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المشرف    األستاذ إلىالص التقدير واالحترام  بجزيل الشكر واالمتنان وخ  فـأتقدمبعد    أما
  رغم انشغاالته والتزاماته الكبيرة  مجوداتهعجيلة محمد على كل    األستاذ

والزمالء الذين ساعدوني في    األساتذةكل  واالمتنان  إلى    بفـائق الشكر  أتقدمكما  
  انجاز هذه الدراسة
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     :الملخص

ا اجلزائر على مهنة احملاسب  احملاسبية اليت اإلصالحاتمعرفة فعالية  إىلدف هذه الدراسة    قامت 
انعكاسات تطبيق النظام ما هي : تتمحور حول إشكاليةلة حتديد سبل تطويرها، من خالل ع حماو املعتمد م

ه املهنة من وجهة نظر احملاسبني ذهي متطلبات تطوير ه وما احملاسيب املايل على مهنة احملاسب املعتمد يف اجلزائر؟
على اجلزائر تبين وتطبيق النظام احملاسيب العاملية خاصة منها  املالية واحملاسبية، فرض  تففي ظل التطورا املعتمدين؟

وقد كان لتطبيق هذا النظام ، IAS/IFRSاملايل يف خطوة منها حنو حتقيق التوافق مع املعايري احملاسبية الدولية 
عدة انعكاسات وآثار على خمتلف جوانب البيئة احملاسبية اجلزائرية من أمهها  مهنة احملاسب املعتمد، سواء تعلق 

   .جلانب التنظيمي هلا أو جبانب املمارسة احملاسبية هلااألمر با
وبعد التطرق إىل خمتلف املفاهيم النظرية للدراسة قمنا بإجراء دراسة ميدانية على عينة من املهنيني 

تقييم واقع مهنة احملاسب املعتمد يف ظل واملقابلة، بغية  نباستخدام أدايت االستبيا غالبيتهم حماسبني معتمدين
  .من وجهة نظرهمذه املهنة النظام احملاسيب والوصول إىل متطلبات تطوير ه تطبيق

 اسبتوافق بني تنظيم مهنة احملهناك  أن إىلوبعد حتليل ومناقشة النتائج واختبار الفرضيات مت التوصل 
لكن سب املعتمد يف تسهيل مزاولة مهنة احملا، كما ساهم تطبيقه وتطبيق النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر املعتمد

حتقيق املتطلبات  ينبغيملهامه  تأديته أثناءحديات اليت مازلت تواجه احملاسب املعتمد تتبقى هناك جمموعة من ال
  .املواجهتهالضرورية 

  .حماسب معتمد، مهنة حماسبة، نظام حماسيب مايل، إصالح حماسيب، معايري حماسبية دولية :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
 The aim of this study to know the effectiveness of the accounting reforms 
undertaken by Algeria on the profession of certified accountant with an attempt 
to identify ways to develop, through the problem centerd on: What are the 
implications of the application of the financial accounting system on the 
profession of certified accountant in Algeria? What are the requirements for the 
development of the profession from the viewpoint of the accountants?In the 
light of global developments, especially financial, accounting, impose on 
Algeria, the adoption and application of financial accounting system in a step 
toward compliance with international accounting standards IAS/IFRS, it was the 
application of this system several reflections and effects on various aspects of 
the Algerian accounting environment, the most important of the profession of 
certified accountant, whether it is the organizational aspect or side of the 
accounting practice.  

After discussing the various theoretical concepts of the study we 
conducted a field study on a sample of professionals, mostly certified 
accountants using the Scandisk and Defrag utilities questionnaire meering, in 
order to assess the reality of the profession of certified accountant under the 
application of the accounting system and access to the requirements of the 
development of the profession from their viewpoint. 

After analysis and discussion of the results and test the hypotheses been 
reached that there is a consensus between the Organization of the legal 
profession certified accountant and application of financial accounting system in 
Algeria, and contributed to its application in facilitating the profession of 
certified accountant, but there remains a group of challenges that still face 
certified accountant while performing work should achieve the necessary 
requirements for them. 
Keywords: Certified Accountant, the profession of accounting, financial 
accounting system, accounting reform, international accounting standards.  
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 مقدمة
 

 أ 
 

  توطئة: أوال

، االجتماعية والسياسية اليت شهدها العامل عرب التاريخ تطورت مهنة ، املاليةديةيف ظل التطورات االقتصا
تلعب دورا مهاما ملا توفره من خدمات ومعلومات مهمة وقيمة لذوي املصاحل فقد انتقلت من  وأصبحتاحملاسبة 

ا، لذلك فقد بالبيئة ا وتأثريها لتأثرهاذلك التطور كان نتيجة  .نظام معلومات إىلجمرد مسك الدفاتر  حمليطة 
اهتمت الدول ومند نشوء هذه املهنة بالقواعد واملمارسات احملاسبية من خالل خمتلف القواعد والتشريعات 

  . والقوانني املنظمة هلا

ا واليت تتالءم  تضعفقد كانت كل هيئة يف كل دولة  نه أ إذبيئتها احملاسبية، مع القواعد احملاسبية اخلاصة 
واعد حماسبية مشرتكة علمية جيرى تطبيقها من قبل مزاويل املهنة، والذي انعكس يف الفروق مل تكن هناك ق

  .وضع قواعد حماسبية مقبولة قبوال عاما إىلواالختالفات بني املمارسات احملاسبية بني دول العامل، مما زاد االهتمام 

يعرف مبعايري احملاسبة  أصبح وقواعد ملهنة احملاسبة نتج عنها ما أسساجلهود نتصب على وضع  فبدأت
توحيد املبادئ احملاسبية على مستوى  إىلمعايري التقارير احملاسبية فيما بعد اهلادفة  إىلالدولية و اليت استبدلت 

العوملة _ جل توفري قاعدة واحدة لقراءة القوائم املالية يف خمتلف دول العامل  جتاوبا مع متطلبات املرحلةأالعامل من 
   .تطويرها بشكل عام والضوابط اليت تقوم عليها بشكل خاص إىل أدىمما  ،_وأثارها

 اإلصالحوسعيا وراء مواكبة متطلبات العوملة املالية واحملاسبية باشرت العديد من دول العامل عمليات 
ل هيكل املمارسات احملاسيب واليت تباينت بني التبين الكلي والتكييف اجلزئي للمعايري احملاسبية الدولية باعتبارها متث

 جذرية إصالحاحملاسبية، وتعد اجلزائر كغريها من تلك الدول اليت اخنرطت يف هذا املسار باعتمادها سياسة 
تبين نظام حماسيب جديد يتوافق واملتطلبات  اليت فرضتها البيئة احملاسبية الدولية، يف  إىللنظامها احملاسيب، ترمي 

ين النظام بولقد كللت اجلهود بت. اسبية يف اجلزائر من املمارسات الدوليةخطوة منها حنو تقريب املمارسات احمل
  .2010ودخوله حيز التطبيق ابتداءا من جانفي  2007احملاسيب املايل سنة 

  11- 07الذي يتوافق مع املعايري احملاسبية الدولية مبوجب القانون اجلزائري  تطبيق لنظام احملاسيب املايل إن
قريب املمارسات احملاسبية ملهنة احملاسبة مع توجيهات املعايري احملاسبية الدولية مما انعكس ومن كان خطوة مهمة لت

ا، فقد مست   إصدارمهنة احملاسب املعتمد من خالل  اإلصالحاتدون شك على تنظيم مهنة احملاسبية 
وحمافظ احلسابات واحملاسب  املتعلق باخلبري احملاسيب 01-10القانون  أمههاجمموعة من القوانني والتشريعات 
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يواكب التطورات احلاصلة، هذا القانون يعد الذي مل  08-91بدل القانون   2010املعتمد  الصادر يف جوان 
هيكلة املنظمات  إعادةمهنة احملاسب املعتمد، وكذا   بأداءاملهنية املتعلقة  اإلرشاداتجاء بعدة تغيريات مشلت 

ا األموركيفية التسجيل وااللتحاق و غريها من املهنية املشرفة عليه، فضال عن     . املرتبطة 
  اإلشكالية: ثانيا

؟وماهي  في الجزائر  ما هي انعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على مهنة المحاسب المعتمد
  ه المهنة من وجهة نظر المحاسبين المعتمدين؟ذه  تطويرمتطلبات  

  :ئلة الفرعية التالية انطالقا من هذه اإلشكالية ميكن طرح األس
 هي  خصائص تنظيم مهنة احملاسبة يف اجلزائر؟ ما 
  ما هي ارتباطات احملاسبة يف اجلزائر حنو املعايري احملاسبية الدوليةIAS/IFRS؟ 
 هي آثار تطبيق النظام احملاسيب املايل على مهنة احملاسب املعتمد؟ ما 
 احملاسيب املايل اجلزائري؟ واقع مهنة احملاسب املعتمد يف ظل تطبيق النظام ما  
  الفرضيات: ثالثا

  : الفرضيات التالية  من خالل اإلشكالية املطروحة ميكن تقدمي 
  :الفرضية الرئيسية األولى

  .وتطبيق النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر املعتمد اسبيوجد توافق بني تنظيم مهنة احمل
  :تتفرع إىل

  .اعد احملاسب املعتمد على أداء مهامهالقوانني و التشريعات احلالية تس - 1
  .اهليئات املشرفة على مهنة احملاسب املعتمد هلا أثر على مهنة احملاسب املعتمد - 2
 .التكوين احلايل للمحاسب املعتمد يتوافق مع متطلبات تطبيق النظام احملاسيب املايلالتعليم و  - 3

  :الفرضية الرئيسية الثانية
  . املايل يف تسهيل مزاولة مهنة احملاسب املعتمد يف اجلزائرساهم تطبيق النظام احملاسيب

  :الفرضية الرئيسية الثالثة
  .تطبيق النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر عندحتديات عدة مهنة احملاسب املعتمد  تواجه
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   دراسةاختيار ال  مبررات  : رابعا
  :هي  ة ذاتي لعدة اعتبارات موضوعية و أخرى الدراسةيرجع اختيار هذا 

 ا؛ واإلصالحاتمهنة احملاسب املعتمد يف البيئة احملاسبية اجلزائرية  أمهية  اليت شهد
 الراهنة باجلزائر؛ واملالية ارتباط الدراسة باألوضاع االقتصادية 
 ال  و قدرة الوصول إىل املعلومات اخلاصة به من خالل املراجع املتنوعة إمكانية  ؛البحث يف هذا ا
 صية يف دراسة هذا املوضوع  و البحث فيهالرغبة  الشخ. 

  الدراسةأهمية  : خامسا
 هو األمهيةزاد هذه  ماو  ،مهنة احملاسب املعتمد يف االقتصاد اجلزائريمن أمهية  الدراسة هتنبع أمهية هذ 

 دولية احلاصلةال التطوراتصا ملواكبة ها البيئة احملاسبية اجلزائرية عموما و مهنة احملاسبة خصو التغيريات اليت تشهد
   .بغية تطويرها
 يالضرور على مهنة احملاسب املعتمد كان من  انعكاساتعدة له النظام احملاسيب املايل  إىل لفإن لالنتقاو من هنا 

مع يف جمال احملاسبة  انطالق عملية اإلصالح والتطبيق من  سنواتتقييم واقع هذه املهنة بعد عدة  بعملية  القيام
  . متطلبات تطويرها جيت تواجهها ومن مث استنتا حتديد التحديات ال

   الدراسةأهداف  : سادسا
احملاسبية اليت قامت  اإلصالحات يف التعرف على مدى فعالية من هذه الدراسة يتمثل  األساسيإن اهلدف 

فصيلية الت األهداف، أما وحتديد سبل تطويرها يف ظل املستجدات احلالية ا اجلزائر على مهنة احملاسب املعتمد
  :تتمثل يف ف

  تشخيص واقع مهنة احملاسب املعتمد يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل؛حماولة 
  تطبيق النظام احملاسيب املايل على مهنة احملاسب املعتمد؛ أثارالتعرف على 
 ؛مهامه أدائه أثناءاحملاسب املعتمد  تواجهخمتلف املشاكل والتحديات اليت  ىالتعرف عل 
  الظروف  ظل  مهامه يف أداءتساعد احملاسب املعتمد على  جمموعة من املتطلبات اليت إىلالوصول

 .املعاصرة
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  المنهج المتبع  : سابعا
دف  أهداف الدراسة،  إىلصحة الفرضيات املتبناة والوصول  إثباتانطالقا من التساؤالت املطروحة و 

هنة احملاسبة فاهيم اخلاصة مبامل إىلالتطرق  متراسة النظرية لدففي ا  ،اعتمدنا يف حبثنا هذا املنهج الوصفي التحليلي
 إىلالتطرق و كذا  معايري حماسبية الدولية والنظام احملاسيب املايل إىل التطرق إىل، باإلضافة واحملاسب املعتمد

لتارخيي من ، كما مت االعتماد على املنهج اانعكاسات تطبيق النظام احملاسيب املايل على مهنة احملاسب املعتمد
  .خالل تتبع مراحل تطور احملاسبة ومهنة احملاسب املعتمد يف اجلزائر

تقييم واقع مهنة احملاسب من نتمكن  حىت امليدانيةيف الدراسة  واملقابلة االستبيانأدايت  و اعتمدنا  على
  .وحتديد متطلبات تطويرها املعتمد يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل

  السابقة    الدراسات: ثامنا
النظام المحاسبي للمؤسسات الجزائرية في    إصالح أهمية): 2004(مداني بن بلغيت  دراسة  - 1

  - بالتطبيق على حالة الجزائر–التوحيد الدولية    أعمالظل  
بعني  األخذالنظام احملاسيب للمؤسسات يف اجلزائر مع  إصالحمعاجلة موضوع  إىلدف هذه الدراسة 

  اإلصالحهذا  أمهيةتدور حول مدى  إشكالية، من خالل الدولينيوالتوافق احملاسبني  التوحيد أعمالاالعتبار 
  .والسبل الكفيلة بتفعيله ليتالءم مع الواقع االقتصادي اجلديد للجزائر

الدراسة  إىلوبعدما قام الباحث باستعراض تارخيي وعرض املفاهيم النظرية للمحاسبة، انتقل الباحث 
دان احملاسيب يف اجلزائر من خالل سلسلة لقاءات وحوارات قييم واقع وخصوصيات امليامليدانية كمحاولة لت

وخلصت النتائج يف األخري . عينة الدراسة أفرادفرد من  90اليت مت توزيعها على  واستقصاء باستخدام االستبانة
  .إىل إدراك قوي وإمجاع كبري حول أمهية إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف اجلزائر

    Shawki M.Farag)2009(دراسة  - 2

The accounting profession in Egypt: Its origin and development 

أصلها وتطورها: مهنة المحاسبة في مصر  

النظر الالزمة لفهم  وجهاتهنة احملاسبة يف مصر مع تقدمي مراجعة تطور م إىلهدفت هذه الدراسة 
وتقييم املشهد املعاصر والعوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت عليها وعلى تطورها يف كل مرحلة من 
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ا خالل الفرتة  الثالثاملراحل  وقد جاءت الدراسة يف شكل سرد تارخيي لظهور ، )2008- 1883(اليت مرت 
  .مهنة احملاسبة يف مصر باالعتماد على املراجع املختلفةوتطور 

ضرورة تطوير نظام التعليم احملاسيب، حاجة احملاسبني خاصة : وقد توصلت الدراسة على عدة نتائج أمهها
حديثو التخرج إىل التدريب املهين وتطوير الدور املهين للجمعيات املهنية ذات العالقة باحملاسبة وتدقيق احلسابات، 

ما ينبغي على مهنة احملاسبة توقع املتغريات يف الوقت املناسب من اجل االستجابة لالحتياجات املتغرية ك
   . للمجتمع

  & LEKA (Gjoni) Brikena  SHKURTI (Perri) Rezarta) 2010(دراسة  - 3 
DEVELOPMENT OF THE ACCOUNTING PROFESSION IN  ALBANIA IN THE 
NEW ERA OF MARKET ECONOMY 

  تطوير مهنة المحاسبة بألبانيا في مرحلة جديدة القتصاد السوق
 اقتصاد ألبانيا حتول منذ احملاسبة مهنة شهدت اليت التطورات أهم هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على 

 .تعرب حتديات ملهنة احملاسبة يف ألبانيا اليت العوامل، بالرتكيز على أهم مفتوح اقتصاد إىل مغلق اقتصاد من
 إعداد  يف واالجتاه إىل العوملة التكنولوجية اإلبداعاتب  ةتوصلت الدراسة إىل أن أهم هذه العوامل مرتبطو 

 احملددة االحتياجات لتلبية خمصصة جمال احملاسبة  يف الربجميات  بدأ تطويرلذلك   واملالية، ةباحملاسب التقارير
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا جمال يف  اسبنياحمل ختصص يف التدريبات حجم تزايد و ألبانيا يف للشركات

 البيئة يف كبريا تغري مث إحداث .املالية واحملاسبية التقارير إعداد عوملةلتطوير مهنة احملاسبة  وحتقيق التوافق مع  
  2008م، ومت تطبيقها يف عا 2006عام يف  ألبانيا يف جديدة وطنية حماسبية معايري ألبانيا بوضع  يف احملاسبية

، بسبب عوامل تقنية ترتبط %100املالية، ومل يتم التنفيذ بنسبة  التقارير يف إعداد  الدولية عايريبامل االلتزاممع 
 الوطنية احملاسبية املعايري  مبعايري نفسها من ناحية التطبيق واملمارسة، وعوامل بريوقراطية من أمهها التأخر يف نشر

 .اجلديدة

 أثر قـانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في تطوير األداء : )2013(ندراسة الفـاتح األمي- 4
   العلمي والمهني في السودان

  هذه الدراسة دور قانون تنظيم مهنة احملاسبة واملراجعة يف تطوير االداء العلمي واملهين يف تناولت 
به وجود قانون لتنظيم مهنة  يف الدور الذي ميكن أن يساهم بشكل أساسي وتركزت مشكلة الدراسة السودان،
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وجود قانون : األداء العملي والعلمي، وبناءا على ذلك مت وضع الفرضيات التالية حتسنباملراجعة واحملاسبة يف 
توجد عالقة بني وجود  ،السودان يساهم يف تطوير األداء األكادميي يف احملاسبة لتنظيم مهنة احملاسبة واملراجعة يف

واملراجعة وتطوير األداء املهين للمحاسبني واملراجعني؛ هناك مبادئ ومهام متسقة جيب  اسبةقانون لتنظيم مهنة احمل
من خالهلا جملس يتمكن إىل تقدمي حماولة منها  هدفيف  ، جملس مهين للمحاسبة واملراجعة استيفائها من قبل كل

لحة العامة واحملدد يف دستور االحتاد اليت تصب يف حتقيق املص تنظيم مهنة احملاسبة واملراجعة من حتقيق أهدافه
وجود قانون : لعديد من النتائج أمههاإىل اوقد خلصت الدراسة  ،الدويل للمحاسبني واليت تعىن بتطوير األداء املهين

إن التطوير املهين املستمر تستوجب البيئة  ،احملاسبة واملراجعة يساعد يف تطوير األداء األكادميي واملهين لتنظيم مهنة
باجلامعات على برنامج التعليم  ذةاألساتبضرورة تبين برنامج لتدريب الباحث ولقد أوصى .فيها احملاسب ليت يعملا

والدوريات  النشرات وإصدارؤسسات التعليم العايل كادمييا للعمل مبأاحملاسيب، تشجيع احملاسبني املهنيني املؤهلني 
  .وليةمن معايري حملية ود إصدارةبكل ما يتم  ةالتعريفي

متطلبات مهنة المحاسبة  في الجزائر في  ): 2014(دراسة سليمان بلعور، عبد القـادر قطيب- 5
والمهتمين    نكاديمييألادراسة ميدانية على عينة من  –ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي  
  - والعاملين في مجال المحاسبة والمالية

 ,IAS, IFRS)دور معايري احملاسبة الدولية امللتقى الدويل حول جاءت هذه الدراسة يف إطار أشغال 

IPSAS) ة ورقلة، يف تفعيل أداء املؤسسات واحلكومات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامع
وقد هدفت إىل تقييم تطبيق النظام احملاسيب املايل وأثره على مهنة احملاسبة ومعرفة  .2014نوفمرب  25- 24يومي 

هذه املهنة بشكل فعال، من خالل البحث يف إشكالية تتمحور حول متطلبات  ةظروف املساعدة ملزاولالعوامل وال
  .مزاولة مهنة احملاسبة يف اجلزائر يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل

وأساتذة يف جمال احملاسبة بتوزيع  واألكادميينيولتحقيق ذلك قام الباحثان بدراسة ميدانية مشلت املهنيني 
استمارة على أفراد العينة، و توصل الباحثان يف األخري إىل أن تطبيق النظام احملاسيب املايل املستمد من املعايري  39

احملاسبية الدولية يواجه عدة حتديات تتعلق بشروط ومستلزمات التطبيق اجليد له وتنظيم مهنة احملاسبة يف اجلزائر، 
ة احملاسبة يف اجلزائر بشكل أفضل، ليوصي الباحثان يف األخري بضرورة مما جيعل تطبيقه ال يساعد على مزاولة مهن
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إجراء إصالحات سريعة ودقيقة متس األنظمة القانونية، التكوينية، املالية، تنظيم مهنة احملاسبة وإصالح منظومة 
  .التكوين والتعليم احملاسيب من اجل توفري مناح مالئم لتطبيق النظام احملاسيب املايل وتثمينه

  autre  Ibrahim Adagye DAUDA &) 2015(دراسة  - 6
Threats and Challenges to Accounting Profession: A Draw Back to the 
Development of Accounting Practices in Nigeria 

  نيجيريا في المحاسبة مهنة تطوير تواجه التي والتحديات التهديدات
 لتحقيق .نيجرييا يف احملاسبة مهنة تواجه اليت التحديات و هديداتالت  حتديد إىل الدراسة هذه  دف

 و والتحديات التهديدات  بني العالقة لتحديد  تربيع كاي إحصائية باستخدام فرضيات ثالث اختبار مت ، ذلك
 نيجرييا يف بةاحملاس جمال يف الرئيسية الفاعلة اجلهات نظر وجهة من نيجرييا يف احملاسبة مهنة تطوير التابع املتغري
 108 من عينة باستخدام البيانات مجع مت املنظمني،  و املهنيني واحملاسبني األكادمييني احملاسبني تشمل واليت

 على  تؤثر الواقع يف اليت والتهديدات التحديات و  احملاسبة مهنة بني عالقة وجود أن النتائج  أظهرت  مفردة،
 .احملاسبة مهنة مستقبل أمام عقبة تكون أن ميكن والتحديات ديداتالته هذه أن إىل الدراسة وخلصت تطورها
 باملعرفة النظريات والنهوض  تطوير  على بالعمل املهنيني واحملاسبني األكادمييني على ضرورة التزام الدراسة وتوصي

 مهنة ممارسة قواعد ضعو  يف واإلخالص باملوضوعية  االلتزام املنظمني وعلى  امليدانية بالدراسات احملاسبية والقيام
  .احملاسبة

واقع تطوير مهنة المحاسبة في ظل عملية اإلصالح المحاسبي   ):2015(فيروز خويلدات  دراسة  - 7
  2010-2015.تحليلية تقييمية خالل الفترة   دراسة –في الجزائر  

 –اجلزائر  واقع تطوير مهنة احملاسبة يف ظل عملية اإلصالح احملاسيب يف" تناولت هذه الدراسة موضوع 
تقييم واقع مهنة  إىلمن خالهلا   الباحثة واليت هدفت 2010-2015"حتليلية تقييمية خالل الفرتة  دراسة

وحىت يومنا هذا، من أجل معرفة  10-01من عملية إصالحها منذ صدور القانون  احملاسبة بعد مخس سنوات
ل تطوير مهنة احملاسبة ضمن إطار عملية وحماولة وضع تصور متكامل لسب املشاكل والتحديات اليت تواجهها

تتمحور حول مدى استجابة مهنة احملاسبة لعملية  اإلصالح احملاسيب، وذلك من خالل معاجلة إشكالية أساسية
  .اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر
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حتقيق ذلك وبعد استعراض اإلطار النظري للدراسة  قامت الباحثة  بإجراء دراسة ميدانية مت ومن أجل 
واألكادمييني املهتمني باملهنة، ومن خالل حتليل البيانات اليت مت  استبيان على عينة من املهنيني 80 الهلا توزيع خ

إىل أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني تطوير مهنة  احلصول عليها واختبار فرضيات الدراسة مت التوصل
األمهية املعنوية لتنظيم مهنة احملاسبة مقارنة باألمهية  تربز احملاسبة وعملية إصالح مهنة احملاسبة يف اجلزائر، حيث

لألداء العلمي واملهين للمحاسبني على تطوير  غري املعنوية لدور اهليئات احملاسبية املهنية؛ والتأثري املعنوي السليب
  .مهنة احملاسبة يف اجلزائر

   Svetlana N. Karelskaia  & autre )2016( دراسة- 8
DEVELOPMENT OF THE ACCOUNTING PROFESSION ILLUSTRATED BY THE 
HISTORY OF RUSSIAN ACCOUNTING  SOCIETIES 

    المهنة تاريخ على بناءا  روسيا في  المحاسبة مهنة تطوير
 البلد هذا يف احملاسبة ملهنة احلايل الوضع لفهم روسيا يف احملاسبة ملهنة حتليل إجراء إىل الدراسة هذه دف

  ،املهنة هلذه العاملي التنظيم و املعايري مع توافقال مدى ملعرفة الدراسة دف كما . املستمرة التطورات مع خاصة
 اخلطوات إىل والوصول  املهنة هذه تطوير صعوبة إىل أدت  اليت الكامنة األسباب ديدتحل حماولة الدراسة ذههف

 بشكل احملاسبة مهنة إلصالح املماثلة واالجتماعية التجارية البيئة ذات البلدان وغريها روسيا يف اختاذها ينبغي اليت
   .فعال

 ، مهين جمال يف اإلصالحات تنفيذ صعوبة إىل التوصل مت  روسيا يف  حملاسبةا مهنة تاريخ  حتليل عند   
 منوذج اماستخد ينبغي لذلك روسيا  يف احملاسبة مهنة تنظيم يف الدولة تدخل وزيادة املهنية  اجلمعيات فعالية لعدم

 أساس على وضعتواليت  - املهنية اجلمعيات ستكون  النموذج هذا ضمنو  ،صواخلا العام القطاعني بني  خمتلط
 يف شفافة قواعد أساس على البعض بعضها مع ستتعاون اليتو  الدولة جانب إىل فعال مهين دور هلا - صحيح
 يف تواجهها اليت صعوباتال على والقضاء املهنة، تطوير على قادراً  النموذج هذا سيكونكما   .احملاسبة مهنة تنظيم
  .فعالية أقل  بريطانيا يف احملاسبة  منوذج أن مع فرنسا  يف احملاسبة ملهنة املختلط التنظيم جتربة جناح ضوء
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واقع الممارسة المهنية للمحاسبة والتدقيق قي  ) 2017(مخفي  أميندراسة سليمة بن نعجة،  - 9
  - 01- 10والقـانون   08- 91ارنة للقـانون  دراسة مقـ–الجزائر  

تتمحور حول التطورات اليت عرفتها مهنة احملاسبة والتدقيق يف اجلزائر  إشكاليةجاءت هذه الدراسة ملعاجلة 
دف دراسة تنظيم مهنة احملاسبة يف اجلزائر يف ظل القانون 01-10يف ظل القانون  من  وذلك 10-01، 

ا املهنة وبعرض حمتوى مشروع القانون  املراحل التارخيية أهمخالل تتبع  املتعلق مبهن اخلبري  01-10اليت مرت 
، 08-91االختالفات بينه وبني القانون  أهم إىلاحملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد و كذا التطرق 

جة لوجود عدة مشاكل  بإصالح مهنة احملاسبة كان نتيقيام احلكومة اجلزائرية  أن األخري إىلالباحثان يف  ليستخلص
ا القانون  كان اهلدف منها تطوير مهنة احملاسبة والتدقيق   01-10كانت تعاين منها، فاإلصالحات اليت جاء 

  .يف اجلزائر مبا يتماشى واملستجدات املعاصرة

واقع مهنة المحاسبة في الجزائر  ) 2018افريل  (دراسة بلعور سليمان، قطيب عبد القـادر  - 10
  .لنظام المحاسبي الماليفي ظل تطبيق ا

مزاولة مهنة احملاسبة يف اجلزائر يف ظل تطبيق  ومتطلباتهذه الدراسة حول حتديات  إشكاليةمتحورت 
دفالنظام احملاسيب  اليت تشهدها  التحوالتالوقوف على التحديات اليت تواجهها مهنة احملاسبة يف ظل  املايل، 
قع اها يف ظل هذا الوضع اجلديد، ولتحقيق ذلك قام الباحثان بدراسة الو املتطلبات اليت حتتاج إىلاجلزائر للوصول 

مهنة احملاسبة يف ظل تطبيق القانون  تنظيم آلياتاسيب يف اجلزائر من خالل تقييم عناصر البيئة احملاسبية وكذا احمل
10-01.  

عض الطلبة يف جمال وب واألكادميينيمث قاما بدراسة ميدانية باستخدام االستبيان الذي وجه للمهنيني 
من خالل حتليل نتائج االستبيان املتمثلة يف تقييم ممارسة مهنة احملاسبة يف ظل تطبيق النظام  رليظه. ةاحملاسبة واملالي

 إىلحلول ومتطلبات تؤدي  إىلتؤثر سلبا على مستقبل املهنة للوصول  ومعوقاتبتحديات  وتأثرهااحملاسيب املايل 
  .بني كل من عملية التبين والتطبيق ومزاولة مهنة احملاسبة بشكل مالئمد خلل كبري للمهنة، وجو  أفضلممارسة 
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كما استخلص الباحثان وبناءا على أراء املستجوبني جمموعة من التحديات اليت حتول دون تطبيق النظام 
عة من املتطلبات لنجاح احملاسيب املايل وامتهان احملاسبة يف اجلزائر، األمر الذي تطلب األخذ بعني  االعتبار جممو 

   .تطبيق النظام احملاسيب املايل ومزاولة مهنة احملاسبة يف اجلزائر

مدى مساهمة تطبيق النظام  ) 2018جوان  (مدفوني، عبد الحليم سعيدي    ةدراسة هند- 11
  - دراسة عينة من المؤسسات–المحاسبي في تحسين الممارسة المحاسبية للمؤسسات االقتصادية  

تسليط الضوء على واقع العمل احملاسيب بعد دخول النظام احملاسيب املايل حيز  إىل اسةدف هذه الدر 
تبحث يف مدى مسامهة تطبيق النظام احملاسيب املايل يف حتسني   إشكاليةوذلك من خالل  2010 ةالتطبيق سن

  .املمارسة احملاسبية لدى املؤسسات االقتصادية

 إجراءمؤسسة، ركزا فيها على  38شافية لعينة مكونة من ولتحقيق ذلك قام الباحثان بدراسة استك
املاما باجلانب احملاسيب وتطبيق  واألكثر الرئيسينياحملاسبة واملالية بصفتهم املعنيني  أقساممقابالت مع فئة رؤساء 

  .مرجعية النظام احملاسيب املايل

مسامهة تطبيق النظام  من املؤسسات ترى %74نسبته  ما أن إىل األخريولقد توصلت الدراسة يف 
من املؤسسات ترى بان  %61ما نسبته  أناحملاسيب املايل يف رافع كفاءة العمل احملاسيب بدرجة مرتفعة، يف حني 

  .والعمليات املالية يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل قليلة السهولة األحداثعن واقع  اإلفصاح

    Awwad Alnesaf &  Ahmad Al-Omari )2018(دراسة  - 12
Exploring the development of the accounting profession in Kuwait:  an 
institutional work analysis  

 تطوير مهنة المحاسبة في الكويت دراسة استكشافية
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على تطوير مهنة احملاسبة يف الكويت من خالل دراسة متطلبات التطوير 

 العوامل املرتبطة خبلق واحلفاظ على التطوير والعوامل املرتبطة بالتحديات اليت تواجه التطوير، مت واملتمثلة يف
استخدام دراسة وصفية من خالل دراسة بيئة العمل املؤسسية عن طريق املقابالت وحتليل الوثائق جلمع معلومات 

توصلت الدراسة إىل أن العوامل السياسية، . مهنة احملاسبة يف الكويت عن متطلبات بيئة العمل املؤسسية لتطوير
التقنية والثقافية جلميع الفاعلني يف مهنة احملاسبة سواء كانت بشكل فردي أو مجاعي هلا دور يف خلق واحلفاظ 
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كما توصلت الدراسة أن ألهم التحديات اليت تواجه مهنة احملاسبة .  وعرقلة التطوير يف مهنة احملاسبة يف الكويت
تدريب وعدم فعاليته يف بيئة العمل املؤسسية، باإلضافة إىل سيطرة بعض الفاعلني يف مهنة احملاسبة  هو رفض ال

ا   .على عملية التطوير  وكذلك حتكم العامل السياسي يف متطلبات بيئة العمل وحتديا
متطلبات تطوير الممارسات المحاسبية في  ) 2019(دراسة سحنون بونعجة، نبيل بوفـليح  - 13

  .ر في ظل تبني المرجعية المحاسبية الدوليةالجزائ

سبل تطوير املمارسة احملاسبية وفقا ملتطلبات املرجعية احملاسبية  إشكاليةجاءت هذه الدراسة ملعاجلة   
اخلطوات  أهمالضوء على  إلقاء إىلاحملاسيب يف اجلزائر، و اليت هدف الباحثان من خالهلا  اإلصالح الدولية يف ظل
ال احملاسيب لتحقيق نقلة نوعية فيما خيص املمارسات احمللية اجلزائرية اليت انتهجتها  السلطات اجلزائرية الوصية يف ا

التوافق بني املمارسات احملاسبية يف البيئة  لتحقيقالسبل املمكنة  أهم إىلعلى الصعيد الدويل، للوصول  ايقابلهوما 
  .الدوليةاجلزائرية وتقريبها من املستجدات 

حدث أاحملاسيب دور بارز يف تغيري واقع املمارسة املهنية يف اجلزائر، فقد   لإلصالح أنلباحثان ويرى ا  
ثورة يف الفكر احملاسيب يف البيئة االقتصادية  - الذي جاء استجابة للمتطلبات الدولية-النظام احملاسيب املايل  إصدار

 ميادينعلى خمتلف  اإلصالحاتيف اجلزائر، فقد جتلت على باقي مكونات مهنة احملاسبة  التأثري إىل أدتاجلزائرية 
  .احملاسبة والتدقيق

املعايري احملاسبية  مستوىهذا التحول يشهد صعوبة مواكبة التطورات احلاصلة على  أن ى الباحثانكما ير 
ر الذي يستوجب دميومة واستمرارية تغيري املعايري احملاسبية الدولية األمالدولية بفعل شكله القانون اجلامد مقابل 

ا متابعة التطورات احلاصلة على مستوى تلك املعايري   .استحداث جلنة يقظة للمحاسبة يف اجلزائر يناط 

  :التعليق على الدراسات السابقة وما يميز الدراسة الحالية

( دراسة  أنوضوع مهنة احملاسبة بشكل عام، حيث جند مب اهتمتهذه الدراسات السابقة قد  أننالحظ 
 إىلتطرق بدوره  إذالتوحيد،  أعمالالنظام احملاسيب يف ظل  إصالح عمبوضو  اهتمتقد ) 2004ين بن بلغيت مدا

 إىلفقد خلصت )   2009Shawki M.Farag(دراسة  أماضرورة مواكبة مهنة احملاسبة للتطورات احلاصلة، 
ضرورة تطوير التعليم احملاسيب يف مصر واستجابة مهنة احملاسبة ملختلف االحتياجات املتغرية للمجتمع، فيما 
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التعرف  إىل) & LEKA (Gjoni) Brikena  SHKURTI (Perri) Rezarta 2010(هدفت دراسة 
ا مهنة احملاسبة يف  أهمعلى  ضرورة  إىلحنو اقتصاد السوق وتوصلت  التوجهل يف ظ ألبانياالتطورات اليت شهد

التوافق مع عوملة التقارير احملاسبية واملالية مع  وحتقيقتزايد اهتمام مهنة احملاسبة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال 
فقد ركز ) 2013 األمنيالفاتح (دراسة  أماللمعايري الوطنية،  الكليوجود بعض التحديات اليت تعيق التطبيق 

وجود قانون لتنظيم مهنة احملاسبة واملراجعة يف السودان ولكن البد من التطبيق اجليد له  ضرورةباحث فيها على ال
ا، فقد سامهت يف ) 2014بلعور سليمان وقطيب عبد القادر (أما مداخلة الباحثني  ليساعد على تطوير املهنة 

تواجه ممارسي املهنة أثناء تطبيق النظام احملاسيب حتديد مجلة من اإلصالحات السريعة للحد من التحديات اليت 
التهديدات  على موضوع )autre  Ibrahim Adagye DAUDA & 2015(يف حني ركزت دراسة  املايل،

ضرورة االهتمام باملعرفة احملاسبية، الدراسات  إىلوخلصت  انيجرييمهنة احملاسبة يف  تواجههوالتحديات اليت 
 أمامعقبات  أيوضع قواعد ممارسة مهنة احملاسبة ملواجهة  ثناءأ والشفافيةى املوضوعية امليدانية  مع الرتكيز عل

تطوير مهنة احملاسبة فهي حملولة لوضع تصور متكامل لسبل ) 2015ويلدات خفريوز ( بينما دراسة  ،مستقبلها
 .Svetlana N 2016( دراسة  خلصتيف روسيا فقد  أما. احملاسيب يف اجلزائر اإلصالحعملية  إطارضمن 

Karelskaia  & autre ( عدم فعالية  إىليف جمال مهنة احملاسبة يرجع  اإلصالحات تنفيذصعوبة  أن إىل
القطاعني  بنيخمتلط  منوذجمهنة احملاسبة لدا كان البد من استخدام  تنظيماجلهات املهنية وتدخل الدولة يف جمال 

ا على ) 2017خمفي  أمنيسليمة بن جنعة، (فيما  ركزت دراسة . اخلاص والعام قادر على تطوير مهنة احملاسبة 
  دراسة  أما، 01-10ون نوالقا  08- 91مقارنة بني القانون  إىليف اجلزائر مع التطرق  قالتدقيواقع ممارسة مهنة 

موضوع حتديات ومتطلبات مزاولة مهنة احملاسبة يف ظل  فقد تناولت ) 2018بلعور سليمان، قطيب عبد القادر (
بعني  ذاألخسليب على مستقبل املهنة لذلك كان وجب  تأثريه التحديات ذتطبيق النظام احملاسيب املايل، فله

  .االعتبار املتطلبات املقرتحة لنجاح التطبيق السليم للنظام احملاسيب املايل
حول مدى مسامهة تطبيق ) 2018هندة مدفوين، عبد احلليم سعيدي ( و من خالل دراسة الباحثني  

النظام احملاسيب يف حتسني املمارسة احملاسبية للمؤسسات االقتصادية  فقد قاما بدراسة ميدانية لعينة من املؤسسات 
ا  همتطبيق هذا النظام سا أناغلب هذه املؤسسات ترى  أن إىل توصال من خالهلا يف رفع العمل احملاسيب 

نتائج )   Awwad Alnesaf &  Ahmad Al-Omari 2018(توصلت دراسة حني يف . بدرجة مرتفعة
ة مع ب الفاعلني يف مهنة احملاسبة سواء  األفرادض الدراسات السابقة سالفة التعليق من خالل تفعيل دور عمتشا
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 إىلفقد توصلت ) 2019يح لسحنون بونعجة، نبيل بوف( دراسة  أمامجاعي يف دولة الكويت،  أوبشكل فردي 
تضمن متابعة التطورات احلاصلة على مستوى املعايري احملاسبية الدولية ضرورة استحداث جلنة يقظة للمحاسبة 

ملتطلبات املرجعية احملاسبية الدولية يف   اسبل تطوير املمارسة احملاسبية وفق إلشكالية معاجلتهابعد  رباستمرا ةاملتغري 
  .احملاسيب اجلزائري اإلصالحظل 

ا كانت متخصصة أكرت حيث سلطت الضوء على  وما مييز هذه الدراسة  عن باقي الدراسات السابقة أ
اغلب الدراسات قد تناولت  أنمهنة احملاسبة يف اجلزائر  وهو مهنة احملاسب املعتمد، يف حني  أصنافصنف من 

مهنة احملاسبة بشكل عام، كما اهتمت هذه الدراسة بدراسة واقع مهنة احملاسب املعتمد يف ظل تطبيق النظام 
حتديد  إىلمن جانب املمارسة احملاسبية هلا، كما سعت  أوواء من اجلانب التنظيمي هلذه املهنة احملاسيب املايل س

  .مجلة من متطلبات تطويرها يف ظل هذه املستجدات
ت مع عدة دراسات أبرزها دراسة وقد  ، 2014،2018 بلعور سليمان، قطيب عبد القادر( تشا

 .Awwad Alnesaf &  Ahmad Al-Omari 2018 ،Svetlana N، 2015فريوز خويلدات 

Karelskaia  & autre 2016    (بتقييم واقع املهنة يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل و حتديد  فيما يتعلق
هندة مدفوين، (ودراسة )  2019سحنون بونعجة، نبيل بوفليح (دراسة تقاطعت مع  كمامتطلبات تطوير املهنة،  

 احملاسيب و اختالفا يف جانب اإلصالحاملمارسة احملاسبية يف ظل  واقع بيف جان) 2018عبد احلليم سعيدي 
    .عينة الدراسة

   صعوبات الدراسة :تاسعا
ذه الدراسة  بط باجلانب امليداين هلا،  تمر  وما ه أمههالعل  العقباتجمموعة من  واجهتناعند قيامنا 

خمتلفة  مناطقني املعتمدين حبكم انتشارهم يف خص بالذكر احملاسبأالعينة و  بأفرادصال تصعوبة الوصول واالك
رتنا هلم، فضال عن عدم جتاوب بعض أفراد العينة معنا كان له أثر  ومتباعدة، وعدم تواجدهم يف مكاتبهم عند زيا
  . كبري على صعوبة احلصول على املعلومات منهم

  الدراسةهيكل  : عاشرا
ا وحت إشكالية معاجلةدف  فصول  ةأربع إىل الدراسةمت تقسيم  قيق أهدافها،الدراسة واختبار فرضيا

تقدمي مع  إليهاو تعقبهم خامتة تتضمن أهم النتائج املتوصل  ةاملختار  الدراسةتسبقهم مقدمة تشمل أهم ما يتعلق ب
  .لبعض توصيات الدراسة وآفاقها



 مقدمة
 

 ن 
 

  :الفصل األول
 ةويتضمن ثالث اسب املعتمد يف اجلزائرهنة احملاسبة واحملاإلطار النظري والتنظيمي ملوالذي جاء حتت عنوان 

أما املبحث الثاين فقد حاولنا التطرق . اإلطار النظري للمحاسبةمباحث، ففي املبحث األول حاولنا التعرض إىل 
إىل تنظيم مهنة احملاسب املعتمد يف مت التطرق  األخري و يف اإلطار النظري والتنظيمي ملهنة احملاسبةحتديد  إىل

  . اجلزائر
  :صل الثانيالف

 حيث مت التطرق يفمباحث ،  ةو لقد تضمن كذلك ثالث زائر حنو تبين معايري احملاسبة الدوليةاجلفقد جاء بعنوان 
معايري احملاسبة تناولنا  فقد، أما يف املبحث الثاين التوجه حنو التوافق احملاسيب الدويلاملبحث األول إىل مفاهيم 

  .SCFالعام للنظام احملاسيب املايل اإلطار  التعرض متو أخريا  الدولية
  :الفصل الثالث

مباحث،  ةثالث بدورة فقد جاء بعنوان آثار تطبيق النظام احملاسيب املايل على مهنة احملاسب املعتمد و لقد تضمن
 ففي املبحث األول حاولنا التطرق إىل إعداد وعرض القوائم املالية يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل ، أما يف

آثار وحتديات  إىل و أخريا مت التعرض النظام اجلبائي يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل إىلفتطرقنا املبحث الثاين 
  .تطبيق النظام احملاسيب املايل على مهنة احملاسب املعتمد

  :الفصل الرابع
اجلزائر يف ظل تطبيق النظام احملاسيب  فقد تناول تقييم واقع مهنة احملاسب املعتمد يفامليدانية  دراسة الو ميثل فصل 

اإلجراءات  اىل التطرق متو لقد تضمن كذلك ثالث مباحث، ففي املبحث األول  ومتطلبات تطويرها املايل
  التعرضمتو أخريا عرض و حتليل نتائج الدراسة ومناقشتها ب فقد قمنا ، أما يف املبحث الثاينامليدانية للدراسة

.ص متطلبات تطوير مهنة احملاسب املعتمداختبار الفرضيات واستخال



 

 

  

  

  :الفصل األول

اإلطار النظري والتنظيمي لمهنة  
المحاسبة والمحاسب المعتمد في  

الجزائر
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  :تمهيد
عرب التاريخ، حيث تطورت  جذوراهلا  نإشري العديد من الكتابات أن احملاسبة ليست وليدة اليوم، بل ت  

فقد وجد أقدم  .قواعد، مبادئ ومفاهيم إىلمن العلوم اليت تستند  أصبحت حىت إليهاتدرجييا مع ازدياد احلاجة 
مع ظهور  بدأتقبل امليالد، لكن احملاسبة املعاصرة  3500عام  األشورينيدليل على استعمال احلاسبة يف عهد 
ا يف مسار الذي أحدث انقالبا كبري  األمر 1494يف عام  Loca Pacioliالقيد املزدوج على يد العامل االيطايل 

  .تطور احملاسبة

تمع،  أمهيةمن حيث  األخرىها من املهن ري ن كانت تشبه غإاحملاسبة و  مهنة إن  إالدورها ومكانتها يف ا
ا  نظام إىلواليت بدورها تطورت مع تطور وظيفتها من جمرد مسك للدفاتر وقواعدها  أصوهلاث يختتلف من ح أ

هلا  أسستوقواعدها كما  أصوهلابرامج يف اجلامعات لتدريس ولقد خصصت هلا مناهج و .معلومات متكامل
ودويل تتوىل تنظيم، تطوير وترقية مهنة احملاسبة مبختلف  إقليميهيئات ومنظمات مهنية على مستوى حملي، 

  .أصنافها

ا، كما قامت  بإحداثولقد سعت اجلزائر حنو ذلك   بإصدارعدة تغيريات عليها تبعا للظروف احمليطة 
ا، وما تبع  أصنافانني تنظم مهنة احملاسب املعتمد باعتباره صنف من عدة قو  من  همهنة احملاسبة املتواجدة 

  .ذا الصنف املتعلقةمراسيم تنظيمية حتدد خمتلف اجلوانب 

  :املباحث التالية إىلومن خالل ما سبق سنحاول التطرق يف هذا الفصل 

  اإلطار النظري للمحاسبة  :األولالمبحث  
  اإلطار النظري و التنظيمي لمهنة المحاسبة  :ث الثانيالمبح

    تنظيم مهنة  المحاسب المعتمد في الجزائر :المبحث الثالث
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  اإلطار النظري للمحاسبة: المبحث األول
تنحصر وظيفتها األساسية يف تسجيل العمليات املالية يف  ،أحد فروع العلوم االجتماعية تعترب احملاسبة

دف إعداد تقارير دورية عن املؤسسةصورة نقدية وت ذات قيمة ملستخدميها  تتضمن معلومات ،بويبها وتلخيصها 
ا  استجابة للتغريات احلاصلة يف وذلك يف إطار فروض ومبادئ حماسبية متعارف عليها، هذا املفهوم عرف تطورً

هذا ما و . ها وظهور فروع متعددة هلااالجتماعية العاملية، والذي رافقه تطور ألهدافها ووظائفو  االقتصاديةالبيئة 
  .سنحاول التطرق إليه من خالل هذا املبحث

  تطور المحاسبة  مسار: المطلب األول
احملاسبة مع أول احلضارات اإلنسانية اليت نشأت يف وادي الرافدين كالسومرية والبابلية واألكدية، يف ظهرت 

أوروبا كالرومانية، ومع اتساع رقعة هذه احلضارات وتباعد كالفرعونية، يف اجلزيرة العربية كاإلسالمية، يف مصر  
ات ومتابعة أموال الدول املتنامية ملعرفة املصروفات العسكرية وحتصيل ثبأطرافها وبالتايل احلاجة املتزايدة إىل إ

العوامل  الواردات من الغنائم العسكرية وإيرادات فرض اجلزية اليت جتمع لتساهم يف النمو احلضاري، ولقد كان من
ل املقايضة، إذ قدم ذلك أداة للقياس الرئيسية اليت سامهت يف تطور احملاسبة استخدام العملة النقدية يف التداول حم

احملاسيب كما أن اخرتاع الورق كان هو اآلخر له الدور الكبري يف تسهيل عمليات القيد احملاسيب اليت جعلت 
  .1قتصاديةار وضوحا وفاعلية وذات منافع ثاحملاسبة أك

  :وسنحاول التطرق يف هذا املطلب إىل مراحل تطور احملاسبة وفق مايلي

  .احملاسبة يف العصر القدمي والعصر الوسيط: أوالً 
ا ً   .اخرتاع القيد املزدوج يف عصر النهضة: ثاني

ا   .تطور احملاسبة الرأمسالية التجارية: ثالثً

ا   .عيةتطور احملاسبة يف عصر ما بعد الثورة الصنا: رابعً

  

  

                                                             
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2، ط1، ج)األسس العلمية والعملية في القياس المحاسبي(لية مبادئ المحاسبة الماهادي رضا الصفار،  - 1

  . 22، ص2011األردن، 
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   الوسيطو القديم  ينالمحاسبة في العصر : أوالً 
للعد أو القياس وتقتصر على كشوف قدمية قدم اخرتاع الكتابة نفسها، وكانت مرادفة  تعترب احملاسبة   

احملاسبة كوسيلة لضبط خزائن وممتلكات امللوك والقياصرة والكهنة، وكذا ملراقبة حركة املخازن للموارد احليوية  
  .1األعشابكاحلبوب و 

ا اإلنسان لتسجيل املعلومات املالية ترجع إىل احلضارة  أثبتت الدراسات احملاسبية أن أول حماولة قام 
وكهم على تسجيل ما كانوا يدفعونه جلنودهم من رواتب يف صورة م، إذ حرص مل.ق 3500 يلواشورية حاأل

ة كانت يف أثار ملا يشبه السجالت احملاسبيماشية أو أحجار كرمية، كما ظهرت بعض احلفريات يف خزائن بابل 
شكل ألواح من الطوب، هذا باإلضافة إىل أن شرائع محو رايب اليت ظهرت على برج بابل قد اشتملت هي األخرى 

  .2باألحكام التجارية نتتعلقا) 105، 104(ضمن موادها على ماديت 

ظها، وكان الستخدام ورق الربدي ويف ظل احلضارة الفرعونية فقد متت عملية تسجيل املعلومات وحف
للكتابة عليه أثر مهم يف حفظ السجالت املالية، لقد عثر علماء اآلثار على سجالت دقيقة حلصر ومراقبة 

احلكومية، كما عثروا كذلك على أسلوب دقيق وماهر يف الرقابة من عمليات اإلدخال ) املستودعات(املخازن 
  .4دائع الغالل من قبل العامة مقابل وثائق قابلة للتداولالتطور بقبول و ، ومسح هذا 3واإلخراج من تلك املخازن

  :ويف ظل احلضارتني الرومانية واليونانية خطت احملاسبة خطوة واسعة إىل األمام بفضل عاملني

  .وسيلة لعملية التبادل التجاري بدءا من القرن السادس قبل امليالد النقدالبدء باستخدام وحدة  :أولهما

ظهور بعض األنظمة العددية املتطورة نسبيا واليت بدأت بالنظام العددي اليوناين مث النظام العددي  :ماثانيه
ا النظام العددي اهلندي العريب ً   .5الروماين وأخري

  

  

                                                             
  .12، ص2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 1، ط)مدخل نظرية المحاسبة(تطور الفكر المحاسبي رضوان حلوة حنان،  - 1
  .25، ص2007، من منشورات األكادميية املفتوحة يف الدمنارك، 1، جةنظرية المحاسبوليد ناجي احليايل،  - 2
  .135، ص2009، مكتبة الفهد الوطنية أثناء النشر، الرياض ، 1، طنظرية المحاسبةعبد الرمحان بن إبراهيم احلميد،  - 3
  .40، ص2005اعة والنشر والتوزيع، مصر، ، ايرتاك للطبالمحاسبة الدولية وانعكاساتها على الدول العربيةحممد املربوك أبو زيد،  - 4
  .26، صمرجع سابقوليد ناجي احليايل،  - 5
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اقتصر اإلثبات احملاسيب على سجالت من فقد الذي ساد يف العصر الوسيط،  االقتصاديويف ظل النظام 
متسك لدى كبار ملوك األراضي من رجال الكنيسة واإلقطاعيني ملراقبة استالم وتسليم  رقائق جلود احليوانات،

حماصيل الفالحني لسيدهم اإلقطاعي، أما يف املدن اليت كانت منعزلة عن بعضها البعض فقد ساد بني احلرفيني 
هل، األمر الذي أعاق تطور نظام طائفية احلرفة وعدم الفصل بني العمل املنزيل واإلنتاجي، إضافة إىل انتشار اجل

والشخصية يف سجل واحد وفق التسلسل الزمين دون وجود أي  االقتصاديةاحملاسبة، وقد كان إثبات األحداث 
  .1نظام واضح للتسجيل

إنسانية مساوية وباألخص فيما يتعلق حبقوق املسلمني  موما جاءت به من تعالي ويف ظل احلضارة اإلسالمية
ظيم العديد من األمور واجلوانب االجتماعية، كالزكاة، اإلرث، اخلراج، اجلزية والغلة الزراعية مما يف توزيع الغنائم وتن

تأسيس بيت مال املسلمني الذي يعترب ركنا أساسا يف الدولة  وتطلبأدى إىل تعاظم إيرادات الدولة اإلسالمية 
دف الدتنظيم اإلسالمية للمحافظة على أموال املسلمني، وبالتايل أمهية  فاتر وتسجيل وقيد األحداث املالية 

  .2ابة الفعالة عليهاقالتقرير عن أموال الدولة وضمان الر 

ا مذكرات يثبت  وكخالصة يف ظل هذه احلقبة ككل فقد كانت سجالت احملاسبة بدائية ال تزيد عن كو
م املالية اآلجلة  تب على هذه املعامالت من حقوق لغري بقصد إظهار ما يرت لفيها التجار ومقرضو األموال معامال

النقدية فكان التاجر خيضعها لرقابته الشخصية دون احلاجة لتسجيلها وأطلق على هذا والتزامات، أما العمليات 
أول  Florentine Bank، وتعترب سجالت "القيد املنفرد"األسلوب يف تسجيل املعامالت املالية مصطلح 

د، إال أن ازدياد العمليات اآلجلة يف املعامالت التجارية وانتشار الفروع سجالت حماسبية على أساس القيد املنفر 
القيد املنفرد ال تستوعب متطلبات  طريقة  والوكاالت البعيدة عن مراكزها الرئيسية ساهم يف تطور احملاسبة وجعل

  .3العمليات املالية احلاصلة

ا ً   اختراع القيد المزدوج: ثاني
 العرب والغرب يف انتقال النظام العشري ليحل حمل النظام الروماين، وكذا سامهت قنوات االتصال بني لقد

  .4ساهم انتقال صناعة الورق يف خلق أرضية مالئمة لتطور احملاسبة وظهور القيد املزدوج

                                                             
  .13، صمرجع سابقرضوان حلوة حنان،  - 1
  .23، صمرجع سابقهادي رضا الصفار،  - 2
  .28-27، ص ص سابق رجعموليد ناجي احليايل،  - 3
  .14، صمرجع سابقرضوان حلوة حنان،  - 4
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يف  له من األمهية واآلثار ما الخرتاع اآللة البخارية ،حامسا يف عامل احملاسبة اميثل ابتكار القيد املزدوج انقالب
توثيق النظام القيد املزدوج ظهر يف كتاب األب لوكا  أول  يتفق مجيع مفكري احملاسبة على أن ،1عامل الصناعة

  :الذي عاش يف النصف الثاين من القرن اخلامس عشر واملسمى (Loca Pacioli)باسيويل 
"Summa da Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita"أي ، 

وعلى  1494نوفمرب  10، والذي طبع مبدينة فينيسيا اإليطالية يف "امع للرياضيات واهلندسة واالحتماالتاجل"
تفاصيل " يفصال مسخصص قد ركز على علم الرياضيات واهلندسة إال أنه  )األطروحة(الرغم من أن هذا الكتاب 

  .2وحددت أهدافهوثق فيه ألول مرة يف التاريخ نظام القيد املزدوج " احلساب والكتابة
ال أن باسيويل كان قد اعرتف بصراحة ضمن مقدمة أطروحته بأن ال فضل له يف  جيدر القول يف هذا ا

ابتكار القيد املزدوج بل كان جل ما قام به هو تفسري أساليب كانت معروفة من قبل، ومن مت كتابتها يف مؤلف 
موعة  إال أن له ،مطبوع بعد أن كانت مبعثرة يف شكل خمطوطات الفضل يف وضع الركائز األساسية لتنظيم ا

من  لكما أنه يعترب أو ) ستاذاملذكرة، اليومية واأل(مثلة يف ثالث سجالت رئيسية حددها يف املالدفرتية احملاسبية 
اية الفرتة املالية عن طريق إعداد ما يسمى حساب األرباح واخلسائر   .3دعا إىل قياس الربح الفرتي للمشروع يف 

  المحاسبة في الرأسمالية التجارية: ثالثًا

ا  تينتشر استخدام النقود كمقياس عام للقيمة وبدأ أالعصر الوسيط بديف أواخر  تظهر وتنتشر سريعً
 الرأمسالية التجارية مع توسع التبادل التجاري وتنمية التجارة الدولية، وساعد على ذلك ظهور حركة االكتشافات

فضة بكثرة إىل الدول الذهب و الباإلضافة إىل تدفق املعادن الثمينة من  -ف طريق اهلنداكتشاف أمريكا واكتشا –
  .األوروبية

ومع تنوع وازدياد حجم النشاط التجاري للمشاريع الفردية مل تعد طريقة حساب األرباح واخلسائر القائمة 
 عألول مرة يف القرن الساب دجنعلى التسجيل املباشر لنتيجة كل صفقة أو جزء من البضاعة على حدى، لذلك 

عشر سجالت حماسبية تعتمد أسلوب اجلرد الفعلي للمخزون السلعي وتستخدمه لتصحيح البيانات الدفرتية عند 
املدة وكذلك نتيجة لنمو التجارة الداخلية والدولية يف هذه املرحلة تطورت  آخرحتديد النتيجة وإظهارها يف ميزانية 

يل احملاسيب، فدفرت اليومية الواحد مل يعد كافيا إلثبات عمليات املؤسسات التجارية أشكال فنية جديدة يف التسج
                                                             

  .28، صرجع سابقموليد ناجي احليايل،  - 1
  .187-185، ص ص مرجع سابقعبد الرمحان بن إبراهيم احلميد،  - 2
  .29، صمرجع سابقوليد ناجي احليايل،  - 3
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خر آخر للمبيعات وثالثا للنقدية و آوكثري من التجار ميسكون سجال للمشرتيات و  ،الكبرية لذلك متت جتزئته
فرنسي خل التنظيم القانوين الللعمليات األخرى اليت ال تتعلق بالبضائع، ونظرا ملزايا مسك يومية عامة أو مركزية تد

  .1ة، األمر الذي حث على انتشار الطريقة ذات اليومية املركزية يف احلياة العمليةأفطلب يومية واحدة غري جمز 

 –يف زمن الرأمسالية التجارية  تعناصر األنظمة والطرق احملاسبية املعروفة حاليا قد وضعت وطبق كافة  إن
 االقتصاديةالتطبيق العملي هلا كان مسايرا ومتالئما مع تغري الظروف كما أن   ،- عدا حماسبة التكاليف
إذ  سبة يف هذه املرحلة من مراحل تطورها،تطور احملا أملتأي أن احلياة العملية هي اليت  ،واالجتماعية والقانونية

  .2لوكيل املايلحارس يقوم بدور ا اعتربت هذه األخرية كأداة خلدمة أصحاب املشروع الفردي، ويعترب احملاسب

ا   تطور المحاسبة في عصر ما بعد الثورة الصناعية: رابعً
ا لنظام القيد املزدوج يف أوروبا وأمريكا، فقد  تشهد لقد ا واسعً القرون الالحقة لنشر كتاب باسيويل انتشارً

ا يف نقل هذا النظام إىل خمتلف مناطق العامل، حيث كانوا ي ً ونه ملن كان يتعامل شرحونه ويعلملعب التجار دورا كبري
  .3معهم سواءا كان داخل إيطاليا أو خارجها

القرنني السادس عشر والسابع عشر يف تأدية نفس اخلدمات اليت كانت  ولقد استمرت احملاسبة خالل
النزاعات حىت  ضمن توفري احلماية ألصول املشروع وحتديد املسؤوليات وف التارخيية السابقة املرحلةتؤديها يف 

أثار اليت كان هلا  البخارية الثامن عشر، وعصر الثورة الصناعية الذي متيز باخرتاع اآللة لثاين من القرنالنصف ا
  .4االقتصاديحامسة ومتعددة، سامهت يف تطور النشاط  اقتصادية

تطور احملاسبة نتيجة لزيادة عدد وحجم املؤسسات بعد عملية االخرتاعات الصناعية اليت كانت  وقد جاء
بالتحول يف أشكال املؤسسات من شركات أشخاص تضامنية إىل شركات أموال مسامهة، حيث متيز مصحوبة 

ا واضًحا على تطور احملاسبة،  ً هذا النوع اجلديد من املؤسسات بانفصال اإلدارة عن امللكية، هذا االنفصال أثر تأثري
على  ينواالهتمام واحلرص الكبري وظهور ما يعرف بفرض الشخصية االعتبارية وفرض الدورية ومبدأ اإلفصاح، 

                                                             
  .24، صمرجع سابقرضوان حلوة حنان،  - 1
  .26 -25، ص صالسابق المرجع - 2
  .45، صمرجع سابقحممد املربوك أبو زيد،  - 3
  .31-30ص ص، مرجع سابقوليد ناجي احليايل،  - 4
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ا إنتاج القوائم املالية اليت تعترب وسيلة أساسية لتقدمي توزيع وإيصال املعلومات املالية  األساليب والطرق اليت مير 
  .1االقتصاديةحول الوحدات 

ي يف د تطورت حماسبة التكاليف يف أمريكا مبعدل أسرع من تطورها يف أوروبا ألن معدل النمو الصناعلق
األوىل أسرع منه يف الثانية، ولقد ساهم العديد من املهندسني ممن لديهم دراية بعلم الرياضيات يف تطورها وكنتيجة 

  .2لعديد من هذه األعمال تطورت حماسبة التكاليف وظهرت احملاسبة املعيارية ومعامالت التحميل

وسعها كان نتيجة جلملة من العوامل البارزة، هذه مما سبق ميكن القول أن تطور احملاسبة واملعرفة احملاسبية وت
  :3احملاسبية، أهم هذه العوامل ميكن تلخيصها فيمايلي لمعرفةلمتكامل األخرية سامهت يف منو إطار 

وما نتج عنها من حتول اإلنتاج املنزيل إىل اإلنتاج املصنعي وما رافق ذلك احلاجة إىل  :قيام الثورة الصناعية - 1
ة حلماية ومتابعة هذه يحماسب دفرتيةواق املال األمر الذي تطلب حاجة ماسة إىل جمموعة رؤوس أموال من أس

لإلفالس نظرا  توأموال املؤسسات اليت تعرضر نظام حماسيب قادر على تصفية أعمال فاألموال، باإلضافة إىل تو 
 .لزيادة املنافسة

وإنشاء السكك احلديدية إىل زيادة ديدي حيث أدى ظهور صناعة النقل احل :بدء صناعة النقل الحديدي - 2
 .4نشاط التبادل التجاري والصناعي بشكل متسارع مما انعكس أثره على تطوير األنظمة احملاسبية

املتخصص يف  حماسيب اجلارترحيث كانت أول جهة حماسبية متخصصة هو معهد  :تأسيس مهنة المحاسبة - 3
، واملعهد األمريكي للمحاسبني 1880لرتا وويلز عام وبعدها معهد حماسيب اجلارتر يف اجن 1854اسكتلندا عام 

، وهذه املعاهد احملاسبية وضعت إجراءات مزاولة املهنة ومتطلبات املعرفة احملاسبية 1887عام  نيالقانوني
 .ألعضائها الذين يزاولون مهنة احملاسبة

 قانون ضريبة ةاألمريكي سنت احلكومة 1913يف عام  :فرض ضريبة الدخل على األفراد والمؤسسات - 4
يف حتديد ضريبة الدخل املتحققة السنوية  على تقاريرهاالدخل الذي ساعد على تطور احملاسبة، اليت يعتمد 

 .وبالتايل االهتمام بتهيئة وتنظيم السجالت احملاسبية
 

                                                             
  .47، صمرجع سابقحممد املربوك أبو زيد،  - 1
  .31، صمرجع سابقوليد ناجي احليايل،  - 2
  .25-24، ص ص مرجع سابقهادي رضا الصفار،  - 3
  .195، صمرجع سابقعبد الرمحان بن إبراهيم احلميد،  - 4
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لورة ظهرت احلاجة إىل ب ةينتيجة لتطور املؤسسات الصناعية وزيادة مشاكلها اإلدار  :ظهور اإلدارة العلمية - 5
، لذلك فقد  "ما ال ميكن قياسه ال ميكن إدارته"األسس اليت تستند إليها مبدأ  اليت وضعت أسس اإلدارة العلمية

وخمرجات اإلنتاج، وبالتايل رفع أداء  كان للمحاسبة األثر الكبري والبالغ يف قياس األحداث اخلاصة مبدخالت
 .ابة اإلداريةاإلجناز اإلداري عن طريق دراسة احملاسبة كأداة للرق

تمع إىل خدمات احملاسبة  لعل :تأهيل التشريعات التجارية - 6 الالحقة  خالل األربعة قرونمنو حاجات ا
لباسيويل زادت من قاعدة املستفيدين من املعلومات املالية ومن مت زاد اهتمام السياسيني بإصدار التشريعات اليت 

تشريع جتاري اعرتف رمسيا مبهنة  لأو  1831س الربيطاين عام تنظم عمليات التبادل التجاري ويعد قانون اإلفال
  .1احملاسب وعالقته باملؤسسة احملاسبة وحدد مسؤوليات

  مفهوم، أهداف، وظائف وفروع المحاسبة: المطلب الثاني
ا لتحقيق األهداف املرجوة منها من خالل  تعترب احملاسبة وسيلة وليست غاية تسعى املؤسسات الكتسا

  .وظائفها املطلوبة تبعا لفروعها املتنوعة، وهذا ما سنحاول التطرق إليه يف هذا املطلبقيامها ب
  

  مفهوم المحاسبة: أوالً 
ا منت وتطورت عرب التاريخ معتمدة  تعترب احملاسبة علم من العلوم االجتماعية اليت أمجع الباحثون على أ

الذي أخذت منه الكثري من املفاهيم وطوعتها  صاداالقتعلى فروع املعرفة األخرى، لكن أكثرها قربا هو علم 
ا، لكن مل تقتصر عالقتها على علم   فحسب، ففي الوقت الراهن اعتمدت على العديد من  االقتصادالستخداما

ا... علم اإلدارة، علم االجتماع، علم القانون، : العلوم االجتماعية األخرى مثل تواصل مع العلوم تل بل جتاوز
  .2ائفها املتطورةظلرياضيات واإلحصاء وغريها لتأدية و البحثية كا

