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الجزائر بمتطلبات اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة في مدى التزام المؤسسات
النظام المحاسبي الماليفي ظل تطبیقالمستخدمة في إعداد القوائم المالیة

-المؤسساتدراسة عینة من-
سعیدي عبد الحلیم . أنور الدین أحمد قاید. د

بسكرةدمحم خیضر جامعة 
الملخص

تقییم واقع العمل الھدف من ھذا البحث ھو 
المحاسبي في ظل تطبیق النظام المحاسبي المالي،
من خالل دراسة استكشافیة لثمانیة وثالثون 
مؤسسة حول مدى التزامھا بتطبیق متطلبات 
اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في 

.إعداد قوائمھا المالیة
توصلت ھذه الدراسة إلى عدة نتائج من أھمھا 

من المؤسسات متفقة ) %81.93(أن ما نسبتھ 
واإلفصاح عن على إعداد قوائمھا المالیة 

، )SCF(السیاسات المحاسبیة المطلوبة وفق 
ال توجد فروق ذات داللة إلى أنھباإلضافة

إحصائیة بین ھذه المؤسسات في التزامھا 
بمتطلبات اإلفصاح عن ھذه السیاسات  والتي 

طبیعة ھذه المؤسسات فتعزى إلى اختال
مدرجة شركات لھا قیم مسعرةمؤسسات وطنیة، (

شركات أجنبیة ومتعددة في البورصة،
).الجنسیات

السیاسات –اإلفصاح :الكلمات المفتاحیة
معاییر -النظام المحاسبي المالي –المحاسبیة 

.القوائم المالیة–المحاسبة الدولیة 

Abstract
This research aimed to assess the reality of
accounting under the application of the
Financial Accounting System (SCF) through
an exploratory study of thirty-eight institutions
about their commitment to implement the
requirements of the disclosure of accounting
policies used in the preparation of the financial
statements.

The study found several results
including that (81.93%) Institutions agreed on
the preparation of financial statements and
disclosure of the required accounting policies
under (SCF). In addition, there are no
significant differences between these
institutions in terms of commitment to the
disclosure requirements of these policies, due
to the different nature of these institutions
(National institutions, compagnies quoted in
the stock exchange, foreign and multinational
compagnies
Keywords: Disclosure - Accounting Policies -
Financial Accounting System - International
Accounting Standards - Financial Statements.

مقدمة
تكون البیانات المحاسبیة واضحة ومفھومة، وتبنى على سیاسات أنیفضل دائما 

عن تلك اإلفصاحأخرى وھذا ما یبرز أھمیة إلىمحاسبیة التي قد تختلف من مؤسسة 
السیاسات ضمن القوائم المالیة ألھمیتھا في تفسیر البیانات المالیة، ألن السیاسات 

تعطي مجموعات متباینة بشكل جوھري من البیانات أنالمحاسبیة المختلفة یمكن 
ألعرافافي ) Inconsistency(وعدم االتساق ) Flexibility(المحاسبیة، فالمرونة 

.المحاسبیة الموجودة والمتطلبات القانونیة سمح بتوافر ممارسات بدیلة متعددة
المفاھیمي الذي یشكل فلسفة النظام المحاسبي المالي المطبق اإلطارإلىبالنظر

، أصبح بإمكان ھذه المؤسسات استخدام العدید من 2010على المؤسسات منذ سنة 
في معالجة مختلفة للقیاس والتقییم المحاسبي البدائل الالسیاسات المحاسبیة واالختیار بین
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سیتم المحاسبیة االختیار بین السیاسات والطرقأن ھذا ، ووالعملیات المالیةاألحداث
دى سیؤذلك ال ریب أنيبالتال.بما یتناسب ورؤیة اإلدارة وإمكانیة تغییرھااستخدامھ 

عن تلك السیاسات لفائدة اإلفصاحم یتم لإذامن الشكإلى النظر للقوائم المالیة بنوع
تحدید االختالفات في السیاسات المحاسبیة المستخدمة في المستخدمین حتى یتمكنوا من 

ؤسساتملمن فترة ألخرى وبین العملیات المالیة المتشابھة واألحداث األخرىمعالجة ا
.المختلفة

: على النحو التاليالرئیسیة لھذا البحث اإلشكالیةیمكن صیاغةمن خالل ما سبق 
ما مدى التزام المؤسسات في الجزائر بمتطلبات اإلفصاح عن السیاسات "

القوائم المالیة في ظل تطبیق النظام المحاسبي إعدادالمحاسبیة المستخدمة في 
".المالي؟

:األسئلة الفرعیة التالیةتم طرحاإلشكالیة لمعالجة ھذه 
 ضمن قوائمھا المالیة اإلفصاحھل تلتزم المؤسسات في الجزائر بمتطلبات
النتائج، جدول السیولة، جدول تغیرات األموال الخاصة، اتحسابجدول ، المیزانیة(

المحاسبي المالي؟التي نص علیھا النظام ) الملحق
 ھل تلتزم المؤسسات في الجزائر بمتطلبات اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة
لمستخدمة في إعداد قوائمھا المالیة وفق ما نص علیھ النظام المحاسبي المالي؟ا
 ھل توجد فروق جوھریة ذات داللة إحصائیة بین المؤسسات في الجزائر في

االلتزام بمتطلبات اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة تعزى الختالف طبیعة ھذه 
مدرجة في البورصة، شركات شركات لھا قیم مسعرةمؤسسات وطنیة، (المؤسسات 

؟)أجنبیة ومتعددة الجنسیات
الفرضیات

:تم وضع  الفرضیات التالیةاإلشكالیة المطروحة لإلجابة على 
 المالیة بمتطلبات اإلفصاح ضمن القوائمال تلتزم المؤسسات ):01(الفرضیة
جدول تغیرات األموال الخاصة، قائمة المركز المالي، حساب النتائج، جدول السیولة،(

؛التي نص علیھا النظام المحاسبي المالي)الملحق
 ال تلتزم المؤسسات في الجزائر بمتطلبات اإلفصاح عن ): 02(الفرضیة

السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد قوائمھا المالیة وفق ما نص علیھ النظام 
؛المحاسبي المالي

