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  مقدمة

حلیة من خالل محاولة تبسیط القواعد وإصالحات السوق، تتزاید بینما یتزاید تأثیر العولمة على االقتصادیات الم
لكن، ولتحقیق درجة . الحاجة إلیجاد نقاط تالٍق بین المعاییر المعمول بھا على المستوى المحلي والمعاییر الدولیة

مؤسسات أكبر من الشفافیة على المستوى العالمي بما یسمح بالدخول في إطار المساءلة العالمیة؛ یجب توافر ال
الضروریة القتصاد السوق الحر قبل توقع حدوث التوافق المطلوب إذ مازلنا في ظل الرعایة الحكومیة التي تحد 

التي تفرضھا تلك ) 2(من ممارسة سلطة اإلدارة بشكل فعال، مما یقید استقاللیة ومرونة اإلدارة عبر مركزیة
إیجابیا ومضطرداً مع البیئة الدولیة في المجاالت االقتصادیة الرعایة،  تتفاعل البیئة الجزائریة بشكل عام تفاعالً 

واالجتماعیة والسیاسیة وغیرھا، وقد حقق ھذا التفاعل نتائج إیجابیة، ولتطویر ھذا التفاعل وزیادتھ وتعمیق 
 ،  ولیس ھناك جدال أن البیئة المحاسبیة الجزائریة تحتاج إلى التطویر من)3(مجاالتھ في جوانب أخرى مكملة

حیث ترسیخ التحكم المؤسسي في الشركات ونوعیة وتدریب المحاسبین وغیر المحاسبین على معاییر المحاسبة 

   ملخص

والمطبق ,  75-35إن المخطط الوطني المحاسبي األمر 
أصبح ال یالزم األوضاع  1976في بدایة سنة 

أین تنتقل من مرحلة , االقتصادیة التي تعیشھا الجزائر 
مما یستوجب , االقتصاد الموجھ إلى اقتصاد السوق 

تطبیق نظام محاسبي مالي یأخذ بنصوص  و معاییر 
حیث انضمت إلى , المحاسبة الدولیة و یتوافق معھا 

الشراكة المتوسطیة  مع االتحاد األوروبي و تسعى إلى 
و من جھة . االنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة

نیة تعتمد الجزائر على معاییر محاسبیة وطنیة مما ثا
یجعلھا تنطلق من دائرة المتطلبات المحاسبیة المحلیة 

  .الضیقة إلى رحاب الساحة الدولیة
وقد انعكس ھذا األمر على نوعیة القوائم المالیة التي 
تصدرھا المؤسسات االقتصادیة الجزائریة والتي 

, درھا باقي الدول تختلف عن البیانات المالیة التي تص
و قد استوجب األمر تكییف البیئة المحاسبیة الجزائریة 
مع المعاییر المحاسبیة الدولیة و كذلك العمل على 
رسكلة الكوادر المحاسبیة على تطبیق معاییر المحاسبة 
والتدقیق الدولیة و إصالح بعض القوانین كقانون 
الضرائب و القانون التجاري المتعلق بالشركات 

تجاریة مما یجعل البیئة المحاسبیة الجزائریة تستجیب ال
, فمن خالل ھذه الورشة البحثیة . للمعاییر المحاسبیة 

  :نحاول االجابة عن تساؤالت عدة منھا 
ما مدى انسجام البیئة المحاسبیة الجزائریة مع المعاییر 

 المحاسبیة الدولیة ؟
ق ماھي االنجازات و كیف یمكن تحقیقھا وماھي العوائ

 ؟
نظام المحاسبي , المحاسبة المالیة  :الكلمات المفتاحیة

     .     القوائم المالیة , معاییر المحاسبة الدولیة, المالي 

Résumé  
Le plan comptable national dans ses  articles 35 à 
75, et appliqué au début de 1976 est devenue 
caduque, par apport a la nouvelle   conjoncture 
économique en Algérie, ou la transition de 
l’économie planifiée à une économie de marché, 
exige l’application du système de comptabilité 
financière qui prend en compte les textes et les 
normes comptables internationales et se conformé 
avec  le partenariat euro-méditerranéen et l’union 
européenne et aussi à adhérer à l’organisation 
mondiale du commerce . d’un autre coté l’Algérie 
se basant sur des normes de la comptabilité 
nationale, doit impérativement s’intégrer dans les 
normes et mécanismes internationaux de la 
comptabilité. 
Cette situation s’est répercuté sur la qualité des 
états financiers publiés par les institutions 
économiques de l’Algérie, qui différent des états 
financiers émis par d’autres pays, ce qui a 
nécessite une comptabilité internationale ainsi 
que des travaux sur le recyclage comptable du 
personnel sur l’application des normes  
comptables et l’audit internationales et revoir 
certaines des lois fiscales comme le droit 
commercial sur les sociétés commerciales, qui 
prend la comptabilité environnementale 
algérienne a répondre aux normes comptables 
internationales. 
Mots clés :  
Comptabilité financière, plan comptable 
financier, normes comptables internationales, 
états financiers. 
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وكذلك العمل على تفصیل عدد من المواد في . الدولیة والمعاییر الدولیة للتدقیق وعن التطورات التقنیة الجدیدة
ون  الشركات أو قانون ضریبة الدخل، من أجل التشریعات المعمول بھا والتعلیمات الصادرة عنھا سواء في قان

  .تطویر البیئة المحاسبیة وبیئة العمل في الجزائر
  :إن األمر یتطلب اإلجابة عن اإلشكالیة التالیة  

  كیف یتم اإلیفاء بمتطلبات تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة في الجزائر؟
  ما ھي اإلنجازات؟ كیف یمكن تحقیقھا؟ وما ھي العوائق؟

  المعاییر المحاسبیة والبیئة الجزائریة: األول حورلما
  دوافع اعتماد معاییر المحاسبة الدولیة : اوال

  :یمكن توضیح دوافع اعتماد العمل على تنظیم المحاسبة دولیا 
 اختالفات وجود ھذه  األسباب فمن الدولیة المحاسبة معاییر نشوء في ومباشر فعال بشكل ساھمت أسباب عدة ھناك
 تواجھ التي المشكالت من للكثیر قاطعة وجود إجابات عدم إلى ذلك بالمعالجات، ویتعدى تتعلق أو بالمسمیات قتتعل

 في البورصات أسھمھا إدراج من وتمكینھا العالمیة األسواق على االنفتاح من الشركات تتمكن المحاسبین، وحتى
  :التالي في األسباب ذهھ وتتمثل . في ذلك مباشر بشكل العولمة ساھمت كما العالمیة،

  :المحاسبة علم تطویر إلى الحاجة - 1
والتقالید  والقواعد والسیاسات والمبادئ والمفاھیم الفروض من مجموعة على یقوم المحاسبة علم لكون نظراً 

 ممفاھی تحدید عدم وبالتالي بین المبادئ والتناقض والمفاھیم التعریفات تعدد إلى أدى مما المحاسبیة واألعراف
  .ومفھوم بشكل واضح المحاسبة

  :العولمة - 2
 دون العولمة ھذه مثلت سلطة والتي الجنسیات، المتعددة للشركات االقتصادیة القوة تعاظم مع العولمة ظاھرة بدأت

 أمة ألیة الرسمیة السلطة تمثل ال ألنھا لمسؤولیة معینة خاضعة غیر الشركات وھذه والءاتھا، أو ھویتھا عن تعلن أن
 ألح فقد الخارجیة االستثمارات من مزید واستقطاب االقتصادي العالمي االنفتاح مع وتماشیاً  أنھ كما األمم، من

 ومستوى أداء تنمي جدیدة معاییر وإصدار القائمة الدولیة المعاییر تحسین على ضرورة الدولي االستثماري المجتمع
 حركة السلع أمام الحواجز وإزالة السوق اقتصاد بمفاھیم واألخذ العولمة فإن وبالتالي .المال في أسواق التبادل

 المحاسبة مھنة على تنعكس المالیة، األسواق عمل في تطور من ذلك رافق وما واألفراد واالستثمارات والخدمات
 وفقاً  المالیة األوضاع إظھار عن المالیة البیانات أظھرت قصور والتي العالمي االقتصاد في المتغیرات مع لتتالءم
  ] 1. [المستجدة االقتصادیة للحقائق

  : المحاسبیة والسیاسات المبادئ بین والتعارضات والتناقضات المسمیات اختالف -3
  .طریقة أو نظریة أو مبدأ علیھ یطلق المزدوج القید نظام

 نھایة، ال ما إلى نشاطھا مزاولة في تبقى سوف المحاسبیة الوحدة أن على االستمراریة مفھوم البعض یعرف 
 لنمط استمرار أنھ یرى ثالث تفسیر أن ھناك حین في فیھا، أصل أي من أطول الشركة حیاة أن یرى األخر والبعض
 .القانوني للشركة الشكل أو المال لرأس القائم الملكیة

 التقاریر یدوكذا مواع المحاسبیة الفترة حول یختلفون ولكنھم الدوریة، التقاریر إعداد على المحاسبین بین االتفاق 
 .المرحلیة

   .األصول لتقویم كأساس التكلفة استخدام وبین والحذر الحیطة سیاسة بین تعارض 
 استھالك وطرق المخزون لتسعیر المعالجات تعدد مثل المتشابھة، األحداث من للكثیر موحدة معالجات توفر عدم 

