبد�الكر�م�سلوم�و�تول�محمد�نوري .5

�- الفرص��-التحديات�(زمة��قتصادية�العاملية�ع���منظمات��عمال�تداعيات�� : املؤتمر�العلمي�الدو���السا�ع

  ؛2009،��لية��قتصاد�والعلوم��دار�ة،�جامعة�الزرقاء،��ردن،�)ال��ديدات
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�صالح�املحاس������: ،�امللتقى�العل���الدو���حول تجر�ة��صالح�املحاس������الص�نرضا�جاوحدو�وأحمودة�وفاء،� .6

  ؛2011ورقلة،�ا��زائر،��ا��زائر،�جامعة

،�دورة�املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر��حداث�الالحقة�لتار�خ�التقر�ر: 10املعيار�املحاس���الدو���رقم�ع���يوسف،� .7

  ؛2009املالية،��يئة��وراق�و�سواق�املالية�السور�ة،�جمعية�املحاسب�ن�القانوني�ن����سور�ة،�سور�ا،�

دراسة�حالة�املؤسسة�–ا�ع�اسات�تطبيق�النظام�املحاس���املا���ع���التحليل�املا����للقوائم�املاليةفراس�محمد،� .8

ملتقى�تقييم�تطبيق�النظام�املحاس���املا����عد� ،-بالعلمة�والية�سطيف�(AMC)الوطنية�ألج�زة�القياس�واملراقبة�

  ؛2019سنوات�من�املمارسة،�املركز�ا��ام���بر�كة،�ا��زائر،��10

9. � �محمد، �وحو�� �مرز�� �املحاس��مرزو�� �للتوحيد �منادية �ك�يئة �الدولية �معاي���املحاسبة �العل���مجلس �امللتقى ،

  ؛�2011صالح�املحاس������ا��زائر،�جامعة�ورقلة،�ا��زائر،�: الدو���حول 

10. � �محمد، �وحو�� �مرز�� �املحاس��مرزو�� �للتوحيد �منادية �ك�يئة �الدولية �معاي���املحاسبة �املمجلس �العل���، لتقى

  ؛2011الدو���حول��صالح�املحاس������ا��زائر،�جامعة�ورقلة،�ا��زائر،�

11. � �الز�ن، �منصوري �والشفافية ��فصاح �وأ�عاد �للتقار�ر�املالية �املعاي���الدولية �اعتماد �تحليلية�-أ�مية دراسة

�صالح�املحاس���: لدو���الثالث�حول ،�املؤتمر�العل���اتقييمية�للنظام�املحاس���واملا���ا��ديد�املطبق����ا��زائر

 .���2011ا��زائر،�جامعة�ورقلة،�ا��زائر،�

  

  :ورسائل�املاجست���أطروحات�الدكتوراه  .د 

التغ��ات�ال���أحد��ا�النظام�املحاس���املا���ع���القوائم�املالية�وأثر�ا����تحس�ن�جودة�بولعراس�صالح�الدين،� .1

� �املحاس�ية �-املعلومة �استقصائية �با��زائردراسة �املحاسبة ��� �واملختص�ن �ا����اء �من �-ملجموعة أطروحة�،

  ؛2016،�ا��زائر،�1،�جامعة�سطيف�)غ���م�شورة(دكتوراه����العلوم�التجار�ة�

2. � �فر�د، �لطرش �الدو�� �إطار�التوفيق ��� �ا��زائري �املحاس�� �الوط��-التوحيد �املحاس�� �املخطط ،�-التفك���حول

  ؛2017،�ا��زائر،�1،�جامعة�سطيف�)غ���م�شورة(�قتصادية�أطروحة�دكتوراه����العلوم�

�أم�ن، .3 ��عمرا�ي �ا��زائر�ة، ��قتصادية �املؤسسات ��� �املا�� �املحاس�� �النظام �العلوم�تقييم �ماجست����� رسالة

 .2014،�ا��زائر،�3،�جامعة�ا��زائر�)غ���م�شورة( �قتصادية�

  

  :القرارات�و�وامر�القوان�ن�واملراسيم  .ه 

1. � �رقم ��11 -07القانون ��2007نوفم����25املؤرخ��� �العدد �ا��ر�دة�الرسمية، �املا��، �املحاس�� �للنظام ،�74واملتضمن

  ؛2007ا��زائر،�

نوفم����25املؤرخ�����11-07املتضمن�تطبيق�أح�ام�القانون��2008ماي��26مؤرخ�����156-08مرسوم�تنفيذي�رقم� .2

 ؛2008،�ا��زائر،���27ر�دة�الرسمية،�العدد�واملتضمن�النظام�املحاس���املا��،�ا�2007

3. � �التنفيذي ��110-09املرسوم ��� �أنظمة��07/04/2009املؤرخ �بواسطة �املحاسبة �مسك �وكيفيات �لشروط املحدد

 ؛2009،�ا��زائر،�21،�ا��ر�دة�الرسمية،�العدد��عالم����

  ؛2009،�ا��زائر،�19الرسمية،�العدد�،�النظام�املحاس���املا��،�ا��ر�دة�2008جو�لية��26قرار�مؤرخ���� .4

املحدد�لسقف�رقم��عمال�وعدد�املستخدم�ن�وال�شاط�املتعلق�باملؤسسات�املصغرة��26/07/2008القرار�املؤرخ���� .5

 ؛2009،�ا��زائر،�19،�ا��ر�دة�الرسمية،�العدد��غرض�مسك�محاسبة�مالية�م�سطة

  ؛1996د�سم��� 9من�القانون�التجاري�املؤرخ���� 27-�86مر�رقم� .6
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7. � �رقم �الوزار�ة ��02التعليمة ��� �واملتضمنة��29/10/2009املؤرخة �املا��، �املحاس�� �للنظام �تطبيق �بأول واملتعلقة

 لكيفيات�وإجراءات�تنفيذ��نتقال�املحاس��؛

8. � �بتار�خ �الصادرة �املن��ية ��19/10/2010التعليمية �رقم �الوزار�ة �التعليمة �تطبيق �بطرق �ب�02املتعلقة أول�املتعلق

 تطبيق�للنظام�املحاس���املا��؛

9. � ���89شعار�رقم ��� ��10املؤرخ �املالية��،2011مارس �القوائم �وعرض �س���ا��سابات �وقواعد �مدونة املتضمن

 ن؛ملؤسسات�التأم�ن�وإعادة�التأم�

10. � �الصلة، �ذات �واملصروفات �القروض �وعروض �و�ع��اف �التقييم �حول �التوضي�� �بتار�خ�الرأي والصادر

 ؛عن���نة�توحيد�املمارسات�املحاس�ية�وال��اعات�امل�نية�08/10/2019

11. Conseil National de la Comptabilité, modèles d’états financiers : Avis de la commission de 
normalisation des pratiques comptables et des diligences professionnelles, Ministère des 
finances. 

  املراجع�باللغات��جن�ية: نياثا

A. Livres: 

1. Djelloul Boubir, comptabilité Financière: Consolidation des comptes comparatifs SCF-
IFRS, les éditions du sahel, Algérie, 2013; 

2. Elisabeth Bertin et Christophe Godowski et Rédha Khelassi, Manuel Comptabilité & 
Audit, éd Berti, Algérie, 2013; 

3. Luca Mihaela and Teaching Assistant, Regarding the users of financial statements and 
their information needs, Studies and scientific researches, edition 13, Romania, 2008; 

4. Obert Robert, fusion consolidation en 25 fishes, éd Dunod, France, 2011; 
5. Odile Barbe-Dandon et Laurent Didelot, Maitriser les IFRS, groupe revue fiduciaire, 3éme 

édition, Paris, France, 2007; 
6. Robert Obert, Le nouveau cadre conceptuel de l'IASB, revue française de comptabilité, 

N°439, FRANCE, 2011. 
 

B. Articles et études scientifiques publiés dans des revues à comité de lecture: 

1. Azouani Nacer et Saihi Youcef, Le risque financier lié au processus de la constatation des 
impots différés dans les groupes Algériens -Illustration à partir du cas du groupe 
industriel ENCC-, revue AL-IJTIHED, N°3, Algérie, 2013; 

2. Boukssessa Souhila Kheira, Présentation des états financiers selon le référentiel 
IAS/IFRS, Revue algérienne d'économie et gestion , Volume 10, Numéro 3, Algérie, 2016; 

3. Emmanuelle Cordano, Qualités et défauts des IFRS: Petit quides à l'usage des 
administrateurs, Revue française de comptabilité, N°463, France, 2013; 

4. Ibrahim A Ganiyu, Regulatory and Conceptual Framework for Financial Statements 
(updated - 2019), Professional Lecture Note extract, UK, 2019; 

5. Indra Abeysekera, Accounting for Intellectual assets and liabilitties, Journal of Human 
Resource Costing & Accounting, Vol 7, N° 3, Australia, 2003; 

6. Mawih K. Al Ani, Effects of Assets Structure on the Financial Performance: Evidence 
From Sultanate of Oman, Journal of US-China Public Administration,vol 11, N°2, USA, 
2014; 

7. Suh Collins Suh,  The role of financial statement in the investment decisions of a micro 
finance institute -case study Bamenda police cooperative credit union limited 
(BAPCCUL Yaounde)-, centria university of applied sciences, USA, 2017. 
 

C. Réunions et conférences scientifiques 
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1. Directives de comptabilité et d'information financière pour les petites et moyennes 
entreprises, Orientations pour les PME du niveau 3, Conférence des nations unies sur le 
commerce et le développement, Nations unies, New York et Genève; 2009. 

  املواقع��لك��ونية: ثالثا

  www.cnc.dz/reglement.asp: املوقع�الرس���للمجلس�الوط���للمحاسبة .1

  www.mf.gov.dz: املوقع�الرس���لوزارة�املالية�ا��زائر�ة .2

 WWW.SOCPA.COMموقع�ال�يئة�السعودية�للمحاسب�ن�القانوني�ن� .3

  www.finances.gov.tn: التو�سية�املوقع�الرس���لوزارة��قتصاد�واملالية�ودعم��س�ثمار  .4

  www.ifrs.org: معاي���املحاسبة�الدوليةؤسسة�املوقع�الرس���مل .5

 www.sgbv.dz  :ملوقع�الرس���لبورصة�ا��زائرا .6



 

الحققائمة�امل  



 

رخص��ستغالل�ال���و �،AMCمنتجات�املؤسسة�الوطنية�ألج�زة�القياس�واملراقبة�

276 

  الحققائمة�امل

منتجات�املؤسسة�الوطنية�ألج�زة�القياس�واملراقبة�

  املؤسسة�تحصلت�عل��ا
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���يص�أثر��نتقال�إ���النظام�املحاس���املا���ا��ديد"جانب�من�مس�ند�): 3(
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���يص�أثر��نتقال�إ���النظام�املحاس���"جانب�من�مس�ند�): 
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���يص�أثر��نتقال�إ���النظام�املحاس���املا���ا��ديد"جانب�من�مس�ند�): 

  -تا�ع-

  

  

  

  

  

  

 قائمة�املالحق

): 3(رقم�امل��ق�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

    "���يص�أثر��نتقال�إ���النظام�املحاس���املا���ا��ديد

281 
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  2009قائمة�امل��انية�وفق�املخطط�املحاس���الوط���لسنة�): 4(امل��ق�رقم�
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  2009قائمة�امل��انية�وفق�النظام�املحاس���املا���لسنة�): 5(امل��ق�رقم�
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  2009قائمة�امل��انية�وفق�النظام�املحاس���املا���لسنة�): 5(امل��ق�رقم�
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  2009لسنة��جدول�حساب�الن�يجة�وفق�املخطط�املحاس���الوط��): 6(امل��ق�رقم�
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  2009وفق�النظام�املحاس���املا���لسنة� - حسب�الطبيعة- ائجقائمة�حساب�النت): 7(امل��ق�رقم�
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  2010قائمة�امل��انية�وفق�النظام�املحاس���املا���لسنة�): 8(امل��ق�رقم�
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  2010قائمة�امل��انية�وفق�النظام�املحاس���املا���لسنة�): 8(امل��ق�رقم�
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  2010وفق�النظام�املحاس���املا���لسنة��-حسب�الطبيعة-حساب�الن�يجة�): 9(امل��ق�رقم�
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  2010املحاس���املا���لسنة��قائمة�تدفقات�ا��ز�نة�وفق�النظام): 10(امل��ق�رقم�
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  2010قائمة�تدفقات�ا��ز�نة�وفق�النظام�املحاس���املا���لسنة�): 10(امل��ق�رقم�

  -تا�ع-
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  2010قائمة��غ��ات��موال�ا��اصة�وفق�النظام�املحاس���املا���لسنة�): 11(امل��ق�رقم�
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  ف�رس�ا��داول 