اخلاصة باحملاسبة باختالف وجهات نظر الباحثني واألكادمييني واجلهات اليت تصدر  ريفالقد تعددت التع
وكذلك الفرتة الزمنية اليت صدر فيها التعريف، هذا األخري يشهد تطورا موازيا للتطور الوظيفي الذي  التعريف،

  .مسك الدفاتر إىل نظام معلومات جمردمن  حوهلا

  :من بني التعاريف نذكر مايلي

  
                                                             

  .199ص ،السابق المرجع - 1
  .17، صمرجع سابقوليد ناجي احليايل،  - 2
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ا  1941سنة  AICPAالقانونيني  عرف املعهد األمريكي للمحاسبني  فن تسجيل، تبويب"احملاسبة بأ
دف تفسري النتائج النامجة عن األحداث  وتلخيص األحداث واملعامالت املالية والتعبري عنها بوحدات نقدية 

ا الوحدة واملع   .1"االقتصاديةامالت اليت قامت 
يعترب هذا التعريف حمدودا فقد جسد الرؤية الفنية يف حتديد طبيعة وإجراءات العمل احملاسيب، واليت خلت 

  .من األسس العلمية يف تلك الفرتة

 (AAA)عدة سنوات وباالهتمام باجلانب الفكري للمحاسبة أصدرت اجلمعية األمريكية للمحاسبة بعد 

لالستفادة منها يف اختاذ قرارات  االقتصاديةعمليات حتديد وقياس وتوصيل املعلومات "تعريفا للمحاسبة باعتبارها 
  .2"أفضل باستخدام تلك املعلومات

هذا التعريف أكثر مشولية قدم مفهوم علمي للمحاسبة واعتربها نظام معلومات وجزء من نظرية املعرفة، مل 
ا إىل توفري وتوصيل املعلومات املالية ملستخدميهاتقتصر وظيفتها على تسجي   .ل وتشغيل البيانات املالية بل تعد

  :كما ميكن التطرق جلملة من التعاريف اليت تتوافق والنظرة احلديثة للمحاسبة فيمايلي  

  عرف جملس مبادئ احملاسبة(APB)  املنبثق من(AICPCA)  احملاسبة على  1970سنة ) 4(يف النشرة
ا  ذات طبيعة مالية لتكون مفيدة يف  االقتصاديةنشاط خدمي وظيفتها توفري معلومات كمية عن الوحدة "أ

 .3"االقتصاديةعملية اختاذ القرارات 
  والعلم الذي يبحث يف طريقة تسجيل وتبويب  االقتصاديةفن تسجيل وتلخيص األحداث "احملاسبة هي

ا حتديد وقياس امالت املالية املختلفة للمؤسسة خلدعوحتليل امل ا العملية اليت يتم  مة أهداف معينة، كما أ
م  .4"وتوصيل املعلومات احملاسبية ملساعدة مستخدميها وترشيد قرارا

 
 

                                                             
  .118، ص2004، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، 1، طمقدمة في نظرية المحاسبةل عبد العزيز النقيب، كما -1
، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، )القياس والتقييم واإلفصاح المحاسبي وفقا لمعايير المحاسبة الدولية والمصرية(المحاسبة المالية أمحد نور،  -2

  .20، ص2000
، 2010، دار صفار للنشر والتوزيع، األردن، 1، ط-األصول العلمية والعملية –) 1(مبادئ المحاسبة المالية مد سيد درويش، عبد الناصر حم -3

  .20ص
  .21، ص2009، دار الراية للنشر والتوزيع، األردن، 1، طالمفاهيم المحاسبية الحديثةسيد عطا اهللا السيد،  -4
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  عرفهاDJELLOUL SACI ا تقنية كمية للتسيري موجهة للتنظيم والقياس والتنبؤ بنمو املؤسسة : "بأ
  .1"للدولة االقتصاديوكذلك التقدم 

كن القول أن احملاسبة هي نظام معلومات تسمح حبصر البيانات املالية النامجة عن األحداث مما سبق مي
املالية ومعاجلتها وفق أسس ومعايري حماسبية مث إخراجها يف شكل قوائم مالية تتضمن املعلومات احملاسبية اليت يتم 

  .رشيدةتقدميها للمستفيدين سواء الداخليني أو اخلارجيني الختاذ القرارات ال

ا ً   أهداف المحاسبة: ثاني
جوهر األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها احملاسبة حول توفري معلومات تفيد مستخدمني متنوعني يف  يدور

  :2، ولعل أهم هذه األهداف مايلياالقتصاديةصنع القرارات 
 ؛توفري معلومات تفيد اختاذ القرارات املتعلقة بتخصيص املوارد النادرة وكذا استغالهلا 
  توفري معلومات تفيد يف توجه املوارد البشرية ماليه بصورة فعالة، والرقابة على كفاءة استخدامها يف

االت املختلفة؛  ا
  توفري معلومات تساعد اإلدارة يف أداء مهامها باعتبارها وكيال ملالك املوارد املتاحة والتقرير عنها ملن

م يف اختاذ قرارا  م باستمرار أو عدم االستمرار يف النشاط؛يهمه األمر، وذلك ملساعد
  وذلك من االقتصادياالجتماعية والرقابة على أوجه النشاط  معلومات تفيد يف جمال الوظائفتوفري ،

تم بتطويرها ومتابعة تطبيقها لضمان حقوق كل و خالل املعايري واملبادئ املقبولة قب ال عاما واليت 
 .يزيون متجمموعة من جمموعات أصحاب املصاحل د

  
  
  
  
  
  

                                                             
1 - Djelloul SACI, Comptabilité de l’entreprise et système économique, l’expérience Algérienne, P.P.U, 

Alger, 1991, P 47. 
  .14-13، ص ص 2009، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، المحاسبة وتحليل القوائم الماليةحممد عباس بدوي،  -2
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  وظائف المحاسبة: ثالثًا
القيام مبجموعة من الوظائف األساسية نلخصها  ينبغي عليها لتحقيق األهداف املرجوة من احملاسبة 

  :فيمايلي
يتم تنفيذ هذه الوظيفة عن طريق انتقاء العمليات املالية حسب أمهيتها وتأثريها على القوائم  :وظيفة التحديد - 1

 .1حيث يتم استبعاد العمليات األخرى غري املؤثرة املالية للمؤسسة،
إن القياس هو جوهر احملاسبة وبدون فهم ما يقاس وكيفية القياس يستحيل الفهم الكامل  :وظيفة القياس - 2

والصحيح للمحاسبة، فالقياس احملاسيب هو القياس الكمي والنقدي لألحداث املالية احلاصلة يف النشاط 
ا يسجتهذا القياس الالتجاري للمؤسسة، ويشمل  ل والتبويب والرتحيل مث تلخيص تلك العمليات يف صور

النهائية، مبعىن أن القياس يشمل مجيع اخلطوات احملاسبية من أول عمليات القيد الدفرتي حىت إعداد 
 .2احلسابات اخلتامية

) نظم املعلومات احملاسبية خمرجات(ويتم تنفيذ هذه الوظيفة من خالل إعداد القوائم املالية  :وظيفة االتصال - 3
اإلعالم عن اخلصائص "ويعرف االتصال احملاسيب على أنه . 3لتوصيل املعلومات لألطراف املستفيدة

اليت تقع حمال للقياس احملاسيب دون التأثري على مستقبلي الرسالة  االقتصاديةاهلامة للموارد  االقتصادية
فعملية االتصال جمموعة من " ضيل بديل معني عن بديل آخرلتف االقتصاديةاحملاسبية عند اختاذ القرارات 

  :4العمليات األساسية كمايلي
 اليت تقوم  االقتصاديةإن مصدر املعلومات يف عملية االتصال احملاسيب يتمثل يف األنشطة  :مصدر المعلومة

 ا املؤسسة من خالل أدائها للعمليات املالية؛
 احملاسيب هو إدارة الوحدة احملاسبية ممثلة يف إدارة احلسابات وجمموعة إن املرسل يف عملية االتصال  :المرسل

ا الوحدة احملاسبية وختضعها للقياس  االقتصاديةاحملاسبني، حيث تقوم مبتابعة ومراقبة األنشطة  اليت تقوم 
 احملاسيب يف ظل املبادئ والقواعد احملاسبية املتعارف عليها؛

                                                             
  .25، ص2007د، عمان، ، دار احلما1، طمدخل النظرية المحاسبية والمراجعةرضوان حلوة حنان،  - 1
، أطروحة دراسة أثر التضخم على النظرية التقليدية للمحاسبة مع نموذج مقترح الستبعاد أثر التضخم على القوائم الماليةتيحاين بالرقي،  -  2

  .93، ص2006-2005، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، )غري منشورة(دكتوراه 
  .12، صمرجع سابقعبد الناصر حممد سيد درويش،  - 3
  .111-110، ص ص مرجع سابقتيجاين بالرقي،  - 4
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 ا  ضروري أن تعرباحملاسيب تشمل البيانات واملعلومات احملاسبية، لذلك  يف االتصال إن الرسالة :الرسالة ً تعبري
ا عن نتائج الوحدة احملاسبية؛ ً  حقيقي

 تمثل يف القوائم والتقارير املالية املنشورة؛تإن القناة يف االتصال احملاسيب  :القناة 
 ات واملعلومات احملاسبية، وميكن إن املستقبل يف عملية االتصال احملاسيب هم مستخدمو البيان :المستقبل

م جمموعة األشخاص أو اهليئات الذين تعن يهم نتائج أداء املؤسسة، واليت يتم التعبري عنها يف وصفهم بأ
  .مضمون الرسالة احملاسبية وقد يكون هلا تأثري على سلوكهم مسبقا

  :يف الشكل التايل ميكن تلخيص هذه العناصر

  صال المحاسبيعناصر االت): 1-1(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

، دراسة أثر التضخم على النظرية التقليدية للمحاسبة مع نموذج مقترح الستبعاد أثر تيجاين بالرقي :المصدر        
، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، )ةغري منشور (، أطروحة دكتوراه التضخم على القوائم المالية

  .112، ص2006-2005زائر، سطيف، اجل
  
  

  االقتصاديةاألنشطة 
 املالية وغري املالية

احملاسبون القائمون بإدارة حسابات 
  الوحدة احملاسبية

  مستخدمو البيانات 
  واملعلومات احملاسبية

  البيانات واملعلومات احملاسبية
 

  اجلداول احملاسبية والتقارير
 

  مصدر املعلومات
 

  املرسل
 

  الرسالة
 

  القناة
 

  املستقبل
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ا   فروع المحاسبة: رابعً
الية اخلدمات اليت توفرها عباعتبارها وظيفة خدمية من الطبيعي أن تتطور احملاسبة يف االجتاه الذي يزيد من ف

ا لذلك واستجابة لتلبية االحتياجات املستجدة ظهرت فروع متخصصة  للبيئة االجتماعية اليت تستفيد من خدما
  :محاسبة نذكر منهاعديدة لل

واألصل الذي تفرعت عنه الفروع  ،1وهي احملاسبة األم أو ما تسمى باحملاسبة العامة :المحاسبة المالية - 1
تم بتحليل وتسجيل وتبويب أو تصنيف العمليات املالية اليت حتدث خالل الفرتة  احملاسبية األخرى اليت 

دف إعداد ت قارير وقوائم مالية موجهة أساسا خلدمة جهات خارجية، هذه احملاسبية بني املؤسسة والغري، وذلك 
 .2التقارير والقوائم املالية حتتوي على بيانات ومعلومات حول نتيجة املؤسسة ومركزها املايل

نتيجة لظهور الشركات الصناعية عقب قيام الثورة الصناعية مع بداية القرن السادس  :محاسبة التكاليف - 2
ختتص حبصر اليت و  ،3ء باالحتياجات املستجدة ظهرت حماسبة التكاليفاة عن الوفعشر، ولسد قصور احملاسب

 :4وحتليل وتصنيف عناصر التكلفة اليت حتدث يف املؤسسة لتحقيق األهداف التالية
 قياس تكلفة املنتج؛ 
 الرقابة على عناصر التكلفة بقصد ترشيد اإلنفاق؛ 
 ا مقاييس ومؤشرات تستخدمها اإلدارة يف جماالت التخطيط وضع املعايري املالئمة لعناصر التكلفة باعتباره

 والرقابة وتقييم األداء؛
 توفري املعلومات املالئمة لإلدارة يف جمال اختاذ القرارات. 

مساعدة إدارة  دف إىل ،5يعترب ظهور احملاسبة اإلدارية امتداد حملاسبة التكاليف :المحاسبة اإلدارية - 3
ا املستقبلية املؤسسة على ممارسة وظيفيت ا لتخطيط والرقابة من خالل توفري معلومات تساعد على رسم سياسا

 .6واختاذ القرارات ومتابعة تنفيذ تلك اخلطط مبقارنة األداء الفعلي مبا هو خمطط له

                                                             
  .20، ص2010، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، 2، ط2و 1الشامل في مبادئ المحاسبة عبد الستار الكبيسي،  -1
، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، 4، ط-االعتراف والقياس المحاسبي الدورة المحاسبية ومشاكل –مبادئ المحاسبة المالية حممد مطر،  -2

  .27، ص2007
  23، صمرجع سابقعبد الناصر سيد درويش،  -3
  .27، صمرجع سابقحممد مطر،  -4
  .27، صمرجع سابقعبد الناصر حممد سيد درويش،  -5
والمفاهيم واإلجراءات المحاسبية طبقا لمعايير المحاسبة الدولية المبادئ  –المحاسبة المالية  مبادئأمحد حممد نور، شحاتة السيد،  -6

  .28، ص2008الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  -المصرية
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، وختتص هذه احملاسبة 1على احملاسبة املالية هيتمتع هذا الفرع بعالقته الوثيقة واعتماد :المحاسبة الضريبية - 4
اب الدخل اخلاضع للضريبة اعتمادا على القوانني واللوائح وقوانني الضرائب السائدة على األشخاص سواء  حبس

 .2كانوا أشخاص طبيعيني أو معنويني
خيتص هذا النوع بتصميم النظم احملاسبية اخلاصة بالوحدات احلكومية، فيحدد املبادئ  :المحاسبة الحكومية - 5

الدورة املستندية الالزمة للقياس وتقييم األنشطة اليت تقدمها هذه الوحدات،  واألساليب واإلجراءات اليت حتكم 
كما يوفر األسس واملبادئ اليت حيكم إعداد موازنة الدولة والرقابة على تنفيذها بقصد ترشيد اإلنفاق وزيادة 

 .3فاعلية اخلدمات اليت تقدمها األجهزة احلكومية
ية بقياس الناتج القومي والدخل القومي ومدى مسامهة كل قطاع من تم احملاسبة القوم :المحاسبة القومية - 6

القومية يف هذا الناتج، وذلك باستخدام جداول املدخالت واملخرجات كما يوفر املبادئ  االقتصاديةالقطاعات 
تجاري واألسس واإلجراءات الالزمة إلعداد موازنة الدولة واحلسابات القومية وجداول التدفق النقدي وامليزان ال

 .4وميزان املدفوعات
رب تدقيق احلسابات فرعا مستقال من فروع احملاسبة، وينطوي على املبادئ واملعايري تيع :تدقيق الحسابات - 7

دف إعداد تقرير عنها يوضح نتائج الفحص، ويساعد تدقيق احلسابات على  اخلاصة بفحص القوائم املالية 
حتسني الدور الذي تقوم به املعلومات يف عملية اإلدارة دعم الثقة يف تلك املعلومات، كما تؤدي إىل 

 .5االقتصادية
خيتص هذا الفرع باحملاسبة عن األداء االجتماعي للمؤسسة من خالل قياس  :المحاسبة االجتماعية - 8

تمعوليالتكاليف واملنافع االجتماعية والعائد االجتماعي على املؤسسة نتيجة أدائها ملسؤ  ا جتاه ا  .6ا
يستخدم مفهوم احملاسبة اإلبداعية لوصف حاالت إظهار الدخل واملوجودات  :سبة اإلبداعيةالمحا - 9

، عندما واجهت الشركات صعوبات يف فرتة الركود اليت 7وااللتزامات للمؤسسة بصورة غري صادقة وغري حقيقية

                                                             
  .29، صمرجع سابقهادي رضا الصفار،  -1
  .21، صمرجع سابقعبد الستار الكبيسي،  -2
  .28، صمرجع سابقحممد مطر،  -3
  .24، صمرجع سابقعبد الناصر حممد سيد درويش،  -4
  .30، صمرجع سابقأمحد نور، شحاتة السيد،  -5
  .25، صمرجع سابقعبد الناصر حممد سيد درويش،  -6

 ،)دراسة ميدانية في عينة من الشركات العامة العراقية(أساليب المحاسبة اإلبداعية وأثرها على موثوقية البيانات المالية ناظم شعالن جبار،  7- 
لد جملة الغرى للعلوم االقتصادية و     .243، ص 2015، جامعة الكوفة، 02، العدد09اإلدارية، ا
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ا. الثمانيناتحدثت يف فرتة  عما هي عليه فعال إىل ما  عبارة عن حتويل أرقام احملاسبة املالية" وتعرف على أ
 "1.يرغب فيه املعدون من خالل استغالل أو االستفادة من القوانني املوجودة او جتاهل بعضها أو مجيعها

 ةاملتعلقعلى املوارد البشرية وقياسها وتوصيل املعلومات  التعرفهي عبارة عن  :البشرية محاسبة الموارد -10
املؤسسات مقابل مجع حتديد التكاليف اليت تتحملها  أيضاتضمن القرارات، كما ت إلصداراملختصني  إىلا 

 .2واختيار وتوظيف وتاجي وتدريب هذه املوارد وقياس قيمتها للمؤسسة

  الفروض والمبادئ المحاسبية: المطلب الثالث
ا  تعرف  جمموعة الفروض واملبادئ املتعارف عليها واملقبولة واليت حتكم تسجيل وتبويب"احملاسبة على أ

وحتليل العمليات املالية املتعلقة بوحدة حماسبية، بقصد حتديد نتيجة النشاط من ربح أو خسارة متحققة، وكذلك 
اية الفرتة املالية تمتعتاملركز املايل الذي    .3"به يف 

  :فما هي هذه الفروض واملبادئ احملاسبية

  الفروض المحاسبية: أوالً 
ة البناء العلمي ألي حقل من حقول املعرفة وتعترب مم ومتثل قمسلمات فكرية يعتمد عليها العل الفروض

الفروض احملاسبية األساس للعملية احملاسبية ومتثل نقطة البداية لبناء هيكل النظرية احملاسبية، وعلى أساس هذه 
  .4الفروض احملاسبية يتم التوصل إىل املبادئ احملاسبية
ا أو قبو  ال يف الفكر احملاسيب واليت كانت االنعكاس املباشر لتطور احملاسبة إن الفروض احملاسبية األكثر انتشارً

  :هي ةيف مراحلها املختلف

  

  

                                                             
للمحاسبة اإلبداعية وفق المعايير المحاسبية  ةدور المدقق في الحد من الممارسات االحتياليبن عبد العزيز سفيان، منصوري هواري،  -1

  . 496ص  ،2017، ديسمرب 08، جملة الدراسات املالية واحملاسبية واإلدارية، العدد الدولية
لة اجلزائرية أهمية الحصيلة االجتماعية في محاسبة الموارد البشرية بالمؤسسة الصناعية الجزائرية دراسة حالةليلى بوحديد، اهلام حيياوي،  -2 ، ا

  .75، ص 2015،  ديسمرب 03للتنمية االقتصادية، العدد 
  .25هادي رضا الصفار، مرجع سابق، ص -3
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1، ط2ج ،)القياس واالعتراف واإلفصاح في التقارير المحاسبية(ادئ المحاسبة المالية مبهادي رضا الصفار،  -4

  .31، ص2009األردن، 
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  :فرض الوحدة المحاسبية -1
ا الصفة القانونية تكون مستقلة  اقتصاديةيقوم هذا الفرض على أساس أن أي وحدة  عند إنشائها واكتسا

، 1املالية اليت ليس هلا عالقة بالعمليات الشخصية للمالكنيومنفصلة عن ملكية املالكني ويتم ذلك بإعداد القوائم 
  .2ز بني أنشطة الوحدة وبني أنشطة أصحاب امللكية وأنشطة الوحدات األخرىيمبعىن التمي

  :االستمراريةفرض  -2
ذا الفرض أن الوحدة احملاسبية مستمرة يف نشاطها الطبيعي وأنه ليس هناك نية يف الوقت احلاضر  ويقصد 

ه حنو تصفيتها أو تقليص نشاطها بشكل ملحوظ، لذلك فإن القوائم املالية يتم إعدادها بافرتاض استمرارية أو اجتا
املؤسسة يف املستقبل يف أداء نشاطها على املعتاد لذلك فإن احتمال التصفية أو التوقف عن النشاط يعد حالة 

  .3استثنائية
تزايد حوادث إفالس املؤسسات مما أدى باهليئات وقد تزايدت أمهية هذا الفرض يف عصرنا احلاضر بعد 

مسؤولية التحقق من صحة هذا الفرض  مدقق احلساباتعلى املهنية إىل إصدار معايري حماسبية خاصة به تضع 
ومدى مالئمته قبل إبداء الرأي يف القوائم املالية ويف حال ظهور أي مؤشرات تثري مثل هذا الشك يتوجب عليه 

  .4الكفيلة للتحقق من طبيعة املشكلة والتوصل إىل القرار املناسبت اإجراء االختبار 

  :فرض وحدة القياس -3
القياس بأنه التعبري الكمي عن الظواهر موضوع الدراسة وأنه أيضا عملية إبراز العالقات القائمة بني  يعرف

نبنا التعبري وميكننا من جيخصائص هذه الظواهر املراد إخضاعها للقياس واستخدام األرقام يف عملية القياس، فإنه 
  .5إجراء العمليات احلسابية املختلفة وتطبيق استخدام تكنولوجيا املعلومات

، االقتصاديويتضمن هذا الفرض ضرورة استخدام وحدة النقد كأفضل أساس أو وسيلة لقياس النشاط 
يريات اليت تطرأ على حقوق امللكية  التغأن تعكس ولغرض التعبري عن العمليات اليت تزاوهلا املؤسسة وبيان أثرها يف 

دف إجراء التحليالت احملاسبية على النشاط، ويواجه هذا الفرض االنتقاد بسبب التغريات   االقتصاديةكذلك 
الشرائية لوحدة النقد ولذلك تعترب قيمة النقود وسيلة غري  تطرأ على مستويات األسعار، وبالتايل على القوة اليت

                                                             
  .57، صمرجع سابقوليد ناجي احليايل،  - 1
  .31صمرجع سابق،  ،)يةالقياس واالعتراف واإلفصاح في التقارير المحاسب(مبادئ المحاسبة المالية هادي رضا الصفار،  - 2
  .32، صالسابق المرجع - 3
  .41، صمرجع سابقحممد مطر،  - 4
  .33ص مرجع سابق، ،)القياس واالعتراف واإلفصاح في التقارير المحاسبية(مبادئ المحاسبة المالية هادي رضا الصفار،  - 5
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 القياس على العمليات اليت تزاوهلا املؤسسة وبالتايل قد ال تكون األساس األفضل إال أنهثابتة إلجراء عملية 
  .1باإلمكان إجياد البديل عن وحدة النقد

  :فرض الدورية -4
ا غري حمدودة بفرتة زمنية  ونص هذا الفرض على أن معظم هذه املؤسسات مستمرة يف أعماهلا وأن حيا

ا ونتائج مركزها املايل لذا يستلزم اللجوء إىل تفسري حياة ة حتتا نيمعينة وألن األطراف املع ج إىل معرفة نتائج عمليا
كما أن إعداد القوائم املالية وفقا للدورة املالية للمؤسسة   .2املؤسسة إىل فرتات زمنية قد تكون سنة أو ربع سنة

مما جيعلها مفيدة يف  -خاصية املالءمةحتقيق  –جيعلها قابلة للمقارنة والتنبؤ وتقدمي معلومات بالسرعة الكافية 
  .3اختاذ القرارات

  :فرض التوازن المحاسبي -5
، اليت حتقق التوازن 15و 14بظهور احملاسبة احلديثة وحماسبة القيد املزدوج يف القرنني  ارتبط هذا الفرض

العامة، يشكل فرض التوازن  التام بني طرفيه املدين والدائن ويتحقق التوازن احملاسيب من ميزان املراجعة وامليزانية
  .4احملاسيب منطا مقبوال من كافة احملاسبني نظرا ملا يقدمه من إمكانيات يف الكشف عن األخطاء وتصحيحها

ا ً   المبادئ المحاسبية: ثاني
يعين حقيقة أساسية تكون أساًسا حلقائق أخرى تشتق منها وهذا يف جوهره يشري إىل أنه  املبدأ كمفهوم

القواعد جيري االتفاق عليها ومن مث قبوهلا يف مهنة احملاسبة حلني استقرارها يف املمارسات العملية  هناك جمموعة من
  .5مشرتكا يف املمارسات املهنية لتصبح مرشًدا علميا

اشتقاق املبادئ احملاسبية من الفروض احملاسبية ويساعد حتديد املبادئ احملاسبية على إتباع اإلجراءات  يتم
ة أو اختاذ إجراء ئاسبية اليت تنسجم مع هذه املبادئ اليت تعترب املرشد والدليل حلل مشكلة حماسبية طار والقيود احمل

  :، من أهم هذه املبادئ احملاسبية مايلي6حماسيب معني
  

                                                             
  .33مرجع سابق، ص ،)القياس المحاسبياألسس العلمية والعملية في (مبادئ المحاسبة المالية هادي رضا الصفار،  -1
  40، صمرجع سابقتيجاين بالرقي،  -2
  .29، ص2009، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، 1، طمبادئ المحاسبة الماليةرضوان حلوة حنان،  -3
  .41، صمرجع سابقتيجاين بالرقي،  -4
  .66، صمرجع سابقوليد ناجي احليايل،  -5
  .420ص ،، مرجع سابقالمحاسبي تطور الفكررضوان حلوة حنان،  -6
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  :مبدأ الحيطة والحذر -1
ضل اختيار راءين حماسبيني أو أكثر فإنه يفالعام على أنه عند االختيار بني إج يف معناه يقوم هذا املبدأ

اإلجراء ذي األثر األقل إجيابية على حقوق املالك أو املسامهني من باب احليطة واحلذر خشية توزيع أرباح غري 
إذ  بدأ احليطة واحلذرأخذ النظام احملاسيب املايل مبنتيجة لذلك  ،1صورية واإلضرار حبقوق الدائننيحمققة بعد أو 

تقدير معقول للوقائع يف ظل ظروف الشك قصد تفادي  إىلي يؤذي جيب أن تستجيب احملاسب ملبدأ احليطة الذ
ا  إىلحتويل شكوك موجودة  تثقل بالديون ممتلكات الكيان أو نتائجه، فينبغي أن ال يبالغ يف  أناملستقبل من شأ

ـ أا املبدواخلصوم، وجيب أن ال يؤدي تطبيق هذ األعباءكما جيب أن ال يقلل من قيمة   والنواتج األصول قيمةتقدير 
   .2مؤونات مبالغ فيها أوتكوين احتياطات خفية  إىل

يف املمارسات احملاسبية احلديثة خصوصا بعد يته أن مبدأ احليطة واحلذر بدأ يفقد أمهجتدر اإلشارة إىل 
  .3وتبين مفهوم القيمة العادلة بدال من مبدأ التكلفة التارخيية) 40-39(صدور املعيارين احملاسبني الدوليني 

  :مبدأ التكلفة التاريخية -2
هذا املبدأ أحد أهم املبادئ اليت يعتمد عليها النموذج احملاسيب يف تقييم عناصر األصول واخلصوم  يعترب

واليت يتم التعبري عنها يف القوائم املالية بتكلفتها األصلية بغض النظر عن التقلبات احلاصلة يف القوة الشرائية 
ذا املبدأ، كما وتعترب األصول  النظام احملاسيب املايل،و هذا ما يتوافق معه  للنقود، ا  طويلة األجل أكثر العناصر تأثرً

  :4يرجع السبب يف استخدام التكلفة التارخيية يف تقييم األصول إىل مايلي
 ا متثل التكلفة احلقيقية وقت احلصول على األصل؛  أ
  ا ناجتة عن عملية تبادل حقيقية وليست افرتاضية لذا  ميكن االعتماد عليها؛أ
  عندا استخدام طرق أخرى لتقييم األصل وينجم عنها مكاسب أو خسارة فيجب أال تؤخذ بعني االعتبار

  .مادام األصل يف حيازة املؤسسة
قلنا سابقا وباالعتماد على هذا املبدأ نتجاهل التغيريات اليت تطرأ على قيمة األصل بعد تاريخ االقتناء، فهذا  كما

  ا على مالءمة البيانات واملعلومات احملاسبية لعملية اختاذ القرارات، مما أدى إىل تزايد الضغوط الداعمةيشكل قيد

                                                             
.42، صمرجع سابقتيجاين بالرقي،  - 1  

.12، ص2008ماي  28، الصادرة يف 27العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -2  
  .47، صمرجع سابقحممد مطر،  -3
  .40-69، ص صمرجع سابقوليد ناجي احليايل،  -4
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إىل التقليل من أمهية التكلفة التارخيية لصاحل القيمة العادلة وقد أمثرت هذه الضغوط بصدور املعيار احملاسيب الدويل 
وهو بعنوان املمتلكات أو ) 40(يار احملاسيب الدويل رقم وهو بعنوان األدوات املالية وكذلك املع) 39(رقم 

  .يستند مبدأ التكلفة التارخيية على فرضي االستمرارية ووحدة القياس .1االستثمارات العقارية
  :مبدأ مقابلة اإليرادات بالنفقات -3

ات زمنية هذا املبدأ من فرض الدورة احملاسبية الذي يقضي قياس نتيجة نشاط املؤسسة من خالل فرت  يشتق
مع  ، ويقصد به األساس يف االعرتاف باملصروفات حيث يستخدم مفهوم مقابلة املصروفات2قصرية ومنتظمة

اإليرادات اليت أدت إىل حتقيقها لغرض التوصل إىل مقدار الدخل املتحقق، لذلك فإن املصروفات ترتبط بالغرض 
لكل إيراد مصروف أدى إىل حتققه، مما يتطلب حتديد من إنفاقها الذي يتمثل يف احلصول على اإليرادات، كما أن 

دف إجراء املقابلة بني اإليراد ات والتكاليف اليت ختصها خالل الدورة املالية للتوصل لصايف الدخل املصروفات 
  .3احملقق

  :مبدأ األهمية النسبية -4
دف إظهارها أو فصاح، إذ البد من مراعاة صفة األمهية النسبية لألحدااملبدأ له عالقة باإل هذا ث 

موعة من 4اإلفصاح عنها يف التقارير والقوائم املالية ، ومبوجب هذا املبدأ تتحدد األمهية النسبية لبند معني أو 
البنود من وجهة نظر مستخدمي البيانات املنشورة وذلك على أساس مدى مالئمة البند أو البنود ألغراض التقييم 

  .5واختاذ القرارات

  :في إتباع النسق مبدأ الثبات -5
به الثبات واالنتظام يف تطبيق األساليب والقواعد احملاسبية من فرتة إىل أخرى داخل املؤسسة وهذا  ويقصد

بدوره حيقق إمكانية املقارنة بني نتائج املؤسسة على مر الزمن وحيول دون ظهور تغريات تنتج عن تغري األساليب 
 غري الطرق احملاسبية فالتغريات البيئية قد تفرض على املؤسسة بعضوقواعد احملاسبية وال يعين الثبات عدم ت

                                                             
  .45ص ،مرجع سابقحممد مطر،  -1
  .45، صمرجع سابقتيجاين بالرقي،  -2
  .35، مرجع سابق، ص)القياس واالعتراف واإلفصاح في التقارير المحاسبية(مبادئ المحاسبة المالية هادي رضا الصفار،  -3
  .34ص ، المرجع السابق -4
  .47، صمرجع سابقحممد مطر،  -5
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ستخدمها مما يؤدي إىل توفري معلومات أفضل ألغراض اختاذ القرارات ولكن مع األساليب والقواعد احملاسبية ت
  .1ضرورة اإلفصاح عن أي تغري وبيان أثره على الدخل يف الفرتة احملاسبية اليت مت فيها هذا التغيري

  :دأ اإلفصاح التاممب -6
هذا املبدأ ضرورة إعطاء مستخدمي التقارير والقوائم املالية املعلومات الالزمة لتقدمي صورة واضحة  يتضمن

جيب أن تظهر القوائم املالية احلقائق اليت جتعل هذه القوائم ملبدأ اإلفصاح ، ووفقا 2وصحيحة عن الوحدة احملاسبية
مبعىن آخر يقضى هذا املبدأ مبنع   احلقيقي للمؤسسة املصدرة للقوائم املالية،تعرب بعدالة ووضوح عن الوضع املايل

  .3مضللة ملستخدميها يف عملية اختاذ القرارات إخفاء املعلومات ميكن أن جتعل القوائم 

  :مبدأ الموضوعية -7
م ، مبعىن عد4هاعلى احليادية وعدم االحنياز يف القياس احملاسيب للمعلومات وإيصاهلا ملستخدمي وهي التأكيد

وجود أي حتيز أو تدخل شخصي من قبل احملاسبني يف إجراء عملية القياس ذلك بسبب توفر األدلة املستندية 
الواضحة واحملددة لكافة العمليات اليت يراد قياسها وقيدها يف الدفاتر احملاسبية وبالتايل تتوفر املوضوعية واملوثوقية يف 

  .5بعيدا عن احلكم الشخصي للمحاسبني الذين يقومون بإعدادها البيانات واملعلومات احملاسبية

  :مبدأ االعتراف باإليراد -8
لالعرتاف  FASBهذا املبدأ بتوقيت إثبات اإليرادات واملصاريف، وهناك معيارين حسب  يرتبط

  :باإليرادات
 ورة نقد؛أن تكون األصول اليت ستحصل عليها املؤسسة مقابل اإليراد حمققة أو قابلة للتحقق يف ص 
 أن تكون عملية التوليد أو اكتساب اإليراد قد اكتملت بصورة جوهرية.  

ا باالسرتشاد مبا يعرف بواقعة اال تنفاد، أي حتويل األصل إىل نفقة سوبالنسبة للمصاريف فيتم االعرتاف 
  .6أو مصروف بربطها باإليراد وفقا ملبدأ املقابلة

                                                             
، امللتقى الدويل صنع القرار يف املؤسسة االقتصادية، كلية العلوم االستثمار الماليدور المعلومات المحاسبية في اتخاذ قرار سليمة نشنش،  -1

  .15/4/2009-14االقتصادية وعلوم التسيري وعلوم التجارية، جامعة املسيلة، 
  .37، مرجع سابق، ص)القياس واالعتراف واإلفصاح في التقارير المحاسبية(مبادئ المحاسبة المالية هادي رضا الصفار،  -2
  .46ص مرجع سابق،حممد مطر،  -3
  .70، صمرجع سابقكمال عبد العزيز النقيب،  -4
  .33، مرجع سابق، ص)األسس العلمية والعملية في القياس المحاسبي(مبادئ المحاسبة المالية هادي رضا الصفار،  -5
  .43، صمرجع سابقحممد مطر،  -6
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  :مبدأ القياس الكمي -9
فرض التوازن احملاسيب الذي يقتضي التعبري عن العمليات احملاسبية دون االعتماد على من  يشتق هذا املبدأ

العبارات الوصفية اإلنشائية الناجتة عن قياس عمليات غري رقمية ال تصلح يف نظام القيد املزدوج وهذا ال يتأت إال 
  .1عن طريق تأمني التوازن احملاسيب

ا من قبل إضافة  على ما سبق فلقد تبىن النظام احمل اسيب املايل جمموعة من املبادئ احملاسبية الواجب مراعا
املتضمن للنظام احملاسيب املايل، واليت مت  11-07الكيانات امللزمة بتطبيقه، وذلك من خالل ما جاء به القانون 

تاسعة إىل غاية املتضمن تطبيق أحكام القانون السابق وذلك من املادة ال 156-08حتديدها يف املرسوم التنفيذي 
أما املادتني السادسة والسابعة من نفس املرسوم فقد تطرقت إىل الفروض . املادة التاسعة عشر من هذا املرسوم

  .احملاسبية للنظام احملاسيب املايل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .44، صمرجع سابقتيجاين بالرقي،  - 1

.ق هلذه الفروض واملبادئ يف الفصل املوايلسينم التطر  -    
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  اإلطار النظري و التنظيمي لمهنة المحاسبة: المبحث الثاني  
األحداث االقتصادية الستخراج  سجيل، تلخيص و تبويب خمتلفختتص بت مهنة منظمةتعترب احملاسبة       

توفر املقومات بيانات ومعلومات حماسبية تستفيد منها خمتلف األطراف ذات املصلحة، األمر الذي يتطلب 
ا   .األساسية هلا ألداء دورها بفعالية يف ظل البيئة احملاسبية احمليطة 

ليليها  ا مث تنظيم وتطوير مهنة احملاسبةمقوماو ىل مهنة احملاسبة سنتعرض يف املطلب األول من هدا املبحث إ
 .ة احملاسبةمهنبيئة  التطرق إىل

  مفـاهيم ومقومات - مهنة المحاسبة  : المطلب األول
ي جمموعة من األنشطة حمددة وفقا لقواعد وقوانني تضعها اجلهات املسؤولة عنها سواءا  هإن مهنة احملاسبة 

 .م حماسيب متوافق مع البيئة املعاصرةيووفقا ملختلف جماالت ممارستها اليت تتطلب تعل كانت حملية أو دولية
 مفهوم وأهداف ومجاالت مهنة المحاسبة:أوال

دف إىل تقدمي معلومات خبصائص معنية  يشمل  مهنة احملاسبة نشاط خدمي باعتبارها نظام معلومات 
  .خمتلف جماالت ممارستها

 : مفهوم المهنة -1
أما اصطالحا فهي جمموعة من األعمال اليت تتطلب   ،تعين العمل، والعمل حيتاج إىل خربة ومهارة ة لغةاملهن

 .مهارات معينة يؤديها الفرد
ا  ميزة امتالك أسلوب "ووفق ما ورد يف موسوعة العلوم االجتماعية يف مقاهلا عن املهن فقد عرفت املهنة على أ

كما " الذي باإلمكان تطبيقه يف كل ناحية من نواحي احلياة املختلفةفكري معني مكتسب بالتدريب اخلاص و 
ا  احلرفة اليت تشتمل على جمموعة من املعارف العقلية، فضال عن جمموعة ممارسات أو "عرفتها املوسوعة أيضا بأ

  "1.املهنة يكلخربات أو تطبيقات 
  

                                                             
 التحديات التي تواجه تطبيق أخالقيات مهنة المحاسبة في العراق، دراسة ألراء مجموعة من المحاسبين في مدينةمحد حسني أرديين، أطه  -1

  .155، ص2007،)29(85، تنمية الرافدين ، الموصل
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ملتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية، ا 2004أوت  14املؤرخ يف  08-04وبالرجوع إىل أحكام القانون 
ا مجيع املهن اليت تتوقف ممارستها على امتالك شهادة أو مؤهالت تسلمها مؤسسات خيوهلا القانون  يقصد 

  .1ذلك
هذا العمل يتطلب معارف ودراسات مسبقة باإلضافة  ،إذن فاملهنة هي العمل أو احلرفة اليت يكرس هلا املرء نفسه

  .يإىل تدريب عمل
ن املهنة ال متارس بصفة عرضية ولكن على سبيل االحرتافية، حيث ال جيوز ألي كان مزاولة مهنة منظمة إوعليه ف

تنظيما خاصا قبل االنضمام إىل النقابة أو املنظمة اليت متثلها عن طريق التسجيل يف جدوهلا والذي تأخذ صورة 
وعلى هذا . قانونية ملمارسة املهنة اليت يرغبون فيها بعد ذلكاعتماد إداري، حيث مينح لألفراد على أثرة األهلية ال

ا األساسي حيميها من غري املنتسبني هلا   .  2األساس حتظى املهنة بتنظيم داخلي إىل جانب قانو
 :مفهوم المحاسبة -2

أبعاد ميكن  تطرقنا يف املبحث السابق إىل مجلة من تعاريف احملاسبة وما ميكن استخالصه منها أن للمحاسبة عدة
 :3تلخيصها فيما يلي

  احملاسبة تعترب نظام معلومات؛  
  احملاسبة هي نشاط خدمي من خالل تقدمي التقارير املالية ملستخدميها؛  
  تمع ككل؛   احملاسبة هلا أمهية كبرية للمؤسسة و ا
 احملاسبة مهنة . 

هن سواء يف الدول املتقدمة أو الدول وانطالقا من البعد األخري فإن احملاسبة كمهنة تعد من أهم وأسرع امل
كما أن هلا دور ومكانة مهمة من خالل توفري املعلومات الالزمة  الختاذ القرارات فمن ميلك املعلومة . 4النامية

                                                             
-  السجل التجاري إىل األنشطة حرة وأخرى مقننة فيشرتط ملمارسة األوىل القيد يف السجل التجاري أما تصنف األنشطة االقتصادية اخلاضعة للقيد يف

ذه الدراسة( الثانية فتخضع وجوبا إىل احلصول على رخصة أو اعتماد ملمارستها    ).وهذا هو املرتبط 
كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أيل بكر  روحة دكتوراه،أط ،)مقارنة ةدراس(اإلطار القانوني لنشاط المنظمات المهنية مؤدن مامون،  1-

  .108، ص2016-2015تلمسان، اجلزائر، _بلقايد
.112صالمرجع السابق،  - 2  

   .15 سابق، ص، مرجع مدخل النظرية المحاسبيةرضوان حلوة حنان،  -3
    19ص المرجع السابق، -4
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ميلك قوة اختاذ القرار، فضال عن الشفافية و املوثوقيه  اليت تضفيها على نتائج األعمال و الدور املعاصر الذي 
ذه امل   .1هنة املتمثل يف احلفاظ على اقتصاد الدولة من خالل دفع عملية التنمية االقتصاديةأنيط 

إن مهنة احملاسبة تستويف مقومات املهنة مثلها مثل الطب و احملاماة واهلندسة، أهم املقومات ميكن تلخيصها فيما 
 :2يلي

  يلزم ملن يدخل يف هذه املهنة أن يكون مؤهال تأهيال علميا مناسبا؛  
 زم ملن يدخل يف هذه املهنة أن يكون مدربا تدريبا رمسيا مالئما؛ يل  
   يوجد تنظيم مهين حيكم مؤسسات هذه املهنة، والتزام األعضاء بالقواعد العامة للقيم والسلوك

  ؛3كما وصفتها اهليئة اإلدارية وتتضمن وجود نظرة موضوعية
 ملهنة ومردودها االجيايب على ال خيتلف أصحاب املصلحة كفئات جمتمعية على حاجتهم هلذه ا

 . رفاهيتهم االقتصادية

  :أهداف مهنة المحاسبة  - 3
ميكن القول أن االلتزامات األخالقية تبىن على أساس أهداف املهنة واليت تتضمن حتقيق الرفاهية االقتصادية     

خلقي عام ، كما تعرتف واالجتماعية للمجتمع فضال عن ذلك هناك الكثري من االلتزامات األخالقية هلا أساس 
معايري السلوك األخالقي بان أهداف مهنة احملاسبة جيب أن تسعى حنو حتقيق أعلى املعايري املهنية بالوصول إىل 

وتتطلب األهداف حتقيق أربع متطلبات أساسية . 4أعلى مستويات األداء وبشكل عام تلبية متطلبات الرأي العام 
  :  5تتمثل يف

 تمع ملصداقية املعلومات ونظم املعلوماتحيث أن ه :المصداقية   .ناك حاجة يف ا

                                                             
يد تيماوي،  -1 ، امللتقى الدويل حاسبي ودوره في ترسيخ األخالقيات المهنية للمحاسبة والتدقيق حالة الجزائرالتعليم المزاوية رشيدة، عبد ا

تسيري، متطلبات مهنة احملاسبة والتدقيق ودورها يف اإلصالح احملاسيب الواقع، املعوقات، احللول، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ال: الثاين حول
  .04ص   ،2014ديسمرب  02-01جامعة غرداية، يومي 

، الدار اجلامعية،  )مدخل عربي ودولي مقارن(أخالقيات وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة عبد الوهاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة،  -2
  .12، ص 2007اإلسكندرية، 

 .75، ص2015فاء للنشر والتوزيع، عمان، ، دار ص2، طالمدخل إلى التدقيق والتأكيد وفق المعايير الدولية للتدقيقمحد حلمي مجعة، أ 3-
  .76، ص  سابقالمرجع ال 4-

 .96-95، ص ص  مرجع سابقعبد الوهاب نصر علي، شحاتة سيد شحاتة ،  -5
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 حيث أنه هناك حاجة ألفراد ميكن حتديدهم بوضوح من قبل العمالء وأصحاب العمل والفئات :المهنية
  .املهنية األخرى كأفراد مهنيني يف جمال احملاسبة

 ها احملاسبون املهنيون تتم نه هناك حاجة للتأكيد على أن اخلدمات اليت يقدمأحيث : جودة المعلومات
  .على مستويات األداء

 جيب أن يتمكن مستعملو هذه اخلدمة من الشعور بالثقة بوجود إطار من األخالق املهنية اليت  :الثقة
  .حتكم شروط هذا العمل

  :مجاالت المهنة المحاسبية  -4
أمام املمارسني واليت ميكن تقسيمها  إضافة إىل التدريس األكادميي تتيح مهنة احملاسبة العديد من جماالت العمل

 .1إىل ثالثة جماالت رئيسية هي

  ا العمل يف مكاتب التدقيق واحملاسبة كمهنة حرة   . مهنة احملاسبة اخلاصة ويقصد 
 ا العمل يف مؤسسات األعمال التجارية اهلادفة للربح   .مهنة احملاسبة اخلاصة ويقصد 
 ؤسسات األعمال غري هادفة للربحمهنة احملاسبة يف الوحدات احلكومية وم. 

االت الثالثة   .والشكل التايل يوضح تفاصيل هذه ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .20-19، مرجع سابق، ص ص مدخل النظرية المحاسبيةرضوان حلوة حنان،  -1
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 مجاالت مزاولة مهنة المحاسبة): 2-1(الشكل رقم 
                        

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دار وائل للنشر و التوزيع،  ،2، طاإلطار الفكري والتطبيقات العملية مدخل النظرية المحاسبيةرضوان حلوة حنان،  :المصدر
  .20، ص 2009األردن، 

  مقومات مهنة المحاسبة: ثانيا
احملاسبة كغريها من املهن ال ميكن أن حتقق الغاية املطلوبة منها إال إذا توفرت على مقومات أساسية هلا، 

  :نذكر أمهها فيمايلي
  :اإلطار الفكري للمحاسبة -1

تكامل من األهداف واألسس املتسقة واليت يتم مبوجبها إعداد يعترب اإلطار الفكري للمحاسبة نظام م
معايري متناسقة لوصف طبيعة ومهام وحمددات احملاسبة، كما أن إعداد هذا اإلطار يتم يف شكل جمموعة من 

ا االفرتاضات ً ا فكري خدامه مرجعيا ميكن من خالله تقييم املمارسة احملاسبية، واست واملفاهيم واملبادئ اليت متثل إطارً

 المحاسبون

:  مهنة المحاسبة العامة
 مكاتب التدقيق و المحاسبة

: مهنة المحاسبة الخاصة
 مؤسسات األعمال التجارية

هات مهنة المحاسبة في الج
ر يالحكومية و الجهات غ

 هادفة للربح

 خدمات تدقيق احلسابات
دمات ضريبيةخاستشارات و   

 استشارات ادارية و تنظيمية

 حوسبة نظام احملاسبة

 حماسب مايل، تكاليف، اداري
 خبري نظم معلومات

 خبري ضرييب
 مدقق داخلي

 حماسب مايل وإداري
 خبري بالدوائر الضريبية

االوراق املالية خبري ببورصة  
دف  حماسب بوحدات ال
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الواجبة التطبيق للقياس واإلفصاح عن  مرشدا يف تطوير التطبيقات احملاسبية، وحتديد السياسات والطرق احملاسبية 
  .1بنود القوائم املالية

  :2لألسباب التاليةمعايري احملاسبة املالية فإن وجود إطار فكري للمحاسبة تعود  وفقا لوجهة نظر جملس
  منطقي للتوصل إىل جمموعة متسقة من الفروض واملبادئ واملعايري تكون اإلطار النظري يستخدم كأساس

 بدورها منسجمة مع األهداف واملفاهيم األساسية للقوائم املالية؛
  يستخدم كأساس منطقي للنهوض بالتطبيق العملي وحتسني وتطوير أدواته وذلك عن طريق تقييم املبادئ

ا حاليا واستبعاد املم ارسات غري املنطقية والعمل على تضييق اخلالف واالختالفات يف واملعايري املعمول 
 املمارسات احملاسبية؛

 ُميكن اإلطار املفاهيمي من إجياد احللول العلمية للمشاكل اليت تواجهها مهنة احملاسبة؛ 
 انية يؤدي إىل زيادة ثقة مستخدمي القوائم املالية يف موضوعية املعلومات الواردة فيها، كما يؤدي إىل إمك

  .املقارنة بني القوائم املالية للمؤسسات املختلفة مادامت تعد وفق معايري وأسس متماثلة ومتعارف عليها
 :يفمستويات تتمثل  ةيتكون اإلطار الفكري من ثالث

 يتمثل يف األهداف األساسية للمحاسبة وخيتص بتحديد ماهية وأهداف وأغراض  :المستوى األول
 احملاسبة؛

 باملفاهيم األساسية للمحاسبة ويهتم بتحديد خصائص املعلومات احملاسبية  يتمثل :المستوى الثاني
 والتعريفات السيما بعناصر القوائم املالية؛

 شمل كل الفروض واملبادئ احملاسبية وكذلك القيود ييتمثل مبفاهيم القياس والتحقق و  :المستوى الثالث
  .املفروضة على املمارسات احملاسبية

  :المحاسبيةالمعايير  -2
يهدف إىل حتديد أساس  ،ومبدأ أساسيأمقياس أو منوذج " :عرفت األدبيات احملاسبية املعيار احملاسيب بأنه

، وتأثري العمليات واألحداث اإلفصاح عن عناصر القوائم املاليةكذا الطريقة السليمة لتحديد وقياس وعرض و 
ويرتبط املعيار احملاسيب عادة بعنصر حمدد من عناصر القوائم ، "والظروف يف املركز املايل للمؤسسة ونتائج أعماهلا

                                                             
أهيل المحاسبي بين جودة المحاسبة ومتطلبات سوق العمل بالدول العربية تفاعل االتجاهات الحديثة للتعليم والتعبد اهللا سليمان بن صاحل،  -1

واقع مهنة احملاسبة بني التحديات والطموح، املنظمة العربية : ، املؤمتر العريب السنوي األولفي ضوء التوجه نحو تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية
  .6، ص2014أفريل  17-16للتنمية اإلدارية، بغداد، 

  .40، ص2009، ، األردن، دار وائل للنشر والتوزيع2، طمدخل النظرية المحاسبية اإلطار الفكري والتطبيقات العلميةرضوان حلوة حنان،  -2
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املايل مثل معيار األصول الثابتة، أو نتائج أعماهلا مثل معيار اإليرادات، بنوع معني من أنواع العمليات مثل معيار 
عمل جملس معايري االستثمار يف األدوات املالية أو األحداث، أو الظروف اليت تؤثر على املركز املايل للمؤسسة، وي

رض حتقيق غقابلة للتطبيق يف أغلب دول العامل ل ة دوليةيعلى تطوير معايري حماسب IASBاحملاسبة الدولية 
  :1األهداف التالية

  إعداد معايري تتمتع جبودة عالية وقابلة للفهم والتطبيق إلعداد قوائم مالية بشكل يساعد متبنيها يف أسواق
 رأس املال العاملية؛

 معايري حماسبية تصلح للتطبيق يف أغلب دول العامل واليت من خالهلا يتم إعداد قوائم مالية تتمتع  إعداد
ا وتكون مالئمة ملستخدميها   .بشفافية عالية ميكن الوثوق 

الرئيسية إلنتاج التقارير والقوائم املالية ألعمال املؤسسات على اختالف أنواعها  األداةتعد مهنة احملاسبة 
م، لذلك فإن املعايري احملاسبية اليت تعد على أساسها تلك واليت ي سند إليها العديد من املستفيدين لرتشيد قرارا

تمع ككل وذلك ملا يرتتب عليها من آثار خمتلفة التقارير والقوائم املالية جيب النظر إليها كقضية إسرتاتيجية م ا  ،
العاملي واحمللي على حد سواء بوضع قواعد ومعايري لتنظيم مهنة على قرارات املستفيدين، ومن هنا كان االهتمام 

  .2قارنةاحملاسبة مبا حيقق العدالة والشفافية وامل
  :الخبرة -3

ا أثناء املمارسة، والذي ينعكس إجيابيا على إجناز  تعرف اخلربة املهنية باملهارات والقدرات اليت يتم اكتسا
املعرفة املتعلقة مبشاكل حماسبية معينة مع إمكانية حل هذه املشاكل مثل يف تسبة فتاملهنة، أما اخلربة املهنية يف احملا

  .3بطريقة متميزة ناجتة عن التنظيم اجليد ملعرفة داخل الذاكرة
ال يقتصر حتقيق الكفاءة املهنية بالشهادة، أو املؤهل العلمي فحسب، بل جيب أن يكون لدى املهين قدرة 

ة يف ميدان العمل، إذ جيب على كل معين أن جيري التدريب املالئم ملقابلة متطلبات غالل معرفته بكفاءعلى است
املهام اليت تنتظره عن طريق قضاء فرتة زمنية حمددة لدى أحد مزاويل املهنة، أي جيب أن حيصل على املهارة املهنية 

                                                             
  .9، صمرجع سابقعبد اهللا سليمان بن صاحل،  -1
، امللتقى الدويل حول دور معايري لماليمتطلبات مهنة المحاسبة في الجزائر في ظل النظام المحاسبي اسليمان بلعور، عبد القادر قطيب،  -2

يف تفعيل أداء املؤسسات واحلكومات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ورقلة، يومي  (IAS, IFRS, IPSAS)احملاسبة الدولية 
  .291، ص2014نوفمرب  24-25

ستجدات معايير اإلبالغ المالي الدولية ودورها في تحرير الخدمات أهمية تطوير التعليم المحاسبي في ضوء معبد اهللا بن صاحل،  -3
، 2016، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، المحاسبية في الدول العربية

  .98، ص2017
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ن تفاوت خربات عأ نشمن شخص أكثر منه خربة ودراية، فاالختالفات يف املمارسة والتطبيق العلمي ت
  .1األشخاص

مع األمريكي للمحاسبني القانونإ يني اخلربة العملية ن هناك اختالف يف طول مدة اخلربة فمثال ال يشرتط ا
 ساعة، باإلضافة 150للحصول على ترخيص املزاولة املهنية ألن برنامج التدريس يف اجلامعات يعد حبجم قدرة 

وات، يسمح باكتساب املرتشح العلم واخلربة الكافية ملمارسيها، أما اجلمعية لي ملدة أربع سنمإىل التدريب الع
مع، حيث يشرتط حصول  القومية للمجالس احملاسبية بالواليات املتحدة األمريكية فهو خيتلف عن موقف ا

القانونيني   ساعة، أما يف معهد احملاسبني 150خلربة ملدة سنتني مع مؤهل الليسانس الذي يتضمن دراسة املرتشح 
ترخيص مزاولة مهنة احملاسبة وضرورة قيام املرتشح برتبص مهين ملدة ثالث  باجنلرتا وويلز يشرتط حصوله على

  .2عتمدة من قبلهسنوات لدى أحد املكاتب امل
 3أما يف اململكة العربية السعودية فالتسجيل يف سجل احملاسبني القانونيني يشرتط خربة عملية ترتاوح بني  

فبعد سنوات اعتمادا على نوعية اخلربة املكتسبة وحسب الشهادة العلمية املتحصل عليها، أما يف ليبيا  5 إىل
كاتب مخربة عملية ال تقل عن مخس سنوات يف أحد  علىى حصول الطالب غاحلصول على املؤهل العلمي يب

  .3احملاسبية
  :قواعد السلوك المهني -4

ا تعرف قواعد السلوك املهين على      ا والعمل  جمموعة القواعد:"أ و األسس اليت جيب على املهين التمسك 
  "4مبقتضاها ليكون ناجح يف تعامله مع الناس وناجحا يف مهنته وقادر على كسب ثقة عمالئه وزمالئه ورؤسائه

ا، فقد  ىونظرا لألمهية اليت حتض سامهت املنظمات ا قواعد السلوك املهين وضرورة التزام احملاسبني املهنيني 
  . املهنية يف تعزيز هذه القواعد بطرح إصدارات خاصة بقواعد السلوك ملهنة احملاسبة

  :د الدولية املتعلقة بقواعد السلوك ملهنة احملاسبةو وفيما يلي سنحاول التطرق إىل بعض اجله
  
  

                                                             
ن والمحاسبين الجزائريين للتقليل من مخاطر االنحراف في إنتاج وتوصيل المعلومات ترشيد أداء المراجعيأمحد لعماري، حكيمة مناعي،  -1

  .8-7، ص ص2010، جامعة باتنة، 45جملة علوم إنسانية، العدد، المحاسبية
. 141، ص مرجع سابقعبد اهللا بن صاحل،  - 2  

  .171، 147، ص ص المرجع السابق -3
، جملة جامعة امللك عبد العزيز، مدى التزام مراجعي الحسابات في األردن بقواعد السلوك المهنييد، بومحأوليد زكرياء صيام، حممود فؤاد فارس  -4

لداإلدارةاالقتصاد و    .205، ص 2006، األردن ، 2، العدد20، ا
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   IFAC:دليل أخالقيات المحاسبة لالتحاد الدولي للمحاسبيين-أ
  :1املهنيني، هذه القواعد مبنية على مخسة مبادئ هي السلوك األخالقي للمحاسبينيعد لس قواالقد طور 
 حيب أن يكون احملاسب املهين أمينا وصادقا يف مجيع العالقات املهنية والتجارية :النزاهة.  
 نية جيب أال يسمح احملاسب املهين بالتحيز أو التأثري املفرط لألخريني لتجاوز األحكام امله: الموضوعية

  . أو التجارية
 ينبغي على احملاسب املهين أن يؤدي مهامه بكل اجتهاد وعناية وفقا : الكفاءة المهنية والعناية الالزمة

ا عند تقدمي   .اخلدمات املهنية للمعايري الفنية واملهنية املعمول 
 القات املهنية جيب على احملاسب املهين احرتام سرية املعلومات اليت حيصل عليها نتيجة الع: السرية

منفعة الشخصية له أو ثالث، كما جيب عليه عدم استخدامها لل فوالتجارية وال يفصح عنها لطر 
  .ثةاللألطراف الث

 جيب على احملاسب املهين االلتزام بالقوانني واألنظمة ذات الصلة وينبغي عليه جتنب أي : السلوك المهني
  . عمل يسيء إىل مسعة املهنة

لس ع    ديدات كما أكد ا لى أنه ميكن أن تؤدي الظروف اليت يعمل احملاسبون املهنيون يف ظلها إىل نشوء 
ديدات االلتزام باملبادئ  حمددة لاللتزام باملبادئ األساسية وكذلك القواعد ولذا جيب على احملاسب املهين حتديد 

  : 3، وتتضمن التهديدات بشكل عام ما يلي2وتقيمها ومواجهتها
 اليت ميكن أن حتدث نتيجة املصاحل املالية أو املصاحل األخرى : لحة الشخصية تهديدات المص

  .للمحاسب املهين أو أحد أفراد العائلة املباشرين أو املقربني
 اليت ميكن أن حتدث عندما يكون هناك حكم سابق حباجة إىل إعادة تقييم : تهديدات المراجعة الذاتية

  .لك احلكممن قبل احملاسب املهين املسؤول عن ذ
 نه أاليت ميكن أن حتدث عندما يقوم احملاسب املهين بالرتويج ملوقف أو رأي إىل درجة : تهديدات التأييد

  .ميكن تفويض املوضوعية 

                                                             
مع2009، ط إصدارات المعايير الدولية للتدقيق ورقابة الجودةالحتاد الدويل للمحاسبني، ا -1 العريب للمحاسبني القانونيني،  ، ترمجة مجعية ا

  .17-16ص ص عمان، األردن،
  .79، صمرجع سابقأمحد حلمي مجعة،  -2
  .19، صمرجع سابقاالحتاد الدويل للمحاسبيني،  -3
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 ا يصبح احملاسب املهين أكثر تعاطفا جتاه مصاحل اآلخرين ماليت ميكن أن حتدث حين: تهديدات التآلف
  . ةعالقة وثيقبسبب 

 اليت ميكن أن حتدث عندما مينع احملاسب املهين من العمل مبوضوعية بسبب  :تهديدات المضايقة
  . ديدات فعلية أو متوقعة

  : أما اإلجراءات الوقائية اليت ميكن أن تزيل أو تقلص من التهديدات إىل مستوى مقبول تقع ضمن فئتني واسعتني 
وتتضمن على سبيل املثال ال احلصر  :ألنظمةاإلجراءات الوقائية التي تنشا نتيجة المهنة أو التشريعات أو ا

  :1نذكر ما يلي

  متطلبات التعليم والتدريب واخلربة لدخول املهنة؛  
  متطلبات التطوير املهين املستمر؛  
 أنظمة حوكمة الشركات؛  
  التنظيمية؛  أوإجراءات املراقبة والتأديب املهنية  
 املراجعة اخلارجية .  

  :لاإلجراءات الوقائية في بيئة العم
قد تزيد بعض اإلجراءات الوقائية من احتمالية حتديد أو منع السلوك غري األخالقي وتشمل هذه اإلجراءات 

ا أو أنظمتها  و من قبل رب العمل على سبيل املثال ال أالوقائية اليت ميكن أن تنشأ نتيجة مهنة احملاسبة أو تشريعا
  : 2احلصر ما يلي

 ا تسري من قبل رب العمل أو املهنة أو جهة تنظيمية األمر أنظمة شكاوي فعالة ومعلن عنها جيد
هين أو غري املالذي ميكن الزمالء وأصحاب العمل واجلمهور من لفت االنتباه إىل السلوك غري 

  .األخالقي
 وقات املتطلبات األخالقيةر واجب مذكور صراحة بالتبليغ عن خ. 
  
  

                                                             
  .19، صمرجع سابقاالحتاد الدويل للمحاسبني،  -1
   .137-136ص ص ، 2015ر والتوزيع، عمان، ، دار صفاء للنش1ط،أخالقيات مهنة المحاسبة والتحكم المؤسسي أمحد حلمي مجعة،  -2
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  AICPA: األمريكي ميثاق السلوك المهني لمعهد المحاسبيين القانوني - ب
املبادئ، قواعد : آخر إصدار من قواعد السلوك املهين عن املعهد األمريكي فيتكون من أربعة إجراءات هي 

  :السلوك، التفسريات واألحكام األخالقية، واليت ميكن توضيحها أكثر يف الشكل التايل 
  AICPAاألمريكي  نونيقواعد السلوك األخالقي لمعهد المحاسبيين القان):  3-1(الشكل رقم 

  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

، التحديات التي تواجه تطبيق أخالقيات مهنة المحاسبة في العراق، دراسة ألراء مجموعة محد حسني أرديينأطه : المصدر
 .160، ص2007،)29(85تنمية الرافدين ،  من المحاسبين في مدينة الموصل ،

  
لسلوك املهين الصادر عن املعهد األمريكي للمحاسبني ن دليل اإمن خالل الشكل األعلى وكما قلنا سلفا ف

  :1القانونيني قابال للتطبيق على أعضاء املعهد مجيعا ويتكون الدليل من أربعة أجزاء هي
 

                                                             
 .206، ص مرجع سابقوليد زكرياء صيام ، حممود فؤاد فارس أبو محيد،  1- 

في شكل مصطلحات فلسفية  األخالقيمعايير مثالية عن السلوك   

قواعد محددةفي شكل   األخالقيلسلوك  تمثل الحد األدنىمعايير   

   المهني الموضوعة من قبل قسم األخالق من المعهدالسلوك  تفسيرات قواعد

األسئلة المتعلقة بقواعد السلوك يقدمها  تفسيرات و أجوبة منشورة عن
 المحاسبون المهنيون اآلخرون للمعهد بخصوص المتطلبات األخالقية 

 غير قابلة لإللزام

 قابلة لإللزام

 غير قابلة لإللزام و لكن يجب أن يبرر الممارس لماذا خرج عنها

 غير قابلة لإللزام و لكن يجب أن يبرر الممارس لماذا خرج عنها

 المبادئ

 

قواعد السلوك 
 المهني

 التفسيرات

 

القواعد و األحكام 
 االخالقية
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  ).االلتزام(هي معايري مثالية للسلوك األخالقي يف شكل مصطلحات فلسفية غري ممكنة الفرض : المبادئ - 
لسلوك األخالقي يف صورة قواعد حمددة ممكنة الفرض وتتضمن قواعد واضحة معايري دنيا ل: قواعد السلوك -

 .1على احملاسب املهين إتباعها أثناء ممارسته للمهنة
وهي جزء من قواعد السلوك املهين تتمثل بنشرات تصدر عن قسم مبادئ األخالق املهنية التابعة : التفسيرات -

AICPA  2قواعد السلوك املهينلتقدمي التوجيهات حول نطاق وتطبيقات.  
من  AICPAتوضيحات منشورة وإجابة عن أسئلة حول قواعد السلوك املقدمة إىل  :األحكام األخالقية -   

  .املمارسني واملهنيني اآلخرين باملتطلبات األخالقية غري ممكنة الفرض إال أن املمارس جيب أن يربر االعرتاف عنها
 : ؤسسات المالية اإلسالمية ميثاق أخالقيات مهنة المحاسبة للم -ج
أصدرت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ميثاق أخالقيات احملاسب واملراجع اخلارجي   

 .19993وبدأ العمل به بداية عام  1998للمؤسسات املالية اإلسالمية واليت اعتمد يف جانفي 
 :ويتكون هيكل امليثاق من ثالثة أقسام   

 ؛لشرعية ألخالقيات احملاسباألسس ا  
 ؛املبادئ األخالقية للمحاسب  
 قواعد السلوك األخالقي للمحاسب.  