 ]   2.[الثابتة  األصول
  الدولیةعمومیات حول معاییر المحاسبة : ثانیا

اإلنجلیزیة وھي تعني القاعدة المحاسبیة ویمیل المحاسبین إلى  Standard لقد جاءت كلمة معیار ترجمة لكلمة
  .استخدام معیار محاسبي

طولھ أو درجة جودتھ، أما في  ویقصد بكلمة معیار في اللغة بأنھا نموذج یوضع، یقاس على ضوئھ وزن شيء أو
واألحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة  اسي لقیاس العملیاتالمحاسبة فیقصد بھا المرشد األس

 والمعیار بھذا المعنى یتعلق عادة بعنصر محدد من عناصر. المعلومات إلى المستفیدین ونتائج أعمالھا وإیصال
مركز المالي للمنشأة على ال القوائم المالیة أو بنوع معین من أنواع العملیات أو األحداث أو الظروف التي تؤثر

 . ونتائج أعمالھا، مثل الموجودات الثابتة، البضاعة أوغیرھا
قواعد إرشادیة یرجع إلیھا المھنیون لدعم  عبارة عن" وقد عرفت لجنة القواعد الدولیة القاعدة المحاسبیة بأنھا 
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وصف مھني رفیع المستوى الحكمة أو االجتھاد أبدا، كما إنھا  اجتھادھم واستلھام حكمتھم، ولكنھا ال تلغي
الظروف  المقبولة قبوالً عاماً وتھدف إلى تقلیل درجة االختالف في التعبیر أو الممارسة في للممارسات المھنیة

 ]3[ . "وعمق المسؤولیة المھنیة المتشابھة، وتعتمد كإطار عام لتقییم نوعیة وكفاءة العمل الفني ولتحدید طبیعة
  اسبیة  والدولیة  المقصود بالمعاییر المح:  )ا

مجموعة قواعد و طرق لتحدید و قیاس أعلى أداء محاسبي ممكن بھدف "یقصد بھ :  تعریف المعیار المحاسبي
  ]4".[بیانات مالیة صحیحة و عادلة یعتمد علیھا) 4(إعداد، عرض و إعداد

الظروف التي تؤثر على  القاعدة األساسیة لقیاس العملیات و األحداث و"كما یعرف المعیار المحاسبي على أنھ 
المركز المالي للمنشأة، و نتائج أعمالھا، و إیصال المعلومات إلي األطراف المستفیدة منھا، و یتعلق المعیار 
المحاسبي عادة بأحد عناصر القوائم المالیة، أو نوع معین من العملیات أو األحداث أو الظروف التي تؤثر على 

  ]5".[أعمالھا المركز المالي للمنشأة، أو نتائج
 :مفھوم معاییر المحاسبة الدولیة

والتي تھدف بشكل أساسي إلى  (IASB)وھي معاییر المحاسبة الدولیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 
توفیر معاییر محاسبیة على المستوى العالمي تكون ذات جودة عالیة  و قابلة للفھم واإلنفاذ لجمیع الدول الراغبة 

بیقھا وذلك لغایة جعل جمیع اإلفصاحات وأسس اإلعتراف والقیاس موحدة في جمیع الدول من خالل إطار في تط
  .نظري موحد

) IASC(بدأت ھذه المعاییر في الظھور خالل سنوات السبعینات حیث تأسست خاللھا لجنة معاییر المحاسبة الدولیة
لیصبح اسمھا مجلس معاییر المحاسبة  2001نة دول لتخضع ھذه اللجنة إلى إعادة ھیكلة س 09من  1972سنة 

  ]6[ .و ھي تطبق في أغلب الدول IASB)(الدولیة 
  :أھمیـة المعاییر المحاسبیة-ب

حظي موضوع المعاییر المحاسبیة باھتمام كبیر من قبل مفكري المحاسبة، فھناك شبھ اتفاق فیما بینھم على 
ون الكثیر من  المبررات التي تؤكد على أھمیة المعاییر أھمیتھا وضرورة وجودھا، في ھذا الصدد قدم الباحث

  :المحاسبیة و التي یمكن حصرھا في النقاط التالیة
تساھم المعاییر المحاسبیة في عملیة ضبط و تنظیم الممارسة المحاسبیة، إذ یؤدي غیاب المعاییر المحاسبیة   -1 

  .م الموضوعیة في اختیار السیاسات المحاسبیةإلى اللجوء إلى االجتھاد الشخصي و ما قد یصاحب ذلك من عد
وجود إطار موضوعي من المعاییر المحاسبیة تحكم القیاس و التوصیل، یضمن تحقیق التوازن بین المصالح  -2

  .المختلفة لفئات متعددة من المستخدمین من ناحیة و المصلحة العامة من ناحیة أخرى
یة كبیرة وضروریة في ظل قصور النظریات الحالیة للمحاسبة بشأن إن االعتماد على المعاییر المحاسبیة لھ أھم

  .معالجة وتعدد البدائل المحاسبیة على مستوى الوحدة االقتصادیة
إن وجود معاییر محاسبیة تساعد المھنیین وتحدد ردود أفعالھم في ظروف معینة، كما تعتبر خط دفاع عند  - 4

  ]7[ .وجود تدخالت أو إشرافات عن أطراف خارجیة 
 مزایا تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة  -ج

  :الدولیة  نذكر بعضھا فیما یلي) 5(للمعاییر تطبیقھا عند مھمة مزایا والمؤسسات الشركات تحقق
 األوربیة الدولیة  للشركات المعاییر تطبیق سمح فقد والعربیة، العالمیة )البورصات(المال أسواق إلى الدخول   )1( 

 تداول بوادر بدأت كما في  نیویورك،"  Wall street" بورصة  خصوصاً  األمریكیة المال أسواق من مثال باالستفادة
 والتدقیق المحاسبة معاییر عموماً على تعتمد لكونھا الخلیج، دول في المساھمة للشركات المال أسواق في )6(بیني

   .المالیة تقاریرھا إعداد في الدولیة
 أداء كفاءة یرفع من الذي األمر الدولیة، المعاییر وفق المحاسبي النظام ینتجھا التي المعلومات جودة تحسین    )2(

   .القرارات التخاذ مالئمة معلومات إلى في الوصول اإلدارة
ً  قبوالً  تلقى دولیة محاسبة معاییر تأسیس إن   )3(  على قادرین تأھیل محاسبین إلى یؤدي الدولي المستوى على عاما

   .الدولیة وحتى العربیة قاألسوا في العمل
 أسواق انفتاح یشجع على مما الجنسیات، المتعددة للشركات موحدة مالیة قوائم بإعداد یسمح دولیة معاییر توافر   )4(

   .ودولیاً  عربیاً  واإلنتاجیة المالیة االستثمارات وزیادة الوطنیة المال
تشترط تطبیق معاییر المحاسبة ) األردن مثال(بدأت دوائر ضریبة الدخل في كثیر من الدول العربیة   )5(

  ]8[ .في تقدیم إقرارھا الضریبي  الدولیة
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  استخدامات  معاییر  المحاسبة الدولیة  :د
 تستخدم المعاییر على أن الدولیة المحاسبة معاییر مجلس بین مختلفة، وقد بطرق الدولیة المحاسبة معاییر تستخدم

  :یلي فیما
 .قانونیة كمتطلبات

 .القانونیة المتطلبات جمیع أو لبعض سكأسا
 .بھا خاصة متطلبات تطور التي الدول لتلك كاسترشاد

 .األجنبیة والشركات المحلیة للشركات )المنظمة(التنظیمیة السلطات قبل من
 ]9. [ذاتھا الشركات قبل من
  :استعراض ھیئات معاییر المحاسبة الدولیة :ثالثا

  :الدولیین المالي واإلبالغ المحاسبة معاییر وضع عملیة في التاریخي التطور-1
 التطور من خالل الجانب نخوض في ھذا أن نفضل  ، الدولیة المحاسبیة المعاییر تطور عملیة لتوضیح  

  :یلي كما تمت والتي العملیة، ھذه بھا مرت التي للمراحل الزمني
 :الدولیة المحاسبة معاییر لجنة إنشاء قبل ما مرحلة: ا

 وجود توثیقیاً  یثبت أنھ لم إال بعیدة، زمنیة فترات إلى ترجع المختلفة العالم دول في المحاسبة معاییر سقتنا فكرة إن
 والذي لویس بأمریكا، سانت مدینة في 1904سنة  للمحاسبة األول الدولي المؤتمر قبل الصدد بھذا رسمي توجھ أي

  ]10. [العالم من الكبرى الدول في رنتھاالمحاسبیة ومقا والممارسات المحاسبیة المبادئ لمناقشة عقد
ُ  یعتبر والذي مستقلة للمحاسبة، أوروبیة لشركة المؤسس العضو Jacob Krayenkofفان  1959سنة  في أما  لعملیة أبا

 یمكن محاسبیة لممارسات ودعمھ تصوراتھ وضع فیھ واسعاً  صدى وجد بحث بنشر قام الدولي، المحاسبي التناسق
 المعالجات بین التناسق عملیة تحقیق من تمكن التي وضع اآللیة في فشل لكن العالم، دول من العدید في قبولھا