  الصفحة  البيان

  16  فائدة�وأ�داف�إعداد�القوائم�املالية): 1(ا��دول�رقم�

  18 ا�تمامات�واحتياجات��طراف�املستخدمة�للقوائم�املالية): 2(ا��دول�رقم�

  24  2010املفا�يمي�الدو���قبل�و�عد�اختالفات��طار�): 3(ا��دول�رقم�

  IAS 1 28وفق��ا��د��د�ى�من�املعلومات�الواجب��فصاح�ع��ا����قائمة�امل��انية): 4(ا��دول�رقم�

  IAS 7 35عناصر���شطة�املكونة�لقائمة�التدفقات�النقدية�وفق�املعيار�): 5(ا��دول�رقم�

  40  الدولية��خرى�ال���تطرقت�للقوائم�املالية��ش�ل�مباشرأ�م�املعاي���املحاس�ية�): 6(ا��دول�رقم�

�رقم �النظام�): 7(ا��دول �وفق �امل��انية �قائمة ��� �ع��ا ��فصاح �يجب �ال�� �املعلومات �من ��د�ى ا��د

  املحاس���املا��
75  

  IAS2  133طرق�تصر�ف�املخزونات�وفق�النظام�املحاس���املا���واملعيار�املحاس���الدو���): 8(ا��دول�رقم�

  169  أ�م��ختالفات�ب�ن�النموذج��نجلوسكسو�ي�والنموذج��ورو�ي): 9(ا��دول�رقم�

  171  املحاس�ية�املحليةمناطق�وأسباب�تأث���النماذج�املحاس�ية�الدولية�ع����نظمة�): 10(ا��دول�رقم�

  173  تأث���معاي���املحاسبة�الدولية�ع���النظم�املحاس�ية�املحلية�ع���العالم):11(ا��دول�رقم�

� �رقم �معاي���املحاس�ية�):12(ا��دول �مع �الدول �توافق �حول �الدولية �معاي���املحاسبة �مجلس دراسة

  الدولية
186  

� �رقم �املبادئ): 13(ا��دول �و�عض �الفروض �ومعاي����مقار�ة �املا�� �املحاس�� �النظام �ب�ن واملحاس�ية

  املحاسبة�الدولية
189  

� �رقم ��طار�): 14(ا��دول �ب�ن �ومستخدم��ا �املحاس�ية �للمعلومات �النوعية �ا��صائص مقار�ة

  التصوري�املحلية�و�طار�املفا�يمي�الدو��
192  

  193  م���لتطور��طار�املفا�يمي�موقع��طار�التصوري�ا��زائري�من�املجال�الز ): 15(ا��دول�رقم�

  194  مقار�ة�القوائم�املالية�ب�ن�النظام�املحاس���املا���ومعاي���املحاسبة�الدولية):16(ا��دول�رقم�

مقار�ة�أ�م��صول�املعنو�ة�ب�ن�النظام�املحاس���املا���ومعيار�املحاسبة�الدولية�):17(ا��دول�رقم�

IAS38 
196  

  IAS16 199مقار�ة��صول�املادية�ب�ن�النظام�املحاس���املا���ومعيار�املحاسبة�الدولية�):18(ا��دول�رقم�

  202 مقار�ة��صول�املالية�ب�ن�النظام�املحاس���املا���ومعاي���املحاسبة�الدولية):19(ا��دول�رقم�

  IAS16 204ومعيار�املحاسبة�الدولية�مقار�ة���تال�ات�ب�ن�النظام�املحاس���املا���):20(ا��دول�رقم�

  IAS2  207مقار�ة�املخزونات�ب�ن�النظام�املحاس���املا���ومعيار�املحاسبة�الدولية�):21(ا��دول�رقم�

  209  التوحيد�املحاس���ب�ن�النظام�املحاس���املا���ومعاي���املحاسبة�الدولية): 22(ا��دول�رقم�

� �رقم �): 23(ا��دول �النظام �ب�ن �ناحية�مقارنة �من �الدولية �املعاي���املحاس�ية �و�عض �املا�� املحاس��

  التحديث
213  

� �رقم �مجلس�): 24(ا��دول �عن �الصادرة �و�خبار��عالمية �التوج��ية �والتعليمات �التعديالت أ�م

  معاي���املحاسبة�الدولية����ظل�جائحة�كورونا
218  

  221  2021الثال�ي�الثالث�لسنة�مؤشرات��شاط�بورصة�ا��زائر�خالل�): 25(ا��دول�رقم�

  221 2021املؤسسات�املدرجة����بورصة�ا��زائر�سنة�): 26(ا��دول�رقم�
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  237  �طار�املحاس���النموذ���امل�سط�املق��ح�ملعاي���املحاسبة�ا��زائر�ة): 27(ا��دول�رقم�

  241 زائر�طار�النموذ���امل�سط�للتعليم�والتكو�ن�املحاس������ا��): 28(ا��دول�رقم�
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  ف�رس��ش�ال

  الصفحة  البيان

  54  إلصالح�املحاس���ا��زائري ل �طار�املرح��): 1(الش�ل�رقم�

  60  مكونات�النظام�املحاس���املا��) 2(الش�ل�رقم�

  108  أر�ان�القياس�املحاس��): 3(الش�ل�رقم�

  135  أنواع��عانات�وفق�النظام�املحاس���املا��): 4(الش�ل�رقم�

  175  أساليب�تب���معاي���املحاسبة�الدولية�وتأث���ذلك�ع����نظمة�املحاس�ية�املحلية): 5(الش�ل�رقم�

  235  �ي�ل�مؤسسة�معاي���املحاسبة�ا��زائر�ة): 6(الش�ل�رقم�

  237  املحاسبة�ا��زائر�ة�طار�املفا�يمي�املق��ح�ملعاي���): 7(الش�ل�رقم�
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  ف�رس�املالحق

  الصفحة  البيان

رخص��ستغالل�ال���،�و AMCمنتجات�املؤسسة�الوطنية�ألج�زة�القياس�واملراقبة�): 1(امل��ق�رقم�

  املؤسسة�تحصلت�عل��ا
276  

  AMC  277ملؤسسة�الوطنية�ألج�زة�القياس�واملراقبة�ال�ي�ل�): 2(امل��ق�رقم�

  282 -178   "���يص�أثر��نتقال�إ���النظام�املحاس���املا���ا��ديد"جانب�من�مس�ند�): 3(امل��ق�رقم�

  283  2009قائمة�امل��انية�وفق�املخطط�املحاس���الوط���لسنة�): 4(امل��ق�رقم�

  285-284  2009النظام�املحاس���املا���لسنة�قائمة�امل��انية�وفق�): 5(امل��ق�رقم�

  286  2009جدول�حساب�الن�يجة�وفق�املخطط�املحاس���الوط���لسنة�): 6(امل��ق�رقم�

  287  2009وفق�النظام�املحاس���املا���لسنة� -حسب�الطبيعة- ائجقائمة�حساب�النت): 7(امل��ق�رقم�

  289 -288  2010املحاس���املا���لسنة�قائمة�امل��انية�وفق�النظام�): 8(امل��ق�رقم�

  290  2010وفق�النظام�املحاس���املا���لسنة��-حسب�الطبيعة-حساب�الن�يجة�): 9(امل��ق�رقم�

  292-291  2010قائمة�تدفقات�ا��ز�نة�وفق�النظام�املحاس���املا���لسنة�): 10(امل��ق�رقم�

  293  2010نظام�املحاس���املا���لسنة�قائمة��غ��ات��موال�ا��اصة�وفق�ال): 11(امل��ق�رقم�
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  ف�رس�املحتو�ات

  الصفحة  البيان

  -  ��داء

  -  الشكر�والتقدير

  -  خطة�الدراسة

  ذ-أ  املقدمة

  46 -1  �طار�املرج���املحاس���الدو��: الفصل��ول 

  2  مقدمة�الفصل��ول 

  3  ���ظل�معاي���املحاسبة�الدوليةالقوائم�املالية�: املبحث��ول 

  3  مدخل�إ���معاي���املحاسبة�الدولية�كإطار�محاس���مرج���دو��: املطلب��ول 

  3  ما�ية�املعاي���املحاس�ية�الدولية: الفرع��ول 

  6  ملحة�عن�التطور�التار����للمحاسبة�الدولية: الفرع�الثا�ي

  7  معاي���املحاسبة�الدولية�مؤسسات: الفرع�الثالث

  11  ما�ية�القوائم�املالية: املطلب�الثا�ي

  11  �عر�ف�القوائم�املالية: الفرع��ول 

  11  القوائم�املالية��ساسية: الفرع�الثا�ي

  12  جودة�القوائم�املالية����ظل�مدخل�خصائص�املعلومات�املحاس�ية: الفرع�الثالث

  14  املاليةأ�داف�القوائم�: الفرع�الرا�ع

  16  �طراف�املستخدمة�للقوائم�املالية�: الفرع�ا��امس

  19  �طار�املفا�يمي�ملعاي���املحاسبة�الدولية: املبحث�الثا�ي

  19  ما�ية��طار�املفا�ي���ملعاي���املحاسبة�الدولية: املطلب��ول �

  19  �عر�ف��طار�املفا�ي���ملعاي���املحاسبة�الدولية: الفرع��ول 

  20  أ�داف��طار�املفا�ي���ملعاي���املحاسبة�الدولية: الفرع�الثا�ي

  21  أ�مية��طار�املفا�ي������ظل�املرجعية�الدولية: الفرع�الثالث

  22  ملحة�عن�التطور�ا��ديث�لإلطار�املفا�ي���للمعاي���املحاس�ية�الدولية: املطلب�الثا�ي

  22  الدو���تحت�إشراف�مجلس�معاي���املحاسبة�الدوليةتطور��طار�املفا�ي���:  الفرع��ول 

  23  أ�م�التعديالت�ال���أدخل�ا�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�ع����طار�املفا�ي���: الفرع�الثا�ي

  24  م�ونات��طار�املفا�ي���ا��ديد: الفرع�الثالث

  IAS7 25و�IAS1القوائم�املالية�وفق�املعيار�ن�املحاس�ي�ن�الدولي�ن�: املبحث�الثالث

  IAS1  25املعيار�املحاس���الدو����ول�عرض�القوائم�املالية�: املطلب��ول 

  �IAS1 25طار�العام�للمعيار�املحاس���الدو����ول�: الفرع��ول 

الواجب��فصاح�ع��ا����قائمة�املركز�املا���وفق�متطلبات�املعيار��ا��د��د�ى�من�املعلومات: الفرع�الثا�ي

 IAS1 املحاس���الدو����ول 
28  

ا��د��د�ى�من�املعلومات�الواجب��فصاح�ع��ا����قائمة�الدخل�وفق�متطلبات�املعيار�: الفرع�الثالث

 IAS1 املحاس���الدو����ول 
29  
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�الرا�ع �املعلوم: الفرع �من ��د�ى �وفق�ا��د �النقدية �التدفقات �قائمة ��� �ع��ا ��فصاح �الواجب ات

  IAS7و�IAS1متطلبات�املعيار�ن�املحاس�ي�ن�الدولي�ن�
30  

����قائمة�التغ��ات����حقوق�امللكية�: الفرع�ا��امس ا��د��د�ى�من�املعلومات�الواجب��فصاح�ع��ا

 IAS1 وفق�متطلبات�املعيار�املحاس���الدو����ول 
31  

ا��د��د�ى�من�املعلومات�الواجب��فصاح�ع��ا����قائمة��يضاحات�وفق�متطلبات�: السادسالفرع�

 IAS1 املعيار�املحاس���الدو����ول 
32  

  IAS 7  33املعيار�املحاس���الدو���السا�ع�قائمة�التدفقات�النقدية�:  املطلب�الثا�ي

  �IAS 7  33دف�املعيار�املحاس���الدو���السا�ع�قائمة�التدفقات�النقدية�: الفرع��ول 

  IAS 7  34املحاس���الدو���السا�ع�قائمة�التدفقات�النقدية�نطاق�املعيار�: الفرع�الثا�ي

  IAS 7  34أنواع���شطة�املولدة�للتدفقات�النقدية�وفق�متطلبات�املعيار�: الفر�ع�الثالث

  IAS 7  36طرق�عرض�قائمة�التدفقات�النقدية�وفق�املعاير�: الفرع�الرا�ع

  IAS/IFRS 37القوائم�املالية����ظل�معاي���املحاسبة�و�بالغ�املا���الدولي�ن��خرى�: املبحث�الرا�ع

��ول  �التقديرات�: املطلب ��� �والتغ��ات �املحاس�ية �الثامن�السياسات املحاس�ية�املعيار�املحاس���الدو��

  IAS 8 و�خطاء
37  

  �IAS 8  37دف�املعيار�املحاس���الدو���الثامن�: الفرع��ول 

  IAS 8  38السياسات�املحاس�ية����ظل�املعيار�املحاس���الدو���الثامن�: الفرع�الثا�ي

�الثالث �الدو���: الفرع �املعيار�املحاس�� �ظل ��� �املحاس�ية �بالتقديرات �وعالق��ا �املحاس�ية السياسات