 :األسس الشرعية ألخالقيات المحاسب -أ
من الشريعة اإلسالمية وقد رفع اإلسالم مكانتها واعتربها من مقاصد الشريعة ومن أهم  ياألخالق جزء أساسإن 

 :4ما يلي األسس الشرعية ألخالقيات احملاسب نذكر
 .إن اإلسالم دين يقدر األمانة حق قدرها وجيعلها حتكم مجيع التصرفات: األمانة

  .البد من مراعاة أوامر اهللا تعاىل يف متلك املال والرتف فيه: مبدأ االستخالف للبشرية في األرض
  . قوم احملاسب بعمله بإخالص وامتثال االلتزام الديين وأداء الواجب املهيني :األخالق

                                                             
  .160، ص مرجع سابقحسني أرديين،  محدأطه  -1

  .161، ص المرجع السابق2- 
مالية وأخالقيات مهنة المحاسبة من أجل سد أهمية التكامل بين التطبيق السليم لمعايير عرض القوائم الالعبدي مسية، مقدم عبريات، 3- 

 .243ص ، 2017 ،16، جملة اقتصاديات مشل إفريقيا، العدد الفجوة المعلوماتية بين اإلدارة والمساهمين
، ص  2009، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، 1، طتطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنةأمحد حلمي مجعة ،  -4

 .513-510ص
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  .ةاملهن ةى احملاسب أن يتقي اهللا يف مزاولوهي خمافة اهللا يف السر والعلن وعل: التقوى
يعمل لبلوغ  أنينبغي للمحاسب أال يقتصر على أداء واجباته الوظيفية واملهنية بل عليه : اإلحسان وإتقان العمل

 .مرتبة اإلحسان وإتقان العمل
اىل على مجيع أفعال عباده وهذا يتطلب قيام احملاسب مبا جيب عليه وهي اعتقاد رقابة اهللا تع: مراقبة اهللا تعالى

 .عليه يف تصرفاته ورؤسائهدون مراعاة رقابة الناس 
وهي اعتقاد احملاسب أن اهللا تعاىل رقيب على أعماله كلها وسوف حياسبه يوم القيامة : محاسبة اهللا تعالى للعباد

 ).رقابة ذاتية(نب ما يستوجب العفاف عن كل صغرية وكبرية فيتخذ احليطة من ذلك بتج
  :المبادئ األخالقية للمحاسب  - ب

 : 1وتتمثل يف
  .وهو أن يكون احملاسب موثوقا به أمينا يف أدائه لعمله نزيها سريا يف املعلومات :الثقة  

  . وتعين التزام احملاسب بأحكام الشريعة اإلسالمية: المشروعية
  .وحمايداأن يكون عادال ومتجردا : الموضوعية

  . الواجبة وإتقان العمل ل العنايةبذوما يعين  :الكفاية المهنية وإتقان العمل
  .يكون احملاسب متسقا مع متطلبات الشريعة اإلسالمية أن: السلوك اإليماني

 .ويعين االلتزام بالقواعد اإلرشادية الصادرة عن اهليئة: السلوك المهني والمعايير الفقهية
ومتثل كيفية حتقيق املبادئ األخالقية السابقة من خالل مراعاة ما جيب : قي للمحاسبقواعد السلوك األخال

 .على احملاسب إتباعه يف أدائه لعمله
باإلضافة إىل اجلهود الدولية سابقة الذكر هناك بعض اهليئات واملنظمات الدولية الرائدة يف جمال الوضع مبادئ    

إىل بناء الشركات على أسس سلمية من خالل إبراز مكانة أخالقيات حلوكمة الشركات واليت تدعو يف جمملها 
ومركز املشروعات  OCDEأخالقيات املهنة ضمن مبادئ منظمات التعاون االقتصادي والتنمية  : املهنة مثل 

  .CN2 وأخالقيات املهنة ضمن رابطة الكومنولتCIPEالدولية اخلاصة  
  

                                                             
 ،وللتفصيل أكثر يف قواعد سلوك أعمال املهنة عن كل مبدأ ، ميكن الرجوع إىل أمحد حلمي 243، ص مرجع سابقالعبدي مسية، مقدم عربات،  -1

  .516مرجع سابق، صطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنة، ت، مجعة
  .244، صالمرجع السابق -2
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  سبةتنظيم وتطوير مهنة المحا: نيالمطلب الثا
ا،  هناك عدة أشخاص يشاركون يف مهنة احملاسبة يف كل الدول بغض النظر عن مستوى تطور املهنة 

هؤالء األشخاص يتمتعون مبهارات عديدة ويؤدون وظائف يف جماالت خمتلفة وحىت يتسىن هلم القيام بوظائفهم 
م على حنو أفضل كان  بية مهنية تكون أهدافها األساسية هي هيئة أو هيئات حماس إجيادالبد من واستغالل مهارا

مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالسلوك املهين  املهنةمحاية املصلحة العامة يف كافة األمور املتعلقة باملهنة ووضع معايري 
  .1ومتثيل احملاسبني املهنيني

وتقوية مهنة  وتكامال مع رسالة االحتاد الدويل للمحاسبني واليت تكمن يف خدمة املصلحة العامة وتعزيز
ا وزيادة التوافق الدويل حول  احملاسبة على نطاق عاملي بوضع معايري مهنية عالية اجلودة والتشجيع على االلتزام

يوفر الدليل إرشادات عملية تتعلق " تأسيس وتطوير هيئة حماسبية مهنية"، قام االحتاد بوضع دليل بعنوان 2املعايري
ليات اهليئات احملاسبية املهنية، كما مت تصحيحه ليكون وسيلة عملية تساعد ، ودور ومسؤو بدور مهنة احملاسبة

  .3واستخدامه يف تطوير اهليئات احملاسبية القائمةاهليئات اليت تشارك يف إنشاء هيئة مهنية 
جاء يف دليل  سنحاول من خالل هذا املطلب التعرف على كيفية تنظيم وتطوير مهنة احملاسبة وفقا ملا

  .لدويل للمحاسبنياالحتاد ا
  تنظيم مهنة المحاسبة: أوالً 

/ أو مكاتب تقوم مبهام يف جماالت احملاسبة و/ هيئة تتكون عضويتها من أفراد و"احملاسبية املهنية هي  اهليئة
فلتنظيم وتطوير مهنة . 4"، وتلتزم مبعايري املمارسة، متنح عضوية اهليئة بعد استفاء متطلبات القبولأو املراجعة

يرى االحتاد الدويل للمحاسبني أن الدافع إلنشاء هيئة سبة تطلب األمر وجود هيئة مستقلة تعمل على ذلك، و احملا
حماسبية مهنية هو مبادرة حكومية لتطوير مدخل وطين لتنظيم املهنة، أو رمبا يكون مبادرة من جمموعة حماسبني 

تسقا مع األساسي هلذه اهليئة جيب أن يكون م، إال أن اهلدف 5مهنيني يرغبون يف إنشاء منظمة تربر أنشطتهم
واحد من أهداف االحتاد الدويل للمحاسبني مبعىن العمل على تطوير وتعضيد مهنة احملاسبة حىت تكون قادرة على 

  .6تقدمي خدمات ذات جودة عالية تتوافق مع املصلحة العامة
                                                             

  .11، ص2011اهليئة السعودية للمحاسبية القانونيني، : ، ترمجة1، جمهنيةتأسيس وتطوير هيئة محاسبية حتاد الدويل للمحاسبني، اال - 1
  .2ص ،السابق المرجع  - 2
  .9، صسابقالمرجع ال  - 3
  .20، صالسابق المرجع - 4
  .30، ص34، فقرة السابق المرجع - 5
  .30، ص35، فقرة السابق المرجع - 6
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  :1وتتمثل األهداف الرئيسية للهيئة احملاسبية املهنية فيمايلي
 اية املصلحة العامة من خالل التأكد من التزام أعضائها باملعايري املهنية والتحلي بقواعد السلوك وآداب مح

 املهنة؛
  املنطوية على املهارة اليت يقدمها  اخلدمات الواسعةسلسلة بالسعي للحصول على اعرتاف اجلمهور

 أعضاؤها؛
  يصبحوا أعضاء باهليئة وأن  احيتاجوالقيم اليت التأكد من أن طالب اهليئة يكتسبون املعرفة واملهارات و

 األعضاء حيافظون عليها ويعملون على تطويرها؛
 ا؛  االستجابة الحتياجات أعضائها والتمتع بسمعة جيدة لدى خمتلف اجلهات ذات العالقة 
 ة واملهنة؛احملافظة على احلقوق القانونية ألعضائها، والعمل على ترقية ومحاية أهداف واستمرارية اهليئ 
 ا؛  التأكد من االستقالل املهين للمحاسبني بغض النظر عن الصفة اليت يعملون 
 حتديد معايري التأهل لعضوية اهليئة وترتيب تقييم اجلهات املرشحة اليت تسعى للحصول على العضوية؛ 
 نية واإلقليمية يئات احملاسبية األخرى الوطالتطوير واحملافظة على عالقات عمل فعالة مع احلكومة واهل

م إىل تلك اجلهات؛ ا والتأكد من مشاركة أعضائها ووصول صو  والدولية واجلهات املرتبطة 
 على نشرها والتأكد من أن األعضاء  تطوير احملاسبة النظرية والعملية من خالل القيام بالبحوث والعمل

السلوك املهين لتلبية احتياجات  دات املتعلقة بقواعدحيصلون على اإلرشادات الضرورية الفنية واإلرشا
تمع؛  ا

 وضع أو املشاركة يف وضع قواعد السلوك املهين ومعايري احملاسبة واملراجعة.  

ا ً   الهيكل القانوني والتنظيمي لهيئة المحاسبة المهنية: ثاني
 بعض العوامل اليت جيب أخذها بعني) 41(الفقرة  ضمناالحتاد الدويل للمحاسبني يف دليله  لقد ذكر

  :2العوامل هي هاالعتبار عند حتديد اهليكل القانوين والتنظيمي األفضل هليئة مهنية جديدة، هذ
 اهلدف من إنشاء اهليئة املهنية؛ 
 م واحلماية القانونية ملسميات مهنية إن وجدت؛  عدد احملاسبني املؤهلني بالدولة وطبيعة مؤهال

                                                             
  .14-13، ص صالسابق المرجع - 1
  .33-32، ص ص 41، الفقرة سابقالمرجع ال - 2
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 ا املهنة واحلكومالكيفية اليت يرجح أن تت ة ويشمل ذلك حجم املشاركة احلكومية يف النشاطات فاعل 
 اليومية للهيئة؛

  يتبعها عادة احملاسبون املعنيون يف إعداد ومراجعة القوائم املالية، مقارنة معايري احملاسبة واملراجعة اليت
 مبتطلبات اجلهات اليت تتوىل وضع املعايري الدولية؛

 يم املستمر وحجم الطلب املستقبلي املقدر للمحاسبني املهنيني طبيعة احتياجات املهنة بالنسبة لربامج التعل
 داخل الدولة، وحجم ونوعية النظام التعليمي اخلاص بتطوير احملاسبني املهنيني؛ بكافة القطاعات

 املوارد اليت من املرجح أن تتوفر لتمويل أنشطة اهليئة.  
  :الهيكل القانوني -1

ا والذي ينسجم مع إطار العمل القانوين الوطين، جيب أن يكون للهيئة املهنية اهليكل القان وين اخلاص 
ذا فإن    :1منتتكون عناصر اهليكل القانوين عموما و
  قانون للمحاسبني أو تشريع آخر يقر اهليئة املهنية ككيان قانوين ميثل املهنة وجيوز أن يعطيها صالحيات

 تنظيم أعضائها؛
 دستور ونظام داخلي؛ 
 جل األعضاء؛متطلبات االنضمام وس 
 قواعد سلوك وآداب املهنة اليت تتعدى اإلطار القانوين؛ 
 معايري احملاسبة واملراجعة؛ 
 بية خاصة باألعضاء الذين خيالفون أحكام اهليئة أو قواعد وآداب املهنة؛نظم تأدي 
 متطلبات الرتخيص للمراجعني واجلهات األخرى؛ 
 نظام املراقبة اخلاصة باألعضاء.  

   :الهيكل التنظيمي -2
  :ن اهليكل التنظيمي هليئة حماسبية مهنية يشتمل علىإ

 أو املكاتب الذين مت قبول عضويتهم وفقا لألنظمة الداخلية؛/ األفراد و وتشمل :العضوية -أ 

                                                             
  .53، ص46الفقرة  ،السابق المرجع -1



 اإلطار النظري والتنظيمي لمهنة المحاسبة والمحاسب المعتمد في الجزائر...........:.......الفصل األول

39 
 

هي اجلهة الرئيسة اليت تتحكم يف اهليئة، تتكون من عدد قليل من كبار األعضاء الذين  :الجمعية العامة - ب 
تعمل ) ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة على األكثر(ري الدولية، لفرتة حمدودة جيب أن يكونوا مؤهلني للمعاي

 ؛على التأكد من حتقيق األهداف
العامة لفرتات  ةاجلمعيختتارمها العضوية أو  ،هو الذي يقود اجلمعية العامة وميكن أن يكون له نائب :الرئيس -ج 

 ثابتة؛
 ؛يومية للهيئةيكون مسؤوال عن إدارة الشؤون ال :المدير التنفيذي -د 
دف إىل إدارة نشاطات اهليئة خالل الفرتات الواقعة بني  :اللجان التنفيذية - ه  تكوينها حتدده اجلمعية العامة، 

 .اجتماعات اجلمعية
  :لمحاسبةل يمهنالتطوير ال: ثانيا

يد من املهام ميكن يف سبيل التطوير املهين للمحاسبة وحتقيق املصلحة العامة، تتوىل اهليئة احملاسبية املعنية العد
  :1ابرازها يف النقاط التالية

  :منح شهادة الممارسة -1
إن أهم ما مييز مهنة احملاسبة هي قبوهلا بتحمل مسؤولية حتقيق املصلحة العامة ويتطلب ذلك بالضرورة ممارسة 

لذي ميارس العديد من األنشطة لتحقيق ذلك االلتزام باملسؤولية، ولعل أهم ذلك هو التأكد من أن الشخص ا
  .هذه الوظيفة حيمل شهادة تدل على تأهله للقيام بأعباء تلك املسؤولية

  :تبني وتطبيق المعايير الفنية -2
يف تطبيقها من معايري قامت إن تبين وتطبيق املعايري الدولية خيتلف بالنسبة لكل دولة، وقد تتدرج بعض الدول 

جند أن ذلك يعترب مشروعا مهما يتطلب االلتزام والتخطيط بعناية بتطويرها إىل معايري الدولية، ويف كافة احلاالت 
 بمع االهتمام بدرجة متساوية بعملية التبين والتطبيق املستدام للمعايري وذلك من خالل التدريب، فهم واستيعا

  .املعايري والربامج الالزمة للتأكد من التطبيق
  :وضع قواعد سلوك وآداب المهنة  -3

اسبة مسؤولية محاية املصلحة العامة للجمهور واملؤسسات اليت يقوم احملاسبون املهنيون خبدمتها، تقع على مهنة احمل
يف احلاالت اليت تقع فيها على اجلهات التشريعية بالدولة  حىتاملهنة  وآدابذلك يتطلب تبين وتنفيذ قواعد  إن

                                                             
-2010(دراسة تحليلية تقييميه خالل الفترة (واقع تطوير مهنة المحاسبة في ظل عملية اإلصالح المحاسبي في الجزائر فريوز خويلدات،  -1

   .37-35ص ص ، 2015-2014لوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ورقلة، اجلزائر،  ، أطروحة دكتوراه،كلية الع)2015
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ية اهليئات احملاسبية تنشئ جلنة آلداب املهنة وللقيام بذلك جند أن أغلب ،أخالقيات املهنةمتطلبات  إصدارمسؤولية 
ذه القواعد واختاذ اإلجراءات  تكون مسؤولة عن إصدار هذه القواعد وتشكيل جمموعة منفصلة ملراقبة االلتزام 

ذه القواعد ةالتأديبي   .ضد من خيل 
  :ضمان جودة الخدمات المهنية -4

شرتكة بني مكاتب املراجعة واهليئات احملاسبية، فاألول يتبع إن مسؤولية ضمان جودة اخلدمات املهنية هي عملية م
لضمان حتقيق اجلودة أما اهليئة املهنية وجب عليها وضع برنامج لفحص جودة تلك ) 220(املعيار املراجعة رقم 

 ستقالل القائمني بعملية الفحص عن املهنيني أو املكاتب اخلاضعة لعمليةإىل ضرورة ا اإلشارةاملكاتب وجتدر 
  .فحص اجلودة

  :اإلجراءات التأديبية -5
سبقت عملية ضمان اجلودة عملية وضع قواعد سلوك وآداب املهنة، وهذا يتطلب بالضرورة التأكد من التزام كافة 

ا لذلك فإن هيئة  ذه القواعد  ةحملاسبة املهنية حباجة إىل وضع إجراءات تأديبيااألعضاء  وعقوبات لكل من خيل 
تعىن بسلوك وآداب املهنة ) جلنة السلوك(ب ذلك بالضرورة جهة متخصصة داخل اهليئة واآلداب، ويتطل

  .واإلجراءات التأديبية
   :التطوير المهني المستمر -6

حيب أن حيافظ احملاسب املهين وبشكل مستمر على املعرفة واملهارات املهنية لضمان أن يتلقى صاحب العمل 
للممارسة والتشريعات والتقنية املطلوبة واملبنية على التطورات اجلارية  اخلدمات املهنية اليت تتصف بالكفاءة

فالتطوير املهين املستمر هو اآللية اليت متكن احملاسب املهين من استفاء املتطلبات اليت تقع علية فيما . املطلوبة
هي التأكد من استفاء أعضائها خيص الكفاءة املستدامة، وبالتايل ميكن القول أن مسؤولية اهليئة احملاسبية املهنية 

م    .ملتطلبات التطوير املهين املستمر للمحافظة على كفاء
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  بيئة مهنة المحاسبة: المطلب الثالث
نظام متكامل وشامل للمعلومات يف أي مؤسسة، فهي نظام منفتح على  احملاسبة كنظام معلومات تشكل

ا نظام منفتح على حميطها اخلارجي، فهي تؤثر فيها تفاعل بقية األنظمة داخل املؤسسة املتكامل وامل معها، كما أ
ا، وبذلك  ، ولقد مت تقسيم هذه 1بيئة مهنة احملاسبة ستؤثر بالضرورة عليها علىفإن التغريات اليت تطرأ وتتأثر 

  :العوامل إىل مايلي

  االقتصاديالنظام : الً و أ
اسي الذي ينص على أن املفاهيم احملاسبة يف بلد معني تقوم على املبدأ األس االقتصاديةإن تأثري العوامل 

السائدة يف ذلك البلد، ففي الدول املالكة للمؤسسات تكون مهنة احملاسبة موجهة  االقتصاديمرتبطة بالنظام 
حسب السياسات العامة للدولة، أما يف الدول اليت تنتشر فيها امللكية اخلاصة للمؤسسات فإن دور مهنة احملاسبة 

  .2وفري معلومات للمستثمرين وأصحاب رؤوس األموال بالدرجة األوىلهو ت
  :على جمموعة من العناصر أمهها االقتصادييشمل النظام 

 :مصادر التمويل -1
واملعايري احملاسبية للمؤسسات  إن تعدد مصادر التمويل يعد من أهم العوامل املؤثرة على مهنة احملاسبة

، وبذلك تسعى املؤسسات للبحث عن أهم مصادر االقتصادي النشاط ، باإلضافة إىل التوسع يفاالقتصادية
التمويل واألقل تكلفة من خالل طرح أسهم لالكتتاب أو اللجوء إىل اقرتاض وهذا يعين أن اختيار نوع مصدر 

ويظهر أثر مصادر التمويل بشكل أكثر وضوحا يف  .3التمويل له تأثري مباشر يف توجيه ممارسات مهنة احملاسبة
أسواق مالية نشطة وكفؤة كالواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا، حيث ختتلف معايري اإلفصاح  متتلكلدول اليت ا

الكبري لألسواق املالية فيها باعتبارها مصدر  االقتصاديعن املعلومات احملاسبية فيما بينها وذلك نتيجة للدور 
بية حاجات املستثمرين املاليني من البيانات املالية مع الرتكيز رئيس للتمويل، مما يتطلب توجه مهنة احملاسبة حنو تل

لألسواق املالية وامليل حنو البنوك والوسطاء  االقتصادعلى اإلفصاح والشفافية، أما يف الدول اليت تتميز بضعف 

                                                             
، جملة كلية العلوم االقتصادية، بغداد، العدد اخلاص، مبؤمتر بيئة المحاسبة ومؤشرات تكيفيها لتكنولوجيا المعلوماتليلى ناجي جميد الفتالوي،  -1

  .287، ص2013الكلية، 
، أطروحة 2013-2010ضرورة تكييف بيئة المحاسبة بالجزائر مع متطلبات النظام المحاسبي المالي خالل الفترة اد، أيت حممد مر  -2

  .66-65، ص ص 2014-2013، 3دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر
  .66، صالسابق المرجع -3
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لكية املاليون كمصادر للتمويل فرتكز مهنة احملاسبة على حتديد معلومات مالية توضح ملستخدميها ضمان امل
  .1واسرتجاع أمواهلم

  :الدخل -2
أحد أهم املقاييس املعتمدة يف قياس كفاءة استخدام املوارد نظرا خلصوصية هذا املؤشر على  يعترب الدخل

يتطلب وجود ممارسات  االقتصاديالوطين، إذ أن ازدياد وتأثر النمو  االقتصادمستوى املؤسسة أو على مستوى 
انعكس ذلك على حاجته إىل ممارسات ومعايري  وزاد منوه اقتصادياتطور البلد ومعايري حماسبية متطورة، فكلما 

يف ظل  االقتصاديةحماسبية متطورة وينعكس بذلك دور مهنة احملاسبة يف ترشيد القرارات اخلاصة باستخدام املوارد 
ا وحمدوديتهان املتحققة واملوارد  يجةنتبواسطة الني هلا، حيث يتم قياس الكفاءة ئوحتديد املستخدمني الكفو  در

  .2املستخدمة

  واالقتصاديةالروابط والعالقات السلبية  -3
على املمارسات واملعايري احملاسبية فمعظم الدول اليت تعرضت  االقتصاديةالروابط والعالقات  تؤثر

والعوامل  دياالقتصاسيب للدولة املستعمرة، حىت وإن كان غري مالئم ملستوى منوها الالستعمار تتأثر بالنظام احمل
ا البيئية الدولية أو اإلقليمية على ممارسات مهنة احملاسبة،  االقتصاديةكما تؤثر التكتالت   .3األخرى اخلاصة 

كتلة واملتعاونة إىل تبين نفس النموذج تويظهر ذلك يف التطبيقات احملاسبية من خالل توجه العديد من الدول امل
أبرز األمثلة على هذه التكتالت، فقد قامت دول االحتاد األورويب يف جانفي  احملاسيب، ويعترب االحتاد األورويب من

  .4بتعديل قواعدها احملاسبية 2005

  :التضخم والقيمة العادلة -4
للنقود، وتظهر مشكلة احملاسبة  ةهو االرتفاع يف املستوى العام لألسعار مع اخنفاض القدرة الشرائي التضخم

  سعر العملية دون تعديلها بدأ التكلفة التارخيية، مبعىن إثبات عمليات املؤسسة يف كون أغلب الدول تعتمد على مب

                                                             
، اجلامعة 63، جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد العراقية ةلمعايير المحاسبية الدولية مع القواعد المحاسبيدراسة مقارنة لعماد حممد كندوري،  -1

  .262، ص2012املستنصرية، 
  .54، صمرجع سابقعبد اهللا بن صاحل،  -2
  .سابقالمرجع ال -3
  .66، صمرجع سابقأيت حممد مراد،  -4
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جتنب أي تسوية لقيم األصول وفقا لتغريات مستوى األسعار هذا ما يفقد القوائم املالية مصداقيتها الحقا، أي 
  .1وموضوعيتها

  :الدولية االقتصاديةالقانون الجبائي وحجم األنشطة  -5
أو إلغاء / نتيجة احملاسبية وذلك بإضافة ودول على إجراء العديد من التعديالت على التعتمد العديد من ال

، كما أن عدد الشركات متعددة اجلنسيات يف دولة ما من بعض املصاريف واإليرادات لتحديد النتيجة احملاسبية
والتصدير الصرف  مثال من حيث تسجيل عمليات االستريادهلا شأنه أن يؤثر على ممارسات مهنة احملاسبة 

  .2األجنيب، الضرائب على املداخيل األجنبية

ا ً   النظام السياسي: ثاني
هي فن احلكم وإدارة شؤون البلد بكافة النواحي الداخلية واخلارجية، فهي سقف الدار الذي يظل  السياسة

سبة من الوظائف وباعتبار مهنة احملا. سيطر على كل ما دونه، ويشرف على كل النشاطات اليت تتم داخلهايو 
تمعاالجتماعية، كمان البد أن تكون ذات طبيعة سياسية أو هلا أبعاد وانعكاسات سياسي ، من جهة 3ة على ا

ومن جهة أخرى فإن اعتماد أي نوع من األنظمة السياسية سيكون له أثر على املمارسات احملاسبية، فعندما 
ية سياسية فضال عن إمكانية الشعب اختيار أعضاء السياسي دكتاتوري، مبعىن عدم وجود حر يكون النظام 

لتقارير والقوائم املالية وبالتايل سيحد حكومته أو التأثري على سياستها، فسيؤثر على مستوى اإلفصاح احملاسيب ل
  .4من تطوير ممارسات مهنة احملاسبة

تبين األنظمة احملاسبية من اد و ري احملاسبة من خالل عملية است مهنةويظهر كذلك تأثري النظام السياسي على 
إىل أخرى نظرا للروابط السياسية القوية اليت جتمع تلك الدول، فمثال من أثر االستعمار املباشر ودوره يف نقل  دولة

ااألنظمة احملاسبية حلت الروابط والعالقات السياسية حمله و    .5أثرت بشكل كبري على مهنة احملاسبة 

بية تؤكد أن قواعد ومعايري مهنة احملاسبة ينبغي أن تكون عملية سياسية إن الكثري من األدبيات احملاس
اجتماعية، إذ أن وضع وإنشاء قواعدها ومعايريها يعد نتاج لتصرف سياسي بالدرجة األوىل، وبصورة أكرب من  

ا استنتاج منطقي أو معرفة نتيجة أحباث جتريبية، فهي تعد وتعمل يف بيئة ذات طابع سياسي تعمل  على كو
                                                             

  .289، صمرجع سابقليلى ناجي جميد الفتالوي،  -1
  .66، صمرجع سابقأيت حممد مراد،  -2
  .289، صمرجع سابقليلى ناجي جميد الفتالوي،  -3
  .55، صمرجع سابقعبد اهللا صاحل،  -4
  .السابق المرجع -5
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بأن وضع قواعد ومعايري مهنة احملاسبة هو نتاج  Horngrenحتقيق حاجات خمتلف األطراف املشاركة، كما يقول 
عمل منطقي ألن عملية وضع القواعد واملعايري قرار اجتماعي وذلك لكون تلك القواعد واملعايري تضع قيود على 

اسلوك األفراد وجيب أن يتم قبوهلا من قبل األطراف املتأثر    .1ة 
  النظام القانوني: ثالثًا

ا وكذلك تضع لالقانونية يف أي ب إن القواعد د هي اليت حتدد العالقة بني األفراد واملؤسسات وتفاعال
ا إن اجلهات التشريعية ينبغي  .األنظمة والتشريعات اليت تنظم املهن املختلفة منها مهنة احملاسبة وممارستها ومتطلبا

ف اجلهات اليت ستتأثر بتلك التشريعات وتعمل على إجياد نوع من التوازن بينها ومبا حيقق أن تدرس مصاحل خمتل
  .2اهلدف منها

ال ينتشر يف العامل اجتاهني ، حيث يكتفي القانون بتقدمي )ريفالع(األول هو القانون العام : ويف هذا ا
معمول به يف الدول األجنلو سكسونية، إذ  يف حل النزاعات، وهذا النظام مبادئ عامة وترك هامش كبري لالجتهاد

ا بارًزا وفعاالً يف وضع القواعد واملعايري احملاسبية وت ظيم مهنة احملاسبة وتكتفي نتلعب فيها اهليئات املهنية اخلاصة دورً
ترتك وال  االجتاه الثاين فتكون القوانني دقيقة جًدا، إذ تتطرق لكل التفاصيل يف الدولة باإلشراف والتأطري فقط، أما

، إذ يف ةهامش كبري لالجتهاد والتقدير والتأويل وعلى القاضي تطبيقها، وهذا النظام معمول به يف الدول األوروبي
ودور اهليئات واملنظمات يكون ) القانون التجاري مثال يف فرنسا(ضمنة يف القانون ظله تكون القواعد احملاسبية م

مبعىن فرض التشريعات . 3اخل...ابعة ومراجعة جودة اخلدمات املهنية قانوين كإرساء قواعد السلوك املهين، مت
تمع هلا احلق يف تشريع القوانني اليت  واإلجراءات احملاسبية على األفراد واملؤسسات باعتبار الدولة هي الوكيلة عن ا

  .4تنظم حياة األفراد واملؤسسات واملهن، وهذا ما يطلق عليه باالتفاقيات االجتماعية

  
  
  
  

                                                             
المدخل السياسي في صناعة المعايير المحاسبية وتأثيره في التطبيقات المحاسبية المقبولة دراستان حسن حممد، حممد حويش الشجريي،  -1
  .34، ص2013، 31، جملة كلية الرافدين للعلوم، العدد)دراسة ميدانية في البيئة العراقية(
  .290، صمرجع سابقليلي ناجي جميد الفتالوي،  -2
  .65، صمرجع سابقأيت حممد مراد،  -3
  .290، صمرجع سابقناجي ليلى جميد الفتالوي،  -4
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  العوامل االجتماعية: ثالثًا
الثقافة والدين والتعليم أهم مكونات العوامل االجتماعية هليئة مهنة احملاسبة، كون احملاسبة تعترب أحد  تعد

  .العلوم االجتماعية
  :الثقافة - أ

ا جمموعة من الربجميات ا ا أن متيز جمموعة من األفراد عن غريهلذينظر للثقافة على أ م،  هنية اليت من شأ
ا جمموعة من اإلجابات املشرتكة عن أسئلة م بدئية يف عقول جمموعة معينة من األفراد، كما ميكن فهمها على أ

تمعات ، املنظمات، املهن   .1وختتلف الثقافات تبعا ملستويات أمهها ا
عي ألي جمتمع ونظرا لكون احملاسبة من العلوم اإلنسانية اليت تتأثر بشكل كبري باملستوى الثقايف واالجتما

بتأثري املستوى الثقايف والنظرة االجتماعية على مهنة احملاسبة يف الربع األخري من القرن املاضي، فقد بدأ االهتمام 
خصصت مجعية احملاسبني األمريكيني  1986، ويف عام 1975عام  Jaggiإذ أنه أول من كتب عن ذلك كان 

وازداد االهتمام والبحث يف هذا املوضوع خصوصا مع  استمرفقافة اجتماعها السنوي ملناقشة موضوع احملاسبة والث
ظهور عوملة اإلقتصاد، ومن أشهر الدراسات اليت تناولت موضوع العالقة بني احملاسبة والثقافة على دراسة 

Hofsted  ودراسة  1980عامGroy  19882عام.  
دراسة ميدانية تشمل  1980عام  Hofsted جرىويف حماولة لدراسة القيم الثقافية على مستوى دولة أ

ً على هذه الدراسة 67استبيان وزعت داخل أكثر من  117000على أكثر من  حتديد أربعة أبعاد مت  دولة وبناء
  :3أساسية للثقافة واليت ميكن تلخيصها فيمايلي

يهتم هذا البعد أساسا بدرجة : )Individualism versus collectivism( الفردية مقابل اجلماعة - 1
تمع بني األفراد؛  االستقاللية اليت حيافظ عليها ا

تمع مع السلطة؛: )Power Distance( فارق القوى السلطة - 2  يهتم هذا البعد أساسا بكيفية تعامل ا
يهتم هذا البعد أساسا بكيفية تعامل األفراد مع :  ):Uncertainty Avoidance(جتنب عدم التأكد  - 3

 ستقبل؛حاالت عدم التأكد اليت متيز امل

                                                             
، جملة دراسات يف االقتصاد العوامل المؤثرة في تطور مهنة المحاسبة في ليبياغايل، بشري حممد عاشور الدرويش، عبد املوىل علي حممد ال -1

لد   .9، ص2006، 25والتجارة، ا
  .السابق المرجع -2

3 - TEIJA LAITINEN, ELINA HAAPAMÄKI, An analysis of the factors affecting audit exemption 
thresholds harmonization. Evidence from European Union, University of Vaasa, Finland, 11 mu 2013, P13. 
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يهتم هذا البعد أساسا مبفاهيم : )Masculinity versus Femininity( الذكورة مقابل األنوثة - 4
  .الذكورة واألنوثة

ا يربط بني الثقافة وتطور  Groyويف إطار تفسري العالقة بني الثقافة واملمارسات احملاسبية اقرتح  ً ا نظري إطارً
خالل هذا اإلطار قام بإضافة القيم واملمارسات احملاسبية كفرع من األنظمة احملاسبية على املستوى الدويل، ومن 

القيم االجتماعية وعرف هذا النموذج الكيفية اليت يتم من خالهلا ربط القيم الثقافية على املستوى االجتماعي مع 
  :دول التايلكما هي ملخصة وموضحة يف اجل. 1القيم احملاسبية واليت تؤثر بشكل مباشر على املمارسات احملاسبية

  سبة والتطبيقات المحاسبيةالقيم االجتماعية والمحا): 1-1(الجدول رقم 
  الممارسات والتطبيقات المحاسبية  القيم المحاسبية  )الثقافية(القيم االجتماعي 

 الفردية مقابل اجلماعية 
 فروقات السلطة 
  عدم التأكدجتنب درجة 
  األنوثةالذكورة مقابل  

  القانونيةاملهنية مقابل الرقابة 
 التوحيد مقابل املرونة 
 التحفظ مقابل التفاؤل 
 السرية مقابل الشفافية  

 السلطة واإللزام 
 التطبيق احملاسيب 
 القياس احملاسيب 
 اإلفصاح احملاسيب  

    

تقييم أثر الثقافة المحاسبية في تعزيز قيمة الوحدة نصيف جاسم اجلبوري، نضال عبد اهللا ياسني املالكي،  :مصدرلا
لددراسة ميدانية على عينة من المصارف العراقية يةداالقتصا   .51، ص2009، 7، العدد7، جملة جامعة كربالء، ا

  :الدين -ج

متثل مرشدا حلياة األفراد  ميثل الدين أحد مكونات العوامل االجتماعية ملا حيمله من قيم وعقائد
تمعات، للمجتمع إىل التأثري يف البيئة  واالقتصاديةعية يتعدى تأثريه البيئة االجتما ن الدين عنصر مؤثرأ كماوا

شادات ذات قيم تلزم األفراد تطبيقها عند التعامل باألمور التجارية واملالية احملاسبية، ملا يتضمنه من أسس  وإر 
 االقتصاديةواحرتامها وعدم اخلروج عن أحكامها، ولكل دين خصوصيته وتعاليمه الواجبة اإلتباع يف العالقات 

 حيث أن خمتلف التعامالت تقوم على ها،هجمنارية واملالية، ففي الدول اإلسالمية الدين اإلسالمي هو والتج
 االقتصاديفتأثري املعتقدات الدينية تظهر االختالف بني النظام . 2جمموعة من األسس والقيم اليت حددها الشرع

                                                             
  .58، صمرجع سابقعبد اهللا بن صاحل،  -1
  .292، صمرجع سابقليلى ناجي جميد الفتالوي،  -2
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ثال إصدار معايري حماسبية مالية للزكاة من يف حتديد بعض املمارسات م االقتصاديةاإلسالمي عن غريه من النظم 
  .1قبل اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني

  :التعليم -د
ً كان أكادميي تتأثر مهنة تمع سواء باعتباره أحد عناصر البيئة  أو مهنيا ااحملاسبة بالتعليم املتاح يف ا

ذا امل ا لآلخرين االجتماعية اليت تعمل ضمنها مهنة احملاسبة، والتعليم  عىن ال يشمل نقل العلوم واملعارف وإكسا
  .فقط وإمنا العمل على تطوير مهارات وعلوم غري موجودة أصال وبناء مستقبل ثقايف واعد

يف بلد ما يتميز ببيئة ثقافية واجتماعية وسياسية وتعليمية رديئة، فهي  فال ميكن تصور تطور مهنة احملاسبة
ملن يستخدمها أن يكون على درجة عالية من الثقافة يف العلوم املالية واإلدارية، إضافة لغة األعمال واألرقام حتتاج 

  .2قياس وحتليل وتفسري األرقام والنتائجفنية يف إىل مهارة 
ا   الممارسة المهنية: رابعً

ا احملاسبون وت نةألي بلد بوضع وأمهية مهيرتبط التنظيم احملاسيب  نظيمهم يف احملاسبية واملكانة اليت يتصف 
م يف التأثري  ا، ومما  علىذلك البلد وبالتايل قدر ال شك فيه أنه عندما تتوفر يف بلد املمارسات والقرارات املتعلقة 
أنه من املنطقي أن تتجه ميوهلا ألن تكون متفاعلة أكثر يف قضايا األعمال فما منظمات حماسبية مهنية متطورة 

ميكن أن تشكل قوة تلك املنظمات املهنية بعض املخاطر من  ، ويف املقابل3سبةمهنة احملا تطويروالتجارة وقضايا 
ا منظمات مهنية  زيحلتاحيث وضع وبناء املعايري احملاسبية بسبب إمكانية  ملصاحلهم، يف حني أن الدول اليت 

نظيم املمارسات احملاسبية ضعيفة ال تستطيع تنظيم مهنة احملاسبة وال التقارير املالية وبالتايل فإن تكفل الدولة بت
  .4يعترب من اخليارات املمكن أن ترفع من كفاءة مهنة احملاسبة

  
  
  
  

                                                             
  .67، صمرجع سابقأيت حممد مراد،  -1
  .292، صمرجع سابقليلي ناجي جميد الفتالوي،  -2
  .290ص ،السابق المرجع -3
  .68، صمرجع سابقمد مراد، أيت حم -4
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  في الجزائرالمحاسب المعتمد    تنظيم مهنة  : لمبحث الثالثا
هنة احملاسب املعتمد حيث قامت متنظيم مهنة احملاسبة، مبا يف ذلك  إىلاالستقالل  إبانسعت اجلزائر   

التطور االقتصادي من جهة و التطور املهين احملاسيب  مواكبةا حنو نهمة هلا، سعيا مظني املنبإصدار مجلة من القوان
مراحل تنظيم مهنة احملاسبة، مث ممارسة مهن احملاسبة يف اجلزائر ليليها  إىلسنتناول يف هذا املبحث .من جهة أخرى

  .التعرف  على خمتلف اهليئات املشرفة على مهنة احملاسب املعتمد

  في الجزائر  مراحل تنظيم مهنة المحاسب المعتمد: األوللب  المط
بعد االستقالل بتبين النظام االشرتاكي مباشرة، مع بقاء بعض املؤسسات ذات طابع  االقتصادمتيز  لقد

بدأ اإلعداد لنظام مركزي أكثر وضوًحا يعتمد على قطاع احملروقات، وما مييز هذه الفرتة  1965خاص، ويف عام 
هنة احملاسبة أي تأثري يذكر، ويرجع ذلك للتسيري الداخلي للمؤسسات للحفاظ على األمالك العامة،  مل يكن مل

 كما كان يتم تعيني مندويب احلسابات يف املؤسسات االشرتاكية بقرار من وزير املالية كلما نشأت مؤسسة، وكانت
  .1املهام املوكلة إليهم غري حمددة ويشار إليها ضمن قانون اإلنشاء

، مبوجب 1970رتبطت مهنة احملاسبة يف اجلزائر مبراقبة املؤسسات، واليت عرفت تنظيما ألول مرة سنة ا
 39 ةادامل، إذ جاء يف 1970، واملتضمن قانون املالية لسنة 19692ديسمرب  31املؤرخ يف  107- 69األمر 
الشركات الوطنية العمومية ذات الطابع احلسابات يف  مندويبيعني وزير املالية املكلف باملالية والتخطيط : "مايلي

إحدى اهليئات العمومية حصة من رأس ماهلا وذلك  ها الدولة أوفيالصناعي والتجاري ويف الشركات اليت متلك 
  .3"بغية التأكد من صحة وسالمة ومصداقية احلسابات وحتليل الوضعية املالية لألصول واخلصوم

ومهام املراقب واعترب  مت حتديد واجبات 1970نوفمرب  16املؤرخ يف  173- 70ومبوجب املرسوم رقم 
الذي يعني من بني موظفي الدولة ( 4كمراقب دائم على تسيري املؤسسات العمومية  حمافظ احلسابات حينها 

هام وااللتزامات هذه امل) املنتمني ملصاحل مراقبة املالية من درجة مراقب عام للمالية، مراقب املالية ومفتش مايل
  :5هي

                                                             
  .45،  صمرجع سابقفريوز خويلدات،  -1
  .1802، ص1969ديسمرب  31 24، الصادرة يف 110، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -2
  .1805ص  المرجع السابق، -3

.20، ص2012، جامعة الوادي، 05ت االقتصادية واملالية، العدد ، جملة الدراساواقع ممارسة مهنة المراجعة في الجزائر، األزهرعزة    -4  
، أطروحة دكتوراه،   أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية بالتطبيق على حالة الجزائرمداين بن بلغيث،  -5

  .196، ص2004مرب االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، سبت كلية العلوم
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  بطريقة مباشرة أو غري مباشرة تأثري لشروط حتقيق العمليات اليت ميكن أن يكون هلا ) النقدية(املراقبة البعدية
 ومايل على التسيري؛ اقتصادي

  سات؛للمؤس ةوالتحليليمراقبة صدق وانتظام اجلرد واحلسابات السنوية الناجتة عن احملاسبة العامة 
 لتجاري للمؤسسات املراقبة؛إبداء الرأي حول التسيري املايل وا 
 كشف أخطاء التسيري وتبليغها لكل من وزارة املالية والوزارة الوصية.  

ملمارسة املهنة وغياب التنظيم  وأبرز ما مييز هذه الفرتة هو النقص احلاد يف عدد حمافظي احلسابات املؤهلني
احلسابات شخصا مهنيا مستقال له قواعد  أن حيرك معايري هذه املهنة، إذ يعد حمافظ املهين والذي كان مبقدوره

والذي جنم عنه زيادة  االقتصاديةومعايري حتكمه، وكذلك إعادة هيكلة العضوية واملالية للمؤسسات العمومية 
  .معتربة يف عدد هذه املؤسسات وغياب أطر حتكم توليد املعلومات وضعف التحكم يف النظام احملاسيب

 1971ديسمرب  29املؤرخ يف  821-71ائر ألول مرة مبوجب األمر رقم مت تنظيم مهنة احملاسبة يف اجلز 
لس األعلى للتقنية  ،واملتعلق بتنظيم مهنة احملاسب اخلبري احملاسب  تلثاحملاسبة، كأول هيئة مهنية متبإنشاء ا

تمد، كما أن منح مهامه يف إعداد املخطط احملاسيب الوطين والسهر على تسيري مهام اخلبري احملاسيب واحملاسب املع
لس الذي يرتأسه وزير املالية   .2االعتمادات اليت تسمح مبمارسة هذه املهنة كانت من اختصاص ا

إن تعيني هؤالء املهنيني من قبل وزير املالية يشكك يف استقالليتهم من ناحية ومن ناحية أخرى يوضح 
املؤرخ يف 3 05-80مبوجب القانون " احملاسبةجملس "بتشكيل  ،استمرار احتكار الدولة ملهام حمافظة احلسابات

ا، 1980مارس  01 ، والذي أوكلت إليه صالحيات رقابة املؤسسات العامة للوقوف على صحة وانتظام حسابا
العمليات  تتضمن جمموعاحملاسبة يراقب خمتلف احلسابات اليت  جملس"حيث نصت املادة اخلامسة منه على مايلي 

ومل تضطلع املهنة احملاسبية مبهمة حمافظة احلسابات لدى ". تحقق من دقتها وصحتها ونزاهتهاوياملالية واحملاسبية، 
اليت أعطت للمؤسسات استقاللية، أين مت الفصل بني  اإلصالحات االقتصادية املؤسسات الوطنية إال بدخول 

جانفي  12املؤرخ يف  01-88العمومية والتسيري، وتدعمت هذه املساعي بصدور القانون التوجيهي رقم  امللكية
الذي ميز بني وظيفة املراقبة اليت جيب أن  االقتصادية، املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 19884

                                                             
  .1852ص ،1971 ديسمرب 30 يف الصادرة ،107العدد ،الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية لجريدةا -1
دراسة ميدانية على عينة من (واقع مهنة المحاسبة في الجزائر بين التحوالت والتحديات فريوز خويلدات، أعمر عزاوي، مبارك بوعالق،  -2

  .60، ص2015جامعة ورقلة، ، )لمؤسساتالممارسين وا
  . 338، ص 1980مارس  04، الصادرة يف 10العدد  الشعبية، ةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي -  3
    .30، ص 1988جانفي  13، الصادرة يف 02العدد  الشعبية، ةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي -4



 اإلطار النظري والتنظيمي لمهنة المحاسبة والمحاسب المعتمد في الجزائر...........:.......الفصل األول

50 
 

ا حمافظ احلسابات ووظيفة التسيري ومتابعته واليت تدخل ضمن اهتمامات جملس اإلدارة، كما فتح جمال  يضطلع 
  .1ستقلنيامل ييحمافظة احلسابات أمام املهن

ومع بداية التسعينات بدأ التفكري يف إدخال إصالحات وتعديالت على مهنة احملاسبة، إذ مت إصدار عدد 
دف إىل تغطية النقص يف اإلطار التشريعي والقانوين من أجل متكني املهنة من أداء  من النصوص املتتالية اليت 

ا، ويظهر ذلك من خالل القانون التنف املتعلق  .19912أفريل  17املؤرخ يف  08- 91يذي رقم األدوار املنوط 
مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، الذي يعترب من أهم القوانني اليت ارتكزت عليها مهنة 

  .احملاسبة حينها
 ، تناولت شروط ممارسة مهنة اخلبري احملاسب وحمافظمادة يف تسعة أبواب 71ويتضمن هذا القانون 

احلسابات املعتمد ومهام كل واحد منهم، وحاالت التنايف مت حقوقهم، كما مت من خالل هذا القانون مجع املهن 
املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني "الثالث يف هيئة واحدة مستقلة مسيت 

ة للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات ، حيث نصت املادة اخلامسة منه على إنشاء منظمة وطني"املعتمدين
عنويني ملمارسة املهنة حسب واحملاسبني املعتمدين، حيث تتمتع بالشخصية املدنية وجتمع األشخاص الطبيعيني وامل

  .3"الشروط اليت حيددها هذا القانون
  :مت توالت بعد ذلك عملية اإلصدار للنصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة باملهنة أمهها

  ة الوطنية ب، والذي حيدد تشكيل جملس النقا19924يناير  13املؤرخ يف  20-92املرسوم التنفيذي رقم
 للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين، وبضبط اختصاصه وقواعد عمله؛

  واملتعلق بسلم أتعاب حمافظي احلسابات؛19945نوفمرب  7قرار مؤرخ يف ، 
 لس الوطين للمحاسبة  1996سبتمرب  25، املؤرخ يف 186-96ذي رقم املرسوم التنفي واملتضمن إنشاء ا

 للمحاسبة وتنظيمه؛
 

                                                             
  .197، صمرجع سابقغيث، مداين بن بل -1
  .651، ص1991ماي  1، الصادرة يف 20، العدد الشعبية ةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي -2
  .48ص، مرجع سابقفريوز خويلدات،   -3
  .82،ص1992جانفي  15، الصادرة يف 03، العددالشعبية ةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي -4
  .32،ص 1995مارس  12، الصادرة يف 14، العدد الشعبية ةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي -5
    .18، ص1996سبتمرب  29، الصادرة يف 56، العدد الشعبية ةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي -6
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  واملتضمن قانون أخالقيات مهنة اخلبري  1996أفريل  15، املؤرخ يف 1361-96املرسوم التنفيذي رقم
 احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد؛

  واملتعلق بكيفيات تعيني حمافظي  1996نوفمرب  30يف  ، املؤرخ4312-96املرسوم التنفيذي رقم
والتنمية وهيئات الضمان احلسابات يف املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث 

 االجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري واملؤسسات العمومية غري املستقلة؛
  واملتضمن املوافقة على اإلجازات والشهادات وكذلك شروط اخلربة  ،19993مارس  24املقرر املؤرخ يف

  .املهنية اليت ختول احلق يف ممارسة مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد
اليت تبنتها  االقتصاديةيف سياق اإلصالحات  08- 91رغم اإلصالحات اهليكلية اليت أدخلها القانون 

ا وزارة امل اجلزائر، إال أن مهنة باعتبارها  الية لنفسهااحملاسبة بقيت بعيدة عن وظيفة إصدار املعايري اليت احتفظت 
اهليئة الوصية بتنظيم احملاسبة يف اجلزائر واقتصر دور املنظمة على تقدمي االستشارة واملسامهة يف تنظيم املهنة 

ضروري، ولقد كان هلذا الوضع انعكاسات عديدة والتكوين، مما أفقدها دورها يف تطوير املهنة وتقدمي الدعم ال
  :4على مهنة احملاسبة يف اجلزائر أمهها

  وابتعادهما،  املرتبطةاملتعلقة مبهنة احملاسبة أو  ةاملصرييهنة احملاسبة حيال القضايا مضعف فعالية أصحاب 
ا أمام  شبه ً ال واسع  انفراد اإلدارة به؛الكلي عن مسار التوحيد، مما ترك ا
  غياب شبه كلي عن املنظمات واهليئات اليت جتمع أصحاب املهن عرب العامل مثلIFAC؛ 
 عن مسار التوحيد وإصدار معايري احملاسبة الدولية نتيجة عدم االنضمام للجنة معايري احملاسبة الدولية  االبتعاد

IASC النامية؛ واملزايا اليت تقدمها هذه اهليئة من مساعدة تقنية لألعضاء خاصة من الدول 
 وثرية التكوين وتأخر كبري يف منح االعتماد للخرباء املرتبصني وباقي الفئات األخرى نتيجة الفراغ  ضعف

، وعدم متاشي طبيعة التكوين املؤهل )جلنة التكوين(الذي عاشته املنظمة والذي تسبب يف تعطل هياكلها 
 الكتساب صفة اخلبري احملاسب مع االحتياجات الفعلية للسوق؛

 ات اجلهوية اليت يفرتض أن حتظى باستقاللية يف تسيري شؤون املهنة نتيجة املصفانطالق عمل  تعطل
  .لالختالف بني وجهات النظر بعض جتمعات املصاحل حول جدوهلا

                                                             
  .6، ص1996أفريل  17، الصادرة يف 24العدد  عبية،الش ةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي -1
  .13، ص 1996ديسمرب  01، الصادرة يف 47، العدد الشعبية ةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي -2
  .04، ص1999ماي  02، الصادرة يف 32 ، العددالشعبية ةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي -3
  .199- 198، ص ص مرجع سابقبن بلغيث،   مداين -4
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السوق، وسعيا حنو تبين معايري احملاسبة الدولية، قامت اجلزائر بعدة إصالحات،  اقتصادنتيجة للتوجه حنو 
ا، واليت عرفت عدة اختالالت اليت مل تشمل  النظام احملاسيب بل تعدته إىل إصالح وإعادة تنظيم مهنة احملاسبة 

  :1إىل عدة أسباب أمهها اإرجاعهميكن 
  غياب سياسة تكوين حقيقية تعد احملاسب اجلزائري للعمل وفق قواعد املهنة بشكل جيد ووفقا للتطبيقات

 لدولية ومعايري املراجعة الدولية؛الدولية املتمثلة يف معايري احملاسبة ا
 اخلرباء احملاسبني وحمافظي  عدد عدم تنظيم املسابقة الوطنية للدخول يف املهنة ملدة عشر سنوات، خاصة وأن

 جًدا على املستوى الوطين؛احلسابات احلقيقيني الذين يتوفرون على كفاءات مبقاييس دولية حمدود 
 اوالت دخول خربات حماسبة أجنبية للسوق اجلزائرية عن طريق مكاتب تعاين مهنة احملاسبة يف اجلزائر من حم

احلسابات اجلزائريني منافستهم خربة حماسبية عاملية، ال ميكن للمحاسبني واخلرباء احملاسبني وحمافظي 
م املتواضعة؛  بإمكانيا

 بيئة احملاسبة اجلزائرية  غياب املهنة عن املسامهة اجلادة يف عملية اإلصالح نتيجة لضعفها وعدم تأثريها يف
لس الوطين للمحاسبة وغياب شبه كلي عن يرجع لعدة أسباب لعل أمهها سوء الع القة بينها وبني ا

  .IFACو IASCاملنظمات واهليئات الدولية اليت جتمع أصحاب املهنة عرب العامل مثل 
  :ة تشريعات منهاهذا الوضع املرتدي ملهنة احملاسبة تقرر إصالحها وذلك بصدور عدويف ظل 

  وحمافظ احلسابات  ، واملتعلق مبهنة اخلبري احملاسب2010يونيو  29املؤرخ يف 012- 10القانون رقم
فصال، يوضح فيها شروط وكيفيات ممارسة املهن الثالث  12مادة يف  84واحملاسب املعتمد والذي تضمنت 

ا، ومبوجب هذا القانون تقرر إعادة تفكيك  وحاالت التنايف واملوانع،إضافة إىل األحكام املختلفة املرتبطة
إىل ثالث هيئات مهنية مع حتديد  الوطين للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين املصف

اإلطار العام للمجلس الوطين للمحاسبة، ولقد مكن هذا القانون من إعادة تنظيم مهنة احملاسبة يف اجلزائر، 
حيث  08-91رة املالية السرتجاع الكثري من الصالحيات اليت ختلت عنها مبوجب القانون يف حماولة من وزا

 :3أصبح مبوجب هذا القانون
 منح االعتماد ملمارسة املهنة من صالحيات وزير املالية؛ 

                                                             
امللتقى الدويل حول اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر،   ،)تحليلي تقيميةدراسة (اإلصالح المحاسبي في الجزائر  مداين بن بلغيث، فريد عوينات، -1

  .5، ص2011رب نوفم 30 -29كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، يومي 
.4، ص2010يوليو  11، الصادرة يف 42العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -2  

  .6، صمرجع سابقمداين بن بلغيث، فريد عوينات،  -3
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 ر املالية؛مراقبة النوعية والتقنية ألعمال اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين حتول إىل وزي 
  التكفل بتكوين اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات من طرف مؤسسة تعليم خمتصة تابعة لوزارة املالية

  .والتكفل بتكوين احملاسبني املعتمدين من طرف املؤسسات التابعة لوزارة التكوين املهين
صدور : مبهنة احملاسبة وهيمث توالت بعد ذلك عملية اإلصدار للنصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة 

  :1جمموعة املراسيم وهي
  لس الوطين للخرباء احملاسبني  2011جانفي  27املؤرخ يف  25-11مرسوم تنفيذي رقم حيدد تشكيلة ا

 وصالحياته وقواعد سريه؛
  لس الوطين للغرفة الوطنية  2011جانفي  27املؤرخ يف  26-11مرسوم تنفيذي رقم حيدد تشكيل ا

 احلسابات وصالحياته وقواعد سريه؛حملافظي 
  حيدد تشكيلة اللجنة اخلاصة املكلفة بتنظيم 2011جانفي  27املؤرخ يف  28-11مرسوم تنفيذي رقم ،

الس الوطنية لل مصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات واملنظمة انتخابات ا
 ا؛الوطنية للمحاسبني املعتمدين وصالحيا

  حيدد رتبة ممثلي الوزير املكلف باملالية لدى  2011جانفي  27املؤرخ يف  29-11مرسوم تنفيذي رقم
الس الوطنية للمصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات واملنظمة الوطنية  ا

م؛  للمحاسبني املعتمدين وصالحيا
  حيدد شروط وكيفيات االعتماد ملمارسة مهنة  2011جانفي  27املؤرخ يف  30-11مرسوم تنفيذي رقم

 ؛اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد
  واملتعلق بالشروط واملعايري اخلاصة مبكاتب  2011جانفي  27املؤرخ يف  31-11مرسوم تنفيذي رقم

 اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد؛
  حيدد كيفيات تعيني حمافظي احلسابات على  2011جانفي  27املؤرخ يف  32-11مرسوم تنفيذي رقم

 أساس دفرت الشروط؛
  حيدد معايري تقارير حمافظ احلسابات  20112ماي  26املؤرخ يف  202-11املرسوم التنفيذي رقم

 وأشكاهلا وآجال إرساهلا؛

                                                             
  .85، ص2011فيفري  20، الصادرة يف 11العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -1

  .19، ص2011جوان  01، الصادرة يف 30، العددلجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا - 2
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 وط وكيفيات سري الرتبص املهين حيدد شر  2011نوفمرب  24املؤرخ يف  3931-11التنفيذي رقم  املرسوم
 واستقبال ودفع أجر اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين؛

  املتضمن تشكيلة اللجان متساوية األعضاء للمجلس الوطين  20112سبتمرب  15صدور املقرر يف
  .للمحاسبة

  في الجزائر  المعتمد  ممارسة مهنة المحاسب: المطلب الثاني
املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ  08- 91الذي ألغى أحكام القانون  01-10القانون  ددلقد ح

  .، وهذا ما سنحاول التطرق له يف هذا املطلباحلسابات واحملاسب املعتمد شروط كيفية ممارسة هذه املهن الثالث
  شروط ممارسة المهنة: أوالً 

إنه ملمارسة مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب للمادة الثامنة من القانون املذكور أعاله ف وفقا
  :3املعتمد جيب أن تتوفر الشروط اآلتية

 ؛أن يكون جزائري اجلنسية -1
 :أن حيوز شهادة ملمارسة املهنة على النحو التايل -2

 أن يكون حائزا على شهادة جزائرية للخربة احملاسبية أو شهادة معرتف: بالنسبة ملهنة خبري احملاسب -أ 
 مبعادلتها؛

أن يكون حائزا على شهادة جزائرية حملافظ احلسابات أو شهادة معرتف : بالنسبة ملهنة حمافظ احلسابات - ب 
 مبعادلتها؛

ا على شهادة جزائرية للمحاسب أو شهادة تسمح له أن يكون حائز : بالنسبة ملهنة حماسب معتمد -ج 
 .مبمارسة املهنة

 أن يتمتع جبميع احلقوق املدنية والسياسية؛ -3
 أال يكون قد صدر يف حقه حكم بارتكاب جناية أو جنحة خملة بشرف املهنة؛ -4
الوطين للخرباء احملاسبني أو يف  املصفأن يكون معتمدا من الوزير املكلف باملالية وأن يكون مسجال يف  -5

عليها  الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات أو يف املنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين وفق الشروط املنصوص
  يف هذا القانون؛

                                                             
.17، ص2011نوفمرب  30، الصادرة يف 65، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -   1   
  11ص، 2012ماي  06، الصادرة يف 27العدد  طية الشعبية،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرا - 2
  .5، ص2010يوليو  11، الصادرة يف 42، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - 3
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 أن يؤدي اليمني املنصوص عليه يف املادة السادسة وهي كاآليت:  
الوطين  املصفيؤدي اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد بعد االعتماد وقبل التسجيل يف 

لس القض حملل تواجد  ائي املختص إقليمياأو الغرفة الوطنية أو املنظمة الوطنية وقبل القيام بأي عمل اليمني أمام ا
  :مكاتبهم بالعبارات اآلتية

أقسم باهللا العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في تأدية وظيفتي وأن أكتم "
  ".سر المهنة وأسلك في كل األمور سلوك المتصرف المحترف الشريف واهللا على ما أقول شهيد

ا ً   لمعتمدممارسة مهنة المحاسب ا: ثاني
املهين الذي ميارس بصفة عادية، بامسه اخلاص وحتت مسؤوليته مهمة مسك وفتح "يعد حماسبا معتمد 

  .1"وضبط حماسبات وحسابات التجار  والشركات أو اهليئات اليت تطلب خدماته
فاحملاسب املعتمد هو املؤهل سواء كان شخص طبيعي أو معنوي الذي ميارس بامسه اخلاص وحتت 

  :مهامه بصفة عادية، هذه املهام هيمسؤوليته 
 مسك وفتح وضبط احملاسبات واحلسابات؛ 
  على أساس الوثائق واألوراق احملاسبية وحتت مسؤوليته يعرض احملاسب املعتمد الكتابات للمحاسبة تطور

 أو اهليئة اليت أسندت إليه مسك حماسبتها؛ عناصر ممتلكات التاجر والشركة
 ا؛ميكنه إعداد مجيع التصرحيا  ت االجتماعية واجلبائية واإلدارية املتعلقة باحملاسبة اليت كلف 
 كما ميكنه أن يساعد زبونه لدى خمتلف اإلدارات املعنية؛ 
 يكن للزبون أن يلتمس من احملاسب املعتمد القيام مبهام املساعدة يف إعداد اجلداول املالية.  