  .العالم  في المختلفة المحاسبیة
المتحدة  الوالیات في عدیدة مھنیة مؤسسات من تشكلت المحاسبیة والتي الدراسة مجموعة تأسیس تم 1966سنة  وفي

 ھذه على تنسیق والعمل وتحلیلھا، الدول بین المحاسبیة الممارسات في التباین لدراسة وذلك وبریطانیا، وكندا
  .بعضھا مع الممارسات

 على یكون أن یجب الممارسات المحاسبیة في التباین مشكلة حل أن إلى المجموعة تلك خلصت عدیدة، دراسات وبعد
 في حذوھا بالحذو العالم دول ةبقی تقوم أن رغبتھا في عن المجموعة ھذه أعلنت فیما المحلي، ال العالمي المستوى
  ]11.  [العالمیة المحاسبیة الممارسات بتنسیق المطالبة

 :مرحلة إنشاء لجنة المعاییر المحاسبة الدولیة : ب
 المتحدة الوالیات كندا، ألمانیا، استرالیا، دول لتسعة المھنیة المحاسبیة الھیئات من بمبادرة 1973سنة  IASCنشأ 

 مكلفة) les trustees (تسمى  شخصیة عشرة تسعة من انجلترا، یتكون و ھولندا المكسیك، یابان،ال فرنسا، األمریكیة،
 المبادئ تحقیق توحید الدولیة، المحاسبة معاییر تطبیق على العمل التطویر، التوجھات اإلستراتیجیة، بتحدید

 التقنیة اللجنة ، و (IASB)الدولیة  مجلس معاییر المحاسبة أعضاء تعیین األعمال، منشآت تتبعھا التي المحاسبیة
  .المجلس و الھیئات و (IFRIC)للترجمة  الدائمة

سنة  إلى 1973سنة  من الممتدة الفترة العالمي في التنظیم صفة IASCإعطاء  تم و االتحاد ھذا في المشتركین عدد زاد
 من ذلك و الوطنیة، الھیئات مختلف بین اتفاق إلیجاد مجھودات (IASC)الدولیة  المحاسبیة معاییر لجنة بذلت 2000
 المراجع من تثري المحاسبة التي في الخیارات تنوع وجود إلى أدى مما األعضاء، من ممكن عدد إشراك أكبر خالل

   .المحاسبیة المواضیع أغلبیة التي غطت (IAS)الدولیة  المحاسبة من معیار 40إعداد  وتم الوطنیة،
 الدول فباستثناء بنسبة قلیلة، إال الواقع في تطبق لم النصوص ھذه أن إال المعاییر ھذه أھمیة من بالرغم و

 الوطنیة، المحاسبیة القواعد بإعداد یقوموا لم (IASC)الدولیة  المحاسبیة معاییر لجنة أعضاء فإن االنجلوسكسونیة،
 التقرب و المھنیة نظماتالم وصایة من التحرر (IASC)قرر  وعلیة .للتطبیق الحظ األكبر المعاییر لھذه تعطي حتى

  .2001خالل سنة  (IASB)تدعي  مستقلة ھیئة إلى تحویلھا إلى أدى مما الوطنیة، التقییس من ھیئات
  :(IASB)الدولیة  المحاسبة معاییر مجلس  -جـ
 عضوا 12و  الرئیس نائب و الرئیس :عضوا 14من  ، ویتكون2001فیفري  6الدولیة في  المحاسبة معاییر مجلس نشأ
 األقل على أعضاء لخمسة یكون أن بشرط المحاسبیة، خبرتھم أساس على) rustees) lesقبل  من تسمیتھم یتم ئمادا

  .األكادیمیین من وواحد المالیة، القوائم مستخدمي من أعضاء ثالثة و خبرة اإلصدار،



  بن طاھر حسین .د.ا        دربوش محمد الطاھر. د    المحاسبیة  بیئة المحاسبیة الجزائریة في ظل تطبیق معاییر 
  

 

 12/2014: العدد                                                       71                  وم االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریةلمجلة الع

 تسھیل أجل من ذلك و ،الوطنیة للتقییس بالمنظمات االتصال و بالربط مكلفین عشرة أالثني بین من أعضاء سبعة
  . IASBمعاییر  مع التنظیمات تقارب
 عشرة االثنتا األعضاء بین من) rustees) lesطرف  من یختار (IASB)الدولیة  المحاسبة معاییر مجلس رئیس

 یمكن حد، كأقصى سنوات 5 لمدة یعینون (IASB)المجلس  أما  أعضاء الرئیس، لنائب بالنسبة اإلجراء نفس الدائمین،
  ] 12[ .واحدة مرة دیدھاتج
  مدى توافق  البیئة المحاسبیة الجزائریة مع المعاییر المحاسبیة  الدولیة : الثاني حورالم

    (NSCF)مشروع نظام المحاسبة المالیة الجدید  :اوال
  :الجزائر في المالي المحاسبي النظام تبني دوافع – 1-1
  :السوق   تلمتطلبا یستجیب تصوري محاسبي إطار أجل من -1-1-1

 في شكل االقتصادیة األحداث وترجمة یومي، بشكل تسجیلھا الحسابات من خالل تھتم بجمع  تقنیة ھي المحاسبة إن
 من طرف استغاللھا لیتم شاملة جداول شكل في تجمیعھا ثم وتبویبھا الحسابات تحلیل بعد دوریة، بصفة عددي

  .االقتصادي على المظھر القانوني.أخرى جھة من الضرائب ومصالح جھة من معھا والمتعاملین المؤسسة
 على وجھ والمقرضین المستثمرین لصالح موجھة مالیة قوائم توفیر ضرورة تتطلب السوق اقتصاد متطلبات لكن

 إمكانیة لدخولھم وجود وبالتالي األموال، بإقراض والمقرضون األسھم بشراء المستثمرون یھتم بحیث الخصوص،
 عن واضحة وصادقة وصورة دقیقة ومالیة محاسبیة معلومات لدیھم تكون أن ینبغي لذلك ،المؤسسة مع شراكة في

 للمعاییر أو بآخر بشكل تستجیب مالیة قوائم شكل في تقدیمھا یمكن المعلومات ھذه للمؤسسة، المالیة الوضعیة
  .الدولیة المحاسبیة

 الشأن بالنسبة ھو كما تحدیثھ، أو إعداده عند صرالعنا من جملة االعتبار بعین یأخذ أن ینبغي التصوري اإلطار إن
 بجملة المعدة تتمیز المالیة التقاریر تكون أن وذلك السوق، متطلبات مع یتماشى وأن الجزائري، المحاسبي للمخطط

 ثقة بشكل یعطي المالیة القوائم وتوحید المحاسبیة المعلومات بعقالنیة المحاسبي النظام یسمح الخصائص، وأن من
 الوقت وفي القرارات المناسبة باتخاذ ویسمح القوائم ھذه بین للمقارنة القابلیة مستوى ویرفع المؤسسة مع تعاملینللم

  .المالئم
  :السوق لمتطلبات یستجیب تصوري محاسبي إطار أجل من - 1-1-2

 كلي علىال االقتصاد أھداف ولتحقیق المخطط االقتصاد معاییر حسب على وضع الوطني المحاسبي المخطط إن
 التي عرفتھا العمیقة التحوالت بعد أما الوطنیة، المحاسبة احتیاجات لتلبیة وضع وبالتالي واإلنتاج التشغیل مستوى
 العمومیة أمام المؤسسات مال رأس وفتح الخارجیة التجارة وتحریر السوق اقتصاد إلى بتحولھا وذلك الجزائر

  ]   13[ ).7(الجزائر بورصة وإنشاء األسعار وتحریر الخواص
مما  الدولیة، المحاسبیة البیئة مع وتكییفھا التجاریة إصالح منظومتھا الجزائر على تحتم التحوالت ھذه كل فأمام
 وإعداد المعاصر، االقتصاد مع مالئمة أكثر ومبادئ ركیزة مرجعیة على تعمل بأن بالدنا في للمحاسبة یسمح

 .للمؤسسات لمالیةالوضعیة ا عن صادقة صورة تعكس دقیقة معلومات
 وذلك .المحاسبیة الدولیة للمعاییر وفقا ومعدة وموحدة وموثوقة صادقة معلومات استعمال یستلزم االقتصادي فالتفتح
 تبني یأتي كما] 14[ الجنسیات المتعددة للشركات المحاسبي التجمیع ولعملیات االقتصادیة المعلومات لنقل تسھیال

 مع اإلتحاد الشراكة لمتطلبات كاستجابة المالي المحاسبي النظام خالل من الجزائر في الدولیة المحاسبیة المعاییر
  .للتجارة العالمیة المنظمة إلى االنضمام ومشروع األوروبي

یشكل اإلطار المحاسبي للمحاسبة المالیة دلیال إلعداد المعاییر المحاسبیة وتأویلھا واختیار الطریقة المحاسبیة 
  .ھناك بعض المعالجات غیر خاضعة للتأویل أو المعیار المالئمة عندما تكون

كما یتضمن اإلطار المحاسبي للمحاسبة المالیة مفاھیم لكل من األصول، الخصوم المنتجات واألعباء ومجال 
التطبیق والمبادئ واالتفاقیات المحاسبیة، باإلضافة إلى أنواع الكشوف المحاسبیة أو القوائم المالیة وكیفیة 