 ق جوھریة ذات داللة إحصائیة بین المؤسسات ال توجد فرو):03(الفرضیة
في الجزائر في االلتزام بمتطلبات اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة تعزى الختالف 

مدرجة في البورصة، شركات لھا قیم مسعرةمؤسسات وطنیة، (طبیعة ھذه المؤسسات 
).شركات أجنبیة ومتعددة الجنسیات
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منھجیة الدراسة
لواقع تطبیق النظام المحاسبي المالي من خالل استكشافیة یعتبر ھذا البحث دراسة 

التي نص علیھا النظام المحاسبي اإلفصاحمعرفة مدى التزام المؤسسات بمتطلبات 
آراء المدیرین المالیین ورؤساء القوائم المالیة، وذلك من خالل معرفة إعدادالمالي في 

شركات لھا قیم مؤسسات وطنیة، (:التزام عینة الدراسة والمتمثلة فيالمحاسبة فيأقسام
من أجل تحقیق و،)مدرجة في البورصة، شركات أجنبیة ومتعددة الجنسیاتمسعرة

Les(تاالستبیاناأھداف الدراسة تم جمع البیانات الالزمة من خالل 
Questionnaires(یانات وتحلیل النتائج التي تم إعدادھا لھذا الغرض، وتم تفریغ الب، و
Statistical Package for Social(SPSS)(اإلحصائيباستخدام البرنامج 

Sciences V.20(.
أھداف الدراسة

الوقوف على مدى انسجام القوائم المالیة للمؤسسات في الجزائر مع متطلبات -
.اإلفصاح التي نص علیھا النظام المحاسبي المالي

عن اإلفصاحالتعرف على مدى التزام المؤسسات في الجزائر بمتطلبات -
القوائم المالیة في ظل تطبیق النظام المحاسبي إعدادالسیاسات المحاسبیة المستخدمة في 

.المالي
عن السیاسات المحاسبیة تعزى اإلفصاحالتعرف على مدى وجود اختالفات في -

مدرجة في البورصة، شركات لھا قیم مسعرةمؤسسات وطنیة، (لطبیعة ھذه المؤسسات 
.)شركات أجنبیة ومتعددة الجنسیات

التعرف على مدى الجدیة التي تعطیھا المؤسسات في تطبیق قواعد اإلفصاح -
.والتقییم المحاسبي ومدى تمكن المؤسسات من تجسیدھا على أرض الواقع

)الطرق المحاسبیة(مفھوم السیاسات المحاسبیة .1
2007نوفمبر 25المؤرخ في 11-07من القانون رقم 39إلى المادة إذا ما نظرنا 

نفھم أن الطرق المحاسبیة تخص المبادئ و األسس و االتفاقیات و القواعد والممارسات 
.الخاصة التي تطبقھا المؤسسة بھدف إعداد وعرض الكشوف المالیة

26رخ في المؤ156-08من المرسوم التنفیذي رقم 05وھذا ما أكدتھ المادة 
المبادئ و : التي ذكر من خاللھا المرسوم أن الطرق المحاسبیة تتمثل في2008جویلیة 

االتفاقیات و القواعد و التطبیقات الخصوصیة المحددة، التي یجب على الكیان تطبیقھا 
.بشكل دائم من سنة مالیة إلى أخرى إلعداد وعرض قوائمھ المالیة

توضح 156-08ن نفس المرسوم التنفیذي رقم م19إلى 06جاءت المواد من ثم
مختلف المبادئ المحاسبیة واالتفاقیات األساسیة، التي جاء بھا النظام المحاسبي المالي 

.باإلضافة إلى الخصائص النوعیة التي تحكم المعلومات ضمن القوائم المالیة
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بخصوص الطرق 2008جویلیة 26أما ما جاء في نص القرار المؤرخ في 
اسبیة، أن تغییرھا یخص تعدیالت المبادئ و األسس و االتفاقیات و القواعد المح

طرق المحاسبیة إال إذا كان ھذا التغییر  الوالممارسات الخصوصیة، وانھ ال یتم تغییر 
.مفروضا في إطار تنظیم جدید أو إذا كان یسمح بتحسین عرض الكشوف المالیة للكیان

ع الجزائري قد اخذ بالمعاییر المحاسبیة من خالل ھذه النصوص نجد أن المشر
)1(:التالیة

المحاسبیةطرقیحدد ال8من معیار المحاسبة الدولي رقم 5لفقرة وفقا ل :
المحاسبیة ھي المبادئ واألسس واألعراف والقواعد والممارسات طرقال"

معاییر اإلبالغ المالي ،"المطبقة من قبل كیان في إعداد وتقدیم بیاناتھا المالیة
المحاسبیة طرقال یقترح أي مصطلح الذي یعین جمیع ال)(IFRSالدولیة

.المطبقة في إعداد وعرض البیانات المالیة
 ال "،)المحاسبیةالسیاسات (08من المعیار المحاسبي الدولي رقم14وفقا للفقرة

:لتغییرتغییر الطرق المحاسبیة من الكیان إال إذا كان ھذا ایجب 
؛معیار أو تفسیروضع من طرف:أوال-
نتائج في البیانات المالیة تقدیم مزید من المعلومات ذات الصلة یعطي :ثانیا-

على األوضاعوغیرھا من األحداث أو عن آثار المعامالتموثوق بھاومعلومات 
.المالي واألداء المالي أو التدفقات النقدیة للشركةمركزال

4(من المعیار22لفقرة وفقا لIFRS ( المحاسبة الطرقتغییربیسمح للكیان ال
كانوفقط إذاالإ"،تخضع لمعاییر اإلبالغ المالي الدولیةالتي عن العقود 

ألغراض صنع القرار االقتصادي من المستخدمین، وھذا التغییر یجعل من 
وال ،أكثرالمالیة ذات الصلة، و ال یجعلھا أقل موثوقیة أو موثوق بھامعلوماتال

.المستخدمینالحتیاجاتمالئمةأقل 
ال توفر مزیدا من التوجیھ بشان تعریف أنھامن خالل التعاریف السابقة نجد 

المصطلحات الواردة فیھا، وبالتالي ینبغي النظر في تحلیل أعمق لتحدید طبیعة 
)2(:المصطلحات الواردة كاآلتي