  IAS 8الثامن�
39  

  ���IAS 8  39ظل�املعيار�املحاس���الدو���الثامن��خطاء�املحاس�ية�: الفرع�الرا�ع

  IAS/IFRS  40القوائم�املالية����ظل�معاي���محاس�ية�دولية�أخرى�: املطلب�الثا�ي

  46  خالصة�الفصل��ول 

  102 - 47  القوائم�املالية�وفق�النظام�املحاس���املا��: الفصل�الثا�ي

  48  مقدمة�الفصل�الثا�ي

  49  مسار�اعتماد�النظام�املحاس���املا������ا��زائر: املبحث��ول 

  49  �صالح�املحاس���ا��زائري : املطلب��ول 

  49  ودوافع��صالحات�املحاس�ية�ا��زائر�ةأسباب�: الفرع��ول 

  53  �ختيارات�املتاحة����عملية��صالحات�املحاس�ية�ا��زائر�ة: الفرع�الثا�ي

  55  أ�داف��صالح�املحاس���ا��زائري : الفرع�الثالث

  56  موقع�ا���ود�ا��زائر�ة�من�متطلبات�نجاح��صالح�املحاس���: الفرع�الرا�ع

  SCF 58تقديم�النظام�املحاس���املا���: املطلب�الثا�ي

  58  ما�ية�النظام�املحاس���املا��: الفرع��ول 

  60  مرجعية�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الثا�ي

  61  التواتر�القانو�ي�للنظام�املحاس���املا��: الفرع�الثالث

  62  أ�داف�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الرا�ع

  63  النظام�املحاس���املا��أ�مية�: الفرع�ا��امس

  64  املبحث�الثا�ي��طار�التصوري�وقائمة�امل��انية����ظل�النظام�املحاس���املا��
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  64  م�ونات��طار�التصوري�للنظام�املحاس���املا��: املطلب��ول 

  64  ما�ية��طار�التصوري: الفرع��ول 

  65  مجال�تطبيق�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الثا�ي

  66  الفروض�املحاس�ية�وفق�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الثالث

  67  املبادئ�املحاس�ية�وفق�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الرا�ع

  71  تقديم�قائمة�امل��انية����ظل�النظام�املحاس���املا��: املطلب�الثا�ي

  71  مف�وم�امل��انية����ظل�النظام�املحاس���املا��: الفرع��ول 

  72  تقديم�عناصر�امل��انية����ظل�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الثا�ي

  75  املعلومات�الواجب��فصاح�ع��ا����قائمة�امل��انية����ظل�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الثالث

  76  الش�ل�املعياري�للم��انية�وفق�النظام�املحاس���املا��:الفرع�الرا�ع

  79  مزايا�وعيوب�قائمة�امل��انية: الفرع�ا��امس

  80  قائم���حساب�النتائج�وتدفقات�ا��ز�نة�وفق�النظام�املحاس���املا��: املبحث�الثالث

  80  تقديم�قائمة�حساب�النتائج����ظل�النظام�املحاس���املا��: املطلب��ول 

  80  مف�وم�قائمة�حساب�النتائج����ظل�النظام�املحاس���املا��: الفرع��ول 

  81  تقديم�عناصر�قائمة�حساب�النتائج����ظل�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الثا�ي

  82  املعلومات�الواجب��فصاح�ع��ا����قائمة�حساب�النتائج�وفق�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الثالث

  83  الش�ل�املعياري�لقائمة�حساب�الن�يجة�وفق�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الرا�ع

  86  مزايا�وعيوب�قائمة�حساب�النتائج: الفرع�ا��امس

  87  قائمة�سيولة�ا��ز�نة����ظل�النظام�املحاس���املا��: املطلب�الثا�ي

  87  ما�ية�قائمة�سيولة�ا��ز�نة����ظل�النظام�املحاس���املا��: الفرع��ول 

  88  أنواع�تدفقات�ا��ز�نة����ظل�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الثا�ي

  88  طرق�إعداد�وعرض�قائمة�سيولة�ا��ز�نة����ظل�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الثالث

  89  الش�ل�املعياري�لقائمة�سيولة�ا��ز�نة�وفق�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الرا�ع

  92  مزايا�وعيوب�قائمة�سيولة�ا��ز�نة: الفرع�ا��امس

  93  ا��اصة�واملالحق����ظل�النظام�املحاس���املا��تقديم�قائم����غ����موال�: املبحث�الرا�ع

  93  قائمة��غ����موال�ا��اصة����ظل�النظام�املحاس���املا��: املطلب��ول 

  93  ما�ية�قائمة��غ����موال�ا��اصة����ظل�النظام�املحاس���املا��: الفرع��ول 

�الثا�ي �: الفرع �تقديم�ا �الواجب �املعلومات �من ��د�ى �ظل�ا��د ��� �ا��اصة ��غ����موال �قائمة ضمن

  النظام�املحاس���املا��
94  

  94  الش�ل�املعياري�لقائمة��غ����موال�ا��اصة�حسب�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الثالث

  96  م��ق�القوائم�املالية����ظل�النظام�املحاس���املا��: املطلب�الثا�ي

  96  النظام�املحاس���املا��ما�ية�املالحق����ظل�: الفرع��ول 

  97  محتوى�م��ق�القوائم�املالية����ظل�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الثا�ي

  99  الش�ل�املعياري�مل��ق�القوائم�املالية����ظل�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الثالث

  102  خالصة�الفصل�الثا�ي

  164 -103  املحاس���املا��التقييم�والقياس�وفق�النظام�: الفصل�الثالث
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  104  مقدمة�الفصل�الثالث

  105  مدخل�مفا�يمي�للقياس�املحاس������ظل�النظر�ة�املحاس�ية: املبحث��ول 

  105  ما�ية�القياس�املحاس���وأر�انھ�: املطلب��ول 

  105  �عر�ف�القياس�املحاس��: الفرع��ول 

  107  أر�ان�القياس�املحاس���: الفرع�الثا�ي

  109  معاي���القياس�املحاس���وقيوده: املطلب�الثا�ي

  109  معاي���القياس�املحاس��: الفرع��ول 

  110  قيود�القياس�املحاس��: الفرع�الثا�ي

  112  القواعد�العامة�لإلدراج�والتقييم����ظل�النظام�املحاس���املا��: املبحث�الثا�ي

  112  واملنتوجات����ا��ساباتإدراج��صول�وا��صوم�و�عباء�: املطلب��ول 

  114  القواعد�العامة�للتقييم�وفق�النظام�املحاس���املا��: املطلب�الثا�ي

  114  مدخل�الت�لفة�التار�خية�-الطر�قة�املرجعية�: الفرع��ول 

  115  طرق�التقييم�البديلة: الفرع�الثا�ي
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  119  التث�يتات�وفق�النظام�املحاس���املا��: املطلب��ول 

  119  التث�يتات�العي�ية�واملعنو�ة�وفق�النظام�املحاس���املا��: الفرع��ول 
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  132  التقييم��و���للمخزونات�وفق�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الثا�ي

  133  للمخزونات�وفق�النظام�املحاس���املا��التقييم�الالحق�: الفرع�الثالث

�الثالث �النظام�: املطلب �وفق ��خرى �الفرعية �باألقسام �املتعلقة �والتقييم �لإلدراج �ا��اصة القواعد

  املحاس���املا��
135  

  135  القواعد�ا��اصة�إلدراج�وتقييم��عانات�وفق�النظام�املحاس���املا��: الفرع��ول 

  137  عد�ا��اصة�إلدراج�وتقييم�مؤونات�املخاطر�و�عباء�وفق�النظام�املحاس���املا��القوا: الفرع�الثا�ي

القواعد�ا��اصة�إلدراج�وتقييم�القروض�وا��صوم�املالية��خرى�وفق�النظام�املحاس���: الفرع�الثالث

  املا��
138  

�الرا�ع �: الفرع �املالية �واملنتوجات ��عباء �وتقييم �إلدراج �ا��اصة �املحاس���القواعد �النظام �وفق �خرى

  املا��
139  

  140  الكيفيات�ا��اصة�للتقييم�واملحاسبة�وفق�النظام�املحاس���املا��: املبحث�الرا�ع

  140  توحيد�ا��سابات�وفق�النظام�املحاس���املا��: املطلب��ول 

��ول  �الدولية�: الفرع �ومعاي���املحاسبة �املا�� �املحاس�� �النظام �ب�ن �املوحدة �ل��سابات �طار�التار���

IAS/IFRS  
140  

  142 ما�ية�ا��سابات�املوحدة�وفق�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الثا�ي
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  149  الضرائب�املؤجلة�وفق�النظام�املحاس���املا��: املطلب�الثا�ي
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  154  املحاس���املا��ما�ية��يجار�التمو����وفق�النظام�: الفرع��ول 

�الثا�ي �: الفرع �الدولي�ن �واملعيار�ن �املا�� �املحاس�� �النظام �ب�ن ��يجار�التمو��� �عقود �IAS 17م�ونات

 IFRS16و
156  

  157  إدراج�ومعا��ة��يجار�التمو����وفق�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الثالث

  159  ملحاسبة�وفق�النظام�املحاس���املا��الكيفيات�ا��اصة��خرى�للتقييم�وا: املطلب�الرا�ع

  159  العقود�طو�لة��جل�وفق�النظام�املحاس���املا��: الفرع��ول 

  160  �متيازات�املمنوحة�للمستخدم�ن�وفق�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الثا�ي

  161  العمليات�املنجزة�بالعمالت��جن�ية�وفق�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الثالث

  162  ا��االت�ا��اصة�باملؤسسات�املصغرة�وفق�النظام�املحاس���املا��: الفرع�الرا�ع

  164  ة�الفصل�الثالثالصخ

  247 -165  الدراسة�التحليلية�التطبيقية: الفصل�الرا�ع

  166 الرا�ع مقدمة�الفصل

��ول  �تب��: املبحث ��� �الدولية �التجارب �من �ا��زائري �املحاس�� ��صالح معاي���املحاسبة��موقع

  الدولية
167  
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  177  تجارب��صالحات�املحاس�ية�الدولية�وموقع�تجر�ة�النظام�املحاس���املا���م��ا: املطلب�الثا�ي

��ول  �معاي���املحاسبة�: الفرع �مع �التوافق ��� �الك��ى �الدولية �املحاس�ية �للنماذج �املمثلة �الدول تجارب

  الدولية
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  188  تقييم��طار�التصوري�للنظام�املحاس���املا������ظل�معاي���املحاسبة�الدولية: الفرع��ول �

  194  مقار�ة�القوائم�املالية�ب�ن�النظام�املحاس���املا���ومعاي���املحاسبة�الدولية: الفرع�الثا�ي

  196  املحاس���املا���ومعاي���املحاسبة�الدوليةمقار�ة�قواعد�التقييم�والقياس�ب�ن�النظام�: الفرع�الثالث

  212  �طار�الشك���ب�ن�النظام�املحاس���املا���ومعاي���املحاسبة�الدولية: املطلب�الثا�ي

  212  إش�الية�جمود�النظام�املحاس���املا������ظل�التحديث�املستمر�ملعاي���املحاسبة�الدولية: الفرع��ول 
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 باجمللة الـنـشــر قــواعـد



 

 
 
 

  والتجارة( البحوث العلمية  )مجلة علوم االقتصاد والتسيير مجلة معهد العلوم االقتصاديةتنشر

والدراسات األصيلة واملبتكرة في مجاالت العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير التي 

يب للشروط املنهجية، وتصدر دوريا مرتين في السنة، تنشر مواضيعها باللغات: العربية، تستج

 اإلنجليزية والفرنسية.

 على صفحة املجلة بالبوابة الجزائرية للمجالت العلمية فقطاملقاالت على  تستقبل املجلة ،

  http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/258الرابط التالي: 

  ،ترسل املقاالت طبقا للنموذج املوجود على صفحة املجلة بالبوابة الجزائرية للمجالت العلمية

 .، بدون أي تشفيرRTFبنسق  Microsoft Wordوذلك ببرنامج 

  نوع للغلة العربيةTraditional Arabic  للغة الالتينية  ، وبالنسبة14بحجمCalibri 

 . 12بحجم 

  ،يجب على املؤلفين التقيد بما هو في النموذج بدون إجراء أي تعديل على الخصائص التقنية له

 صفحة طبقا للنموذج بما فيها املالحق. 20على أن ال يتجاوز عدد الصفحات 

 ( أن املقال باللغة  في حالةتقديم مستخلصين أحدهما بلغة التأليف واآلخر باللغة اإلنجليزية

كلمة، مرفقة بكلمات  150(، على أن ال يزيد عن االنجليزية فان امللخص يكون باللغة العربية

، ملزيد من JELمفتاحية في حدود خمسة على األكثر، مع ضرورة تصنيف املقال وفقا لقواعد 

 التوضيح في هذه النقطة يرجى زيارة الروابط التالية:

http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_JEL 
  رسالة ماجستير أو دكتوراه؛أال يكون املقال عبارة عن جزء مستل من 

  تخضع املقاالت للتحكيم العلمي، ويبلغ أصحابها بنتيجة التحكيم والتعديالت املقترحة من قبل

 املحكمين، إن وجدت.