  .عرضھا
  :عرض النصوص القانونیة و التشریعیة لنظام المحاسبة المالیة الجدید -1-2
 المالي المحاسبي النظام المتضمن 25/11/2007بتاریخ  11  -07القانون رقم  -1 -1-2

 شروط وكذا المالیة بالمحاسبة النص صلب في یدعى الذي المالي المحاسبي النظام تحدید إلى القانون ھذا یھدف
 تنظیمي أو قانوني نص بموجب ملزم معنوي أو طبیعي شخص كل على القانون ھذا أحكام یقھ وتطبقتطب وكیفیات

 أو معطیات وتسجیل تقییم ترتیب، بتبویب، یسمح المالیة، المعلومة نظام لتنظیم أنھا اعتبار على مالیة محاسبة بمسك
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 ووضعیة الكیان، أداءه یة، ممتلكاتالمال عن الوضعیة صادقة صورة تعكس كشوف أو قوائم وعرض عددیة بیانات
  .المالیة في نھایة السنة خزینتھ
 المحاسبي، المراقبة بالمسك المرتبطة والشفافیة االنتظام، المصداقیة التزامات المحاسبة تستوفي أن ویجب

من  التطبیق حیز القانون ھذا بموجب المحدد المالي المحاسبي النظام ویدخل التي تعالجھا، المعلومات عن واإلفصاح
 1975أفریل  29بتاریخ  75-35رقم  األمر السیما األحكام المخالفة التاریخ ھذا من بداء وتلغى 2010جانفي  01

  .(PCN)الوطني  المحاسبي المخطط والمتضمن
 التوطید موضوع مرة ألول تناولت الجدیدة والتعاریف المفاھیم من الكثیر احتوت فصول سبعة على القانون اشتمل
 ھذا واعتبر المالیة المقاربة ویعكس یوضح للمحاسبة تعریفا القانون ھذا تضمن كما  (La consolidation)   اسبي المح

 بتخزین یسمح المالیة، المعلومة لتنظیم نظام " أنھا على اعتبرت التي المالیة النصوص المحاسبیة صلب في النظام
  .المالیة السنة في نھایة خزینتھ ووضعیة الكیان، نجاعتھوممتلكات  المالیة الوضعیة عن عددیة قاعدیة معطیات

 وتأویلھا المحاسبیة المعاییر إلعداد دلیال باعتباره للمحاسبة التصوري اإلطار مصطلح مرة ألول القانون كما تضمن
 رقم یتعدى ال التي للكیانات المبسطة المحاسبة مبدأ النظام ھذا أدخل كما  .للتنظیم التصوري اإلطار ھذا وأحال تحدید

 القانون ألزم المالیة الكشوف أو للقوائم بالنسبة أما .التنظیم علیھا نص التي الحدود مستخدمیھا ونشاطھا وعدد أعمالھا
 في التغیر لمتابعة وأخرا الخزینة لتدفقات جدوال النتائج، حسابات للمیزانیة وجدول إضافة إعداد بضرورة الكیانات
 كما. السابقة المالیة السنة مع إجراء مقارنات القوائم إمكانیة ھذه كل تتضمن أن ورةضر على ونص الخاصة األموال
حسب  التالیة بالنقاط تتعلق أوقات الحقة في نشر محل تكون تنظیمیة نصوص على إحاالت عشر القانون ھذا تضمن

  :)الملحق االول ( 
، 2009سنة  بدایة مع تطبیقھ مقررا كان أن بعد 2010جانفي  01غایة  إلى المالي المحاسبي النظام تطبیق بدأ تأجل

 أي القرار ھذا یصاحب لم أنھ لدینا والمھم 62رقم  مادتھ في 2008لسنة  التكمیلي المالیة قانون في ورد ما وھذا حسب
 هھذ كانت إذا لما الفعلي اإلدراك أجل من التأجیل، وھذا عملیة وراء كانت التي والحیثیات عرض لألسباب أو تبریر

  ]15[ .قائمة مازالت أم زالت قد األسباب
 النظام المتضمن -11 07القانون  أحكام تطبیق المتضمن 2008ماي  26بتاریخ  08-156تنفیذي  المرسوم - 2 -1-2

  المالي المحاسبي
 - 9-8-7 - 5 (المواد  تطبیق كیفیات تحدید إلى یھدف المرسوم ھذا أن على األولى نصت مادة، 44في  المرسوم جاء
المادة  عدا ما تنظیمیة نصوص إلى إحاالت موضوع كانت التي المواد ھذه -11 07القانون  من)40 -30-36 -25 -22
  .)تناولھ سیأتي(  تنفیذي مرسوم موضوع محل كانت التي اآللي اإلعالم محاسبة بواسطة بمسك المتعلقة 24

 تم الذي التصوري باإلطار بدایة للكیانات، المالیة بالمحاسبة المتعلقة المواضیع من الكثیر كذلك المرسوم ھذا تناول
  القوائم المرسوم ھذا تناول ، وكذلك)8(؟!؟ جدیدة معاییر لوضع مرجعا اعتباره أھمھا خالل أھدافھ، من عرضھ

 المحاسبیة المبادئ بعض وتناول .القوائم ھذه في الواردة خصائص المعلومة على التركیز وتم المالیة  )الكشوف(
  : مثل ناةالمتب
 ؛ النسبیة األھمیة مبدأ

 ؛  الحیطة مبدأ 
 ؛  التاریخیة التكلفة مبدأ 

 ؛ القانوني المظھر على االقتصادي الواقع تغلیب مبدأ
 .الصادقة الصورة مبدأ 

 تحدیدا وكذلك وخصومھا للكیانات المحاسبیة األصول ومضمون لمحتوى تحدیدا أیضا المرسوم ھذا تضمن
  : المتعلقة المحاسبیة للمعاییر العام اإلطار األخیر وفي والنتیجة، األعمال ورقم واألعباء للمنتوجات

 ؛  األصول
 ؛  الخصوم 
 ؛  والمحاسبة التقییم قواعد 
 .خاصة صبغة ذات معاییر 

 قرارات إحالة على عشر لستة تضمنھ في المالي المحاسبي النظام المتضمن القانون مع التنفیذي المرسوم ھذا اشترك
  : )الثاني كما في الملحق (  وھي المكلف بالمالیة الوزیر عن درتص



  بن طاھر حسین .د.ا        دربوش محمد الطاھر. د    المحاسبیة  بیئة المحاسبیة الجزائریة في ظل تطبیق معاییر 
  

 

 12/2014: العدد                                                       73                  وم االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریةلمجلة الع

 في بل وافي، بشكل معالجتھا یتم لم -11 07رقم  القانون في إلیھا اإلشارة تمت التي اإلحاالت من الكثیر على المالحظ
 في جاء الذي التنفیذي مالمرسو ھذا بأن القول یمكن ولھذا .التنظیم على إحالتھا ثم إلیھا اإلشارة یتم معظم األحیان

  ]16[ .منتظرا كان الذي الجدید یتضمن لم القانون في معالجتھا یتم لم النقاط التي على لإلجابة األصل
 ھذا وجاء المالیة المحاسبة لموضوع وتفصیال شمولیة الوثائق أكثر یعتبر أنھ حیث من مرجعي القرار ھذا یعتبر
   : تناولت أبواب أربعة في القرار

  .الحسابات في وإدراجھا واإلیرادات األعباء الخصوم، األصول، تقییم قواعد : األول بابال  -
  ؛ المالیة الكشوف عرض : الثاني لباب -
  ؛ وسیرھا الحسابات مدونة : الثالث الباب -
  .الصغیرة الكیانات على المطبقة المبسطة المحاسبة : الرابع الباب -

  .للشرح مستوفیة المحاسبیة المصطلحات من مصطلحا وتسعون لتسع مامعج خاتمتھ في القرار ھذا تضمن كما
 على المطبقة واألنشطة المستخدمین وعدد األعمال رقم ألسقف المحدد 2008جویلیة  26في  المؤرخ القرار – 1-2-3

 : مبسطة مالیة محاسبة مسك الصغیرة بغرض الكیانات
    : یلي كما األسقف ھذه تفصیل القرار ھذا وتضمن  
  : التجاري للنشاط بالنسبة -01
  ؛ جزائري دینار مالیین 10األعمال  رقم -
  .كامل بوقت أجراء 9المستخدمین  عدد -

  : والحرفي اإلنتاجي للنشاط بالنسبة -02
  ؛ جزائري دینار مالیین 6األعمال  رقم -
  .كامل بوقت أجراء 9المستخدمین  عدد -

  :رىاألخ والنشاطات الخدمات لنشاط بالنسبة -03
  ؛ جزائري دینار مالیین 3األعمال  رقم -
  .كامل بوقت أجراء 9المستخدمین  عدد - 
  : المالي المحاسبي للنظام تطبیق أول حول 2009أكتوبر  29بتاریخ  الصادرة 02التعلیمة رقم  -1-2-4

 الطرق لمتضمنةا (CNC)للمحاسبة  الوطني المجلس عن 2009أكتوبر  29بتاریخ  الصادرة 02رقم  التعلیمة بصدور
 (SCF)المالي  المحاسبي النظام إلى (PCN)الوطني  المحاسبي المخطط من االنتقال اتخاذھا ألجل الواجب واإلجراءات