مبادئ األساسیة التي یقوم علیھا الإلىبادئ المحاسبةممعنىیشیر :المبادئ
إعداد وعرض البیانات المالیة، كما ھو موضح، على سبیل المثال، في اإلطار 

.)IASB(لمجلس معاییر المحاسبة الدولیةمفاھیميال
وجود وفى حالة تعني األساس الرسمي لعرض المعلومات المالیة،:األسس

فإنھ یفترض أن تكون ) IFRS(ي معاییر الدولیة للتقریر المالتقریر اعد بموجب
، وبعض IAS 8.14)(بالصیغة التي أوصى بھا مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 

اعتماد بتسمح 4IFRSبما في ذلك ) IFRS(معاییر الدولیة للتقریر المالي 
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أو تطویریقوم على وضعالذيالمحاسبة المتكاملة على الصعید المحلى أساس
.محددةأو قضایا ة تتناول مسائل یسیاسة محاسب

من المبادئ عینتطبیق ملاتتوجیھأومفاھیمللتفسیرات تعنيو:االتفاقیات
.ال تتناول عادةأسساالتيالمسائل المحددة ب
بالصیغة ،تعنى المتطلبات التفصیلیة المنبثقة عن المبادئ واالتفاقیات:قواعد

.بأصحاب المؤسسةخاصة مسائل أوحالة الظروف فيتطبق التي
فيیستخدمھا الكیان المقدم التيمعالموالاإلجراءاتنطبق على ت:الممارسات

من حیث تطبیقھا بصفة منتظمة ،البیانات المالیةفيتقییم المعلومات الواردة 
لتحدید معالم أسلوباختیار فياإلجراءاتوتستخدم ھذه ، المنصوص علیھا

المعلومات أساسعلى تقریراالفتراضات والتقدیرات المختارة خالل فترة ال
.التقریرنطبق على فترة، وتالمتراكمة خالل الفترة المشمولة بالتقریر

:السیاسات المحاسبیة وعالقتھا بالتقدیرات المحاسبیة.2
حالة عدم أنھ فيب) 23(في الفقرة رقم ) 08(یشیر المعیار المحاسبي الدولي رقم 

قیاسھا بدقة ولكن ال یمكنالمالیة قوائمألنشطة التجاریة فإن كثیرا من بنود الاالتأكد في
،والتقدیر یستلزم االجتھاد الذي یعتمد على أحدث المعلومات المتوفرة،یمكن تقدیرھا

دیر ویمكن أن یكون التقدیر مطلوبا مثال للدیون المعدومة، أو تقادم المخزون، أو لتق
العمر اإلنتاجي أو النمط المتوقع الستھالك المنافع االقتصادیة للموجودات القابلة 

المالیة وال یؤثر قوائمفاستخدام التقدیر المعقول یعتبر جزءا ھاما من إعداد ال،لالستھالك
.ذلك على درجة الوثوق بھا

رقم الدوليالمحاسبيالتغییرات في التقدیرات المحاسبیة یحددھا المعیاركما أن
تعدیل قیمة االستھالك الدوري تعدیل القیمة الدفتریة ألي أصل أو التزام أو: بأنھا) 08(

ترتبط ویضیف المعیار توضیحاً لذلك بأن ھذه التغیرات في التقدیرات، كما"ألي أصل
بحدوث تعدیالت في الموقف الحالي والمنافع المستقبلیة المتوقعة وااللتزامات المرتبطة 

وااللتزامات، وینشأ التغییر في التقدیرات المحاسبیة من المعلومات صولباأل
.خطاءألالتغییرات تصحیحاً لوالتطورات الجدیدة و بالتالي فال تعد ھذه

ویرتبط بالتقدیرات المحاسبیة السیاسات التي قد یقترح إتباعھا في تقدیر بعض 
المناسب بیان اثر ھذه السیاسات العناصر وإظھارھا بالقوائم المالیة، ومن ثم یكون من

وتأثیرھا على إعداد التقدیرات المحاسبیة لبنود القوائم المالیة، وھذا ما یوضحھ الشكل 
:التالي
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العالقة بین السیاسات المحاسبیة وتأثیرھا على إعداد التقدیرات ): 1(الشكل رقم 
.المحاسبیة لبنود القوائم المالیة

، المجلة العلمیة أثر االختالف في التقدیرات المحاسبیة على داللة القوائم المالیةیوسف، أحمد محمود :المصدر
.190ص ، 1999العدد العاشر، ،جامعة قطر،واالقتصاداإلدارةلكلیة 

:اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد القوائم المالیة.3
قادرین على مقارنة القوائم المالیة لعدد وا القوائم المالیة یجب أن یكونيمستخدمإن 

والتعرف على اتجاھات موقفھا المالي وأدائھا المالي ،ؤسسةمن الفترات الزمنیة للم
نفس السیاسات المحاسبیة في ھذه ومن ثم یكون من الضروري تطبیق،وتدفقاتھا النقدیة

إال انھ یراعى بعض االعتبارات التي یجب أخذھا بعین )3(،الفترات الزمنیة المختلفة
)4(:االعتبار عند اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة وأھمھا

االلتزام بالفرضیات والمبادئ المحاسبیة األساسیة.
 اإلفصاح عن أھم السیاسات المحاسبیة المستخدمة باعتبار إن اإلفصاح عنھا

.فصاح عنھا في مكان واحدجزءا مكمال للقوائم المالیة، ویجب اإل
 ال یمكن تبریر آیة معالجة محاسبیة خاطئة لعناصر القوائم المالیة وذلك بحجة

.انھ تم اإلفصاح عن ھذه المخالفة
 یجب اإلفصاح عن أي تغییر في السیاسات المحاسبیة المستخدمة من قبل

.المؤسسة أو عن أسباب التي أدت إلى ھذا التغییر
غییر في السیاسات المحاسبیة وكان لھذا التغییر أثر على في حالة إذا ما تم ت

نتائج المؤسسة خالل الفترة المالیة او الفترات الالحقة، فانھ یجب اإلفصاح عن 
.ھذا التغییر وتحدیده كمیا

لدى إعداد القوائم المالیة یجب إظھار األرقام المقارنة عن الفترة السابقة.
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السیاسات المحاسبیة في الملحق المتمم للقوائم أما ما یجب تبیانھ في اإلفصاح عن
)5(:المالیة ما یلي

 القیاس المستخدمة في إعداد القوائم المالیة) أسس(أساس.
كل سیاسة محاسبیة محددة الزمة لفھم األوضح للقوائم المالیة.