 .يتم ترقيم األشكال والجداول والرسومات ترقيما متسلسال؛ ولكل على حدة 

   أو الرتبة، مؤسسة االنتماء، العنوان البد أن يكون املقال مرفقا باإلضافة إلى اسم الكاتب، الصفة

 البريدي وااللكتروني.

يتم التواصل بين املجلة واملؤلفين عبر البوابة الجزائرية للمجالت العلمية، حيث يستطيع 

 املؤلفون معرفة كل املالحظات واملعلومات الخاصة بنشر مقاالتهم.

http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/258 
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 ةــــــــاحيـــاالفتت

ي ظروف مغايرة للظروف املعروفة من يصدر هذا العدد من مجلة معهد العلوم االقتصادية ف

ذي قبل؛ وهذا نتيجة جائحة الكورونا وما أفضت إليه من تغيير في املمارسات واشكال التواصل 

التي كرست مركزية تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وهو ما امتد إلى العملية البيداغوجية 

قتصادية سواء على مستوى واألشكال البحثية األخرى. إن هذا التحول مس املمارسات اال

اإلنتاج، التوزيع. صحيح أن تكنولوجيا املعلومات رهان الفكاك منه، لكن انتشار استخدامها في 

كل املجاالت بهذه الوتيرة وهذه السرعة، لم يكن متوقعا، وهذا ما ادخل الكثير من املؤسسات 

و د البشرية الكافية املؤهلة، أعبر العالم في ارتباكات واضطرابات، نتيجة عدم توفرها على املوار 

لضعف في الهياكل القاعدية، أو لصعوبة االنتقال من نمط تقليدي في املمارسة إلى أنماط 

 جديدة.

لقد حمل هذه العدد هذا الكم من املقاالت التي تناولت مختلف القضايا ذات الصلة باملواضيع 

الجامعات ومراكز البحث من  االقتصادية، اإلدارية الراهنة واملستجدة لكتاب من مختلف

الجزائر وخارج الجزائر؛ وهو ما يؤشر على املكانة التي تحظى بها املجلة في األوساط العلمية 

واألكاديمية. وهذا ما يدفع باملجلة إلى اعتماد مزيد من الصرامة في التقييم. ان ما حمله هذا 

ها البحث العلمي في قضايا العدد من كم معرفي يدل على املساهمة التي يمكن ان يساهم ب

التنمية ومعالجة املستجدات املجتمعية. وبقدر ما تكون العالقة قائمة بين مؤسسات التفكير 

 ومؤسسات املجتمع األخرى يضمن املجتمع القدرة على النمو وتجاوز املشكالت املجتمعية.

نطق عبقرياتهم، لقد طرحت الجائحة أمام الباحثين رهانات جديدة ومشكالت غير مسبوقة تست 

 وقدرتهم على تكييف أدوات التحليل مع املستجدات، وهللا من وراء القصد وعليه التكالن.
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  نقدية تحليلية رؤية- الدولية املرجعية ظل في الجزائري  املالي املحاسبي النظام تقييم

Evaluation of the Algerian Financial Accounting System under the 

international reference - Critical analytical vision- 

 محمد فراس

واملتوسطة مخبر الشراكة واالستثمار في املؤسسات الصغيرة 
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 بالرقي تيجاني

 ، الجزائر1جامعة سطيف 

 

  2019-11-27 تاريخ القبول :                                                2019-10-11 تاريخ االستالم:

 مستخلص:

تكتسب الدراسة و قييم النظام املحاسبي املالي الجزائري في ظل املرجعية الدولية، تهدف هذه الدراسة إلى ت

معايير مقارنته مع املعايير املحاسبية و  من كونها تتعلق بتقييم النظام املحاسبي املالي الجزائري من خاللأهميتها 

ية ببعث مشروع تقييم النظام اإلبالغ املالي الدوليين، حيث تأتي هذه الدراسة تزامنا مع قيام وزارة املال

ن متم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، التي توصلت إلى عدة نتائج املحاسبي املالي، وقد 

ديد بينها تقييم مدى تطابق النظام املحاسبي املالي مع معايير املحاسبة واإلبالغ املالي الدوليين،إضافة إلى تح

لتي تغيرت بفعل التحول إلى تطبيق النظام املحاسبي املالي، وتأثيرها على مخرجات السياسات املحاسبية ا

 املؤسسات املكلفة بتطبيقه.

صالح اإل  ؛معايير اإلبالغ املالي الدولية ؛معايير املحاسبة الدولية؛النظام املحاسبي املالي الكلمات املفتاحية: 

 القوائم املالية. ؛املحاسبي الجزائري 

 M49؛ JEL :M40تصنيف 

Abstract: 

This study aims at evaluating the Algerian financial accounting system under the 

international reference. The importance of the study consists in the evaluation of the 

Algerian financial accounting system compares to the international accounting and 

financial reporting standards, this study comes in light of the Ministry of Finance launching 

the draft financial accounting system. An analytical descriptive approach was adopted in 

this study. 

 Among the findings of the study are assessing the extent to which the financial 

accounting system conforms to international accounting and financial reporting standards. 

As well as identifying the accounting policies that have changed due to the transition to the 

application of the financial accounting system, and their impact on the outputs of the 

institutions charged with implementing it. 

Keywords: Financial Accounting System; International  Accounting Standards; 

International Financial Reporting ; Algerian Accounting Reform; Financial Statements. 

Jel Classification Codes: M40; M49 

                                                        
 املراسل املؤلف. 
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 مقدمة

على النظام املحاسبي املالي الذي حل محل  2010عتمدت الجزائر بداية من سنة ا 

القديم، حيث جاء هذا النظام كمحاولة من الجزائر لتحسين الواقع  املحاسبي املخطط

أن  إذاملحاسبي الجزائري، الذي كان يشكل عائقا أمام االستثمارات األجنبية في البالد، 

األولى محلية والثانية  ،مسك محاسبتين ضرورة انت تجد نفسها أماماملؤسسات األجنبية ك

تقليل الفوارق بين املحاسبة ل كمحاولةحسب النظام املحاسبي التابعة له، فجاء هذا النظام 

املحلية الجزائرية ونظيرتها الدولية، من خالل التقارب بأكبر شكل ممكن مع معايير املحاسبة 

يحتوي على إطار تصوري يحدد األهداف  محاسبي مالي نظام للجزائر  أصبحفن، لدولييواإلبالغ ا

واملفاهيم، ويفرض نفس القوائم الالزمة دوليا، مما أدى إلى تقليل االختالف املحاسبي بين 

 املحاسبة الجزائرية ونظريتها الدولية.

 يواجه النظام املحاسبي املالي عدة انتقادات وعراقيل منذ دخوله حيز التطبيق سنة 

، وذلك بسبب إختالالت تتعلق بالنظام في حد ذاته من جهة، ومعوقات تتعلق بالواقع 2010

على النظام املحاسبي املالي حتوى ا، حيث من جهة أخرى  املحاسبي واالقتصادي في الجزائر 

إطاره الشكلي والهيكلي أو في جانب بنائه الفكري جملة من الثغرات والهفوات، سواء في 

، تتعلق بشكل رئيس ي بالواقع مدة تطبيقه خالل ا واجه صعوبات وعراقيلواملفاهيمي، كم

املمارسات للمؤسسات الجزائرية، حيث أن  واملحاسبي التنظيمي ينالجزائري الهش في الجانب

ما أدى إلى ظهور اختالالت وهو جبائي وقانوني بحت،  ، لها توجهة في الجزائرياملحاسب

 املحاسبي املالي.بالنظام  ترتبط بتطبيقوانتقادات 

 إشكالية الدراسة

ي، الذي يهدف لتقييم النظام املحاسبي املال ،بناء على ما تم ذكره، وفي إطار مشروع وزارة املالية

 ،ونظرا لتعدد آثار هذا األخير سواء االيجابية منها أو السلبية، سنحاول من خالل هذه الدراسة

 من املمارسة تحت اإلشكال الرئيس ي التالي: تقييم النظام املحاسبي املالي بعد عشر سنوات 

 ما هو واقع توافق النظام املحاسبي املالي مع املرجعية املحاسبية الدولية بعد عشر سنوات

 من املمارسة؟

 ويتفرع عن هذه اإلشكالية الرئيسية األسئلة الفرعية التالية: 

 ر املفاهيمي الدولي؟ما مدى توافق اإلطار التصوري للنظام املحاسبي املالي مع اإلطا –

 ما مدى مواكبة النظام املحاسبي املالي للتحديثات املحاسبية الدولية الجديدة؟ –

 ما هي مرجعية النظام املحاسبي املالي؟ –
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 ها وفق املعايير الدولية؟اتر يق النظام املحاسبي املالي مع نظما مدى توافق طرق التقييم وف –

عناصر إشكالية الدراسة، من خالل  لىجابة عتهدف هذه الدراسة إلى اإل فرضيات الدراسة: 

 ية وذلك كما يلي:فرعاختبار صحة الفرضية الرئيسية والفرضيات ال

لي الفرضية الرئيسية: "توجد اختالفات في البناء الفكري والهيكلي بين النظام املحاسبي املا

 ومعايير املحاسبة واإلبالغ املالي الدوليين"

 ؛بشكل تام لنظام املحاسبي املالي مع اإلطار املفاهيمي الدولييتوافق اإلطار التصوري ل ال  –

لم يواكب النظام املحاسبي املالي التحديثات التي مست معايير املحاسبة الدولية، حيث  –

 فقط؛ اقتصرت التحديثات التي مست النظام على آراء وتعليمات توضيحية وتكميلية

 .ها وفق املعايير الدوليةيراتي مع نظتوافقت طرق التقييم وفق النظام املحاسبي املال –

تستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها تتعلق بتقييم النظام املحاسبي املالي أهمية الدراسة: 

الجزائري في ظل معايير محاسبة ومعايير اإلبالغ املالي الدوليين، حيث تأتي هذه الدراسة بعد 

ة املالية ببعث مشروع تقييم النظام عشر سنوات من تطبيق هذا النظام، وفي ظل قيام وزار 

املحاسبي املالي، ومع بروز أفكار واتجاهات محاسبية عصرية، يجعل هذه الدراسة في دائرة 

 .االهتمام العلمي من قبل الباحثين واملهنيين املحاسبيين واملهتمين باملحاسبة في الجزائر

 منهج الدراسة

جوانبها، تم االعتماد على املنهج الوصفي نظرا لخصوصية الدراسة وبغية اإلملام بمختلف 

التحليلي في هذه الدراسة، من خالل وصف وتحليل ومقارنة أهم مقومات النظام املحاسبي 

 املالي مع معايير املحاسبة و اإلبالغ املالي الدوليين، اعتمادا على مصادر ومراجع متنوعة.

 لية:يمكن حصر أهداف الدراسة في النقاط التاأهداف الدراسة: 

 للنظام املحاسبي املالي في ظل املرجعية الدولية؛ والبناء الهيكلي تقييم اإلطار التصوري -

 النظام املحاسبي املالي للتحديثات املستمرة للمعاير الدولية؛ ومواكبة تقييم مدى استجابة -

 .على واقع املحاسبة الجزائرية النظام املحاسبي املاليوانعكاسات تطبيق  معوقات تحديد -

هناك مجموعة من الدراسات التي لها عالقة بموضوع دراستنا، حيث  لدراسات السابقة:ا

 تتقاطع معها في بعض النقاط املشتركة، ومن أهم هذه الدراسات ما يلي:

تقييم تطبيق النظام املحاسبي املالي في ( بعنوان: "2014دراسة أمين عمراني ) –

دراسة إلى تحليل اآلثار الناتجة عن هدفت هذه الاملؤسسات االقتصادية الجزائرية"، 

تطبيق النظام املحاسبي املالي في الجزائر، حيث اعتمد الباحث على اختبار االنتقال 

املحاسبي وآثاره في عدة مؤسسات اقتصادية جزائرية، وتوصل الباحث إلى أن تطبيق 
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يكن ذا أثر  لم النظام املحاسبي املالي في املؤسسات االقتصادية الجزائرية محل الدراسة

كبير على مردوديتها، ذلك ألنها لم تقم بتبني الفلسفة الفكرية التي بني عليها هذا النظام، 

 .بل اكتفت بإعادة هيكلت مدونة حساباتها وقوائمها املالية فقط

( بعنوان: "مدى توافق القوائم املالية وفق النظام 2015رحيش سعيدة )دراسة  –

 هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدىبالغ املالي الدولية"، املحاسبي املالي مع معايير اإل 

لية، توافق القوائم املالية املعدة وفق النظام املحاسبي املالي مع معايير اإلبالغ املالي الدو 

حيث اعتمدت الباحثة على إجراء مقارنة بين قواعد إعداد وعرض هذه القوائم وفق كل 

ة توافق القوائم املالي استنتاج وتوصلت الدراسة إلى من النظام الجزائري واملعايير الدولية،

معايير اإلبالغ املالي الدولية كليا من حيث  نظيراتها وفق حسب النظام املحاسبي املالي مع

 الشكل واإلطار املفاهيمي، ونسبيا من حيث قياس وتقييم عناصرها.