 (SCF)المالي  المحاسبي النظام تطبیق على بدء–  (CNC)الوطني للمحاسبة  المجلس  - المالیة وزارة تأكد قد یكون
 ذلك على نص كما 2009جانفي  01وھو  المقرر عن التاریخ السابق في تأجل أن بعد 2010جانفي  01تاریخ  من ابتداء

 طلب في المسمى (SCF)المالي  النظام المحاسبي والمتضمن 2007نوفمبر  25بتاریخ  الصادر 11 – 07رقم  القانون
  .المالیة بالمحاسبة النص

 في ورد ما حسب) IFRS) / IASالدولیة  المحاسبیة المعاییر مع المتوافق الجدید المالي المحاسبي النظام ھذا سیشكل
 التقییم قواعد المفاھیم، التعاریف، مستوى على جدا مھمة تغیرات من أدخلھ بما عمیقا تحوال 02رقم  التعلیمة

 الملزمة المؤسسات عاتق على إعدادھا واجب یقع التي المالیة القوائم طبیعة محتوى وكذلك المحاسبي والتسجیل
  : في أساسا التغیرات ھذه تجسدت ولقد .مالیة ةمحاسب بمسك

 یسمح ما وھو العالمیة، المحاسبیة الممارسة إلى الجزائر في المحاسبیة الممارسة تقرب التي الدولیة الحلول تبني -
  ؛ الحدیث االقتصاد مع بشكل متوافق تعمل محاسبة بإیجاد

 تكون المؤسسة حول مالیة بمعلومات تزویدھم خالل من المستقبلیین أو الحالیین المستثمرین باحتیاجات التكفل -
   القرارات؛ اتخاذ على وتساعد المقارنة إمكانیة وتتیح موحدة تسمح

  .مبسطة محاسبة اعتماد من الصغیرة المؤسسات تمكین -
 من أكثر المؤسسات ألنشطة االقتصادي بالواقع یرتبط أن یجب الذي المحاسبة دور عن نتجت التغییرات ھذه أن یعتقد

 مبدأ وھو االنجلوسكسونیة، المحاسبیة الثقافة في معتمد بمبدأ العمل أي .األنشطة لھذه بالطبیعة القانونیة ارتباطھ
 بحیث االنتقال حول عامة مبادئ بالخصوص التعلیمة تضمنت القانوني  ولقد الشكل على االقتصادي الواقع تغلیب
 المالي المحاسبي للنظام حساباتھا استنادا أوقفت الكیانات وكأن 2010نة لس المالیة القوائم وعرض یتم إعداد أن یجب

   : المؤسسات على یجب بحیث بأثر رجعي یطبق النظام ھذا فإن وبالنتیجة



  بن طاھر حسین .د.ا        دربوش محمد الطاھر. د    المحاسبیة  بیئة المحاسبیة الجزائریة في ظل تطبیق معاییر 
  

 

 12/2014: العدد                                                       74                  وم االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریةلمجلة الع

 المحاسبي للنظام حساباتھا استنادا أوقفت المؤسسة وكأن 2010لسنة  المالیة القوائم وعرض یتم إعداد أن یجب -01
  :المؤسسات على یجب بحیث رجعي بأثر سیطبق النظام ھذا فإن یجةوبالنت (SCF)المالي 

  ؛ الجدید التنظیم مع متطابقة 2010جانفي  01بتاریخ  افتتاحیة میزانیة بتاریخ إعداد افتتاحیة میزانیة إعداد -
 بین المقارنة عملیة لضمان المالي المحاسبي النظام قواعد وفق 2009لسنة  المقارنة بیانات معالجة إعادة -

لسنة  المالیة القوائم مجتمعة تتضمنھا أن یجب والتي 2010لسنة  المالیة المعلومات مع 2009لسنة  المالیة المعلومات
2010.  

 ولم خصوما، أو أصوال (SCF)المالي  المحاسبي النظام حسب تعتبر التي العناصر لبعض المحاسبي التسجیل -02
  .(PCN) وطنيال المحاسبي مع المخطط ممكنا تسجیلھا یكن
 تسجیلھا خصوما، وكان أو أصوال (SCF)المالي  المحاسبي النظام حسب تعتبر ال التي العناصر بعض استبعاد -03

  ؛ (PCN)الوطني  المخطط المحاسبي مع ممكنا
  ؛ الجدیدة المحاسبیة القواعد حسب والخصوم األصول عناصر ترتیب إعادة -04
  ؛ (SCF)المالي  المحاسبي النظام قواعد وفق 2009لسنة  المقارنة لبیانات المعالجة إعادة -05
  .2010لسنة  االفتتاحیة المیزانیة في المعالجة إعادة لفروق المحاسبي التسجیل -06

 النظام في تقابلھا التي والحسابات الوطني المحاسبي المخطط حسابات یتضمن كملحق بجدول التعلیمة ھذه أرفقت
 وانتھت .یقابلھ الذي الحساب إلى حساب من األرصدة تحویل عملیة تسھیل بھدف وھذا المالي الجدید المحاسبي

 االنتقال بضمان كفیل التعلیمة ھذه تضمنتھا التي لإلجراءات الصارم أن  االحترام على والتأكید باإلشارة التعلیمة
 الصعوبات بكل للمحاسبة الوطني المجلس ضرورة إعالم إلى اإلشارة وتمت الجدید، المالي المحاسبي النظام نحو

قبل  من avis) (Examen etأراء  وإصدار معالجة موضوع لتكون الجدید النظام نحو باالنتقال المرتبطة والمشاكل
  ]17[ (CNC).المجلس 

  :بنیة نظام المحاسبة المالیة الجدید-1-1-4
  :جاء نظام المحاسبة المالیة الجدید بسبعة كتل محاسبیة تتضمن مایلي

  حسابات األموال الخاصة؛: األولىالمجموعة 
  حسابات التثبیتات؛: المجموعة الثانیة
  حسابات المخزونات، الحسابات الجاریة؛: المجموعة الثالثة

  حسابات الغیر؛: المجموعة الرابعة
  الحسابات المالیة؛ : المجموعة الخامسة
  حسابات األعباء؛: المجموعة السادسة
  ]18. [حسابات النواتج: المجموعة السابعة

  المالي المحاسبي النظام وفق المحاسبي والتسجیل التقییم قواعد: ثانیا
 إضافة إلى للتقییم، عامة وقواعد مبادئ من المالي المحاسبي النظام في المحاسبي والتسجیل التقییم قواعد تتشكل
  .المالیة لقوائما تحتویھا التي العناصر على تطبیقھا یتم الحسابات، في واإلدراج للتقییم خاصة قواعد

  :المحاسبي والتسجیل للتقییم العامة والقواعد المبادئ 1-
  ::للتقییم العامة القواعد -1-1

 دفاتر في المالیة القوائم بھا عناصر )تسجل (تقید التي النقدیة المبالغ لتحدید الھادف المسار ذلك بالتقییم یقصد
  :محاسبیة شاملة تقدم في نھایة كل دورة محاسبیة وتشمل

 یمكن تقییم أنھ إال ،  التاریخیة التكلفة مبدأ على عامة كقاعدة الحسابات في المفیدة العناصر تقییم طریقة وترتكز
  )9(:إلى استنادا معینة شروط وحسب العناصر بعض
 ؛ valeur)  (la justeالعادلة  القیمة
 ؛réalisation) de (valeurاالنجاز  قیمة

 .d'utilité ou valeur actualisée (valeur (،   )منفعة ال قیمة( المَحینة  أو القیمة
 بكلفتھا المالیة في القوائم وتعرض محاسبیا واإلیرادات األعباء الخصوم، األصول، عناصر تسجل :التاریخیة التكلفة

 .النقد الشرائیة لوحدة القوة تطور أو تغیر أثار اعتبار حیازتھا دون تكلفة أساس على أي التاریخیة،
 القابلة  لالسترجاع الرسوم خصم عقب میزانیة، أصول في المقیدة والممتلكات للسلع التاریخیة التكلفة ألفتت 

   :یلي مما والتنزیالت التجاریة والتخفیضات
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 بمقابل؛ المكتسبة للسلع بالنسبة الشراء تكلفة
 عینیة؛ كمساھمة المستلمة للسلع بالنسبة اإلسھام قیمة

 مجانا؛ المكتسبة للسلع بالنسبة العادلة القیمة
 وبالقیمة المحاسبة متماثلة، غیر المتبادلة السلع كانت إذا العادلة بالقیمة التبادل طریق عن المكتسبة السلع تسجل

 .متماثلة األخیرة ھذه كانت إذا للمبادلة المقدمة للسلع الصافیة
 .المؤسسة تنتجھا التي والخدمات للسلع بالنسبة اإلنتاج تكلفة
 تسویة أو أصل تبادل بموجبھا یمكن التي القیمة بأنھا  العادلة القیمة تعرف :الحالیة القیمة أو العادلة القیمة - 2-1-1

  .حرة بإرادة ویتعامالن الحقائق من بینة وعلى التبادل في الرغبة لدیھ منھم كل أطراف، بین التزام
  . خروج إرادي أثناء أصل بیع خالل من حالیا علیھا الحصول الممكن المبالغ في تتمثل :اإلنجاز قیمة - 3-1-1
  .للنشاط العادي  المستقبلیة النقدیة للتدفقات المحینة للقیمة الحالي التقدیر في تتمثل :المحینة القیمة - 4-1-1