المالیة من المھم قوائمباإلضافة إلى السیاسات المحاسبیة المحددة المستخدمة في ال
التكلفة (القیاس المستخدمة ) أسس(لنسبة للمستخدمین أن یكونوا على علم بأساس با

ألنھا ) ، القیمة العادلة أو القیمة الحالیةالقیمة القابلة للتحقیقالتاریخیة، التكلفة الحالیة، 
وعندما یكون ھناك أكثر من ، المالیة بكاملھاقوائمتشكل األساس الذي تم بموجبھ إعداد ال

س واحد یستخدم في البیانات المالیة، مثال ذلك عندما یتم إعادة تقییم موجودات أساس قیا
معینة غیر متداولة فإنھ یكفي تقدیم داللة على فئات الموجودات والمطلوبات التي طبق 

).IAS 01من المعیار المحاسبي الدولي 98الفقرة (.علیھا كل أساس للقیاس
یاسة محاسبیة بذاتھا، فعلى إدارة المؤسسة تحدید الحاجة إلى اإلفصاح عن سعند و

اإلفصاح سیساعد المستخدمین في فھم الطریقة التي تعكس بھا تقییم إذا كان ھذا 
المعامالت واألحداث في األداء والمركز المالي المقدم عنھما التقریر، وتشمل السیاسات 

:ال الحصرة في عرضھا ما یلي على سبیل المثالؤسسالمحاسبیة التي قد تنظر الم
تحقق اإلیرادات.
أسس إعداد القوائم المالیة المجمعة متضمنة الشركات التابعة لھ.
الشركات المندمجة.
المشاریع المشتركة.
الملموسة وغیر الملموسةإھالك واستھالك األصول.
رسملة تكالیف االقتراض والمصروفات األخرى.
مقاوالتعقود ال
االستثمارات العقاریة.
المالیة واالستثماراتاألدوات
 اإلیجارعقود.
تكالیف البحث والتطویر.
الضرائب.
 الضرائب بما في ذلك الضرائب المؤجلة.
المخصصات.
 تكالیف منافع الموظفین.
 األجنبیةتالعمالقییمتفروق.
فروعوأساس توزیع التكلفة بین الللفروعالجغرافيطبیعة النشاط والتوزیع.
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ھاالنقدیة وما في حكم.
 التضخممحاسبة.
من المعیار المحاسبي الدولي 99الفقرة (.المنح الحكومیةIAS 01.(

الدراسة المیدانیة.4
مجتمع وعینة الدراسة

شركات لھا مؤسسات وطنیة، تم انتقاء عینة قصدیھ من مجتمع الدراسة المتمثل في 
حیث تم استخدام ،مدرجة في البورصة، شركات أجنبیة ومتعددة الجنسیاتقیم مسعرة

االستبیان كأداة رئیسیة لھذه الدراسة، وذلك إما عن طریق المقابلة المباشرة مع رؤساء 
والشركات الوطنیة التي لھا أسھم أو دائرة المالیة لبعض عینة المؤسسات الوطنیة،

مدرجة في البورصة، والشركات األجنبیة ومتعددة الجنسیات، أو عن طریق سندات
.سئولي المحاسبة والمالیة لمؤسسات عینة الدراسةتوزیعھ على م

الوصف اإلحصائي لعینة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصیة:
:وفیما یلي عرض لعینة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصیة

توزیع أفراد العینة حسب المستوى:
%النسبة المئویة  العدد المستوى

55,3 21 لیسانس
5,3 2 ماستر
13,2 5 ماجستیر
26,3 10 أخرى
100,0 38 المجموع

توزیع أفراد العینة حسب التخصص:
%النسبة المئویة  العدد التخصص

78,9 30 محاسبة ومالیة
15,8 6 تدقیق
5,3 2 أخرى

100,0 38 المجموع
دات المھنیة المكتسبةاتوزیع أفراد العینة حسب الشھ:

%النسبة المئویة  العدد الشھادة المھنیة
60,5 23 نعم
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39,5 15 ال
100,0 38 المجموع

توزیع أفراد العینة حسب سنوات الخبرة المھنیة
%النسبة المئویة  العدد سنوات الخبرة

5,3 2 سنوات5أقل من 
26,3 10 سنوات10-6من 
18,4 7 سنوات15-11من 
15,8 6 سنوات20-16من 
34,2 13 سنة21أكثر من 
100,0 38 المجموع

 توزیع أفراد العینة حسب االطالع على قواعد التقییم واإلفصاح المحاسبي
)SCF(وفق 

النسبة المئویة 
% العدد

االطالع على قواعد 
التقییم واإلفصاح 

)SCF(المحاسبي وفق 
97,4 37 نعم
2,6 1 ال

100,0 38 المجموع
 النظام المحاسبي الماليتوزیع أفراد العینة حسب التكوین في

النسبة 
%المئویة  العدد تكوین في النظام إجراء

المحاسبي المالي
84,2 32 نعم
15,8 6 ال
100,0 38 المجموع

توزیع أفراد العینة حسب طبیعة المؤسسة
النسبة 
%المئویة  العدد طبیعة المؤسسة

60.5 23 مؤسسات وطنیة
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15,8 6 لھا قیم مسعرةشركات 
مدرجة في البورصة

23.7 9 ومتعددة أجنبیةشركات 
الجنسیات

100,0 38 المجموع
األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في البحث:

قام الباحث بتفریغ وتحلیل االستبیان من خالل برنامج التحلیل اإلحصائي 
Statistical Package for the Social Sciences V.20 (SPSS)، وسوف یتم

ھو مقیاس مقیاس لیكرتإناستخدام االختبارات اإلحصائیة الالمعلمیة، وذلك بسبب 
:ترتیبي وقد تم استخدام األدوات اإلحصائیة التالیة