ة واألسلوب ما يميز دراستنا عن الدراسات السابقة، هو اختالف الحدود الزمني 

املستخدم في الدراسة، باإلضافة إلى شمولية دراستنا، حيث حاولنا تقييم النظام املحاسبي 

املالي الجزائري بشكل شامل، من خالل التعمق في مقوماته وقواعده من جهة، ودراسة 

 من جهة أخرى. تأثيره وتأثره بمختلف العناصر املكونة للبيئة املحاسبية الجزائرية

النظام املحاسبي املالي الجزائري البد أن يستند إلى خلفية وأساس مرجعي  إن تقييم 

 يعتمد عليه في عملية التقييم، كما يجب أن تمس هذه األخيرة أبرز مقومات النظام وعناصره،

 وفي سبيل خدمة إشكالية الدراسة وأهدافها، قسمنا هذه الدراسة إلى النقاط التالية: 
 

 ملاليتعريف النظام املحاسبي ا .1

كما يلي: "النظام املحاسبي  11-07عرف النظام املحاسبي املالي في متن القانون رقم  

املالي هو نظام لتنظيم املعلومة املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية، وتصنيفها، 

وتقييمها وتسجيلها وعرض قوائم تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية وممتلكات 

 (3 :، ص2007، 11-07قانون )، ووضعية خزينتها في نهاية السنة املالية".املؤسسة ونجاعتها

وتجدر اإلشارة إلى أن النظام املحاسبي املالي كان قد حل بدال عن املخطط املحاسبي  

 .2010الوطني ابتداًء من سنة 

 تقييم اإلطار التصوري للنظام املحاسبي املالي في ظل معايير اإلبالغ املالية الدولية .2

مثل اإلطار املفاهيمي بشكل عام الخلفية النظرية واألساس املرجعي ألي نظام أو معيار ي 

محاسبي، إذ أن هذا اإلطار يمثل عمقا لكل من معدي ومستعملي املعايير املحاسبية والقوائم 
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املالية، حيث يساعد اإلطار املفاهيمي مجلس معايير املحاسبة في إصدار معايير محاسبية جديدة 

 مستعمليها.سير أخرى موجودة، كما يسهل عملية إعداد وقراءة القوائم املالية ملختلف أو تف

يعتبر اإلطار التصوري الذي جاء به النظام املحاسبي املالي ورغم نقائصه الكثيرة  

إضافة معتبرة في مجال املحاسبة الوطنية الجزائرية، إذ أن املخطط املحاسبي الوطني الذي كان 

م لم يكن يحتوي على أي إطار تصوري أو خلفية 2010ابق وإلى غاية سنة معتمدا في الس

نظرية، إذ يعتبر هذا املخطط ذو اتجاه قانوني أكثر منه محاسبي أو مالي، حيث كانت تعتمد 

عليه الهيئات املحاسبية ومختلف الجهات الحكومية في ضبط العالقة القانونية والجبائية 

اد األخرى، غير أن الدولة الجزائرية ممثلة في الهيئات ذات بشكل أساس ي، دون مراعاة األبع

االختصاص حاولت تغيير هذا الواقع من خالل استبدال هذا املخطط بنظام محاسبي مالي 

يتقارب أنى ذاك مع املعايير املحاسبية الدولية، إذ أنه وبمجرد دخول هذا النظام حيز التطبيق 

هذا النظام االعتماد على اإلطار التصوري الذي  مستخدمي مختلف أصبح بإمكان ،2010سنة 

في  ،جاء به، حيث أصبح بإمكان معدي ومستعملي القوائم املالية الجزائرية العودة لهذا اإلطار 

 هذه األخيرة من جهة أخرى. ملالية من جهة، وفي فهم وتفسير إعدادهم للقوائم ا

صوري للنظام املحاسبي املالي، رغم كل ما تم تعديده من إيجابيات تعلقت باإلطار الت 

املثالي، إذ أنه وبمجرد مقارنته مع  شكله فيومنقوصا إال أن هذا اإلطار يبقى بعيدا كل البعد 

نظريه الصادر عن مجلس معايير املحاسبة الدولية، نجد أن اإلطار املفاهيمي الدولي أكثر قوة، 

األول عدل في عدة مناسبات  وعمقا، وأصالة، ومرونة وحداثة عن نظريه املحلي، حيث أن

م، حيث قام مجلس معايير املحاسبة الدولية بإجراء تعديالت على اإلطار 2018آخرها سنة 

املفاهيمي من خالل وضع مجموعة شاملة من مفاهيم التقارير املالية تهدف بشكل أساس ي إلى 

 اون على هذ، فالقائم(IFRS ،2019)املوقع الرسمي  الرفع من مالءمته ملختلف مستخدميه

يسعون بشكل دائم إلى تحديث كل من هذا اإلطار ومختلف املعايير األخرى، ومحاولة  جلسامل

 الرفع من مرونتهم ومدى استجابتهم للمتطلبات املحاسبية واملعلوماتية الحديثة واملتزايدة في ظل

لي جامدا دون أي تطور أبعاد اإلفصاح بأنواعه، بينما بقي اإلطار التصوري للنظام املحاسبي املا

م، حيث لم 2008سنة  56-08تغيير، أو تحديث منذ صدوره بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

مه أو يدعتيكلف القائمون على املحاسبة في الجزائر أنفسهم عناء تحديث هذا اإلطار، أو 

تفسيره للمستخدمين، إذ أن اإلطار التصوري الجزائري يبقى منقوصا في عدة مواضع، فعلى 

يل املثال نجد أن اإلطار املفاهيمي الدولي حدد مستخدمي القوائم املالية وحاجتهم من سب

 (207 :، ص2015)رحيش،  املعلومات وهو األمر الذي لم يرد ضمن اإلطار التصوري املحلي.



 يجانيت بالرقي&  فراس محمد/   نقدية تحليلية رؤية- الدولية املرجعية ظل في ئري الجزا املالي املحاسبي النظام تقييم

624 

في نهاية هذه الجزئية من الدراسة يتشارك الباحثان في توصيات معظم الدراسات  

لعلمية التي تدارست بشكل أو بآخر اإلطار التصوري الذي جاء به النظام األكاديمية وامللتقيات ا

املحاسبي املالي، واملوصية بضرورة إعادة النظر فيه بشكل جدي وعميق، سواء من خالل 

استبداله باإلطار املفاهيمي الدولي بشكل مباشر، أو من خالل العمل على تعديله ومقاربته 

وتفسيره بالشكل الذي يجعله يستجيب للمتطلبات املتزايدة  لإلطار الدولي، من خالل تحديثه

 العالقة. اتملختلف األطراف ذ

 تقييم النظام املحاسبي املالي من الجانب الشكلي والهيكلي .3

يعتبر التنظيم الهيكلي الذي يقوم عليه النظام املحاسبي املالي الجزائري ضيف جدا،  

الجزائرية ذات االختصاص بإصدار بنود وقواعد بل يكاد يكون منعدما، حيث لم تقم الهيئات 

صدر هذا النظام بشكل منقطع وفي 
ُ
النظام املحاسبي املالي في نفس التوقيت أو بشكل كامل، إذ أ

جرائد رسمية مختلفة، وبقي في شكل مراسيم وتعليمات وقوانين مبعثرة ال تحتوي على أي شكل 

شكل أكثر نستعرض فيما يلي جدوال يشمل من أشكال التنظيم أو التبويب، وبغية التفصيل ب

 جميع القوانين التي تضمنت النظام املحاسبي املالي أو كيفية تطبيقه.

(: القوانين والتشريعات املتضمنة للنظام املحاسبي املالي الجزائري مرتبة 1الجدول رقم )

 وفق تسلسل زمني

 ليمضمونه بالنسبة للنظام املحاسبي املا تاريخ القانون  القانون 

 يتضمن النظام املحاسبي املالي 25/11/2007مؤرخ بتاريخ  11-07القانون رقم 

 11-07يتضمن أحكام القانون رقم  26/05/2008مؤرخ بتاريخ  156-08املرسوم التنفيذي 

 2008جويلية  26القرار املؤرخ بتاريخ 
 يتضمن قواعد التقييم واملحاسبة 

 محتوى القوائم املالية وعرضها 

 07/04/2009مؤرخ بتاريخ  110-09التنفيذي  املرسوم
يتضمن شروط وكيفيات مسك املحاسبة 

 بواسطة اإلعالم اآللي

 29/10/2009صادرة بتاريخ   02التعليمة رقم 
يتضمن تعليمات حول أول تطبيق للنظام 

 املحاسبي املالي

 19/10/2010التعليمة املنهجية الصادرة بتاريخ 
قة بأول تطبيق طرق تطبيق التعليمة املتعل

 للنظام املحاسبي املالي

 .أعاله من إعداد الباحثان باالعتماد على القوانين الواردة في الجدول  املصدر:

من خالل الجدول السابق يمكن مالحظة سيرورة عملية صدور النظام املحاسبي املالي،  

ت، وبقيت بهذا والتي تدرجت بشكل متواتر عبر ستة تشريعات قانونية على مدار أربعة سنوا
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الشكل املبعثر إلى غاية اللحظة، حيث أنه ومنذ دخول النظام املحاسبي املالي حيز التطبيق، لم 

االختصاص بأية مبادرة أو محاولة لتجميع عناصر النظام  ذاتتقم الهيئات الجزائرية الرسمية 

ومبوب بشكل  املحاسبي املالي في كتاب واحد ذو طابع رسمي، يكون خالله هذا النظام مقسم

عملي وموضوعي، وذلك بهدف تسهيل عملية االطالع عليه واالستفادة منه من طرف 

مستخدميه، إضافة إلى غياب موقع رسمي خاص بالنظام، تدرج فيه جميع املشاريع 

، إضافة إلى تلقي مختلف تفاعالت املكلفين املتعلقة بهوالتحديثات والتفسيرات واإللغاءات 

، من طرف مجلس معايير املحاسبة الدوليةمن خالله، وهو املعمول به  نظامال هذا بتطبيق

الشكلين الورقي واإللكتروني، باإلضافة إلى بكتب رسمية الذي يقوم بإصدار هذه األخيرة في 

تخصيصه ملوقع إلكتروني رسمي يختص بكل ما يتعلق بهذه املعايير، من أخبار وتحديثات 

جميع  ،لقى املجلس من خالل املوقع اإللكتروني الرسميوتفسيرات وإلغاءات ...الخ، كما يت

 تفاعالت املهتمين بمعايير املحاسبة الدولية.

، نشير إلى اختالل شكلي يتعلق بعدم ترقيم قواعد لهذه الجزئية من الدراسةتكملة  

أي  على ، حيث أن هذا النظام ال يحتوي مبعثروبنود النظام املحاسبي املالي، وتركها في شكل 

القوانين املتضمنة كل على البحث في  مما يجبر الباحث عن بند معين ملعاييره، أو ترتيب قيمتر 

، املرقمة واملعنونة بشكل منظمللنظام املحاسبي املالي، وهذا عكس معايير املحاسبة الدولية، 

لذلك يجب على الهيئات الجزائرية ذات االختصاص أن تعيد ترتيب وتصنيف عناصر النظام 

 لي بشكل عملي وموضوعي. بي املااملحاس

 جمود النظام املحاسبي املالي في ظل التحديث املستمر ملعايير املحاسبة الدولية .4

قام مجلس معايير املحاسبة الدولية منذ دخول النظام املحاسبي املالي حيز التطبيق،  

اكتفت  في حين، من قبل جديدة وإلغاء وتفسير أخرى موجودة ةبإصدار عدة معايير محاسبي

الهيئات الجزائرية بإصدار آراء تفسيرية وتكميلية للنظام املحاسبي املحلي فقط، دون إجراء 

تغييرات على مستوى بناءه الفكري، األمر الذي جعل النظام املحاسبي املالي يتخلف عن مواكبة 

هذا الت أبرز عيوب واختال التطورات والتوجهات الحديثة للمحاسبة الدولية، وهو ما يعتبر  من

املختصة بإصدار بعض التعليمات واآلراء املكملة لفهم  الجزائرية فرغم قيام الهيئاتالنظام، 

وتطبيق هذا النظام، في صورة املالحظات املنهجية املتعلقة بالتطبيق األول للنظام املحاسبي 

لى العديد من ، باإلضافة إ2009أكتوبر  29الصادرة بتاريخ  2املالي،والواردة ضمن التعليمة رقم 

عن لجنة توحيد املمارسات املحاسبية  08/10/2019اآلراء التوضيحية التي صدر آخرها بتاريخ 

والنزاعات املهنية، حول التقييم واالعتراف وعرض القروض واملصروفات ذات الصلة، إال أن 
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)موقع هذا يبقى غير كاف لجعل النظام املحلي يجاري التطورات املستمرة للمحاسبة الدولية 

والجدول املوالي يوضح الفرق بين كل من النظام املحاسبي  ،(2019املجلس الوطني للمحاسبة، 

املالي واملعايير املحاسبية الدولية من ناحية التحديث املستمر لكل منهما، حيث قمنا بعملية 

 دخول النظام املحاسبي املالي حيز التطبيق. ذحصر شملت املعايير التي تم تحديثها من

 (: النظام املحاسبي املالي واملعايير املحاسبية الدولية من ناحية التحديث2الجدول رقم )

رقم 

 املعيار
 اسم املعيار

سنة 

 اإلصدار

سنة آخر 

 تعديل
 النظام املحاسبي املالي

IAS 1 2. التعليمة رقم 1 2014 1975 عرض القوائم املالية 

الصادرة بتاريخ 

واملتضمنة  29/10/2009

ت املنهجية للمالحظا

املتعلقة بالتطبيق األول 

للنظام املحاسبي املالي، 

حيث وضحت طريقة 

معالجة جميع عناصر 

 الكشوفات املالية.