  في الجزائر ىمهن محاسبية أخر :ثالثا
  ير المحاسبممارسة مهنة الخب -1

ا كل شخص ميارس بصفة عادية بامسه اخلاص، وحتت مسؤوليته مهمة تنظيم فحص  يعد ً ا حماسبي ً خبري
وتقومي وحتليل احملاسبة وخمتلف أنواع احلسابات للمؤسسات واهليئات يف احلاالت اليت نص عليها القانون، كما 

ا عقد اسبة املؤسسات واهليئات اليت ال يقوم اخلبري احملاسب مبسك ومركزة وفتح وضبط ومراقبة وجتميع حم تربطه 
  .2عمل

                                                             
  .8، صالمرجع السابق - 1
  .6، صالمرجع سابق - 2
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فاخلبري احملاسب قد يكون شخص طبيعي أو معنوي، ميارس بامسه اخلاص وحتت مسؤوليته مهامه بصفة 
  :عادية، هذه املهام هي

 ل احملاسبة؛ليتنظيم وفحص وتقومي وحت 
 مسك ومركزة وفتح وضبط ومراقبة وجتميع حماسبة املؤسسات؛ 
 بري احملاسب املؤهل الوحيد للقيام بالتدقيق املايل واحملاسيب للشركات واهليئات؛يعد اخل 
 ال املايل  ؛واالقتصادي، االجتماعي ميكنه تقدمي االستشارة للشركات واهليئات يف ا
 م والتصرفات اإلدارية والتسيري اليت هلا عالقة مبهمته   .إعالم املتعاقدين معه مبدى تأثري التزاما

  ة مهنة محافظ الحساباتممارس  -2
، بامسه اخلاص وحتت مسؤوليته مهمة املصادقة على كل شخص ميارس بصفة عادية"يعد حمافظ احلسابات 

فمحافظ احلسابات هو  .1"صحة حسابات الشركات واهليئات وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشريع املعمول به
قد يكون شخص طبيعي أو معنوي ميارس  لذيوا Commissaire aux comptes *ترمجة للمصطلح الفرنسي

  :2بامسه اخلاص وحتت مسؤوليته، مهامه بصفة عادية، هذه املهام هي
  يشهد بأن احلسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة متاما لنتائج عمليات السنة املنصرمة، ونفس األمر

 بالنسبة للوضعية املالية وممتلكات الشركات واهليئات؛
 ت السنوية ومطابقتها للمعلومات املبينة يف تقرير التسيري الذي يقدمه املسريون للمسامهني يفحص احلسابا

 أو الشركاء أو حاملي احلصص؛
  يبدي رأيه يف شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية املصادق عليها من جملس اإلدارة وجملس

 املديرين أو املسريين؛
 بني املؤسسات  والشركة اليت يراقبها واملؤسسات أو اهليئات التابعة هلا أ يقدر شروط إبرام االتفاقيات بني

 واهليئات اليت تكون فيها للقائمني باإلدارة أو املسريين للشركة مصاحل مباشرة أو غري مباشرة؛
  ُ ه أن املسريين واجلمعية العامة أو هيئة املداولة املؤهلة بكل نقص قد يكتشفه أو أطلع عليه، ومن طبيعت علمي

 تمرار استغالل املؤسسة أو اهليئة؛يعرقل اس

                                                             
  .7، ص المرجع السابق - 1
  .ابات مستمدة من القوانني الفرنسيةأغلب القوانني اخلاصة مبحافظ احلس - *
  .المرجع السابق - 2
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  ا دون وختص هذه املهام فحص قيم ووثائق الشركة أو اهليئة ومراقبة مدى مطابقة احملاسبة للقواعد املعمول 
 التدخل يف التسيري؛

  ا الصحيحة وذلك يصادق حمافظ احلسابات أيضا على صحة وانتظام احلسابات املدعمة واملدجمة وصور
  .ى أساس الوثائق احملاسبية وتقرير حمافظي احلسابات لدى الفروع أو الكيانات التابعة لنفس مركز القرارعل

  شركات الخبرة المحاسبية ومحافظة الحسابات والمحاسبة: ابعار 
فإنه ميكن للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات  01-10من القانون ) 12(ألحكام املادة  طبقا

مدنية أو جتمعات  مدين أن يشكلوا شركات أسهم أو شركات ذات مسؤولية حمدودة أو شركاتواحملاسبني املعت
، شريطة أن حيمل مجيع ىذات منفعة مشرتكة باستثناء األشكال األخرى للشركات ملمارسة مهنهم كل على حد

  .1الشركاء اجلنسية اجلزائرية
  :2وتكون هذه الشركات على النحو التايل

  :سبيةشركات الخبرة المحا -1
ة نهي شركات األسهم والشركات ذات املسؤولية احملدودة، أو التجمعات املذكورة سابقا املؤهلة ملمارسة مه

املسجلون بصفة فردية يف اجلدول بصفة خرباء حماسبني ثلثي الشركاء  املصفاخلبري احملاسب عندما يشكل أعضاء 
 الثلث الشريك غري املعتمد وغري املسجل يف اجلدول على األقل، وميتلكون على األقل ثلثي رأس املال ويشرتط يف

  .شهادة جامعية وله صلة مباشرة أو غري مباشرة باملهنةعلى حاصال أن يكون جزائري اجلنسية و 
  :شركات محافظة الحسابات -2

شركات األسهم والشركات ذات املسؤولية احملدودة، أو التجمعات املذكورة سابقا، املؤهلة ملمارسة مهنة  هي
افظ احلسابات عندما يشكل األعضاء يف الغرفة الوطنية املسجلون بصفة فردية يف اجلدول بصفة حمافظ حم

احلسابات ثلثي الشركاء على األقل وميتلكون على األقل ثلثي رأس املال، ويشرتط يف الثلث الشريك غري املعتمد 
عية وله صلة مباشرة أو غري مباشرة وغري املسجل يف اجلدول أن يكون جزائري اجلنسية وحامال لشهادة جام

  .باملهنة
  
  

                                                             
  .6صالمرجع السابق، - 1
  .9صالمرجع السابق،  - 2
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  :شركات المحاسبة -3
األسهم والشركات ذات املسؤولية احملدودة، أو التجمعات املذكورة سابقا، املؤهلة ملمارسة مهنة  هي شركات

حماسب معتمد، عندما يشكل األعضاء يف املنظمة الوطنية املسجلون بصفة فردية يف اجلدول بصفة حماسب معتمد 
ثلثي الشركاء، وميتلكون على األقل ثلثي رأس املال ويشرتط يف الثلث الشريك غري املعتمد وغري املسجل أن يكون 

  .جزائري اجلنسية وحامال لشهادة جامعية وله صلة مباشرة أو غري مباشرة باملهنة
  تكوين المحاسب المعتمد: خامسا

عتمد يف اجلزائر، إىل أنه يسبق ذلك حصول جتدر اإلشارة قبل التطرق إىل نقطة تكوين احملاسب امل
احملاسب املعتمد على تعليم حماسيب يؤهله يف األخري للحصول على شهادة جامعية يف االختصاص تؤهله الجتياز 

  .بتكوينهم ةمسابقة  القبول يف املؤسسات املتكفل
اليت  اإلجراءاتخالل  من اإلصالحاتض عولقد شهد التعليم احملاسيب يف اجلزائر مع بداية التسعينات ب

ا شهد ذوذلك بفصل ختصص احملاسبة عن املالية، و 1992التعليم العايل والبحث العلمي سنة  وزارة أدخلتها
ويف سنة . 1تعديالت مشلت برامج التدريس إجراء إىل باإلضافة احملاسبةشهادة ليسانس يف  أولالتعليم ميالد 

على مستوى برامج  اإلصالحاتيدان التعليم، كانت هناك بعض ومتاشيا مع التطورات العاملية يف م 2004
  .2LMDنظام  إدخال أبرزهاالتعليم اجلامعي، 

ومع دخول النظام احملاسيب املايل حيز التطبيق كان البد على وزارة التعليم العايل والبحث العلمي تعديل 
ا خيدم املخطط احملاسيب الوطينبراجمها للتعليم احملاسيب ليواكب هذا املستجدات اجلديدة، بدل ما ك   .ان مضمو

تنظيم مهنة احملاسبة  بإعادةارتبطت  إصالحات األخرخبصوص التكوين احملاسيب فقد شهد هو  أما
  .08-91القانون  أحكام وإلغاء 01-10بصدور القانون 

ذا اجلانب من خالل تنظيم وتطوير مهنة احملاسبة، هاجلزائر ا أولتفقد  التشريعات  أشارت إذتماما كبريا 
الراغبني يف احلصول على االعتماد كمهنيني، ويف هذا  لألشخاصالعلمي  التأهيلضرورة توافر  إىلاملنظمة للمهنة 

حمافظ احلسابات  أومنح شهادة اخلبري احملاسب  أن إىل 01- 10فقد نصت املادة الثامنة من القانون  اإلطار
املعاهد املعتمدة من طرفه،  كما متنح  أوللوزير املكلف باملالية تكون من طرف معهد التكوين املتخصص التابع 

                                                             
.200، ص مرجع سابقمداين بن بلغيت،   - 1  
.71، ص مرجع سابقفريوز خويدات،  - 2  
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من طرف  أوشهادة احملاسب املعتمد من طرف مؤسسات التكوين املهين التابعة للوزير املكلف بالتكوين املهين 
  .1من طرف مؤسسات التعليم العايل أواملؤسسات املعتمدة من طرفه 
الذين  األشخاصالعلمي الواجب توافرها يف  التأهيلروط من نفس القانون ش 77كما حددت املادة 

 2011نوفمرب  24املؤرخ يف  3932- 11يرغبون يف احلصول على االعتماد كمهنيني، كما حدد املرسوم 
بالتفصيل شروط وكيفيات سري الرتبص املهين واستقبال ودفع اجر اخلرباء احملاسبية وحمافظي احلسابات واحملاسبني 

  .املرتبصني
يف هذا السياق فقبل قبول املرتشحني احلائزين على شهادة جامعية يف االختصاص يف املؤسسات التابعة و 

اية التكوين . مسابقة القبول إجراءاحملاسبني املعتمدين، ينبغي عليهم  بتكوينلوزارة التكوين املهين واملتكفلة  ويف 
  .النظري متنح هذه املؤسسات شهادة للمتكونني

الرتبص املهين وفق ما نصت عليه املادة العاشرة من املرسوم  إجراء إىل املرتبصا احملاسب لينتقل بعده
شركة حماسبة  أومكتب  أوشركة اخلربة احملاسبية أو شهرا لدى مكتب  18، حبيث حددت مدته ب11-393

للمحاسبني  املنظمة الوطنية أومعتمدة مسجلني على التوايل يف جدول املصف الوطين للخرباء احملاسبني 
ذه الصفة مند سنتني على  لس الوطين للمحاسبة األقلاملعتمدين،   أوالقرار للمرتبص  ابتداءا من تبليغ ا

لسجلنة التكوين  رأياملشرف على املرتبص، كما ميكن متديد مدة التكوين بناءا على    .3الوطين للمحاسبة با
احملاسب املرتبص القيام به خالل مدة الرتبص من نفس املرسوم ما جيب على  13ولقد حدد املادة 

لس الوطين للمحاسبة بتقييم  ايته يقوم ا   : مايلي إحدى بصني و يقرراحملاسبني املرت  أداءاملهين، وعند 
 اية الرتبص اليت تسمح هلم مبمارسة مهنة احملاسب املعتمد؛  تسليم شهادة 
  اية الرتبص بالنسبة للفرتة للمحاسب املرتبص او ملدة حمددة من الرتبصـ  إلمجاليةارفض تسليم شهادة 

  املعرفة غري الكافية املكتسبة خالل الرتبص؛ أوالعمل املنجز  انتظامعدم  أونتيجة لعدم االنضباط 
  رفه التقنية احتسني مع إىلتقرير مدة تربص جديدة ملدة سنة واحدة يستدعى خالهلا احملاسب املرتبص

 . واملهنية وتعميقها
  

                                                             
.75، ص المرجع السابق - 1  
.17، ص2011نوفمرب  30، الصادرة يف 65العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، - 2  
.18ص المرجع السابق،  - 3  
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  في الجزائر  المعتمد  الهيئات المشرفة على مهنة المحاسب: مطلب الثالثال
  .يف اجلزائر املعتمد من خالل هذا املطلب سنحاول التطرق إىل خمتلف اهليئات املشرفة واملنظمة ملهنة احملاسب

  مجلس المحاسبة: أوالً 
لذي نتج عنها ارتفاع عدد ا االقتصاديةالوطين وهيكلة املؤسسات العمومية  االقتصادتنظيم  مع إعادة

، املؤسسات العمومية وتعقد أمناط التسيري وغياب أطر حتكم توليد املعلومات، وضعف التحكم يف النظام احملاسيب 
، من خالل 1قام املشرع اجلزائري بسن آليات رقابية حتد من أنواع االختالل اليت نفرزها أساليب التسيري املتبناة

املقرر إلنشاء جملس احملاسبة ويف املادة اخلامسة نص على  ،19802مارس  01يف  املؤرخ 05-80القانون رقم 
وقانونيتها  جملس احملاسبة يراقب خمتلف احملاسبات اليت تصور العمليات املالية واحملاسبية، أين تتم مراقبة صفتها"أن 

  ".ومصداقيتها
ا ً   المجلس الوطني للمحاسبة: ثاني

لس الوطين  19963سبتمرب  25املؤرخ يف  318-96املرسوم التنفيذي رقم  مبوجب مت تأسيس ا
للمحاسبة وحتديد طبيعته االستشارية، كما حدد اختصاصاته والقواعد اليت تسريه، والذي يعترب جهاز استشاري 

يف جمال البحث وضبط املقاييس احملاسبية  هين مشرتك يقوم مبهمة التنسيق والتلخيصمذو طابع وزاري مشرتك و 
اوالت ا اجلزائر. 4طبيقات املرتبطة  واليت أدت إىل عدة تغيريات  إال أنه يف إطار اإلصالحات احملاسبية اليت قامت 

بموجب املرسوم التنفيذي رقم فمن خالل جمموعة من املراسيم التنفيذية، املهنية متثلت يف إعادة هيكلة املنظمات 
لس الوطين للمحاسبة وحتديد تشكيلته وتنظيمه  هيكلة ، مت إعادة20115جانفي  27املؤرخ يف  11-24 ا

ينشأ جملس وطين للمحاسبة حتت "على مايلي  01-10املادة الرابعة من القانون رقم  توقواعد سريه، حيث نص
  احملاسيب وتنظيم ومتابعة املهن احملاسبية، يضم  سييقوالت املكلف باملالية، ويتوىل مهام االعتماد سلطة الوزير األول

  

                                                             
أثر اإلصالحات المحاسبية على هيكلة المنظمات المهنية في الجزائر، المؤتمر العلمي الدولي حول اإلصالح براق حممد، قمان عمر،  -1

  .5، ص2011نوفمرب  30و 29، جامعة ورقلة، يومي ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريالمحاسبي في الجزائر
  .338، ص 1980مارس  10، الصادرة يف10، العدد الشعبيةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية   -2
  .18، ص1996سبتمرب  29، الصادرة يف 56العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -3
  .18، صالسابق المرجع -4
  .4، ص 2011فيفري  2، الصادرة يف 7، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -5
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، )الوطين، الغرفة الوطنية واملنظمة الوطنية املصف(، لس ثالثة أعضاء منتخبني عن كل تنظيم مهين على األقلا
لس وتنظيمه وسريه عن طريق التنظ   .1يموحتدد باقي تشكيلة أعضاء ا

  :مهام المجلس الوطني للمحاسبة -1
لس طبقا للمادة الرابعة من القانون  يتوىل اد والتقييس احملاسيب وتنظيم ومتابعة مهام االعتم 01-10ا

  :2املهن احملاسبية الثالث وذلك كمايلي
  :مهام االعتماد - أ

لس الوطين للمحاسبة بعنوان االعتماد املهام التالية   :ميارس ا
  الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي  املصفاستقبال طلبات االعتماد والتسجيل يف جدول

 نظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين والفصل فيها؛احلسابات وامل
  تقييم صالحية إجازات وشهادات كل املرتشحني الراغبني يف احلصول على االعتماد والتسجيل يف

 اجلدول؛
 استقبال كل الشكاوي التأديبية يف حق املهين والفصل فيها؛ 
 إعداد ونشر قائمة املهنيني يف اجلدول؛ 
 هنية وبرجمتها؛تنظيم مراقبة النوعية امل 
  أصناف املهنيني وعرضها للموافقةاستقبال ودراسة مشاريع قوانني أخالقيات املهنة املنجزة من خمتلف. 

  :مهام التقييس المحاسبي -  ب
لس بعنوان التقييس احملاسيب املهام التالية  :ميارس ا

 والوثائق املتعلقة باحملاسبة وتدرسها؛ مجع واستغالل كل املعلومات 
 العمل مع حتقيق كل الدراسات والتحاليل يف جمال تطوير واستعمال األدوات واملسارات  حتقيق أو

 احملاسبية؛
 دف إىل تقييس احملاسبات؛  اقرتاح كل اإلجراءات اليت 
  ا؛دراسة مجيع مشاريع النصوص القانونية املرتبطة باحملاسبة وإبداء  اآلراء فيها وتقدمي التوصيات بشأ
  أنظمة وبرامج التكوين وحتسني املستوى يف جمال احملاسيب؛املسامهة يف تطوير 

                                                             
  .4، ص2010يوليو  11، الصادرة يف 42، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -1
  .6-5، ص ص2011فرباير  02، الصادرة يف 07، العدد قراطية الشعبيةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديم -2
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 متابعة وضمان مراقبة النوعية فيما يتعلق بتطوير التقنيات احملاسبية واملعايري الدولية للتدقيق؛ 
 متابعة تطور املناهج والنظم واألدوات املتعلقة باحملاسبة على املستوى الدويل؛ 
  تدخل يف إطار صالحياتهتنظيم كل التظاهرات وامللتقيات اليت. 

 :مهام تنظيم ومتابعة المهن المحاسبية - ج
لس بعنوان تنظيم ومتابعة املهن احملاسبية املهام التالية   :ميارس ا

 يف ترقية املهن احملاسبية؛ املسامهة 
 املسامهة يف تطوير أنظمة وبرامج التكوين وحتسني مستوى املهنيني؛ 
 ت املتعلقة بالتكوين يف جمال احملاسبة على املستوى الدويل؛متابعة تطور املناهج والنظم واألدوا 
 متابعة وضمان حتسني العناية املهنية؛ 
 ا بطريقة مباشرة وغري مباشرة ونشر نتائجه؛  إجراء دراسات يف احملاسبة واملبادئ املرتبطة 
 ذا مساعدة هيئات التكوين يف احملاسبة من خالل تصور دعائم بيداغوجية ومراجع أخرى متع لقة 

 ؛التكوين
 أو املسامهة يف تنظيم ورشات التكوين مبناسبة إدخال قواعد حماسبية جديدة؛ تنظيم 
 القيام باألحباث املناسبة اليت تسمح بإعداد األدوات اجلديدة اليت توضع حتت تصرف املهنيني احملاسبني.  

  :لجان المجلس الوطني للمحاسبة -2
لس الوطين للمحاسبة اللجان  01-10املادة اخلامسة من القانون رقم نصت  على أنه تنشأ لدى ا

  :1اخلمسة متساوية األعضاء اآلتية
  :المهنية والعنايةلجنة تقييس الممارسات المحاسبية  - أ

  :وتتوىل املهام اآلتية
 وضع طرق العمل فيما خيص التطبيقات احملاسبية والعناية املهنية؛ 
 لوطنية املطبقة على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع حتضري مشاريع أراء حول األحكام احملاسبية ا

 لإللزام القانوين ملسك احملاسبة؛
 إجناز كل الدراسات والتحاليل اخلاصة بتطوير واستعمال األدوات واملسارات احملاسبية؛ 

                                                             
  .7-6، ص صالمرجع السابق - 1
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 دف إىل تقييس احملاسبات؛  اقرتاح كل اإلجراءات اليت 
 ا؛دراسة مشاريع النصوص القانونية املتعلقة باحملاسب  ة وإبداء اآلراء فيها وتقدمي التوصيات بشأ
 جية يف خمتلف ميادين احملاسبة؛ضمان تنسيق وتلخيص األحباث النظرية واملنه 
  حتضري مشاريع اآلراء املتعلقة باملعايري املعدة من املنظمات الدولية املختصة يف التقييس احملاسيب وكذا

 .تطبيقها باالتصال مع خمتلف اهليئات املعنية
  :لجنة االعتماد  -  ب

  :وتتوىل املهام اآلتية
 إعداد طرق العمل يف جمال معاجلة ملفات االعتماد؛ 
 حتديد معايري وسبل االلتحاق مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد؛ 
 ضمان تسيري طلبات االعتماد؛ 
 حتضري ملفات االعتماد؛ 
  ينول املهنيني املعتمداشر جدنو ضمان متابعة. 

 :لجنة التكوين - ج
 :وتتوىل املهام التالية

 طرق العمل فيما خيص جمال التكوين؛ إعداد 
 دراسة ملفات املشاركة يف الرتبصات؛ 
 ضمان املتابعة الدائمة للرتبصات؛ 
 توجيه املرتبصني إىل املكاتب احملاسبية املعتمدة؛ 
  اية الرتبص؛تسليم شهادات 
 احملاسبية الدولية؛حتضري برامج التكوين يف جمال املعايري  
 التعاون مع هياكل التكوين األخرى واملعاهد املتخصصة يف خمتلف جماالت احملاسبة؛ 
 املشاركة يف تعيني جلان االمتحان لكل أنواع التكوين؛ 
 ي احملاسبة؛وضع بنك معطيات للمعايري الدولية اخلاصة بتكوين مهني 
 يف خمتلف ميادين احملاسبة والتدقيق تنظيم ملتقيات وأيام دراسية ومؤمترات وورشات عمل. 
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 :لجنة االنضباط والتحكم  - د
 :وتتوىل املهام التالية

 صاحلة؛طرق العمل فيما خيص جمال االنضباط والتحكم وامل إعداد 
  دراسة امللفات املتعلقة باحلاالت التأديبية لكل خمالفة أو إخالل بالقواعد املهنية والتقنية أو األخالقية

 ملهنيني خالل تأدية املهام؛املرتكبة من ا
 م واالنضباط؛يحتضري مشاريع اآلراء حول األحكام يف ميدان التحك 
  ضمان دور أساسي يف جمال االستشارة والوقاية واملصاحلة والتحكيم خالل املنازعات بني املهنيني

 والزبائن؛
 ضمان مهام الوقاية واملصاحلة بني املهنيني. 

 :لجنة مراقبة النوعية - ه
 :املهام التاليةوتتوىل 

 طرق العمل يف جمال نوعية اخلدمات؛ إعداد 
 إعداد معايري تتضمن كيفيات تنظيم املكاتب وتسيريها؛ 
 إعداد التدابري اليت تسمح بضمان مراقبة نوعية خدمات املكاتب؛ 
 ضمان متابعة مدى احرتام قواعد االستقاللية واألخالقيات؛ 
 املهنيني من أجل ضمان مهام مراقبة النوعية؛ إعداد قائمة املراقبني املختارين من بني 
  ا تنظيم ملتقيات حول النوعية التقنية لألشغال واألخالقيات والتصرفات اليت جيب على املهنيني التحلي 

  .يف جمال االستشارة والعالقات مع الزبائن
نظمة الوطنية المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والم: ثالثًا

  للمحاسبين المعتمدين
ا اجلزائر مت تفكيك املنظمة الوطنية خلرباء احملاسبة وحمافظي  يف إطار اإلصالحات احملاسبية اليت قامت 

وذلك باعتبارها من  08- 91اليت نشأت مبوجب املادة اخلامسة من القانون  -  احلسابات واحملاسبني املعتمدين
لس الوطين  -فة على مهنة احملاسبة حينهابني املنظمات املهنية املشر  إىل ثالث جمالس وطنية هلا عالقة مباشرة با

ينشأ مصف وطين "على أنه  01- 10من القانون  14وزارة املالية، ونصت املادة  رعايةللمحاسبة، وحتت 
تع كل منها بالشخصية ، يتمللخرباء احملاسبني وغرفة وطنية حملافظي احلسابات ومنظمة وطنية للمحاسبني املعتمدين
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املعنوية ويضم األشخاص الطبيعيني أو املعنويني املعتمدين واملؤهلني ملمارسة مهنة اخلبري احملاسب ومهنة حمافظ 
  .1"سب املعتمد حسب الشروط اليت حيددها القانونااحمل ومهنةاحلسابات 

  :المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين -1
لس الوطين  2011جانفي  27املؤرخ يف  25- 11ذي رقم مبوجب املرسوم التنفي مت حتديد تشكيلة ا

لس تللمصف الوطين للخرباء احملاسبني وصالحياته وقواعد سريه، ي من تسعة أعضاء منتخبني من اجلمعية شكل ا
لس يف ا لس الوطين العامة من بني األعضاء املعتمدين واملسجلني يف اجلدول، ثالثة منهم ميثلون هذا ا

  .2للمحاسبة
لس باملهام التالية   :3ويكلف ا

 إدارة األمالك املنقولة وغري املنقولة التابعة للمصف الوطين للخرباء احملاسبني وتسيريها؛ 
  اية كل سنة مالية وعرضها على اجلمعية العامة السنوية مرفقة بكشف تنفيذ إقفال احلسابات السنوية عند 

 ع ميزانية السنة املالية املوالية؛امليزانية السنة ومشرو 
  املهنية املقررة من طرف اجلمعية العامة؛ تاالشرتاكاحتصيل 
 ال الذي تغطيه املهنة ونشرها وتوزيعها؛  ضمان تعميم نتائج األشغال املتعلقة با
  املهنة؛تنظيم ملتقيات تكوين هلا عالقة مبصاحل 
 هنة برتخيص من الوزير املكلف باملالية؛االخنراط يف كل منظمة جهوية أو دولية متثل امل 
 ؛وكذا الغريل املصف الوطين للخرباء احملاسبني لدى اهليئات العمومية ومجيع السلطات يمتث 
 متثيل املصف الوطين للخرباء احملاسبني لدى املنظمات الدولية املماثلة؛ 
 إعداد النظام الداخلي للمصف الوطين للخرباء احملاسبني. 

  
  
  
  
 

                                                             
  .6، ص2010يوليو  11، الصادرة يف 42، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -1
  .7، ص2011فرباير  02، الصادرة يف 07، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -2
  .8، صالمرجع السابق -3
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  :لوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحساباتالمجلس ا -2
لس الوطين  تشكيلةمت حتديد  2011جانفي  27املؤرخ يف  26- 11مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  ا

  انتخاب األعضاء والتمثيل افظي احلسابات وصالحياته وقواعد سريه، والذي له نفس قواعد حمل للغرفة الوطنية 
لس الوطين للمحاسبة   .1لدى ا

  :يكلف باملهام التاليةو 
 إدارة األمالك املنقولة وغري املنقولة التابعة للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وتسيريها؛ 
  اية كل سنة مالية وعرضها على اجلمعية العامة السنوية مرفقة بكشف تنفيذ إقفال احلسابات السنوية عند 

 ة؛ميزانية السنة ومشروع ميزانية السنة املالية املوالي
 حتصيل االشرتاكات املهنية املقررة من طرف اجلمعية العامة؛ 
 ال الذي تغطيه املهنة ونشرها وتوزيعها؛ضمان تعميم نتائج األشغال املتعلقة ب  ا
 تنظيم ملتقيات تكوين هلا عالقة مبصاحل املهنة؛ 
 الية؛االخنراط يف كل منظمة جهوية أو دولية متثل املهنة برتخيص من الوزير املكلف بامل 
 متثيل الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات لدى اهليئات العمومية ومجيع السلطات وكذا الغري؛ 
 متثيل الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات لدى املنظمات الدولية املماثلة؛ 
 إعداد النظام الداخلي للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات.  
  :لمعتمدينالمجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين ا -3

لس الوطين  2011جانفي  27املؤرخ يف  27- 11مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  مت حتديد تشكيلة ا
للمنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين وصالحياته وقواعد سريه، والذي له نفس قواعد انتخاب األعضاء والتمثيل 

لس الوطين للمحاسبة   .2لدى ا
لس باملهام التالية   :ويكلف ا

  اية كل سنة مالية وعرضها على اجلمعية العامة السنوية مرفقة بكشف تنفيذ إقفال احلسابات السنوية عند 
 ميزانية السنة ومشروع ميزانية السنة املالية املوالية؛

 إدارة وتسيري األمالك املنقولة وغري املنقولة التابعة للمنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين؛ 

                                                             
    .11، صالمرجع السابق -1
  .14، صالمرجع السابق -2
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 ف اجلمعية العامة؛ر ت املهنية املقررة من طحتصيل االشرتاكا 
 ال الذي تغطيه املهنة؛  ضمان تعميم ونشر وتوزيع نتائج األشغال املتعلقة با
 تنظيم ملتقيات تكوين هلا عالقة مبصاحل املهنة؛ 
 االخنراط يف كل منظمة جهوية أو دولية متثل املهنة برتخيص من الوزير املكلف باملالية؛ 
 لوطنية للمحاسبني املعتمدين لدى املنظمات الدولية املماثلة؛متثيل املنظمة ا 
 متثيل املنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين لدى اهليئات العمومية ومجيع السلطات وكذا الغري؛ 
 إعداد النظام الداخلي للمنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين. 
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  :خالصة
كبريا مع التغيريات االقتصادية واالجتماعية على مر العصور، فتبني املراحل اليت لقد عرفت احملاسبة تعايشا    

ا، حىت  ا على وظيفة احملاسبة واملمارسات املهنية املرتبطة  ا مسرية التطور احملاسيب وانعكاسا  أصبحتمرت 
دف مبادئ و  إىلاليت تستند  واإلجراءاتنظاما للمعلومات تتمثل يف جمموعة من القواعد   إنتاجقواعد سليمة 

واملفاهيم  األهدافكعلم تشمل على جمموعة من   فاحملاسبةمعلومات مالية ختدم أغراض املستخدمني هلا، وبالتايل 
  .النظري للمحاسبة اإلطارواملبادئ والفروض اليت تشكل يف جمموعها 

مبختلف  اإلداريةاحملاسبة  ىلإفمن احملاسبة املالية  متعددةظهور فروع  إىل أدىتطور احملاسبة  أنكما   
  .ة واملاليةاحملاسبة االجتماعية وغريها وكل منها خيدم فئة من مستخدمي البيانات احملاسبي إىلفروعها 

وباعتبار احملاسبة جمموعة األنشطة احملددة وفقا لقوانني تضعها جهات مسؤولة عنها سواء كانت حملية أو   
تطلب توفر املقومات األساسية هلا ألداء دورها بفعالية يف ظل البيئة احملاسبية دولية ووفقا ملختلف جماالت ممارستها 

ا   .احمليطة 
ولقد عرفت مهنة احملاسبة يف اجلزائر عدة تطورات كانت استجابة للتوجهات االقتصادية هلا والظروف   

ا، اسيب بل تعدته إىل ويف إطار ذلك فقد شهدت عدة إصالحات مل تقتصر على إصالح النظام احمل احمليطة 
إصالح مهنة احملاسبة مبا يف ذلك إصالح مهنة احملاسب املعتمد و حتديد  شروط وكيفيات ممارسة هذه املهنة من 

و ما تبعه، سعيا منها حنو تطوير ممارستها يف ظل التوجه العاملي حنو تبين املعايري احملاسبية  01-10خالل القانون 
  .الدولية

  



 

 
 

  
  
  
  
  

  :الفصل الثاني

تبني معايير    والجزائر نح
المحاسبة الدولية
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  :تمهيد

بدايات هذا القرن بتطور االقتصاد العاملي وحترر حركة  وحىتمن القرن املاضي  األخريةلقد اتسمت العقود   
ت ارة العاملية فضال عن توسع مفهوم العوملة املالية واحملاسبية ومنو وانتشار الشركاتجواالنفتاح يف ال األموالرؤوس 

احملاسبية بني الدول  األنظمةاختالف  األساسي، وما صاحب ذلك من مشاكل حماسبية منبعها اجلنسياتاملتعددة 
دف تضييق فجوة  األنظمةضرورة تنسيق وتوحيد  إىلوبالتايل زادت احلاجة  ولقد . بينها  االختالفاتاحملاسبية 

دف بإنشاءتوجت اجلهود    .معايري حماسبية دولية وإصداروضع  إىل جلنة معايري احملاسبة الدولية  

 واسعاانتشارا  حققتوعلى مدار السنوات املاضية شهدت املعايري احملاسبية الدولية قبوال واسعا، كما   
واجلزائر كغريها من الدول مل تغب عن مواكبة . كان هناك اجتاها دوليا حنو تبين معايري احملاسبة الدوليةحيث  

ا، مما جعلها تعيد النظر يف املخطط احملاسيب الوطين الذي مل يعد يتماشى والتطورات املستجدات العاملية احمل يطة 
ا احملاسبية من  احلاصلة، واستجابة لذلك طرحت اجلزائر النظام احملاسيب املايل يف خطوة منها حنو تقريب ممارسا

  .املمارسات العاملية

  :باحث التاليةسنحاول دراسة هذا الفصل من خالل التطرق إىل امل

  التوجه نحو التوافق المحاسبي الدولي: المبحث األول
  معايير المحاسبة الدوليةال: المبحث الثاني
  SCFاإلطار العام للنظام المحاسبي المالي  : المبحث الثالث
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  التوجه نحو التوافق المحاسبي الدولي: المبحث األول

اعلى  -احلديثة لعلم احملاسبةالفروع  إحدى-احملاسبة الدولية  إىلينظر     واملعايريئ جمموعة املباد أ
من  األخريةوجود نظام للمحاسبة الدولية يف ظل ما شهدته العقود  إىلدعت احلاجة استنه أ إذاحملاسبية املقبولة، 

تكيف  نأالدولية، وهذا ما تطلب من احملاسبة  واألعمالاالنتشار الكبري للشركات  إىل أدىتطور اقتصادي هائل 
  .وحتقيق التوافق احملاسيب الدويل ممارستها حنو العاملية

سنحاول دراسة هذا املبحث من خالل التطرق إىل ماهية احملاسبة الدولية و أهم أسباب ظهورها مث حتديد خمتلف 
    . املفاهيم املتعلقة بالتوافق احملاسيب الدويل ليليها تناول أهم اجلهود الدولية يف هذا اإلطار

  ماهية المحاسبة الدولية: طلب األولالم

تم بوضع إطار نظري وعملي على املستوى الدويل للممارسات واملقارنات  إن احملاسبة مبفهومها احلديث 
حت احملاسبية املختلفة والناجتة عن أحداث أو عمليات اقتصادية أو مصاحل تتخطى حدود أكثر من دولة، فقد جن

دف إىل إجياد معايف تشكيل ودراسة جمموعة مبادئ  يري كاملة للمبادئ احملاسبة حماسبية تكون مقبولة عامليا، 
فلم تظهر أمهية تناول هذا املوضوع إال مع تطور وتسارع حركة التجارة الدولية وزيادة خمتلف املعامالت . 1الدولية

  .حدود دوهلااليت تبحث عن مصادر متويل خارج التجارية الدولية وظهور الشركات متعددة اجلنسيات 

  مفهوم المحاسبة الدولية: أوالً 

احلاجة امللحة واملتزايدة خالل العقدين األخريين من القرن العشرين إىل وجود نظام للمحاسبة  دعت
فوائد النامجة عن استخدام احملاسبة الدولية بوصفها أداة لتنظيم وترتيب الدولية، جتلت هذه احلاجة يف املنافع وال

إىل اجلهات  وإيصاهلاعن املعلومات احملاسبية  التجارية الدولية الكثرية واملتنوعة ومن مث اإلفصاحوقياس املعامالت 
ذات العالقة، األمر الذي دفع بالعديد من الباحثني واملفكرين من خالل البحث والدراسة بالتوجه إىل إجياد األطر 

  .2العملية نها هذا النظام وتطبيقاتهالعامة للمبادئ واملعايري اليت يتضم

                                                             
لدفي ظل بيئة األعمال الدولية الجزائرية واقع المحاسبة زوهري جليلة،  -1 ، 2014، 7، العدد3، جملة املثىن للعلوم اإلدارية واالقتصادية، ا

  .11ص
، 2010، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن، 1، ط)منهج علمي للمشاكل المحاسبية وحلولها(المحاسبة الدولية عامري، سعود جايد ال -2

  .9ص
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غري أنه ال يوجد بشكل عام اتفاق بني هؤالء الباحثني على تعريف موحد ومتفق عليه للمحاسبة الدولية، 
  .راجع إىل اختالف وجهات النظر بينهم

ا ضفيعرفها البع تم بدراسة " من خالل مفهومها الوصفي املقارن على أ أحد فروع احملاسبة اليت 
إن . 1"ة والتحري عن أسباب االختالفوقواعد احملاسبة املطبقة يف الدول املختلفالفرضيات واملفاهيم واألسس 

كان   ،ة املختلفة حول العاملياحملاسب توجه احملاسبة الدولية وفق هذا املفهوم حنو دراسة مقارنة ووصف املمارسات
  .لقوائم املاليةدف حتسني قدرة احملاسبني على فهم هذه االختالفات ومتكينهم من قياس أثرها على ا

  :2لتحقيق ذلك يتطلب األمر
 ري عن أسباب اختالفها؛دراسة األنظمة احملاسبية يف الدول املختلفة والتح 
 دراسة األنظمة احملاسبية الختيار النظام احملاسيب األكثر مالئمة؛ 
 حتديد قواعد حماسبية دولية ميكن استخدامها يف تطوير النظم احملاسبية املختلف.  

جمموعة املعايري واملبادئ "باعتبارها ) احملاسبة العاملية(النظر إليها من خالل مفهومها العاملي  كما ميكن
ا "املوحدة واملقبولة دوليا لتحكم املمارسات العملية للمهنة نظام عاملي ميكن "، ويف نفس اإلطار تعرف على أ

مقبولة عامليا على نطاق واسع، كتلك  إقراره وتطبيقه يف كل الدول كما ميكن تأسيس ووضع مبادئ حماسبية
قابلة للتطبيق يف كل  املوجودة يف الواليات املتحدة األمريكية، املبادئ واملمارسات يتم تطويرها حىت تكون

فاحملاسبة الدولية من خالل هذا البعد تسعى حنو حتقيق توافق أو توحيد للمبادئ واملمارسات احملاسبية . 3"الدول
يف املعايري الدولية من خالل توجهها حنو دراسة وتشكيل جمموعة مبادئ   لتقليل االختالفاتعلى املستوى الدويل

  .حماسبية تكون مقبولة عامليا

أضيق وأقدم جماالت يف حني يعترب مفهوم حماسبة الفروع األجنبية التابعة للشركات متعددة اجلنسيات من 
ا  WOWLESلز احملاسبة الدولية، فمن خالل هذا املنظور عرفها يوا تم  أحد"على أ فروع احملاسبة اليت 

                                                             
  . 7، ص2008، )غري موجودتني(النشر  ، دار وبلد 1،طالمحاسبة الدوليةرأفت حسني مطري،  -1
  .29 -28، ص ص مرجع سابقسعود جايد العامري،  -2
  .15، صمرجع سابقأبو زيد،  حممد املربوك -3
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وفق هذا املفهوم يكمن  .1"باألساليب واملشاكل احملاسبية اخلاصة باملعامالت املالية للشركات متعددة اجلنسيات
 نظام قوائم مالية فعال يقلل املشاكل الناجتة عن اختالف املبادئ احملاسبية اليت دور احملاسبة الدولية يف إجياد

معة عرب خمتلف دول العامل تتعرض هلا الشركة األم عند إعداد وتسوية   .القوائم املالية ا

مقاربتني ممكنتني للمحاسبة  أنه يوجد O.Holzmann et T.Evans. Taylorومن جهة أخرى يرى 
ختالف واليت تسمح بدراسة كيفية وأسباب ا Comparative Approach مقاربة املقارنة يالدولية، األوىل ه

واليت   Pragmatic Approach الواقعية أو العمليةاملبادئ احملاسبية من بلد إىل آخر، أما الثانية فهي املقاربة 
 .2تسعى إىل إجياد حلول للمشاكل والصعوبات اليت تواجهها الشركات يف العالقات التجارية الدولية

ا ً   أسباب ظهور المحاسبة الدولية: ثاني
ا دوليا، إال أن االهتمام باحملاسبة الدولية سواء على املستوى على الرغم من أن تار  يخ احملاسبة يعترب تارخيً

نقطة حتول  1972ي، حيث تعترب سنة ضاملهين أو املستوى األكادميي ظهر فقط يف العقود األخرية من القرن املا
ا يتم فقط من كانت تطورات احملاسبة الدو   1972أساسية ملراحل تطور احملاسبة الدولية، فقبل  لية واالهتمامات 

لتبادل املعلومات واخلربات بني دول اإلقليم، إذ أنه مل  عقد االجتماعات واملؤمترات اإلقليمية بني احملاسبنيخالل 
منها مؤمتر سانت االختالفات يف املمارسات احملاسبية بني الدول،  فجوةيكن هناك جهود تذكر فيما يتعلق بتقليل 

أسيا واحمليط اهلادي  احملاسبة األمريكي، املؤمتر اإلقليمي األول الحتاد حماسيب ، مؤمتر1904سنة  *لويس
(CAPA) نظمات حماسبية، هذه املؤمترات كان هلا دور يف حل م، كما متيزت هذه احلقبة بتأسيس عدة هيئات و

قليم، وإبراز ضرورية  دول اإلاملشاكل احملاسبية احمللية للدول، كما سامهت يف نقل األفكار والطرق احملاسبية بني
  .3إدراك االختالفات احملاسبية وأمهية العمل على تطبيقها

وحىت اآلن، فقد دخلت احملاسبة الدولية مرحلة مهمة من مراحل تطورها نتيجة  1972أما بعد سنة 
جهود عملية  ، حيث أصبح هناكللتطورات واالتصاالت السابقة بني احملاسبني املهنيني على املستوى اإلقليمي

                                                             
نحو توافق دولي لنظام محاسبي ومالي، الملتقى الدولي حول اإلطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي  بوقاسة سليمان، خليل عبد القادر، -1

–التجارية، جامعة سعد دحلب  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم،  IAS-IFRS المحاسبية الدوليةوآليات تطبيقه في ظل المعايير 
  .5، ص2009جامعة سعد دحلب البليدة، اجلزائر،   -البليدة

2  - Hervé STOLOWY, La comptabilité internationale : essai de définition sur la base d’ouvrages et de 
syllabus”, 17eme congrès de l association française de comptabilité, Valenciennes, 30-31 Mai et 1er juin 1996,P6. 

  .له كل أربع سنوات يف كل من أمسرتدام، نيويورك، لندن، برلني وباريس واملؤمترات الالحقة - *
  .22، 21، ص صمرجع سابقحممد مربوك أبو زيد،  -3
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ومن خالل املؤمتر الدويل العاشر  1972تبدل لتقليل هوة االختالفات احملاسبية على املستوى الدويل، ففي عام 
تمان أساًسا باالختالفات احملاسبية للمحاسبة واملنعقد يف مدينة سي دين باسرتايل مت إجياد منظمتني حماسبيتني 

 وجلنة االحتاد الدويل 1976يس جلنة معايري احملاسبة الدولية عام على املستوى الدويل، لقد نتج عن هذا تأس
  .19771للمحاسبني عام 

الصدفة وإمنا جاء استجابة للتغريات يف البيئة احملاسبية ومن أهم العوامل اليت  إن هذا التطور مل يكن مبحض
  :سامهت يف هذه التغريات نذكر

  :األعمال الدولية -1

ميتد وراء احلدود اإلقليمية ألي بلد، وتتمثل يف تدفق كل نشاط جتاري "ا عرفت األعمال الدولية على أ
  .2يف بلد آخر اقتصاديةيف بلد معني إىل شركة أو وحدة  اقتصاديةالسلع واخلدمات ورأس املايل من شركة أو وحدة 

ق السلع لقد ساهم انتشار األعمال الدولية يف ظهور وتطور احملاسبة الدولية إلجياد آليات حتكم تدف
نتيجة لالختالف بني األعمال الدولية واألعمال احمللية، حيث تغريت واخلدمات ورأس املال من دولة إىل أخرى 

سامهت يف زيادة هذه  واالجتماعية، كما ميكن حتديد عدة أسباب االقتصاديةالبيئة بكافة عواملها السياسية، 
ات، معدالت النمو املتحقق يف الدول النامية، ظهور بعض يف منتصف الثمانين االقتصادكتعايف   األعمال الدولية

،  ...املنظمات الدولية كاملنظمة العاملية للتجارة، زيادة االستثمار األجنيب، تطور وسائل النقل، التطور التكنولوجي 
ا وجود حماسبة دولية تعاجل هذه كل هذا أدى إىل ظهور    .3املشاكلوزيادة تعقد املشاكل احملاسبية لذلك كان لزامً

  :الشركات متعددة الجنسيات -2

كشركات هلا عدة فروع يف دول خمتلفة ختضع لسيطرة الشركة   -  إن ظهور الشركات متعددة اجلنسيات
القرب من مصادر التموين، القرب من األسواق، الوصول إىل مصادر (وانتشارها الراجع لعدة أسباب  -األم

إدارة  مهها توسع قاعدة مستخدمي القوائم املالية وعدم جتانسهم،صاحبه بروز مشكالت جديدة من أ...) التمويل
كل هذه املشاكل جعلت   ،...املوحدة وترمجة العمالت االجنبية خماطر الصرف األجنيب، إعداد القوائم املالية 

                                                             
  .23ص، السابق المرجع -1

  .16، صمرجع سابقسعود جايد العامري،  - 2
  .16، ص2004الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ، -الشركات المتعددة الجنسيات-المحاسبة الدوليةفي، أمني السيد أمحد لط - 3
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تعددة ات مكاحملاسبة الدولية حمل اهتمام سواء من قبل املمارسني أو الباحثني، لذلك ميكن القول أن ظهور الشر 
ا لظهور احملاسبة الدولية   .1اجلنسيات يعترب سببا رئيسا ومباشرً

  :شركات المحاسبة الدولية -3

االت  وسامهت  االقتصاديةحتولت متطلبات العصر وخاصة ظاهرة العوملة إىل قوة خارجية مؤثرة يف معظم ا
ت وبشكل مباشر على اخلدمات اليت يف تشكيل وتنوع طبيعة أعمال احملاسبني املهنيني، وهلذا فإن هذه القوة أثر 

يقدمها هؤالء إىل زبائنهم مثل خدمات املراجعة، الضرائب وخدمات مالية ومعلوماتية أخرى، حيث أصبح من 
واملالية مع  االقتصاديةيتمتعوا بإدراك ومعرفة واسعة وبفهم عايل للمواضيع  الضروري على احملاسبني املهنيني أن

ة واللغوية عند قيامهم بأعماهلم حىت يتمتعوا بالثقة الدولية، وبالتايل كان من الطبيعي مراعاة االختالفات الثقافي
لول املمكنة لبعض املشاكل احملاسبية اليت احلهلذه الشركات أن تكون أول من يتحرك على مستوى دويل إلجياد 

  .2تواجهها

  :وثورة تكنولوجيا المعلومات يةسواق المالعولمة األ -4

لقطاع املايل والتوجه السريع حنو عوملة األسواق املالية واليت تشمل سوق العمالت وأسواق لقد كان لتحرر ا
نتيجة لتطور اهلندسة املالية واالستخدام األسهم والسندات والقروض واألوراق املالية األخرى وحتسني األداء املايل 

  تعزيز ة االتصال والتكنولوجيا الرقمية بالغ األثر يفلثور  املالية املشتقة، وكذادوات مثل األاملوسع لالبتكارات املالية 
  .3هذا التوجه

  :البحث العلمي -5

الطفولة إىل مرحلة  سنة املاضية انتقلت احملاسبة الدولية من مرحلة 25أنه خالل  G Mueller يقول
فإن  F.Choi et G.Muellerاحملاسبة الدولية ووفقا لـ الشباب نتيجة لوفرة األدبيات اليت تناولت موضوع 

فيما خيص  يف حل املشاكل اليت تواجهها الشركات متعددة اجلنسياتسامهت  البحوث يف جمال احملاسبة الدولية 

                                                             
  .28 ص، مرجع سابقحممد املربوك  أبو زيد،  - 1
  .17، صمرجع سابقسعود جايد العامري،  - 2
  .376 -375، ص ص 2006كندرية، الدار اجلامعية، اإلسنظرية المحاسبة منظور التوافق المحاسبي، أمني السيد أمحد لطفي،  - 3
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اإلفصاح وحتديد احتياجات األسواق املالية من املعلومات احملاسبية، فضال عن زيادة الوعي بأمهية التوافق الدويل 
ا1بيةسقواعد واملبادئ احملالل   .أكثر مهنيا وأكادمييا ، واالهتمام 

ا ختتلف ف عدة أطراف بنيباإلضافة إىل ما سبق وباعتبار احملاسبة لغة ووسيلة اتصال  عن املمارسة أ
واالجتماعية والقانونية والثقافية واليت  االقتصاديةلعوامل تفاعالت معقدة ل واملضمون من بلد إىل آخر، فهي نتاج
االختالفات يف الظروف البيئية لكل بلد أدت إىل ظهور تباين يف  هذهف تنعكس يف احتياجات كل بلد منها

القواعد واإلجراءات احملاسبية وأهداف القوائم املالية يف كل دولة من دول العامل، والشكل التايل يلخص أسباب 
   .االختالف يف املمارسات احملاسبية

  أساس االختالف المحاسبي: )1-2( الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
لد  واالقتصادية، اإلداريةجملة املثين للعلوم  الدولية، األعمال، واقع المحاسبة الجزائرية في ظل بيئة زوهري جليلة:المصدر ا

  .12، ص 2014، 07العدد  ،03
  
  

                                                             
1 -  Hervé STOLOWY, op.cit, P4. 

 ، السياسية، االجتماعية لكل بلداالقتصاديةبيئة ال

 اختالفات يف األهداف من التقارير املالية

 اختالف يف القواعد واملبادئ احملاسبية

اختالف يف الفهم والرتمجة 
 والتفسري

اختالف يف العرض 
 والتسجيل احملاسيب

 االختالفات يف املمارسات احملاسبية
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  أهداف المحاسبة الدولية: ثالثًا
ئمة والقابلة ا وراء تلبية احتياجات مستخدمي املعلومات احملاسبية غري املتجانسني من البيانات املالعيس

الختاذ خمتلف القرارات تسعى احملاسبة الدولية إىل حتقيق عدة أهداف سواء على املستوى الدولة أو للفهم واملقارنة 
  :1املستوى احمللي وذلك كمايلي

  :األهداف العامة للمحاسبة الدولية -1
  :تسعى احملاسبة الدولية إىل حتقيق عدة أهداف على املستوى الدويل نذكر منها

 وحيد وتنسيق املبادئ واملعايري واألسس والطرق احملاسبية املختلفة على املستوى الدويل مبسامهة املنظمات ت
 املهنية واهليئات اإلقليمية؛

  قياس وإعداد التقارير املالية الناجتة عن األعمال الدولية؛معاجلة مشاكل 
  يساعد يف عملية املقارنة واملفاضلة بني البدائل إجراء التحليل املايل وتقييم األداء على املستوى الدويل، مما

 االستثمارية؛
 م؛توفري ال  بيانات واملعلومات املوضوعية واملالئمة ملختلف املستثمرين بغض النظر عن جنسيا
 إجياد إطار نظري وعملي ينظم وحيكم املمارسات والتقارير احملاسبية على املستوى الدويل.  

  وليةللمحاسبة الداألهداف الخاصة  -2

ولية كذلك إىل حتقيق مجلة من دباإلضافة إىل حتقيق األهداف على املستوى الدويل تسعى احملاسبة ال
  :األهداف على املستوى احمللي نذكر منها

 ا لتطوير النظم احملاسبية احمللية؛ التوصل إىل وضع أسس وقواعد  حماسبية دولية ميكن االستعانة 
 اقتصادياتية على معرفة مدى تأثري األنظمة احملاسبية املختلفة على تطوير مساعدة املؤسسات املالية والرقاب 

 الدول التابعة هلا؛ واقتصادياتالشركات الدولية 
 عمل مؤسسات املراجعة الدولية وزيادة الثقة يف القوائم املالية على املستوى الدويل؛ تسهيل 
 بأسباب تطبيق النظم احملاسبية املختلفة؛واحملللني املاليني واإلداريني واملهنيني تعريف احملاسبني  
  دراسة األنظمة احملاسبية يف الدول املختلفة لبيان اختالف البيانات واملعلومات يف التقرير املالية من جهة

 .وللتوصل إىل النظم احملاسبية األكثر مالئمة الحتياجات تلك الدول
                                                             

  .21، صمرجع سابقسعود جايد العامري،  - 1
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  التوجه نحو التوافق المحاسبي الدولي: المطلب الثاني

احملاسيب مل يعد فكرة أو أسلوب جديد بل أصبح توجه عاملي، بدأ مع عقد املؤمترات الدولية  ن التوافقإ
 االقتصادياتللمحاسبة اليت كانت تسعى إىل حتقيق جمموعة متناسقة من املعايري هلا قبول دويل يف ظل عوملة 

ئات احملاسبية الوطنية مع ظهور جلنة معايري وارتباط األسواق املالية، إال أنه تبلور وصار هدفا للعديد من اهلي
ومن هنا ظهرت احلاجة إىل توافق حماسيب كأحد احللول لضمان قابلية  1973سنة  IASC احملاسبة الدولية

  .1العاملي والتقليل من االختالفات احملاسبية إىل أدىن مستوى وتعزيز التشابه القوائم املالية للمقارنة على املستوى

  ة التوافق المحاسبيماهي: أوالً 
إىل مفهوم التوافق احملاسيب جيدر الذكر أن هناك خلط بني مفهوم التوافق احملاسيب ومفهومي  قبل التطرق

ما يف بعض األحيان يستخدمان من قبل الباحثني Uniformityوالتوحيد  Standardisationاملعايري  ، إذ أ
ظهر ذلك من خالل الشكل بني هذه املفاهيم وي مييزلذا وجب الت  Harmonization للداللة على التوافق

  :التايل

  العالقة بين مفهوم التوافق، المعايير والتوحيد): 2-2(الشكل رقم 

  
  

، 2004، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، الشركات متعددة الجنسيات سبة الدوليةاالمحأمني السيد أمحد لطفي،  :لمصدرا
  .370ص

يف التوافق احملاسيب الدويل تتمثل يف مقارنة األنظمة احملاسبية ملختلف دول العامل  أن اخلطوة األوىل يظهر لنا
معرفة نقاط التشابه واالختالف، أما مفهوم التوافق فيشري إىل  التايلبتباينها وتنوعها، و والعمل على معرفة مدى 

من خالل إلغاء املمارسات غري الضرورية  عملية زيادة انسجام النظم احملاسبية املوجودة يف الدول املختلفة يف العامل
  .يتضمن التوفيق بني وجهات النظر ويعترب أكثر قبوالً من التوحيد التوافقبينها، كما أن 

                                                             
تكييف متطلبات البيئة الوطنية لتطوير القواعد المحاسبية وتحقيق التوافق مع سالم عادل عباس النصراوي، حسني هادي حسني عنيزة،  -  1

  .89، ص2017، 44، جملة الكلية اجلامعة اإلسالمية، العددقترحإطار م IFRS/IASالمعايير المحاسبية 

  المقارنة
Comparison 

  افقالتو 
Harmonization 

  المعايير
Standardizatio

n 

  التوحيد
Uniformity 



 الدوليةالجزائر نحو تبني المعايير المحاسبة  ................... ....................:..................الفصل الثاني
 

79 
 

ل أقأوجه التقارب فيما بينها ويعترب  ويسمح التوافق بوجود تنوع يف املمارسات احملاسبية مع إمكانية حتديد 
ا سلطة أو هيئة لتحقيق التماأما املعايري . 1إلزامية من التوحيد يف استخدام الطرق  ثلفهي حماوالت تقوم 

  .2احملاسبية

  :مفهوم التوافق المحاسبي الدولي -1

فيض القواعد احملاسبية املتناقضة عملية خت"ويطلق على التوافق أيضا مصطلح األنساق أو املواءمة، وهو 
   .3يساهم يف حتقيق التجانس يف اإلفصاح لتعزيز قابلية القوائم املالية على املستوى الدويل مبا

دف إىل إحداث تقارب املعايري   bernard COLASSEأما حسب فهو عملية مؤسساتية 
فالتوافق هو  .4ةواملمارسات احملاسبية الوطنية ومن مث تسهيل مقارنة القوائم املالية للشركات يف البلدان املختلف

بية املوجودة يف البلدان وذلك عن طريق التخلص من العمليات غري عملية زيادة التناسق بني األنظمة احملاس
ا على املفهوم السابق اعتبار التوافق إجراءات سياسية لتقليل  Christianولقد أضاف . 5الضرورية املوجودة 

ا تتطلب فهي عبارة عن جمرد عملية من خالهلا تتم احلركة يف اجتاه التوحيد حبكم أ .6االختالفات وضمان املقارنة
يتم من خالهلا االنتقال حنو اليت  بتطبيق معيار حماسيب واحد من طرف كل الدول وبالتايل فهي املرحلة االلتزام

تدل على التماثل شبه التام ومن مث فهي أكثر صرامة  سات احملاسبية وبذلك فإن املعايرةالتوحيد احملاسيب يف املمار 
  .7من التوافق

شتمل على سن مجلة من القواعد اليت تسمح بتنظيم أدوات ونواتج بتوحيدها احملاسيب في أما التوحيد
فهو يعرب عن احلالة اليت . إعداد قوائم مالية يف إطار حمدد من القواعد واملصطلحات املشرتكة مبعىن ،8تبسيطهاو 

                                                             
1  - Bernard COLASSE, Harmonisation comptable internationale: la résistible ascension de l'IASC-IASB, 
Gérer et Comprendre. Annales des Mines, Les Annales des Mines N° :75, Mars 2004, Paris, P31. 

  .263ص مرجع سابق،اد حممد كندوري، عم -2
، جملة المواءمة بين المعايير المحاسبية اإلسالمية والمعايير المحاسبية الدولية مواجهة التحديات القائمة في الدول العربيةرائد مجيل جرب،  -3

لداالقتصاد واألعمال،    .39، ص2017، 4العدد، 25ا
4- Bernard COLASSE, harmonisation comptable internationale, Encyclopédie de comptabilité, control 
de gestion et d’audit, Economica, paris, 2000, p  757.   

  .89، ص مرجع سابقسالم عادل عباس النصراوي، حسني هادي حسني عنيزة،  -5
6 - Christian HOARAU, L'harmonisation comptable internationale vers la reconnaissance mutuelle 
normative comptabilité, control, Audit, Tome1, Volume2, France 1995, P76. 

  .369، مرجع سابق، صنظرية المحاسبة منظور التوافق المحاسبيأمني السيد أمحد لطفي،  -7
  .52، ص2002، جامعة ورقلة، 2، جملة الباحث، العدد-تجربة الجزائر –إشكالية التوحيد المحاسبي مداين بن بلغيث،  -8
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واملمارسات يكون فيها كل شيء متسق ومتجانس أو غري متباين، مبعىن التماثل الذي يعين أن تكون املبادئ 
  .1احملاسبية واحدة
مكانية حتديد إمع  يسمح بوجود تنوع يف املمارسات احملاسبيةأن هناك اختالف بني التوافق الذي  يالحظ

  .3أساسا توحيد كلي للقواعد احملاسبية الذي يفرض 2أوجه التقارب فيما بينها إال أنه أقل إلزامية من التوحيد
ا ً   مزايا التوافق المحاسبي: ثاني

نتيجة التوافق احملاسيب الدويل هو عليها  صلحنأن من أكرب املزايا اليت ) John Turne )1983يرى 
إمكانية مقارنة املعلومات املالية املنضمة يف القوائم املالية األجنبية وإزالة خمتلف صعوبات وتكاليف ترمجتها، األمر 

لرتمجة الصحيحة هلا وبالتايل إمكانية ترشيد الذي جيعل من السهل على مستخدمي هذه املعلومات املالية ا
م   .4قرارا

كما تسهل قابلية املقارنة عملية تقييم أداء املؤسسات ومن مث تقييم البدائل االستثمارية وتقرير قرارات 
 االفرتاضي، كما أن التوافق احملاسيب يساعد يف إزالة أكرب عقبة أمام حرية تدفق االستثمارات الدولية،االستثمار 

  .5باإلضافة إىل كونه يساهم يف زيادة الثقة يف القوائم املالية

  :6كما ميكن تلخيص مزايا التوافق احملاسيب يف النقاط التالية

  

  

                                                             
، جملة أثر التوافق بين المعايير المحاسبية للمؤسسات اإلسالمية ومعايير التقارير المالية على جودة المعلومات ،مىن جاي يوسف شعراوي -1

لد   .10، ص2016، جامعة النيلني، 15، العدد 4دراسات العليا، ا
2 - Bernard COLASSE, harmonisation comptable internationale De la résistible ascension de l’IASC/IASB, 
op.cit, p 31.  

  .118، 117، ص ص2006، جامعة ورقلة، 4، جملة الباحث، العددالتوافق المحاسبيمداين بن بلغيث،  -3
، ص 2012املريخ للنشر، السعودية، ، ترمجة، حممد عصام الدين زايد، أمحد حامد حجاج، دار المحاسبة الدوليةوآخرون،  تشويفرديرك  -4

  .351، 350ص
  .270، صمرجع سابقحممد املربوك أبو زيد،  -5
، أهمية صياغة معايير محاسبية عربية دراسة مقارنة في ظل التوافق المحاسبي الدولي واختالف العوامل البيئيةالسلماين،  ةمنال حسني لفت -6

  .394، 393، ص ص 2018، جامعة بغداد، 65العدد ،18واإلدارية، جملد  االقتصاديةالعلوم جملة 
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 نتشرة يف أحناء تسهيل توحيد الفروع األجنبية، إذ أن املعايري املوحدة تسهل على الشركات ذات الفروع امل
األمر الذي  .ئم موحدة وال يبقى أمامها سوى مشكلة حتويل العملةالعامل توحيد نتائج عمليات فروعها بقوا

  .1الل املرتبطة بإعداد قوائم مالية جممعةغتكاليف االست فيضيساعد على خت

وبشكل أمشل يشري التوافق احملاسيب إىل حماولة جلمع األنظمة احملاسبية املختلفة مع بعضها، فهي عملية مزج 
 على اختياراملتنوعة يف هيكل منهجي مرتب، يعطي نتائج متناسقة فهي تشمل وتوحيد املمارسات احملاسبية 

ومقارنة األنظمة احملاسبية املختلفة لغرض مالحظة ومعرفة نقاط االتفاق واالختالف مث العمل على مجع تلك 
  .2األنظمة املختلفة مع بعضها

احملاسبية، وحماولة تقريب املعايري  الختالفات يف املمارساتانرى مما سبق أن التوافق هو عملية تقليل 
ري احملاسبية على املستوى الدويل مع بعضها مبعىن أنه ال يهدف إىل إزالة كل االختالفات، بل إلغاء غري الضرو 

احملاسيب الدويل امتداد ملتطلبات احملاسبة الدولية،  ويعترب التوافق. للوصول إىل درجات املقارنة األفضل طفق منها
جارة الدولية، عوملة األسواق املالية، ظهور منو الت(العوامل اليت سامهت يف تطور احملاسبة الدولية  حيث أن خمتلف

  .لحاجة إىل مفهوم التوافق احملاسيبل األمهية  كان هلا آثر بالغ...) شركات متعددة اجلنسيات

  :3نذكر منهاات الدافعة باجتاه حتقيقه ساعدت املزايا اليت حيققها التوافق احملاسيب الدويل يف بروز العديد من املربر 

  ؛1995الذي نتج عنه إنشاء املنظمة العاملية للتجارة يف عام توسيع نطاق التبادل التجاري بشكل كبري و 
  االت، حبيث أدى إىل ازدياد احلاجة للتوافق الدويل للتخفيف من حدة ازدياد التنافس الدويل يف كافة ا

 املنافسة؛
  اق املالية؛سو لرأس مال وعوملة األاحلاجة املتزايدة 
 انتشار الشركات متعددة اجلنسيات ومشاكلها الناجتة عن احلاجة إىل معايري متوافقة دوليا؛ 
  االختالفات يف املمارسات احملاسبية بني بلدان العامل وعدم قدرة املستثمرين على فهم القوائم املالية املعدة

 فة؛وفق أسس خمتل

                                                             
اإلصالح : املؤمتر العلمي الدويل ،-ارتباطات وسياسات  –آليات النظام المحاسبي المالي الجزائري واإلبداع المحاسبيحممد عجيلة،  -1

   .11ص،  2011نوفمرب  30و  29يومي  قلة،جامعة قاصدي مرباح ور  - والتجارية وعلوم التسيريكلية العلوم االقتصادية  ،رالمحاسبي في الجزائ
    .268، صمرجع سابقربوك أبو زيد، املحممد  -2
  .394، صمرجع سابقمنال حسني لفتة السلماين،  -3
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 داد جمامع متعددة من القوائم املالية للمؤسسات اليت تبحث عن إدراج أسهمها يف احلاجة إىل إع انتفاء
البورصات العاملية، فبدال من أن تعد قوائم مالية تتوافق مع املعايري احملاسبية احمللية لكل بلد ترغب يف دخول 

 صته فإن التوافق يزيل احلاجة إىل ذلك؛بور 
 دولية، فالبيانات املوحدة تكون سهلة الفهم من قبل متخذي القرارات حتسني القرارات اإلدارية يف الشركات ال

 إعدادها؛ تفسريات خمتلفة حسب مصادر باإلدارية وال تتطل
  يسمح التوافق احملاسيب للدول املستقبلة للشركات الدولية على معرفة كل املبادئ والطرق واإلجراءات اليت

 فق احملاسيب يف رفع مستوى مهنة احملاسبة؛مما يساهم التوا تعمل يف نطاقها تلك الشركات
  متتلك أنظمة  اليت –يف الدول  املبذولةالتوافق احملاسيب الدويل سوف خيتصر الوقت والتكاليف واجلهود

للوصول إىل النتيجة اليت وصلت إليها الدول املتقدمة املسامهة يف إجناز املعايري احملاسبية  -حماسبية ضعيفة
  .1الدولية

  عوقات التوافق المحاسبي الدوليم: ثالثًا
ا لل تأثري العميق للعوامل يواجه حتقيق التوافق احملاسيب الدويل عدة عوائق يستند إليها معارضو التوافق، نظرً

ا يدرك الصعوبات  البيئية على مهنة احملاسبة، فاملدرك للعالقة الوطيدة بني املمارسات احملاسبية والعوامل احمليطة 
اسيب دويل، وميكن عرض بعض العوائق اليت واجهت عملية التوافق احملاسيب ي حماولة لوضع توافق حماليت ستواجه أ

  :الدويل على النحو التايل
أن أهم املعوقات اليت حتول دون حتقيق توافق حماسيب  Robert parker و Christopher nobes من كليرى  

ان العامل الناتج عن اختالف تصنيف األنظمة احملاسبية  دويل هو حجم االختالفات يف املمارسات بني خمتلف بلد
  .2ختص محلة األسهم غري املتجانسنيكما أن هناك اختالفات 

واالجتماعية، السياسية والثقافية من بلد إىل آخر، فأي  االقتصاديةهذا االختالف ناتج عن اختالف البيئة 
  .نظام حماسيب مرتبط بتلبية احتياجات تلك البيئة

                                                             
  .270، صمرجع سابقحممد املربوك أبو زيد،   -1

- 2- Christopher Nobes, Robert Parker, Comparative international accounting, tenth edition , Pearson 
Education Limited,England, 2008, p77.          
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تالف يف االحتياجات ناتج عن االختالف يف فئة مستخدمي القوائم املالية، فمثالً يف الواليات االخ إن
بفعل االعتماد  املتحدة األمريكية واململكة املتحدة فإن املستثمرين املاليني يعتربون املستخدم الرئيس للقوائم املالية

ضريبية هي املستخدم الرئيس للقوائم حلكومة والسلطات الالكبري على األسواق املالية، أما يف فرنسا وأملانيا فنجد ا
املالية وبالتايل فاملستثمرون املاليون حيتاجون إىل معلومات حماسبية مالئمة الختاذ أفضل القرارات االستثمارية، أما 

ية معدة وفق وفق التنظيم الضرييب، أما احلكومات فهي حباجة إىل قوائم مال السلطات الضريبية فهي حتتاج إىل قوام
  .1حتقيق توافق حماسيب دويل هذه االختالفات ختلق صعوبات يف أسسها وقواعدها احملاسبية،

يوجد يف العديد من الدول تدخل مباشر للحكومات على طبيعة مهنة احملاسبة بشكل أو بآخر وحىت على 
تنشأ مشاكل نتيجة لرفض  مستوى إصدار املعايري احملاسبية عن طريق إصدار التشريعات وسن القوانني وهنا

ا احمللية من أجل إصدار معايري حماسبية متوافقة أو تبين أخرى، والذي يشكل  احلكومات تغيري قوانينها وتشريعا
  .2عائقا أمام حتقيق التوافق احملاسيب الدويل

العملية،  أثر غياب قوانني دولية تدعم عملية حتقيق التوافق احملاسيب وتسبب يف صعوبات كثرية عطلت هذه
فنجد املعايري احملاسبية الدولية باعتبارها املساهم األكثر فعالية يف عملية التوافق احملاسيب تفتقد هلذه القوة القانونية 

ا مل تتمكن من إلزام الدول بتنفيذ املعايري الصادرة عنها، وبالتايل فاالف تقار للسلطة القانونية امللزمة امللزمة، إذ أ
  .3بالتنفيذ االلتزاموالتفاوت بني احلكومات أدى إىل قصور يف وغياب التنسيق 

مرتبط بالتطور التارخيي للمحاسبة داخل كل بلد، إذ أن ما هو كذلك ومن بني العوائق التوافق احملاسيب 
 البلدان اليت لديها تاريخ طويل يف استخدام املعايري احملاسبية قد جتد استخدامها مالئم مقارنة مع الدول اليت

تستخدم القوانني الصادرة عن احلكومة، جتد صعوبة يف تطبيق تلك املعايري، لذلك ينبغي مراعاة ظروف كل بلد 
  .4ونقاط بدئها عند املقارنة بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية

                                                             
1 -Ira Yu ta chairas, wirawan ED, Radianli Accounting harmonization in ASEAM the income, benefits and 
obstacles master thesis school of economics on commercial law Gotelory university othenbevry othenburg, 
2001, P22-.23. 

 .BPEXPLORATION المحاسبي الممارسة المحاسبية في الشركات متعددة الجنسيات والتوحيد حالةشعيب شنوف،  -2

LIMITED ،98، ص2007، 2006، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر.  
  .387، صمرجع سابقية المحاسبة منظور التوافق المحاسبي،نظر  أمني السيد أمحد لطفي،  -3
  98، صمرجع سابقشعيب شنوف،  -4
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شكل بني البلدان النامية والدول املتقدمة جيعل من احتياجات البيئة لنوع و  االقتصاديكما أن التفاوت 
موعتني خمتلفة اختالفا جوهريا وهو ما ينعكس على طبيعة األنظمة احملاسبية اليت جيب أن  املعلومات يف كل من ا

  .1يهابيل تطبق يف كل منها حىت تليب تلك االحتياجات املختلفة وبالتايل التوافق احملاسيب قد ال

ومستوى تكوين جيد، فتكون مزايا صلب  واقتصادفالدول املتقدمة تتوفر على منظمات مهيمنة قوية 
شاشة  ا، وضعف تأهيل مهنة  اقتصادهاالتوافق هلا أكرب من تكاليفه، بينما يف الدول النامية اليت تتميز  ومؤسسا

احملاسبة فإن تكاليف هذا التوافق قد تكون أكرب من مزاياه، وأبرز مثال على ذلك هو افتقار الدول النامية ألسواق 
  .2ة يف البورصاتن أهم مزايا يكون للمؤسسات املدرجمحني أن املعايري احملاسبية الدولية مالية نشطة يف 

وتعترب القومية من بني العوائق اليت تواجه التوافق احملاسيب الدويل وتتجلى يف عدم قبول الدول تغيري ممارستها 
شيء من اخلارج وتعترب هذا  خراآلقبول  ماماحملاسبية لتوافق املمارسات السائدة يف بلد آخر، فالقومية تقف عائقًا أ

ا   .3اإللزام مساًسا بسياد
 وتؤثر العديد من املنظمات املهنية العامة واخلاصة على سريورة عملية التوافق احملاسيب الدويل بطرق ودرجات

  .خمتلفة من خالل اجلهود
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .395، صمرجع سابقمنال حسني لفته السلماين،  -1
، مذكرة )الخروب والية قسنطينة ALEMOدراسة مؤسسة (دور المعايير المحاسبية الدولية في تحسين المعلومة المالية  بوجلنيب عادل، -2

  .25، ص2014، 2013كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة قسنطينة، اجلزائر،   ماجستري،
3 -  Christopher Nobes, Robert Parker, op.cit, p 77.  
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  الدولية لتحقيق التوافق المحاسبي  جهودال: المطلب الثالث
عديد من املنظمات وجلان اليتطلب األمر تكاثف اجلهود من قبل  احملاسيبل حتقيق عملية التوافق من أج

حقيق توافق حماسيب على مستوى الدولة، منها من تسعى إىل حتقيق أهداف على مستوى عاملي وأخرى هلا توجه لت
  .إقليمي

  :وتشتمل املنظمات التالية: المنظمات العالمية : أوالً 
التابع لألمم املتحدة بإنشاء جلنة لدراسة أثر  1970يف عام  قام فريق العمل :(UN)حدة األمم المت - 1

العاملي، وكانت اللجنة مكونة أساسا من ممثلي  االقتصادالشركات املتعددة اجلنسيات والتقارير اليت تقدمها على 
دف إجبار هذه الشركات على تقدمي معلومات  حماسبية صحيحة للدول اليت الدولة السائرة يف طريق النمو، 

ا  .1تعمل 
إال أن جمموع التوصيات الصادرة عن اللجنة أمهلت من قبل الدول املتقدمة، إال أن هذا مل مينع األمم 

ا باحملاسبة الدولية، وشكلت أمانة متخصصة يف هذا األمر تعمل حتت وصاية  ندوة املتحدة من مواصلة اهتماما
  :2أوكلت هلا مهمتني أساسيتني مها CNUCEDنمية األمم املتحدة للتجارة والت

  ؛السوق اقتصادتقدمي املساعدة التقنية الدائمة وباخلصوص للدول النامية واليت هي بصدد التحول إىل 
 تنظيم مؤمتر سنوي يهتم باملشاكل احملاسبية املعاصر. 