  :القوائم المالیة حسب نظام المحاسبة المالیة  -1-2
مجبرة على إعداد القوائم المالیة في نھایة  من خالل النظام المحاسبي المالي الجدید للمؤسسات، فان كل مؤسسة

  :كل سنة مالیة، و تتمثل فیما یلي
  المیزانیة؛- أ

  جدول حسابات النتائج؛-ب
  جدول تدفقات الخزینة؛ -جـ
  جدول تغیرات األموال الخاصة؛-د

  .جداول ملحقة وإیضاحات-ھـ
 ونجاعتھا للمؤسسة وممتلكاتھا الیةالم الوضعیة حول صادقة وصورة معلومات تقدیم إلى المالیة القوائم تھدف

 قراراتھم باتخاذ وتسمح لھم المستخدمین من واسعة لمجموعة  مفیدة تكون المالیة، السنة نھایة في خزینتھا ووضعیة
  .االقتصادیة 

یار والمع"المالیة   القوائم عرض"األول الدولي المحاسبي المعیار مع یتوافق بما المالي، المحاسبي النظام أوجب ولقد
  .النقدیة التدفقات قائمة" السابع الدولي المحاسبي

 إقفال من تاریخ أشھر (6 ) ستة أقصاه أجل في وتعد المؤسسة مسیري مسؤولیة تحت السابقة المالیة القوائم وتضبط
 ةالمالی مع السنة مقارنات بإجراء تسمح معلومات توفر وھي الوطنیة، بالعملة لزوما عرضھا ویتم المالیة، السنة

  ]19[ .السابقة
  :  قیاس  بعض بنود القوائم المالیة-1-3

  :العملیات المتعلقة بالعملة األجنبیة
 إتمام المعاملة یوم بھ المعمول الصرف سعر أساس الوطنیة على العملة إلى الصعبة بالعملة المكتسبة األصول تحول

 على أساس الوطنیة العملة إلى فتحول بیةاألجن بالعمالت المحررة والدیون الحقوق أما الجاري، الصرف سعر أي
   )االتفاق أو العقد تاریخ (التاریخي الصرف سعر
 حالة ، في )الصرف  خسائر 666/ حـ (المالیة  األعباء ضمن الصرف سعر تقلبات عن الناتجة الفوارق تسجیل ویتم

   .الربح حالة في )الصرف  أرباح 766/ حـ (المالیة  اإلیرادات وضمن الخسارة،
 تبعات  تقلبات لتغطیة موجھة مماثلة بعملیة المؤسسة طرف من منسقة الصعبة بالعملة معالجة العملیة كانت وإذا

 یناسب بما إال النتائج حساب في ال تسجل الصرف خسائر أو أرباح الصرف فإن تغطیة عملیة وتدعى الصرف
 وتصحح الصرف في الخسارة خطر من جزء أو كل تلغي ظروف بالتغطیة وعندما تحدث المشمول غیر الخطر

  .تبعا لذلك المیزانیة في المعینة الحسابات
 إطار للبیع في موجھة وتكون المؤسسة تمتلكھا أصوال المخزونات تمثل :التنفیذ قید والمنتوجات المخزونات
 تقدیم نتاج أواإل عملیة خالل لالستھالك موجھة لوازم أو أولیة مواد أو اإلنجاز قید أصول أو الجاري االستغالل
 .الخدمات
 في أما توجد علیھا، التي الحالة أو المكان إلى المخزونات إلیصال المقتضاة التكالیف جمیع المخزونات تكلفة وتشمل

 إنتاج أو شراء تقییمھا بتكلفة فیتم للتقییم، العامة القواعد بتطبیق اإلنتاج أو الشراء تكلفة تحدید على القدرة عدم حالة
 تقیم والحذر، بمبدأ الحیطة وعمال .المذكورة األصول إنتاج أو لشراء تاریخ اقرب في تقدر لھا، مساویة أصول

  . انجازھا  وقیمة تكلفتھا بین قیمة بأقل المخزونات
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تنشأ شھرة المحل عادة من شراء أو تجمیع  للمؤسسات أو من عملیة ضم مؤسسة ألخرى، : شھرة المحل 
  .أن تظھر شھرة المحل من ضمن األصول وبالتالي عند ھذه العملیات یجب

  : إعادة التقییم
القیمة العادلة لألراضي والمباني ھي القیمة السوقیة وتحدد ھذه القیم من طرف خبراء : القیمة العادلة  - 1-3-4-1

ا في ومختصین  ومؤھلین في ھذا المجال ، أما المنشآت أو معدات اإلنتاج  فالقیمة العادلة  ھي القیمة السوقیة أم
  .حالة المنشآت الخاصة  والتي ال یمكن تحدید قیمتھا السوقیة ،فالقیمة العادلة ھي القیمة البدیلة الصافیة

المبالغ القابلة لالھتالك ھي المبالغ أو القیم المحصلة  بعد إعادة التقدیر بمعنى أنھ ینبغي :االھتالكات -1-3-4-2
  .وتحسب على أساس القیم العادلة بدال من التكلفة التاریخیةإعادة النظر في االھتالكات في نھایة كل دورة 

  آثار تطبق النظام المحاسبي الجدید على المؤسسات الوطنیة: ثالثا 
إن اندماج البیئة المحاسبیة الجزائریة بالبیئة المحاسبیة الدولیة سیؤدي أوالً إلى ضغوط شدیدة على المھنة 

حالیة والقادمة، وال بد أن یكون لھذه المھنة أصولھا وقواعدھا التي المحاسبیة لتضطلع بدورھا في المرحلة ال
تشكل إطار عام یساعد في أعداد التقاریر المالیة بناءاً على معاییر محاسبیة دولیة ذات جودة عالیة وإنجاز مزید 

ار وبذلك فھي من الشفافیة على أن تتصف بإمكانیة المقارنة للمعلومات المالیة المستخدمة في قرارات االستثم
ستساھم في استقرار السوق المالیة والنمو االقتصادي، وقد تجمعت ھذه المعاییر المحاسبیة تدریجیاً لمعالجة ما 
ھو قائم اآلن إضافة إلى معامالت تستحدث مع الزمن والى أمد قریب كانت الخبرة والعادة بل الضرورة العملیة 

طرأ وكان یتم إقرار ھذه المعالجات، وتصبح من المعالجات ھي التي تقرر نوع المعالجة للمشاكل التي ت
  . المتعارف علیھا وفقاً لتبني الشركات والمؤسسات لھا

  :المؤسسات المھتمة بالمحاسبة في البیئة الجزائریة-3-1
  :المؤسسات األكادیمیة والعلمیة)   1

جامعة ومؤسسة علمیة سواء  50وتمثلھا أقسام المحاسبة في الجامعات الجزائریة التي یتجاوز عددھا   
  .كانت حكومیة أم خاصة والمراكز العلمیة والمھنیة األخرى

  :المؤسسات المھنیة)   2
  :وھي التي تھتم بالمحاسبة من زاویة مھنیة بحتة ومنھا  

  .المجلس الوطني للمحاسبة 
  .بورصة الجزائر 
  .وزارة المالیة 
  .وزارة الصناعة والتجارة 
  .بنك الجزائر 
  :المؤسسات العملیة)   3

  :وھي التي تھتم بالمحاسبة من زاویة عملیة وتطبیقیة وتقوم بتطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة ومنھا
  .الشركات التابعة للقطاع العام 
  .الشركات  الخاصة 
  .الخ …مؤسسات أخرى وشركات  ذات مسؤولیة محدودة، شركات أشخاص  
  :آثار التطبیق على المؤسسات-3-2
  اآلثار االیجابیة 3-2-1

ان تطبیق النظام المحاسبي المالي الجدید المتطابق مع المعاییر المحاسبیة  الدولیة سیساھم في العدید من المزایا 
  :منھا

  ]:20[إعطاء أولویة للمستثمرین من خالل
  :أولویة الواقع االقتصادي على الشكل القانوني : أوال

ائري عموما على شكل العملیة عند تحدید إدماجھا في الحسابات ، فان فبینما یعتمد القانون المحاسبي الجز 
المعاییر المحاسبیة تھدف  إلى تجاوز المظاھر الجبائیة وإلى وصف الواقع االقتصادي محل العملیات 

  .االقتصادیة
ولذلك فان بعض األصول المجسدة في أوراق مالیة أو المسجلة بطرق استعجالیھ  في مواضع منفصلة عن 

  . المؤسسة  یجب إدماجھا ، حسب الحاالت في المیزانیة
  :التكلفة التاریخیة والقیمة العادلة:ثانیا
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إن مبدأ القید وفق التكلفة التاریخیة یفقد مكانتھ  لصالح مبدأ القیمة العادلة في المعاییر المحاسبیة الدولیة، وھو إلى 
یمكن  )الخاصة باالھتالكات (زمن فان التكلفة التاریخیة حد بعید ، نتیجة ألولویة الجوھر على الشكل، وبمرور ال