. عدة آراء تكميلية 2

وتفسيرية صادرة عن 

املجلس الوطني للمحاسبة 

وبعض الهيئات املختصة 

األخرى، في صورة لجنة 

توحيد املمارسات 

املحاسبية والنزاعات 

التي أصدرت بتاريخ  املهنية

رأيا حول  08/10/2019

التقييم واالعتراف وعرض 

القروض واملصروفات 

 ذات الصلة .

IAS 7 2016 1975 قائمة التدفقات النقدية 

IAS 12 2016 1979 املحاسبة عن ضريبة الدخل 

IAS 16 
املحاسبة عن املمتلكات والتجهيزات 

 واملعدات
1982 2014 

IAS 19 2014 1983 منافع التعاقد املحاسبة عن 

IAS 27 2014 1989 القوائم املالية املوحدة واالنفرادية 

IFRS 1 
تبني معايير التقارير املالية الدولية للمرة 

 األولى
2004 2013 

IFRS 3 2019 2004 اندماج األعمال 

IFRS 7 2013 2007 األدوات املالية: اإلفصاحات 

IFRS 9 2018 2014 األدوات املالية 

IFRS 10 2013 البيانات املالية املوحدة - 

IFRS 11 2013 الترتيبات التعاقدية - 

IFRS 12  2013 اإلفصاح عن الحصص في املنشآت األخرى - 

IFRS 13 2013 القياس بالقيمة العادلة - 

IFRS 14 2016 حسابات املؤجلة النظامية - 

IFRS 15 
ن العقود مع إيرادات النشاطات العادية م

 العمالء
2018 - 

IFRS 16 2019 عقود اإليجار - 

IFRS 17 2019 عقود التأمين - 

-28 ص:، 2016)عال، و (27 :، ص2018)شوقي، من إعداد الباحثان باالعتماد على  املصدر:

 (.2019و )موقع املجلس الوطني للمحاسبة،  (30
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ايير املحاسبة الدولية بعد سنة الجدول السابق بعض التعديالت التي مست مع تضمن 

 ةم، وهي سنة بداية تطبيق النظام املحاسبي املالي، حيث عدل مجلس معايير محاسب2010

م عشرة معايير دولية، وأصدر ثمانية معايير محاسبية جديدة، إضافة 2011الدولية منذ سنة 

ية غيرات االقتصادية واملالللت الدولية املحاسبة معايير  إلى إلغاء معايير أخرى وذلك بغيت مواكبة

في بناءه ، بينما بقي النظام املحاسبي املالي الجزائري جامدا دون أي تغيير الحديثة الدولية

حيث اقتصرت التحديثات التي طالت النظام الجزائري على جملة من التعليمات ، الفكري 

سات األكاديمية وهذا رغم نداء معظم الدراالتطبيقية واآلراء التوضيحية واملكملة فقط، 

املتطلبات املحاسبية الدولية، مع  معوالفاعلين املهنيين بضرورة إعادة تكييف هذا النظام 

 .الجزائري  واالقتصادي واملؤسساتي الواقع املحاسبيخصوصيات مراعاة 

 إشكالية املرجعية في النظام املحاسبي املالي .5

شتق اة املحاسبية الفكرية التي قام املجلس الوطني للمحاسبة بخيارات تتعلق باملرجعي 

، حيث اختار املجلس التوجه نحو املرجعية األنجلوسكسونية مواده منها النظام املحاسبي املالي

مداخل على  واعتمادهفيما يخص مضمون النظام من خالل تبني معايير املحاسبة الدولية، 

 مثل: القيمة العادلة في تقييم التقييم املحاسبي الحديث واملعتمدة في معايير املحاسبة الدولية

األصول، ومقاييس االنخفاض في القيمة بعد اإلهتالك ...الخ، إضافة إلى تحديد النظام 

املحاسبي املالي لنطاق تطبيقه وللمفاهيم املحاسبية وطرق التقييم املحاسبية وإعداد القوائم 

 طار املفاهيمي الدولي.املالية ومحتوياتها تحت ما يسمى باإلطار التصوري املشتق من اإل 

الفرنكوفونية فيما يتعلق  باملرجعيةفي بعض جوانبه املالي النظام املحاسبي  رتبطا 

بالجانب الشكلي واإلجرائي له، حيث تضمن مدونة حسابات، وهي من مميزات املرجعية 

ذي يعتبر وال ،بإطار قانوني ربطه الفرنسية وغير موجودة في املعايير املحاسبية الدولية، كما تم

 (19-18: ص، 2018، منادي)بشير،  من خصائص املرجعية الفرنكوفونية.

النظام املحاسبي املالي الجزائري فاقد ملرجعية واضحة القول أن  يمكننا  ،مما سبق 

املعالم، وأصبح ذو مرجعية مختلطة بين مدرستين فكريتين للمحاسبة، وهما املدرسة 

 ونية.األنجلوسكسونية واملدرسة الفرنكوف

 تقييم عالقة النظام املحاسبي املالي بالقوانين والتشريعات التجارية والجبائية  .6

جاء النظام املحاسبي املالي بمبادئ وفروض ومفاهيم تتقارب مع املعايير املحاسبية  

دم بالواقع القانوني والجبائي للمعامالت، فأصبح هذا النظام ال يتمتع طالدولية، غير أنه اص

فرغم جهود مطلقة في ظل التعارض املوجود بين املعالجتين املحاسبية والجبائية،  باستقاللية
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املشرع الجزائري الذي عمل على تقليص الهوة املوجودة بين النظامين من خالل إصدار نصوص 

جديدة وإلغاء أخرى قديمة، من خالل تضمن قوانين املالية السنوية والتكميلية للسنوات 

بشكل خاص، تدابير جبائية مستحدثة تهدف إلى الحد  2017و 2011و2010و 2009و 2008

من التعارض بين النظامين، إال أن التعارض الزال قائما بين النظام املحاسبي املالي ونظيره 

مصالح (، ف69-68، ص: 2019الجبائي بعد عشر سنوات من املمارسة )عوماري، بن الدين، 

املحاسبية املعدة وفقا ملتطلبات النظام املحاسبي  تقبل ببعض التسجيالت زالت ال  الضرائب ال 

املالي، باإلضافة إلى عدم قبولها للنتيجة املحاسبية كنتيجة جبائية، بل تفرض تعديالت عديدة 

تمر بها النتيجة املحاسبية حتى تتحول إلى نتيجة خاضعة للضريبة، ولعل من بين أشهر األمثلة 

القتصادي على املظهر القانوني، الذي تبناه النظام في هذا الخصوص، مبدأ أسبقية الواقع ا

ال يعتد به من طرف مصالح إذ اإلطار املفاهيمي للمعايير املحاسبية الدولية،  مناملحاسبي املالي 

حيث أن املصالح الضريبية تعطي األولوية لإلطار القانوني للمعاملة على  الضرائب في الجزائر،

تعارضا صريحا بين النظام املحاسبي املالي والتشريعات االقتصادي، وهو ما يشكل  هاواقع

في حالة القرض اإليجاري،  أيضا، ويبرز هذا االختالف (86 :، ص2010 زغدار، )سفير، الجبائية

حيث أن النظام املحاسبي املالي يسمح بتسجيله ضمن األصول، وإدراج إهتالكات األصل 

انين الضريبية التي تسمح بإدراج إهتالكات املستأجر ضمن أعباء الدورة املالية، عكس القو 

األصول التي تملكها املؤسسة فقط، كما يختلفان في حالة تصفية املؤسسة، حيث أن القانون 

من رأسمالها االجتماعي، غير أن  %75التجاري الحالي ينص على تصفية املؤسسة إذا فقدت 

تكون تصفية املؤسسة  أنوقت آلخر، و  رأس املال عنصرا متغيرا من النظام املحاسبي املالي يعتبر 

حالة العجز عن تسديد الديون فقط، وتجدر اإلشارة إلى أن االختالفين املاضيين كانا على  في

، 2017)سالمة، سبيل املثال ال الحصر، حيث توجد اختالفات أخرى ال يسعنا املقام لذكرها 

 (، 450-449 :ص

ي للقوانين الجبائية بشكل يتفق مع في هذا الصدد نوص ي بضرورة إعداد إطار تصور  

جميع عناصر اإلطار التصوري للنظام املحاسبي املالي، وهذا بهدف القضاء على االختالفات في 

تقليص حجم التعديالت في املخرجات النهائية  في يساهمساملفاهيم واألهداف واملبادئ، مما 

 املحاسبية أثناء تحديد النتيجة الخاضعة للضريبة.

 القياس وطرق التقييم وفق النظام املحاسبي املالي في ظل املرجعية الدولية .7

تضمن النظام املحاسبي املالي الجزائري قواعد القياس والتقييم لكل عناصر القوائم  

املالية، سواء عند الحيازة أو عند التقييم الالحق، حيث تبنى هذا النظام الرؤية االقتصادية 
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نية من خالل مبدأ أسبقية الواقع االقتصادي على الشكل القانوني، إذ بدال من الرؤية القانو 

اعتمد النظام على مبدأ التكلفة التاريخية كأسلوب قياس وتقييم أساس ي لعناصر القوائم 

املالية، باإلضافة إلى طرق أخرى ثانوية أبرزها طريقة القيمة العادلة أو القيمة الحقيقية كما 

 كسكس، )زرقون، ة إلى أسلوبي قيمة اإلنجاز والقيمة املحينة، إضافنظامذكرت في نص ال

، وفيما يلي سنحاول مقاربة أهم النقاط املتعلقة بالقياس والتقييم األولي (855 :، ص2017

 والالحق وفق النظام املحاسبي املالي الجزائري مع متطلبات معايير اإلبالغ املالي الدولي.

 ام املحاسبي املالي في ظل املرجعية الدوليةأسلوب التكلفة التاريخية وفق النظ .أ

تشير التكلفة التاريخية إلى مقدار النقدية أو ما يعادلها التي تتحملها املؤسسة في " 

سبيل الحصول على األصل في تاريخ اقتنائه، أي السعر التبادلي النقدي الفعلي أو السعر 

 (4 :، ص2016 زرقون، دير،يبن ) التبادلي النقدي املعادل في تاريخ اقتناء األصل"

سجل األصول بالقيمة املدفوعة أو القيمة العادلة بتاريخ ف 
ُ
حسب هذا األساس ت

، (64، صفحة 2018)العارية،  الحاصل الذي نشأ عنها االلتزام اقتنائها، وتقيم الخصوم بمبلغ

 ابمن الجريدة الرسمية تفاصيل حس 19الوارد في العدد  2008ضمن القرار املؤرخ في وت

 (7 :، ص2008جويلية  26القرار املؤرخ في ) .التكلفة التاريخية للسلع واملمتلكات

وحدد النظام املحاسبي املالي الجزائري طريقة وعناصر حساب تكلفة الشراء، ومختلف  

 املصاريف املتعلقة بها، إضافة إلى تكلفة اإلنتاج وجميع األعباء املرتبطة بها.