  

  : ECO صادياالقتمنظمة التعاون  -2
دف إىل  30وتضم  1961هذه املنظمة يف عام  أنشئت دولة من الدول املتقدمة يف العامل، حيث 

ال سنة 3تشجيع األنشطة العاملية ، بدأت االهتمام باملسائل احملاسبية يف السبعينات وقد أصدرت يف هذا ا
 ضرورة متعددة اجلنسيات على الشركات ثحتالتوجيهات املتعلقة باإلفصاح احملاسيب القطاعي واليت  1976

  اإلفصاح عن رقم 

                                                             
سة دراسة حالة المؤس(أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على المردودية المالية للمؤسسات االقتصادية الجزائرية عكوش حممد أمني،  -1

العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة  ، مذكرة ماجستري،كليةTAMEG ).مؤسسة مدبغة ومراطة الرويبة و يبةالرو  ENAPالوطنية للدهن 
  .13، ص2011 -2010اجلزائر، 

مرجع سابق،  ، جزائرأهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية بالتطبيق على حالة ال، مداين بن بلغيث -2
  .125ص

  .14، صمرجع سابقعكوش حممد األمني،  -3
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ت جلنة أأنش 1981، ويف عام 1النشاط األعمال والنتيجة السنوية حسب املناطق اجلغرافية وحسب 
االستثمار الدويل والشركات متعددة اجلنسيات فريق عمل للمعايري احملاسبية إلجراء دراسات ومساعدة جملس 

  .2املعايري احملاسبية وحتقيق التوافق بني من أجل حتسني إمكانية املقارنة IASBمعايري حماسبة دولية 

  

  :IFACاالتحاد الدولي للمحاسبين  -3
دف إىل   1977تأسست هذه اهليئة يف عام  كنتيجة جلهود املؤمتر العاملي احلادي عشر للمحاسبني، 

تشكيلها  اليت كان ICCAPتطوير مهنة احملاسبية الدولية، وقد حلت حمل اللجنة الدولية لتنسيق مهنة احملاسبة 
  .ملؤمتر العاشر للمحاسبةبعد انعقاد ا

عضو يشمل عن هيئات حماسبية من مجيع دول العام،  150يضم االحتاد الدويل للمحاسبة أكثر من 
تعمل هذه اللجنة على تطوير املعايري للتدقيق وقواعد السلوك املهين والتعليم احملاسيب من خالل القيام مبختلف 

ال   .3البحوث والدراسات يف هذا ا
  :4هداف اليت كلفت جلنة االحتاد الدويل للمحاسبني بتحقيقها نذكرومن أهم األ

 اقرتاح وتطوير معايري وأدلة املراجعة الدولية وقواعد السلوك املهين؛ 
 تقييم وتطوير أساليب احملاسبة اإلدارية؛ 
 تشجيع وتقوية العالقات مع خمتلف الفئات املستخدمة للقوائم املالية؛ 
 يف نشر هذه اهليئات؛واملساعدة يمية التعاون مع اهليئات اإلقل 
 إصدار دوريات كوسيلة لتبادل اآلراء واألفكار بني املهتمني باملهنة؛ 
 التنظيم  واإلشراف على االجتماعات الدورية ألعضاء االحتاد؛ 
 تشجيع الراغبني يف االنضمام لالحتاد واملشاركة يف نشاطاته. 

                                                             
1  - NGUYEN THI PHUONG THAO,Impact of globalization on international accouting 
harmonization a case of Vietnam, june2010 sur le site web 
http://thuviennoivu.dreamlib.vn:8080/phamquangquyen/bitstream/123456789/886/1/Nguyen
%20Thi%20Phuong%20Thao.pdf  le  14-11-2018 13:06. 
2 -Ibid. 
3 - Christopher Nobes, Robert Parker, op.cit, P88. 

  .282، صمرجع سابق املربوك أبو زيد،حممد  -4
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  IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية  -4
من أكرب اجلهود الدولية نشاط وبروًزا يف جمال التوافق احملاسيب الدويل واليت سنتطرق إليها  ه املنظمةتعترب هذ

  .بشيء من التفصيل يف املبحث التايل
ا ً   المنظمات اإلقليمية: ثاني

ا منظمات إقليمية لتحقي ق باملوازاة مع جهود املنظمات الدولية لتحقيق التوافق احملاسيب هناك جهود تقوم 
  :1نفس اهلدف نذكر منها

  : EEC األوروبية االقتصاديةالمجموعة  -1
موعة بالسوق األوروبية املشرتكة، تأسست يف عام  وتعرف أيضا  12، وتضم عضويتها 1957هذه ا

أهم أهدافها املعلنة خلق بيئة جتارية موحدة يف الدول األعضاء لتحقيق التدفق احلر  ندولة طبقا ملعاهدة روما، م
وتوحيد اجلمارك، باإلضافة إىل التنسيق بني القوانني احمللية لألعضاء، ومن أهم  ئع واألفراد ورأس املالللبضا

موعة حتقيق التوافق احملاسيب بني أعضائها ا ا االت اليت اهتمت    .ا
كما تعمل وسعيا وراء هذا االهتمام أصدر االحتاد األورويب سلسلة توجيهات وتشريعات هلا عالقة بالتوافق،  

موعة االستشارية  املفوضية ا أحد أعضاء ا األوروبية بالتنسيق مع جلنة معايري احملاسبة الدولية على اعتبار أ
  .2يف جمال إعداد معايري احملاسبة الدولية احملاسيبللجنة، كما يعمل االحتاد األورويب مع املنتدى االستشاري 

  :AACمجلس المحاسبة اإلفريقي  -2
دولة إفريقية، يهدف إىل إجياد توافق بني  27ويضم  1979لس احملاسبة اإلفريقي يف عام جم مت تأسيس

  . األنظمة احملاسبية للدول األفريقية وكذلك تشجيع القيام بالبحوث والدراسات املتعلقة باملعايري احملاسبية
الستعماري الذي خلف وراءه ومن املشاكل اليت تواجه جهود التوافق احملاسيب بالدول اإلفريقية هو املاضي ا

  .منوذجني رئيسيني للمحاسبة مها النموذج الفرنسي والنموذج االجنليزي
  :UECاتحاد المحاسبين األوروبيين  -3

، حيث كانت آنذاك نقاشات تدور حول معهد دويل للمحاسبة حتت 1951هذه املنظمة يف عام  ظهرت
منظمة أوروبية تتكون من عضوية نجاح، ويف املقابل أنشئت لل بن هذه النقاشات مل تكإال أرعاية األمم املتحدة، 

                                                             
  .287، 283، ص ص السابق المرجع -1

  .106، صمرجع سابقشعيب شنوف،  - 2
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دولة، ومن أهم أهدافها تسهيل تبادل اآلراء وتسهيل متطلبات دخول  20املنظمات املهنية للمحاسبة ألكثر من 
  .املهنة، ونقل املراجعني يف دول األعضاء، وجيتمع االحتاد مرة كل ثالث أو أربع سنوات

  :AFAالتحاد المحاسبين  سياآجمعية أمم جنوب شرق  -4
من اهليئات احملاسبية يف رابطة دول جنوب شرق آسيا، واليت كانت عندئٍذ تشمل   1977سنة  تأسست

 1979، ويف عام 1978مؤمتر هلا يف عام  لاندونيسيا، ماليزيا، الفلبني، سنغافورة وتايالند، وقد عقد أو كل 
، وتعترب جهود احتاد 1980دار للمعايري املراجعة يف عام ، حيث كان أول إصأصدر االحتاد أول معايري حماسبية

ا جلنة املعايري احملاسبة الدولية واالحتاد الدويل  احملاسبني لدول جنوب شرق آسيا مكملة لتلك اجلهود اليت تقوم 
 AFAللمحاسبني ومصدر لوجهات نظر بلدان جنوب شرق آسيا يف وضع املعايري احملاسبية الدولية، كما يعمل 

  .على تعديل املعايري احملاسبية الدولية مبا يتوافق واحتياجاته
  :CAPAاتحاد محاسبي آسيا والمحيط الهادي  -5

دولة، يهدف االحتاد إىل تطوير  20هيئة حماسبية من  28ويضم أكثر من  1957عام  تأسس االحتاد
جلنة معايري احملاسبة الدولية واالحتاد مهنة احملاسبة إقليمية متوافقة وذات معايري متجانسة، كما يعمل االحتاد مع 

ا مع األخذ بعني االعتبار ظروف الدول النامية  الدويل للمحاسبني لوضع معايري حماسبية دولية مقبولة قبوالً عامً
  .عند صياغتها

  :ASCAالجمعية العربية للمحاسبين القانونيين  -6
ة بالدول العربية، وقد عقد أول مؤمتر ، وتتكون من عضوية اهليئات املهني1965تأسست اجلمعية يف عام 

  .1970، يف حني أصدرت أول معايري للمراجعة يف عام 1965هلا يف عام 
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  ة الدوليةمعايير المحاسبال: الثانيالمبحث  
فهي قياسات تطبقها  األعمالاملعايري احملاسبية عبارة مسطرة لقياس السلوك االقتصادي ملنظمات  إن  

كما ميكن تشبيه . حتديد نتائج النشاطات واملوقف املايل هلا إىللقوائم املالية وباليت املؤسسات لقياس عناصر ا
تعترب املعايري احملاسبية عىن حماسيب ومب. 1يؤثر يف سلوك سائقي السيارات إذاملعيار احملاسيب بعداد السرعة يف السيارة، 

دف أساسا إىل حتقيق التوافق والتجانس بني  الدولية معايري مت إصدارها من قبل جلنة معايري احملاسبة الدولي ة 
  .خمتلف األنظمة  احملاسبية الدولية

شأة وتطور جلنة معايري احملاسبة الدولية أما ناملعايري بعد التطرق إىل  همفهوم هذإىل تم التطرق يويف هذا املبحث س
  .رب بعض الدول يف تطبيقهايف املطلب الثالث فستناول مزايا وعيوب املعايري احملاسبية الدولية وجتا

  نشأة وتطور لجنة معايير المحاسبة الدولية: المطلب األول
يف سيدين  1972إىل املؤمتر العاملي العاشر للمحاسبة الذي عقد يف سبتمرب سنة  IASCتعود نشأت 

اغة معايري إنشاء هيئة دولية تكون مسؤولة عن تكوين وصي" اللورد بنسون"باسرتاليا، يف هذا املؤمتر طلب من 
مت  ICASو AICPA ،CKA ،ICAEWاحملاسبة الدولية، وبعد عقد عدة اجتماعات أخرى بني رؤساء 

نطاق مشاركة اجلدول يف تشكيل هيئة حماسبة دولية بشكل تتجاوز الدول الثالث جمموعة  االتفاق على توسيع
، أملانيا، اليابان، املكسيك وهولندا حلضور ، كندا، فرنساالدراسة، وعليه وجهت الدعوة هليئات احملاسبة يف اسرتاليا

  .2، يف النهاية أسفر االجتماع عن إنشاء جلنة معايري احملاسبة الدولية1973اجتماع يف لندن يف مارس 

دف إىل إعداد معايري ميكن استخدامها من قبل الشركات واملؤسسات عند إعداد  وهي منظمة مستقلة 
تأسست هذه ، احملاسيب الدويل هم وأجنح اهليئات يف جمال التوافق، إذ تعترب من أ3لعاملالقوائم املالية يف مجيع أحناء ا

من قبل اهليئات احملاسبية يف تسع دول هي اسرتاليا، كندا، فرنسا، اليابان، املكسيك،  1973اللجنة يف عام 
  .4ةهولندا، اململكة املتحدة، ايرلندا، الواليات املتحدة األمريكية وأملانيا الغربي

                                                             
، 35، جملة أحباث جامعة حلب، العددالمعايير المحاسبية الدولية والبيئة األردنية متطلبات التوافق والتطبيقعبد الناصر نور، طالل اجلجاوي،  1-

   .4، ص 2003
  .5، 4، ص ص2008، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 1، جموسوعة معايير المحاسبةطارق عبد العال،  -2
  .106، صمرجع سابقحسني القاضي، مأمون محدان،  -3

4 - Christopher Nobes, Robert Parker, op.cit, P79. 
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  :1حمدد يف اآليت 2001إعادة هيكلتها يف عام  دف من تأسيس هذه اهليئة وحىتوكان اهل

 مناقشة القضايا احملاسبية الوطنية فيما بني الدول املشاركة على نطاق عاملي؛ 
 طرح أفكار حماسبية ميكن تبنيها وإصدارها كمعايري حماسبية دولية ختدم املصلحة العامة؛ 
 ق بني املمارسات احملاسبية فيما بني الدول املشاركة يسمح بالقابلية للمقارنة؛حتقيق قدر من التواف 
 العمل على حتقيق قدر من القبول الدويل ملا يصدر يف اللجنة من معايري.  

املرحلة منهجية متثلت يف ممارسة دور تنسيق وتوحيد أراء  يف هذه IASCجلنة  ولتحقيق أهدافها أتبعت
طنية للمحاسبة أو ما يسمى التناغم الدويل، حيث اقتصر عملها على اختيار معاجلة أعضائها من اهليئات الو 

حماسبية معينة مطبقة يف دولة ما مث تبين هذه املعاجلة وإدخال بعض التعديالت عليها إذا لزم األمر والسعي 
ذا الشكل مل متارس  وتطوير أي دور ينطوي على حبث وابتكار  IASCللحصول على قبول دويل هلا، و

بية ال يوجد هلا حل حماسيب مقبول والذي كان معاجلات حماسبية تليب احلاجة ملعيار حماسيب معني وتعاجل قضية حماس
إىل كون االحتاد الدويل  ، باإلضافة2من بني أسباب ضعف قبوهلا دوليا وانتشارها احملدود خالل تلك الفرتة

على اللجنة لكون أعضاء اللجنة هم من اهليئات احملاسبية الذي كان يفرض نوًعا من اهليمنة  IFACللمحاسبني 
ويتحمل هذا األخري  .IFACتار من هؤالء األعضاء يف ، كما يدير أمورها جملس إدارة خيIFACنية ألعضاء امله

  .3جزء كبري من نفقات املوازنة وال ميكن إجراء أي تعديل إال بعد مناقشته من قبل جملس إدارة االحتاد

اللجنة جمموعة استشارية دولية  جملس 1981أسس يف عام  ،IASCلخلل اهليكلي يف عضوية وجتاوًزا ل
تضم كافة األطراف املستفيدة من احملاسبة كممثلي الشركات ومعدي البيانات املالية، املستثمرين، احملللني املاليني، 

، وكان هلا دور كبري يف قبول 4ليةشركات التدقيق، احلسابات الكربى، البورصات واجلهات املنظمة لألوراق املا
  .املعايري الناجتة عن اللجنة

                                                             
معايير المحاسبية الدولية على تطوير الممارسات المحاسبية في العراق، المعايير المحاسبية العراقية ومدى توافقها مع الميادة جعفر ناجي،  -1

  .152، ص2012، 3، العدد2، جملة املثىن للعلوم اإلدارية واالقتصادية، جملددراسة مقارنة للتوفيق بين المعايير
، دار الثقافة 1، ط1، جالتقارير المالية الدولية موسوعة المعايير المحاسبية الدولية معايير إعدادحسني يوسف القاضي، مسري مفدي الريشايف،  -2

  .21، ص2012للنشر والتوزيع، األردن، 
  .23، صالمرجع السابق -3
  .24، صالمرجع السابق -4
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أصبحت العضوية يف كل من اهليئتني مماثلة  IFACو IASCونتيجة لتعزيز العالقة بني  1983ومنذ عام 
  .IFAC1اليت كانت أعضاء يف كل اهليئات احملاسبية املهنية  IASCوبالتايل مشل أعضاء 

موعة االستشارية، فاملنظمة  IOSCOالدولية للبورصات العاملية انضمت املنظمة  1987ويف عام  إىل ا
هي اجلهة املعنية بتنظيم القيد والتداول اخلارجي ومحاية املستثمرين، فهي حتتاج إىل معايري  IOSCOالدولية 

ا الستخدامها عند تقرير متطلبات القيد والتداول عنية بصياغة فهي اجلهة امل IASC، أما جلنة حماسبية معرتف 
خلدمة جهات متعددة أمهها املستثمرين، فهي حتتاج إىل من يلزم الشركات على  IASاملعايري احملاسبية الدولية 

ا IASتطبيق معايري احملاسبة    .وتفسريا

  :2على مايلي IASCو IOSCOولقد مت االتفاق بني 

 اإلسراع يف إعداد هيكل متكامل من املعايري احملاسبية؛ 
 هيكلة جلنة  ادةدراسة إعIASC  إلجياد كيان يتمتع بدرجة عالية من االستقاللية والقبول الدويل من خالل

 احلصول على دعم جمالس احملاسبة الوطنية؛
  تأسيس جملس دويل للمحاسبة يقيم جملسا لألعضاء وجملس للمعايري وجملسا استشاريا وجلان أخرى

  .مساعدة
وإقرار قبوهلا الواحد  IASبدراسة معايري احملاسبة الدولية  IOSCOبدأت املنظمة الدولية  1993ويف عام 

قائمة التدفقات النقدية، ويف نفس الفرتة خاطبت املنظمة رمسيا : IAS7تلو اآلخر، وأول معيار قبلته هو املعيار 
IASC ال من معايري احملاسبة تشكل يف جمموعها هيكال متكام وطلبت منها ضرورة العمل على تطوير جمموعة

 بااللتزاميفي بأغراض التقرير املايل حىت ميكن مطالبة الشركات املدرجة يف أسواق املال الدولية " عصب احملاسبة"
  .IAS3مبعايري احملاسبة الدولية 

عن  IOSCOواللجنة الفنية التابعة لـ IASCواستجابة هلذا الطلب، أعلن جملس إدارة  1995ويف يوليو 
قد وضع خطة عمل  IASCبيل تطوير معايري احملاسبة الدولية، وكان جملس إدارة عالقة هامة مت بلوغها يف س

رأت اللجنة الفنية أنه لدى اكتماهلا بشكل ناجح سينتج عنه جمموعة شاملة " برنامج عمل املعايري احملورية" باسم

                                                             
  .337، مرجع سابق،صنظرية المحاسبة منظور التوافق المحاسبيأمني السيد أمحد لطفي،  - 1
  .27 -26، ص صسابقمرجع حسني يوسف القاضي، مسري مفدي الريشاين،  - 2
  .27، ص صسابقال المرجع - 3
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لدولية القائمة تتطلب من املعايري ا 14بأن  IASCوأبلغت  IAS7وحمورية من املعايري، ولقد أقرت بالفعل معيار 
  .1حتسينا إضافيا شرط استكمال املعايري احملورية األخرى بنجاح

ُطها  *SWPأجنز فريق عمل اإلسرتاتيجية  1998ويف عام  تقرير بإعادة هيكلة اللجة الدولية بشكل يرب
قم مئة دولة، ر  IASCطى عدد الدول األعضاء يف جلنة بصورة أقرب من جملس معايري احملاسبة الوطنية، كما خت

 -األدوات املالية واملشتقات – IAS39 موكما هو خمطط أجنزت اللجنة جمموعة عصب احملاسبة بإصدار املعيار رق
لصيانة مشروع جمموعة معايري عصب احملاسبة   IASCو IOSCOمن املشروع الثاين بني  االنتهاء أيضاومت 

إعادة تقييمها من جانب اللجة الفنية التابعة للمنظمة والذي نتج عنه قبول معظم املعايري الدولية ولكن بعد 
IOSCO2.  

خطة إعادة التنظيم أو خطة التحول اإلسرتاتيجي وأول خطوة يف  IASCأقرت جلنة  1999ويف عام 
 IASCأعلنت  2000، ويف عام "هيئة األمناء"تنفيذ مشروع إعادة التنظيم كانت تعيني جلنة لتسمية أعضاء 

  :3مناء، اليت أوكلت هلا املهام التاليةهيئة األعن تشكيل 
  تسمية أعضاء جملس معايري احملاسبة الدوليةIASB  لس االستشاري وجلنة التفسريات للتقارير  SACوا

 ؛IFRICاملالية الدولة 
  اإلشراف على عملIASB ومدى التزامها باإلجراءات؛ 
 وضع الرتتيبات املالية واملوافقة على املوازنة.  

 IASBلتصبح حتت اسم جملس معايري احملاسبة الدولية  IASCمث إعادة هيكلة  2001ل أفري 1ويف 

، وهو منظمة غري رحبية مسؤول عن وضع معايري احملاسبة الدولية، IASCليحل حمل جلنة املعايري احملاسبة الدولية 
  .، ومكمل هلا ومعدل هلما وليس بديالً عنهماIASC4هذا الكيان تابع للجنة 

  

                                                             
  .10، صمرجع سابقطارق عبد العال،  -1
 IASCتشكيل " ورقة مناقشة بعنوان 1998، والذي نشر عام IASCلدراسة هيكل وإسرتاتيجية  1997رتاتيجية عام مت تشكيل فريق عمل اإلس -*

ا قوبلت مبعارضة شديد من قبل جملس إدارة اللجنة،بعدها بعام  متت  IASC  قدمت فيها عدة مقرتحات أمهها إلغاء هيكل" من أجل املستقبل إال أ
  "  من أجل املستقبل IASCتوصيات حول تشكيل  " املوافقة على توصيات  تقريره النهائي 

  .31، صمرجع سابقحسني يوسف القاضي، مسري مفدي الرشاين،  -2
  .36- 35ص ص المرجع السابق،  -3

4 - Ira Yuta Chairas & Wirawan E.D. Radianto, op.cit, P30. 
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لس  أولSir David Tweedie   صرح السيد ديفيد توبدي IASBيني أعضاء وعقب تع رئيس 
مع واضعي  ة، فهي من خالل الشراكاملنشأ حديثا بسيطة IASBرسالة  إن"مبايلي   1معايري احملاسبة الدولية

ة حملاسبة املعامالت ستهدف إىل زيادة شفافية التقارير املالية عن طريق حتقيق طريقة واحدة عاملي املعايري الوطنية
وائق االستثمار بتطبيق عالعاملي من وراء إزالة  االقتصادسواء كانت يف سيدين أو سنغافورة واملنفعة ستعود على 

  .2معايري موحدة عالية اجلودة

دف  IASBإن  هي هيئة مستقلة غري مسيطر عليها من قبل أي حكومة حمددة أو منظمة مهنية أخرى، 
يف وضع املبادئ احملاسبية املستخدمة من قبل الشركات واملنظمات  IASB تإصدارابة إىل اإلشراف ومراق

  :3باآليت IASBاألخرى حول العامل واليت تتعلق بالتقارير املالية وتنحصر أهداف 

  صيغة جمموعة من املعايري احملاسبية العاملية عالية اجلودة مفهومة، تفرض بالقوة، شفافة وقابلة للمقارنة
ة للمعلومات يف القوائم والتقارير املالية األخرى ملساعدة خمتلف املشاركني يف أسواق املال العاملية بالنسب

 ؛االقتصاديةواملستخدمني اآلخرين يف اختاذ خمتلف القرارات 
 تشجيع االستخدام والتطبيق الصارم لتلك املعايري؛ 
 ية واملعايري احملاسبية الدوليةالتوجه حنو التقارب وااللتقاء بني املعايري احملاسبية الوطن.  

  :يف الشكل التايل IASCتلخيص أهم احملطات يف تاريخ وميكن 

  

  

  

  

                                                             
1 - https://www.ifac.org/bio/sir-david-tweedie  le  20-07-2019 / 19:45. 
 

  .25طارق عبد العال، مرجع سابق، ص -2
، 2012، 63، جملة اإلدارة واالقتصاد، العددالمعايير المحاسبية الدولية على المستوى الدولي أهمية تنسيقآال مشس اهللا نور اهللا اخلزعلي،  -3

  .460ص
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  IASCمراحل تطور ): 3-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

على العروض واإلفصاح في القوائم المالية  (IAS/IFRS)آثار تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بدرة بن تومي،  :المصدر
سطيف –مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارة وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس  ،)ة تطبيقيةدراس(اإلسالمية 

 .92ص ،2012/2013، اجلزائر، -1

 تنظيم مجلس معايير المحاسبة الدولية:  

ة الصعاب اليت واجهت جلنة معايري احملاسبة الدولية من حيث حتقيق اتفاق دويل على املعايري الصادر  رغم
ا، إال أن الباحثني ً ا قدمت إجناًزا حيًدا على مستوى  وحتقيق القبول هلا، ورغم عدم استقالليتها ذاتي يعتربون أ

ا، ومع هذا  41أصدرت اللجنة  صياغة املعايري وعلى مستوى حتقيق االنتشار العاملي، فمند تأسيسها ً ا حماسبي معيارً
ا املعايري الدو  ا قبول تلك املعايري تكشف عن وجود ضعف فإن الطريقة اليت كانت تضع  لية والطريقة اليت مت 

من قبل كافة األطراف ومل تكن املشكلة فيما  IASيف الكيان الدويل هلا ال يسمح بقبول املعايري املالية الدولية 
األمر الذي تصدره من معايري وإمنا يف ضعف درجة قبوهلا، باإلضافة إىل ضعف آليات صياغة وتطوير تلك املعايري 

  .1يكل تنظيمي جديد IASBات هيكلية وإنشاء غيري فرض ضرورة إجراء ت

  

  

                                                             
  .41،  صمرجع سابقحسني يوسف القاضي، مسري مفدي الريشاين،  -1

اعتماد معايري حماسبية 
 تتضمن خيارات متعددة

  اعتماد مشروع القابلية للمقارنة -
  اعتماد إطار مفاهيمي -
 ختفيض عدد اخليارات -

معايري باسم  IASBإعداد  -
IFRS  مع إبقاء املعايري

  IASالسابقة بامسها 

تحسين قابلية القوائم المالية  نشاءاإل
 للمقارنة

 IASCاتفاق 
  IOSCOو

 IASCإصالح 

1973 1989 1995 2001 
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  IASBالهيكل التنظيمي لـــ ): 4-2(الشكل رقم 

  

  

    

  

  

  

  

  

موسوعة المعايير المحاسبية الدولية معايير إعداد التقارير المالية القاضي، مسري مفدي الريشاين،  حسني يوسف :المصدر
  .44، ص، 2012دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ، 1، ط1، جالدولية

  :تتكون من IASBالسابق نالحظ أن اهليكل التنظيمي  من خالل الشكل
  :مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية -1

ا تشمل مهامهم مايليمأ 19تتكون من    :1ينً
  تعيني أعضاء كل من جملسIASB وSAC وIFRIC؛ 
 لس املعايري احملاسبية الدولية؛املراجعة السنوية إلسرتاتيجية جم 
  القبول السنوي مليزانيةIASB وحتديد أساس التمويل؛ 
  اإلسرتاتيجية العامة املؤثرة على معايري احملاسبة؛مراجعة القضايا 
  وضع وتعديل اإلجراءات التشغيلية من أجلIASB ،SAC وIFRIC؛ 

                                                             
  .123-122، ص ص مرجع سابقريشارد شويدر وآخرون، . -1

  مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية
FASC Foundation 

  هيئة األمناء
Trustees 

  مجلس معايير المحاسبة الدولية
IASB  

 40أحوالي (لجنة التفسيرات 
  )عضو

  )عضو 12(الستشارية اللجنة ا
SAC  

 4شمال أمريكا،  6) آسيا 6(عضو  22
  باقي المناطق

  دوام جزئي 2دائم،  12عضو،  14
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  لك التشاور مع ل ما جيب مبا يف ذعمقبول التعديالت يف ميثاق املؤسسة بعدSAC  ونشر مذكرات
  .عليها من قبل اجلمهور لتعليقلالعرض املبدئية 

  :مجلس معايير المحاسبة الدولية -2

منهم يتفرع تام يتم تعيينهم من قبل جملس األمناء، واملؤهل األساسي  12عضو،  14من  IASBن يتكو 
لس هو اخلربة الفنية، وجيب أن يتأكد األمناء كذلك بأن لس ال تسيطر عليه أي مصاحل إقليمية أو  لعضوية ا ا

  .تنظيمية حمددة

وتكمن املسؤوليات األساسية للمجلس يف تطوير ونشر معايري التقرير املايل الدويل ومذكرات العرض املبدئية 
  .IFRICوقبول التفسريات الصادرة من 

  :SACللمعايير  االستشاريالمجلس  -3

د املهتمني بالتقرير املايل يف وضع املعايري، يعمل على تقدمي النصح لــ شكل ملتقى ملشاركة املنظمات واألفراي
IASB ويطلعه على انعكاسات املعايري املقرتحة على كل من معدي ومستخدمي القوائم  حول أولويات عمله

  .املالية، كما يعطي استشاراته للمجلس واألمناء بشأن األمور األخرى

  :IFRICلجنة تفسيرات التقارير المالية  -4

لس القدمي  2002 يف عام وتتكون اللجنة  SICقامت هيئة األمناء بتأسيس جلنة التفسريات ليحل حمل ا
عضو هلم حق التصويت، إضافة إىل أعضاء حتددهم هيئة األمناء وعضو ممثل عن املنظمة الدولية  12من 

IOSCO  االحتاد األورويب لكن ليس هلم حق التصويتعن وعضو ممثل.  
  :1يف IFRICمهام  وتتمثل

  لس على وضع وتطوير التفسريات ملنفعة مستخدمي ومعدي ومدققي البيانات  IASBالقيام مبساعدة ا
 املالية؛

  وضع دليل حول قضايا التقارير املالية احلديثة اليت مل يتم التطرق هلا من قبلIASB  أو التفسريات
IFRIC أو وجود تضارب بني املعايري والتفسريات؛ 

                                                             
  .44، صمرجع سابقحسني يوسف القاضي، مسري مفدي الريشاين،  - 1
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 لس على حتقيق التوافق الدويلمساع  .دة ا
  الدولية  ماهية معايير المحاسبة: المطلب الثاني

ا تسعى إىل  إن املعايري احملاسبية الدولية هي مبادئ حماسبية أصبحت مقبولة على الصعيد العاملي، لكو
  .من تطورات التنسيق والتوحيد بني التطبيقات احملاسبية املختلفة يف ظل ما تشهده البيئة الدولية

  نشأة معايير المحاسبة الدولية: أوالً 

اهتمت عدة دول بوضع وإصدار املعايري احملاسبية اليت تعكس السياسة احملاسبية اليت ينتجها جمتمع  لقد
، ويذكر أحد الباحثني أن االقتصاديةلوحداته  االقتصاديمعني ويقوم بتطبيقها يف قياس وتوصيل نتائج النشاط 

من قبل املعهد  عايري قد بدأ يف منتصف العشرينات من القرن املاضي يف الواليات املتحدة األمريكيةاالهتمام بامل
، كما مت 1939، الذي بادر إىل وضع معايري للتدقيق مند عام AICPA1 األمريكي للمحاسبني القانونيني

 GAAPئ احملاسبية املقبولة تطوير لصيغة املبادك 1973مند عام  FASBتشكيل جمل ملعايري احملاسبة املالية 
ا مند عام   APBالذي حل بدوره حمل جملس املبادئ احملاسبية  CAP، ليحل حمل 19322واليت بدأ العمل 

وطريقة عمله  APBبشأن اآلراء اليت أصدرها  True bloodو Wheat نتيجة لالنتقادات اليت وجهتها جلنتا
  .3وتركيبة أعضائه وعدم تفرغهم

،  املستقلة عندما تشكلت مجعية البحث احملاسبية 1935أ االهتمام باملعايري احملاسبية سنة ويف بريطانيا بد
احملاسبية، كما أصدر قائمة املقاصد عن توصيات عن املبادئ  ICAEWكما أصدر معهد احملاسبني يف انكلرتا 

  .4احملاسبية يف السبعينات املعايري

الدويل فقد بدأت مع بدايات القرن املا حيث عقد املؤمتر  وضع معايري حماسبية على املستوى أما حماوالت
 يف سانت لويس يف والية ميسوري بالواليات املتحدة األمريكية برعاية احتاد 1904احملاسيب األول يف عام 

                                                             
  .455ص مرجع سابق،آالء مشس اهللا نور اهللا اخلزعلي،  - 1
  .104، صمرجع سابقحسني يوسف القاضي، مأمون محدان،  - 2
  .455، صمرجع سابقآالء مشس اهللا نور اهللا اخلزعلي،  - 3
  .المرجع السابق - 4
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، ولقد كان البحث يف ذلك املؤمتر 1917سنة  AICPAأ قبل تأسيس . م. يف و القانونينيمجعيات احملاسبني 
  :1عدة مؤمترات منها عقبتهايد القوانني احملاسبية بني الدول، و ة توححول إمكاني

  يف أمسرتدام؛ 1926عقد يف عام املؤمتر احملاسيب الدويل الثاين 
  وقد قدمت فيه ثالث أحباث رئيسية 1929أما املؤمتر احملاسيب األول الثالث فقد عقد يف نيويورك يف عام ،

 :هي
 االستهالك واملستثمر؛ -
 هالك وإعادة التقومي؛االست -
 .السنة التجارية أو الطبيعية -
 اسرتاليادولة منها  22وقد بلغ عدد الدول اليت مثلت يف املؤمتر  1933يف لندن عام  وانعقد املؤمتر الرابع 

 ونيوزلندة وبعض الدول اإلفريقية؛
  ارًكا من باقي أحناء مش 250ا فضالً عن وفًد  320يف برلني مبشاركة  1938املؤمتر اخلامس عقد يف عام

 العامل؛
  من  1450عضو من بينهم  2510وقد سجل املؤمتر مشاركة 1952لندن عام يف املؤمتر السادس عقد

 دولة أخرى؛ 22الكومنولث والباقي من من دول  196املنظمات اليت رعت املؤمتر يف بريطانيا و
 حددت الفرتة الفاصلة بني  1957 عام ومع املؤمتر العاملي السابق للمحاسبني الذي عقد يف أمسرتدام يف

منظمة حماسبية  104مؤمتر وآخر وخبمس سنوات وبقيت على هذا النحو إىل يومنا هذا، وقد شارك فيه 
 ؛ن البلد املضيف هولنداععضو  1200زائر من اخلارج و 1650دولة وحضره  40من 
 ت املتحدة وا من الوالياعض 1627وحضره  1962نيويورك لتحتضن املؤمتر الثامن يف عام  توعاد

 45دولة، وقدم فيه  48منظمة متثل  83عضو من دول أخرى، وقد شارك فيه  2101باإلضافة إىل 
 حبثا؛
  4347حضره  1972تاله املؤمتر العاشر يف  1967أما باريس فقد كانت مقر املؤمتر التاسع يف عام 

 دولة؛ 59مندوبا من 

                                                             
  .106-104، ص ص مرجع سابقحسني يوسف القاضي، مأمون محدان،  - 1
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 وقد حضره مندويب أكثر من مائة 1977ملانيا االحتادية يف عام أما املؤمتر احلادي عشر فقد استضافته أ ،
 والثالث عشر يف طوكيو؛ 1982دولة، تاله املؤمتر الثاين عشر يف املكسيك يف عام 

 شارك فيه 1992، الذي عقد يف عام "دور احملاسبني يف إقتصاد شامل"موضوع املؤمتر الرابع عشر  وكان ،
تغب املشاركة مندوب من خمتلف أحناء العامل، ومل  2600لة، وحضره دو  78هيئة حماسبية من  106حنو 

، حيث IFACالعربية عن املؤمتر اليت متثلت بوفود من لبنان، سوريا، الكويت، مصر والسعودية برعاية 
ومجعية احملاسبني  AICPAجممع احملاسبني األمريكي  :استضافته ثالث منظمات حماسبية أمريكية هي

 ؛IIAمجعية املراجعني الداخليني و  IMAاإلداريني 
  تاله املؤمتر السادس عشر يف هونغ كونغ عام  1997املؤمتر اخلامس فقد عقد يف باريس يف عام أما

ا من حوارات ساخنة مثل الشمولية ع 90، إذ  متت مناقشة حوايل 2002 نوانا تدرجت موضوعا
 .سبةاملعرفة على مهنة احملا اقتصادوأخالقيات املهنة إىل أثر 

  حتت شعار حتقيق النمو واالستقرار اإلقتصادي العاملي  2006وعقد املؤمتر السابق عشر يف اسطنبول عام
أسواق املال يف أحناء العامل، ودور احملاسبني يف عمليه التقييم يف  ومسامهة احملاسبة يف تطوير األمم واستقرار

  .املشروعات
لضغوطات املتزايدة من مستخدمي القوائم املالية عن تشكيل نتيجة اوقد أسفرت تلك املؤمترات اليت كانت 

يئة املناخ الالزم لتطبيق هذه املعايري   .عدة منظمات استهدفت وضع املعايري الدولية و
  

ا ً   مفهوم المعايير المحاسبية: ثاني
وئه واليت تعين منوذج يوضع، يقاس على ض Standardجاءت كلمة معيار ترمجة للكلمة االجنليزية  لقد

  .1وزن شيء أو طوله أو درجة جودته
ا املقاييس أو املوازين املعتمدة وامل ا كانت هذه املعايري ميكن النظر إليها على أ ً موعة، أي قبولة من قبل ا

تمع، الدولة، أو العامل للقياس أو للحكم بواسطتها على جودة شيء معني، هذه املقاييس منها ما هي طبيعية،  ا
  .2يةإهلوضعية أو 

                                                             
، جملة القادسية مقارنة دراسة للتطبيق العراقية البيئة جاهزية ومدى والمحلية الدولية المحاسبة معايير بين التوافق أهمية ،رجبا شعالنناظم  -  1

  .234، ص2016، جامعة القادسية، 3، العدد18للعلوم اإلدارية واالقتصادية، جملد
  .58، صمرجع سابقربوك أبو زيد، حممد امل - 2
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ا،  بإمجاعوثيقة أعدت "على أنه  ISOويعرف املعيار حسب  ومصادق عليها من قبل هيئة معرتف 
تعطى الستعماالت مشرتكة ومكررة، قواعد أو خطوط عريضة أو مواصفات لألنشطة أو نتائجها لضمان مستوى 

  .1مثل يف سياق معنيتنظيم أ

ة تنظيمية رمسية حماسبية أو مهنية، يتعلق هذا البيان بيان كتايب تصدره هيئ"أما يف احملاسبة فيقصد به 
بعناصر القوائم املالية أو نوع من العمليات أو األحداث اخلاصة باملركز املايل ونتائج األعمال وحيدد أسلوب 

  .2القياس، العرض، التصرف أو التوصيل املناسب

ن عناصر ي أحكام خاصة بعنصر حمدد مفتمثل املعايري مناذج أو أمناط أو مستويات لألداء احملاسيب، فه
من أنواع العمليات أو األحداث أو الظروف اليت تؤثر على الوحدة احملاسبية، فاملعايري  القوائم املالية أو بنوع معني

رد االسرتشاد العام، وإمنا هي تعبري عن موقف مهين رمسي يتعلق بكيفية تطبيق مبدأ حماسيب معني   .3ليست 

ا كل القواعد املتعوبالتايل ميكن  لقة باحملاسبة مها كانت طبيعتها إلزامية أو اعتبار املعايري احملاسبية على أ
ا كل ما من شأنه أن يشكل دليال ومرجعا سواء كانت نصوص تشريعية أو تنظيمية أو توصيات  اختيارية، أي أ

ا تع د معايري حماسبية كل ما مت استحداثه من صادرة عن سلطات مؤهلة لتنظيم امليدان احملاسيب، باإلضافة إىل أ
ا نتيجة تكرار استعماهلا   .4قبل املؤسسات من املمارسات احملاسبية اليت القت انتشارً

عبارة عن مناذج ومقاييس وإرشادات تعمل على توجيه  ما سبق نستنتج أن املعيار احملاسيب هو على ضوء
دف إيصاهلا إىل األطراف  ةاالقتصاديعمل احملاسب يف قياس العمليات واألحداث  اليت تؤثر على القوائم املالية 

  .املستفيدة منها

ا ترمجة مدروس ملستوى الفكر املتاح سواء كان هذا املستوى  ةوميكن النظر إىل املعايري احملاسبية على أ
أهم أدوات التطبيق متمثال يف جمموعة من األهداف واملفاهيم، الفروض واملبادئ العلمية، كما تعد املعايري أحد 

                                                             
  .58، ص2007/2008، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر، لجديد نحو معايير اإلبالغ المالي الدوليةلتوجه احواس صالح، ا - 1
  .4ص مرجع سابق،عبد الناصر نور، طالل احلجاوي، . -2
  .122، ص1990، دار السالسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، 1، طنظرية المحاسبةعباس مهدي الشريازي،  -3
، امللتقى الدويل حول دور دور المعايير المحاسبية الدولية للقطاع الحكومي في خلق توافق النظم المحاسبيةلى رمية هيدوب، بولرباح غريب، لي -4

على ضوء ) املايل والعمومي(يف تفعيل أداء املؤسسات واحلكومات، اجتاهات النظام احملاسيب اجلزائري  (IAS, IFRS, IPSAS)معايري احملاسبية الدولية 
  .760، ص2014نوفمرب  25و 24رب الدولية، جامعة ورقلة، يومي التجا
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نستطيع القول بأن املعايري احملاسبية بناؤها باالعتماد العملي اليت جيب أن يراعى يف بنائها كافة الظروف البيئية وهنا 
  :النظرية، البيئة والعرف واليت يوضحها الشكل التايل: 1على ثالثة مصادر رئيسية هي

  مصادر المعايير المحاسبية): 5-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  .125، ص، دار السالسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت1، طنظرية المحاسبةعباس مهدي الشريازي،  :المصدر

عوامل البيئية هي اليت فالنظرية احملاسبية متثل املصدر األساسي والدائم مبهمة بناء املعايري، يف حني أن ال
تبارات اخلاصة بالزمان واملكان، أما األعراف احملاسبية تعطي للمعايري الصيغة العملية وجعلها مالئمة للظروف واالع

  .واالصطالحات احملاسبية فهي تأثري واضح بالنسبة لنوع من املعايري وعلى املعايري اإلجرائية

من يقوم بإصدارها، عموما توجد أربعة مداخل  هذا وختتلف البلدان يف طريقة إصدار املعايري احملاسبية ويف
  :2بية يف دول العامل هيإلصدار معايري حماس

والذي يعتمد على التشريعات لوضع املعايري احملاسبية كما هو احلال يف فرنسا : املدخل السياسي البحث - 1
 وأملانيا؛

ا املدخل يتم إصدار املعايري عن طريق احملاسبني املهنيني أنفسهم، وينتشر مبقتضى هذ: املدخل املهين اخلاص - 2
وميتاز باملرونة والسرعة املناسبة يف التعديل ملواكبة االحتياجات  ة األمريكيةهذا املدخل يف الواليات املتحد

 املتغرية؛
منظمة من القطاع اخلاص تعمل   هلذا املدخل يقوم بإصدار املعايري احملاسبية وفقا: املدخل اخلاص والعام - 3

 كمنظم عام، تقوم احلكومة بدعمها وااللتزام بتطبيق ما يصدر عنها من تعليمات؛
                                                             

  .187، صمرجع سابقليلى ناجي جميد الفتالوي،  -1
  .321-320، مرجع سابق، ص ص نظرية المحاسبة، منظور التوافق المحاسبيأمني السيد أمحد لطفي،  - 2

 العرف احملاسيب العوامل البيئية ظرية احملاسبيةن

 املعايري احملاسبية

 احملاسبية السياسات
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القطاع العام واخلاص يف وضع املعايري وااللتزام بتطبيقها وهذا النوع منتشر يف  وفيه يشرتك: دخل املختلطامل - 4
  .اليابان

  أهمية المعايير المحاسبية الدولية: ثالثًا
ي املعايري احملاسبية الدولية ه قمن بني األسباب اليت دفعت بالدول واهليئات احملاسبية إىل التوجه حنو تطبي

ا أسواق املال يف العقدين اآلخرين، إذاالجت  اهات الدولية حول عوملة احملاسبة ناتج عن التطورات اهلامة اليت شهد
أن كال من الشركات واملستثمرين قد خرج إىل خارج احلدود اإلقليمية، فالشركات اليت تبحث عن مصدر لرأس 

ا  إىل حيث كثافة املدخرات واالستثمارات، كما أن املال ذهبت إىل القيد يف أسواق املال خارج حدودها أوطا
م حبثا عن فرص استثمارية أفضل ، فزيادة منو 1املستثمرين من األفراد واملؤسسات خرجوا إىل خارج حدود أوطا

أعدت مبعايري ذات جودة عالية عامليا، حبيث حركة االستثمارات املالية تطلب أن تتوافر للمستثمرين قوائم مالية 
اهليئات العاملية املختلفة املالية منها والتجارية والسياسية جبهود وضغوطات  قابلية للمقارنة ومن هنا تقومتتصف بال

  .2من أجل تبين واعتماد املعايري احملاسبية الدولية
  :3وتكمن أمهية املعايري احملاسبية الدولية يف النقاط التالية

 جاءت املعايري الدولية لكي تالئم ظروف احملاسبة؛ - 1
 :جاءت لكي تقرب وجهات نظر املنظمات احملاسبية من خالل - 2

ة؛ - أ  توحيد الطرق اليت حتدد وتقيس األحداث املالية املتشا
 .داخليني واخلارجينيالنتائج إىل مستخدمي القوائم ال إيصال -  ب

 إن االلتزام باملعايري الدولية سوف يساعد يف فهم القوائم املالية دوليا وحمليا؛ - 3
واملهتمني يف  عايري احملاسبية الدولية يف البحث واملقارنة من قبل االستشاريني، األكادميينياالستفادة من امل - 4

ال  .هذا ا
 

                                                             
  .189، صمرجع سابقليلى ناجي جميد الفتالوي،  -1
، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية "مدخل مقترح"يل ومناقشة المداخل اإلستراتيجية لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية تحلحممد إبراهيم،  -2

  .364، ص2017، 52اجلامعة، العدد
، جملة كلية سة تطبيقيةدور المعايير المحاسبية الدولية في رفع كفاءة عمل سوق العراق لألوراق المالية دراهيثم علي حممد، رشا عدنان أمحد،  -3

  .317، ص2014بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد اخلاص باملؤمتر العلمي اخلامس، 
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ا   أهداف المعايير المحاسبية الدولية: رابعً
  :1دف املعايري احملاسبية الدولية إىل حتقيق مايلي

 ا لد ى عرض القوائم املالية وتعزيز قبوهلا صياغة ونشر معايري احملاسبة ذات النفع العام الواجب التقيد 
ا   يف مجيع أحناء العامل؛والتقيد 

 العمل بشكل عام على حتسني وتناغم املعايري واإلجراءات احملاسبية واألنظمة املتعلقة بعرض القوائم املالية.  

وعنايتها لتحقيق لتحقيق اهلدفني الرئيسيني السابقني إلصدار املعايري احملاسبية تبدل اللجنة قصارى جهدها 
  :2مايلي

  التأكد من أن القوائم املالية املنشورة قد أعدت وعرضت مبا يتفق مع معايري احملاسبة الدولية واإلفصاح عن
 ذلك؛

 ا؛  إقناع احلكومات والشركات واجلهات املعنية بوضع املعايري احملاسبية بااللتزام 
 الوحدات اخلاضعة  إلزامملنظمات التجارية والصناعية بضرورة إقناع اهليئات الرمسية املشرفة على أسواق املال وا

 إلشرافها أو التابعة هلا بتطبيق معايري احملاسبة الدولية مع اإلفصاح عن مدى تنفيذ هذا االلتزام؛
 احلسابات اخلارجيني بالتحقق من مدى قيام الشركات بإتباع معايري احملاسبة الدولية عند إعداد قيبإقناع مرا 

 .القوائم املاليةجتهيز 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .107، صمرجع سابقحسني يوسف القاضي، مأمون محدان،  -1
  .362، صمرجع سابقحممد إبراهيم،  -2
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  مزايا وعيوب المعايير المحاسبية الدولية وتجارب بعض الدول في تطبيقها: المطلب الثالث
  مزايا تطبيق معايير المحاسبة الدولية: أوالً 

جه خمتلف الدول يف أحناء العامل حنو تطبيقها، مل يكن للمعايري احملاسبية الدولية مزايا وفوائد ملا كان تو  لو
  :1كن التعرف على أهم املزايا فيمايليومي
ا، متجاوزة بذلك  :التناسق والتناغم -1 مبعىن تطبيق املؤسسات ذات املعايري واألسس بغض النظر عن جنسيا

احملاسبة، وكذا توحيد عرض القوائم املالية،  املعاجلات وقواعدمما يعين توحيد أسس  ،والسياسية اجلغرافيةاحلدود 
 احملاسبية والتدقيقية؛ أي تدويل املمارسات

النتيجة املباشرة لتوحيد أسس وطرق املعاجلات احملاسبية وعرضها هي قابلية القوائم املالية  :قابلية المقارنة -2
للمقارنة من قبل أصحاب العالقة، وبالتايل ترشيد عملية اختاذ القرارات املرتكزة على املعلومات احملاسبية 

ً على أسس سليمة وواضحة؛املتماثلة واملفاضلة بني البدائ  ل بناء
ا من الدول تنص صراحة على تطبيق املعايري احملاسبية الدولية وال  :تلبية المتطلبات القانونية -3 ً حيث أن كثري

 متلك شركة تسعى إىل حتقيق وجودها وحتقيق الكفاءة والفعالية على املستوى الوطين إال االنصياع إىل القانون؛
إن االعتماد على املعايري احملاسبية الدولية يساعد على : المحليين والدوليينمتطلبات الممولين  تلبية -4

للبحث عن التمويل منخفض التكلفة من ناحية، ومن ناحية أخرى املفاضلة بني املؤسسات التمويلية وذلك 
عاملي وى الفإن تطبيق املعايري احملاسبية موحدة يؤدي إىل ختصيص رؤوس األموال بفاعلية أكثر على املست

 للمستثمرين واملمولني؛
إذ أن القوائم املالية اليت تعد على  :ة وجود تصور موحد ومشترك للقوائم الماليةيقابلية الفهم وإمكان -5

ا، األمر الذي يؤدي إىل عدم صالحيتها يف اختاذ القرارات وهذا يتناىف مع  أسس خمتلفة ال ميكن فهمها وقراء
م يف ترشيد وعقلنة اهلدف الرئيسي منها وهو تزويد أص حاب العالقة مبعلومات موثوقة ومالئمة ملساعد

م؛  قرارا

                                                             
-24، ص ص 2008للنشر والتوزيع،  األردن،   ء، إثرا1، ط 2007IFRS et IAS معايير التقارير المالية الدولية، تخالد مجال اجلعارا -1

26.  
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مثل أسعار صرف العمالت، فال ميكن : أساليب موحدة للتعامل مع القضايا العالمية المشتركة إيجاد -6
ً على قوانني ومعايري حملية، حيث  ن ذلك يف تفقدها خاصية املقارنة ولكن جيب أن يكو ترمجة القوائم املالية بناء
 ظل توجه عاملي موحد يعرب عنه باملعايري احملاسبية الدولية؛

فقد مسح تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للشركات األوروبية مثال : الدخول إلى أسواق المالية الدولية -7
  .1كيف نيويور  Woll Streetاملايل األمريكية خصوًصا بورصة باالستفادة من أسواق 

  :2ايا أخرى يف النقاط التاليةكما ميكن إضافة مز 

  توفري املصداقية، القبول العام، القابلية للفهم واملقارنة املالية، مما يؤدي إىل تعزيز الثقة باعتمادها يف اختاذ
 خمتلف القرارات؛

  يل احملاسبني واملدققني بتطبيق هذه املعايري يؤدي إىل تقليل الفروقات يف قياس النتيجة واملركز املا التزامإن
 عدالة التمثيل وتوفري فرص متكافئة لتحديد أسعار األسهم وغريها؛وبالتايل 

 املسامهة يف أسواق املايل وتقليل تكاليف البيانات  توفري مبدأ االتساق يف القياس واإلفصاح وبالتايل حتفيز
 وتسهيل العمليات الضريبية؛

 التايل االستفادة من مزايا النظم املساعدة يف تصميم نظم متكاملة للشركات متعددة اجلنسيات وب
 املوحدة؛

  توفري أسباب املراجعة املستمرة واملتواصلة هلذه املعايري يؤدي إىل مواكبتها للتطورات اليت تتالئم والظروف
 .، إضافة إىل توفري الوقت واجلهد والتكلفة يف إعدادها واستخدامهامليةاالع
  
  
  
  

                                                             
مدى مالئمة المعايير المحاسبية الدولية للمتطلبات المحاسبية في القطاع النفطي، دراسة مسلم عالوي شبلي، عدي صفاء الدين فاضل،  -1

لدشركة نفط الجنوب   .122، ص2014، جامعة البصرة، 1د، العد16، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، ا
، جملة جامعة تكريت المشتقات المالية في إطار معايير المحاسبة الدولية واألزمة المالية العالميةعبد الستار عبد اجلبار، عيدان الكبيسي،  -2

  .244-243، ص ص 2010، جامعة تكريت، 1، العدد17للعلوم اإلنسانية، جملد
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ا ً   ة الدوليةمحددات تطبيق المعايير المحاسبي: ثاني
لقد تأثرت املعايري احملاسبية الدولية إىل حد كبري بوجهيت النظر األمريكية والربيطانية، مما أدى إىل وجود 

  :1بعض احملددات اليت تعيق تطبيقها، وميكن إجيازها فيمايلي
 والثقافة واليت  عدم إمكانية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية بالكامل على مستوى دول العامل الختالف البيئة

 مت أخذها بعني االعتبار عند وضع املعايري احملاسبية الدولية؛
  بدائل اإلبقاء على الكثري من البدائل احملاسبية، حيث تنص كثري من املعايري على وجود بديل مرجعي أو

أساليب : لفة مثلمبعاجلة البيانات احملاسبية واليت تؤدي إىل نتائج خمت يت ترتبطأخرى، وخاصة تلك البدائل ال
 املتعلق باملخزون؛ IAS2تقييم املخزون وفقا للمعيار احملاسيب الثاين 

  يتطلب تطبيق بعض املعايري احملاسبية الدولية تعديالً للقوانني يف الدول املطبقة، وبالتايل فهي متس بذلك
 فع املوظفني؛املتعلق مبنا IAS19القوانني مثل املعيار اجلانب السيادي املتعلق بوضع وتعديل 

  ا، مما يؤدي إىل إن املعايري احملاسبية الدولية دائمة التغيري وذلك بسبب التفسريات املعدلة غالبا واملتعلقة 
 صعوبة التكيف مع املستجدات؛

 اختالف مستوى التعليم بني الدول املطبقة للمعايري؛ 
  لية الضغوطات السياسية اليت متارس على جملس املعايري احملاسبية الدوIASB يف وضع قانون* (Sarbanes-

Oxely) يار شركة  األمريكي الذي نرون، وكل ذلك يرمي إىل التوجه حنو تسييس املعايري إصدر عقب ا
 احملاسبية الدولية؛

 يف املعايري احملاسبية الدولية، مثل تعريف القيم العادلة، حيث ورد هلا أكثر من  تعدد التعاريف لذات املفهوم
 ؛IAS26 ،IAS32 ،IAS36 ،IAS39 ،IAS40: كثر من معيار وهيتعريف يف أ

  أن تستجيب لكافة  االقتصادية بالوحداتكما قد تشكل املعايري أحيانا عبئا ثقيال، حيث يفرتض
، ومن الصعوبة مبا كان االلتزام مبعايري ومتطلبات دولية واالقتصاديةالضغوطات احمللية االجتماعية، السياسية 

  .قيد أو تطلب تكلفة لتنفيذهاإضافية أكثر تع

                                                             
إشارة (المحاسبة الدولية وجهود المنظمات الدولية لتفادي نقائص محتواها مع القواعد الجبائية في الدول  نقائص معاييرحوشني كمال،  -1

آليات تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلزائري ومطابقته مع معايري احملاسبة الدولية وتأثريه على جودة املعلومة : ، امللتقى الدويل الثالث)إلى حالة الجزائر
  .2013نوفمرب  18و 17جامعة الوادي، يومي  احملاسبية،

دف إعادة ثقة املستثمرين يف أسواق املال األمريكية وذلك عن طرق تعزيز الثقة والشفافية 2002يف يوليو من عام  صدرته السلطات األمريكية - *  ،
  .للقوائم املالية يف التقارير املالية من خالل التأكيد  على اإلفصاح الدقيق والكامل ويف الوقت املناسب
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  تجارب بعض الدول في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية: ثالثًا
  :االتحاد األوروبي -1

ا املفوضية األوروبية " إسرتاتيجية اإلبالغ املايل"تنفيذ  من أجل ، أصدر 2000يف يونيو  ECاليت اعتمد
لتابعة لالحتاد األورويب واليت تتداول أسهمها يف يلزم فيه املؤسسات ا 2002االحتاد األورويب قرار يف عام 

ً من عام ) شركة 8000حوايل (النظامية  البورصات بتطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية املوحدة ابتداء
 االقتصاديدولة من دول االحتاد، باإلضافة إىل ثالث دول املشكلة للفضاء  27يف  ، وقد كان التطبيق2005

كما طلب من الشركات غري التابعة لالحتاد األورويب . ، ومعظم الشركات الكبرية يف سويسراFEE يباألورو 
، كما 2009يف عام  IASBاملايل اليت اعتمدها االحتاد األورويب والصادرة عن  لإلبالغاستخدام املعايري الدولية 

  .1يت تعد قوائمها املالية املنفردةامتد تطبيق القرار إىل املؤسسات غري املسعرة يف البورصة أو تلك ال

  :الواليات المتحدة األمريكية -2

السنيمن أن الواليات املتحدة األمريكية حتتوي على أكرب ب بالرغم واهليئات  ة حتتية حماسبية ممثلة يف ا
بلجنة مث جملس بدأ يف الثالثينات من القرن املاضي  ةالوطنية والبورصات واملستثمرين وجملس وطين للمعايري احملاسبي

وصدور العديد من املعايري والنشرات وغريها  FASBمث جملس معايري احملاسبة املالية  1973مبادئ احملاسبة عام 
ا كانت شريًكا يف كل األنشطة الدولية للمحاسبة، إال ا ال تلتزم  من اإلصدارات ونشرات البحث، ورغم أ أ

اباملعايري حىت    .حىت اآلنال تقبلها بصورة كاملة  أ

ومع تزايد نربة العوملة يف املعايري احملاسبية وظهور مالمح وأسس كيان دويل متماسك من املعايري احملاسبية 
الدولية، ووقوع بعض الكوارث احملاسبية يف أمريكا يف مطلع هذا القرن، بدأت البورصة األمريكية وجملس معايري 

  :املعايري الدولية وذلك بإتباع إسرتاتيجية مزدوجة يقرتبان شيئا فشيئا من FASBاحملاسبة املالية 

 ري بعض املعايري األمريكية لتتوافق مع املعايري الدولية؛غيتتمثل األوىل يف ت 
 والثانية تتمثل يف تغيري بعض املعايري الدولية لتتوافق مع املعايري األمريكية.  

                                                             
1 -  Deloitte, Guide de référence sur les IFRS, Edition 2010, P26. 
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وجملس معايري احملاسبة املالية  IASBتوصل كل من جملس معايري احملاسبة الدولية  2002عام ويف 
FASB  إىل تفاهم مشرتك من أجل العمل على جعل املعايري الصادرة عن كالمها متوافقة وقابلة للتطبيق والتنسيق

  .1فيما بينهما قبل أي إصدارات مستقبلية
األمريكية  على السماح للمؤسسات األجنبية املسعرة يف البورصات SECوافقت  2007ويف نوفمرب 

دون احلاجة إىل تضمني التوفيق بينهما  FASBتقدمي قوائمها املالية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية الصادرة عن ب
 SECيف نفس السنة نشرت  .GAAPوبني املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما يف الواليات املتحدة األمريكية 

كية بتقدمي القوائم املالية املعدة وفق معايري التقارير السماح للمؤسسات األمري ورقة مناقشة حول مدى مالئمة
  .IFRS2املالية 

والذي يوجه العاملني لديها " دعم معايري احملاسبة الدولية"بيان عنوانه  SECأصدرت  2010يف فيفري 
املعايري يئة وشفافيتها العامة، والسماح هلا باختاذ قرار فيما خيص تطبيق وضع وتنفيذ خمطط عمل لتحسني فهم اهل

  .3احملاسبية الدولية

  :المملكة المتحدة -3
تعد بريطانيا احملرك الرئيسي لفكرة صناعة املعايري الدولية وتستضيف بالدها مقر اللجنة الدولية، كما أن 

 Sir Davidوهو  ASBهو بريطاين وعمل رئيًسا للمجلس الربيطاين  IASBأول رئيس للمجلس الدويل 

Tweedie متثيل يف عضوية جملس وبريطانيا هلا أكرب IASB . ا مل يكن لديها خطة حمددة للتوافق مع إال أ
لس الربيطاين يصدر املعايري الوطنية حسب احتياجات السوق الربيطاين إىل جانب  املعايري الدولية، حيث كان ا

  .نشاطها يف صياغة املعايري الدولية
ً من عام  األورويبرحبت بريطانيا بشدة بالقرار  2002ويف عام  اخلاص بتطبيق معايري احملاسبة الدولية ابتداء

2005.  
  
  

                                                             
دراسة تحليلية تقييميه للنظام المحاسبي والمالي (أهمية اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية وأبعاد اإلفصاح والشفافية منصوري الزين،  -1

واملعايري الدولية للمراجعة  (IFRS/IAS)الدويل حول النظام احملاسيب يف مواجهة املعايري الدولية احملاسبية ، امللتقى )الجديد المطبق في الجزائر
(ISA) : 7، ص2011ديسمرب  14و 13وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب، البليدة، يومي  االقتصاديةالتحدي، كلية العلوم.  

2 - Deloitte, op.cit, P28. 
3 - Ibid, P28. 
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ستة معايري اعتربت خطوة هامة وكبرية  ASBأصدر جملس احملاسبة الربيطانية  2004ديسمري  02ويف 
  .1حنو توفيق معايري احملاسبة الربيطانية مع املعايري الدولية، تضمن هذا التوافق اإلبقاء على املعايري الربيطانية

  :الدول العربية -4

تبلورت أمهية املعايري يف حاجة بعض الدول العربية إىل احلصول على التمويل املباشر جلذب رؤوس األموال 
خدام املعايري الدولية، ومن تسااألجنبية، ووجود مكاتب حماسبية أجنبية عاملة يف هذه الدول تتوىل التشجيع على 

لديها خربة طويلة يف صناعة معايري احملاسبة، كما أن املتاح لديها من  املالحظ أن العديد من الدول العربية ليس
املعايري الوطنية ال يشكل هيكل متكامل من املعايري، إال أن تطوير ومنو أسواق املايل يف بعضها كان كعامل حيوي 

لية يتم بشكل مباشر إما عن اسبة الدو وراء الطلب على معايري احملاسبة الدولية، وكان االنتقال إىل تطبيق معايري احمل
  .2طريق بورصات األوراق املالية أو مبوجب قرارات لتطبيق املعايري

ولقد قررت اجلزائر استحداث نظام حماسيب يتماشى مع التوجه العاملي السائد يف البيئة احملاسبية و الرامي 
دف حتقيق التوافق بيم املمارسات احملا ذا الصدد و . سبية اجلزائرية و العامليةإىل توحيد احملاسبة حول العامل،  و

  .لتعزيز ذلك التوجه 2010تقرر تبيين و تطبيق النظام احملاسيب املايل ابتداءا من عام  11-07مبوجب القانون 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .57، صع سابقجمر ني يوسف القاضي، مسري مفدي الريشاين، حس -1
  .9، صمرجع سابقمنصوري الزين ،  -2
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  SCFاإلطار العام للنظام المحاسبي المالي  : المبحث الثالث
تفاقية  الشراكة والتبادل احلر وتفاعلها االجيايب  يف سياق حتول اجلزائر حنو نظام اقتصاد السوق وتوقيع ا  

بعدما 1975إصالح املخطط احملاسيب الوطين املعمول به مند عام بمع البيئة احملاسبية الدولية، باشرت اجلزائر 
وجهت له عدة انتقادات، ولقد توجت اجلهود بتبين النظام احملاسيب املايل يف خطوة منها حنو حتقيق التوافق 

  .يب الدويلاحملاس
  .سنحاول التطرق إىل هذا املبحث بدءا بدراسة تطور احملاسبة يف اجلزائر مث طبيعة ومكونات النظام احملاسيب املايل

  المحاسبة في الجزائر من الخطط إلى النظام: المطلب األول
 1975م عا PCNمسار احملاسبة يف اجلزائر بعدة حمطات بارزة، كإصدار املخطط احملاسيب الوطين  متيز

  :فرتات هي ، وميكن تقسيمه إىل أربع2007عام  SCFوالنظام احملاسيب املايل 

    1975إلى  1962الفترة من : أوالً 

ا حلصول فراغ يف اجلوانب املختلفة للحياة العامة بعد االستقالل أصدرت احلكومة اجلزائرية اجلديدة  ً جتنب
تمديد العمل بالنصوص ، والقاضي ب1962سمرب دي 31الصادر يف تاريخ  1571-62القانون األساسي رقم 

  .2القانونية الفرنسية باستثناء اليت هلا عالقة بالسيادة الوطنية

ويف هذا اإلطار استمر العمل بالتشريع الفرنسي يف جمال احملاسبة واملتمثل يف املخطط احملاسيب العام لسنة 
1957 PCGل على ضمان االستمرارية يف تدفق كان يغطي احتياجات تلك الفرتة خاصة العم  ، والذي

  .3واملالية املوجهة إىل اإلدارة الوطنية ومنها إدارة الضرائب االقتصاديةاملعلومات 

الذي  االقتصاديطرحت أول فكرة حول إعداد خمطط حماسبني جديد يتماشى والتنظيم  1969ويف سنة 
مرجعية حماسبية ترتجم التوجه اجلديد حنو  ودشهدته اجلزائر حينها بدء بعمليات التأميم، األمر الذي تطلب وج

  –، جتسدت هذه الفكرة احلر االقتصادالذي يتماشى مع متطلبات  PCGاالشرتاكي عوضا عن  االقتصاد

                                                             
-1962التجربة الحزينة في الجزائر نقال عن  أمحد سويقات، : 18ص ، 1963باللغة الفرنسية  ،2صدر بالجريدة الرسمية رقم  -1

  .127ص ، 2006، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 4،جملة الباحث، العدد 2004
واقع وآفاق النظام : واقع البيئة المحاسبية الجزائرية في ظل إصالح النظام المحاسبي، الملتقى الوطني حولمحيداتو صاحل، بوقفه عالء،  -2

  .4، ص06/05/2003-05، جامعة الوادي، يومي المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
  .السابق المرجع -3
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ديسمرب  31الصادر بتاريخ  69/1071يف األمر رقم  -كمحاولة أوىل لتحضري وإعداد خمطط حماسيب وطين
  .1970واملتضمن قانون املالية لسنة  1969

ولقد كلفت السلطات السياسية وزارة املالية بتشكيل جلنة تتوىل ذلك يف ظرف ستة أشهر، إال أن هذا 
  .املخطط مل يرى النور وباءت هذه احملاولة بالفشل لعدم توافق أمهية املهمة مع املهلة املخصصة هلا

لس األعلى للمحاسبة كهيكل جديد يشرف على مهنة احملاسبة اية  وقد مت تأسيس ا ، 1971يف 
مبوجب األمر رقم (والذي أوكلت له مهمتان أساسيتان األوىل هي تنظيم مهنة احملاسبة واخلبري احملاسب يف اجلزائر 

والثانية هي إنشاء خمطط حماسيب وطين حيل حمل املخطط العام ) 1971ديسمرب  29الصادر يف  71-822
  .19573الفرنسي لسنة 

خلطوط العريضة اليت تؤخذ بعني االعتبار يف عملية اإلصالح، ميكن وضعت لذلك جمموعة من ا ولقد
  :4تلخيصها يف النقاط التالية

  األخذ بعني االعتبار احتياجات من املعلومات من طرف مستعمليها وخاصة البنوك وهيئات التخطيط على
 املستوى احلكومي؛

 اسبية، مع العمل على تبسيط وتوضيح وضع أسس ومعايري يتم على أساسها إعداد الدفاتر واملستندات احمل
 خمتلف املفاهيم احملاسبية؛

  الكلي، كما يليب االحتياجات التسيريية  االقتصاديإعداد خمطط حماسيب وطين يليب متطلبات التخطيط
ا على تقييم نشاطها والتنبؤ للمستقبل؛  للمؤسسات ومساعد

 سبة الوطنية وذلك بتوفري معلومات واضحة ومتجانسة ال بد أن يليب املخطط احملاسيب اجلديد احتياجات احملا
  .كلية  اقتصاديةعلى مستوى كل املؤسسات دون القيام بعمليات إعداد معاجلة ألجل احلصول على جماميع 

التابعة للمجلس األعلى لتقنية ) التقييس(ولقد أوكلت مهمة إعداد خمطط حماسيب وطين إىل جلنة التوحيد 
لس الوطين للمحاسبة الفرنسي، احملاسبة املكونة من فر  يق دائم من خرباء جزائريني مستعينني خبرباء فرنسيني من ا

  .االقتصاديةباإلضافة إىل خبري تشيكو سلوفاكي من جامعة براغ واملعهد الوطين لإلحصائيات والدراسات 
                                                             

  .1804، ص 1969ديسمرب  31،الصادرة يف 110، العدد الشعبية ةيدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيالجر  -1
  . 1852، ص 1971ديسمرب  30، الصادرة يف 107، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -2
  .4، صمرجع سابقمحيداتو صاحل، بوقفة عالء،  -3
  .4، صالسابق جعالمر  -4
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 شهر أفريل يف SNCأشغال إعداد مشروع املخطط احملاسيب الوطين جرت يف الشركة الوطنية للمحاسبة 
، وجتدر اإلشارة إىل أن مصممي املخطط احملاسيب الوطين استعانوا بتجارب بعض الدول اليت 1972من عام 

  .1باملخطط احملاسيب اإلفريقي، امللغاشي واملوريسي ةانتهجت النهج االشرتاكي، فضالً عن الدراسة واالستعان
العمل احملاسيب ومهنة احملاسبة خاصة جانب  وتكملة هلذه التحوالت جاءت نصوص قانونية أخرى لتنظيم

  :2التكوين ومت إصدار نصني أساسيني مها

  واملتعلق بتنظيم الدراسات اجلامعية وإنشاء ختصص جديد هو  18/04/1972الصادر يف  72/83املرسوم
 ليسانس علوم مالية وحماسبية؛

  هين التكويين خلرباء احملاسبةواملتعلق بتنظيم الرتبص امل 18/04/1972الصادر يف  72/84املرسوم.  