النسب المئویة والتكرارات والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي :
بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغیر ما ویفید األمریستخدم ھذا 

.الباحث في وصف عینة الدراسة
 طول خالیا مقیاس لیكرت الخماسي كمعیار للحكم على استجابة أفراد العینة لكل

ومن ثم تقسیمھ على ) 4=1-5(فقرة من فقرات المجال، حیث تم حساب المدى 
، ثم إضافة )0.80=5÷4(لیة أي أكبر قیمة في المقیاس للحصول على طول الخ

ھذه القیمة إلى أقل قیمة في المقیاس لتحدید الحد األعلى لھذه الخلیة، وھكذا 
:طول الخالیا كاآلتيأصبح

طول خالیا مقیاس لیكرتدرجة الموافقة
1.80- 1متوسط من غیر موافق بشدة

2.60- 1.81متوسط من غیر موافق

3.40- 2.61متوسط من محاید

4.20- 3.41متوسط من موافق

5- 4.21متوسط من موافق بشدة

 اختبار اإلشارة)Sign Test ( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد
.الأم) 3.40(وصلت إلي درجة الحیاد وھي 

واالس –ل كااختبار كروسKruskal – Wallis Test لمعرفة ما إذا كان )(
ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین ثالث مجموعات أو أكثر من البیانات 

.الترتیبیة
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عرض نتائج البحث وتحلیلھا
اختبار الفرضیة األولى:

تنص الفرضیة األولى على أن المؤسسات في الجزائر ال تلتزم بمتطلبات اإلفصاح 
ي، حساب النتائج، جدول السیولة، جدول قائمة المركز المال(ضمن قوائمھا المالیة 

.التي نص علیھا النظام المحاسبي المالي؟)تغیرات األموال الخاصة، الملحق
استخدام اختبار اإلشارة لمعرفة ما إذا كان متوسط صحة ھذه الفرضیة تم والختبار 

یانات درجة اإلجابة یساوي قیمة معینة وذلك في حالة البیانات الترتیبیة أو الب) وسیط(
:وفي ھذه الحالة یتم اختبار الفرضیة اإلحصائیة كالتالي. التي ال تتبع التوزیع الطبیعي

H0 : M= 3.40                                    P=1/2 (50 %)
H1 : M≠ 3.40                                    P=1/2 (50 %)

 الفرضیة الصفریة(H0): وتعني أن متوسط إجابات أفراد العینة ال یختلف عن
).α=0.05(عند مستوى معنویة ) 3.40(درجة الحیاد 

 الفرضیة البدیلة(H1) : وتعني أن متوسط إجابات أفراد العینة یختلف عن درجة
).α=0.05(عند مستوى معنویة ) 3.40(الحیاد 

اللتزامل) Sig(وقیمة االحتمالیة یوضح النسب المئویة والمتوسط الحسابي،):  01(الجدول 
".المالیة التي نص علیھا النظام المحاسبي الماليبمتطلبات اإلفصاح ضمن القوائم

ـــرةالفقــ
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1

تلتزم بمتطلبات 
اإلفصاح ضمن قائمة 

المركز المالي 
في نھایة ) المیزانیة(

السنة وبالمقارنة مع 
السنة الماضیة

52.639.57.90.000.004.45650.000

م
فق

وا
شدة

ب

2

تلتزم بمتطلبات 
اإلفصاح ضمن قائمة 

جدول حساب (الدخل 
في نھایة )النتائج

السنة وبالمقارنة مع 
السنة الماضیة

55.339.55.30.000.004.50660.000

م
فق

وا
شدة

ب
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3

تلتزم بمتطلبات 
اإلفصاح ضمن قائمة 

التدفقات النقدیة 
في ) جدول السیولة(

نھایة السنة وبالمقارنة 
مع السنة الماضیة

50.044.75.30.000.004.45650.000
م

فق
وا

شدة
ب

4

تلتزم بمتطلبات 
اإلفصاح ضمن قائمة 

تغیرات في حقوق 
جدول (الملكیة 

تغیرات األموال 
في نھایة ) الخاصة

السنة

39.544.713.22.60.004.21610.000

م
فق

وا
شدة

ب

5

تلتزم المؤسسة بإدراج 
اإلیضاحات المتممة 

للقوائم المالیة 
)الملحق(

36.844.710.55.32.64.08590.000

م
فق

وا

46.8442.628.441.580.524.34640.000جمیع فقرات المجال

م
فق

وا
شدة

ب

 المتوسط الحسابي دال إحصائیاً عند مستوي داللة)α=0.05(.
:یمكن استخالص ما یلي) 01(رقم من جدول 

غالبیة المؤسسات ملتزمون بشدة أو ملتزمون بفقرات أن) 01(یبین الجدول رقم 
المركز المالي، حساب النتائج، (االلتزام بمتطلبات اإلفصاح ضمن القوائم المالیة "مجال 

، حیث جاءت النتائج تبین ان )جدول السیولة، جدول تغیرات األموال الخاصة، الملحق
، یلیھ كل من )%94.80(ة حساب النتائج في المرتبة األولى من حیث االلتزام بنسب

وقائمة المركز المالي بنسبة ) %94.70(بنسبة ) جدول السیولة(قائمتي التدفقات النقدیة 
في المرتبة الثانیة والثالثة على التوالي، ثم كل من جدول تغیرات األموال ) 92.10%(

ام في المرتبة الرابعة، اما المرتبة االخیرة كانت لاللتز) %84.20(الخاصة بنسبة 
.)%81.5(بإدراج اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة بنسبة 

نتائج استخدام اختبار اإلشارة لمعرفة إذا ما كانت متوسط درجة إجابة أفراد أما
ام ال، فقد بینت ان متوسطات كل فقرات مجال ) 3.40(العینة تختلف عن درجة الحیاد 

المالیة التي نص علیھا النظام المحاسبي بمتطلبات اإلفصاح ضمن القوائمااللتزام"
بالنسبة للفقرات األربعة األولى والتي تعني موافق ) 4.21(تجاوزت الدرجة " المالي