  .أن تختلف إلى حد كبیر عن القیمة االستعمالیة أو قیمة التنازل عن األصل
أي قیمتھا السوقیة .حتى ینعكس الواقع االقتصادي بشكل صادق ال بد من تقییم األصول والخصوم بقیمتھا العادلة 

یان أن تقیم اعتمادا على النماذج  االقتصادیة القیاسیة  أو القیمة المالیة العادیة ، والتي یمكن في بعض األح
للتدفقات المستقبلیة للخزینة  التي یمكن أن یولدھا األصل ، ونظرا للصعوبات التي یمكن أن یفضي إلیھا تطبیق 

خصوم المؤسسات التي ھذا المبدأ، فقد وجھت إلیھ انتقادات كبیرة، إذ أنھ لیس باإلمكان تطبیقھ على كل أصول و
ال تتبع طریقة القیمة العادلة بصورة كلیة، إال أنھ یترجم مثال، بالتسجیل كمقابل في حساب النتائج وكذا القیم 
الذاتیة أو الناقصة المتأخرة المرتبطة بسندات المساھمة أو الحقوق أو الدیون  المعبر عنھا بالعمالت الصعبة كما 

  .ات للتدھور إلعادة التقییم المنتظم لقیمة االستثمارات المادیةأنھ یقتضي كذلك إجراء اختبار
  أولویة المیزانیة العامة على حساب النتیجة :ثالثا

  )تعریفھا  (تعتمد على منح األولویة لتحدید مفاھیم األصول والخصوم  IAS/IFRSحیث أن مراجعة 
  .نخفاضھ وبالتالي فان المنتج یتحدد إما بزیادة في األصول أو عن طریق ا

  .وتقاس النتیجة كتطور لألموال الخاصة المعاینة بین اإلغالق والفتح
إصدار تقاریر تراعي معدل التضخم سیكون لھا األثر على العائدات غیر الطبیعیة أثناء فترة اإلعالن عن 

 اإلیرادات السنویة
  اآلثار السلبیة-3-2-2

  :ایجابیات إال أنھ یواجھ في الواقع حدودا ھیكلیة نذكر منھا وبالرغم ما یقدمھ النظام المحاسبي المالي الجدید من
وضعیة الشركات الجزائریة غیر المسعرة في البورصة، والتي ال تستفید من المزایا التي یقدمھا النظام المحاسبي 

 .المالي الجدید، حیث أن ھذه المؤسسات قد تتحمل فیھ أعباء نتیجة لصعوبة تطبیق النظام في الوقت الحالي
ضوابط النظام المحاسبي الوطني، خاصة االعتبارات الجبائیة التي ترتبط  بسیاسات وطنیة بعیدة عن مجال 

 .التوافق
األعباء اإلضافیة التي تتحملھا المؤسسات في حالة تغییر الطرق المحاسبیة ، مقابل األخبار بتأثیر التغییر على 

 .التغییرالنتیجة، وكذا الوسائل والجھود المبذولة إلنجاح 
إن تطبیق النظام المحاسبي المالي الجدید یحتاج إلى تأطیر من ذوي خبرة عالیة لیمكن الشریحة العاملة في 
المجال المحاسبي من كم معرفي وتقنیات حدیثة للتطبیق المیداني لھذا النظام باإلضافة إلى ھذا وجوب تكوین 

ین من تغطیة كل الوطن بل كل القطاعات خاصة العدد الكافي  للمؤطرین بحیث یمكن في ظرف سنة أو سنت
 .قطاع التربیة والتكوین، من تربیة وطنیة وتكوین مھني وتعلیم عالي

 .ضعف المؤسسات المالیة التي تعتبر عنصرا فعاال  في تحریك العمل بالنظام المحاسبي  المالي
ت لقطاعات متعددة أخرى سواء على إن النظام المحاسبي المالي الجدید ال یأتي مبتغاه إال من خالل إصالحا

  .الصعید القانوني أو من حیث تكوین الموارد البشریة
تلعب الشركات الحكومیة في الغالب دورا : النظام السیاسي ومیزان الملكیة بین القطاع العام والقطاع الخاص

القطاع الخاص عنھا في وتختلف طریقة إعداد التقاریر المالیة في . مھما في التطویر االقتصادي في الجزائر
ففي حالة القطاع العام، . القطاع العام تبعا للحاجات المختلفة للذین یطلعون على المعلومات الواردة في التقاریر

وفي الجزائر التي یخضع االقتصاد فیھا لسیطرة الدولة المركزیة، نرى أن التأثیر الحكومي على عملیة إرساء 
بكثیر مما ھو علیھ الحال في البلدان األخرى، إذ یدخل ضمنھا متطلبات اإلبالغ  المعاییر یمیل إلى أن یكون أقوى

التي تھدف إلى إبراز جوانب التطور االجتماعي والتطور االقتصادي الشامل إلى جانب أوجھ اإلبالغ ذات 
  .الطابع المالي الصرف

وفي الوقت . تكون في ید الحكومة في الجزائر نجد أن ملكیة الشركات تمیل إلى أن: مستوى التقدم االقتصادي
نفسھ نرى أن االحتمال ضئیل في وجود عدد كبیر من المحاسبین القانونیین الذین یزاولون المھنة ویعملون على 

وھكذا نرى أن غیاب الحاجة وعدم المقدرة على إعداد تقاریر مالیة رفیعة . تطویر الروح المھنیة في المحاسبة
  .ى الحد من قدرة الجزائر على تطویر معاییر محاسبیة بالمعنى الحقیقي للكلمةالمستوى لھما تأثیر قوي عل

في بعض الحاالت قد یكون للنظام الضریبي وما یرافقھ من تشریعات اثر ال یستھان بھ على : النظام الضریبي
الوارد أخیرا "على سبیل المثال نرى أن األسلوب المحاسبي الذي ینص على أن . تطویر معاییر المحاسبة الدولیة

  .في الوالیات المتحدة یستخدم فقط لألغراض الضریبیة في حالة ورودھا في التقاریر المالیة" یصدر أوال
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إن الحاجة إلى جذب المستثمرین األجانب، سواء على شكل استثمار مباشر أو : طرح سھم في األسواق الخارجیة
وأحیانا . نظام مقبول لتقدیم إقرارات البیانات المالیة من خالل محافظ استثماریة، تستدعي أن یكون في الجزائر

قد یكون ذلك حافزا اكبر على تطویر معاییر محاسبیة سلیمة مما لو اقتصر األمر على حاجات الشركات المحلیة 
نتیجة لذلك نرى أن المنظمة الدولیة للجان األوراق المالیة ھي عضو في  مجلس إدارة لجنة . في البلد نفسھ

  .المحاسبة الدولیة، كما أن لھا القول الفصل في اعتماد المعاییر المذكورة معاییر
  الخاتمة

إن توافق وتطبیق البیئة الوطنیة مع البیئة الدولیة في مجال المعاییر المحاسبیة الدولیة لھ منافع وفوائد وأمامھ 
لبیة إال أن الجانب السلبي أكثر معوقات وصعوبات وتترتب علیھم نتائج وانعكاسات قد تكون إیجابیة وقد تكون س

  .میالً في البیئات الوطنیة التي لم تصل بعد إلى ما وصلت إلیھ البیئات الدولیة المتقدمة
حیث ال یمكن للمؤسسات أن تسایر التطور وتضمن سوقا لھا إال بتنظیم عملیة المعایرة ، وذلك من حیث 

اإلنتاج المستعملة ، وإعداد برامج وھیكلة واضحة المنتجات ومستوى الخدمات المقدمة ، ووسائل وتقنیات 
لمتابعة ما یحدث على المستوى الدولي، من حیث المعایرة والمعاییر ، وعلى مستوى المعاییر المحاسبیة الدولیة 
ینبغي على المؤسسات أن یكون لدیھا تمثیل في مجلس المعاییر المحاسبة الدولي وذلك حتى تطرح المشاكل 

  .ال المحاسبة الموجودة في مج
ومع االتجاه المتنامي لعولمة أو تبني معاییر المحاسبة الدولیة بشكل متزاید على مستوى العدید من دول العلم من 
االلتزام بتطبیق ھذه المعاییر ،حیث تتفاعل البیئة الجزائریة بشكل عام تفاعال ایجابیا ومضطردا مع البیئة الدولیة 

  .ل المخطط المحاسبي الجدید للمؤسسات في المجال المحاسبي وھذا من خال
من خالل عملیة التوحید المحاسبي الدولي ، نستنتج أنھ من الضروري ضبط الممارسات المحاسبیة في 

  المؤسسات، وذلك بوضع معاییر دولیة موحدة لضمان تجانس التقاریر المالیة والقوائم المحاسبیة
  المقترحات

  :ات التالیةعلى ضوء ماتقدم یمكن صیاغة التوصی 
انسجاماً مع نتائج الدراسة فإن الباحث یدعو الوحدات المحاسبیة  إلى ضرورة إعادة تأھیل كواردھا وأنظمتھا -1

المحاسبیة بما یتماشى مع معاییر المحاسبة الدولیة، لما لھا من قدرة في توصیف السیاسات المحاسبیة وتحدید 
 . دة المحاسبیة مدلولھا من حیث النتیجة والمركز المالي للوح

ضرورة تفعیل القوانین المھنیة  و الرسمیة المتعلقة بضرورة تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة على جمیع -2
الشركات التي ترغب في إدراج رأسمالھا في أسواق رأس المال ، لما لھذا األمر من توفیر قاعدة أساسیة لترشید 