وقد توصلت اللجنة إىل وضع مشروع متهيدي ألول خمطط حماسيب وطين بعد عدة أشهر من العمل، والذي 
لس األعلى للمحاسبة يف ديسمرب  عدة  بإشراك ، ليتم بعدها مناقشته1972مت عرضه على جلنة التقييس با

دف مجع أكرب عدد أطراف، كما قامت اللجنة بإعداد منوذج من األ سئلة وجهته إىل كل املؤسسات العمومية 
إجراؤها على املخطط احملاسيب اجلديد، يف حماولة  ممكن من اآلراء واملالحظات والتعديالت واإلضافات احملتملة

  .الستجابة املخطط الحتياجات كل قطاع من املعلومات احملاسبية

اية أشغال إجراء التعديالت  بعد PCNاسيب الوطين مت تنبين املخطط احمل 1973يف نوفمرب من عام 
  .شرح والعرض والرتمجة لهالطفيفة على املشروع التمهيدي وأشغال التحضري وال

الهلا قوضعت اجلزائر خمططا حماسبيا وطنيا معلنة لذلك است 1975 أفريل 29على ذلك يف بناءا  و
  .البالد من جهة أخرى اقتصادجهات احملاسيب من جهة، وبناء جهاز حماسيب يستجيب لروح وتو 

   

                                                             
وآفاق تطوير بورصة اجلزائر، مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة باجي خمتار،  SVFتربعة يوسف، النظام احملاسيب  -1

  :نقالً عن 52، ص2011/2012عنابة، 
Samir Merouani, le projet de nouveau SCF algérien et prépare de passage du PCN ou norme IFRS, 
mémoire de magister, ESC, Alger, 2007. 

.5، صمرجع سابقمحيداتو صاحل، بوقفة عالء،  -2  
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والذي حيدد كيفية تطبيق املخطط،  1975افريل  28املؤرخ يف  351-75نفس الفرتة صدر املرسوم ويف 
لدى املؤسسات والشركات التجارية اخلاضعة لنظام  االقتصاديةأي تنظيم، ضبط، تنسيق وتسوية املعلومات 

  .الضرائب على األرباح التجارية والصناعية

ا ً   2001إلى  1975الفترة من : ثاني

والذي نص على االستمرار بالعمل بالتشريعات الفرنسية إىل إعطاء  157-62من القانون  كان اهلدف
الوقت الكايف للبدء يف صدور التشريعات الوطنية، هلذا فقد متيزت فرتة السبعينات بإصدار املنظومة القانونية 

  .2اجلزائرية خاصة

  ،املعدل واملتمم 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  75/58األمر القانون املدين. 
  املعدل واملتمم 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  59-75القانون التجاري، األمر. 
  املعدل واملتمم 1976ديسمرب  06املؤرخ يف  101-76األمر رقم ) الضرائب املباشرة(القانون الضرييب. 
  املعدل واملتمم 1966جوان  08يف  املؤرخ 155-66القانون اجلزائي، األمر رقم.  

والقاضي بإجبارية تطبيق  1975افريل  29املؤرخ يف  35-75ولقد توجت اجلهود السابقة بإصدار األمر 
املختلطة،  االقتصادشركات املخطط احملاسيب الوطين على اهليئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 

  .3ضريبة على األساس احلقيقي مهما كان شكلهاالشركات اليت ختضع لنظام التكليف بال

 23/06/1975ليليها صدور املرسوم الوزاري املتعلق بكيفية تطبيق املخطط احملاسيب الوطين الصادر يف 
  .1976عن وزارة املالية، ولقد دخل املخطط حيز التطبيق يف جانفي من عام 

سياسية تعلق باالبتعاد عن تنظيم االستعمار  صدور القانون اجلديد اخلاص باحملاسبة فرضته اعتباراتإن 
الفرنسي، فضالً عن ضرورة تأقلم ومسايرة أدوات التسجيل والقياس واإلفصاح للنشاطات الوطنية مع التغيري 

                                                             
   .502، ص 1975ماي  9، الصادرة يف 37، العدد الشعبية ةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي -1
  .5، صمرجع سابقمحيداتو صاحل، بوقفة عالء،  -2
  . 502، ص 1975أفريل  05، الصادرة يف 37، العدد الشعبية ةالرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي الجريدة -3
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ا عن . اجلديد االقتصادياحلاصل يف تنظيم هذه النشاطات حسب التوجه  ً وما يالحظ أن هذا القانون خيتلف كثري
  :1سابًقا من عدة جوانب أمهها التشريع املعمول به

 خاصة، وهي أن النص خاص باجلزائر عكس  يف نص التسمية له داللة " وطين"إن إرفاق كلمة : التسمية
وكثري من الدول تعتمد يف قوانينها احملاسبية على كلمة موحدة أو " عام"كلمة املخطط الفرنسي يستعمل  

 عام؛
 واالهتمام أكثر  لالقتصادديدة تدل على التوجه الوطين استعمل هذا القانون مصطلحات ع: املصطلحات

 بإنتاج املعلومات اليت حتتاج إليها مصاحل الدولة؛
 دف الكثري من اجلوانب العملية التنظيمية هلذا القانون إىل تزويد : تفضيل احملاسبة على حماسبة املؤسسة إذ 

 املؤسسة؛باملعلومات الضرورية انطالقا من حماسبة احملاسبة الوطنية 
 مل تأخذ الدولة اجلزائرية بعني االعتبار تعديل املخطط احملاسيب : عدم االستفادة من القانون احملاسيب املعدل

  .، مما يؤكد األهداف السياسية لتغيري القانون احملاسيب1971العام يف فرنسا عام 

لس العايل لتقنيات لس األعلى للمحاسبة إىل ا احملاسبة، والذي قام بإنشاء أربع  ويف الثمانينات حتول ا
  .الزراعة، السياحة، البناء والتعمري واإلسكان وخمطط خاص بالتأمينات :2خمططات حماسبية قطاعية هي

ً من سنة  املتبع من  االقتصاديوبدء التفكري يف تغيري النهج  1988ويف إطار اإلصالحات اجلديدة ابتداء
بدأت تظهر حمدودية املخطط احملاسيب الوطين بعدما استمر العمل به السوق،  اقتصاده إىل خمطط وموج اقتصاد

  .3دون مشاكل ميدانية مبعىن أنه أدى مهمته بنجاح خالل تلك احلقبة
  :ويف بداية التسعينات بدأ التفكري يف إدخال إصالحات وتعديالت على هذا املرجع احملاسيب أمهها

 ؛19904رس ما 27املؤرخ يف  103-90 املرسوم التنفيذي رقم 
 

                                                             
النظام المحاسبي الجديد وإشكالية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في اقتصاد غير مؤهل، الملتقى الدولي األول حول  خمتار مسامح، -1

جانفي  17/18، املركز اجلامعي بالوادي، اجلزائر، يومي المحاسبة الدولية، تجارب، تطبيقات وآفاقالنظام المحاسبي الجديد في ظل معايير 
  .8-4، ص ص2010

  .196، صمرجع سابقحواس صالح،  -2
  .200، صمرجع سابق آيت حممد مراد، -3
  . 473، ص 1990يل أفر  04، الصادرة يف 14العدد  الشعبية ةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي -4
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 ؛19931أكتوبر  24املؤرخ يف  250-93 املرسوم التنفيذي رقم 
  ؛19962أكتوبر  12املؤرخ يف  336-96املرسوم التنفيذي رقم 
  اخلبري احملاسب وحمافظ  املنظم ملهنة 19913أفريل  27املؤرخ يف  08- 91إصدار القانون رقم

 احلسابات واحملاسب املعتمد؛
  واملتعلق بأخالقيات مهنة اخلبري  1996أفريل  15املؤرخ يف  1364- 96املرسوم التنفيذي رقم

  .احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد

  :5شهدت نفس الفرتة إصالحات وتعديالت مشلت نصوص تنظيمية حملاسبات قطاعية ومن أمههاكما 
  ؛1992قطاع البنوك واملؤسسات املصرفية عام 
  ؛1999حماسبة الشركات القابضة عام 
  2002هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة.  

خمططات قطاعية، تقدم قائمة احلسابات  )7(املخططات القطاعية اليت مت إصدارها سبعة  ليصبح عدد
  .واملصطلحات التفسريية وقواعد سري احلسابات وعرض القوائم املالية للقطاعات املعنية

  
  

  2007إلى  2001الفترة من : ثالثًا
اجلديدة، ولقد أسندت  االقتصاديةبإصالح املخطط احملاسيب الوطين استجابة للتوجهات  زائرقامت اجل

لس الوطين اجلزائري الذي أعد قائمتني من األسئلة حول تقييم  أعمال اإلصالح احملاسيب يف بداية األمر إىل ا
دف مراجعته، إال أن النتائج املتوصل إليها كانت   .6تقنية املخطط احملاسيب الوطين 

لس الوطين للمحاسبة وبالتعاون مع العديد من اخلرباء  2001ومع بداية الثالثي الثاين من عام  قام ا
وزارة املالية وبتمويل من البنك الدويل بعملية اإلصالحات، إذ وضعوا على عاتقهم  الفرنسيني وحتت إشراف

                                                             
  .14، ص 1993أكتوبر  27، الصادرة يف 69، العدد الشعبية ةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي -1
  .06، ص1996أكتوبر  13، الصادرة يف 60،العدد الشعبية ةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي -2
  .651، ص1991ماي  01، الصادرة يف 20، العدد الشعبية ةرية الديمقراطيالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائ -3
  .04، ص 1996أفريل  17، الصادرة يف 24العدد  ،الشعبية ةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي -4
  .6، صمرجع سابقمحيداتو صاحل، بوقفة عالء،  -5
  .201، صمرجع سابقآيت حممد مراد،  -6
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اجلديدة واملتعاملون  االقتصاديةمع املعطيات  مسؤولية تطوير املخطط الوطين إىل نظام حماسيب مايل يتوافق
  :هي مراحلوقد مرت العملية بثالث . 1اجلدد االقتصاديون

مع إجراء مقارنة بينه وبني املعايري  PCNتشخيص حالة تطبيق املخطط احملاسيب الوطين  :المرحلة األولى
ذه املرحلة أساًسا مايلي   :2احملاسبية ولقد تضمن التقرير املتعلق 

 ؛الوطين قائص املخطط احملاسيبن 
  دوليني؛قارنة باملعايري واملمارسة احملاسبية الاالختالف مأوجه 
 جمموعة من التوصيات؛ 
 ثالثة خيارات لإلصالح هي:  
 اإلبقاء على املخطط احملاسيب الوطين بشكله احلايل وحصر عملية اإلصالح يف بعض  :اخليار األول

 والقانوين يف اجلزائر؛ االقتصاديات اليت عرفها احمليط التعديالت التقنية ملسايرة التغيري 
 اإلبقاء على املخطط احملاسيب الوطين ببنيته وهيكله والعمل على ضمان توافقه مع احللول : اخليار الثاين

 التقنية اليت أدخلتها املعايري احملاسبية الدولية؛
 يب الوطين بشكل جديد استنادا يتمثل يف إجناز نسخة جديدة من املخطط احملاس: اخليار الثالث

  .IASBاها جملس املعايري احملاسبية الدولية للتطبيقات، املفاهيم، القواعد واحللول اليت أرس

ذه املرحلة مشروعا لنظام حماسيب  :المرحلة الثانية مشلت مشروع خمطط حماسيب جديد، تضمن التقرير املتعلق 
لس السابق،  ً على اختيار ا   :3وتضمن هذا املشروع مايليجديد أعد بناء

 التعريف باإلطار التصوري؛ 
 عباء واإليرادات؛التعريف بقواعد تقييم األصول، اخلصوم، األ 
 مدونة احلسابات؛ 

                                                             
، امللتقى الدويل حول اإلطار املفاهيمي للنظام "تحديات وأهداف"النظام المحاسبي المالي الجديد في الجزائر د مراد، أحبري سفيان، آيت حمم -1

  . 2009اكتوبر  15-14-13، جامعة سعد دحلب البليدة، أيام IAS-IFRSاحملاسيب املايل اجلديد وآليات تطبيقه يف ظل املعايري احملاسبية 
، مرجع سابق ، أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية بالتطبيق على حالة الجزائرن بلغيث، مداين ب -2

  .173ص
  .174، صسابقال المرجع -3
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 قواعد عمل احلسابات؛ 
 مناذج القوائم املالية اجلديدة ولواحقها ومصطلحات تفسريية.  

لس دف تقييم التقرير، ولقد الوطين للمحاسب كما مت تشكيل فوج عمل يضم خرباء من ا ة اجلزائرية 
انقسم هؤالء اخلرباء إىل فريقني تبعا الختالف أرائهم حول مجلة من النقاط، خاصة فيما يتعلق باإلطار احملاسيب 

، والذي يضم تسع جمموعات، إضافة إىل جمموعة الصفر (PCR)املقرتح الذي يعترب نسخة من اإلطار الفرنسي 
  :1إذ أن

 اعترب أنه يف ظل غياب معيار دويل حيدد مدونة احلسابات، فإنه من املفضل االحتفاظ باملدونة : الفريق األول
اليت يتضمنها املخطط احملاسيب الوطين ويضاف إليها فقط بعض التعديالت الضرورية لتجنب أي تأثري سليب 

 .على املمارسات احملاسبية احلالية والتعليم احملاسيب
 ب تأكيد املدونة املقرتحة من قبل اخلرباء الفرنسيني، واليت تعكس بشكل جيد اخليار فلقد طل: الفريق الثاين

  .واسعا يف العديد من الدول األوروبية واإلفريقية واملغاربية تبنياتشهد رتب من املدونة الفرنسية اليت تقالثالث و 

ً على توصيات اجلمعية لس الوطين مت حتويل مالحظ 2002ماي  27العامة املنعقدة يف  بناء ات أعضاء ا
ا، واليت أكدت موافقتها على إمجايل نتائج التقييم حول مشروع النظام  للمحاسبة للخرباء الفرنسيني ليتم التكفل 
احملاسيب املايل اجلديد، باستثناء ما تعلق باإلطار احملاسيب اجلديد الذي تقرر تبنيه مع إمكانية تقويته وإثرائه، لتقدم 

اخلرباء الفرنسيني مشرع ثان للنظام احملاسيب مرفق بإجابات عن األسئلة اخلاصة باملشروع األول، بعدها جمموعة 
وكلف أعضاء فوج العمل الذي قدموا املالحظات حول املشروع األول بإعداد مقارنة بني املشروعني للتأكد من 

  .2مدى أخذ اخلرباء الفرنسيني للمالحظات اليت قدمت هلم

إقرار نظام حماسيب مايل جديد وببلوغ هذه املرحلة متخض عن انتقال اللجنة تقرير ومشروع برنامج  :المرحلة الثالثة
  :3مايليتكوين تضمن 

 تنظيم يوم دراسي حول موضوع التوحيد احملاسيب؛ 
                                                             

  .174، صالسابق المرجع -1
، مرجع سابق ،بيق على حالة الجزائرأهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية بالتط مداين بن بلغيث، -2

  .174ص
  .173، صالسابق المرجع -3
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 جتمعات جهوية موجهة أساسا للمهنيني واملمارسني بغرض شرح حمتوى برنامج النظام احملاسيب  تنظيم أربعة
 .جلديداملايل ا

ا   إلى الوقت الراهن 2007الفترة من : رابعً

، يستجيب على مفهوم احملاسبة املالية مبينبعد عمليات اإلصالح واإلعداد لنظام حماسيب مايل جديد 
ا  2007الوطين، ويف آخر سنة  االقتصادللتطورات احلاصلة على  ً ا حماسبي وضعت وأقرت الدولة اجلزائرية نظامً

ا مبوجب القانو  ً والذي من بني أحكام تطبيقه املرسوم  2007نوفمرب  25املؤرخ يف  111-07ن رقم مالي
وقد تقرر تطبيق النظام احملاسيب املايل مبوجب القانون  2008 ماي 26املؤرخ يف  1562- 08التنفيذي رقم 

ملؤرخ ا 023-08، غري أنه تأجل إىل سنة أخرى مبوجب األمر رقم 2009يف عام سابق الذكر يف األول جانفي 
  .2008واملتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  2008جويلية  24يف 

 2مبوجب التعليمة رقم 2010 سنةأصبح هذا القانون ساري املفعول ابتداء من األول جانفي من  وبذلك
 وبدخوله حيز التطبيق ألغي هذا SCFأول تطبيق للنظام احملاسيب املايل  حول 2009أكتوبر  29بتاريخ  ةالصادر 

  .PCN4املتضمن املخطط احملاسيب الوطين  35-75 النظام كل األحكام املخالفة السيما األمر

  

  

  

  

  

  

                                                             
  3، ص2007نوفمرب  25، الصادرة يف 74، العددالديمقراطية الشعبية لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةا -1
  .11، ص2008ماي  28الصادرة يف  27، العدد الديمقراطية الشعبية لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةا -2
  .3، ص2008جويلية  27، الصادرة يف 42، العدد الديمقراطية الشعبية لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةا -3
  .6، ص مرجع سابقمحيداتو صاحل، بوقفة عالء،  -4
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  SCFطبيعة النظام المحاسبي المالي  : المطلب الثاني
  :هذا املطلب إىل العناصر التالية يفسنتطرق 

  مفهوم النظام المحاسبي المالي: أوالً 

النظام احملاسيب املايل يف املادة الثالثة منه باآليت  2007نوفمرب  25املؤرخ يف  11-07عرف القانون 
احملاسبة املالية نظام لتنظيم املعلومة املالية، يسمح بتخزين معطيات قاعدية، عددية وتصنيفها وتقييمها وتسجيلها "

اية اوعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية وممتلكات الكيان وجناعته  لسنة ووضعية خزينته يف 
ا لتطور مفهوم احملاسبة من جمرد يظهر هذا التعريف التحول الذي شهدته احملاسبة . 1املالية يف اجلزائر ومساير

مسك حسابات إىل نظام معلومات، مدخالته هي بيانات قاعدية عددية تتم معاجلتها وفق أسس وقواعد 
اية السنة املالية بإعداد وعرض تس .ISA/IFRSمستمدة من مبادئ وقواعد معايري احملاسبة الدولية  مح يف 

  ).خمرجاته(قوائم مالية تعكس بصدق املركز املايل للكيان 
، أما من الناحية القانونية، فنظام احملاسبة املالية هو جمموعة من اإلجراءات االقتصاديةمن الناحية هذا 

ربة على تطبيقه وفقا ألحكام  والنصوص القانونية والتنظيمية اليت تنظم األعمال املالية واحملاسبية للمؤسسات ا
صدد فقد مت إصدار جمموعة من التشريعات هذا القانون وفقا للمعايري احملاسبية الدولية املتفق عليها، ويف هذا ال

  :واليت ميكن إجنازها فيمايلي
لقانون إىل واملتضمن النظام احملاسيب املايل يهدف هذا ا 20072نوفمرب  25املؤرخ يف  11- 07القانون  - 1

 وكذا شروط وكيفيات تطبيقه؛" احملاسبة املالية"حتديد النظام احملاسيب، الذي يعين يف صلب النص 
، 11- 07تطبيق أحكام القانون  ، املتضمن20083ماي  26املؤرخ  156- 08املرسوم التنفيذي رقم  - 2

، 22، 9، 8، 7، 5(واد امل حيث نصت املادة األوىل منه على أن هذا املرسوم يهدف إىل كيفيات تطبيق 
من القانون املذكور أعاله، كما تتناول اإلطار التصوري واالتفاقيات احملاسبية الواجب ) 40، 36، 30، 25

ا عند إعداد وعرض القوائم املالية، باإلضافة إىل مفاهيم عناصرها؛  مراعا

                                                             
  .3، ص2007نوفمرب  25، الصادرة ـ74، العددالديمقراطية الشعبية لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةا -1
  .ع السابقالمرج -2
  .11، ص2008ماي  28، الصادرة يف 27العدد ، الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  -3
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، الذي 2008تكميلي لعام ، واملتضمن قانون املالية ال20081جويلية  24املؤرخ يف  08-02رقم  األمر - 3
 ؛2010نص على تأجيل انطالق تطبيق النظام احملاسيب املايل إىل تاريخ األول من جانفي 

حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى القوائم املالية  ، والذي20082جويلية  29املؤرخ يف  71 القرار رقم - 4
رب هذا القرار مرجعيا من حيث أنه يعترب أكثر وعرضها، باإلضافة إىل مدونة احلسابات وقواعد سريها، ويعت

 الوثائق مشولية وتفصيالً ملوضوع احملاسبة املالية؛
، احملدد ألسقف رقم األعمال، عدد املستخدمني والنشاط 20083جويلية  26املؤرخ يف  72القرار رقم  - 5

 .مبسطةاملطبقة على الكيانات الصغرية بغرض مسك حماسبة مالية 
ميكن للكيانات الصغرية اليت ال يتعدى رقم أعماهلا وعدد مستخدميها ونشاطها أحد األسقف فحسب هذا القرار 

  :اآلتية خالل سنتني متتاليتني مسك حماسبية مالية بسيطة تعتمد على حماسبة اخلزينة
 مالين دينار وعدد املستخدمني هو تسع أجراء  10رقم األعمال احملدد هو عشرة : ط التجاريابالنسبة للنش

 عملون ضمن الوقت الكامل؛ي
 ماليني دينار وعدد املستخدمني هو ) 6(رقم األعمال احملدد هو ستة : بالنسبة للنشاط اإلنتاجي واحلريف

 يعملون ضمن الوقت الكامل؛ أجراء) 9(تسع 
 رقم األعمال احملدد هو ثالثة ماليني دينار أما عدد : بالنسبة لنشاط اخلدمات والنشاطات األخرى

  فهو تسع أجراء يعملون ضمن الوقت الكاملاملستخدمني
، 4م2009أفريل  7ه املوافق لـ 1430ربيع الثاين  10املؤرخ يف  110-09املرسوم التنفيذي رقم  - 6

 واملتضمن شروط وكيفيات مسك احملاسبة املالية بواسطة أنظمة اإلعالم اآليل، تطبيقا لألحكام املنصوص عليها
 .11-07من القانون  24من املادة 

ا عند املعاجلة احملاسبية بواسطة برامج اإلعالم اآليل وكذا الشروط  تضمن هذا املرسوم اإلجراءات اليت جيب مراعا
 .الواجب توفرها يف هذه الربامج، إضافة إىل إجراءات الرقابة الداخلية لضمان حسن سري واستغالل هذه الربامج

                                                             
  .3، ص2008جويلية  27، الصادرة يف 42، العدد الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  -1
  .3، ص2009مارس  25، الصادرة يف 19، العدد اطية الشعبيةالديمقر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  -2
  .91، صالمرجع السابق -3
  .4، ص2009أفريل  8، الصادرة يف 21، العدد الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  -4
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تطبيق للنظام احملاسيب املايل، حبيث  لتتضمن أو  واليت 2009أكتوبر  29الصادرة يف  02التعليمة رقم  - 7
حتدد هذه التقليد من الطرف الواجب إتباعها وإجراءات االنتقال من املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام 

 .احملاسيب املايل

لس احملاسيب بإصدار جمموعة من التعليمات املنهجية بعد  ق بداية تطبيكما قامت وزارة املالية من خالل ا
) 02(، إذ جاءت لدعم وشرح أكثر للتعليمة الوزارية رقم 2010النظام احملاسيب املايل يف األول من جانفي 

  :1ألول مرة وتشمل هذه التعليمات مايلي SCFاملتعلقة بتطبيق  2009أكتوبر  29الصادرة يف 

  األول للنظام احملاسيب  واملتعلقة بالتطبيق 2010أكتوبر  19الصادرة بتاريخ ) 01(املذكرة املنهجية رقم
 املايل؛

  واملتعلقة بالتثبيتات املعنوية؛ 2010ديسمرب  28الصادرة بتاريخ = 02(املذكرة املنهجية رقم 
  واملتعلقة باملخزونات؛ 2010ديسمرب  28الصادرة بتاريخ ) 03(املذكرة املنهجية رقم 
  لقة بالتثبيتات العينية؛واملتع 2011مارس  20الصادرة بتاريخ ) 04(املذكرة املنهجية رقم 
  واملتعلقة مبنافع املوظفني قصرية وطويلة  2011مارس  26الصادرة بتاريخ ) 05(املذكرة املنهجية رقم

 األجل؛
  واملتعلقة باملصاريف واإليرادات خارج  2011ماي  05الصادرة بتاريخ ) 06(املذكرة املنهجية رقم

 -698 -696 -692(نتقال اخلاصة باحلسابات االستغالل، حيث تعلقت هذه املذكرة بكيفية اال
 ؛)798 -796 -780 -750 -792 -699

  واملتعلقة بالعقود طويلة األجل؛ 2011ماي  24الصادرة بتاريخ ) 07(املذكرة املنهجية رقم 
  وتضمنت املذكرة بعض األمثلة املتعلقة  2011جوان  07الصادرة بتاريخ ) 08(املذكرة املنهجية رقم

  صوم املالية اخلاصة بكيفية التطبيقباألصول واخل

لقد سعت اجلزائر إىل إصدار خمتلف التشريعات منها ما يلزم املؤسسات بتطبيق النظام املايل احملاسيب، 
  .ومنها ما يعمل على شرح وتوضيح النظام احملاسيب املايل وإجراءات تطبيقه

                                                             
، امللتقى الدويل حول دور معايري رور ثالث سنواتواقع تطبيق النظام المحاسبي المالي بعد ممراد آيت حممد، إلياس بدوي، رياض زالسي،  -1

على ضوء ) املايل والعمومي(يف تفعيل أداء املؤسسات واحلكومات، اجتاهات النظام احملاسيب اجلزائري  (IAS,IFRS,IPSAS)احملاسبة الدولية 
  .563، ص2014نوفمرب  25-24جتارب دولية، جامعة ورقلة، 
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ور بعض التعليمات املتضمنة لتفاصيل اليت واجهت تطبيق هذا النظام هو تأخر صد غري أنه من التحديات
وشروحات حول تطبيق النظام احملاسيب املايل، إذ أن تاريخ صدورها جاء بعد فرض إلزام املؤسسات املعنية بتطبيق 

SCF  يف حني كانت املؤسسات واملهنيني قد أعدوا  2011، إذ شهدت سنة 2010يف الفاتح من جانفي
  .2010مما دعاهم إىل إعادة فتح السنة  2011تسجيل لسنة وبدأ ال 2010القوائم املالية لسنة 

ا ً   مجال تطبيق النظام المحاسبي المالي: ثاني
مسك حماسبة مالية وفق النظام احملاسيب املايل، ولقد  - ايقانون –حتديد املؤسسات اليت جيب عليها  يعين

على كل شخص طبيعي أو معنوي على أن أحكام هذا القانون تطبق  11-07نصت املادة الثانية من القانون 
ا   .1ملزم مبوجب نص قانوين أو تنظيمي مبسك حماسبة مالية مع مراعاة األحكام اخلاصة 

  .2ويستثىن من جمال تطبيق هذا القانون األشخاص املعنويون اخلاضعون لقواعد احملاسبة العمومية
  :3حماسبة مالية وهي حددت املادة الرابعة من نفس القانون الكيانات امللزمة مبسك  كما
 الشركات اخلاضعة ألحكام القانون التجاري؛ 
 التعاونيات؛ 
  ميارسون  ااألشخاص الطبيعيون أو املعنويون املنتجون للسلع واخلدمات التجارية وغري التجارية، إذا كانو

 مبنية على عمليات متكررة؛ اقتصاديةنشاطات 
 مبوجب نص قانوين أو تنظيمي كل األشخاص الطبيعيني أو املعنويني اخلاضعني لذلك. 

فيمكنها مسك  عنيأما بالنسبة للمؤسسات الصغرية واليت ال يتعدى رقم أعماهلا وعدد مستخدميها احلد امل
ا و احم   .فقا للمادة اخلامسة من نفس القانونسبة مالية مبسطة حسب حجم نشاطها وإمكانيا

  
  

  
  
  
  

                                                             
  .3، ص2007نوفمرب  25، الصادرة يف 74، العدد الديمقراطية الشعبيةزائرية الجريدة الرسمية للجمهورية الج -1
  .المرجع السابق -2
  .المرجع السابق -3
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  أهداف النظام المحاسبي المالي: اثالثً 
ظام احملاسيب املايل إىل وضع أداة تتكيف مع بيئة احملاسبة الدولية وتلبية احتياجات املستخدمني يهدف الن

  :1اجلدد من املعلومات احملاسبية واملالية وذلك من خالل
 تقدمي صورة صادقة وحقيقية للوضعية املالية والتغريات يف الوضعية املالية للمؤسسات؛ 
  وهو ما يتوافق مع أهداف القوائم املالية وفق للمعايري احملاسبية الدولية؛قابلية القوائم املالية للمقارنة 
  قابلية القوائم املالية للمقارنة للمؤسسة نفسها عرب الزمن أو بني عدة مؤسسات متارس نفس النشاط أو يف

 نفس القطاع داخل الوطن أو خارجه؛
 ا تتمتع بشفافية أكرب، ت  زيد من ثقة مستخدميها؛نشر معلومات وافية صحيحة وموثوق 
  وتسمح هلم مبتابعة أمواهلم يف املؤسسات، كما تساعدهم على فهم أفضل للمعلومات اليت تشكل أساس

م؛  الختاذ وترشيد قرارا
  عرض القوائم املالية وفق قواعد املعايري الدولية وتكييفها مبا يتالءم مع متطلبات املستثمرين واملقرضني وذلك

 هداف القوائم املالية؛بالتحديد الدقيق أل

 :2ستة أهداف رئيسية هيكما يهدف النظام احملاسيب املايل إىل حتقيق 

 حلول حماسبية لعمليات غري معاجلة بواسطة املخطط احملاسيب الوطين؛ إجياد 
 أخذ يف احلسبان تطوير املعايري والتقنيات احملاسبية قصد تقريب ممارستها من املمارسات الدولية؛ 
 شفافية وسهولة لتحقيق بإنتاج معلومات مالية ذات نوعية كاملة أكثر  االقتصاديةمؤسسات السماح لل

 توضيح أفضل للقواعد احملاسبية؛
 االستجابة الحتياجات اإلعالم املايل ملختلف األطراف املستعملة للمعلومات املالية؛ 
 السماح بتقييم املمتلكات بشروط السوق؛ 
 سبة للمستثمرين األجانب خبصوص عملية الشراكهضمان قراءة أفضل للحسابات بالن.  

                                                             
، أثر اإلصالحات المحاسبية على جودة أنظمة المعلومات وانعكاساتها على الحوكمة بالمؤسسات الجزائريةسعيدي حيي، بن موفقي علي،  -1

لد جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية   .10، ص2015، العدد االقتصادي، جامعة زيان عاشور، اجللفة، اجلزائر، أوت 02، ا
لس الشعيب الوطين، اجلريدة الرمسية للمداوالت، الفرتة التشريعية السادسة، الدورة العادية األوىل، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -2 ، ا

  .12، ص2007سبتمرب  12، 21السنة األوىل رقم
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ألن اإلصالحات احملاسبية اجلزائرية ذلك أهداف معايري احملاسبة الدولية و هذه األهداف ال ختتلف عن 
اق وعوملة احملاسبة سو ا انفتاح األمههجاءت لتتوافق مع بيئة احملاسبة الدولية يف ظل التحوالت اليت تشهدها، أ

  .متعددة اجلنسياتوانتشار الشركات 

ا   أهمية النظام المحاسبي المالي: رابعً
  :1تكمن أمهية النظام احملاسيب املايل فيمايلي

  ا عند التسجيل والتقييم وكذا عند يقلص من حاالت التالعب بتوضيح املبادئ احملاسبية الواجب مراعا
 إعداد وعرض القوائم املالية؛

  إجراء املقارنة، كما أنه يستجيب الحتياجات املستثمرين احلالية يسمح النظام احملاسيب املايل بإمكانية
 واملستقبلية؛

  يساهم يف حتسني تسيري املؤسسة من خالل فهم أفضل للمعلومات اليت تشكل أساس الختاذ القرار
 وحتسني اتصاهلا مع خمتلف األطراف املهتمة باملعلومات املالية؛

 ره على مفاهيم وقواعد حمددة بدقة ووضوح ويزيد من الشفافية يسهل مراقبة احلسابات اليت تعتمد يف إطا
حول وضعية املؤسسة، مما يساهم يف اختاذ قرارات صحيحة من طرف املتعاملني معها وعلى رأسهم 

 املستثمرين؛
 قوائم املالية املنشورة معدة وفقا يعترب كضمان، حيث يساهم يف تعزيز الثقة باملؤسسات على اعتبار أن ال

 ومعايري حماسبية دولية؛ ملبادئ
  يشجع على االستثمار األجنيب، نظرا لكونه يستجيب الحتياجات األجانب، فالنظام احملاسيب املايل جيلب

ا؛  الشفافية للمعلومات املالية ويزيد من مصداقيتها والوثوق 
 يف املخطط احملاسيب الوطين حلوال تقنية للتسجيل احملاسيب للعمليات غري املعاجلة  يقدم النظام احملاسيب املايل

 منها عمليات قرض اإلجيار؛
 تطبيق النظام احملاسيب املايل بتقدمي صورة وافية عن الوضعية املالية للمؤسسة من خالل استحداث  يسمح

باإلضافة إىل إعداد جدول ) جداول تدفقات اخلزينة وجداول تغري األموال اخلاصة(قوائم مالية جديدة 
 الوظيفة؛ حسابات النتائج حسب

                                                             
  .11، صمرجع سابقسعيدي حيي، بن موفقي علي،  1-
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  على املظهر القانوين  االقتصاديةيسمح باالنتقال من حماسبة الذمة املالية إىل احملاسبة املالية بتغليبه للحقيقة
ا املؤسسة؛  عند تسجيله لتعامالت اليت تقوم 

  بني املؤسسات وطنيا ودوليا حول ميكن من إجراء أفضل مقارنة يف الزمن لنفس املؤسسة ويف نفس الوقت
 عيات املالية واألداء مع سهولة قراءة وفهم املعلومات املالية؛الوض

  انسجام النظام احملاسيب املايل اجلزائري مع األنظمة احملاسبية العاملية يف ظل عوملة احملاسبة، مما يساعد
 املؤسسات اجلزائرية أو املستثمرين احملليني على التمويل أو التوظيف اخلارجي لألموال أو العكس؛

 فق مع الوسائل والربامج املعلوماتية اليت تسمح بتسجيل البيانات احملاسبية وإعداد القوائم املالية وعرض يتوا
 وثائق التسيري بأقل جهد وتكلفة؛

  جاءSCF  لسد الثغرات املوجودة يفPCN بوضع أدوات مالئمة جلميع املعطيات وحتليلها بشكل يرسخ ،
ا  التسيري الشفاف للمؤسسات اخلاضعة للنظا م التجاري، وهي األدوات املعتمدة دوليا، واليت من شأ

 .كشف كل املخالفات واالختالسات وحماوالت الفساد
 :1إضافة إىل ذلك فإن النظام احملاسيب املايل ميتاز بثالث مميزات أساسية هي

 عاملية، ضمن املرجعية الة مع املمارسة الياختيار البعد الدويل ملطابقة املمارسة احملاسبية امل: امليزة األوىل
IAS/IFRS  السوق، مما يعزز اندماج اجلزائر يف  واقتصادمبا يتماشى مع التحوالت اليت تفرضها العوملة

 العاملي وإنتاج معلومات مفصلة تعكس بصدق الوضعية املالية للكيان؛ االقتصاد
 بادئ وقواعد التسجيل وطرق حيتوي النظام احملاسيب املايل على نصوص صرحية وواضحة مل: امليزة الثانية

 رادية والالإرادية؛التقييم وإعداد القوائم املالية وهذا ما حيد من التأويالت اخلاطئة اإل
 يوفر النظام احملاسيب املايل معلومات مالية واضحة ومتوافقة قابلة للمقارنة واختاذ القرارات ألنه : امليزة الثالثة

الذي يقدم فيه  IAS/IFRSنفسه اإلطار التصوري لـ  إطار تصوري أو مفاهيمي وهو :حيتوي على
 ؛األساسية مفاهيم التفاقيات احملاسبة، اخلصائص النوعية للمعلومات املالية واملبادئ احملاسبية

 ا   .تقدمي قائمة احلسابات وقواعد سريها مع إعطاء مناذج للقوائم املالية وملحقا

  :2ومها SCFق فة ميزتني أخريتني جاءتا نتيجة تطبيوميكن إضا

                                                             
  .250صمرجع سابق، سليمان بلعور، عبد القادر قطيب،  - 1
  .12، صمرجع سابقسعيدي حيي، بن موفقي علي،  - 2
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  احملاسبة الدولية من خالل  يسمح بتطبيق معايريحتفيز بروز سوق مايل نشط، أوSCF  بتوفري الثقة يف
ا املالية، وميكن أن  املعلومات املالية اليت تعرضها املؤسسات اجلزائرية، مما يشجع على االستثمار يف أدوا

الوطين ويعمل على تشجيع االدخار واخلوصصة وإنشاء  االقتصادإىل زيادة دور السوق املالية يف  يؤدي هذا
 مؤسسات جديدة تتخذ من السوق املالية مصدر للتمويل؛

  يؤدي إىل ترقية التعليم احملاسيب يف املدارس واجلامعات وكذلك التسيري يف املؤسسات باالرتكاز على قواعد
ة دوليا، مما يؤدي إىل عمل مهنة احملاسبة يف اجلز   .ائر يف األسواق الدوليةحماسبية متشا

  

  مكونات النظام المحاسبي المالي: المطلب الثالث
واملتعلق بالنظام احملاسيب املايل إىل املرتكزات األساسية هلذا النظام  11-07القانون رقم  تعرضلقد 
القوائم (وف املالية ، الكش)املبادئ واملعايري(التعاريف وجمال التطبيق، اإلطار التصوري : أركان هي) 6(واملتمثلة يف 

معة واملدجمة)املالية ، تعبري التقديرات والطرق احملاسبية وتنظيم احملاسبة واليت ميكن توضيحها يف ، احلسابات ا
  :الشكل املوايل

  النظام المحاسبي المالي مضمون): 6-2(الشكل رقم 
 
  
 
 
 
 
 
  

  
غري مؤهل، املؤمتر  اقتصادديد وإشكالية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف سامح خمتار، النظام احملاسيب املايل اجلزائري اجل :المصدر

، 2010جانفي  18و 17جتارب وآفاق، جامعة الوادي، : يف ظل املعايري الدولية NSCFالعلمي الدويل األول موضوع 
  .12ص

 النظام المحاسبي المالي

 التعاريف وجماالت التطبيق

 ي، املبادئ واملعايرياإلطار التصور 

 )القوائم املالية(الكشوف املالية 

 تنظيم احملاسبة

 تعبري التقديرات وطرق حماسبية

معة واملدجمة  احلسابات ا
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 .*التعاريف ومجال التطبيق -1
  :اإلطار التصوري -2

جمموعة منظمة من األهداف واملبادئ األساسية املتسقة فيما "بة بأنه يف نظرية احملاس يعرف اإلطار التصوري
  .1"بينها واليت بفضلها ميكن إصدار معايري متسقة وحتديد طبيعة ووظائف وحدود احملاسبة املالية والقوائم املالية

من نقائص املخطط احملاسيب الوطين غياب اإلطار التصوري والذي أدى إىل غياب األهداف  ويعترب
واملفاهيم واخلصائص اليت تسمح باستخالص الفروض واملبادئ واملرجعية احملاسبية اليت يعتمد عليها أثناء املمارسة 

على وجود إطار تصوري للنظام احملاسيب املايل  11-07احملاسبية، والستدراك أو تدارك هذا النقص نص القانون 
  .ستمد من اإلطار التصوري ملعايري احملاسبة الدوليةامل

ا للمحاسبة املالية معايري احملاسبة ً ا تصوري  ولقد نصت املادة السادسة منه على أن النظام احملاسيب املايل إطارً
ا عامة، ويشكل هذا اإلطار  ومدونة حسابات تسمح بإعداد قوائم مالية على أساس املبادئ احملاسبية املعرتف 

ا واختيار الطريقة احملاسبية املالئمة عندما تكون بعض املعامالت التصوري دليالً إلعداد املعايري احملاسبية وتأويله
  .2وغريها من األحداث األخرى غري معاجلة مبوجب معيار أو تفسري

وحيدد اإلطار التصوري جمال التطبيق للنظام احملاسيب املايل، كما يوضح املبادئ واالتفاقيات الواجب التقيد 
) نتجات واألعباءاألصول، اخلصوم، األصول اخلاصة، امل(خلاصة بالقوائم املالية م ايا، ويهتم بتعريف خمتلف املفاه

  .واخلصائص النوعية الواجب توفرها يف املعلومات املالية

  :3فإن اإلطار التصوري يهدف إىل املساعدة على 156-08وفقا للمادة الثالثة من املرسوم التنفيذي رقم 
 تطوير املعايري احملاسبية؛ 
 شوف املالية؛حتضري الك 
 تفسري املستعملني للمعلومة املتضمنة يف القوائم املالية املعدة وفقا للمعايري احملاسبية؛ 
 إبداء الرأي حول مدى مطابقة القوائم املالية للمعايري احملاسبية.  

                                                             
  .لقد مت التطرق إىل تعريف وجمال تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املطلب السابق - *
  .39مرجع سابق، ص اإلطار الفكري والتطبيقات العملية، : لنظرية المحاسبيةمدخل ارضوان حلوة حنان،  - 1
  .4،ص2007نوفمرب  25، الصادرة يف 74، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - 2
  .11، ص2008 ماي 8، الصادرة يف 27، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - 3
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ا النظام احملاسيب املايل والذي يهتم بتحديد خمتلف  يعترب اإلطار التصوري من اإلضافات اليت جاء 
لعناصر اليت تشكل أساسا إلعداد القوائم املالية خبصائص نوعية، كما يوضح املبادئ والفروض واالتفاقيات ا

غابت يف السنوات املاضية، عد مرجعية حماسبة ياحملاسبية احملددة للممارسات احملاسبية، هذا اإلطار التصوري 
  .يب أو تفسري آخريساعد على حل املشاكل الطارئة غري املعاجلة مبوجب معيار حماس

فروض اليت يتم على أساسها إعداد ووفقا لنفس املرسوم السابق يف مادته السادسة والسابعة مت حتديد ال
  :1القوائم املالية واليت تتمثل يف

 تتم حماسبة أثار املعامالت وغريها من األحداث على أساس حماسبة االلتزام عند حدوث هذه : حماسبة التعهد
ا؛ حداثاملعامالت أو األ  وتعرض يف القوائم املالية للسنوات املالية اليت ترتبط 

 يف  تعد القوائم املالية على أساس استمرارية االستغالل بافرتاض متابعة الكيان لنشاطه: استمرارية االستغالل
و مستقبل متوقع، إال إذا طرأت أحداث أو قرارات قبل تاريخ نشرها ميكن أن تتسبب يف تصفية املؤسسة أ

 .توقف نشاطها يف املستقبل القريب
يف حني أن املبادئ احملاسبية فقد مت حتديدها يف نفس املرسوم أعاله من املادة التاسعة إىل غاية املادة التاسعة 

 :2عشر، واليت تتمثل يف
  ؛لكيان فرض الشخصية املعنويةاتفاقية 
 ؛*اتفاقية الوحدة النقدية 
 مبدأ األمهية النسبية؛ 
 ة واستغالل الدورات احملاسبية؛مبدأ الدوري 
 مبدأ احليطة؛ 
  القابلية للمقارنة؛مبدأ 
 مبدأ التكلفة التارخيية؛ 
  مليزانية السنة املالية اليت تسبقها؛ االقتصاديةمطابقة امليزانية 
  على املظهر القانوين؛ االقتصاديةمبدأ تفوق احلقيقة 

                                                             
  .المرجع السابق - 1
  13-12، ص ص المرجع السابق - 2

  .يشكل الدينار اجلزائري وحدة القياس الوحيدة لتسجيل معامالت الكيان *- 
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 الصورة الصادقة.  
وفق للمادة الثامنة من نفس املرسوم  –ا يف املعلومات املالية وتتمثل اخلصائص النوعية الواجب توفره

  .املالءمة، الدقة، قابلية للمقارنة، الوضوح :1يف - أعاله

  )القوائم المالية: (الكشوف المالية -3
على املؤسسات اليت ضمن جمال تطبيقه بضرورة إعداد قوائم مالية، اهلدف منها  11-07ألزم القانون 

والتغري يف ) جدول حسابات النتائج(وتقييم أدائها ) امليزانية(حول املركز املايل للمؤسسة  توفري معلومات مفيدة
فضالً عن باقي ) ل اخلاصةالتغيريات يف األموا(والتغري يف حقوق امللكية ) فقات اخلزينةجدول تد(خزينتها 

  .*عن وضعية املؤسسةاملعلومات التكميلية من أجل تلبية احتياجات املستخدمني، وإعطاء صورة صادقة 
  

  :جمعة والحسابات المدمجةالحسابات الم -4
الشركات متعددة اجلنسيات ظهرت احلاجة إىل  راجلديدة وانتشا االقتصاديةاالستجابة للوضعيات  دف

شروط وكيفيات وطرق إجراءات إعداد ونشر احلسابات املدجمة  داستحداث نصوص تشريعية وتنظيمية حتد
  .واحلسابات املركبة

ا يف اإلقليم الوطين ويشرف على  و  ينص القانون على أن كل كيان يكون مقره أو نشاطه الرئيسي موجودً
كما تلتزم   ،2يعد وينشر القوائم املالية املدجمة للمجموع املكون لكل هذه الكيانات كيان أو عدة كيانات أخرى

لنفس سلطة القرار املوجودة داخل اإلقليم الكيانات املوجودة على اإلقليم الوطين واليت تشكل جمموعة اقتصادية 
الوطين أو خارجه دون أن توجد بينهما روابط قانونية مهيمنة وتنشر حسابات مركبة كما لو تعلق األمر بكيان 

إعداد هذه احلسابات خيضع إىل القواعد املنصوص عليها يف جمال احلسابات املدجمة مع مراعاة األحكام ..  واحد
  .3غياب روابط املسامهة يف رأس املالاحلسابات املركبة املتعلقة ب الناجتة عن خصوصية

  :تغيير التقديرات والطرق المحاسبية -5
كان يرتكز املخطط احملاسيب الوطين على ثبات الطرق احملاسبية، يف حني أن النظام احملاسيب املايل أقر 

كان الغرض منها حتسني نوعية القوائم املالية أو   جلوء الكيان إىل تغيري التقديرات أو الطرق احملاسبية، إذا إمكانية
                                                             

  .12، ص2008ماي  8، الصادرة يف 27، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - 1
  .صر يف الفصل املوايلتم التفصيل يف هذا العنسي -  *
  .6، ص2007نوفمرب  25، الصادرة يف  74، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - 2
  .المرجع السابق - 3
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فرض يف إطار تنظيم جديد، ويرتكز هذا التغيري على تغيري الظروف اليت مت على أساسها التقدير أو على أحسن 
  .1جتربة أو على معلومات أكثر موثوقية ووضوح

ارسات اخلاصة اليت يطبقها الكيان وخيص تغيري الطرق احملاسبية املبادئ، األسس، االتفاقيات، القواعد واملم
  .2دف إعداد وعرض القوائم املالية، واليت حتدد عن طريق التنظيم

  :تنظيم المحاسبة -6
لشرح عملية تنظيم احملاسبة، واليت ) 24إىل املادة  10من املادة (مادة  14لقد خصص هذا القانون 

ا يف امل   :3خطط احملاسيب الوطين كمايليتشمل عدة أمور تقنية وعملية متعارف عليها ومعمول 
  جيب أن تستويف احملاسبة التزامات االنتظام واملصداقية والشفافية املرتبطة بعملية مسك املعلومات اليت

 بليغها؛عاجلها ورقابتها وعرضها وتت
 ةحتدد املؤسسة وحتت مسؤوليتها اإلجراءات الالزمة لوضع تنظيم حماسيب يسمح بالرقابة الداخلية واخلارجي 

 ؛على السواء
 متسك احملاسبة املالية بالعملة الوطنية حسب الشروط والكيفيات احملددة يف املعايري احملاسبية؛ 
 ختضع عناصر اخلصوم واألصول للجرد الدائم من حيث الكمية والقيمة على األقل مرة يف السنة،   ينبغي أن

 صوم؛كما جيب أن يعكس هذا اجلرد الوضعية احلقيقية هلذه األصول واخل
  خيضع كل تسجيل حماسيب ملبدأ القيد املزدوج مع مراعاة التسلسل الزمين يف تسجيل العمليات، كما جيب

 ية عند كل تسجيل حماسيب؛ثحتديد املستندات التبو 
 ودفرت اجلرد، ) دفرت األستاذ(املؤسسات مسك ثالث دفاتر حماسبية هي دفرت اليومية، دفرت كبري  جيب على

كما يتم   .عليها، دون ترك بياض أو تغيري من أي نوع كان أو حذف أو نقل إىل اهلامشاملرقمة واملؤشر 
ذه الدفاتر والوثائق التبوثية ملدة عشر سنوات من تاريخ قفل كل سنة مالية؛  االحتفاظ 

 ا أو بواسطة أنظمة اإلعالم اآليل ً  .متسك احملاسبة املالية يدوي
  
  

                                                             
  .المرجع السابق - 1
  .المرجع السابق  - 2
  .5-4، ص ص المرجع السابق  - 3
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:خالصة  
 لألسواقالتحوالت احلاصلة يف البيئة العاملية من انفتاح  أنمن عرضه يف هذا الفصل لقد تبني من خالل ما        

احملاسبية بني  األنظمةوتدويل االقتصاد العاملي وكذا انتشار الشركات متعددة اجلنسيات من جهة و اختالف 
اسبية من خالل ضرورة توحيد املمارسات احمل إىلالرئيسية الداعية  األسباب، كانت من أخرىالدول من جهة 

 .احملاسبية الدولية ظمةناألعامليا وحتقق التوافق بني خمتلف معايري حماسبية يتم استخدامها  إنشاء
ودولية يف حتقيق ذلك من خالل  إقليميةسامهت العديد من املبادرات من قبل منظمات حملية،  دولق

لتحقيق ذلك و اليت حل حملها  IASC ولية عن تشكيل جلنة معايري احملاسبة الد أسفرتتكاثف جهودها، واليت 
واليت القت قبوال وانتشارا . من خالل مجلة املعايري اليت تصدرها  IASBفيما بعد جملس معايري احملاسبة الدولية 

من توحيد يف  إليهاملنظمات احملاسبية العامية وملا تسعى  ل أهمالذي تلقته من قب والتأييدللدعم  نتيجةواسعا 
  .احملاسبيةاملمارسات 

عن  أسفرتاالقتصادية، واليت  اإصالحااحملاسبية يف ظل  اإلصالحاتولقد قامت اجلزائر بالعديد من         
نقائضه من جهة و عاجلة انتقاداته يف حماولة منها مل وتبين النظام احملاسيب املايل التخلي عن املخطط احملاسيب الوطين

مشلت عدة جوانب  تانعكاساهذه اخلطوة ترتب عنها عدة . احملاسبة الدولية يريمعااجيابية حنو تبيت  خبطوةوالقيام 
. ئرايف اجلز  مهنة احملاسب املعتمدوممارسة  تنظيم أمهها



 

 
 

  
  
  
  
  

  :ثالثالفصل ال

تطبيق النظام    انعكاسات
المحاسبي المالي على مهنة  

المحاسب المعتمد
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  :تمهيد
هامة لتحقيق التوافق بني املمارسات احملاسبية اجلزائرية إن تبين النظام احملاسيب املايل يعترب خطوة 

احملاسبة فقد ادخل مفاهيم وتغيريات هامة  ةوتوجيهات معايري احملاسبة الدولية، كما أنه يعترب تغيريا جذريا للممارس
  .ئم املاليةعلى مستوى التعاريف، املفاهيم ونظم التقييم و التسجيل احملاسيب، باإلضافة إىل طبيعة ومضمون القوا

ومبا أن النظام احملاسيب له عالقة وطيدة مع النظام اجلبائي يف اجلزائر، إذ ترتبط خمتلف العمليات اجلبائية 
مع التطبيقات احملاسبية للمؤسسة، وعليه فإن لتطبيق النظام احملاسيب املايل انعكاسات وآثار على النظام اجلبائي 

ملبادئ اجلبائية، وهو ما جعل من الضروري العمل على تكييف القواعد نتيجة الختالف املبادئ احملاسبية مع ا
  .اجلبائية مع النظام احملاسيب املايل للحد من الفروقات

حتديات مست عدة أطراف منها مهنة احملاسب  2010رافق تطبيق النظام احملاسيب املايل مند جانفي 
ر الذي انعكس على عدة جوانب ختص مهنة احملاسب املعتمد، نتيجة ملختلف التغيريات اليت صاحبت ذلك، األم

  .املعتمد خصوصا والبيئة احملاسبية عموما

  :وهذا ما سيتم التطرق له يف هذا الفصل من خالل املباحث التالية

 إعداد وعرض القوائم المالية في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي: المبحث األول
 تطبيق النظام المحاسبي الماليالنظام الجبائي في ظل  : المبحث الثاني
آثار وتحديات تطبيق النظام المحاسبي المالي على مهنة المحاسب    :المبحث الثالث

  المعتمد
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  النظام المحاسبي المالي  في ظل تطبيقإعداد وعرض القوائم المالية  : المبحث األول
تكاملة، تسمح ملختلف ممارسي املهنة وتنظيمية م ةمت إعداد النظام احملاسيب املايل ضمن منظومة تشريعي

وحىت مستعملي املعلومات املالية مواجهة خماطر االحنياز، سوء الفهم، عدم الدقة والغموض وغريها، إذ أنه ارتبط 
نه توجيه التسجيل احملاسيب للمعلومات، أبوضع املبادئ والقواعد يف نصوص أكثر تفسريا ووضوحا و الذي من ش

ايري احملاسبة ئم املالية، نظرا العتماده على إطار تصوري مستمد من اإلطار التصوري للمعتقييمها وإعداد القوا
الدولية، والذي سيتم التطرق له يف املطلب األول من هذا املبحث، أما يف املطلب الثاين فنحاول التعرض فيه إىل 

عرض القوائم املالية ومدونة  يف حني يتناول  املطلب الثالث  SCFاحملاسيب وفق قواعد التقييم والتسجيل 
  . احلسابات وفق النظام احملاسيب املايل

  اإلطار التصوري إلعداد وعرض القوائم المالية: المطلب األول
  مفهوم القوائم المالية: أوالً 

  :عدة تعاريف قدمت للقوائم املالية منها هناك
ا  بية واملالية وغري املقابلة للفصل فيما بينها جمموعة كاملة من الوثائق احملاس"تعرف القوائم املالية على أ

. 1"إقفال احلسابات دلتعبري عن الوضعية املالية عنلو وتسمح بإعطاء صورة صادقة عن الوضعية املالية واألداء 
ملخص كمي للعمليات واألحداث املالية وتأثريها على أصول والتزامات املؤسسة وحقوق بعبارة أخرى هي 

ركة رؤوس حتدفقات اخلزينة، ي امليزانية، جدول حساب النتائج، جدول هائق شاملة يف شكل وث. 2ملكيتها
  .3واملالحق األموال

ا توضح مدى و  تعترب القوائم املالية من أهم أنواع التقارير احملاسبيةو  اليت هلا أمهية كبرية إلدارة املؤسسة أل
ن القوائم املالية إمن ناحية أخرى فو  وعة حتت تصرفهاجناحها أو فشلها يف استغالل كمية املوارد االقتصادية املوض

متثل املصدر األساسي للمعلومات املالية للجهات اخلارجية اليت هلا عالقة باملؤسسة كما تلخص القوائم املالية 

                                                             
1 - Jean François des Robert, François Mechin, Herve Prieux, Normes IFRS et PME, Dunod, Paris 2004, P 12. 

  .97، ص، مرجع سابقخالد مجال اجلعارات - 2
  .11، ص2004، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، تحليل القوائم المالية ألغراض االستثمارالدهراوي كمال الدين،  - 3



  انعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على مهنة المحاسب المعتمد...............:....الفصل الثالث
 

135 
 

ول عمليات املؤسسة عن فرتة زمنية حمددة إضافة إىل إظهارها للمركز املايل هلا ونتائج األعمال اليت أدت إىل الوص
  .1إىل هذا املركز املايل

ملالية جمموعة الوثائق احملاسبية واملالية الشاملة واملرتابطة مع بعضها، تعكس بصورة مما سبق تعترب القوائم ا
صادقة الوضعية املالية للمؤسسة، كما تعترب الوسيلة الرئيسية اليت ميكن من خالهلا توصيل املعلومات احملاسبية 

مواملالية ملختلف مستخد   .ميها واالعتماد عليها يف ترشيد قرارا

ا ً   الفرق بين القوائم المالية والتقارير المالية: ثاني
احملاسبة املالية ليست مقتصرة فقط على املعلومات املعروضة يف القوائم املالية، فالتقارير املالية  إن خمرجات

لتوصيل املعلومات املتعلقة بشكل مباشر  ليس فقط القوائم املالية، ولكن كل الوسائلهي مصطلح واسع يتضمن 
، واليت ال ميكن اإلفصاح عنها يف القوائم، كما حتتوي هذه التقارير على تقرير جمل 2وغري مباشر باحملاسبة املالية

اإلدارة واملدقق اخلارجي للحسابات، باإلضافة إىل االضاحات والتفصيالت املكملة للقوائم املالية، وبالتايل 
أمشل، فهي تضم باإلضافة إىل القوائم املالية كل اجلداول املرفقة واملذكرات واملالحظات املرفقة  املاليةفالتقارير 

بالقوائم املالية، التقارير املؤقتة، تقارير جملس اإلدارة، تقرير مدقق احلسابات، قوائم تنبؤات اإلدارة ومعلومات أخرى 
  .3باإلضافة إىل التقارير اخلارجية

  : ية القوائم الماليةأهم: ثالثًا

  :4مهية القوائم املالية يف ثالث عناصر رئيسيةأ ميكن إبراز

 ملستعمل وواضحة مفهومة رسالة توصيل هي اللمجا هذا يف املالية القوائم ودور فمهمة :اتصال أداة  -1
  :بذلك فهي عنها املرتتبة والنتائج املؤسسة نشاط عن احملاسبية املعلومات

 اخل؛...ت بني املؤسسة واملوردين، العمالء والبنوكوسيلة لربط عالقا 
 العمال، احملللني والباحثني، وسيلة لتوفري املعلومات ملختلف األقسام املكونة للمؤسسة. 

                                                             
المبادئ و المفاهيم و اإلجراءات المحاسبية طبق المعايير المحاسبية الدولية و (الية مبادئ المحاسبية المشحاتة السيد، ، أمحد حممد نور 1 -

  . 21، ص 2008، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، )المصرية 
  .3، ص1999، مؤسسة الوراق، األردن، المحاسبة المتوسطة نظرية وتطبيقفداغ الفداغ،  - 2
، دار مسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، 2ط، مدخل نظري وتطبيقي :يل القوائم الماليةتحلمؤيد راضي خنفر، غسان فالح املطارنة،  - 3

  .28، ص2009
   .135 صمرجع سابق، تيجاين بالرقي،  -4



  انعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على مهنة المحاسب المعتمد...............:....الفصل الثالث
 

136 
 

ا واستعمال  :وسيلة في تقييم األداء -  2 حيث تساعد القوائم املالية يف تقييم أداء اإلدارة واحلكم على كفاء
 :صرفها، فتستعمل يف احلكم علىاملوارد املوضوعة حتت ت

 املركز املايل للمؤسسة؛ 
 مدى التقدم يف حتقيق أهداف املؤسسة؛ 
 كيفية استخدام موارد املؤسسة. 
يف هذا اإلطار تساعد القوائم املالية اإلدارة وخمتلف األطراف املتعاملة  :وسيلة في اتخاذ القرارات الالزمة -3

 :ة حيث مع املؤسسة يف اختاذ القرارات الالزم

 تستعمل يف اختاذ القرارات املتعلقة بكيفية صرف املوارد يف املستقبل؛ 
 املوردين، العمالء والبنوك يف توجيه : تستعمل من األطراف األخرى اليت تربطها عالقة مباشرة باملؤسسة مثل

 .مستقبل عالقتهم معها
ا   )IASBإعداد وعرض القوائم المالية حسب (اإلطار التصوري : رابعً

د اهتمت العديد من التنظيمات احملاسبية املهنية بتوفري إطار مفاهيمي عام يساعد على حتديد مبادئ قل
مع بعضها البعض مما يساهم يف احلد من اخلالفات  إتساقهاواقع العملي، وضمان الاحملاسبة واجبة التطبيق على 

نظاما متكامال من األهداف ستور باعتباره إلطار يتماثل مع الداجلدلية يف التطبيق العملي وذلك كون أن هذا ا
أن تسفر عن معايري حماسبية تتسم باالتساق وتساعد على وصف طبيعة ووظيفة واألسس املرتابطة اليت ميكن 

  .1والتقارير املالية احملاسبة وحمددات

من خالل إن مهنة احملاسبة يف الواقع العملي تواجه خماطر االحنياز وسوء الفهم وعدم الدقة والغموض 
توصيل تلك املعلومات ضمن القوائم املالية ملستخدميها، وحىت تستطيع مهنة احملاسبة التخفيف من تلك املخاطر 
ويف نفس الوقت توفري قوائم مالية ميكن مقارنتها بني الفرتات احملاسبية املختلفة وبني املشاريع األخرى ضمن نفس 

د هذا و تكون مقبولة قبوال عاما ومطبقة بصفة عامة، ودون وج القطاع، فقد حاولت صياغة جمموعة من املبادئ
كل مؤسسة املبادئ واإلجراءات اخلاصة به مما يؤدي   اإلطار من املبادئ املقبولة قبوال عاما يستخدم كل حماسب أو

                                                             
 ، الدار اجلامعية،2، جنظرية المحاسبة، القياس واإلفصاح والتقرير المالي عن االلتزامات وحقوق الملكيةأمني السيد أمحد لطفي،  - 1

  .7، ص2007اإلسكندرية، 
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ا سيتطلب ال بحث عن إىل جعل عملية مقارنة القوائم املالية يف منتهى الصعوبة، وقد تكون مستحيلة ألن القيام 
  .1املبادئ احملاسبية املستخدمة يف كل مؤسسة من املؤسسات أو يف كل فرتة من الفرتات

ولقد اتفق احملاسبون ومديرو املؤسسات على احلاجة إىل إطار مفاهيمي إلعداد القوائم املالية يساعد يف 
ني البدائل والطرق احملاسبية، حتديد شكل وحمتوى القوائم املالية، ويعمل على مساعدة احملاسبني لالختيار من ب

  .2تلك اليت تعكس الوضعية احلقيقية للمؤسسة وبالتايل تقدمي معلومات أكثر موثوقية الختاذ القرار

  :IASBمفهوم اإلطار المفاهيمي حسب  -1
إطار العمل إلعداد "إطار العمل املفاهيمي هلا بعنوان  1989جلنة معايري احملاسبة الدولية سنة  نشرت

، وقد أشار جملس معايري احملاسبة الدولية إىل أن الغرض من هذا اإلصدار هو تقدمي املفاهيم "ائم املاليةوعرض القو 
  :3اليت يستند إليها إعداد وعرض القوائم املالية للمستخدمني اخلارجيني من خالل

 لس يف تطوير معايري احملاسبة مستقبالً؛  مساعدة ا
 ؛الدعوة للتوفيق بني معايري احملاسبة 
 مساعدة واضعي املعايري القوميني؛ 
 مساعدة معدي القوائم يف تطبيق معايري احملاسبة الدولية؛ 
  كانت القوائم املالية تتماشى مع املعايري الدولية؛يف تشكيل رأي حول ما إذا  ) املدققني(مساعدة املراجعني 
 اسبية؛املعايري احمل فسري القوائم املالية املعدة وفق مساعدة املستخدمني على ت 
 لس يف صياغة معايري احملاسبة الدوليةن مدعويد األطراف املهتمة باملعلومات ز ت   .خل ا

وقد تضمن هذا اإلطار حتديد األهداف اليت جيب الوصول إليها عن طريق القوائم املالية وحتديد جمموع 
ا وهي كاآليت   :املبادئ اليت ينبغي التقيد 

 ة وكذا طبيعة وأهداف تلك القوائم؛حيدد املستعملني للقوائم املالي 
 حيدد الفروض احملاسبية األساسية؛ 
 اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية واملبادئ احملاسبية األساسية؛ 

                                                             
، 2009، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، المحاسبة المتوسطة وفقا لمعايير المحاسبة الماليةكمال الدين مصطفى الدهراوي،  - 1
  .24ص
  .27، صالمرجع السابق - 2
  .137- 136، ص ص مرجع سابقريتشارد شويدر وآخرون،  - 3
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 يضع تعريفات وحيدد قواعد التسجيل احملاسيب وطرق التقييم؛ 
 يوضح مفهوم رأس املال وكيفية احملافظة عليه.  

