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وتـم اختيـار    ،تهدف هذه الدراسة إلى معرفة معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي في شركات المساهمة الجزائرية :ملخص 

محاسـب  ( المحاسبين أفراد الدراسة من شركات المساهمة لوالية بسكرة كدراسة حالة، ومن أجل تحقيق ذلك قام الباحثان باختيار

من أجل الوصول إلى أهداف الدراسة استخدام الباحثان أسلوب الوصفي التحليلي للجانب و، )معتمد، خبير محاسبي، محافظ حسابات

ـ   م النظري للموضوع إلى جانب أسلوب دراسة الحالة في الدراسة الميدانية، ومن أجل التأكد من مدى صحة فرضيات الدراسـة ت

لتحليل البيانات   spss محاسب باالعتماد على البرنامج اإلحصائي 66 تطبيق أسلوب مسح شامل على أفراد الدراسة والبالغ عددهم

 .الجزائريةشركات المساهمة وجود معوقات تحد من تطبيق النظام المحاسبي المالي في  وتفسيرها، وقد توصلت الدراسة إلى

  .المؤسسة الجزائرية ،معوقاتالقوائم المالية،  محاسبي المالي، شركات المساهمة،النظام ال :ية الكلمات المفتاح

Abstract:   This study aims to Obstacles to the application of knowledge of financial accounting 
system in the Algerian joint stock companies, Was chosen as joint-stock companies with the mandate 
of Biskra as a case study, In order to achieve that, the researchers The selection of members of the 
study of accountants (Certified Public Accountant, an accounting expert, the governor of accounts), 
And in order to reach the objectives of the study  The researchers use descriptive analytical method for 
the theoretical side of the subject Besides case study method in the field study, In order to ensure the 
validity of hypotheses applying the method of a comprehensive survey of the members of the study 
and 66's accountant Depending on the statistical program spss for data analysis and interpretation, The 
study found The existence of obstacles limit the application of financial accounting system in the 
Algerian joint stock companies 

Keywords: Financial accounting system, joint stock companies, Financial Statements, Obstacles, 
Algerian institution.  
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   : مهيدت

يعبر النظام المحاسبي مجموع القواعد والممارسات المحاسبية التي تسود في بلد معين، فهو اإلطار الذي يشـمل  

القواعد والمبادئ واألسس التي تساعد المؤسسة على تبويب وتسجيل العمليات وإثباتها في الدفاتر والسجالت، واستخراج 

تحقيق الرقابة الداخلية عن طريق مجموعة من الوسائل واألدوات المستخدمة البيانات والكشوف المحاسبية واإلحصائية و

  في هذا النظام،

إن النظام المالي المحاسبي الجديد يقرب الممارسة المحاسبية الجزائرية من الممارسة العالمية من حيث االعتماد 

المعاصـر،  كمـا أنـه يسـتجيب     في العمل المحاسبي على ركيزة مرجعـية ومبادئ أكثر مالئـمة مع االقتصــاد  

الحتياجات المستثمرين الحالية والمستقبلية بخصوص الحصول على معلومـات ماليـة منسـجمة ومقـروءة تخـص      

   .المؤسسـات، وكفيلة بإجراء المقـارنات واتخاذ القـرارات

  :مشكلة الدراسة

  :تكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤالت التالية

  .الجزائريةشركات المساهمة يق النظام المحاسبي المالي في ما هي أهمية تطب -

 الجزائريةشركات المساهمة ما هي معوقات التي تحد من تطبيق النظام المحاسبي المالي في  -

 الجزائريةشركات المساهمة ما هي الوسائل والطرق التي  تؤدي إلى زيادة تطبيق النظام المحاسبي المالي في  -

  :فرضيات الدراسة

  .الجزائرية شركات المساهمةلتطبيق النظام المحاسبي المالي أهمية في  -

 الجزائريةشركات المساهمة توجد معوقات تحد من تطبيق النظام المحاسبي المالي في -

 الجزائرية شركات المساهمةتوجد وسائل وطرق  تؤدي إلى زيادة تطبيق النظام المحاسبي المالي في -

  :أهداف الدراسة

  :لدراسة إلى تحقيق عدد من األهداف منهاا ىتسع

 الجزائرية شركات المساهمةتطبيق النظام المحاسبي المالي في التعرف على واقع  -

 الجزائرية شركات المساهمةتوضيح أهم المعوقات التي تحد من تطبيق النظام المحاسبي المالي في  -

 شـركات المسـاهمة  ام المحاسبي المالي فـي  الوسائل والطرق التي  تؤدي إلى زيادة تطبيق النظالتعرف على  -

 الجزائرية

 :أهمية الدراسة 

تكمن أهمية هذه الدراسة في تزامنها مع التغير الحاصل في األنظمة المحاسبية في الجزائر وهذا بتبنيها لفكـرة  

لمحاسبة في الجزائر النظام المحاسبي المالي الجديد، والذي جاء ليطور نظام امعايير المحاسبة الدولية من خالل مشروع 

وتقريبه من التطبيقات المحاسبية على الصعيد الدولي لتسهيل قراءة القوائم المالية مـن طـرف مسـتخدمي المعلومـة     

 المحاسبية

 :المنهج المستخدم

تم اعتماد أسلوب  الوصفي التحليلي عند تناولنا للجانب النظري للموضوع في حين تم استعمال أسلوب دراسـة  

 . لدراسة الميدانيةالحالة في ا
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  :اإلطار النظري للنظام المحاسبي المالي -أوال

  :مفهوم النظام المحاسبي المالي -1

معطيات قاعدية عددية وتصنيفها وتقييمها وتسجيلها  المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومة المالية يسمح بتخزين"

الكيان، نجاعته ووضعية خزينته في نهاية السـنة   الوضعية المالية وممتلكات وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن

 1  "المالية

يتضمن النظام المحاسبي المالي إطارا تصوريا للمحاسبة المالية ومعايير محاسبة ، ومدونة حسابات تسمح بإعداد 

ل ، القـيم  كشوف مالية على أساس المبادئ المحاسبية  المعترف بها مثل محاسبة االلتزامات ، االستمرارية في االستغال

  .القابلة للفهم ، الداللة، المصداقية، القابلية للمقارنة ، التكلفة التاريخية، وأسبقية الواقع االقتصادي على المظهر القانوني

يشكل اإلطار المحاسبي للمحاسبة المالية دليال إلعداد المعايير المحاسبية وتأويلها واختيار الطريقـة المحاسـبية   