 . في توزیع الثروة بین المھتمین باقتصادیات تلك  الوحدات بعدالةالقرارات الخاصة باالستثمارات  ، والمساھمة 
ضرورة أن یكون ھنالك توحید وانسجام بین متطلبات تطبیق معاییر  المحاسبة الدولیة في الشركات -3

 الضریبة ، المالیة ،( والمؤسسات الوطنیة وبین متطلبات تطبیق األنظمة والقوانین والتشریعات المحلیة المختلفة 
مع مستوى الوحدات وإنھاء حالة التناقص بین ما ھو مفروض تطبیقھ وااللتزام بھ من قبل ) النظم الداخلیة 

  .القوانین المحلیة وما یتوجب تطبیقھ واألخذ بھ ومن معاییر المحاسبة الدولیة 
  ،.یجب تبني أسالیب جدیدة في مجال اإلعالم المالي واالقتصادي - 4
  ،.یة في مجال إعداد التقاریر المحاسبیة والقوائم المالیة بالنسبة للشركاتاعتماد المعاییر الدول-5

  .تبني القوائم المالیة واإلبالغ المالي الذي یلبي حاجیات المستثمرین بالدرجة األولى
 

 التھمیش
   :للمزید من اإلطالع انظر] 1[

الجزائر ، ص ص  –لتوزیع ، قسنطینة بن طاھر، حسین مدخل الى الوقائع االقتصادیة ،دار بھاء الدین للنشر وا
209 - 216   

 " ( 21)رقم  الدولي بمعیار المحاسبي المالیة لألوراق فلسطین سوق في المدرجة الشركات التزام مدى ھاني، نسمان  
 اإلسالمیة الجامعة منشورة غیر ماجستیر  میدانیة، رسالة دراسة "األجنبیة العمالت صرف أسعار في التغیر آثار

  .21-19، ص ص 2008، غزة 
والتمویل،  المحاسبة ماجستیر المحاسبة، برنامج نظریة المحاسبیة، محاضرات هللا، النظریة عبد شاھین علي] 2[

  . 10-09، ص ص 2003غزة، فلسطین،  اإلسالمیة، الجامعة التجارة، كلیة
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 استطالعیة للمحاسبین دراسة " فلسطین يف للتطبیق الدولیة المالیة القوائم إعداد معاییر قابلیة سابا ماجد، مدى] 3[
  ، 2008اإلسالمیة،  الجامعة منشورة غیر ماجستیر، رسالة ،"غزة قطاع في

  .12-11ص ص 
، شرح ، تحلیل، نقد، الطبعة األولى، مكتبة األنجلو  IASفھمي صالح الدین، مقارنة معاییر المحاسبة الدولیة ] 4[

  .93، ص 2000المصریة، القاھرة، 
الرزاق عزیزة، المحاسبة و المراجعة الدولیة، قطاع الخدمات التعلیمیة، جامعة القاھرة، القاھرة، بدون  عبد] 5[

  .152سنة النشر، ص 
مرازقة صالح، بوھرین فتیحة، اإلبداع المحاسبي من خالل معاییر المحاسبة الدولیة،  ورقة بحثیة مقدمة في ] 6[

 العلوم ، كلیة2010 ماي  13و 12الحدیثة یومي  المنظمات في نظیميالت والتغییر اإلبداع الملتقى الدولي حول
  .07البلیدة، ص  –التسییر، جامعة سعد دحلب  وعلوم االقتصادیة

منشورة، كلیة العلوم  شوقي طارق، أثر تغیرات أسعار الصرف على القوائم المالیة، مذكرة ماجستیر غیر] 7[
  .67، ص 2009/ 2008ییر، جامعة الحاج األخضر باتنة، االقتصادیة و علوم التسییر، قسم علوم التس

  ] http://fubabcuaknabager.wirdoress.com  ]8)28/11/2011/تاریخ االطالع ( 
الریاض،  المریخ، المحاسبة، دار كاجیجي خالد وفال إبراھیم، نظریة تعریب شرویدر ریتشارد ،و آخرون، ] 9[ 

  .      128، ص 2006
  .169فھمي صالح الدین، مرجع سابق، ص ] 10[ 
 المریخ الدولیة، دار حامد،المحاسبة أحمد عصام الدین وحجاج  محمد زاید تعریب و آخرون ، فردریك، تشوي ] 11[

  .   354، ص 2004السعودیة،  العربیة المملكة الریاش، للنشر،
تكییف القوائم المالیة في المؤسسات الجزائریة وفق معاییر المحاسبة الدولیة، مذكرة  شناي عبد الكریم،] 12[

منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، قسم علوم التسییر، جامعة الحاج األخضر باتنة،  ماجستیر غیر
  .10-09، ص ص 2009/ 2008

 الشركة ، الجزء الثاني، مكتبةIAS/IFRSالدولیة  حاسبیةالم للمعاییر طبقا المؤسسة محاسبة شعیب شنوف ،  ]13[
  .19- 18، ص ص 2009الجزائر،  ,بوداود الجزائریة

مداني بن بلغیث، محاضرات في مقیاس المحاسبة المالیة منشورة على شبكة االنترنت،  كلیة العلوم ] 15[
  .2010/2011:االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة ورقلة، السنة الجامعیة

 األول الدولي العلمي المؤتمر فعالیات ضمن مقدمة بحثیة ، ورقةNSCFنحو  االنتقال تسییر بلغیث، بن مداني] 16[
 ظل ، فيNSCFموضوع  وعلوم التسییر، المركز الجامعي الوادي حول التجاریة العلوم االقتصادیة العلوم لمعھد

  .02، ص 2010جانفي  18و  17 یومي وآفاق، تطبیقات :تجارب الدولیة المعاییر
منشورة،  وتطبیق، مذكرة ماجستیر غیر تبني وآفاق الجزائر في المحاسبي اإلصالح صالحي بوعالم، أعمال] 17[

  .78-77، ص ص 2009/2010كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، قسم العلوم التجاریة، جامعة الجزائر، 
 الشركة ، الجزء األول، مكتبةIAS/IFRSالدولیة  المحاسبیة للمعاییر بقاط المؤسسة محاسبة شعیب شنوف ، ] 18[

  .56، ص 2008الجزائر،  ,بوداود الجزائریة
  .84-83صالحي بوعالم، ، مرجع سابق، ص ص ] 19[
  www.etudia ) : 02/12/2011تاریخ االطالع  (
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 12/2014: العدد                                                       80                  وم االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریةلمجلة الع

  
  الملحق االول

 المبسطة؛  المالیة المحاسبة تعالج التي 05رقم  المادة
 التصوري؛ اإلطار تناولت التي 07رقم  المادة 
 ؛ المحاسبیة المعاییر حول 08رقم  المادة 
 سیرھا؛ وقواعد ومضمونھا الحسابات مدونة 09رقم  المادة 
 ؛   واإلیرادات للنفقات الیومي الضبط مسك 22رقم  المادة 
 ؛  اآللي اإلعالم طریق عن المحاسبة مسك 24رقم  المادة 
 ؛  القوائم الكشوف المالیة إعداد وطرق محتوى 25رقم  المادة 

 شھر؛  12السنة عن  فیھا تختلف التي االستثنائیة الحاالت 30رقم  المادة
 ؛  المدمجة الحسابات ونشر إعداد وإجراءات وطرق وكیفیات شروط 36رقم  المادة 
 .المالیة  الكشوف  القوائم ضمن االعتبار بعین المحاسبیة والطرق التقدیر تغییر أخذ كیفیات 40رقم  المادة  
  
  
  

  الثاني ملحقال
  

 ؛ المحاسبي بالتنظیم المتعلقة القضایا بعض حول:  4رقم  المادة
 ؛  وتسجیلھا األصول تقییم حول: 16رقم  المادة 
 القانوني؛  المظھر على االقتصادي الواقع تغلیب حول: 18رقم  المادة 
 ؛  یراداتاإل حول:  25رقم  المادة 
 ؛  األعباء حول: 26رقم  المادة  
 ؛ -11 07القانون  في علیھا المنصوص المحاسبیة المعاییر حول:  30رقم  المادة 
 ؛  الحسابات مدونة حول: 31رقم  المادة 
 المیزانیة؛  وعرض ونموذج محتوى حول: 33رقم  المادة 
  النتائج؛ حساب وعرض ونموذج محتوى حول: 34رقم  المادة 
 الخزینة؛  سیولة جدول وعرض ونموذج فصول تدقیق حول: 35رقم  المادة 
 الخاصة؛  األموال تغیر جدول وعرض ونموذج فصول تدقیق حول: 36رقم  المادة 
 المالیة؛  القوائم ملحق حول: 37رقم  المادة 
 ؛ 31/12غیر  تاریخ في المالیة السنة إقفال حول: 38رقم  المادة 
 المركبة؛ والحسابات المدمجة الحسابات حول: 41رقم  المادة 
 ؛  المحاسبیة والطرق التقدیر تغیرات باالعتبار المالیة القوائم أخذ حول: 42رقم  المادة 
  .المبسطة للمحاسبة الخاضعة للكیانات المالیة الكشوف حول: 43رقم  المادة 

  

  