بشدة، في حین كانت الفقرة الخامسة تشیر إلى الدرجة موافق، حیث كانت القیمة 
ھا أقل من كونإحصائیاوھي بذلك دالة ) 0.000(لكل الفقرات تساوي) Sig(االحتمالیة 
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، جة االستجابة لفقرات المجالعلى ان متوسط در، مما یدل )α=0.05(مستوى معنویة 
وبما ان قاعدة القرار تشیر إلى ،)M=3.40(یختلف جوھریا عن درجة الحیاد وھي 

تكون نتیجة اختبار ھذه ،)H1(وقبول الفرضیة البدیلة ) H0(رفض الفرضیة الصفریة 
التي تدل على ان متوسط إجابات أفراد العینة یختلف ) H1(الفقرة قبول الفرضیة البدیلة 

، وبما ان إشارة االختبار موجبة فان ھذا یدل على ان ھناك )3.40(عن درجة الحیاد 
بمتطلبات اإلفصاح ضمن القوائم المالیة التزام بدرجة موافق بشدة لعینة المؤسسات 

المركز المالي، حساب النتائج، جدول السیولة، جدول تغیرات األموال الخاصة، (
.التي نص علیھا النظام المحاسبي المالي)الملحق

التزام المؤسسات بحساب النتائج بالدرجة األولى من بین القوائم أنویرى الباحث 
ا من مرفقات المالیة األخرى كون ان المؤسسات تعطي أھمیة لھذه القائمة باعتبارھ

المھمة في اإلقرار الضریبي، وھذا ما یمكن تفسیره ان ذھنیة معدي القوائم المالیة في 
المؤسسات لم تتغیر قبل وبعد تطبیق النظام المحاسبي المالي من حیث ان المستھدف 

.األول والرئیسي إلعداد القوائم المالیة ھي ھیئات التشریع الجبائي
االلتزام"حسب نتائج االختبار اإلشارة لمجال :لىاألوةنتیجة اختبار الفرضی

"المالیة التي نص علیھا النظام المحاسبي الماليبمتطلبات اإلفصاح ضمن القوائم
بینت ان المؤسسات ملتزمة بمتطلبات اإلفصاح ضمن القوائم المالیة التي نص علیھا 

تلتزم : القائلة) H1(النظام المحاسبي المالي، وبالتالي نقبل الفرضیة البدیلة 
المركز المالي، (المؤسسات في الجزائر بمتطلبات اإلفصاح ضمن القوائم المالیة 

التي نص )حساب النتائج، جدول السیولة، جدول تغیرات األموال الخاصة، الملحق
.علیھا النظام المحاسبي المالي

اختبار الفرضیة الثانیة:
تنص الفرضیة الثانیة على أن المؤسسات في الجزائر ال تلتزم بمتطلبات اإلفصاح 

وفق النظام المحاسبي عن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد القوائم المالیة
.المالي

بمتطلبات التزام المؤسسات "حیث تم اختبار ھذه الفرضیة من خالل فقرات مجال 
، وقد تم استخدام "بیة المستخدمة في إعداد القوائم المالیةاإلفصاح عن السیاسات المحاس

:صحة ھذه الفرضیة كاآلتيراختبار اإلشارة الختبا
H0 : M=3.40                                    P=1/2 (50 %)
H1 : M≠3.40                                    P=1/2 (50 %)

وتعني أن متوسط إجابات أفراد العینة ال یختلف عن :(H0)الفرضیة الصفریة -
).α=0.05(عند مستوى معنویة ) 3.40(درجة الحیاد 

وتعني أن متوسط إجابات أفراد العینة یختلف عن درجة :(H1)الفرضیة البدیلة -
).α=0.05(عند مستوى معنویة ) 3.40(الحیاد 
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" لمجال ) Sig(وقیمة االحتمالیة یوضح النسب المئویة والمتوسط الحسابي،):  02(الجدول 
.بمتطلبات اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد القوائم المالیةااللتزام 
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1
اإلفصاح عن 

التغیرات في المبادئ 
والسیاسات المحاسبیة

31.644.7
13.
2

10.
5

0.003.9758
0.00

فق2
موا

2

اإلفصاح عن السیاسة 
المتبعة في التقییم 

التكلفة (المحاسبي 
التاریخیة، إعادة 

)التقییم

فق28.955.310.55.30.004.08590.000
موا

3

السیاسة اإلفصاح عن 
المتبعة في تقییم 
األصول الثابتة 

وإھالكھا

42.144.77.95.3
0.00

4.24620.000

شدة
ق ب

واف
م

4

اإلفصاح عن السیاسة 
المتبعة في معالجة 

تكالیف البحث 
والتطویر

فق13.236.839.510.50.003.53511.000
موا

5

اإلفصاح عن السیاسة 
المتبعة في معالجة 

المعنویة األصول 
)غیر الملموسة(

فق34.231.623.710.50.003.89570.073
موا

6

اإلفصاح عن السیاسة 
المتبعة في معالجة 

الضرائب (الضرائب 
)المؤجلة

فق34.242.115.87.90.004.03590.002
موا

7
اإلفصاح عن السیاسة 

المتبعة بالنسبة 
لحقوق االمتیاز

فق21.147.421.17.92.63.76550.034
موا

8
اإلفصاح عن السیاسة  

المتبعة في جرد 
وتقییم المخزون

فق39.547.77.92.62.64.18610.000
موا

فق30.643.817.57.60.653.77550.000جمیع فقرات المجال
موا

 المتوسط الحسابي دال إحصائیاً عند مستوي داللة)α=0.05(.
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:یمكن استخالص ما یلي)02(من جدول 
 من المؤسسات موافقون على فقرات ) %74.1(نسبة أن) 02(یبین الجدول رقم

بمتطلبات اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في االلتزام "مجال 
اإلفصاح عن السیاسة ) "03(لفقرة رقم ھ بالنسبة ل، غیر أن"إعداد القوائم المالیة

من ) %86.8(تشیر إلى أن " المتبعة في تقییم األصول الثابتة وإھالكھا
.المؤسسات ملتزمة وبشدة

نتائج استخدام اختبار اإلشارة لمعرفة إذا ما كانت متوسط درجة إجابة أفراد أما
متوسطات كل فقرات أنال، فقد بینت أم) 3.40(العینة تختلف عن درجة الحیاد 