  2.هناك بعض المعالجات غير معالجة بموجب تأويل أو معيار المالئمة عندما تكون

كما يتضمن اإلطار المحاسبي للمحاسبة المالية مفاهيم لكل من األصول، الخصوم المنتجات واألعبـاء ومجـال   

  .االتطبيق والمبادئ واالتفاقيات المحاسبية، باإلضافة إلى أنواع الكشوف المحاسبية أو القوائم المالية وكيفية عرضه

  :مجال تطبيق النظام المحاسبي المالي-2

 2007نوفمبر  25المؤرخ في  11-07من القانون  05، 04، 02لقد حدد النظام المحاسبي المالي وفقا للمواد 

  :مجاالت تطبيق هذا النظام كالتالي

م كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك محاسبة مالية مع مراعـاة األحكـا  

  :الخاصة بها، و المعنيون بمسك المحاسبة هم

 الشركات الخاضعة ألحكام القانون التجاري؛ -

 التعاونيات؛ -

األشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنتجون للسلع او الخدمات التجارية و غير التجارية، إذا كانوا يمارسـون   -

 نشاطات مبنية على عمليات متكررة؛

ويين الخاضعين لذلك بموجب نص قانوني أو تنظيمـي، و يمكـن للكيانـات    كل األشخاص الطبيعيين أو المعن -

الصغيرة التي ال يتعدى رقم أعمالها و عدد مستخدميها و نشاطها الحد المعـين، أن تمسـك محاسـبة ماليـة     

 .3مبسطة

 :أحكام النظام المحاسبي المالي-3

حديد قواعد التقييم والمحاسـبة ومحتـوى   الصادر عن وزارة المالية بت 2008يوليو  26جاء القرار المؤرخ في 

نظـام المحاسـبة الماليـة     2الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها، كما حدد في الملحق رقم 

المبسطة المطبقة على الكيانات الصغيرة و ذلك بتحديد أسقف رقم األعمال وعدد المستخدمين والنشاط المطبقـة علـى   

  .ة بغرض مسك محاسبة مالية مبسطةالكيانات الصغير

عن وزير المالية والتي تحـدد تطبيـق النظـام     2009أكتوبر  29الصادرة بتاريخ  2كما جاءت التعليمة رقم 

من خالل معالجة قضايا المرور من المخطط المحاسبي إلى النظام المحاسبي  2010المحاسبي المالي ألول مرة في سنة 

  .بات السابقة بالحاليةالمالي من جهة ومقابلة الحسا

  :تضمن نظام المحاسبي المالي األبواب التالية 

 قواعد تقييم األصول والخصوم واألعباء والمنتوجات وإدراجها في الحسابات؛ -

 عرض الكشوف المالية؛ -
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 مدونة الحسابات و سيرها؛ -

 .المحاسبة المبسطة المطبقة على الكيانات الصغيرة -

لهذا النظـام مراعـاة     مالي يجب على المؤسسات والخاضعينالنظام المحاسبي ال من خالل :تنظيم مهنة المحاسبة-4

  :واحترام القواعد التالية

  .المحاسبة ينبغي أن يحترم فيها مبادئ الحيطة والحذر، الدقة والمصداقية، والشفافية واإلفصاح-

  .تمسك المحاسبة المالية بالعملة الوطنية -

  .ليل عمل للمراقبة والمراجعة الداخلية والخارجيةينبغي أن تكون داخل كل مؤسسة د-

  .عناصر األصول والخصوم يجب أن تخضع للجرد الدائم على األقل مرة في السنة-

  .كل تسجيل محاسبي يجب أن يخضع لمبدأ القيد المزدوج -

  كل تسجيل محاسبي يجب أن يتم انطالقا من وثائق مؤرخة  ومكتوبة في شكل يضمن المصداقية-

  .أعمال نهاية الدورة يجب أن يكون موثق بصفة واضحة في كل مؤسسة دليل-

مع مراعاة األحكام الخاصة  ودفتر جرد، كل مؤسسة يجب أن تمسك دفاتر محاسبية تشمل دفترا يوميا، ودفترا كبيرا،-

  بالكيانات الصغيرة  

وفي حالة استعمال .منتجات الكيانتسجل في الدفتر اليومي حركات األصول والخصوم واألموال الخاصة واألعباء و -

المجاميع العامة  (دفاتر مساعدة ،فان الدفتر اليومي يتضمن فقط الرصيد الشهري  للكتابات الواردة في الدفاتر المساعدة 

  .)الشهرية لكل دفتر مساعد

  ،.يتضمن الدفتر الكبير مجموع حركات الحسابات خالل الفترة المعينة -

  زانية وحساب النتائج الخاصان بالكيان،تنقل في دفتر الجرد المي

تحفظ الدفاتر المحاسبية أو الدعمات التي تقوم مقامه ،وكذا الوثائق الثبوتية، لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ قفـل   -

  .كل سنة مالية محاسبية

  .يرقم رئيس المحكمة مقر الكيان ويؤشر على الدفتر اليومي ودفتر الجرد -

  .بية التي يتم إعدادها والوثائق المتعلقة بها يجب أن يحتفظ بها لمدة عشر سنوات على األقلكل الدفاتر المحاس-

تمسك الكيانات الصغيرة  محاسبة مبسطة تتضمن اإليرادات والنفقات اليومية وتحفظ لمدة عشر سنوات ابتـداء مـن    -

  .تاريخ إقفال  الدفاتر المحاسبية

  المحاسبة يدويا أو عن طريق أنظمة اإلعالم اآللي ينص النظام المحاسبي المالي على مسك -

يجب أن تلبي كل محاسبة ممسوكة بموجب نظام اإلعالم اآللي مقتضيات الحفظ والعرف واألمن والمصداقية واسترجاع 

  .المعطيات

تشمل الكشوف المحاسبية الميزانية،جدول حسابات النتائج،جدول سـيولة الخزينة،جـدول تغيـر األمـوال الخاصـة      -

  .والمالحق

يجب أن تعرض الكشوف المحاسبية  الوضعية المالية للكيان  ونجا عته وكل تغيير يحدث على الحالة المالية ، كمـا   -

  .)المؤسسة(يجب أن تعكس هذه الكشوف  كل المعامالت واألحداث المتعلقة بنشاط الكيان

  .ألربعة أشهر من تاريخ اإلقفالتضبط الكشوف المالية تحت إشراف المسؤلين  خالل مدة ال تتجاوز  ا -

  .كما يجب أن تتوفر في الكشوف المحاسبية معلومات تسمح بإجراء مقارنة  مع الدورة المحاسبية السابقة -