 إىل أن املؤسسات تعد قوائم مالية موجهة  IASCمعايري احملاسبة الدولية  ري اإلطار املفاهيمي للجنةشوي
فئات خمتلفة من بينهم املستثمرون، املستخدمون، املقرضون، املوردون، الدائنون اآلخرون، العمالء، اجلهات ل

من املعلومات كما يشري هذا اإلطار إىل أنه على الرغم من أن احتياجات هذه الفئات ؛احلكومية وعامة اجلمهور
ا ومبا أن املستثمرين ا مبجرد عرض القوائم املالية، ال ميكن الوفاء  فإن هناك احتياجات مشرتكة بينهم يتم الوفاء 

م هم من يوفرون رأس املال املعرض للمخاطر يف املؤسسة فإن عرض قوائم ، يفي مبعظم مالية تفي باحتياجا
  .1احتياجات املستخدمني اآلخرين

  SCFاإلطار التصوري إلعداد وعرض القوائم المالية وفق : خامًسا
  SCFمفهوم اإلطار التصوري حسب  -1

ا النظام احملاسيب املايل هو اإلطار التصوري للمحاسبة املالية والذي حيدد  من بني اإلضافات اليت جاء 
ها، كما يناقش النطاق والقيود املفروضة االفرتاضات اليت تقوم عليها املعايري احملاسبية واملفاهيم الرئيسية املستمدة من

  .املقدمة املالية على املعلومات
ويعرف اإلطار التصوري للمحاسبة املالية املفاهيم اليت تشكل أساس إعداد وعرض القوائم املالية،  

ا واخلص بة دليل ومرجع نوعية للمعلومات املالية، فهو مبثاال ائصكاالتفاقيات واملبادئ احملاسبية اليت يتعني التقيد 
  .2فسريمعيار أو تعاجلة مبوجب امللوضع معايري جديدة وتفسري املعايري احملاسبية وفهم العمليات أو األحداث غري 

ونشري إىل أن هذا اإلطار التصوري للنظام احملاسيب املايل مستمد من النظام االجنلوساكسوين، ومدونة 
  :3هامهويتميز بعدة خصائص أفرنسي، احلسابات مستمدة من املخطط احملاسيب العام ال

  الدويل؛ القتصادلأكثر مالئمة يرتكز على املبادئ 
 إعداد معلومات تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية للمؤسسة؛ 
 حتدد التسجيل احملاسيب للمعامالت وتقييمها وإعداد  عن املبادئ اليت افيةاإلعالن بصورة أكثر وضوًحا وشف

 وتسهيل مراجعة احلسابات؛ التالعبيسمح بالتقليل من القوائم املالية مما 
                                                             

  .137، ص ص سابقال المرجع - 1
  .11ص، 20008ماي  28، الصادرة يف 27، العددلجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا - 2
از لويزة،  - 3   .15، ص واقع مهنة محافظ الحسابات في الجزائر في ظل النظام المحاسبي المالي، دراسة حالة الجزائرخلف اهللا بن يوسف، 
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 تنعكس إجيابيا على اختاذ القرار رباتمنسجمة ومقروءة من جراء املقابتوفري معلومات مالية  يسمح.  
  

  :الغرض من اإلطار التصوري للمحاسبة المالية -2
  :1يكمن الغرض الرئيسي من اإلطار التصوري فيمايلي

 ى وضع معايري احملاسبة املالية بتوجيه جهودها يف وضع املعايري، ولكي يكون مساعدة اجلهات املسؤولة عل
 تلك املعايري؛ لتشابههذا اإلطار املنطلق الرئيسي 

  مساعدة احملاسبني املعتمدين وغريهم يف حتديد املعاجلة احملاسبية السليمة لألمور اليت مل تصدر هلا معايري
 ؛دحماسبية مالية بع

 التقارير املالية للمعلومات اليت تشملها وفهم حدود واستخدام تلك املعلومات، ومن  زيادة فهم مستخدمي
م على استخدامها؛  مث زيادة مقدر

 ا وعليه فإنه ال حيدد كيفية القياس أو اإلفصاح عن أي أمر ً ا حماسبي   .ال يعترب هذا اإلطار معيارً
  
  

  مكونات اإلطار التصوري وفق النظام المحاسبي المالي -3
  :2العناصر التالية -كما مت التعرض له سابقا - ل اإلطار التصوري للنظام احملاسيب املايلتناو 
 جمال التطبيق والتعارف؛ 
 املبادئ واالتفاقيات احملاسبية؛ 
 واألعباء؛ ،اإليراداتاألموال اخلاصة، األصول واخلصوم 
 اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية. 

  
  
  
 

  

                                                             
تي أحدثها النظام المحاسبي المالي على القوائم المالية وأثرها في تحسين جودة المعلومة المحاسبية التغييرات ال بولعراس صالح الدين، -1

، أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، دراسة استقصائية لمجموعة من الخبراء و المختصين في المحاسبة بالجزائر
  .106، ص 2016-015، اجلزائر، 1-جامعة سطيف 

  .4، ص2007نوفمرب  25، الصادرة يف  74، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -2
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المخطط المحاسبي الوطني والمعايير التصوري للنظام المحاسبي المالي،  مقارنة بين اإلطار: سادًسا
  المحاسبية الدولية

حماور اإلطار الفكري للمعايري احملاسبية الدولية  معجاء اإلطار التصوري للنظام احملاسيب املايل متطابقا  لقد
IAS/IFRS، طار التصوري املعتمد يف ا و درجة وضوحها، ومن ضمن املآخذ على اإلهوإن اختلفا يف صياغت

الفئات املستعملة للقوائم املالية واحتياجات تلك الفئات : إمهاله لنقطتني أساسيتني مهاالنظام احملاسيب املايل هو 
ومقارنة مع املخطط احملاسيب الوطين فقد ساعد اإلطار التصوري للنظام احملاسيب املايل  هامن املعلومات املتضمنة في

ا على إجياد حلول  للمعامالت واألحداث واملشاكل اليت مل تتم معاجلتها يف إطار املخطط احملاسيب الوطين نظرً
  .1الفتقاره على اإلطار التصوري

إضافة إىل ما سبق سنحاول من خالل اجلدول التايل التطرق إىل أهم االختالفات بني النظام احملاسيب املايل 
SCF  واملخطط احملاسيب الوطينPCN احملاسبية الدولية  واملعايريIAS/IFRS ا يليكم:  

والمخطط المحاسبي الوطني  SCFأهم االختالفات بين النظام المحاسبي المالي  ):1-3(الجدول رقم 
PCN  والمعايير المحاسبية الدوليةIAS/IFRS  

  المخطط المحاسبي الوطني  النظام المحاسبي المالي  المعايير المحاسبية الدولية  الغرض
  التعريف

  )ملوضوعا(
اإلطار، األهداف، تعريف 

  القوائم املالية
  ال يوجد تعريف واضح  تقدمي الكشوف املالية

مبوجبه تطبق البيانات املالية على   جمال التطبيق
مجيع املؤسسات بعض النظر عن 

  .نوعها، كما يبني املستخدمني

واملعنوية  األشخاص املاديةكل 
ذه احملاسبة   .تلتزم 

رية هلذه ملزمة أما الكيانات الصغ
  .مبسك حماسبة مالية مبسطة

كل األشخاص املادية 
واملعنوية اليت ختضع للضريبة 

  وفق النظام احلقيقي

  حماسبة التعهد؛ -  الفروض احملاسبية
  استمرارية االستغالل -

  حماسبة التعهد؛ -
  .استمرارية االستغالل -

  حماسبة التعهد ضمنية -
لكن ال يوجد تلميح يف  -

PCN مرارية االستغاللالست  
  األمهية النسبية؛ -  املبادئ احملاسبية

  الصورة الصادقة؛ -
نفسها بالنسبة ملبادئ احملاسبة 

  الدولية
  وحدة النقدية؛ -
  ؛)املقاصة(عدم املعارضة  -

                                                             
  . 115-114ص ص مرجع سابق، بولعراس صالح الدين،  - 1
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  احليطة احلدر؛ -
  ؛)الدورية(التسوية  -
  استقاللية الدورات؛ -
  الوحدة احملاسبية؛ -
  عدم تعويض املناقصة؛ -
  ثبات الطرق؛ -
الوحدة (وحدة العملة  -

  ؛)النقدية
  التكلفة التارخيية؛ -
  نية اإلنتاجية؛إجبارية امليزا -
 االقتصاديأسبقية املظهر  -

  على القانوين

  ؛)السنوية(الدورية  -
  ؛االكتساب لمقييم سالت -
  ؛وحدة الطرق احملاسبية -
  احليطة واحلذر؛ -
  الصورة العادلة؛ -
  ة اإلنتاجية؛إجبارية امليزاني -

  .استقاللية الدورات

اخلصائص النوعية 
للمعلومات 

  احملاسبية

  الوضوح واملالئمة واملصداقية؛ -
احلياد واالكتمال وقابلية  -

  للمقارنة

نفسها بالنسبة ملعايري احملاسبة 
  الدولية

  )الوفاء(اإلخالص 

أهداف القوائم 
  املالية

  توضيح الوضعية املالية؛ -
  األداء؛ -

ات الطارئة على الوضعية التغري 
املالية ومعلومات أخرى يف 

  .املالحق

ضمنية لكنها تنصب يف بوتقة 
أهداف القوائم املالية وفق معايري 

  .احملاسبة الدولية

  

تأثير معايير المحاسبة الدولية، النظام المحاسبي المالي على االتصال المالي، دراسة نويلي، منال هاين، جنالء  :المصدر
يف تفعيل أداء  (IAS-IFRS-IPSAS)، امللتقى الدويل حول معايري احملاسبة الدولية سة صناعة الكوابل بسكرةحالة مؤس

على ضوء التجارب الدولية، جامعة ورقلة، يومي ) املايل والعمومي(املؤسسات واحلكومات، اجتاهات النظام احملاسيب اجلزائري 
  .421، ص2014نوفمرب  24-25
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  SCFل المحاسبي وفق  جيسعد التقييم والتقوا: الثانيالمطلب  
-08 لتحديد كيفيات تطبيق أحكام املرسوم التنفيذي رقم 2005جويلية  26جاء القرار املؤرخ يف 

، هذا القرار تناول عدة عناصر أمهها قواعد التقييم والتسجيل لألصول واخلصوم واألعباء والنواتج، وتتشكل 156
يف النظام احملاسيب املايل من مبادئ وقواعد عامة للتقييم، إضافة إىل قواعد خاصة  قواعد التقييم والتسجيل احملاسيب

واإلدراج يف احلسابات يتم تطبيقها على العناصر اليت حتتويها القوائم املالية، فضالً عن التطرق إىل بعض للتقييم 
  .1احلاالت اخلصوصية

  القواعد العامة للتسجيل والتقييم: أوالً 
  :ة إلدراج األصول والخصوم واألعباء والنواتج في الحساباتالمبادئ العام -1

  :2يدرج عنصر األصول واخلصوم واألعباء واملنتجات يف احلسابات عندما - أ
 ؛ترتبط به على الكيان أو يتأتى هلا اقتصاديةمن احملتمل أن تعود أي منفعة  يكون 
 للعنصر تكلفة أو قيمة ميكن تقييمها بصورة صادقة.  
  :وفر الشروط التاليةتألنشطة العادية الناجتة عن بيع السلع يف احلسابات عندما تتدرج إيرادات ا -  ب
 أن يكون الكيان قد حول إىل املشرتي املخاطر واملنافع اهلامة املالزمة مللكية السلع؛ 
 يتدخل الكيان ال يف التسيري وال يف املراقبة الفعلية للسلع املتنازل عنها؛ أال 
 مبلغ منتجات األنشطة العادية بصورة صادقة؛ أن يكون من املمكن تقييم 
  مرتبطة باملعاملة إىل الكيان؛ اقتصاديةأن يكون من احملتمل إنشاء منافع 
 أن يكون من املمكن تقييم التكاليف اليت حتملها أو ستتحملها املؤسسة املتعلقة باملعاملة بشكل صادق.  

أو إذا   ،مستقبلية اقتصاديةإنتاج أي منفعة فقه من نويدرج أي عبء يف حساب النتائج مبجرد توقف ال
املستقبلية ال تتوفر على شروط إدراجها يف امليزانية كأصل أو توقفت عن موافقة هذه  االقتصاديةكانت هذه املنافع 

  .3الشروط
  

                                                             
العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم ، جملة بيئة المحاسبة الجزائرية في ظل تطبيق معاير المحاسبةدربوش حممد الطاهر، بن طاهر حسني،  - 1

  .78، ص2014، 12التجارية، العدد
.6، ص2009مارس 25، الصادرة يف 19العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،   - 2   

  .المرجع السابق -3
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  :*القواعد العامة للتقييم -2
ا عناصر القوائم املالية يف ) تسجل(ذلك املسار اهلادف لتحديد املبالغ النقدية اليت تقيد  يقصد بالتقييم

اية كل دورة حماسبية    .دفاتر حماسبية شاملة، تقدم يف 
وترتكز طريقة تقييم العناصر املقيدة يف احلسابات كقاعدة عامة على مبدأ التكلفة التارخيية، إال أنه ميكن 

ا إىل   :1تقييم بعض العناصر حسب شروط معينة استنادً
 القيمة العادلة؛ 
 از؛قيمة اإلجن 
 ينةالقيمة احمل.  

تسجل عناصر األصول واخلصوم واألعباء واإليرادات حماسبيا وتعرض يف القوائم املالية : التكلفة التاريخية -أ 
ا دون األخذ بعني االعتبار تغري القيم مع تغري األسعار،  ،2بتكلفتها التارخيية أي على أساس تكلفة حياز

رض الذي ال يتحقق يف ظل االرتفاع املستمر لألسعار، مما دفع رض ثبات وحدة النقد وهو الغفويرتبط هذا ب
 .3بالكثري حنو إجياد حلول ولو جزئية هلذه املشكلة

ا  :القيمة العادلة - ب  املبلغ الذي ميكن أن تتم مبادلة "تعرف القيمة العادلة وفقا ملعايري احملاسبة الدولية على أ
كما عرفها معيار . حبث جتاري على أساسيف التعامل،  ة وراغبةعاألصل به أو تسديد دين بني أطراف مطل

سعر احلصول على أصل أو حتويل التزام بني أطراف متداخلني يف  هو: "كمايلي  13اإلبالغ الدويل رقم 
 .4"السوق يف ظروف عادية حلظة القياس

                                                             
موذج احملاسيب اجلزائري يعتمد على القياس الكمي ملعاجلة األحداث استخدم يف النظام احملاسيب املايل مصطلح التقييم بدل القياس، كون أن الن - *

  .يف الوقت احلايل وليس هناك جمال يف التطبيق العملي الستخدام القياس النوعي االقتصادية
  .78، صمرجع سابقدربوش حممد الطاهر، بن طاهر حسني،  -1

  - احلقيقية، أما باالجنليزية فتعرف بـ تعرف القيمة العادلة يف النظام احملاسيب املايل بالقيمة Fair Value  وباللغة الفرنسية تعرف بـLa Juste 

Valeur ، أما بالغة العربية فنجدها تسمى بالقيمة احلقيقية، القيمة السوقية، واملصطلح املرادف للقيمة العادلة املستعمل يفIASB  هوMarke to 
Market.   

  .78، صمرجع سابقني، دربوش حممد الطاهر، بن طاهر حس - 2
، امللتقى الدويل حول دور معايري احملاسبة الدولية قصور نموذج التكلفة التاريخية ظاهرة التضخمضيف اهللا حممد اهلادي، لبزة هشام،  -3

(IAS/IFRS/IPSAS)  التجارب الدولية، على ضوء ) املايل والعمومي(يف تفعيل أداء املؤسسات واحلكومات، اجتاهات النظام احملاسيب اجلزائري
  .389، ص2014نوفمرب  25-24جامعة ورقلة، 

، امللتقى الدويل حول دور دور القيمة العادلة في الحفاظ على رأس المال والتوجه نحو االقتصاديعرابه احلاج، رمي باهية، أم كلثوم هواري،  -4
على ضوء ) املايل والعمومي(ومات، اجتاهات النظام احملاسيب اجلزائري يف تفعيل أداء املؤسسات واحلك (IAS/IFRS/IPSAS)معايري احملاسبة الدولية 

  .308ص، 2014نوفمرب  25-24التجارب الدولية، جامعة ورقلة، 
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 .1ديتتمثل يف املبالغ املمكن احلصول عليها من خالل بيع أصل أثناء خروج إرا :قيمة االتجار -ج 
  .2تتمثل يف التقدير املايل للقيمة احملينة للتدفقات املستقبلية للنشاط العادي :قيمة المحينةال -د 

ا ً   القواعد الخاصة للتقييم والتسجيل المحاسبي: ثاني
ا عملية  القواعد اخلاصة للتقييم والتسجيل احملاسيب هي قواعد مكملة للقواعد العامة السابقة، ويقصد 

تلف عناصر امليزانية من أصول وخصوم، وكذلك عناصر حسابات النتائج، باإلضافة إىل الكيفية تصنيف وإدراج خم
ا تقييم خمتلف العناصر، وتتعلق    :مبايلياليت يتم 

  :التثبيتات المادية وغير المادية -1
مادي حتوزه  أصل"العيين على أنه  يعرف األصل الثابت املادي IAS16طبقا للمعيار احملاسيب الدويل 

واالستعمال يف أغراض إدارية والذي يفرتض أن تكون مدة  اإلجياراملؤسسة من أجل اإلنتاج، تقدمي اخلدمات، 
-121ايل يف الفقرة عن ما جاء به النظام احملاسيب امل ، هلذا التعريف ال خيتلف"استعماله أكثر من سنة مالية 

بدون جوهر مادي حيتفظ به الستخدامه د أو ، أما األصل الثابت املعنوي هو أصل غري نقدي قابل للتحدي01
تراقبه املؤسسة وتتوقع أن يف إنتاج أو تزويد البضائع أو اخلدمات أو لتأجريه أو لألغراض اإلدارية، وهذا األصل 

املكتسبة، العالمات التجارية، الربجميات أو رخص االستغالل  لاحملمستقبلية منها شهرة  اقتصاديةحتقق منه منافع 
  .3اإلعفاءات، مصاريف تنمية حقل منجمي موجه لالستغالل التجاري األخرى،

تدرج التثبيتات يف احلسابات بتكلفها املنسوبة إليها مباشرة واليت تتضمن جمموع تكاليف االقتناء ووضعها 
ومصاريف املدفوعة واألعباء املباشرة األخرى، وال تدرج املصاريف العامة واملصاريف اإلدارية  يف أماكنها والرسوم

انطالق النشاط ضمن هذه التكاليف، أما تكلفة التثبيتات اليت تنتجها املؤسسة بنفسها، فتتكون من تكلفة العتاد 
قضاء مدة منفعته أو تكلف جتديد نواليد العاملة وأعباء اإلنتاج األخرى، هذا وتضاف تكلفة تفكيك العتاد عند ا

  .ابت املعين إذا كان هذا التفكيك أو التجديد إلزاميا على املؤسسةاملوقع إىل تكلفة اإلنتاج أو حيازة األصل الث

                                                             
  .79، ص مرجع سابقدربوش حممد الطاهر، بن طاهر حسني،  -1
   .المرجع السابق -2
امللتقى الدويل الثاين حول متطلبات مهنة ، ات المعايير المحاسبية الدوليةالنظام المحاسبي ومتطلبمقدم عبريات، خملوف الطاهر، خملوف عزوز،  -3

    .10ص، 2014ديسمرب  02-01غرداية،   الواقع، املعوقات واحللول، جامعةاحملاسبة والتدقيق ودورها يف اإلصالح احملاسيب
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ا كأصول ثابتة ضمن األعباء  ً وتسجل النفقات الالحقة املتعلقة بالتثبيتات املادية أو املعنوية املسجلة حماسبي
ا تسجل ضمن  إذا كانت حتسن من جناعة األصل، أما إذا كانت ترفع من القيمة احملاسبية لتلك األصول فإ

  .1األصول الثابتة وتضاف إىل القيمة احملاسبية لألصل
) معنوي(املرتبطة بأصل مادي أو غري مادي  االقتصاديةهو استهالك املنافع  هتالكاإل: األصول الثابتة إهتالك -أ 

ا ويتم حسابه كعبء، إال إذا كان  لألصل غ أنتجه الكيان بنفسه، ويتم توزيع املبل يف القيمة احملاسبية ألصل مدجمً
اية اخلدمة هتالكقابل لإل  .2على مدة نفعيته مع مراعاة القيمة املتبقية احملتملة عند انقضاء مدة نفعيته أو بعد 

اليت يدرها ذلك األصل، إذ  االقتصاديةأي أصل هي انعكاس تطور استهالك الكيان للمنافع  إهتالكإن طريقة 
ة وحدات اإلنتاج، وتكون الطريقة اخلطية هي املعتمدة يف حالة مل املتناقصة أو طريق جند الطريقة اخلطية، الطريقة

  .ميكن حتديد هذا التطور بصورة صادقة
النظر يف طريقة االهتالك، املدة النفعية والقيمة املتبقية بشكل دوري، وإذا كانت التوقعات تشري إىل وجيب إعادة 

  .3للفرتة اجلارية وللفرتات املستقبلية هتالكاختالف كبري عن التقديرات السابقة، فيجب تعديل خمصصات اإل
دف حتقيق  :حالة عقارات التوظيف - ب  ا، مت احلصول عليه  عقار التوظيف هو أرض أو مبىن أو االثنني معً

، فهو 4توظيف مايل من طرق املؤسسة، أي تأجريه مقابل مداخيل وحتقيق فائض قيمة حمتمل إذا بيع فيما بعد
 : 5بذلك غري موجه

 ال يف اإلنتاج أو تقدمي خدمات أو ألغراض إدارية؛الستعمل 
 لبيع يف إطار النشاط العاديل. 

 :وتعترب العقارات تثبيتات عينية وتدرج يف احلسابات على هذا األساس وتقيم كمايلي
  ؛)طريقة التكلفة(خسائر القيم إما بتكلفة يطرح منها جمموع االهتالكات وجمموع 
 طريقة القيمة احلقيقية( وإما على أساس قيمتها احلقيقية.( 

                                                             
  .8ص، 2009مارس 25رة يف ، الصاد19، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - 1
  .9ص المرجع السابق،  - 2
  .المرجع السابق - 3
  .10، ص المرجع السابق - 4
الدويل حول اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل اجلديد وآليات تطبيقه  امللتقى ،)التثبيتات(المعالجة المحاسبية لألصول الثابتةالعريب حممد،  - 5

  .4، ص2009اكتوبر  15-14- 13، جامعة سعد دحلب البليدة، أيام IAS-IFRSية يف ظل املعايري احملاسب



  انعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على مهنة المحاسب المعتمد...............:....الفصل الثالث
 

146 
 

يتم تقييم األصل البيولوجي عند تسجيله األويل بقيمته احلقيقية مطروحا منه املصاريف  :األصل البيولوجي -ج 
املقدرة يف نقطة البيع، ويف حالة عدم القدرة على تقدير قيمته العادلة بصورة صادقة فيتم تقييمه بتكلفته منقوصا 

القيمة احلقيقية  الربح أو اخلسارة الناجتة عن تغري القيمة وكذلك يتم إثبات منه جمموع االهتالكات وخسائر
لألصل البيولوجي منقوصا منها املصاريف املقدرة يف نقطة البيع ضمن النتيجة الصافية للدورة اليت حصلت 

 .1منها
عاجلة املرجعية يف تقييم إىل امل باإلضافة :المعالجة البديلة المسموح بها في تسجيل وتقييم التثبيتات المادية -د 

القيمة عند  وجمموع خسائر األصول املادية واليت تقضي بتقييمها بتكلفتها منقوصا منها جمموع االهتالكات
، أي القيمة احلقيقية لألصل يف تسجيلها األويل، يرخص للمؤسسة بطريقة أخرى للتقييم وهي املبلغ املعاد تقييمه

 .2موع االهتالكات وجمموع خسائر القيمة الالحقةتاريخ إعادة تقييمه منقوصا منها جم
  
  

األصول املالية اليت متلكها املؤسسة من غري القيم  تسجل: )األصول المالية غير الجارية(التثبيتات المالية  -2
تبعا ملنفعتها وللدواعي اليت كانت  العقارية املوظفة واألصول املالية األخرى املذكورة يف شكل أصول مالية جارية

  :3ائدة عند اقتنائها أو عند تغيري وجهتها يف أحد الفئات التاليةس
 ا؛  سندات املسامهة واحلقوق املرتبطة 
 ظ االستثمارية؛السندات املرتبطة بنشاط احملاف 
 ا يف تاريخ استحقاقها؛  السندات املرتبطة بأقساط رأس املال والتوظيفات احملتفظ 
  ا املؤسسة  لبيعها يف األجل القصري؛ واليت ليس هلا نية أو إمكانيةالقروض واحلقوق اليت أصدر
  ،تسجيل األصول املالية عند دخوهلا ضمن أصول املؤسسة بتكلفتها اليت هي القيمة احلقيقية ملقابل معني

بنك وتقييم املسامهات يف الفروع مبا يف ذلك مصاريف الوساطة والرسوم غري املسرتدة ومصاريف ال
ا بغرض التنازل عنها يف املستقبل القريب واملؤسسات املشرتكة و  الكيانات املشاركة اليت مل تتم حياز
ذه   .بتكلفتها املهتلكة املسامهاتواحلقوق املرتبطة 

   ا ضمن الغرض الوحيد وهو التنازل عنها فتعترب أما املسامهات واحلسابات الدائنة املرتبطة اليت متت حياز
 .احلقيقيةلبيع ويتم تقييمها بالقيمة كما لو كانت أدوات مالية متاحة ل

                                                             
  .10ص، 2009مارس 25، الصادرة يف 19، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - 1
  .المرجع السابق - 2
    .12-11، ص صالمرجع السابق - 3
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  :المخزونات والمنتجات قيد التنفيذ -3
متثل املخزونات أصوالً متتلكها املؤسسة وتكون موجهة للبيع يف إطار االستغالل اجلاري أو أصول قيد 

  .1اإلجناز أو مواد أولية أو لوازم موجهة لالستهالك خالل عملية اإلنتاج أو تقدمي اخلدمات
ليس على أساس نوع ) أصول غري جارية(أو تثبيتات ) أصول جارية(يف أصل يف شكل خمزونات ويتم تصن

  .األصل بل تبعا لوجهته أو استعماله يف إطار املؤسسة
  :2وتدرج وتقيم املخزونات وفقا للقواعد العامة للتقييم واألدراج مع مراعاة مايلي

  املخزونات إىل املكان ويف احلالة اليت توجد عليها  إليصالتشمل تكلفة املخزون مجيع التكاليف الضرورية
 :3ثلة يفواملتم
  ؛)املشرتيات، املواد القابلة لالستهالك، املصاريف املرتبطة باملشرتيات(تكاليف الشراء 
  مصاريف املستخدمني واألعباء األخرى املتغرية والثابتة باستثناء األعباء اليت يتم (تكاليف التحويل

 ؛)ستعمال أو االستعمال غري األمثل لقدرة اإلنتاج يف املؤسسةحتميلها لسوء اال
 املصاريف العامة واملصاريف املالية؛ 
 املصاريف اإلدارية املنسوبة بشكل مباشر إىل املخزونات. 

  عندما ال ميكن حتديد تكلفة الشراء أو اإلنتاج بتطبيق القواعد العامة للتقييم، نقيم املخزونات بتكلفة شراء
 أصول مماثلة يف أقرب تاريخ لشراء أو إنتاج هذه األصول؛ أو إنتاج

  عمال مببدأ احليطة واحلذر تقيم املخزونات بأقل قيمة بني تكلفتها وقيمة إجنازها الصافية، وتدرج خسائر
 القيمة يف حساب النتائج كأعباء؛

  ًالوارد أوالً تقيم املخزونات عند خروجها من املخزون أو عند اجلزء إما بطريقة الصادر أوال (FIFO)  أو ،
 بالسعر الوسطي املرجح؛

                                                             
  .12، صالمرجع السابق - 1
  .15، صقالمرجع الساب - 2
المعالجة المحاسبية للمخزونات وكيفية تقييمها دراسة مقارنة بين معايير المحاسبة الدولية والمخطط المحاسبي العام والنظام عمورة مجال،  -  3

ب، أفاق يف ظل معايري احملاسبة الدولية جتار  NSCF، امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل(IAS/IFRS/PCG/SCF)المحاسبي المالي 
  .11ص، 2010جانفي  17-16وتطبيقات، املركز اجلامعي الوادي، 



  انعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على مهنة المحاسب المعتمد...............:....الفصل الثالث
 

148 
 

  تقيم املنتجات الزراعية عند إدراجها األويل ولدى تاريخ إقفال السنة املالية بقيمتها احلقيقية منقوصا منها
التكاليف املقدرة يف نقطة البيع، وتثبت اخلسائر أو األرباح املتأتية عن التغيري يف القيمة احلقيقية يف القيمة 

  .لصافية للسنة املالية اليت حصلت فيها كنواتج أو أعباءا
  

  :اإلعانات المالية -4
سيتحملها اإلعانات العمومية هي عملية حتويل ملوارد عمومية خمصصة لتعويض التكاليف اليت حتملها أو 

  .املستفيد بفعل امتثاله لبعض الشروط املرتبطة ماضيا أو مستقبال
النتيجة للسنة املالية أو لعدة سنوات بنفس وترية التكاليف اليت تلحق  تدرج اإلعانات كإيرادات يف حساب

تدرج يف احلسابات كنواتج حسب ما يتناسب  هتالكواليت يفرتض فيها تعويضها، وفيما خيص التثبيتات القابلة لإل
  .احملتسب أما اإلعانة فتشكل نواتج مؤجلة يف عرض امليزانية هتالكوقسط اإل
ا فيه، وال  هة لتغطية األعباء أو اخلسائر تدرج كمنتوجاتاإلعانات املوج أما يف التاريخ الذي مت اكتسا

امتثال الكيان للشروط امللحقة (تدرج اإلعانة العمومية يف تشكل نواتج أو أصول إال إذا توفر ضمان مقبول 
  .1)نة أو أن اإلعانة سيتم استالمها فعالباإلعا

  

  :مؤونات المخاطر واألعباء -5
اية السنة املالية باملبلغ الذي مؤونات  األعباء هي خصوم يكون مبلغها غري مؤكد وتدرج يف احلسابات مع 

  .حىت سقوط االلتزامميثل أفضل تقدير للتدفقات الواجب حتملها 
  :2وتدرج يف احلاالت التايل

 عندما يكون للمؤسسة التزام راهين ناتج عن أحداث ماضية؛ 
 وارد إلطفاء هذا االلتزام؛عندما يكون من احملتمل خروج م 
 ا موثوق به  .عندما ميكن تقدير هذا االلتزام تقديرً

  
  
 

                                                             
  .14-13، ص ص2009مارس 25، الصادرة يف 19، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - 1
  .14، صالمرجع السابق - 2
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  :القروض والخصوم المالية األخرى -6

تقييم القروض واخلصوم املالية األخرى يف األصل بتكلفتها املتمثلة يف القيمة احلقيقية للمقابل الصايف  يتم
لتنفيذ، وبعد االقتناء تقيم اخلصوم املالية بقيمتها احلقيقية املستلم بعد طرح التكاليف التابعة املستحقة عند ا

ا ألغراض التعامل التجاري بتكلفتها املهتلكة   .باستثناء اخلصوم اليت متت حياز

التسديدات بصورة حسابية على مدة  ووتوزع التكاليف امللحقة املرتتبة عن تنفيذ القرض عالوة اإلصدار أ
  :1مايلي القرض ومشل التكاليف امللحقة

 الفوائد املرتتبة على الكشوف املصرفية والقروض؛ 
 عالوات اإلصدار والتسديد؛ إهتالك 
 األعباء املالية اليت تقتضيها عملية اإلجناز؛ 
 فوارق الصرف النامجة عن القروض بالعملة األجنبية.  

  .وتدرج تكاليف القروض يف احلسابات كأعباء مالية إذا أدجمت يف كلفة أصل

  :عباء والمنتوجات الماليةتقييم األ -7

تؤخذ األعباء واملنتوجات املالية يف احلسبان تبعا النقضاء الزمن وتلحق بالسنة املالية اليت ترتبت الفوائد 
ع التأجيل بشروط تقل من شروط السوق خالهلا والعمليات اليت مت احلصول من أجلها على تأجيل الدفع أو من

ذا التأجيل الفارق بني القيمة طرح املنتوج املايل أو التكلفة امل تدرج احلسابات بقيمها احلقيقية بعد الية املرتبطة 
ة للقرض املتحصل عليه أو املمنوح يدرج يف ملية اليت تناسب الكلفة التقديرياالمسية للمقابل والقيمة احلقيقية للع

  .2ئعاحلسابات كأعباء مالية يف حسابات املشرتى وكمنتوجات مالية يف حسابات البا

  

  
                                                             

  .المرجع السابق - 1
 (IAS/IFRS)بالمعايير الدولة للمحاسبة  (SCF)، مقارنة النظام المحاسبي المالي ري حممدمسعود دراويسي، ضيف اهللا حممد اهلادي، قواد - 2

 كلية العلوم،  للمراجعةواملعايري الدولية  النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة: امللتقى الدويل حول قياس وتقييم لبنود القوائم المالية
  .11، ص2011ديسمرب13-14اجلزائر، يومي  -البليدة يري، جامعة سعد دحلباالقتصادية وعلوم التس
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  طرق تقييم وتسجيل بعض العمليات الخصوصية: ثالثًا

بعض احلاالت اليت  2008جويلية  26النظام احملاسيب املايل من خالل ما جاء يف القرار املؤرخ يف  عاجل
هلا خصوصية يف التقييم واإلدراج ومسك احلسابات أكثر واقعية ووضوح، على عكس املخطط احملاسيب الوطين 

امتياز املرفق العمومي، العقود طويلة األجل، : ض لكيفية تسجيل وتقييم العديد من العمليات مثلالذي مل يتعر 
  .اخل...األصول احملازة عن طريق عقود اإلجيار التمويلي، العمليات املنجزة بالعمالت األجنبية 

  :امتياز المرفق العمومي -1

تسجل يف أصول ميزانية املؤسسة صاحبة  ازليف إطار امتياز املرفق العمومية فإن األصول املوضوعة للتن
نشآت املتنازل عنها باستعمال االمتياز، يكفل املستوى املطلوب من املرفق العمومي للطاقة اإلنتاجية اخلاصة بامل

  .1 االهتالكات أو عند االقتضاء بواسطة مؤونات مالئمة وبصورة خاصة عن طريق مؤونات من أجل التجديد

  :العقود طويلة األجل -2
يتضمن عقد طويل األجل إجناز سلعة، خدمة، جمموعة سلع أو خدمات تقع تواريخ انطالقها واالنتهاء 

  :منها يف سنوات مالية خمتلفة، وميكن أن يتعلق األمر مبايلي
 عقود البناء؛ 
 عقود إصالح حالة أصول؛ 
 عقود تقدمي خدمات.  

طويل األجل حسب نسبة إجناز العملية، وتسجل األعباء واملنتوجات اليت ختص عملية متت يف إطار عقد 
وجات إال تفإنه يكون من املقبول على سبيل التبسيط أن يسجل كمن) اإلجناز(ويف حالة عدم تقدير نسبة التقدم 

  .2املبالغ اليت تعادل مبلغ األعباء اليت يكون حتصيلها حمتمال

  

  

                                                             
  .15،ص2009مارس 25، الصادرة يف 19، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - 1
  .18، صالمرجع السابق - 2
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  :الضرائب المؤجلة -3
ضريبة (أو قابل للتحصيل ) خصومضريبة مؤجلة (قابل للدفع  رباحاألالضرائب املؤجلة عبارة عن مبلغ ضريبة عن 

  .خالل سنوات مالية مستقبلية، تسجل يف امليزانية ويف حساب النتائج ) مؤجلة أصول
  :1وهي ناجتة عن

  أو عبء ما وأخذه بعني االعتبار يف النتيجة اجلبائية لسنة مالية  إليراداحملاسيب  اإلثباتاختالل زمين بني
 يف مستقبل متوقع؛الحقة 

  أرباح جبائية أو ضرائب مستقبلية  إىلقروض ضريبية قابلة للتأجيل إذا كانت نسبتها  أوعجز جبائي
 حمتملة يف مستقبل منظور؛

  كشوف مالية مدجمة  إطاروإعادة املعاجلة اليت متت يف  واحلذفالرتتيبات.  
  :العمليات المنجزة بالعمالت األجنبية -4

بالعملة الصعبة إىل العملة الوطنية على أساس سعر الصرف املعمول به يوم إمتام األصول املكتسبة  حتول
املعاملة، أي سعر الصرف اجلاري، أما احلقوق والديون احملررة بالعمالت األجنبية فتحول إىل العملة الوطنية على 

عن تقلبات سعر الصرف ويتم تسجيل الفوارق الناجتة  ).تاريخ العقد أو االتفاق(أساس سعر الصرف التارخيي 
  .2ضمن األعباء املالية يف حالة اخلسارة وضمن اإلجراءات املالية يف حالة الربح

  

  

  

  

  

  

                                                             
.19-18ص صالمرجع السابق،  - 1  

  .20، صالمرجع السابق - 2
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  عرض القوائم المالية ومدونة الحسابات وفق النظام المحاسبي المالي: المطلب الثالث

تقوم بإعداد قوائم مالية  أنالنظام احملاسيب املايل على املؤسسات اليت تندرج ضمن جمال تطبيقه،  ألزملقد   
عن الوضعية املالية للمؤسسة، كما أوجد مدونة حسابات تشمل على حسابات الصورة الصادقة  بإعطاءتسمح 

  .امليزانية و حسابات التسيري الواجب تطبيقها على كل املؤسسات وقواعد سريها

  القوائم المالية: أوال

صورة صادقة عن الوضعية املالية،  بإعطاءة واملالية املتكاملة، تسمح هي جمموعة من الوثائق احملاسبي املاليةالقوائم 
اية السنة املالية، وتضم  األداء امليزانية، حساب النتائج، جدول تدفقات اخلزينة، جدول وخزينة املؤسسة يف 

ومات مكملة عن اخلاصة واملالحق اليت تتضمن الطرق والقواعد احملاسبية املعتمدة، كما يوفر معل األموالتغريات 
  .1امليزانية وجدول حسابات النتائج

املتعلقة  األحداث وأثاروالعمليات النامجة عن معامالت املؤسسة  األحداثوجيب أن تعكس هذه القوائم جممل 
مقارنات مع السنة املالية السابقة، وتعد  بإجراءتتوفر القوائم املالية على معلومات تسمح  أنجيب  إذبنشاطها، 

  .2السنة املالية إقفالمن تاريخ  أشهرستة  أقصاهجل أالعملة الوطنية يف لزاما ب

 :الميزانية -1

ا مرآة عاكسة للوضع املايل للمؤسسة يف وقت معني فتبني ما لدى  تعرف امليزانية العمومية على أ
قائمة املركز هلذا تسمى أيضا بو  ما عليها من مطلوبات من قبل املالك أو من قبل الغريو  املؤسسة من موجودات

هي و  )1IAS) (1(تعترب امليزانية العمومية املكون الرئيسي يف القوائم املالية وفق املعيار احملاسيب الدويل رقم و  املايل
  .3حقوق امللكية يف حلظة زمنية معينة و  اخلصومو  عبارة عن بيان املركز املايل الذي يوضح األصول

                                                             
1 - SAIDI Yahia, BERREHOUMA Abdelhamid,Présentation des états financiers dans le Nouveau Système 
Financier & Comptable Algérien 2009,premier séminaire  scientifique International sur le Nouveau Système 
Comptable Financier en vertu de les normes comptables Internationales, institut des economique commerciales 
er des sciences de gestion, center universitaire EL OUED, Algérié, 17-18/01/2010. P10.  

دراسة مقارنة للمحتوى : أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على المحتوى اإلعالمي للقوائم المالية زرقون، سفيان بن بلقاسم، عمر فاروق2 - 
-2009(الفترة الوطنية لخدمات اآلثار خاللاإلعالمي بين النظام المحاسبي المالي والمخطط الوطني المحاسبي في مجمع المؤسسة 

     . 164، ص2014، جامعة الشهيد محة خلضر الوادي، اجلزائر، 05جملة الدراسات املالية واحملاسبية، العدد، )2010
معايير المحاسبة : الملتقى الوطني  حول ، ) IAS 1(مة املركز املايل يف ظل النظام احملاسيب املايل اجلديدعبد الرحيم ليلي، قائ ،لدرع خدجية  -3

  .2010ماي  26-25–سوق أهراس –، املركز اجلامعي الدولية و المؤسسة االقتصادية الجزائرية  متطلبات التوافق و التطبيق
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إمنا هي تقرير أو كشف أو قائمة على شكل و  املايل هي ليست جمرد حسابإن امليزانية العمومية أو قائمة املركز -
 : 1حساب من أهدافها 

 ا من مسامهني   مستثمرين؛و  بيان صايف حقوق مالك املؤسسة أو أصحا
  ؛ )خصوم (مصادرها و  )أصول (إعطاء صورة عن طاقات املؤسسة  
 لدائمنياو  بيان املركز املايل للمؤسسة استجابة الحتياجات املقرضني.  

ما عليها يف حلظة زمنية و  نستخلص مما سبق أن امليزانية هي صورة فوتوغرافية توضح الذمة املالية للمؤسسة ما هلا
  . معينة

واخلصوم، كما يفرتض تقدميها  األصولتربز امليزانية بصفة منفصلة عناصر  أنووفقا للنظام احملاسيب املايل فيجب 
  :بالعناصر التالية األمرارية و العناصر غري اجلارية ويتعلق من خالل التمييز بني العناصر اجل

وتتضمن .2ماضية، ويتوقع منها منافع مستقبلية ألحداثهي موارد خاضعة لسيطرة املؤسسة نتيجة : األصول-أ
 لأصو املالية، املخزونات،  األصول، املسامهاتالثابتة العينية، االهتالكات،  األصولاملعنوية،  الثابتة األصول
 األموالخزينة ) مثبتة مسبقا أعباء(املماثلة واألصول اآلخرين، الزبائن واملدينني )مع متييز الضرائب املؤجلة(الضرائب
  .3ومعادالت اخلزينة االجيابيةاالجيابية 

ا  األحداثهي االلتزامات احلالية اليت على املؤسسة واملرتتبة عن : اخلصوم- ب  إىلتؤدي  أناملاضية من شأ
، اخلصوم غري اجلارية، املقرتحة أواخلاصة قبل عمليات التوزيع املقررة  األموالوتتضمن رؤوس . 4مواردخروج 

واخلصوم  لألعباء، املرصودات )مع متييز الضرائب املؤجلة(، خصوم الضريبة اآلخروناملوردون، الدائنون 
  .5السلبية السلبية ومعدالت اخلزينة األموال، خزينة )مثبتة مسبقا نواتج(املماثلة

  

  

                                                             
   .487، ص 2008، األردن، دار وائل للنشر، 1، ط)2(و )1(بة الشامل في مبادئ المحاس، الكبيسيعبد الستار  1-

2- SAIDI Yahia, BERREHOUMA Abdelhamid, op. cit, p 10.  
.23،ص2009مارس 25، الصادرة يف 19، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -3  

4- SAIDI Yahia, BERREHOUMA Abdelhamid, op. cit, p 11.   
.23،ص2009مارس 25، الصادرة يف 19، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -5  
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 :جدول حساب النتائج -2

ا و  اخلسائرو  تسمى أيضا بقائمة حساب األرباح مصاريف املؤسسة و  بيان يلخص إجراءات"ميكن تعريفها على أ
  ". 1خالل فرتة زمنية معينة عادة ما تكون سنة

احملققة من طرف ج توالنوا لألعباءبيان ملخص " بأنهول حسابات النتائج وقد عرف النظام احملاسيب املايل جد
تاريخ الدفع ويطهر نتيجة السنة املالية  أويف احلسبان تاريخ التحصيل  يؤخذاملؤسسة خالل السنة املالية، وال 

  .2"خسارة أوالصافية ربح 

 اإليراداتالعادية،  األنشطة إيراداتهي  وتتمثل املعلومات الدنيا الواجب  تقدميها يف جدول حسابات النتائج
لية، أعباء املستخدمني، الضرائب والرسوم والتسديدات املماثلة، خمصصات االهتالكات وخسائر املا واألعباء

، )واألعباءالنواتج (العادية، العناصر غي العادية األنشطةواملعنوية، منتيجة  العينيةالقيمة اليت ختص التثبيتات 
  .3ةاملسامهبالنسبة لشركات  ألسهماالنتيجة الصافية للفرتة قبل التوزيع والنتيجة الصافية ملل سهم من 

  .تقدمي جدول حساب النتائج حسب الوظيفة يف امللحق إمكانية إىلالنظام احملاسيب املايل  أشارولقد 

 :جدول تدفقات الخزينة -3

أصبحت قائمة التدفقات النقدية جزءا أساسيا من القوائم املالية بعد إصدار املعيار احملاسيب الدويل رقم 
ذلك حتقيقا ألحد األهداف األساسية الثالثة للتقرير املايل حسب و  1996تدفق النقدي عام بيانات ال" 7"

FASB  4توفيق درجة عدم التأكد اخلاصة بالتدفقات النقدية و  هو تقرير مقدارو.  

ا  و خالل  املاليةو  االستثماريةو  بيان يظهر التغريات يف القيم النقدية للنشاطات التشغيلية" ميكن تعريفها على أ
  .5"فرتة زمنية معينة 

                                                             
  .39، ص 2008للنشر و التوزيع ، مكتبة اجلامعة ، الشارقة ، إثراء،  المالية اإلدارةعلي عباس،  -1

.24،ص2009مارس 25، الصادرة يف 19لعدد، االجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -6  
.المرجع السابق  -3  

دار وائل للنشر ،األردن  ،2،ط النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعايير دراسة معمقة في نظرية المحاسبةرضوان حلوة حنان،  -4
                                                                                             . 320ص ،2006،

                                              .51 ص مرجع سابق، علي عباس، 5 -
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الذي يسمى أيضا جبدول تدفقات اخلزينة أداة دقيقة تستخدم للحكم و  يعترب جدول تدفقات النقدية
ميثل جدول قيادة ، و على فعالية عنصر اخلزينة الذي يعد املعيار األكثر موضوعية للحكم على تسيري مالية املؤسسة

  موعة من القرارات اهلامة كتغيري النشاط أو توسيعه أو االنسحاب منه يف يد اإلدارة العليا تتخذ على أثرها جم

  .  1غريها و  أو النمو

 إىلالسنة املالية حسب مصدرها  أثناءتدفقات اخلزينة مدخالت وخمرجات املوجودات املالية  جدولويقدم 
  :2ثالث جمموعات رئيسية هي

  املرتبطة  األنشطة تولد تدفقات نقدية من غري اليت األنشطة أياالستغالل  أنشطةالتدفقات اليت تولدها
 والتمويل؛ باالستثمار

  حتصيل أومن اجل اقتناء استثمار  أموالعمليات تسديد  أياالستثمار  أنشطةالتدفقات اليت تولدها 
 ؛األجلطويل  أصلعن  التنازلعن طريق  لألموال

  اخلاصة  األموالا تغيريات يف حجم وبنية اليت ينتج عنه األنشطة أي التمويل أنشطةالتدفقات الناشئة عن
 .والقروض

 هذه تشكل تفسري إىل اخلزينة، يف احلاصلة التغريات حتليل إىل اخلزينة اجلدول تدفقات هذا يهدف
 تدفقات دراسة تكتسي ، النتيجة تشكل يفسر الذي النتائج حسابات جلدول بالنسبة الشأن هو كما اخلزينة،
 والتنبؤ اإلفالس، خطر بتقدير تسمح مؤشرات لتكوين مفضلة وسيلة تعد اأ ثحي من كبرية أمهية اخلزينة

 قدرة يف تكمن املؤسسة  باإلضافة إىل ذلك فان أمهية جدول تدفقات النقدية  تواجهها سوف اليت باملشاكل
 وداللة تعبريه، قدرة يف تكمن فيه فان أمهية جدول تدفقات النقدية  الواردة املالية عاتاو  املؤشرات وداللة تعبريه،

  : 3فيه الواردة املالية عاتوا املؤشرات

                                                             
  . 204، ص2006، دار وائل للنشر، األردن،، 1ط، اإلدارة المالية التسيير المالييوسف قريشي، ، إلياس بن ساسي -1

.26، صالمرجع السابق -2  
 ،مرجع سابق ، الجزائر حالة على بالتطبيق - الدولية التوحيد أعمال ظل في للمؤسسات المحاسبي النظام إصالح أهمية بلغيث، بن مداين -3

  .166ص
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ا على التحكم يف  دف متكن املؤسسة من تقييم قدر اخلزينة  تسيريويتم عرض جدول تدفقات اخلزينة 
طريقة ولقد حدد النظام احملاسيب املايل طريقتني لعرض جدول تدفقات اخلزينة ال. وما يعادهلا خالل الدورة احملاسبية

  .IAS 07كما يوصي املعيار احملاسيب السابع . 1املباشرة والطريقة غري املباشرة

  ....)الزبائن، املوردون، الضرائب( ةالنقديفالطريقة املباشرة تركز على تقدمي العناصر الرئيسية لدخول وخروج 

  .ة للفرتة املعنيةالنتيجة قبل الضريب إىل األخريقصد احلصول على تدفق مايل صايف، مث تقريب هذا 

  :2يف احلسبان األخذالطريقة غري املباشرة فتنص على تعديل النتيجة الصافية للدورة مع  أنيف حني 

 ؛....)الزبائن، املخزونات، تغيريات املوردين تغرياتاهتالك، ( يف اخلزينة  تأثرياملعامالت اليت ليس ال  أثار 

  ؛)الضرائب املؤجلة(التسويات  أوالتفاوتات 

 الناقصة أوالزائدة  التنازلقيمة ( التمويل  أواالستثمار  بأنشطةتدفقات املرتبطة ال.( 

 :الخاصة  األموال تغيراتجدول  -4

إال أن املعيار احملاسيب ، معظم املؤسسات كانت تقدم ضمن املالحق جدول يبني تطور األموال اخلاصة
ائم املالية يتم من خالهلا حتليل التغريات املنجزة جعل هذه الوثيقة وحدة مستقلة ضمن القو 86يف الفقرة ) 1(رقم 

  .على كل العناصر املكونة لألموال اخلاصة خالل الفرتة

يف كل عنصر من العناصر اليت يتشكل منها  أثرتاخلاصة حتليال للحركات اليت  األموالويشكل جدول تغريات 
  .3للمؤسسة خالل الدورة األموالرؤوس 

:4احلركات املرتبطة ب ب املتعلقةوتتضمن املعلومات   

                                                             
24،ص2009مارس 25، الصادرة يف 19، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -1  

.26، صالمرجع السابق  - 2  
.26ص   ،2009مارس 25، الصادرة يف 19، العددة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمي    -3  

 حول الوطين  امللتقىمعايير التقارير المالية الدولية في الرقابة المصرفية،  -كفاءة معايير المحاسبة الدولية ،مرازقة صاحل، بوهرين فتيحة 4 -
 سوق اجلامعي املركزالتسيري،  وعلوم االقتصادية، التجارية  العلوم كليةوالتطبيق،   التوافق اجلزائرية متطلبات ديةواملؤسسة االقتصا الدولية احملاسبة معايري:

   .7، ص 2010  ماي  25 - 26يومي أهراس، 
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 ؛النتيجة الصافية للدورة  
 ا يف عناصر رؤوس األموال اخلاصةو  عناصر اإليرادات  ؛املصاريف املعرتف 
 ؛تصحيح األخطاء اجلوهريةو  املبالغ املرتاكمة الناجتة عن تغري األساليب احملاسبية 
 ؛اية الدورةو  الرصيد املرتاكم لألرباح غري املوزعة يف بداية 
 أرصدة آخر و  تغريات احلاصلة يف عناصر رؤوس األموال اخلاصة خالل الدورة مع إظهار أرصدة أول املدةال

 .مدة
  :ملحق القوائم المالية -5

تعزيز متخذي القرارات أو مستعملي القوائم املالية و  ما تلعبه من دور يف توفريو  إضافة إىل القوائم األساسية        
ية املالئمة إال انه يف بعض احلاالت تكون غري كافية الختاذ القرارات كما توجد بعض املالو  باملعلومات احملاسبية

بالتايل تقدم من خالل جداول الشروحات واإلضافات و  التفاصيل اليت ال ميكن إدراجها داخل القوائم املالية
  . تسمى امللحقات أو اللواحق

  

أساسية ذات داللة حيث يسمح بفهم معايري  يعرف امللحق على انه وثيقة حماسبية حتتوي على معلومات
قراءة القوائم و  كذا الطرق احملاسبية النوعية املستعملة الضرورية لفهمو  التقييم املستعملة من اجل إعداد القوائم املالية

  .يقدم بطريقة منظمة متكن من إجراء املقارنات مع الفرتات السابقةو  املالية
وثيقة تلخيص تعد جزءا  من القوائم املالية، يوفر "نه أامللحق على النظام احملاسيب املايل  لقد عرف

للميزانية وجدول حساب النتائج ويتم كلما اقتضت احلاجة للمعلومات املفيدة  أفضلالتفسريات الضرورية لفهم 
  ."1لقارئ احلسابات

ة، واليت ختص النقاط ويشمل امللحق على معلومات هامة ومفيدة لفهم العمليات الواردة يف القوائم املالي
  :2التالية
  القوائم املالية؛ وإعداداحملاسبة القواعد والطرق احملاسبية املعتمدة ملسك 
  للقوائم املالية؛ أفضلاملعلومات املكملة لفهم 

                                                             
.38،ص 2009مارس 25، الصادرة يف 19، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - 1  

.27، صبقالمرجع السا - 2  
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  وكذلك املعلومات األماملعلومات اليت ختص الكيانات املشاركة واملؤسسات املشرتكة والفروع والشركة ،
تم عند االقتضاء مع تلك الكيانات ومسرييها، طبيعة العالقات، منط املعاملة، حجم ومبلغ التجارية اليت ي

 اليت ختص تلك املعامالت؛ األسعاراملعامالت، سياسة حتديد 
 املعلومات ذات الطابع العام واليت ختص بعض العمليات اخلاصة والضرورية للحصول على صورة وافية. 
    مدونة الحسابات: ثانيا

مدونة احلسابات وقواعد سريها، واليت تعترب نسخة عن مدونة  2008جويلية  26دد القرار املؤرخ يف لقد ح
ذلك سبع جمموعات حيث  ألجلوحددت .املخطط احملاسيب الوطين، ولقد اعتمد يف بنائها على النظام العشري

، كما )7و6الصنفني ( يري و جمموعات التس) 5الصنف  إىل 1من الصنف (منيز بني جمموعة حسابات امليزانية 
واملستعملة يف حماسبة التسيري وااللتزامات املالية خارج امليزانية أو ) 9،8،0( األصنافميكن للمؤسسات استعمال 

موعات من أمن    .1 7 إىل 1جل متابعة عمليات خاصة ال يوجد هلا حساب يف ا
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
.44، صالمرجع السابق  -1  
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  ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي  في    الجزائري  النظام الجبائي  :المبحث الثاني
ومتداخلة مع  متشابكةالنظام احملاسيب من خالل تطبيق النظام احملاسيب املايل هي عملية  إصالح إن

ما يؤدي إىل إحداث انعكاسات وآثار عليها، واليت من أمهها النظام اجلبائي املرتبط ارتباطا العديد من اجلوانب، 
ستوجب الطبيعة العالقة اليت تربط العمليات اجلبائية مع التطبيقات احملاسبية، وهو ما  وثيقا بالنظام احملاسيب نظرا

وهذا ما سنتطرق له يف  .اختاذ اإلجراءات الالزمة لتقليل من االختالفات يف ما يتعلق باملمارسة احملاسبية واجلبائية
  .هذا املبحث

  ماهية النظام الجبائي الجزائري: األولالمطلب  
إن تصميم النظام اجلبائي اجلزائري جاء لتحقيق أهداف السياسة اجلبائية، الين يتم حتديدها على أساس 
األوضاع االقتصادية، االجتماعية والسياسية القائمة واملتغرية باستمرار لفعل العديد من العوامل، وهذا ما يستدعي 

  .مع املعطيات اجلديدة للدولة تحقيق التالؤماإلصالح ل
  مفهوم النظام الجبائي: أوال

النظام اجلبائي  مفهوم أن، فالبعض يرى واألجنبيةالنظام اجلبائي يف الكتابات العربية  تعريفاتتعددت 
انه جمموعة "املفهوم الضيق والذي يعرف النظام اجلبائي على  أوهلما: يرتاوح بني مفهومني واسع وضيق ويتمثالن يف

  ."يف مراحله املتتالية من التشريع اىل الربط والتحصيل الضرييبكن من االستقطاع القواعد القانونية والفنية اليت مت
واالقتصادية والفنية اليت يؤدي تفاعلها  اإليديولوجيةكافة العناصر "نه أثانيهما املفهوم الواسع والذي يعرف على 

  .1"كيان ضرييب معني  إىلمع بعضها البعض 
تمع، فهو  أهدافة عمله لتحقيق ويعترب اهليكل املتفرد مبالحمه وطريق الذي تعمل بداخله  اإلطارا

وزمن معينني حتقيق السياسة الضريبية اليت ارتضاها  جمتمعجمموعة من الضرائب اليت يراد باختيارها وتطبيقها يف 
تمع   .2ذلك ا

م مع الواقع جمموعة حدود خمتارة من الصور الفنية للضرائب تتالء"النظام اجلبائي هو  أن آخرونويرى 
االقتصادي واالجتماعي والسياسي للمجتمع وتشكل يف جمموعها هيكال ضريبيا متكامال يعمل بطريقة حمددة من 

                                                             
، جملة احلقوق والعلوم أثر توافق النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي على فعالية الرقابة الجبائية في الجزائرفاطمة بودرة، عبريات مقدم،  -1

لد دراسات اقتصادية،  – اإلنسانية    .239 ص، 2016جلفة،  -جامعة زيان عاشور ،29، العدد 14ا
، جملة التكامل االقتصادي، دراسة مدى التوافق بين النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي الجزائريأحممد،  ، بن الدينعوماري عائشة - 2

لد    .61، ص 2019مارس  ،01، العدد 07ا
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 األخريةهذه  ،1"السياسة الضريبية أهدافجل حتقيق أمن  التنفيذيةخالل التشريعات والقوانني الضريبية واللوائح 
ني وبالتايل يشكل النظام اجلبائي الرتمجة العملية للسياسة نظام جبائي مع إطارعادة ما يتم استخدامها يف 

ا ارتباطا وثيقا من . 2الضريبية ، وتعترب السياسة الضريبية للمجتمع جزءا من أهدافهاجل حتقيق أوالذي يرتبط 
درها الدولة مستخدمة كافة مصا وتنفذهاالسياسة االقتصادية باعتبارها جمموعة الربامج املتكاملة اليت ختططها 

مرغوبة، للمسامهة  غري آثاراقتصادية واجتماعية وسياسية مرغوبة وجتنب  آثار إلحداثالفعلية واحملتملة  الضريبية
تمع أهدافيف حتقيق    .3ا
  :4مكونات رئيسية هي أربعللنظام اجلبائي  أنل ما سبق نستنج من خال
 تمع؛حم أهداف  ددة نصوغها ظروف ا
  تمع اليت يعمل داخله؛ال األهدافدده حتدور حمدد تمع يف حتقيقها وظروف ا  يت يرغب ا
  ينهض به؛ أنهيكل ضرييب يتوقف تركيبه على الدور الذي يتعني 
 التفصيلية للتشريعات الضريبية األحكام طريقة عمل حمددة حتكمها.  
تمع، يف ظل جمم :إذن وعة من القوانني والتشريعات النظام اجلبائي هو جمموعة الضرائب املختارة مبا يناسب بيئة ا

  .السياسة الضريبية له أهداف لتحقيق واإلجراءات
  النظام الجبائي في الجزائر: ثانيا

دف التكفل باحلاجات اجلديدة "اجلبائي على انه  اإلصالحيعرف  التغيري املقصود للنظام اجلبائي القائم 
لتغيريات املتعلقة بالضرائب احلكومية واحمللية بغية حتسينها، واملعدلة واالستجابة لقيود البيئة اجلديدة، فهو جمموعة ا

  .5"خالل فرتة زمنية طويلة وتنفيذهايتم التخطيط هلا  واإلجراءاتيف ظل مسار معقد من العمليات 

                                                             
دراسة  عم وترقية المؤسسات الصغرى والمتوسطةتحليل وتقييم سياسة اإلصالحات الجبائية في مجال دشريف امساعيل، جلناف عبد الرزاق،  -1

لد )2014 -1995(حالة الجزائر خالل الفترة     .114، ص 2015، 01، العدد 04، جملة دراسات جبائية، ا
لدالمشاكل وضرورة اإلصالح: المنظومة الجبائية في الجزائرجازية أمري، عاشور يوسفي،  -2 ، 2018 ،02، العدد07، جملة دراسات جبائية، ا

  .73ص 
.74، ص المرجع السابق - 3  

دراسة ميدانية –مساهمة النظام الجبائي الجزائري في دعم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حممد األمني وليد طالب، نظرية قالدي،  -4
لد بوالية قسنطينة،     .326-325، ص ص 2018ديسمرب  10اوت سكيكدة، 20، جامعة 10، العدد06جملة الباحث االقتصادي، ا

لد عاش االقتصادينتقييميه ألثر إصالحات السياسة الجبائية على اإل ةدراسة تحليليبلجياليل فتيحة، بنية صابرينة،  -5 ، جملة دراسات جبائية، ا
   .197، ص 2018، 02، العدد 06
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وانطالقا من الوضعية االقتصادية واالجتماعية وكذا السياسية اليت كانت تعيشها اجلزائر والتحوالت اليت  
، مع السعي حنو األورويباقتصاد السوق وعقد الشراكة مع االحتاد  إىللالنتقال االقتصاد الوطين كان يشهدها 

 أنظمتهاالضرييب ومراجعة  اإلصالح إىلالبد من الضروري اللجوء  أصبح، 1منظمة التجارة العاملية إىل االنضمام
ا، ملا لذلك من  ةوالبيئمبا يتماشى  ةالضريبي  وتشجيعدة معدالت التنمية االقتصادية يف زيا أمهيةاحمليطة 

  .واألجنبيةاحمللية  تاالستثمارا
، مكونة من املختصني يف 1987الضرييب اجلزائري سنة  النظام إلصالحجلنة وطنية  استحداثولتحقيق ذلك مت 

  .الضرائب ووزارة املالية إدارةمن موظفي  أفرادالضرائب و 
عديدة جاءت بعد  تعديالتدفعة واحدة بل كانت هناك  أتتمل  اإلصالحات أن إليه اإلشارةوما جيب 
  :3اجلبائي مايلي اإلصالحوعلى العموم مشل  ،19922سنة  إصالحات
 في مجال الضرائب المباشرة إصالحات: 
تفرض على ( IRG اإلمجايلنوعني من الضرائب مها الضريبة على الدخل  استحداث إىل اإلصالحات أدت

  ).تفرض على شخص معنوي(  IBSالشركات أرباحوالضريبة على ) شخص طبيعي
 في مجال الضرائب غير المباشرة إصالحات: 

اليت  اإلصالحاتاجلبائية، وبعد  اإليراداتاملوارد اليت تعتمد عليها الدولة كحصيلة هامة من جمموع  أهمتعترب من 
  . TVAقيمة املضافة املباشرة رسم واحد هو الرسم على ال ظهر يف جمال الضرائب غري 1992تلت سنة 

  الجبائي الجزائري اإلصالح أسباب: ثالثا
والشركات متعددة اجلنسيات، كان   األجنبية تاالستثمارامن اجل مواكبة التطورات العاملية مبا فيها انتشار وزيادة 

اليت  األسباب ، ومن بنيتلك التطورات متطلباتاجلبائي بغية مواكبة  النظامتعديالت وتغريات يف  إجراءالبد من 
  :4هذا النظام نذكر إصالح إىل أدت

                                                             
.114، ص مرجع سابقشريف إمساعيل، جلناف عبد الرزاق،  - 1  
.88، ص مرجع سابقيوسفي، جازية أمري، عاشور  - 2  
118-117، ص ص مرجع سابقشريف إمساعيل، جلناف عبد الرزاق،  - 3  
 -  الصناعية  والتجارية،  األرباحعلى  الضريبة: لتعويض نظام الضرائب النوعية ذوي املعدالت املتعددة يف السابق واشتملت مثال الضريبةجاءت هذه

    .....واألجورلضريبة على الرواتب غري التجارية، ا األرباحالضريبة على 
.جاءت هذه الضريبة لتعوض وتراجع نقائض الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية السابقة -   

.عوض الرسم على القيمة املضافة الرسم على رقم األعمال -   

.62، ص مرجع سابقعوماري عائشة، بن الدين أحممد،  - 4  
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ى علميتاز النظام اجلبائي بكثرة الضرائب والرسوم املفروضة  :يالضريبتعقد وعدم استقرار النظام  -1
 اإلدارة أعوان حىتتشكل مشكل كبري سواء للموظفني املكلفني يف املؤسسة و  أصبحت إذاملؤسسات، 

 اجلبائية؛
ا  إن: ثقل العبء الضريبي -2 حتمل  إىل أدىتشابكها و تعدد الضرائب املفروضة وكذا ارتفاع معدال

 املؤسسات؛  إفالس إىل األحيانكبرية وهذا ما يؤدي يف بعض   أعباءاملؤسسة 
ا اجلزائر  اإلصالحاتبعد  :نظام جبائي غير مالئم لمتطلبات المرحلة الحالية -3 االقتصادية اليت شهد

التقشف اليت انتهجتها الدولة، جعلت  سياسة إىل إضافةقتصاد متعدد، ا إىلواالنتقال من اقتصاد ريعي 
 من النظام اجلبائي القدمي ال يتوافق والتطورات احلاصلة يف امليدان االقتصادي؛

بالنسبة  إجحافهناك أن  إذالعدالة اجلبائية،  إىليفتقر النظام اجلبائي اجلزائري : ضعف العدالة الجبائية -4
 فة خاصة فيما خيص الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة؛الدخول الضعي ألصحاب

 إىل أدىاجلبائية وانتشار البريوقراطية  اإلدارةنقص التقنيات املتطورة يف  إن :الجبائية اإلدارةضعف  -5
 االلكرتونية؛ اإلدارة إىلالعادية  اإلدارةصعوبة تطبيق النظام اجلبائي، لذا وجب التحول من 

اجلبائية  اإلدارةبسبب متاطل املسؤولني عن النظام اجلبائي يف تالية  :والرشوة انتشار التهرب الضريبي -6
انتشار الرشوة وساهم يف زيادة التهرب الضرييب الناتج عن استغالل الثغرات املوجودة سواءا يف  إىل أدى

   .اإلجراءاتو يف تطبيق أالنظام 
  النظام الجبائي الجزائري صالحإ أهداف: رابعا

  :1أمهها األهدافوسيلة لتحقيق مجلة من  إالما هي  إلصالحاعملية  إن
جل أبني املكلفني بدفع الضريبة وذلك من العمل على حتقيق العدالة االجتماعية : االجتماعية األهداف -1

االيت  اإلجراءات  :الدولة، وهي اختذ
 الفصل بني الشخص الطبيعي والشخص املعنوي للضريبة؛ 
  ؛اإلمجايلتطبيق الضريبة التصاعدية وخاصة الضريبة على الدخل  يف أكثرالعمل على التوسيع 
  االقتطاعات ألنواعالعديد من السلع واخلدمات  بإخضاعتوسيع احلقل الضرييب. 

                                                             
.117-116، ص ص مرجع سابقد الرزاق، شريف امساعيل، جلناف عب.- 1  
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املتغريات االقتصادية اليت حدثت يف اهليكل االقتصادي يتطلب وضع نظام  إن :االقتصادية األهداف -2
وزيادة توسعتها على  واألجنبيةك لتشجيع االستثمارات احمللية ضرييب جديد يتماشى وهذه املتغريات، وذل

وذلك بتخفيض املعدالت الضريبية واستحداث ضريبية جديدة، مما جيعل  األولوياتخمتلف املناطق ضمن 
 :اجلبائي وذلك عن طريق اإلصالح لتثبيتالضريبة وسلة فعالة 

 توفري اجلو املالئم لالستثمار؛ 
  القانون اخلاص باالستثمار؛ إطاريف  جاإلنتا عدم عرقلة وسائل 
   صغريةمؤسسات  إقامةلتوجيه االقتصاد الوطين حنو  كأداةاستعمال النظام اجلبائي من خالل مكوناته 

 ومتوسطة؛
 تقدمي امتيازات جبائية هلذا القطاع. 