الي مع معايير املحاسبة الدولية في اعتبار مبدأ التكلفة توافق النظام املحاسبي امل 

طريقة كالسيكية فهي ية، ة لقياس وتقييم مختلف عناصر القوائم املالرجعيالتاريخية طريقة م

توافق النظام كما رجعية تمتاز بموثوقيتها مقارنة بمختلف أساليب القياس والتقييم األخرى، م

ولية في عدم تخصيصهما ملعيار محدد لهذه الطريقة، بل الجزائري مع معايير املحاسبة الد

باإلشارة لهذه الطريقة في متن النظام املحاسبي، وفي نصوص معايير محاسبية مختلفة  ااكتفي

 في ما يتعلق بالتكلفة التاريخية. هماعلى التوالي، إذ أنه ال يوجد فرق بين
 

 ظل املرجعية الدولية أسلوب القيمة العادلة وفق النظام املحاسبي املالي في .ب

بر هذه الطريقة األكثر خدمة ملتطلبات مستعملي املعلومات املحاسبية، كونها تعطي تتع 

ي الحقيقي لها، حيث ظهرت كنقيض لطريقة لاملؤسسة وتعكس الوضع املعن اصورة وفية 

راض التكلفة التاريخية القائمة على افتراض ثبات وحدة النقد، ففي ظل هذه الطريقة يتم افت

بين أطراف مطلعة وراغبة، حيث تعتبر هذه  لتزاموجود إمكانية تبادل األصل أو تسوية اال

كون مفهوم  ،الطريقة البديل األنسب لطريقة التكلفة التاريخية باعتبارها تزيد من الحلول 
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القيمة العادلة مرتبط بمفاهيم متعددة و طرق حساب مختلفة وحديثة، حيث تقوم على ثالثة 

 (62 :، ص2018، بربري، موازين) .مدخل السوق، مدخل الدخل، مدخل التكلفةمداخل: 

اعتماد طرق في النظام املحاسبي املالي الجزائري مع معايير املحاسبة الدولية، تقارب  

موذج القيمة العادلة الذي سماه تحت مصطلح القيمة الحقيقية، نتقييم متماثلة، إذ تبنى 

الذي يمكن أن يتم من أجله تبادل األصل أو خصوم منتهية بين  حيث عرفها على أنها: "املبلغ

أطراف على دراية كافية وموافقة وعاملة ضمن شروط املنافسة االعتيادية"، بينما عرفت 

دلة القيمة التي على أساسها يمكن مباهي القيمة العادلة في املعايير املحاسبية الدولية كما يلي: "

ر في إتمام املبادلة"، وتجد يتوافر لها الرغبة واملعرفة، والتكافؤ  األصل بين أطراف بائع، مشتري 

اإلشارة إلى أن هذا املفهوم الحديث في طرق التقييم، ظهر ألول مرة ضمن معايير املحاسبة 

، وظهر بعد ذلك ألول مرة في معايير املحاسبة الدولية ضمن املعيار الدولي 1975األمريكية سنة 

صل ظهورها ضمن املعايير الدولية إلى أن تم إصدار معيار التقارير ، وتوا1982سنة  16رقم 

ئر ، املعنون بقياس القيمة العادلة، بينما ظهرت القيمة العادلة ألول مرة في الجزا13املالية رقم 

 (147-146 ص: ، 2017)باي،  .2008املؤرخ في سنة  08/156بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

ظهور القيمة العادلة في النظام املحاسبي املالي وفي معايير  رغم التفاوت الزمني بين 

من خالل التعريفين السابقين فاملحاسبة الدولية، إال أن مفهومها في النظامين كان متماثال، 

ص: ، 2017)باي،  في املتمثلةيمكننا مالحظة اشتراكهما في مقومات التقييم بهذه الطريقة، و 

146): 

 املرجعية إلى السوق؛ –

 وط املنافسة العادية؛شر  –

 أطراف لها الرغبة في التبادل وعلى دراية واطالع كافيين. –

يرتبط تطبيق طريقة القيمة العادلة في التقييم بالشروط السالفة الذكر، إذ يفترض  

ي ، أن عمليتي القياس والتقييم تتم بمعاملة منظمة بين املشاركين فIFRS 13معيار اإلبالغ املالي 

خ القياس ووفقا لظروف السوق الحالية، باإلضافة إلى تمتع البائعين واملشترين السوق في تاري

باالستقاللية وسعة إطالع وفهم لطبيعة املعاملة املقصود تسويتها، إضافة إلى توفر القدرة 

 (153-152 :، ص2017)باي،  والرغبة إلتمام املعاملة لديهم.

ق طريقة القيمة العادلة بين النظام ونظرا لتطابفي ختام هذه الجزئية من الدراسة،  

بأن عراقيل تطبيق طريقة القيمة املحاسبي املالي ومعايير املحاسبة الدولية،يمكننا الحكم 

الجزائرية بشكل رئيس ي، وال  قتصاديةية وااللتشريعا إلى واقع البيئةالجزائر، تعود العادلة في 
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قيمة العادلة الزالت مقيدة من الناحية طريقة ال حيث أنتتعلق بطبيعة الطريقة في حد ذاتها، 

الجزائر ال تملك أسواق نشطة تتوفر فيها إلى أن  (،إضافة635، ص: 2019التشريعية )العابدي، 

طريقة القيمة العادلة، لذلك يجب على الجزائر إما أن تقوم بإلغاء الطريقة  تطبيق شروط

، أو العمل على توفير شروط ريةفي البيئة الجزائ واستبدالها بطريقة أخرى ممكنة التطبيق

 .حذر وغيرها من املبادئالثبات والحيطة وال يتطبيق هذه الطريقة، وهذا تجنبا لتنافي مبدأ

 أهم إيجابيات النظام املحاسبي املالي الجزائري في ظل املرجعية الدولية .8

انعكس تطبيق النظام املحاسبي املالي بشكل ايجابي على املمارسات املحاسبية في  

الجزائر بشكل عام، فرغم اختالالته املتعددة واالنتقادات املوجهة إليه، يبقى هذا النظام 

بسلبياته أحسن وأفضل وأحدث من املخطط املحاسبي الوطني الذي كان معتمدا في الجزائر 

 ، وبشكل عام تتمثل أهم إيجابيات النظام املحاسبي املالي الجزائري في:2010قبل سنة 

النظام املحاسبي  تضمن: النظام املحاسبي املالي على القوائم املالية انعكاسات تطبيق .أ

امية املالي القوائم املالية الواجب على املؤسسة انجازها سنويا، وتتمثل القوائم املالية اإللز 

 :(95:، ص2018، يخ وآخرون)ش فيما يلي

 قائمة املركز املالي )امليزانية(؛ -

 (؛قائمة الدخل )جدول حسابات النتائج -

 قائمة تغيرات األموال الخاصة؛ -

 قائمة التدفقات النقدية )الخزينة(؛ -

 املحاسبية املستعملة ويقدم معلومات تكميلية على القوائم املالية. السياساتملحق يبين  -

لنظام املحاسبي املالي مع نظريتها في ظل املعايير وفق اتماثلت القوائم املالية اإللزامية  

نفس القوائم املالية الخمسة  IAS 1ث فرض املعيار املحاسبي الدولي املحاسبية الدولية، حي

هذا األخير  أنمن أهم ايجابيات النظام املحاسبي املالي، حيث ما يعتبر سالفة الذكر، وهو 

من مستويات اإلفصاح وجودة املعلومات املحاسبية من خالل هذا التقارب مع املعايير حسن 

تغير شكل القوائم املالية التي ، كما (20-11 :، ص2019 قطيب،بن  ،حطاب) املحاسبية الدولية

تغير محتواها  من خاللكانت تعدها املؤسسات الجزائرية في ظل املخطط املحاسبي الوطني، 

وهيكلها بشكل كبير جدا بعد تحول هذه املؤسسات إلى تطبيق النظام املحاسبي املالي، فقائمة 

نية في ظل املخطط، أصبحت ذات صبغة مالية في ظل امليزانية التي كانت ذات صبغة قانو 

النظام الجديد، حيث اعتمد هذا األخير في ترتيب وتقسيم بنودها على درجتي السيولة 
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واالستحقاق لكل من األصول والخصوم على الترتيب، فأصبحت امليزانية بذلك ذات طبيعة 

 .الدخل محاسبية ومالية، كما غير النظام من قواعد إعداد وعرض قائمة

وتجدر اإلشارة إلى أن قائمة تغير األموال الخاصة وقائمتي تدفقات الخزينة واملالحق،   

 هي قوائم جديدة فرضها النظام املحاسبي املالي لم تكن موجودة في املخطط املحاسبي الوطني.

: النظام املحاسبي املالي على السياسات املحاسبية في ظل املرجعية الدوليةتطبيق أثر  .ب

املبادئ ": (116، ص: 2016عتير، زرقون، ) تعرف السياسة املحاسبية على أنها 

واألسس واألعراف والقواعد واملمارسات املطبقة من قبل املؤسسة في إعداد وعرض 

التي يمكن  ،، وتجدر اإلشارة إلى تتعدد بدائل السياسات املحاسبية"ملاليةاالقوائم 

لتي ستستخدمها في معالجة نفس الواقعة أو للمؤسسة االختيار من بينها السياسة ا

املوضوع محل املعالجة، حيث أنه البد على املؤسسة اختيار السياسة املثلى من بين 

كما يجب على املؤسسة اختيار  وتطبيق سياستها املحاسبية بثبات حتى ال البدائل املتاحة، 

 .(286، ص: 2017مجدي، ) تتنافى خاصية قابلية املقارنة بين الدورات.

ثر تطبيق النظام املحاسبي املالي على السياسات املحاسبية املعتمدة في الجزائر، من أ 

مثل:  الالتي كانت تطبق بموجب املخطط املحاسبي الوطني السياساتخالل إلغائه بعض 

مثل:  خرى جديدةكما أقر سياسات أ، في تقييم املخزون (LIFO)طريقة الوارد أخيرا صادر أوال 

طريقة اإلهتالك حسب وحدات و  قيمة العادلة في تقييم األصول البيولوجية واملاليةطريقة ال

رغم تفاوت تناول موضوع السياسات املحاسبية بين ، و (136-135 :ص، 2016)فراس،  اإلنتاج

املعايير املحاسبية الدولية والنظام املحاسبي املالي، إال أن هذا األخير تقارب بشكل كبير مع 

ولية من ناحية طبيعة السياسات املحاسبية املعتمدة واملنتهجة في إعداد القوائم املعايير الد

من الضروري إجراء تحديثات لهذه السياسات املحاسبية يبقى املالية، وهو أمر إيجابي، غير أنه 

 لتكون أكثر توافقا مع التحديثات األخيرة التي قام بها مجلس معايير املحاسبة الدولية.

نظام املحاسبي املالي مع معايير املحاسبة الدولية من ناحية مقومات مدى توافق ال .ج

 توافق النظام املحاسبي املالي مع معايير املحاسبة الدولية في العديد: األنظمة املحاسبية

والجدول املوالي يتضمن مقاربة لهذه األخيرة وفق كل من النظام املحلي من مقوماته، 

 :واملعايير الدولية
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 (: مدى التوافق بين النظام املحاسبي املالي ومعايير املحاسبة الدولية3رقم )الجدول 

 معايير املحاسبة الدولية النظام املحاسبي املالي البيان

املبادئ والفروض 

 املحاسبية

ي توافق النظام املحاسبي املالي مع اإلطار املفاهيمي ملعايير املحاسبة الدولية بشكل كل

 لفروض املحاسبية.من ناحية املبادئ وا

 طرق التقييم

الطريقة األساسية للتقييم حسب 

النظام هي التكلفة التاريخية، وسمح 

هذا األخير باستعمال طرق بديلة في 

 عملية التقييم تتمثل في:

 القيمة العادلة )القيمة السوقية(؛ –

 القيمة املحققة؛ –

 القيمة الحالية. –

تتمثل طرق التقييم حسب املعايير 

 الدولي في:املحاسبية 

 التكلفة التاريخية؛ –

 القيمة العادلة )القيمة الجارية(؛ –

 القيمة القابلة للتحقيق؛ –

 القيمة الحالية للتدفقات املستقبلية. –

الخصائص النوعية 

 للمعلومات املحاسبية

اعتمد النظام املحاسبي املالي على نفس الخصائص النوعية املحاسبية الواردة في 

 ي.اإلطار املفاهيمي الدول

مستخدمي املعلومات  

 املحاسبية

لم يحدد النظام املحاسبي املالي ضمن إطاره التصوري مستعملي املعلومات 

املحاسبية، بينما حددها مجلس معايير محاسبة الدولية ضمن إطاره املفاهيمي كما 

يلي: املستثمرين الحاليين واملحتملين، املوظفين، املوردون والدائنون، العمالء، 

 ين، الحكومة والجمهور.املقرض

 و  (20-11 :، ص2019، حطاب، بن قطيب)من إعداد الباحثين باالعتماد على  املصدر:

، 2008أبو نصار،  )حميدات، و  (21، ص: 2015قمان، ) و  (635-628:، ص2019، العابدي)

 .(6 :ص

يرة من خالل قراءة الجدول املاض ي نالحظ أن النظام املحاسبي املالي توافق وبنسبة كب 

في ة وفي خصائص املعلومات املحاسبي كلياتوافقا  في مقوماته مع معايير املحاسبة الدولية، حيث

في جل طرق التقييم، غير أن النظام أهمل في إطاره  وجزئيا ،الفروض واملبادئ املحاسبية

التصوري تحديد مستخدمي املعلومات املحاسبية عكس اإلطار املفاهيمي الدولي، وكتقييم عام 

 نالحظ أن النظام توافق وتقارب مع املعايير الدولية، وهو أمر جد إيجابي.
 