يجب أن تتضمن المالحق إيضاحات في شكل مقارنة وصفية عددية، وتشمل كل التعديالت في الطرائـق المحاسـبية    -

  .اللها يمكن قراءة القوائم المالية بشكل يسمح بمقارنة دورة محاسبية بأخرىوغير ذلك من التوضيحات والتي من خ

  .كل مؤسسة لها مؤسسات فرعية يجب أن تنشر الكشوف المحاسبية المدمجة للمؤسسة األم ككل سنويا -
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نوعيـة  يتم أي تغيير في الطرق المحاسبية إال إذا فرض في إطار تنظيم  جديد أو إذا كان يهدف إلـى تحسـين     ال -

  .4الكشوفات المالية

  :المبادئ المحاسبة األساسية للنظام المحاسبي المالي-5

  :5تبنى النظام المحاسبي المالي ضمنيا مختلف المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وهي

يجرى إعداد القوائم المالية باالفتراض أن المنشأة مستمرة وستبقى عاملـة فـي المسـتقبل     :استمرارية النشاط

منظور،وعليه يفترض أنه ليس لدى المنشأة النية أو الحاجة للتصفية أو لتقليص حجم عملياتها بشـكل هـام،ولكن إن   ال

وجدت هذه النية أو الحاجة فان القوائم المالية يجب أن تتعدد إلى أساس مختلف في مثل هذه الحالة المؤسسـة معبـرة   

  .باإلفصاح عن ذلك

كما يمكـن للمنشـأة أن    31/12وتنتهي  01/01لدورة المحاسبية سنة حيث تبدأ في تكون ا عادة ما :الدورة المحاسبية

إذا كان نشاطها مقيد بـدورة اسـتغالل مختلفـة للسـنة      31/12تضع تاريخ إلدخال دورتها المحاسبية مخالف تاريخ 

 .شهرا 12المدنية،وفي الحاالت االستثنائية يمكن أن تكون الدورة المحاسبية أقل أو أكثر من 

إن تحديد نتيجة كل دورة محاسبية تكون مستقلة عن الدورة السابقة والالحقة لها،حيث يساعد هـذا   :استقاللية الدورات

  .المبدأ على تحميل األحداث والعمليات الخاصة بهذه الدورة فقط

شخصية معنويـة   تعتبر المؤسسة كوحدة اقتصادية مستقلة ومنفصلة عن مالكها،أي لها: قاعدة كيان الوحدة االقتصادية

  ..مستقلة عن مالكي المشروع

أي تسجيل العمليات المعبر عنها بالنقود كما تسجل العمليات التي ال يمكن التعبير عنها بالنقود في  :قاعدة الوحدة النقدية

  .القوائم المالية وخاصة في الملحق،إذا ما كان لديها تأثير مالي على الصورة العامة

أي أن نفس الطرق المطبقة في دورة سابقة تطبيق في الدورة المالية وطل تغيير البد أن يبرر : مبدأ استمرارية الطرق

  في الملحق

يجب أن تكون الميزانية االفتتاحية لدورة معينة هي الميزانية الختامية للدورة السابقة : مبدأ المماس بالميزانية االفتتاحية

  .لها

الية صورة صادقة حول الوضعية المالية للمنشأة،وفي تتوفر هذه الصـورة  يجب أن تعطي القوائم الم :الصورة الصادقة

البد من احترام قواعد ومبادئ المحاسبة،وإذا كانت هناك قاعدة أو مبدأ يؤثر سلبا على هذه الصورة يجب حذفه واإلشارة 

 .إلى ذلك في الملحق

أثر غيابها من القوائم المالية في القرارات المتخذة  تكون المعلومة ذات معنى، أي ذات أهمية إذا: مبدأ األهمية النسـبية 

لذا يجب أن تبرز القوائم المالية كل معلومة مهمة يمكن أن تـؤثر علـى حكـم      1من طرف المستخدمين لهذه القوائم،

ـ   ث مستعمليها تجاه المؤسسة، غير انه يجوز جمع المبالغ غير المعتبرة مع المبالغ الخاصة بعناصر مماثلة لها مـن حي

  الوظيفة أو الطبيعة

ويقصد بذلك االلتزام بدرجة من الحذر في إعداد التقديرات في ظل عدم التأكد، بحيث ال تـؤدي  : مبدأ الحيطة والحـذر 

  هذه التقديرات إلى تضخيم وإفراط في قيمة األصول واإليرادات، أو التقليل في قيمة الخصوم والتكاليف

مبدأ الحيطة والحذر، الن ذلك يؤدي إلى تقدير معقول للوقائع واألحـداث فـي   يجب على المحاسبة المالية أن تستجيب ل

إن تطبيق هذا المبدأ يجب أن ال يؤدي إلى . ظروف الشك قصد تفادي األخطار التي من شأنها أن تثقل المؤسسة بالديون

 .تكوين احتياطات خفية أو مؤونات مبالغ فيها

اصة بين عناصر األصول والخصوم في الميزانية أو بين عناصر اإليرادات ال يمكن إجراء أي المق: مبدأ عدم المقاصة

واألعباء في حساب النتيجة، والهدف من هذا المبدأ هو منع فقدان المعلومة المالية لقيمتها، خاصة في حالة اإلفالس،غير 
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تحقيق عناصر هذه األصـول   أنه يمكن إجراء هذه المقاصة على أسس قانونية أو تعاقدية، أو إذا كان من المقرر أصال

  .والخصوم واألعباء والمنتجات بالتتابع، أو على أساس صاف

تسجل في المحاسبة عناصر األصول والخصوم والمنتوجات واألعباء وتعرض في القوائم المالية : مبدأ التكلفة التاريخية

سبان أثار تغيرات األسعار أو تغيرات القدرة بتكلفتها التاريخية، على أساس قيمتها عند تاريخ معاينتها دون األخذ في الح

) القيمة العادلـة (بخالف فانه يمكن تعويض التكلفة التاريخية وتقييم األصول والخصوم بالقيمة الحقيقية . الشرائية للعملة

ف لكن هذا المبدأ لقي العديد من االنتقـادات مـن طـر   . وفي حاالت خاصة، مثل األدوات المالية واألصول البيولوجية

 .الكتاب والمحاسبيين، وتزداد حدة هذه االنتقادات في حالة االرتفاع في مستويات التضخم

  :أهداف تطبيق النظام المحاسبي المالي-6

  :يهدف النظام المحاسبي المالي إلى

 .ترقية النظام المحاسبي الجزائري ليواكب ويتوافق مع األنظمة المحاسبية الدولية-

 .لمالية والمحاسبية بين المؤسسات االقتصادية الوطنية والمؤسسات األجنبيةتسهيل مختلف المعامالت ا-