بمتطلبات اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة المستخدمة االلتزام "المجال الثاني 
المتوسط ، حیث كان )3.40(تختلف عند رجة الحیاد " في إعداد القوائم المالیة

المتوسط و،)5الدرجة الكلیة من (من )3.97(یساويللفقرة األولى   الحسابي 
لذلك ) 0.002(تساوي )Sig(.القیمة االحتمالیة أما، )%58(الحسابي النسبي

أنمما یدل على ،)α=0.05(تعتبر ھذه الفقرة دالة إحصائیاً عند مستوى داللة 
متوسط درجة االستجابة لفقرة األولى، یختلف جوھریا عن درجة الحیاد وھي 

)M=3.40(عن وھذا یعني موافقة أفراد العینة على االلتزام باإلفصاح
.التغیرات في المبادئ والسیاسات المحاسبیة

 5الدرجة الكلیة (من ) 4.08(یساوي ) 02(أما المتوسط الحسابي للفقرة رقم( ،
تساوي )Sig(.القیمة االحتمالیة ، أما)%59(والمتوسط الحسابي النسبي 

ً عند مستوى داللة ) 0.000( ،)α=0.05(لذلك تعتبر ھذه الفقرة دالة إحصائیا
، یختلف جوھریا عن الثانیةمتوسط درجة االستجابة لفقرةأنیدل على مما 

وھذا یعني موافقة أفراد العینة على االلتزام بھذه )M=3.40(درجة الحیاد وھي 
.الفقرة

 5الدرجة الكلیة (من ) 4.24(یساوي ) 03(أما المتوسط الحسابي للفقرة رقم( ،
تساوي )Sig(.االحتمالیة القیمة، أما)%62(والمتوسط الحسابي النسبي 

ً عند مستوى داللة ) 0.000( ،)α=0.05(لذلك تعتبر ھذه الفقرة دالة إحصائیا
، یختلف جوھریا عن درجة لھذه الفقرةمتوسط درجة االستجابة أنمما یدل على 
وھذا یعني موافقة أفراد العینة على االلتزام بشدة بھذه )M=3.40(الحیاد وھي 

.الفقرة
 وبشكل عام یمكن القول بان المتوسط الحسابي النسبي لجمیع فقرات المجال

لذلك یعتبر )0.000(تساوي )Sig(القیمة االحتمالیة و %) 55(الثاني یساوي 
بمتطلبات اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة المستخدمة االلتزام "ھذا المجال 

مما یدل ،)α=0.05(مستوى داللة دال إحصائیاً عند " في إعداد القوائم المالیة
على أن متوسط درجة االستجابة لفقرات المجال الثاني یختلف جوھریا عن 
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وبما أن قاعدة القرار تشیر إلى رفض الفرضیة ،)M=3.40(درجة الحیاد وھي 
، وبتالي نتیجة االختبار تكون )H1(وقبول الفرضیة البدیلة ) H0(الصفریة 

بمتطلبات اإلفصاح عن المؤسسات التزام : )H1(حسب الفرضیة البدیلة 
.السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد القوائم المالیة

حسب نتائج االختبار اإلشارة للمجال ):02(الفرعیة ةنتیجة اختبار الفرضی
بمتطلبات اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة المؤسسات ملتزمةأنالثاني بینت 

: القائلة) H1(، وبالتالي نقبل الفرضیة البدیلة المستخدمة في إعداد القوائم المالیة
اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة تلتزم المؤسسات في الجزائر بمتطلبات 

.المستخدمة في إعداد القوائم المالیة التي نص علیھا النظام المحاسبي المالي
اختبار الفرضیة الثالثة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المؤسسات في تنص ھذه الفرضیة على انھ 
الجزائر من خالل االلتزام بمتطلبات اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة تعزى الختالف 

مدرجة في البورصة،شركات لھا قیم مسعرةمؤسسات وطنیة، (طبیعة ھذه المؤسسات 
).شركات أجنبیة ومتعددة الجنسیات

Test Kruskal(تم استخدام اختبار كروسال والیز و الختبار ھذه الفرضیة 
Wallis ( لمعرفة اذا ما توجد فروق ذات داللة احصائیة بین ھذه الشركات فیما یتعلق

مؤسسات وطنیة، (طبیعة ھذه المؤسسات  فبااللتزام بالسیاسات المحاسبیة وذلك باختال
) مدرجة في البورصة، شركات أجنبیة ومتعددة الجنسیاتركات لھا قیم مسعرةش

:كالتالي
H0 : M1=M2=M3=3.40
H1 : M1≠M2≠M3≠3.40

 الفرضیة الصفریة(H0): وتعني انھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین
المؤسسات في الجزائر من خالل االلتزام بمتطلبات اإلفصاح عن السیاسات 

شركات لھا مؤسسات وطنیة، (المحاسبیة تعزى الختالف طبیعة ھذه المؤسسات 
عند ) مدرجة في البورصة، شركات أجنبیة ومتعددة الجنسیاتقیم مسعرة

).α=0.05(مستوى معنویة 
 الفرضیة البدیلة(H1): وتعني انھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین

المؤسسات في الجزائر من خالل االلتزام بمتطلبات اإلفصاح عن السیاسات 
شركات لھا مؤسسات وطنیة، (المحاسبیة تعزى الختالف طبیعة ھذه المؤسسات 

عند ) لجنسیاتمدرجة في البورصة، شركات أجنبیة ومتعددة اقیم مسعرة
).α=0.05(مستوى معنویة 
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لمعرفة مدى )Test Kruskal Wallis(نتائج اختبار كروسكال ولیز ):  03(الجدول 
عن السیاسات اإلفصاحاتفاق المؤسسات حسب طبیعتھا في االلتزام بمتطلبات 