 الصةخال

أفكار واتجاهات محاسبية عصرية، من خالل  عند إعداده النظام املحاسبي املالي تبنى 

توافقه مع معايير املحاسبة الدولية في جانب املبادئ والفروض املحاسبية، وطرق التقييم 

عكس إيجابا على القوائم املالية الختامية، حيث أن هذه األخيرة أصبحت وهو ما انوالقياس، 

جملة من املداخل واملفاهيم  علىأكثر خدمة ملختلف حاجيات مستخدميها، واعتمد أيضا 



 يجانيت بالرقي&  فراس محمد/   نقدية تحليلية رؤية- الدولية املرجعية ظل في ئري الجزا املالي املحاسبي النظام تقييم

634 

مبدأ أسبقية الواقع االقتصادي على الشكل القانوني، وطريقة القيمة  املحاسبية الحديثة، مثل

التي كانت تطبق في فترة  لسياسات املحاسبيةه لتجديدإلى ة العادلة في التقييم، باإلضاف

بكل نتقادات تتعلق جملة من اال واجه النظام املحاسبي املالي كما ، املخطط املحاسبي الوطني

 من بنائه الفكري والهيكلي.

 النتائج املتوصل إليها: 

 إضافة ملا سبق، توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

م ن اإلطار التصوري للنظام املحاسبي املالي واإلطار املفاهيمي الدولي، فرغوجود اختالفات بي -

توافق اإلطارين في عدة نقاط كاملبادئ والفروض وخصائص املعلومة املحاسبية، إال أنه 

 اإلطار التصوري املحلي؛في توجد بعض االختالفات كغياب مستخدمي املعلومة املالية 

لتنظيمي للنظام املحاسبي املالي مقارنة بنظيره الدولي، ضعف اإلطار الشكلي والهيكلي وا -

حيث بقي النظام في شكل قوانين ومراسيم وتعليمات قانونية مبعثرة، إضافة إلى انعدام 

، إذ يجد من ودأي شكل من أشكال ترقيم وترتيب وتجميع العناصر التي تعالج نفس البن

اد النظام املحاسبي املالي، عكس يبحث عن بند معين نفسه أمام حتمية البحث في كل مو 

 املعايير املحاسبية الدولية املرقمة واملعنونة بشكل يسهل عملية البحث فيها؛

غياب كتاب أو موقع رسمي خاص بالنظام املحاسبي املالي، يتم من خالله تلقي تفاعالت  -

 واقتراحات األطراف ذوي العالقة، عكس معايير املحاسبة الدولية؛

لنظام املحاسبي الوطني للمحاسبة أية معايير أو مواد جديدة تضاف ل لم يصدر املجلس -

واكتفى بإصدار جملة من املالحظات والتعليمات ، 2010املالي منذ صدوره سنة 

الذي يقوم بإجراء مجلس معايير املحاسبة الدولية  عكسالتوضيحية والتفسيرية، 

ة الدولية معايير املحاسب جعل، وهو ما بشكل مستمر ودوريتحديثات وإصدارات وإلغاءات 

 ؛املتطلبات العصريةو وتكيفها مع الظروف  تهاتتميز بمرون

يعتبر النظام املحاسبي املالي ذو مرجعية مختلطة، حيث ارتبط باملرجعية الفرنكوفونية فيما  -

يتعلق بالجانب الشكلي واإلجرائي له، وباملرجعية األنجلوسكسونية فيما يتعلق بالبناء 

 الفكري له؛

 رغم جهود املشرع الجزائري ومحاولته للتكيف مع النظام املحاسبي املالي، إال أن هذا األخير  -

النظام  حيث أنمع بعض القوانين والتشريعات التجارية والجبائية،  اتعارضال يزال م

، املختصةببعض املعالجات املحاسبية التي ترفضها املصالح القانونية املحاسبي يسمح 

 ذلك؛ نمثال عأبرز  ية الواقع االقتصادي على الشكل القانوني ويعد مبدأ أسبق
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غياب إطار تصوري للنظام الجبائي يؤدي إلى تعارض بين هذا األخير وبين النظام املحاسبي  -

 املفاهيم والتعريفات املتعلقة بنفس العنصر؛ تحديد املالي فيما يخص

لدولية فيما يخص طرق التقييم، من تقارب النظام املحاسبي املالي مع املعايير املحاسبية ا -

 في تقييم أصولهم؛ اخالل تبني طريقة القيمة العادلة والسماح للمكلفين باستخدامه

على تطبيق طريقة القيمة تعود أسباب عدم قدرة املكلفين بتطبيق النظام املحاسبي املالي  -

لية الجزائرية، وال إلى عراقيل تتعلق بطبيعة البيئة املحاسبية واالقتصادية واملاالعادلة 

تتعلق بطبيعة الطريقة في حد ذاتها، حيث أن الجزائر تفتقد إلى أسواق مالية نشطة تتوفر 

 طريقة القيمة العادلة؛تطبيق شروط فيها 

توافقت القوائم املالية األساسية للنظام املحاسبي املالي مع نظريتها الواردة في املعيار  -

 ؛1املحاسبي الدولي رقم 

ومضمون القوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي عما كانت عليه في املخطط غير شكل ت -

 املحاسبي الوطني، حيث أصبحت ذات صبغة مالية؛

لم تكن موجودة في املخطط املحاسبي  النظام املحاسبي املالي قوائم مالية جديدة تبنى -

 ؛واملالحق ل الخاصةتغيرات األموا تيفي صورة قائمة التدفقات النقدية وقائم الوطني،

ترتب األصول والخصوم داخل امليزانية حسب درجة سيولتها وتاريخ استحقاقها على  -

 التوالي، وتقسم األصول إلى جارية وأخرى غير جارية وكذلك الحال بالنسبة للخصوم؛

من بين السياسات املحاسبية التي ألغيت بفعل  (LIFO)تعتبر طريقة الوارد أخيرا صادر أوال  -

تقال لتطبيق النظام املحاسبي املالي، أما بالنسبة ألهم السياسات املحاسبية الجديدة االن

 املنتهجة بفعل االنتقال املحاسبي فهي كالتالي:

 طريقة القيمة العادلة في تقييم األصول البيولوجية واملالية؛ 

 .طريقة اإلهتالك حسب وحدات اإلنتاج 

رة في مقوماته مع معايير املحاسبة الدولية، حيث وبنسبة كبيتوافق النظام املحاسبي املالي  -

توافقا في جل طرق التقييم، وتوافقا بشكل كلي في خصائص املعلومات املحاسبية وفي 

 الفروض واملبادئ املحاسبية وفي القوائم املالية اإللزامية؛

 .يةداخل املكملة للعملية املحاسبعلى املإيجابا انعكس تطبيق النظام املحاسبي املالي  -

 اختبار صحة الفرضيات

 على النتائج املتوصل إليها يمكننا الحكم على صحة الفرضيات وذلك كما يلي: بناءً 



 يجانيت بالرقي&  فراس محمد/   نقدية تحليلية رؤية- الدولية املرجعية ظل في ئري الجزا املالي املحاسبي النظام تقييم

636 

لي الفرضية الرئيسية: "توجد اختالفات في البناء الفكري والهيكلي بين النظام املحاسبي املا

كم على إليها يمكنا الحبناًء على النتائج املتوصل ومعايير املحاسبة واإلبالغ املالي الدوليين"، 

، حيث أننا استنتجنا عدة اختالفات بين البناء الفكري والهيكلي لكل لرئيسيةصحة الفرضية ا

 من النظام املحاسبي املالي ومعايير املحاسبة واإلبالغ املالي الدوليين.

مع  ثلما تم التوصل إليه، تقارب اإلطار التصوري للنظام املحاسبي املاليم الفرضية األولى: –

نظيره الدولي وتقاطع معه في عدة نقاط، غير أنهما لم يتوافقا بشكل تام مثلما تم مناقشته 

 في النتائج املتوصل إليها، وعليه يمكننا استنتاج صحة الفرضية األولى؛

 من عيوب النظام املحاسبي املالي وجوانب القصور فيه، عدم مواكبته الفرضية الثانية: –

ملعايير املحاسبة الدولية، حيث لم يقم املجلس الوطني ملستمرة للتحديثات والتغييرات ا

واكتفى بإصدار  ،بإدراج معايير او مواد جديدة للنظام منذ دخوله حيز التطبيقللمحاسبة 

 وعليه نستنتج أن الفرضية الثانية صحيحة؛ آراء وتعليمات تفسيرية وتكميلية فقط،

ليه في النتائج توافقت طرق التقييم بين بشكل عام ومثلما توصلنا إ الفرضية الثالثة: –

 .صحيحة ثالثةحد بعيد، وعليه فالفرضية ال النظام املحلي واملعايير الدولية إلى

 قائمة املراجع واإلحاالت

الجوانب النظرية -"معايير املحاسبة واإلبالغ املالي الدولية  (،2008) ،حميدات جمعة ،أبو نصار محمد .1

 ر ، عمان، األردن ؛، دار وائل للنش"-والعلمية

 في وواقعهما العادلة، والقيمة التاريخية الكلفة تطبيق بين الراجح القول  (،2019العابدي أحمد، ) .2

 ، مجلة البشائر، العدد-الحسابات محافظي نظر لوجهة كيفية دراسة -الجزائري  املالي املحاسبي النظام

 ، جامعة بشار، الجزائر؛4، املجلد 3

 ،74، الجريدة الرسمية، العدد ("2007نوفمبر سنة  25)املؤرخ واملنشور في  11-07"القانون رقم  .3

 الجزائر؛

، 19، الجريدة الرسمية، العدد "النظام املحاسبي املالي"(، 2009، )2008جويلية  26القرار املؤرخ في  .4

 الجزائر؛

   (:                  pm 07:00/  30/05/2019تاريخ االطالع ) IFRSاملوقع الرسمي  .5

https://www.ifrs.org/projects/2018/conceptual-framework 

سبي ظهور وتطور مفهوم القيمة العادلة في املحاسبة املالية الدولية والنظام املحا(، "2017) ،باي مريم .6

 ؛، الجزائر4، املجلد3، مجلة دراسات اقتصادية، العدد "-دراسة تحليلية-املالي في الجزائر

"واقع القياس املحاسبي باستخدام القيمة العادلة (، 2018) ،بن العارية حسين، بلبالي عبد السالم .7

 ؛، الجزائر6، املجلد 2، مجلة التكامل االقتصادي، العدد داخل البيئة املحاسبية الجزائرية"
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أهمية إعداد وعرض القوائم املالية وفق النظام املحاسبي (، "2019) ،حطاب دالل ،بن قطيب علي .8

-سبي املاليوالنظام املحا 01دراسة مقارنة بين املعيار املحاسبي رقم  –عايير املحاسبية الدولية املالي وامل

 ؛، الجزائر04املجلد  ،01، مجلة البحوث في العلوم املالية واملحاسبة، العدد "

 مدى توافق القوائم املالیة وفق النظام املحاسبي املالي مع معایير اإلبالغ(، "2015) ،رحيش سعيدة .9

 ؛، الجزائر03، املجلد 01ي، العدد ملجلة العلمية املستقبل االقتصادااملالي الدولیة"، 

"واقع تطبيق محاسبة القيمة العادلة في البيئة املحاسبية (، 2016) ،بن يدير فارس ،زرقون محمد .10

وفئة  فئة املؤسسات االقتصادية املدرجة في البورصة الجزائرية-دراسة ميدانية لفئتين -الجزائرية 

 ، الجزائر؛4املجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية، العدد  "،-األكاديميين واملهنيين املحاسبين

خيار الجزائر بالتكيف مع متطلبات اإلفصاح وفق معايير (، "2009/2010) ،سفير محمد ،زغدار احمد .11
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 امل��ص

This study aimed to assess the imbalances of the financial accounting system, by criticizing its 

intellectual and formal frameworks, and analyzing its rules for measurement, evaluation and disclosure, 

and its approach with international accounting standards, relying on a number of scientific approaches. 

 This study concluded with results, some of which are related to the positive effects of the application of 

the financial accounting system, which was fundamentally in line with the prevailing accounting 

standards during its preparation period, through its contribution to raising the quality of accounting 

information contained in its mandatory financial lists, while others related to the significant imbalances 

suffered by the system, such as the limitation of its conceptual framework, which prevented it from 

being updated in a manner that keeps it close to international accounting practices, in addition to its 

weak formal framework, which lacks particular consistency, order, and lack of flexibility. The Algerian 

accounting environment is not being ready to respond to the requirements necessary to a such system.  

keywords: Financial Accounting System - International Accounting Standards  - International Financial 

Reporting Standards - International Accounting Reference - Financial statements. 
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