 .العمل على تحقيق العقالنية من خالل الوصول إلى الشفافية في عرض المعلومات-

 .جعل القوائم المحاسبية والمالية وثائق دولية تتناسب مع مختلف الكيانات األجنبية-

 .الزمن وبين المؤسسات على المستويين الوطني والدوليقابلية مقارنة المؤسسة لنفسها عبر -

المساعدة على نمو المرد ودية للمؤسسات من خالل تمكينها من معرفة أحسن اآلليات االقتصادية والمحاسـبية التـي   -

 .تشترط نوعية وكفاءة التسيير

 .بعة أموالهمإعطاء معلومات صحيحة وكافية،موثوق بها وشفافة تشجع المستثمرين وتسمح لهم بمتا-

السماح بالتسجيل بطريقة موثوق بها وشاملة مجموع تعامالت المؤسسة بما يسمح بإعـداد التصـاريح الجبايـة    -

 .بموضوعية ومصداقية

استفادة الشركات متعددة الجنسيات بترابط أحسن مع التقرير الداخلي بفضل عولمة اإلجراءات المحاسبة للعديد من -

 .الدول

المالي يتوافق مع الوسائل المعلوماتية الموجودة والتي تسمح بأقل التكاليف من تسجيل البيانـات  النظام المحاسبي -

 .المحاسبية وإعداد القوائم المالية وعرض وثائق التسيير حسب النشاط

 .السماح بتقييم الممتلكات بشروط السوق-

  لمالية عن المؤسسة؛إعطاء صورة صادقة عن الوضعية المالية و األداء و تغيرات الوضعية ا -

  يسمح بمراقبة الحسابات بكل ضمان للمسيرين و المساهمين اآلخرين حول مصداقيتها و شرعيتـها -

  و شفافيتها؛

  يساعد في فهم أحسن التخاذ القرارات و تسيير المخاطر لكل الفاعلين في السوق؛ -

ت على المستوى الوطني من خالل معلومـات  يساعد في إعداد اإلحصائيات و الحسابات االقتصادية لقطاع المؤسسا -

  تتسم بالموضوعية و المصداقية؛

استفادة الشركات المتعددة الجنسيات بترابط أحسن مع التقرير الداخلي بفضل عولمة اإلجراءات المحاسبية للعديد من  -

  .6الدول

    :أهمية النظام المحاسبي المالي-7

  :يلي تكمن أهمية النظام المحاسبي المالي  فيما 

  .يسمح بتوفير معلومة مالية مفصلة و دقيقة تعكس الصورة الصادقة للوضعية المالية للمؤسسة -
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توضيح المبادئ المحاسبية الواجب مراعاتها عند التسجيل المحاسبي و التقييم و كدا إعداد القوائم المالية، مما يقلـص   -

  من حاالت التالعبات 

  .المقارنةالية و المستقبلية، كما أنه يسمح بإجراء يستجيب الحتياجات المستثمرين الح -

يساهم في تحسين تسيير المؤسسة من خالل فهم أفضل للمعلومات التي تشكل أساس التخـاذ القـرار ، و تحسـين     -

  . اتصالها مع مختلف األطراف المهتمة بالمعلومة المالية 

  .درة التنافسية للمؤسسة يسمح بالتحكم في التكاليف مما يشجع االستثمار و يدعم الق -

  .يسهل عملية مراقبة الحسابات التي ترتكز على مبادئ محددة بوضوح  - 

  .يشجع االستثمار األجنبي المباشر نظرا الستجابته الحتياجات المستثمرين األجانب  -

و تكـريس الثقـة فـي    يضمن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية المتعامل بها دوليا ، مما يدعم شفافية الحسـابات ،   -

  .الوضعية المالية للمؤسسة 

  .انسجام النظام المحاسبي المالي المطبق في الجزائر مع األنظمة المحاسبية العالمية  -

  .تحسين تسيير القروض من طرف البنوك من خالل توفير وضعية مالية وافية من قبل المؤسسة -

أخرى لنفس القطاع ، سواء داخل الوطن أو خارجه أي مع الـدول  يسمح بمقارنة القوائم المالية للمؤسسة مع مؤسسة  -

  .التي تطبق المعايير المحاسبية الدولية 

  .يؤدي إلى زيادة ثقة المساهمين بحيث يسمح لهم بمتابعة أموالهم في المؤسسة  -

  .يسمح للمؤسسات الصغيرة بتطبيق محاسبة مالية مبسطة  -

أصول المؤسسة باإلضافة إلى التكلفة التاريخية المعتمدة في المخطـط المحاسـبي    يعتمد على القيمة العادلة في تقييم -

  .الوطني، مما يسمح بتوفير معلومات مالية تعكس الواقع

تقديم صورة وافية عن الوضعية المالية للمؤسسة من خالل استحداث قوائم مالية جديدة ، تتمثل في قـائمتي سـيولة    -

  . 7ة ، باإلضافة إلى جدول حسابات النتائج حسب الوظيفةالخزينة و تغير األموال الخاص

  :التي تواجه تطبيق النظام المحاسبي المالي معوقات-8

  :تتمثل معوقاتيواجه النظام المحاسبي المالي 

عدم تماشي المنظومة التعليمية للجامعات الجزائرية مع دخول النظام حيز التطبيق فقد كان مـن الواجـب تحـديث     -

 .سب النظام الجديد منذ صدور قانونه و تكوين األساتذة و المؤطرينالمنظومة ح

عدم استعداد المؤسسات الجزائرية لتطبيق هذا النظام لضيق الفترة بين صدور القانون و إجبارية تطبيقه و مع قلـة   -

 .المؤطرين لم تستطع كل المؤسسات لحد الساعة تكوين كل محاسبيها

 .الضمني في عقود اإليجار التمويليصعوبة استخرج معدل الفائدة  -

  . 8انعدم المراجع حيث أن صعوبة فهم القانون تحتم وجود مرجعية لتفسيره -

فال زالت أنظمة المعلومات غير فعالة والمـوارد  :ضعف استعداد الكثير من المؤسسات الجزائرية لتطبيق هذا النظام  -

وفي اعتقادنا ،يعـود  .لمستمد أساسا من معايير المحاسبة الدوليةالبشرية غير مهيأة وغير مؤهلة لتطبيق هذا النظام ا