.المحاسبیة

قیمة مربع كايــرةالفقـــ
)2كا(

درجة 
dfالحریة 

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(

1
تلتزم بمتطلبات اإلفصاح ضمن قائمة المركز 

في نھایة السنة وبالمقارنة مع ) المیزانیة(المالي 
السنة الماضیة

5,27620.072

2
جدول (تلتزم بمتطلبات اإلفصاح ضمن قائمة الدخل 

في نھایة السنة وبالمقارنة مع السنة ) حساب النتائج
الماضیة

6,97720.031

3
تلتزم بمتطلبات اإلفصاح ضمن قائمة التدفقات 

في نھایة السنة وبالمقارنة ) جدول السیولة(النقدیة 
مع السنة الماضیة

5,87020.053

4
تلتزم بمتطلبات اإلفصاح ضمن قائمة تغیرات في 

في ) جدول تغیرات األموال الخاصة(حقوق الملكیة 
نھایة السنة

1,37920.502

المؤسسة بإدراج اإلیضاحات المتممة للقوائم تلتزم 5
)الملحق(المالیة 

3,82420.148

اإلفصاح عن التغیرات في المبادئ والسیاسات 6
المحاسبیة

3,42920.180

اإلفصاح عن السیاسة المتبعة في التقییم المحاسبي 7
)التكلفة التاریخیة، إعادة التقییم(

5,12920.077

عن السیاسة المتبعة في تقییم األصول اإلفصاح 8
الثابتة وإھالكھا

3,57520.167

اإلفصاح عن السیاسة المتبعة في معالجة تكالیف 9
البحث والتطویر

,909020.635

اإلفصاح عن السیاسة المتبعة في معالجة األصول 10
)غیر الملموسة(المعنویة 

4,18920.123

المتبعة في معالجة الضرائب اإلفصاح عن السیاسة11
)الضرائب المؤجلة(

1,12320.570

اإلفصاح عن السیاسة المتبعة بالنسبة لحقوق 12
االمتیاز

,474020.789

اإلفصاح عن السیاسة  المتبعة في جرد وتقییم 13
المخزون

3,96320.138

3,12120.210المحور الثاني

 المتوسط الحسابي دال إحصائیاً عند مستوي داللة)α=0.05(.
:یمكن استخالص ما یلي) 03(من جدول 
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ضمن القوائم بمتطلبات اإلفصاح االلتزام: ")03(تشیر جمیع فقرات الجدول رقم 
بأنھ "ھا وفق النظام المحاسبي الماليالسیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعدادالمالیة و

بین المؤسسات في الجزائر من خالل االلتزام إحصائیةال توجد فروق ذات داللة 
بمتطلبات اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة تعزى الختالف طبیعة ھذه المؤسسات 

مدرجة في البورصة، شركات أجنبیة شركات لھا قیم مسعرةمؤسسات وطنیة، (
)Sig(التي كانت فیھا القیمة االحتمالیة ة، باستثناء الفقرة الثانی)ومتعددة الجنسیات

، وبالتالي ھذا یعني وجود )α=0.05(داللة المستوى وھي اقل من ) 0.031(تساوي 
بمتطلبات اإلفصاح ضمن قائمة االلتزامبین المؤسسات في إحصائیةفروق ذات داللة 

.في نھایة السنة وبالمقارنة مع السنة الماضیة)جدول حساب النتائج(الدخل 
كروسكال والیزحسب نتائج االختبار :الثالثةةنتیجة اختبار الفرضی)Test

Kruskal Wallis ( إحصائیةال توجد فروق ذات داللة لفقرات المحور فانھ
بین المؤسسات في الجزائر من خالل االلتزام بمتطلبات اإلفصاح عن السیاسات 

شركات مؤسسات وطنیة، (المحاسبیة تعزى الختالف طبیعة ھذه المؤسسات 
).مدرجة في البورصة، شركات أجنبیة ومتعددة الجنسیاتلھا قیم مسعرة

نتائج البحث
یمكن التي جملة من النتائج أدى إلى التوصل إلىتحلیل فرضیات الدراسة إن

:تلخیصھا بالنقاط التالیة
من خالل الدراسة المیدانیة التي قام بھا الباحث مع عینة من رؤساء ومسئولي -

من قبل عینة الدراسة باإلطار إلمامقسم المالیة والمحاسبة تبین للباحث ان ھناك 
صا فیما یتعلق ، خصو2010المفاھیمي للنظام المحاسبي المالي المطبق منذ سنة 

بمجال قواعد التقییم المحاسبي واإلفصاح عن مختلف السیاسات المحاسبیة 
.المتعلقة بالممارسات المحاسبیة ضمن قوائمھا المالیة

أظھرت نتائج اختبار الفرضیة الثالثة انھ ال توجد فروق بین المؤسسات من -
ة من قبل عن مختلف السیاسات المحاسبیة المطبقاإلفصاححیث طبیعتھا في 

عینة الدراسة، وھذا یؤكد اتفاق عینة الدراسة على االلتزام باإلفصاح عن ھذه 
إمكانیةلمستخدمي القوائم المالیة ضمن قوائمھا المالیة بشكل یضمن السیاسات

مقارنة القوائم المالیة لنفس المؤسسة المطبقة او بین مختلف المؤسسات سواء 
مدرجة في البورصة، شركات مسعرةشركات لھا قیممؤسسات وطنیة، كانت 

، وھذا یدل على توحد الممارسة المحاسبیة فیما یتعلق أجنبیة ومتعددة الجنسیات
القوائم المالیة لعینة إعدادعن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في باإلفصاح

.المؤسسات السابقة حسب طبیعة كل منھا
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اإلقتراحات
في ضوء النتائج سالفة الذكر یوصي الباحث بإصدار مزیدا من النشرات 

في بیئة اإلفصاحوالدوریات التي تتعلق بمتطلبات اإلفصاح بشكل مستمر لتعزیز ثقافة 
المؤسسات التي تنشط في الجزائر، باإلضافة الى الحث على التأھیل المستمر لموظفي 

یر المحاسبیة الدولیة إلعداد التقاریر المالیة قسم المالیة والمحاسبیة لتعریفھم بالمعای
وتعدیالتھا لضمان تفاعلھم مع المستجدات العلمیة ومحاولة ربطھم بالجانب العلمي مع 

الشركات من ذوي الخبرات والتأھیل العلمي في المجال المحاسبي إدارةاستفادة إمكانیة
.كمستشارین مالیین لدیھم
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