 .هذا إلى غياب الوعي المحاسبي في الكثير من المؤسسات الجزائرية

التطوير المحاسبي الدولي كان نتيجة لعولمة األسواق المالية،التي تتميز : غياب سوق مالي في الجزائر يتميز بالكفاءة -

وهو ما ال يتحقق في حالـة  .األسهم والسندات ومشتقاتها وفقا لطريقة القيمة العادلة ممكنا بالكفاءة ،مما يجعل تقييم 

األمر الذي يؤكد ضرورة ربط اعتماد النظام المحاسبي الجديد بإجراء إصالح جاد وعميـق علـى   .بورصة الجزائر

 . النظام المالي للجزائر
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الت على القانون التجاري من جهة و النظام الضريبي من جهة عدم ترابط تبني النظام المحاسبي الجديد بإجراء تعدي -

فإذا أخذنا كمثال على ذلك تسجيل قرض اإليجار في األصول وإدراج اإلهتالكات المتعلقة باألصل المستأجر :أخرى

ضمن أعباء الدورة  كما نص عليه هذا النظام،فإن القانون الضريبي الحالي يسمح للمؤسسات بـإدراج اإلهتالكـات   

  %75كما أن القانون التجاري الحالي ينص على تصفية المؤسسة إذا فقدت .التي تعود ألصول تملكها المؤسسة فقط

فهو عبـارة عـن   ،)(Résiduel من رأس مالها االجتماعي غير أن النظام المحاسبي الجديد يعتبره عنصرا هامشيا

هم أن ال تقع المؤسسة في خطر العجـز عـن   الفرق بين األصول و الخصوم وهذا الفرق يتغير من وقت آلخر،فاأل

 .التسديد وبإمكانها مزاولة نشاطها بشكل عادي ولو استهلكت رأس مالها االجتماعي

إن تحديد هذه القيمة يتم في ظل  المنافسة العادية وحيازة البـائع  : صعوبة تحديد القيمة العادلة لألصول الثابتة المادية -

المعلومات الكافية، وهذا ما ال يتطابق مع حال بعض أسواق األصول الثابتة المادية في الجزائر مثل والمشتري على 

 .سوق العقارات الذي يعمل في ظل منافسة احتكارية يتحكم البائعون للعقارات في قيمها السوقية

القيمة العادلة يحتاج إلـى تـوفر   فالتقييم وفق :غياب نظام معلومات لالقتصادي الوطني يتميز بالمصداقية والشمولية -

معلومات كافية عن األسعار الحالية لألصول الثابتة والمتداولة، في الوقت الذي نسجل فيه تضاربا في المعلومـات  

 . المنشورة حول االقتصاد الجزائري من قبل الهيئات الرسمية،فضال عن قلتها

فمازالت المقررات المحاسبية لـم تتغيـر   :راكز التكوين بطء في تطوير مضامين التعليم المحاسبي في الجامعات وم -

وطرق التدريس يغلب عليها تعليم المحاسبة على طريقة القواعد و التي تقوي اإلستذكار على حساب اإلبداع، وهـذا  

   .9راجع أساسا غياب الوعي المحاسبي و شيوع النظرة الضيقة إلى المحاسبة على أنها تقنية وليست علما قائما بذاته

وضعية الشركات الجزائرية غير المسعرة في البورصة، والتي ال تستفيد من المزايا التي يقدمها النظـام المحاسـبي    -

  .المالي الجديد، حيث أن هذه المؤسسات قد تتحمل فيه أعباء نتيجة لصعوبة تطبيق النظام في الوقت الحالي

 .ائية التي ترتبط  بسياسات وطنية بعيدة عن مجال التوافقضوابط النظام المحاسبي الوطني، خاصة االعتبارات الجب -

األعباء اإلضافية التي تتحملها المؤسسات في حالة تغيير الطرق المحاسبية، مقابل األخبار بتأثير التغيير على النتيجة،  -

 .وكذا الوسائل والجهود المبذولة إلنجاح التغيير

حتاج إلى تأطير ذوي خبرة عالية ليمكن الشريحة العاملـة فـي المجـال    إن تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد ي -

المحاسبي من كم معرفي وتقنيات حديثة للتطبق الميداني لهذا النظام باإلضافة إلى هذا وجوب تكوين العدد الكـافي   

 للمؤطرين بحيث يمكن في ظرف سنة أو سنتين من تغطية كل الوطن بل كل القطاعـات خاصـة قطـاع التربيـة    

  .10والتكوين، من تربية وطنية وتكوين مهني وتعليم عالي

 .ضعف المؤسسات المالية التي تعتبر عنصرا فعاال  في تحريك العمل بالنظام المحاسبي  المالي -

إن النظام المحاسبي المالي الجديد اليأتي مبتغاه إال من خالل إصالحات لقطاعات متعددة أخرى سواء علـى الصـعيد   

  .من حيث تكوين الموارد البشريةالقانوني أو 

وفي الوقت نفسـه  . في الجزائر نجد أن ملكية الشركات تميل إلى ان تكون في يد الحكومة: مستوى التقدم االقتصادي -

نرى ان االحتمال ضئيل في وجود عدد كبير من المحاسبين القانونيين الذي يزاولون المهنة ويعملون على تطـوير  

وهكذا نرى أن غياب الحاجة وعدم المقدرة على إعداد تقارير مالية رفيعـة المسـتوى   . اسبةالروح المهنية في المح

  .لهما تأثير قوي على الحد من قدرة الجزائر على تطوير معايير محاسبية بالمعنى الحقيقي للكلمة

ستهان به على تطوير في بعض الحاالت قد يكون للنظام الضريبي وما يرافقه من تشريعات اثر ال ي: النظام الضريبي -

الوارد أخيرا يصـدر  "على سبيل المثال نرى أن األسلوب المحاسبي الذي ينص على أن . النظام المحاسبي والمالي 

  .في الواليات المتحدة يستخدم فقط لألغراض الضريبية في حالة ورودها في التقارير المالية" أوال
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تي تعيق تطبيق النظام المحاسبي والمالي،ألنها مـن العوامـل   كما تعد قوانين الضرائب من المعوقات الرئيسية ال

الهامة التي تؤثر على وضع وتطوير النظام المحاسبي والمالي ومن ثم فانه في الجزائر فان النظام المحاسـبي والمـالي   

ـ   ارير لماليـة  يجب أن يتطابق مع القوانين الضريبية أي أن الهدف األساسي للنظام المحاسبي والمالي وكذا معـاير التق

الدولية هو تحصيل الضرائب  وبالتالي عند تطبيق المعايير المحاسبية الدولية  سيكون هناك تعارض بين الربح المقبوض 

والشك فيه أن تضارب النصـوص القانونيـة   .ضريبيا  وبين الربح الحقيقي الناتج عن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية

  .11الدولية سيجعل النظام المحاسبي والمالي والمعايير المحاسبية صعبة التطبيقالنافذة مع المعايير المحاسبية 

 :مقومات تطبيق النظام المحاسبي الجديد-9

يقصد بمقومات التطبيق ما ينبغي القيام به من اجل تهيئة البيئة المحلية لتندمج فـي البيئـة الدوليـة بـدون أي     

  :ا يليصعوبات وتعارض، وتتمثل أهم هذه المقومات فيم

  ينبغي آن تتوافق البيئة المحلية مع صفات العولمة من حيث االنضمام إلى 

  :بيئة معولمة أو في طريقها إلى البيئة العالمية-ا

المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها المنظمة العالية للتجارة ، مجلس معايير المحاسبة الدولية ، منظمة البورصـات  

  . سبين وغيرهاالعالمية و االتحاد الدولي للمحا

  :تكييف التشريعات والقوانين مع المتطلبات الدولية-ب

يجب إزالة أي تعارض أو عدم تطابق بين القوانين والتشريعات المحلية مع المتطلبات الدوليـة بحيـث يسـهل    

  .تطبيق معايير المحاسبة الدولية في مجاالت الصناعة، التجارة، الخدمات والقطاع المالي

  :ادية للبلد هي بيئة االقتصاد الجزئيالبيئة االقتص-ت

، وهنا يتراجع دور الدولة إلى كونه دورا تنظيميا وتنسيقا وليس دورا )المؤسسات (أي بيئة الوحدات االقتصادية 

، غير أن دور الدولة ال زال قائدا ومسيطرا ومؤثرا فـي  1988مسيطرا اهو مالكا، وقد تبنت الجزائر نظام السوق منذ 

االقتصادية في الجزائر، فليس للمؤسسات الحرية الكبيرة في اختياراتها وتصـرفاتها وذلـك العتبـارات    مجرى الحياة 

إضافة بالى ذلك ، فان االقتصاد الجزائري هو اقتصاد مضاربة وليس اقتصاد السوق الحقيقي، الذي . سياسية واجتماعية

السوق العقارات مثال، ومنه يمكن اعتماد عليه في  يفرز قيما سوقية حقيقية وليست ناتجة عن المضاربة، كما يحصل في

  معرفة القيم العادلة لهذه العقارات

  :التكييف الفني والنفسي لمواطني البلد. ث

أما التكييـف النفسـي   .التكييف الفني هو استخدام التقنيات الحديثة في مجال العمل بطرق كفئة وإمكانيات جيدة 

  12العولمة وتوجهاتهافيقصد به تقبل مواطني البلد لثقافة 

  :الدراسة الميدانية-ثانيا

 :منهجية الدراسة الميدانية-1

معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي في شـركات  قام الباحثان بإعداد استبانه لمعرفة  :أدوات جمع المعلومات -1-1

دراسـة وعـدد فقـرات كـل     دراسة حالة والية بسكرة تكونت األداة من مجموعة من محـاور ال  المساهمة الجزائرية

 شركات المسـاهمة  معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي في، 09أهمية تطبيق نظام المحاسبي المالي ). محور(مجال

كما تم اسـتخدام  ،  29المجموع الكلي 07إمكانية االلتزام بتطبيق النظام المحاسبي المالي  ، وسائل زيادة13 الجزائرية

  سي في جميع أسئلة االستبيانالخما likert مقياس ليكرت
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 :صدق وثبات االستبيان -1-2 

تم التحقق من صدق األداة من خالل عرض  االستبانة على مجموعة من األساتذة متخصصين في : صدق االستبيان -

المحاسبة ولهم خبرة طويلة في هذا المجال من جامعات جزائرية، وطلب منهم  إبداء الرأي حول فقـرات  االسـتبانة   

ذلك بحذف وتعديل واقتراح فقرات جديدة ومناسبة األداة لموضوع الدراسة، وبناء على مالحظات األساتذة تم تعـديل  و

  .أداة الدراسة

من اجل استخدام معامل ثبات لألداة تم استخدام معامل كرونباخ الفا من اجل تحديد االتساق الداخلي : ثبات االستبيان -

معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسـات  ، 0.745نظام المحاسبي المالي  أهمية تطبيق: لفقرات االستبانة

  ،0.874المجمـوع الكلـي   0.751 إمكانية االلتزام بتطبيق النظام المحاسبي المـالي  ، وسائل زيادة0.786 الجزائرية

  ةوتشير القيم الواردة أن األداة تتمتع بدرجة ثبات مناسبة وتفي بأغراض هذه الدراس

  : مجتمع الدراسة وعينتها -1-3

 66مكتب في والية بسكرة والتـي تحتـوى علـى     22تم إجراء الدراسة على مكاتب المحاسبة والبالغ عددها 

محاسب ومحاسبة تم  66ونظرا لقلة عددهم والبالغ . محاسب مقسمة إلى محاسب معتمد، محافظ حسابات،خبير محاسبي

اسـتبانه و بعـد     66توزيع االستبيانات على جميع أفراد الدراسة، وتم استعادةاستخدم أسلوب المسح الشامل حيث تم 

استبانات ليصبح  عدد االستبانات الصالحة لتحليل اإلحصائي عددها  6استبعاد االستبانات الغير الصالحة  والبالغ عددها 

 استبانه صالحة لتحليل اإلحصائي 60

يانات وترميزها بالطرق اإلحصائية المناسبة، وذلك باسـتخدام برنـامج   بعد جمع الب: أساليب التحليل اإلحصائي -1-4

فقد استخدم الباحث التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة،   ،spssالرزم اإلحصائية

  One  Semple T-test) (   للعينة الواحدة  tاختبار  تم استخدام.  ومعامل االرتباط بيرسون ومعادلة كرونباخ ألفا

  :تحليل نتائج الدراسة واختبار الفروض -2

 :وصف خصائص عينات الدراسة -2-1

  خصائص عينة الدراسة): 01(الجدول رقم

  %%%%  تكرار  المتغير

  العمر

  16.67  10  سنة 30اقل من 

  50  30  سنة 40- 31

  25  15  سنة 50- 41

  8.33  05  سنة 50اكبر من 

  الشهادة األكاديمية

  90  54  سليسان

  8.33  05  ماجستير

  1.67  01  دكتوراه

  الدرجة الوظيفية

  25  15  محاسب معتمد

  50  30  محافظ حسابات

  25  15  خبير محاسبي

  الخبرة المهنية

  16.67  10  سنوات 5اقل من 

  50  30  سنوات 10-06من 

  16.67  10  سنة 15-11من 

  16.67  10  سنة 16اكبر من 

  100  60  االجمالي

  SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج   :رالمصد
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-31، ،%16.67سنة بنسـبة  30أن الفئة العمرية موزعة كما يلي ، اقل من : من الجدول أعاله نالحظ ما يلي

كل أفراد العينة هم  ، كما يالحظ أن%8.33سنة بنسبة 50، أكبر من %25سنة بنسبة 50-41،  % 50سنة بنسبة 40

 10يساعد على قدرتهم على استيعاب  فقرات االستبانة، أن اغلب أفراد العينة تزيد خبرتهم المهنيـة عـن   جامعيين مما

سنوات وهذا مؤشر جيد  على ان أفراد العينة لهم خبرة كبيرة في مجال المحاسبة، أما المستوى الوظيفي فهـو مـوزع   

   %50حاسبي بنسبة، خبير م%50محافظ حسابات بنسبة% 25محاسب معتمد بنسبة: كالتالي

 :تحليل نتائج الدراسة -2-2

 أهمية تطبيق نظام المحاسبي المالي  - أ

  )أهمية تطبيق نظام المحاسبي المالي(المحور األولتحليل فقرات ): 02(الجدول رقم

االنحراف 

 المعياري
 المتوسط الحسابي

المالي  تطبيق نظام المحاسبي يعمل) أهمية تطبيق نظام المحاسبي المالي( المحور األول

 :على
 م.ر

 01 تلبية حاجيات المستثمرين من خالل توفير معلومات مالية أكثر شفافية 03.60 0.65

 02 تقديم صورة وافية عن الوضعية المالية للشركة من خالل استحداث قوائم مالية جديدة 03.00 0.68

 03 لقطاعيسمح بمقارنة القوائم المالية للشركة مع شركات أخرى لنفس ا 03.70 0.79

 04 .انسجام النظام المحاسبي المالي المطبق في الجزائر مع األنظمة المحاسبية العالمية  002.5 0.86

 05 يسهل عملية مراقبة الحسابات التي ترتكز على مبادئ محددة بوضوح 03.85 0.84

 06 االستجابة الحتياجات المستثمرين الحالية و المستقبلية 04.03 0.77

 07 إيصال المعلومات لمختلف األطراف المهتمة بالمعلومات المالية 04.10 0.80

 08  إنتاج معلومات محاسبية ذات جودة عالية 04.02 0.87

 09  زيادة ثقة المساهمين من خالل متابعة أموالهم في الشركة 02.40 0.81

 مجموع فقرات المحور الثاني 03.46 0.78

  SPSSعلى مخرجات برنامج من إعداد الباحث باالعتماد : المصدر

أهمية تطبيق نظام المحاسـبي  من المحاسبين المبحوثين يرون ) %64.2(إلى اتفاق) 02(تشير نتائج جدول رقم

تتمثل في إيصال المعلومات لمختلف األطراف المهتمة بالمعلومات المالية ويدعم ذلك الوسط الحسـابي البـالغ     المالي

وعلى الرغم من أن جميع المتغيرات ساهمت بايجابية في هذا المبـدأ إال  ) 0.80(وبانحراف معياري ) 04.10(قيمته  

والتي تنص على انسجام النظام المحاسبي المالي المطبق في الجزائـر مـع    (04)ال يتفقون حول الفقرة ) %78.3(أن 

، كما )0.86(حراف معياري وبان) 02.50(و يدعم ذلك الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته  . األنظمة المحاسبية العالمية 

والتي تنص على تقديم صورة وافية عن الوضعية المالية للشركة من ) %51.67(جاءت محايدة بنسبة (02)أن المتغير 

  )0.68(وبانحراف معياري ) 03.00(خالل استحداث قوائم مالية جديدة و يدعم ذلك الوسط الحسابي الذي بالغت قيمته 
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 :م المحاسبي المالي في المؤسسات الجزائريةمعوقات تطبيق النظا  - ب

 شركات المساهمةمعوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي في ( المحور الثانيتحليل فقرات  ):03(الجدول رقم

  )الجزائرية
االنحراف 

 المعياري

 المتوسط 

 الحسابي

  )معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الجزائرية( المحور الثالث

 
 م.ر

 10 عدم وجود بورصة لألوراق المالية 04.01 01.10

 11 عدم وجود إطار فكري عام للمحاسبة 04.05 01.12

 12 .ضعف أداء المؤسسات المالية التي تعتبر عنصرا فعاال في تحريك العمل بالنظام المحاسبي المالي 04.08 01.11

 13 قلة لمحاسبين المهنيين المؤهلين 04.17 0.95

 14 غياب الحاجة وعدم المقدرة على إعداد تقارير مالية رفيعة المستوى 04.13 0.83

 15 عدم تماشي القوانين الضريبية مع متطلبات النظام المحاسبي والمالي 04.00 0.87

 16 قلة  المدربين األكفاء والمتخصصين في إعطاء دورات حول النظام المحاسبي والمالي 04.07 0.72

  17  دم اهتمام المؤسسات الجزائرية بعقد دورات تدريبية حول النظام المحاسبي الماليع 03.60 0.93

  18  صعوبة اإلدراك بمفاهيم  وأهداف المحاسبة المالية 02.40 0.96

  19  عدم توفر المؤهالت العلمية الكافية للمحاسب الجزائري يعيق عملية تطبيق النظام المحاسبي المالي 03.45 0.89

  20  عدم توفر الخبرة المهنية للمحاسبين يعيق عملية تطبيق النظام المحاسبي المالي 03.50 0.87

  21  عدم كفاية أو قلة الموارد المالية التي تمكن الشركة من تدريب موظفيها حول تطبيق النظام المحاسبي المالي 03.75 0.69

 22  صعوبة تحديد القيمة العادلة لألصول الثابتة المادية 3.30 0.91

 مجموع فقرات المحور الثاني 03.73 0.85

  SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

التي تواجـه   معوقاتمن المحاسبين المبحوثين يرون من بين ال) %84.2(إلى اتفاق) 03(تشير نتائج جدول رقم

ويدعم ذلك الوسـط الحسـابي البـالغ قيمتـه       مؤهلينقلة لمحاسبين المهنيين التطبيق النظام المحاسبي المالي تتمثل في 

وعلى الرغم من أن جميع المتغيرات ساهمت بايجابية فـي هـذا المبـدأ إال أن    ) 0.95(وبانحراف معياري ) 04.17(

و يدعم . والتي تنص على صعوبة اإلدراك بمفاهيم  وأهداف المحاسبة المالية  (18)ال يتفقون حول الفقرة ) 71.5%(

جـاءت محايـدة   (22)، كما أن المتغير )0.96(وبانحراف معياري ) 02.40(ط الحسابي الذي بلغت قيمته  ذلك الوس

والتي تنص على صعوبة تحديد القيمة العادلة لألصول الثابتة المادية و يدعم ذلك الوسط الحسـابي  ) %71.80(بنسبة 

 )0.91(وبانحراف معياري ) 03.30(الذي بالغت قيمته 

 :إمكانية االلتزام بتطبيق النظام المحاسبي المالي وسائل زيادة -ج

  )وسائل زيادة إمكانية االلتزام بتطبيق النظام المحاسبي المالي( المحور الثالثتحليل فقرات  ):04(الجدول رقم

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

  )اليوسائل زيادة إمكانية االلتزام بتطبيق النظام المحاسبي الم( المحور الثالث

 
 م.ر

 23 تحسين  األعداد األكاديمي  لطالب المحاسبة في الجامعات الجزائرية 02.90 0.69

 24 تحديث مناهج المحاسبة في الجامعات الجزائرية بما يتوافق واالتجاهات العالمية 04.00 0.61

 25 لماليعقد ورشات عمل والقيام بأبحاث علمية ومناقشات بخصوص النظام المحاسبي ا 04.07 0.56

 26 إصدار قوانين تلزم بتطبيق النظام المحاسبي المالي 04.10 0.64

 27 حث الطالب وتوعيتهم بأهمية النظام المحاسبي المالي 02.50 0.68

 28 إصدار الكتيبات ومنشورات التي تخص النظام المحاسبي المالي 03.50 0.55

 29 دف إلى زيادة الوعي بأهمية النظام المحاسبي الماليضرورة إقامة المؤتمرات العلمية التي ته 03.75 0.54

 مجموع فقرات المحور الثالث 03.54 0.69

  SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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من المحاسبين المبحوثين يرون من بين وسائل زيادة إمكانيـة  ) %66.2(إلى اتفاق) 04(تشير نتائج جدول رقم

بيق النظام المحاسبي المالي إصدار قوانين تلزم بتطبيق النظام المحاسبي المالي ويدعم ذلك الوسط الحسابي االلتزام بتط

وعلى الرغم من أن جميع المتغيرات ساهمت بايجابية في هذا المبدأ ) 0.64(وبانحراف معياري ) 04.10(البالغ قيمته  

. على حث الطالب وتوعيتهم بأهمية النظام المحاسبي المالي والتي تنص  (27)ال يتفقون حول الفقرة ) %58.5(إال أن 

جـاءت  (23)، كما أن المتغيـر  )0.68(وبانحراف معياري ) 02.50(و يدعم ذلك الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته  

والتي تنص على تحسين  األعداد األكاديمي  لطالب المحاسبة في الجامعـات الجزائريـة و   ) %68.10(محايدة بنسبة 

  )0.69(وبانحراف معياري ) 02.90(عم ذلك الوسط الحسابي الذي بالغت قيمته يد

  :اختبار الفروض -2-3

  نتائج اختبار الفرضيات): 05(الجدول رقم

  مستوى داللة  الجدولية T قيمة  المحسوبة Tقيمة   المتغير

  21.60 أهمية تطبيق نظام المحاسبي المالي

1.671  

0.000  

 0.000  25.65  تزام بتطبيق النظام المحاسبي الماليوسائل زيادة إمكانية االل

 0.000  23.74  معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الجزائرية

  SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

 Tمـن قيمـة    اكبر)21.60،25.65،23.74(المحسوبة لجميع  المحاور Tنالحظ من الجدول أعاله أن قيمة 

  : أن، مما يعني 1.671الجدولية التي تساوي 

  .الجزائرية شركات المساهمةلتطبيق النظام المحاسبي المالي أهمية في -

 الجزائريةشركات المساهمة وجود معوقات تحد من تطبيق النظام المحاسبي المالي في -

 .الجزائرية شركات المساهمةفي  توجد وسائل وطرق  تؤدي إلى زيادة تطبيق النظام المحاسبي المالي-

 :خالصة ال

  :من خالل ما سبق تم التوصل إلى النتائج التالية: نتائج الدراسة

  :الجزائرية تتمثل في شركات المساهمةلتطبيق النظام المحاسبي المالي أهمية في  -1

  إيصال المعلومات لمختلف األطراف المهتمة بالمعلومات المالية

  حسابات التي ترتكز على مبادئ محددة بوضوحيسهل عملية مراقبة ال

  االستجابة الحتياجات المستثمرين الحالية و المستقبلية

  إنتاج معلومات محاسبية ذات جودة عالية

  :الجزائرية تتمثل فيشركات المساهمة توجد معوقات تحد من تطبيق النظام المحاسبي المالي في - -2

  حاسب الجزائري يعيق عملية تطبيق النظام المحاسبي الماليعدم توفر المؤهالت العلمية الكافية للم

  عدم توفر الخبرة المهنية للمحاسبين يعيق عملية تطبيق النظام المحاسبي المالي

  قلة لمحاسبين المهنيين المؤهلين

  عدم تماشي القوانين الضريبية مع متطلبات النظام المحاسبي والمالي

الجزائرية من  شركات المساهمةدة تطبيق النظام المحاسبي المالي في توجد وسائل وطرق  تؤدي إلى زيا- -3 

  بينها

  إصدار قوانين تلزم بتطبيق النظام المحاسبي المالي

  عقد ورشات عمل والقيام بأبحاث علمية ومناقشات بخصوص النظام المحاسبي المالي
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  ظام المحاسبي الماليضرورة إقامة المؤتمرات العلمية التي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الن

  :من خالل نتائج الدراسة وقف الباحثان على بعض التوصيات نذكر منها ما يلي :توصيات الدراسة

متطور لمهنة المحاسبة من خالل عقد الندوات والمؤتمرات المحاسبية لتعميق تطبيق النظـام   خلق إطار مهني-

  .طبيقهالمحاسبي المالي، و كذا من أجل التعرف على أهم مشكالت ت

  .تنظيم دورات تدريبية للمحاسبين حتى يصبحوا قادر ين على تطبيق النظام المحاسبي المالي -

  .تفعيل دور مكاتب المحاسبة لتلتزم الشركات في الجزائر بتطبيق النظام المحاسبي المالي -
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