علها تغطي ة وجاجلباية العادية حمل اجلباية البرتولي إحالليف الوقت احلايل هو  أمهها :المالية األهداف  -3
ون املالية لسنة نتسيري امليزانية العامة للدولة، وهذا ما يفسر زيادة الضرائب والرسوم يف قا نفقات

20171.  
 :جيب تبسيط النظام اجلبائي اجلزائري علما انه معقد عن طريق :الفنية األهداف -4
  ضريبية جديدة للحد من مبدأ االزدواجية؛ تقنياتخلق 
 باملصاحل الضريبية عن طريق توظيف جامعيني؛ مستوى املوظفني رفع 
 دورات تربصية وملتقيات حول كيفية التحصيل اجلبائي؛ إجراء 
 ا عن طريق استحداث نظام  رفع  .جديد يف جمال اجلباية إعالميالوعي الضرييب لدى املكلفني 

  
  
  
  
  
  

   
                                                             

.63، ص مرجع سابق عوماري عائشة، ين الدين أحممد، - 1  
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  ئريالنظام المحاسبي المالي وعالقته بالنظام الجبائي الجزا:المطلب الثاني
النظام احملاسيب املايل والنظام اجلبائي مها نظامان مستقالن ينطلقان من نفس املفاهيم ولكن يستجيبان 
إىل أهداف خمتلفة، فأوهلما يسعى إىل تعزيز الشفافية واملصداقية يف عرض القوائم املالية مع إتباع حيادية تامة، يف 

تماعية للدولة، والذي يظهر عدة اختالفات وفروقات حني أن الثاين يتجه حنو حتقيق أهداف اقتصادية واج
  .بينهما

  عالقة النظام المحاسبي بالنظام الجبائي : أوال
حتديد قوة العالقة اليت تربط النظامني واملتصفح لطبيعة هذه العالقة عند العديد  إىلبلد  أييعود صنع القرار يف 

   :1مقاربات هي أربع إىلمن الدول، واليت ميكن تصنيفها 
 أي  إجراءدون باشرة  من الربح احملاسيب محيدد الربح الضرييب يف هذه الدول : العالقة قوية ومباشرة -1

خبصم الغرامات  متعلقةتعديالت عليه، وهي مقاربة قليلة التطبيق حبكم حتفظ السلطات العامة عليها العتبارات 
  .اهذه الدول أملاني أمثلةوالعقوبات ذات الطابع اجلبائي، ومن 

احلسابات السنوية وفقا للمعايري احملاسبية  إعدادتفرض هذه املقاربة عند  :ية وغير مباشرةالعالقة قو  -2
قيام املؤسسة بتسجيالت حماسبية ال تتوافق مع احملاسبة اجلبائية،  إمكانيةوالتزامات احملاسبة اجلبائية ما يعين بعدم 

  .هذه الدول روسيا أمثلةومن 
الربح احملاسيب باستثناء ما مل  إىلحيدد فيها الربح الضرييب بالرجوع : والثاني األولم النوع تض وسطيةعالقة  -3

  .حماسبية مطبقة كما هو احلال يف اجلزائر قواعدتكن 
كل ما هو مطروح حماسبيا مقبول جبائيا وعلى املؤسسات تطبيق القواعد   أنحيث : ال عالقة بين النظامين -4

  .النتائج احملاسبية مثل هولندا ىلإاجلبائية دون الرجوع 
فهي تتبع تقريبا مجيع املقاربات املطروحة ما ميكنها من طرح وضعيات  األمريكيةفيما يتعلق بالواليات املتحدة  أما

  .أيضااحملاسبة املالية كما يتبناها  وأهداف النظام اجلبائي جممل مفاهيم  يأخذن أاجيابية تسمح ب
  :احملاسيب يف اجلدول التايلو تلخيص العالقة بني النظامني اجلبائي يكمن  أخرىو من وجهة نظر 

  
  

                                                             
، جملة دراسات المعالجة الجبائية للنتيجة المحاسبية بين النظام الجبائي الجزائري والنظام المحاسبي الماليقدوري عمار، بن عواق العريب،  -1

   .68-67، ص ص 2018، جوان 12جبائية، العدد 
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  نظام الجبائي والنظام المحاسبيالعالقة بين ال): 2-3(الجدول وقم 
  مميزاتها الرئيسية  نوع العالقة

حالة االنفصال بين -1
  النظامين

  هدافهمأخمتلفة لتحقيق ) خيارات(لكل من النظام احملاسيب والنظام اجلبائي قواعد 

حالة التطابق بين -2
  النظامين

  .لألغراض اجلبائية وإلعداد التقارير املاليةتطبق نفس القواعد 

 أيضااعداد التقارير احملاسبية، ولكن  ألغراضيتم تطبيق القاعدة احملاسبية   سيادة النظام المحاسبي-3
  .بائيةعدم كفاية القاعدة اجل أواجلبائية، وهذا ممكن بسبب الغياب  لألغراض

سيادة النظام المحاسبي -4
  عكسي تأثيرمع 

 أوتقليل  إىلتشمل املعايري احملاسبية خيارات والسماح للتفسريات، واليت قد تؤدي 
النتيجة، هذا ميكن من حتسينها وهو الدافع الستخدام هذا القواعد يف  تأجيل

  .اجلباية، يف غياب قاعدة جبائية حمددة

باع القاعدة أو اخليار اجلبائي ألغراض احملاسبة، وهذا ممكن بسبب عدم وجود إت  سيادة النظام الجبائي-5
  . قواعد  حماسبية حمددة مبا فيه الكفاية

  .يتم اختيار القاعدة اجلبائية لألغراض احملاسبية واجلبائية لتجاوز االختالف بينهما  هيمنة الجباية-6
Source: Costel Istrate, Evolutions recentes de la relation entre la comptabilité 
et la fiscalite en Roumanie. Comptabilités, économie et société, Montpellier, 
France,May 2011, P04.  

  
مسك الدفاتر احملاسبية و تسجيل خمتلف  كل املؤسسات  الواقع اجلزائري فيلزم القانون إىلوبالرجوع 

اجلبائية من حتصيل اجلباية املفروضة  اإلدارةتتمكن  حىتعليها وذلك  تطرأ أوا العمليات والتحويالت اليت تقوم 
املؤسسة تعمل كل ما بوسعها من أجل ختفيض الربح اخلاضع للضريبة بالطرق الشرعية وغري  أنعليها مع العلم 

ة وفق ما ينص عليه من حساب النتيجة اجلبائية هو تعديل النتيجة احملاسبي األساسيالشرعية، وعليه فان اهلدف 
حيث تقوم املؤسسة بتقدمي ميزانية جبائية ختتلف عن امليزانية احملاسبية من  .1القانون حىت تتوافق مع النتيجة اجلبائية

                                                             
، 02، جملة جيل الدراسات املقارنة، العدد التوافق بين النظام المحاسبي المالي والقانون الجبائي في الجزائربلعوجة حسينة، امساعيل توزالة،  -1

   .96، ص 2016اكتوبر  02مركز جيل البحث العلمي، 
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بعض التعديالت  بإجراءحيث تقدمي احلسابات، وحتديد النتيجة اجلبائية اليت ختتلف عن النتيجة احملاسبية وهذا 
بعد معاجلة اجلداول املالية اعتبارا  إالريبة، حيث ال ميكن القيام بالتصرحيات اجلبائية لتحديد الوعاء اخلاضع للض

   .1للقيود اجلبائية
  :تحديد النتيجة المحاسبية -1

 إيراداتوهي احلصول على  أالجلها، أاملؤسسة من  أنشئتالعمليات اليت  أو باألحداثتتعلق النتيجة احملاسبية 
موعة من  اليت يتحملها  واألعباءالفرق بني املنتوجات اليت حيصل عليها الكيان ، فهي األعباءمقابل حتملها 

عن طريق  أو) واألعباء اإليرادات(عن طريق حساب النتائج  أماخالل دورة استغاللية واحدة، وميكن حتديدها 
  .2واخلصوم خالل الدورة األصولامليزانية اليت حتتوي على التغيريات احلاصلة يف عناصر 

   :تحديد النتيجة الجبائية -2
ا لدى  بإعادةبعد حتديد النتيجة احملاسبية، تلزم املؤسسة  اجلبائية اليت تقوم بفرض  اإلدارةالنظر فيها قبل التصريح 

 وأخرىتوفرت على شروط اخلصم  إذاجيب خصمها  أعباءهناك  أنالربح، حيث  حتقيقالضريبة عليها يف حالة 
يتم حتديد  أساسهاالنتيجة اجلبائية واليت على  إىلم استجابتها لتلك الشروط للوصول لعد إدماجها إعادةجيب 

  .3قيمة الضريبة املستحقة على املؤسسة
غري قابلة للخصم من اجل حتديد الربح اجلبائي الصايف،  روتتمثل يف العناص ):االدماجات(االستردادات  -أ

  .وم املماثلةسر قانون الضرائب املباشرة والوفق ما ينص عليه 
واليت جيب  اخلاضعة للضريبة اإليراداتاليت ال ميكن اعتبارها ضمن  اإليراداتوتتمثل يف  :الخصومات - ب

  .اخلاضع للضريبة الربحخصمها من 
  :وميكن تلخيص عناصر االسرتدادات واخلصومات يف الشكل التايل

  
  
  

                                                             
لد  ،)آليات وتعديالت(سبية نظرة الجبائي الجزائري للنتيجة المحاإميان خيلف، حممد طرشي، عزوز علي،  -1 جملة البحوث االقتصادية واملالية، ا

  .308، ص 2017، جامعة أم لبواقي، ديسمرب 02، العدد 04
االنتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية على ضوء الفروقات بين النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي مساعني عيسى،  -2

لد ، )راسة حالة تفصيليةمع د(الجزائري   . 100، ص 2019، جوان 02، العدد 05جملة الريادة القتصاديات االعمال، ا
.309، ص مرجع سابقإميان خيلف، حممد طرشي، عزوز علي،  -  3  
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 النتيجة الجبائيةمخطط االنتقال من النتيجة المحاسبية الى ): 1-3(الشكل رقم 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جملة البحوث  ،)آليات وتعديالت(نظرة الجبائي الجزائري للنتيجة المحاسبية إميان خيلف، حممد طرشي، عزوز علي، : املصدر
لد  .321، ص 2017، جامعة أم لبواقي، ديسمرب 02، العدد 04االقتصادية واملالية، ا   

 SCFحسب  النتيجة المحاسبية

  )االدماجات(االسرتدادات + 
Réintégrations 

  اخلصومات -
Dductions  

 ارات غري املخصصة مباشرة لالستغاللتكاليف العق

 حصص اهلدايا االشهارية غري قابلة للخصم

 حصص اإلشهار املايل والكفالة والرعاية غري قابلة للخصم

 مصاريف االستقبال غري قابلة للخصم

 االشرتاكات واهلبات غري قابلة للخصم

 الضرائب والرسوم غري قابلة للخصم

 )املؤجر(االهتالكات املتعلقة بعقود قرض االجيار قابلة للخصماملؤونات واالهتالكات غري 

 مصاريف البحث والتطوير غي قابلة للخصم

  االهتالكات غري قابلة للخصم واملتعلقة بعمليات
  )املستأجر(عقود قرض اإلجيار

 )املستأجر(االجيارات خارج املنتوجات املالية

 IBSالضريبة على ارباح الشركات

 مة غري قابلة للخصمخسائر القي

 اسرتدادات اخرى غري قابلة للخصم

  فوائض القيمة الناجتة عن التنازل عن األسهم والسندات املماثلة

  حواصل األسهم وحصص هيئات التوظيف اجلماعي
  للقيم املنقولة املسعرة يف البورصة 

املداخيل املتأتية من توزيع األرباح اليت سبق إخضاعها 
   اح الشركات اة املعفاة من ذلكللضريبة على ارب

 فائض القيمة الناتج عن التنازل عن عناصر االصول الثابتة

 )املؤجر(االجيارات خارج املتوجات املالية

 تكملة االهتالكات

 خصومات اخرى

  السابق العجز المالي

Deficit a antériéur 

 النتيجة الجبائية
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نتيجة حماسبية معدلة  إالهي  ن النتيجة اجلبائية واملمثلة يف الربح اخلاضع للضريبة ماأب نجمن خالل ماسبق نست
  :وفق ما ينص عليه القانون اجلبائي، و اليت حتدد وفق املعادلة التالية

   
  
  

  تطبيق النظام المحاسبي على النظام الجبائي الجزائري أثار: ثانيا
عند التعديل الضرييب لوجود بعد  إضافيةظهور عناصر  إىلرورة بالض أدىتطبيق النظام احملاسيب املايل  إن

والنظام اجلبائي اجلزائري، فكما تتطلب عملية حتديد الوعاء الضرييب )   IAS/IFRS(بني املعايري احملاسبية الدولية 
ا النظام احملاسيب املايل سواء على م تعديالت ستوى املفاهيم على النتيجة احملاسبية، فان التعديالت اليت جاء 
  .ثر جبائيأستكون هلا أو احملاسبة والتقييم 

ا إلذلك ف يف  واوفر ي أن اتاملؤسسو  املهنيني  على أوجبتالنظام احملاسيب املايل ن التطبيقات اليت جاء 
 تشكل املالحق معلومات ختص املقارنة بني كل من النتيجة احملاسبية والنتيجة اجلبائية اليت طوبالضباملالية  مقوائمه

جدول االنتقال من النتيجة احملاسبية  إعداد مهيالشركات، وهذا ما يوجب عل أرباحالقاعدة حلساب الضريبة على 
بسبب االختالف يف تقييم  الضرائب وإدارةاملؤسسات و  املهنيني أمامالنتيجة اجلبائية والذي يشكل عائقا  إىل

  . 1بائيبعض العناصر يف النظام احملاسيب املايل والنظام اجل
  :يف مايلي أساساوالعناصر اليت تشكل االختالف بني قواعد النظام احملاسيب املايل والقواعد اجلبائية ترتكز 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
، امللتقى الوطين لة لتكييفهآثار تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد على النظام الجبائي والجهود المبدو جاوحدو رضا، محدي جليلة إميان،  -1

   .05، ص 2013ماي  06-05واقع وأفاق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جامعة الوادي، يومي : حول

الخضومات - ردادات االست+ النتيجة الحاسبية = النتيجة الجبائية   
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  االختالف بين النظام المحاسبي المالي والقواعد الجبائية): 3-3(الجدول 
  القواعد الجبائية  النظام المحاسبي المالي  البيان

 اإلجياربتسجيل البيانات وفق عقود  يسمح  التمويل إيجارعقود 
تسجيل االهتالكات  إىل باإلضافة كأصل

  اخلاصة به

وهذا سوف يكون له  األصلمبلكية  إالال تعرتف 
  اثر واضح على الوعاء اخلاضع للضريبة

تشكل املصاريف النامجة عن صور البحث   مصاريف البحث والتطوير
تدرج يف احلسابات  أعباءملشروع داخلي 

تتحملها املؤسسة وال ميكن تثبيتها،  عندما
التطوير فتصنف ضمن مصاريف  أما

زيادة  إىلالتثبيتات املعنوية باعتبارها تؤدي 
املنافع االقتصادية وعليه ميكن توزيعها على 
  عدة سنوات حسب قسط االهتالك السنوي

رد  أعباءتعترب مصاريف البحث  قابلة للخصم 
قابلة  أعباءوير  حتملها، كما تعترب مصاريف التط

اللخصم وليست تثبيتات معنوية وعليه  ختصم  فإ
مرة واحدة وهذا ما يؤثر على الوعاء اخلاضع 

  للضريبة

اية الدورة املالية فان املؤسسة تقيم   طريقة التقييم يف 
  وإذاواخلصوم بالقيمة العادلة  األصولبعض 

كان هناك فرق بني هذه القيمة والقيمة 
عبء  أو كإيرادسجيله حماسبيا  يتم ت الدفرتية

رغم عدم حتققه وهذا ما يؤثر على الوعاء 
  الضرييب

تعتمد على طريقة وحيدة متمثلة يف طريقة 
التكلفة التارخيية وهذا ما يزيد من صعوبات 

  التقييممن صحة  التأكداجلبائية يف  اإلدارة

طرق االهتالك تعكس استهالك الكيان   االهتالك طريقة
 األصلتصادية اليت يدرها ذلك للمنافع االق

الطريقة اخلطية، الطريقة  و تتمثل يف
مع . اإلنتاجو طريقة وحدات  املتناقصة

 وإمكانيةمراعاة القيمة املتبقية املتوقعة 
   مراجعة خمطط االهتالك

تعتمد على الطريقة اخلطية والتناقصية واملتصاعدة 
غري  اإلنتاجطريقة االهتالك حسب وحدات  أما

تكلفة احليازة ،   أساسوذلك على  جبائيا معتمدة
  كما انه ال ميكن مراجعة خمطط االهتالك

الفوائد احملتملة مبناسبة احلصول على قرض    تكلفة االقتراض
تدمج يف  إنتاج أو إنشاء أو ءمن اجل اقتنا

  األصلتكلفة هذا 

بعني االعتبار يف حتديد تكلفة  أخدهاال يتم 
خنفض من الوعاء  وتعتربه مصاريف مالية األصل

  اخلاضع للضريبة
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 النقديةتقييم عناصر 
  األجنبيةالمحررة بالعمالت 

النامجة عن تقييم  اآلثاريسمح بتسجيل 
واحملررة  أشكاهلامبختلف  النقديةعناصر 

اية كل سنة مالية ضمن  أجنبيةبعملة  يف 
على  تقييمهاواتج ويتم ون أعباءحالتني 

ل به يف املعمو  األخريسعر الصرف  أساس
  ذلك التاريخ

اية  األعباءتسمح للمؤسسات بتسجيل  فقطفي 
حسب  النقديةكل دورة مالية ويتم تقييم عناصر 

سعر الصرف املعمول به عند تسجيلها يف امليزانية 
  حسب التكلفة التارخيية

مفهوم التكاليف املقرتضة  اليت  إىليستند   الضرائب المؤجلة
النتيجة حد كبري مندجمة يف  إىلتكون 
  احملاسبية

متتاز بالتحقيق الفعلي للتكاليف لكي تدمج يف 
النتيجة اخلاضعة للضريبة وبالتايل ليس للضرائب 

  ثر على الوعاء الضرييبأ أياملؤجلة 

ال ميكن تشكيل مؤونة لتكاليف مستقبلية   المؤونات
والصيانة الكربى  اإلصالح كأعمالمنتظرة  

ا لمؤسسة يف تعكس الوضعية املالية ل ال أل
  اية الدورة

والصيانة  اإلصالحتسمح بتكوين مؤونات 
حسب النظام احملاسيب املايل جيب الكربى ولكن 

  حذفها

االشركات على  أرباحتعاجل الضريبة على   الشركات أرباحالضريبة على   أ
عبء وتسجل حسب طبيعتها يف حسابات 

  .األعباء
تستبعد (النتيجة العادية  أساسحتسب على 

مث بعد طرح مبلغ ) لنتيجة االستثنائيةا
 إىلالضريبة تضاف النتيجة االستثنائية 

  النتيجة الصافية

اعتبار  الدولة  أي األرباحتعتربها مبثابة توزيع على 
شريك له احلق و هذا ما يربر تسجيلها يف 
حسابات النتائج وعدم تسجيلها يف حسابات 

  .األعباء
تيجة الن أساسحيسب مقدار الضريبة على 

نتيجة االستغالل ونتيجة خارج ( اإلمجالية
  .االستغالل

التوافق بين النظام المحاسبي المالي والقواعد  إشكالية عبد الكرمي مرزاقة،: الطالبة باالعتماد على إعدادمن : المصدر
  .51-44، ص ص 2014، ديسمرب 42جملة العلوم اإلنسانية، العدد الجبائية في الجزائر دراسة تحليلية، 
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  اإلجراءات والقواعد الجبائية المرافقة لتطبيق النظام المحاسبي المالي: المطلب الثالث
منذ تطبيق النظام احملاسيب املايل والسؤال مطروح عن كيفية تقريب العالقة بني القواعد احملاسبية واجلبائية، 

 الذي يتمثل يف التعبري الصادق عن النظام احملاسيب املايل أهدافكذا الكيفية اليت متكن من عدم تعارض و 
تسعى وزارة املالية  اإلطارويف هذا  .1القواعد اجلبائية اليت تتمثل يف التحصيل الضرييب وأهدافاملعلومات احملاسبية 

لس الوطين للمحاسبة وامل إعداديئة املشرفة على باعتبارها اهل ديرية العامة للضرائب مشروع القوانني اجلبائية وكذا ا
  .2النامجة عن تطبيق النظام احملاسيب املايل اآلثارالتقليل من  ألجلبدل الكثري من اجلهود  إىل

 ألحكامتكون مطابقة  حىتترمجت يف العديد من التعديالت للنظام اجلبائي مشلت عدة نصوص جبائية 
النتيجة اجلبائية فما يتعلق  إىلية احملاسبة املالية، السيما حتديد املعاجلات الالزمة عند املرور من النتيجة احملاسب

تقييم  إعادةالتمويلي،  اإلجيار، التسجيل احملاسيب لعقد اإلعداديةباالهتالكات واملؤونات، خصم املصاريف 
يف قانون املالية  أساسا ةاملتضمن، و متثل ذلك يف القوانني املعدلة واجلديدة األجلومتابعة العقود طويلة  األصول

  .20103وقانون املالية لسنة  2009التكميلي لسنة 
  2009التكميلي لسنة  المالية التعديالت التي جاء بها القانون أهم: أوال

يتضمن هذا  القانون عدة مواد قانونية تعكس اجلهود املبذولة من طرف الدولة لتكييف القواعد اجلبائية مع النظام 
  :احملاسيب املايل، واملتمثلة يف

   :األجل متابعة العقود طويلة -1
 تنفيذهاواليت ميتد  األجلحسب ما جاء يف نص املادة الرابعة من القانون السابق، فان تسجيل العقود طويلة 

 األعباءلدورات مالية خمتلفة واملتعلقة باجناز املواد واخلدمات، يتم وفقا لطريقة التسبيق واليت تسمح بتسجيل 
دف حتديد الربح اخلاضع للضريبةمتاشيا مع العمليات املتعلقة بالتسبي والنواتج   .4ق وذلك 

  
  

                                                             
جملة  ،2018جبائية لسنة مدى مواكبة المشرع الجبائي لقواعد النظام المحاسبي المالي على ضوء القوانين الحممد عمر بوزيد، أيوب جنار،  - 1

لد    .136، ص 2018، 02، العدد 03البحوث يف العلوم املالية واحملاسبية، ا
.67، ص مرجع سابقعوماري عائشة، بن الدين احممد،  - 2  

وتحقيق التنمية  مدى تكييف النظام الجبائي الجزائري مع الممارسة المحاسبية الجديدة لتمويل الميزانية العامة للدولةزالطو نعيمة،  -3
  .217، ص 2018، جوان 03جملة املنتدى للدراسات واألحباث االقتصادية، العدد  االقتصادية،

.218، ص المرجع السابق - 4  
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  :االهتالكات -2
املادة اخلامسة من نفس القانون فانه ميكن تقييد العناصر ذات القيمة املنخفضة اليت ال يتجاوز يف  حسب ما جاء

ا، كما يتم تسجيل الع كأعباءدج خارج الرسوم    30000مبلغها  ناصر قابلة للخصم من السنة املالية املتصلة 
  .1النقديةبالنسبة لقيمتها  األصولاليت يتم احلصول عليها بصورة جمانية يف 

  :المؤونات وخسائر القيمة -3
املشكلة لغرض مواجهة تكاليف او خسائر  األرصدة أنوفيما ينص باملؤونات فقد نصت نفس املادة السابقة على 

اجلارية، شريطة تقيدها يف  األحداثحدوثها بفعل قيم يف حساب املخزرنات او غري املبينة بوضوح واليت يتوقع 
ا يف كشف و حسابات السنة املالية    .2األرصدةتبيا

  :تغليب القاعدة الجبائية -4
حسب نص املادة السادسة من نفس القانون السابق فانه جيب على املؤسسات احرتام التعاريف املنصوص عليها 

ن إوعليه ف. 3عارضها مع القواعد اجلبائية املطبقة بالنسبة لوعاء الضريبةيف النظام احملاسيب املايل مع مراعاة عدم ت
لكن دون معارضة النصوص اجلبائية املعتمدة وبالتايل يف حالة اجلبائية مطالبة باحرتام النظام احملاسيب املايل  اإلدارة

  .4ةللقاعدة اجلبائي األولويةن إوجود نعارض ما بني القاعدتني احملاسبية اجلبائية ف
  :اإلعداديةخصم المصاريف  -5

املسجلة قبل بداية سريان النظام احملاسيب املايل من  األوليةختصم املصاريف : يتضمن نص املادة الثامنة مايلي
  .األويلالنتيجة اجلبائية وفق خمطط االمتصاص 

لة حماسبيا سابق قبل املسج األوليةانتقايل خصم املصاريف  أساسانطالقا من نص هذه املادة فانه يسمح وعلى 
 أنينص على ضرورة االمتصاص الفوري هلا حبيث ال جيب  األخرين هذا بداية سريان النظام احملاسيب املايل أل

  .5تظهر يف امليزانية
                                                             

.5، ص 2009يوليو  26، الصادرة يف 44، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - 1  
.المرجع السابق - 2  
.السابقالمرجع  - 3  
لد واقع النظام الضريبي الجزائري في ظل النظام المحاسبي المالي، مجلة دراسات جبائيةناصر مراد،  - 4 ، ص 2016،  01، العدد05، ا

63.   
نظام احملاسيب الدويل حول ال امللتقى ،المحاسبي المالي ومتطلبات تكييف النظام الجبائي الحاليتطبيق النظام  براق حممد، بوسبعني تسعديت، -5

 14-13يومي البليدة، جامعة سعد دحلب ، التحدي  ISAواملعايري الدولية للمراجعة  IAS/IFRSاملايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة
   .08ص، 2011ديسمرب 
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  :مصاريف البحث والتطوير -6
اخلاضع ة من نفس القانون فان مصاريف البحث والتطوير يف املؤسسة ختصم من الربح عبناءا على املادة التاس

استثمار  إعادةمن مبلغ هذا الربح يف حدود سقف يساوي مائة مليون دينار، شريطة  %10غاية  إىلللضريبة 
  .1هذا البحث إطاريف  خبصمهاملبلغ املرخص 

  :األصولتقييم  إعادة -7
ية سريان النظام تقييم التثبيتات عند تاريخ بدا إعادةمن  املتأيتوفقا للمادة العاشرة فانه يتم دمج فائض القيمة 

 املتأيتصصات االهتالكات خممخس سنوات، كما يتم ضم فائض  أقصاهجل أاحملاسيب املايل يف النتيجة اجلبائية يف 
  .2التقييم يف نتيجة السنة إعادةمن عمليات 

دا تقييم التثبيتات للنتيجة اجلبائية يشكل متدي إعادةلضم فائض القيمة الناتج عن  سنواتحتديد مدة مخس  إن
  .3للضريبة على فائض القيمة وذلك قصد ختفيف العبء اجلبائي عند تطبيق النظام احملاسيب املايل

  2010لسنة  الماليةالتعديالت التي جاء بها القانون  أهم :ثانيا
  :يتضمن هذا القانون جمموعة من املواد القانونية املتعلقة بالتكييف مع النظام احملاسيب املايل، من بينها

  :ومؤؤنات المؤسسات المالية اإليجارهتالك المتعلق بقرض اال -1
من قانون الضرائب املباشرة والرسوم  141املادة الثامنة من القانون السابق بعض التغيريات على املادة  أحدثت

اىل طريقة هذه املادة  أشارت إذتكييف القواعد اجلبائية مع مفاهيم النظام احملاسيب املايل،  إطاراملماثلة، وذلك يف 
اعلى  اإلجياراالهتالك املتعلقة بقرض  ، كما ميكن تطبيق االهتالك اإلجيارمدة عقد قرض  أساستلك على  أ

ال ينبغي مجع املؤونات املوجهة  بأنه، املسموح به يف نفس املادة املستأجر لألصلحسب مدة احلياة االقتصادية 
للمؤونات، كما  األخرى األشكالمع  األجلطويلة  أوض املتوسطة اخلاصة املتعلقة بعمليات القر  األخطارملواجهة 

تناول نص املادة تعديالت ملا جاء يف قانون املالية التكميلية السابق فيما تعلق بتحديد سقف اهتالك السيارات 
  .4دج 1000000دج اىل  800000السياحية من 

  
  

                                                             
.06 ،  ص2009يوليو  26الصادرة يف  ،44العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، - 1  

.المرجع السابق - 2  
. 63، مرجع سابق، ص ، واقع النظام الضريبي الجزائري في ظل النظام المحاسبي الماليناصر مراد - 3  
.219، ص مرجع سابقزالطو نعيمة،  - 4  
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  :اإلعانات -2
االستغالل واملوازنة احملصلة ضمن النتيجة الصافية  إعاناتدخل حسب نص املادة التاسعة من القانون السابق ت

  .1للسنة املالية لتحصيلها
تغيري يف تسرتجع بنفس وترية اهتالك  أيمل يدخل عليها  ألنهمشكل  أيالتجهيز ليس هناك  إلعاناتبالنسبة 

ام احملاسيب املايل، حيث انه االستغالل فهناك بعض التعارض مع النظ بإعانات، و يف ما يتعلق األصلياالستثمار 
 حىتبتاريخ حتصيلها،  اإلعانةلريبط تسجيل اىل السنة املالية املعنية بتدعيمها مت يواصل  اإلعانةتوجيه  إىليشري 
 أنبعني االعتبار يف املخطط اجلبائي، كما حيدد نص املادة السابقة تاريخ اعتمادها بتاريخ حتصيلها ما ميكن  تؤخذ

  . 2ختالالتحدوث ا إىليؤدي 
  :العجز المالي -3

ه يف حالة تسجيل  عجز يف سنة مالية ما فان العجز الزائد ينتقل أنتنص املادة العاشرة من نفس القانون على 
وقد ختفيض املدة من . تسجيل احلجز ةغاية السنة املالية الرابعة املوالية لسن إىلالسنوات املالية املوالية  إىلبالرتتيب 

  .3سنوات أربع إىلمخس 
  :األوليةخصم المصاريف  -4

تتم عملية االمتصاص  األويلتبعا ملخطط االمتصاص  األوليةنه ختصم املصاريف أتنص للمادة سالفة الذكر على 
مبعاجلة شبه حماسبية لكي ال تتحمل  األوليةحبيث ستعاجل املصاريف . من خالل التصريح اجلبائي السنوي املرافق

  .4األعباءل ك  األوىلالسنة املالية 
تكييف النظام اجلبائي اجلزائري مع النظام  إطارمن خالل النصوص القانونية السابقة واليت تدخل يف 

احملاسيب املايل، ميكن القول بان هذه النصوص التنظيمية تعترب دليال على رغبة الدولة ووعيها بضرورة تكييف 
هذه اجلهود تعترب غري كافية وتبقى هناك بعض القواعد  أن الإى النظام احملاسيب املايل، حمتو القواعد اجلبائية مع 

  :6، منها5باألساسطرح قواعد جديدة  أوواجبة التعديل والتوضيح  األخرىاجلبائية 

                                                             
.06، ص 2009ديسمرب  31، الصادرة يف 78، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - 1  
.10، ص مرجع سابق براق حممد، بوسبعني تسعديت، - 2  
. 06، مرجع سابق، ص 78، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - 3  
.220، ص مرجع سابقزالطو نعيمة،  - 4  
.المرجع السابق - 5  
.11-10ص ص مرجع سابق، جاوحدو رضا، محدي جليلة إميان،  - 6  
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يتوقع هنا السماح للمؤسسات بتطبيق  أنحبيث جيب  :المقبولة جبائيا وخصمها األعباءقواعد تسجيل  -أ
اقصر من مدة استعماله يف املؤسسة،  لألصلكون  مدة االستعمال االقتصادية   االهتالكات االستثنائية الناجتة عن

املقبولة  األعباءبعض هناك  .ألصوهلاالسماح للمؤسسات باختيار مدة االستعمال اليت تسمح  باهتالك سريع  أو
حماسبية  ةالشب التسجيالتيتم خصمها باستعمال  حبيثحماسبيا يف النتيجة احملاسبية، جبائيا وغري مسجلة 

)extra comptable ( واملراجعة ومصاريف البحث يف حالة اكتساب،  واإلصالحالتجديد  إعادةكمصاريف
  .اجلبائية مبتابعة معاجلتها لإلدارةجل السماح أيف الرزمة اجلبائية من  ووضعهاوجب وضعها يف جدول  األعباءهذه 

اليت  واألعباءبعض النواتج  بدمجع هنا السماح يتوق أنجيب  :قواعد تسجيل االعباء المقبولة محاسبيا - ب
اليت تعترب غري  كاألعباءبعني االعتبار،   تؤخذ أالتدخل ضمن النتيجة احملاسبية، لكن من الناحية اجلبائية ميكن 

 والنواتج اليت تتم من الفروع األعباءاملقبوضة،  األسهماجلبائية، نواتج الفروع من توزيعات  اإلدارةمربرة من طرف 
  .واملؤسسات املشرتكة

مراقبتها، يف  إمكانية أساستسجل االستثمارات حسب النظام اجلديد على : االستثمارات تسجيلقاعدة  -ج
بعني  األخذ اإلطارخذه بعني االعتبار، يفرتض يف هذا أل األصلملكية  حني تعتمد القاعدة اجلبائية على انتقال 
يف حساب االهتالكات يف حالة تسجيل فارق  تأخرحيدث  أنميكن  ألنه االعتبار هلذا الشرط من الناحية اجلبائية

ليس اثر على موارد  أيمراقبتها، ولكن يبقى جمموع االهتالكات كما هو  إمكانيةبني تاريخ انتقال امللكية وتاريخ 
  .اخلزينة اجلبائية

نص جبائي يسمح بالتقييم  رإصدايفرتض من الناحية العملية  :القيمة العادية أساسقاعدة التقييم على  -د
اجلبائية حول هذا العنصر ورمبا  اإلدارةهناك بعض التحفظ من طرف  اآلننه حلد أ إالالقيمة العادلة،  أساسعلى 

دد بتقلص   رأيهمحسب  األمريرجع هذا  ا  الضريبية بشكل كبري، وعليه فهي ال تعرتف بطريقة  اإليراداتكو
االختالف اليت  نقاطومن بني .املالية باألصولقررة لديها، خاصة فيما يتعلق حساب االهتالك بغري الطريقة امل

 األصولصر تقييم عنا: الزالت قائمة بني النظام اجلبائي والنظام احملاسيب املايل هو ما تعلق بالعناصر التالية
وحتويل احلقوق  واخلصوم بالقيمة العادلة، مصاريف البحث والتطوير، الضرائب املؤجلة، تكاليف االقرتاض،

  .1األجنبيةوالديون بالعملة 

                                                             
.221يمة، مرجع سابق، ص زالطة نع - 1  
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  آثار وتحديات تطبيق النظام المحاسبي المالي على مهنة المحاسب المعتمد: المبحث الثالث
إن تطبيق النظام احملاسيب املايل يعترب خطوة هامة حنو نبين اجلزائر للمعايري احملاسبة الدولية، هذا التطبيق 

وانب ذات العالقة باحملاسبة، وبدون شك انعكاسات مشلت خمتلف جوانب البيئة شكل تغيريا جذريا يف خمتلف اجل
  .مهنة احملاسب املعتمد ىاحملاسبية اجلزائرية مبا يف ذلك انعكاسات عل

من خالل هذا املبحث سنحاول التطرق إىل أثار تطبيق النظام احملاسيب املايل على مهنة احملاسب املعتمد  بعدها 
  . مهنة احملاسب املعتمد يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل ومتطلبات تحتدياالتطرق إىل 

  آثار تطبيق النظام المحاسبي المالي على مهنة المحاسب المعتمد: المطلب األول
ا اجلزائر، واليت متركزت حول تبين معايري احملاسبة الدولية  إن لإلصالحات احملاسبية اليت قامت 

IAS/IFRS النظام احملاسيب املايل  من خالل تطبيقSCF  انعكاسات وآثار مست عدة جوانب هلا عالقة
  :نلخص أهم تلك االنعكاسات فيمايليباحملاسبة منها مهنة احملاسب املعتمد، وميكن أن 

  أوالً على مستوى تنظيم مهنة المحاسب المعتمد
ا مع إلزامية تطبيق النظام احملاسيب املايل صدرت راسيم ختص تنظيم مهنة احملاسب عدة قوانني وم فتزامنً

نة احملاسب املعتمد لتواكب هذا همتنظيم  ، كاستجابة ملتطلبات إعادة01-10املعتمد أمهها صدور القانون 
مكن هذا القانون من إعادة تنظيم مهنة احملاسبة يف اجلزائر، يف حماولة من وزارة املالية  التحول اجلديد، فقد

والسعي حنو استقرار املهنة بعد  08- 91اليت ختلت عنها مبوجب القانون رقم  السرتجاع الكثري من الصالحيات
ا، حيث عرفت املنظمة الوطنية للخرباء  أن عرفت بعض الركود واالختالالت اليت مست مبصداقيتها ونوعية خدما

ة سريها وإيقاف احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين أزمة داخلية وعميقة متكررة أدت إىل عرقل
  .1مهامها والتفريق بني املهنتني

  :منها 01-98فقد وجهت عدة انتقادات للقانون 
 التكفل الكامل بضبط اهليئة ملهنة احملاسب يف غياب وصاية السلطات العمومية؛ 
 تلف يف مهامها ومصاحلها؛اجلمع يف تنظيم واحد لألصناف املهنية اليت خت 
 حملاسبية بدون أية رقابة من السلطات العمومية؛منح الرتاخيص ملمارسة املهام ا 

                                                             
  .57، ص مرجع سابقفريوز خويلدات،  - 1
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 غياب األحكام اخلاصة بالتكوين والرتبصات املهنية حملافظي احلسابات.  
  :أدت هذه النقائص إىل عدة انعكاسات على سري املنظمة والتكفل باملهنة نذكر منها

  إىل عدة سنوات، وتوقيت عدم منح االعتمادات بسبب املتابعة غري املنتظمة للطلبات اليت متتد بعضها
 الرتبصات التطبيقية؛

 اية الرتبص للخرباء احملاسبني ا ملرتبصني الذي يعكس تأطريهم غري الكايف يف نقص عدم منح شهادات 
 االستعداد ملمارسة املهنة؛

 بية غياب برنامج للتكوين والتأهيل يسمح للمهنيني بالتكيف مع التطور ومع تدويل املعايري والتقنيات احملاس
 واملالية؛

 سابات واليت تؤدي إىل ادات مهنية قدمية مل ختضع للتكيف مع املعايري الدولية لفحص احلاالعتماد على اجته
 رقابة غري صادقة وال متنح ضمانات كافية للمصداقية والصورة احلقيقية للوضعية املالية واملؤسسات املراقبة؛

 ب عدم استقرار هذه املؤسسة؛نقص عالقات التعاون مع املنظمات األجنبية بسب 
 لس الوطين للمحاسبة، حيث أنه مت إعادة النظر يف متثيل لعرقلة أشغال الضبط احملاسيب ا يت يشرف عليها ا

لس املنظمة يف هذا اجلهاز   .األعضاء السبع 

كورة سابقا ويف إطار االستجابة إلسرتاتيجية تطبيق النظام احملاسيب املايل ومن أجل معاجلة النقائص املذ 
دف إعادة امتالك السلطات  وضمانا لتأهيل املهنيني، قامت وزارة املالية بإصالح املهنة موضوع هذا القانون 

وإعادة تنظيم املهنة وممارسة الوصاية عليها، ورفع مستوى تكوين املهنيني  العمومية لصالحيات السلطة العامة
سبية الدولية، من أجل حتضريهم ملواجهة املنافسة مع انفتاح اخلدمات وحتسني مستوى معارفهم يف جمال املعايري احملا

املتعلق مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب  01-10ويف هذا الصدد جاء القانون  .1احملاسبية
  :2املعتمد فبموجب هذا القانون

 أصبح منح االعتماد ملمارسة املهنة من صالحيات وزير املالية؛ 
  النوعية املهنية والتقنية ألعمال اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين حتول إىل وزير مراقبة

 املالية؛
                                                             

  .58، صالمرجع السابق  - 1
، جملة االبتكار واقع مهنة التدقيق في الجزائر بين اإلصالحات المحاسبية المالية ومعايير التدقيق الدوليةإلياس،  صاحلزوهري جليلة،  - 2

  .91، ص2والتسويق، العدد
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  التكفل بتكوين احملاسبني املعتمدين من طرف املؤسسات التابعة لوزارة التكوين املهين، أما اخلرباء احملاسبني
  .تابعة لوزارة املالية بتكوينهموحمافظي احلسابات فتتكفل مؤسسة تعليم خمتصة 

املتعلقة مبهنة احملاسب املعتمد، واليت كان هلا أثر إجيايب يف توضيح  *توالت عملية إصدار التشريعات اكم
  .وشرح كيفيات وآليات تطبيق النظام احملاسيب املايل

ا ما مت حتديث مهامها كما متت إعادة اهليكلة للمنظمات املهنية املشرفة على مهنة احملاسب املعتمد، فمنه
ا مبا يتوافق ومتطلبات تطبيق النظام احملاسيب لس الوطين للمحاسبة،  واألدوار اليت تقوم  املايل واملتمثل يف ا

ا، فبموجب املرسوم التنفيذي رقم   24-11وأخرى متت جتزئتها إىل ثالث جمالس وطنية متعلقة باملهن املرتبطة 
لس الوطين للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سريه وحتدد املادة الثانية  مت 2011 جانفي 27املؤرخ يف  حتديد تشكيلة ا

لس، كما حتدد األعضاء الذين يشكلونه، إضافة إىل حتديد املهام املنوط  منه سلطة الوزير املكلف باملالية على ا
لس   .1ذا ا

لس كما تضمنت التعديالت اجلديدة يف مهنة احملاسبة تشكيل ثالث جم الس وطنية هلا عالقة مباشرة با
ا من أجل التحكم فيهاالوطين للمحاسبة وحتت رعاية وزارة املالي الس بتنظيم املهن املتعلقة   ة، وتعىن هذه ا

بعدما كانت هناك منظمة واحدة لألصناف . 2بشكل يتناسب مع التغيريات يف مهنة احملاسبة واملراجعة يف اجلزائر
   .تلف يف مهامها ومصاحلهااملهنية اليت خت

إال أن املهنة احملاسبية بقيت بعيدة عن وظيفة  01-10رغم اإلصالحات اهليكلية اليت أدخلها القانون 
ا وزارة املالية لنفسها باعتبارها اهليئة الوصية لتنظيم احملاسبة يف اجلزائر   .إصدار املعايري اليت احتفظت 

حات قد أخذت من املنظمات املهنية املشرفة على مهنة احملاسب كما جتدر اإلشارة إىل أن هذه اإلصال
املعتمد كل الصالحيات وجعلتها حتت الوصاية املباشرة لوزارة املالية، األمر الذي جيعلها ال تتمتع باالستقاللية 

                                                             
  .التشريعات يف املبحث الثالث من الفصل األول مت التطرق ألهم   *
  .10صمرجع سابق، براق حممد، قمان عمر،  -1
، أهمية اإلصالحات المتعلقة بمهنة التدقيق في اإلشراف والمراقبة في تجسيد تطبيق النظام المحاسبي الماليبراق حممد، قمان عمر،  -2

التحدي، كلية العلوم  (IAS)واملعايري الدولية للمراجعة  (IAS/IFRS) هة املعايري الدولية للمحاسبةامللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف مواج
  .10، ص2011ديسمرب  14- 13االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب، البليدة، اجلزائر، 
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جيابية هلذا ال يلغي اآلثار اإلالكاملة والذي ميكن القول أنه يتناقض وما تنادي به املعايري الدولية، لكن هذا 
  .اإلصالح على مهنة احملاسبة بشكل عام ومهنة احملاسب املعتمد بشكل خاص

ا ً   على مستوى الممارسة المحاسبية: ثاني

أن النظام احملاسيب املايل قد استحدث الكثري من األمور لتحاول معاجلة نقائص املخطط احملاسيب  ال شك
  :اسبية للمحاسبني املعتمدين واليت ميكن إجيار أمهها فيمايليالوطين واليت كان األثر يف تفعيل املمارسة احمل

  فقد ارتكز النظام احملاسيب على إطار مفاهيمي مستمد من املرجعية املفاهيمية للمعايري احملاسبية الدولية اهلادفة
قوائم املالية إىل حتقيق التوافق احملاسيب الدويل، فهذا اإلطار التصوري حيدد املبادئ والفروض وكيفية إعداد ال

، األعباء، والنواتج، باإلضافة إىل حتديد اخلصائص النوعية الواجب وإعطاء تعريف لكل من اخلصوم واألصول
 توفرها يف املعلومات احملاسبية األمر الذي جعل العمل احملاسيب أكثر دقة ووضوح؛

 املايل بعدة تطورات وتغيريات ميكن  أما اجلانب املتعلق بالتسجيل والتقييم احملاسيب فقد جاء النظام احملاسيب
 :تلخيص بعضها يف اجلدول التايل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  انعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على مهنة المحاسب المعتمد...............:....الفصل الثالث
 

180 
 

  PCNمقارنة بـ  SCFالتصورات التي جاء بها : ) 4-3(رقم الجدول   

  1975المخطط الوطني للمحاسبة   النظام المحاسبي المالي الجديد

  .لقيام املعنويةشهرة احملل تنشط ضمن ا  .تسجل ضمن األعباء (Goodwill)شهرة احملل 

كل نفقات البحث والتطوير تعترب كمصاريف استثمارية،   .نفقات التطوير تسجل ضمن القيم املعنوية
  .أي ضمن املصاريف اإلعدادية

 إهتالكاملصاريف اإلعدادية تسجل ضمن األعباء، ومدة 
  .سنة20األصل املعنوي ميكن أن ترتفع حىت 

ارات ويتم املصاريف اإلعدادية تسجل ضمن االستثم
 05إطفاؤها بعد ذلك، وأقصى مدة إلطفائها هي 

  سنوات

حتديده بعد  لألصول املعنوية يتم هتالكاملبلغ القابل لإل
  .طرح القيمة املتبقية بالنسبة لألصول املادية واملعنوية

ال يأخذ يف احلسبان القيمة الباقية  هتالكاملبلغ القابل لإل
  .لألصل املعنوي واملادي

ترتكز فقط على عوامل إقتصادية،  هتالكاإل مدد وطرق
  .ويعاد النظر فيها على األقل مرة واحدة يف السنة

تتأثر باعتبارات جبائية، وال ينص  هتالكمدد وطرق اإل
املخطط الوطين للمحاسبة أي إجراءات خبصوص 

  .أي غري مفروضة هتالكة وطريقة اإلمراجعة مد

األصول املادية  عندما يعاد تقييم أصل مادي فإن كل فئة
  .اليت ينتمي هلا األصل املعين يعاد تقييمها

ميكن للمؤسسات إجراء تعديالت على قيمها الثابتة يف 
  .إطار إعادة تقييم قانونية ألصوهلا الثابتة

تلك على فرتة  املصاريف امللحقة باالستثمارات املادية 
  .حياة ال تتجاوز تلك اخلاصة باألصل املرتبطة به

تلك بنفس املعدل املصاري ف امللحقة لثمن الشراء 
  .الذي يهتلك به قيمة االستثمار

املخزونات ال ميكن أن تقيم إال بطريقة الداخل أوالً 
أو بطريقة  First In First Out (FIFO)اخلارج أوالً 

  .التكلفة الوسطية املرجحة

توجد هناك ثالثة طرق لتقييم املخزونات فباإلضافة 
ريقة التكلفة الوسيطة املرجحة توجد وط FIFOلطريقة 
  .LIFOطريقة 

  :بالنسبة لإلعانات هناك طريقتان لتقدمي اإلعانات

التسجيل األويل لإلعانة يف النواتج املؤجلة واليت  -

مييز بني نوعني من اإلعانات هناك إعانات االستثمار 
) 14/ح( تسجل يف حساب خاص من األعباء اخلاصة

تلك بنفس املعدل مع االستثمار  باملبلغ احملصل و
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تسجل بعدها يف النواتج على أساس نظامي وعقالين 
  .حسب مدة منفعة األصل

وبالتايل تناقص القيمة احملاسبية لألصل مببلغ اإلعانة،  -
فإن املنتوج املرتبط باإلعانة يؤخر يف مدة االستعمال 

ا بتخفيض يف عبء االهتالك   .مرورً

ب النتيجة، وهناك إعانات املناسب باجلانب الدائن حلسا
االستغالل واليت تسجل يف النتيجة عندما حتصل عليها 

  .املؤسسة

األصول احملصل عليها بعقود اإلجيار التمويلي تقدم وفقا 
لطبيعتها وتقيد يف األصول والديون مببلغ يوافق أدىن قيمة 
بني القيمة العادلة لألصل املؤجر والقيمة احملينة لدفعات 

دنيا احملسوبة على أساس معدل ضمين يف عقد اإلجيار ال
  .الكراء

حسب املخطط فإن أي أصل ال يظهر يف حماسبة أي 
تاجر إال إذا كان هذا التاجر ميلك هذا األصل، وبالتايل 

تسجيل فعدم تسجيل األصل حماسبيا معناه عدم 
االهتالك، فاملخطط الوطين للمحاسبة مل يأخذ يف 

  .احلسبان القرض اإلجياري

املؤونات نالحظ بأن النظام اجلديد يقر بأن  صوصخب
امليزانية تعكس الوضعية املالية للمؤسسة يف تاريخ إقفال 
الدورة وليس الوضعية املالية املستقبلية، وهنا ال يسمح 
بتكوين مؤونات بتكاليف منتظرة مستقبال وهو احلال مع 

  .مؤونات الصيانة والتصليحات

يل كل املؤونات مبا فيها يسمح القانون اجلزائري بتشك
  .مؤونات للتصليحات الكربى والصيانة

يف اجلزائر، جملة اقتصاديات  (IAS/IFRS) متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحدكتوش عاشور،  :لمصدرا
  .258، ص 06،2009مشال إفريقيا، العدد

 29املؤرخ يف  35-75دد األمر كما امتد أثر تطبيق النظام احملاسيب املايل إىل خريطة احلسابات، فقد ح
واملتضمن املخطط احملاسيب الوطين، خريطة حسابات حتتوي على مثانية أصناف رئيسية حيتوي كل  1975أفريل 

الذي ينظم األعمال احملاسبية، إال أنه  صنف على عدد كبري من احلسابات، ورغم وجود قانون املخطط الوطين
لعمليات، هذا االختالف يرجع بالدرجة األوىل إىل تعدد احلسابات يوجد اختالف يف تسجيل بعض احلاالت وا

وقسم البعض إىل حسابات فرعية  احلساباتختصر بعض وغموض بعض التطبيقات، ولكن النظام احملاسيب املايل ا
ايري وبسط عمليات التسجيل، كما قام بتغيري أرقام احلسابات لتسهيل املمارسة احملاسبية من جهة وليتوافق مع املع
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ة من جهة أخرى، هذا التغيري يف أرقام احلسابات أدى بالضرورة إىل تغري حمتوى القوائم املالية وطرق احملاسبية الدولي
  .1التسجيل يف الدفاتر احملاسبية دون املساس مببدأ القيد املزدوج وبعض املبادئ األخرى

اسيب املايل من خالل اجلدول والنظام احملوميكن أن نلخص أهم الفروق بني حسابات املخطط احملاسيب الوطين 
  :التايل

  مقارنة بعض الحسابات في المخطط المحاسبي الوطني والنظام المحاسبي المالي): 5-3(الجدول رقم 
  نظام المحاسبة المالية الجديد  )1975(المخطط الوطني المحاسبي 

رقم 
رقم   اسم الحساب  الحساب

  اسم الحساب  الحساب

  رأس املال االجتماعي وأموال االستغالل  101  جتماعيرأس املال اال  10
  حساب االستغالل  118  رأس املال اخلاص  11
  عالوات رأس املال االجتماعي  103  حساب املستغل  119
  احتياطات  106  عالوات املسامهات  12
  االستثمارات إهتالك  28  احتياطات  13

  االستثمارات إهتالك  29
  )املعنوية(ملادية االستثمارات غري ا إهتالك  280
  االستثمارات املادية إهتالك  281
  مواد أولية ولوازم  31

  لوازم ومواد أخرى  32  مواد ولوازم  31
، مرجع سابق، ص في الجزائر (IAS/IFRS) متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحدوش عاشور، تك :المصدر

305.  

بعدما كانت  –ية القانون احملاسيب بالنسبة للقانون اجلبائي يفرض تطبيق النظام احملاسيب املايل استقاللكما 
 ينتج عنه الفصل بني احملاسبةوهذا بالطبع  -القواعد اجلبائية بإدماجاحملاسبة يف ظل املخطط احملاسيب الوطين مقيدة 

                                                             
  .304ع سابق، صيف اجلزائر، مرج (IAS/IFRS) متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحدكتوش عاشور،  - 1
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ا للقيود اجلبائية واجلباية، فإن التصرحيات اجلبائية ال ميكن إعدادها إال بعد معاجلة اجلداول املالية للمؤسسات ا عتبارً
  .1هناك تكامل بني اجلباية واحملاسبة على خالف النظام احملاسيب املايل

كما ميكن إضافة بعض االنعكاسات األخرى لتطبيق النظام احملاسيب املايل على مهنة احملاسب يف النقاط 
  :2التالية

 نات احملاسبية وإعداد القوائم املالية وعرض يتوافق مع الوسائل والربامج املعلوماتية اليت تسمح بتسجيل البيا
وثائق التسيري حسب النشاط، بأقل جهد وتكلفة، خاصة مع وجود دول متطورة سبقت اجلزائر يف تبين املعايري 
احملاسبية الدولية وتتوفر على أنظمة معلومات حماسبية متطورة متوافقة مع هذه املعايري وميكن االستفادة من 

ا؛  جتار
 وحترير أسواق املال هلما لتعاون بني مهين احملاسبة اجلزائريني والدوليني السيما األوروبيني، إذ أن العوملة تشجيع ا

دالالت ضمنية للمحاسبني واملدققني، وال جيب فقط أن يكونوا جمهزين للعمل يف هذه األسواق ولكن جيب 
اسبون مؤهلون للعمل على املستوى عليهم أيضا ضمان عملهم بكفاءة، كما تتطلب العوملة أن يكون احمل

 الدويل؛
  إيضاح املبادئ والقواعد اليت جيب أن تسري التطبيق احملاسيب السيما تسجيل املعامالت، تقييمها وإعداد القوائم

 ؛3املالية، والذي حيد من خماطر التدخل اإلداري والال إداري باملعاجلة اليدوية يف القواعد وكذا فحص احلسابات
 ل الدويل الذي يقرب املمارسة احملاسبية يف اجلزائر للتطبيق العاملي، والذي يسمح للمحاسبة بالسري اعتماد احل

 مع قاعدة تصورية ومبادئ أكثر تكيف مع اإلقتصاد اجلدد؛
  يقرتح النظام احملاسيب املايل حاوال تقنية للتسجيل احملاسيب للعمليات غري املعاجلة يف املخطط احملاسيب الوطين

 ؛4عمليات قرض اإلجيار منها

                                                             
، امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة إطاره العام، آثاره وانعكاسات تطبيقه: النظام المحاسبي المالي الجزائريعاشور كتوش،  - 1

لوم التسيري، جامعة سعد دحلب، التحدي، كلية العلوم االقتصادية وع: (IAS)واملعايري الدولية للمراجعة  (IAS/IFRS)املعايري الدولية للمحاسبة 
  .6، ص2011، ديسمرب 14-13البليدة، اجلزائر، 

، امللتقى الدويل األول حول النظام احملاسيب املايل اجلديد يف ظل متطلبات تكييف القواعد الجبائية مع النظام المحاسبي الماليعزوز علي،  -  2
  .6، ص2010جانفي  18-17بالوادي، اجلزائر،  معايري احملاسبة الدولية، جتارب وآفاق، املركز اجلامعي

، مركز الدراسات اإلقليمية، (SCF)ضمن النظام احملاسيب املايل اجلزائري  (IAS16)أم قورين حاج قويد، متطلبات تطبيق املعيار احملاسيب الدويل  - 3
  .10، ص)26(، 2دراسات إقليمية، 

  .11، صمرجع سابقسعيدي حيي، بن موقفي علي،  - 4
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  إن تأسيس معايري حماسبية دولية تلقى قبوال عاما على املستوى الدويل يؤدي إىل تأهيل حماسبني قادرين على
 ؛1العمل يف األسواق العربية وحىت الدولية

  ي من ، والذ2العاملية من شأنه فتح األسواق املنافسة على املستوى الدويلتبين وتطبيق املمارسات احملاسبية
 .شأنه رفع مؤهالت احملاسبني احملليني

  تحديات مهنة المحاسب المعتمد في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي: المطلب الثاني
اجلزائر للنظام احملاسيب املايل يعترب خطوة مهمة لتحقيق توافق بني املمارسات احملاسبية يف اجلزائر  إن تطبيق

أنه قد تواجه ممارسي مهنة احملاسبة بعض التحديات أثناء عملية التطبيق، من واملعايري الدولية للمحاسبية، غري 
  :بينها نذكر

  على مستوى التشريعات الخاصة بهذا النظام: أوالً 
  :3هناك عدم ترابط بعض التشريعات والقوانني مع تبين النظام احملاسيب املايل نذكر منها

  :التشريعات الضريبية -1
ا على قبول تطبيق النظام احملاسيب املايل وفرض االلتزام ينبغي أن تنص هذه التشريعا ت الضريبية املعمول 

الضريبية يف اجلزائر نظرا لتحفظ املديرية العامة ا يف العمل احملاسيب، وهذا ما ال يتوفر إىل حد اآلن يف التشريعات 
دد تقلص اإليرادات الضر  ا  ، )حسب رأيهم(يبية بشكل كبري للضرائب لتقدمي األصول بالقيمة العادلة لكو

حساب االهتالك (وعليه فإن مصاحل الضرائب ال تعرتف بطريقة حساب االهتالكات بغري الطريقة املقررة لديها 
ا ال تعرتف حبساب االهتالكات اليت ال )انطالقا من القيمة األصلية التارخيية ومبعدالت مقننة ، أضف إىل ذلك أ

  .م اقتناؤها يف إطار قرض اإلجيارما صتعود ملكيتها للمؤسسة، وإمن
  
  

                                                             
  .297، مرجع سابق، صفي الجزائر (IAS/IFRS)متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد كتوش عاشور،  - 1
، امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائريبودالل علي، مكيوي املولودة، ملريين مسية،  - 2

التحدي، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب،  (IAS)واملعايري الدولية للمراجعة  (IAS/IFRS) املعايري الدولية للمحاسبة
  .7، ص2011ديسمرب  14-13البليدة، اجلزائر، 

: ، امللتقى الدويل األول حولالمعايير المحاسبية الدولية والبيئة الجزائرية مقومات ومتطلبات التطبيقمزياين نور الدين، فروم حممد الصاحل،  -  3
يف ظل معايري احملاسبة الدولية، جتارب، تطبيقات وآفاق، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، املركز  NSCFالنظام احملاسيب املايل اجلديد 

  .12-11، ص ص 2010جانفي  18-17اجلامعي بالوادي، اجلزائر، 
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  :القانون التجاري -2
ينبغي أن ينسجم القانون التجاري مع تطبيق النظام احملاسيب املايل املستمد من املعايري الدولية للمحاسبة 

ا) 3/4(يتعارض معه، لكن جند القانون التجاري اجلزائري مازال يعترب أن أي مؤسسة تعدت  وال  من رأس ماهلا أ
يف حالة إفالس وجيب تصنيفها، يف حني أن النظام احملاسيب املايل يعترب أن رأس املال جمرد قيمة هامشية ناتج عن 
الفرق بني قيمة األصول واخلصوم وهذا الفرق يتغري من وقت آلخر، فاألهم أال تقع املؤسسة يف خطر العجز عن 

ا مزاولة نشاطها بشكل عادي ولو استه   .لكت رأس ماهلا االجتماعيالتسديد، وبإمكا
  :القوانين والنصوص المنظمة للعمل المحاسبي -3

احملدد لإلطار النظري للمحاسبة يف أي بلد يريد تطبيق معايري احملاسبة الدولية على  ينبغي أن ينص القانون
ولية ممكنا من أن هذا اإلطار النظري مع ما هو مقرر حسب هذه املعايري، ومن مث يصبح تطبيق معايري احملاسبة الد

املتضمن النظام احملاسيب  11-07الناحية العملية لوجود مرجعية نظرية عامة، لكن بالنسبة للجزائر فإن القانون 
ً املايل ال ينص صراحة على تبين معايري احملاسبة الدولية وإمنا مث اعتماد هذه املعايري    .ا فقطضمني

ال هو تأخر صدور بعض ويف هذا اإلطار يضاف إىل التحديات اليت تواجه ا حملاسب املعتمد يف هذا ا
النظام احملاسيب املايل  التشريعات، فاملالحظ أن تاريخ إصدار التعليمات اليت تقدم تفاصيل وشروحات حول تطبيق

تعليمات صدور مخسة  2011جاءت متأخرة بتاريخ دخول النظام احملاسيب املايل حيز التطبيق، إذ شهدت سنة 
العمل  اوبدؤه 2010، يف حني كان املهنيون قد أعدوا القوائم املالية لسنة 2011جوان  07 آخرها كان يف

  .2011والتسجيل لسنة 
سنة فبصدور هذه التعليمات املتأخرة واليت حتتاج إىل شروحات هي األخرى أجربوا على إعادة فتح 

  .1مثل القوانني اجلبائية غائبة ، أضف إىل ذلك أن القوانني التكميلية الداعمة لتطبيق هذا النظام2010
  على مستوى التأهيل العلمي والعملي: ثالثًا

إن احملاسب هو املعين بالدرجة األوىل بتطبيق النظام احملاسيب املايل لذلك كان البد من تأهيله علميا وعمليا 
ا على تطبيقه بشكل صحيح، ولكن جند الكثري من املهتمني يف اجلزائر ال يتوف رون على الكفاءات ليكون قادرً

، يرجع سببها إىل بطء تطوير مضامني التعليم احملاسيب يف اجلامعات ومراكز التكوين، فمازالت 2واملهارات املطلوبة
املقررات احملاسبية مل تتغري وطرق التدريس يغلب عليها تعليم احملاسبة على طريقة القواعد اليت تقوي االستذكار 

                                                             
  .262ص، مرجع سابقحممد مراد،  ايت - 1
  .10، صمرجع سابق مزياين نور الدين، فروم حممد الصاحل، - 2
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ا على حساب اإلبداع، وهذا يعود  أساًسا إىل غياب الوعي احملاسيب وشيوع النظرة الضيقة إىل احملاسبة على أ
  .1بذاتهتقنية وليست علما قائما 

  على مستوى اإلعالم: ثالثًا
لإلعالم دور هام يف توضيح حقيقة النظام احملاسيب املايل ونشر خمتلف احلقائق والدراسات لكي ال يساء 

ذا املوضوع من كل وسائل فهمه وال شك أن هذا الدور شبه غا ئب يف اجلزائر، فليس هناك اهتمام إعالمي 
من  )مت يف جامعة أو يف فندق... تقرير عن ملتقى أو يوم دراسي(اإلعالم، باستثناء تناول املوضوع يف شكل خرب 

ال للمختصني للتوضيح وتقدمي التحليل والنقاشات حوله   .2دون فسح ا
  :3اجه احملاسب املعتمد فيمايليوميكن إضافة حتديات أخرى تو 

  حتجر يف املؤسسات اإلقتصادية ولدى احملاسبني واخلرباء صعوبة التخلي على النظام القدمي الذي تأصل و
 ألكثر من ثالث عقود؛ واألكادمييني

 ملدة أكثر  تدرب احملاسبون واخلرباء على املخطط احملاسيب الوطين لسنوات عديدة وأتقنوه وهناك من عمل به
 سنة، فمن الصعب التحول إىل نظام جديد؛ 20ن م
 صعوبة تغيري الدهنيات من احملاسبة كقائمة حسابات إىل احملاسبة كتطبيق مع أهداف وقواعد واتفاقيات؛ 
 غياب البحوث والدراسات حول نظام احملاسبة املالية؛ 
 احملاسبة املالية نظام متطور  ضعف تكنولوجيا املعلومات واالتصال املستعملة لدى املهنيني باعتبار أن نظام

 .يعتمد على عناصر التكنولوجيا خاصة تكنولوجيا املعلومات واالتصال
  
  
  
  
  
  

                                                             
لة اجلزائرية للتنمية معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي في شركات المساهمة الجزائرية دراسة حالة والية بسكرةعمار بن عيشي،  - 1 ، ا

  .90، ص2014، ديسمرب 01االقتصادية، العدد
  .13، صمرجع سابقوم حممد الصاحل، مزياين نور الدين، فر  - 2
  .8صمرجع سابق، آيت حممد مراد، أحبري سفيان، - 3
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   مهنة المحاسب المعتمد في ظل تطبيق النظام المحاسبي الماليتطوير   متطلبات: المطلب الثالث
باحملاسبة واملؤسسات ومراكز مبتطلبات التطبيق هو ما ينبغي على املنظمات املهنية واهليئات املهنية  يقصد

لذلك  ،1التكوين املهين وغريها أن تقوم به من أجل تطبيق النظام احملاسيب املايل وما يرتبط به بشكل كفء وسليم
  .2البد من حتضري وتكييف البيئة احملاسبية مبا فيها مهنة احملاسبة، حىت ال تتعرض عملية التطبيق لصعوبات وعوائق

  :لبات مهنة احملاسب املعتمد الواجب توفرها لتحقيق التطبيق اجليد فيمايليوميكن إجياز أهم متط
  التأهيل العلمي والعملي: أوالً 

احملاسب هو املعين بالدرجة األوىل بتطبيق النظام احملاسيب املايل لذلك البد من تأهيله علميا وعمليا ليكون 
ا على تطبيقه بشكل صحيح، يف عامل سريع التغري، فاحمل اسب اليوم أصبح مطالبا مبهارات واسعة يف مبادين قادرً

اخل، وال يتسىن ذلك إال ...معينة مثل البنوك، شركات التأمني، صناديق التقاعد، الضرائب، تكنولوجيا املعلومات 
  :3من خالل
 ومهنيني يف جمال احملاسبة، والبد عقد دورات تدريبية وورشات عمل للمحاسبني مبشاركة خمتصني أكادمييني 

ا قليلة  من اإلشارة إىل الدور اهلام الذي تقوم به اهليئات املعنية يف عقد دورات تدريبية وتكوينية غري أ
 وينقصها العمق؛

  تضمني معايري احملاسبة الدولية يف املسار التكويين للمحاسبني املعتمدين من طرف املنظمة الوطنية
 أن يتحكم يف هذه املعايري؛للمحاسبني املعتمدين والبد ملن حيصل على الشهادة 

 كليات العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري يف اجلامعات واملعاهد ومراكز التكوين املهين لكي   تطوير مناهج
تتضمن تدريس معايري احملاسبة الدولية للطلبة خاصة ختصصي مالية وحماسبة، إضافة إىل إعادة النظر يف 

 .لذي تدرج فيهمقرات بعض املقاييس احملاسبية واملستوى ا
العملي  واإلتقانا أن تأهيل احملرتفني واملمارسني للمهنة يستدعي السعي إىل معرفة النظام احملاسيب املايل مك

أن تتكيف مع التغريات الوطنية والدولية من  إىل مهمة احملاسبة كطرف جيب للممارسات احملاسبة فيه، إضافة
ال ملنافسة املهنيني األجانب  عن طريق تشجيع التعاون اإلسرتاتيجي بني املهنيني اجلزائريني واحملرتفني خالل فتح ا

                                                             
  .10، صمرجع سابق مزياين نور الدين، فروم حممد الصاحل، - 1
  .8، صمرجع سابق بن موقفي علي، سعيدي حيي، - 2
  .10، صمرجع سابقمزياين نور الدين، فروم حممد الصاحل،  - 3
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األجانب وباالنضمام لربنامج التدريب يف االحتاد الدويل للمحاسبني مبا يسمح بتكوين خرباء حماسبني جزائريني 
  .1على املستوى الدويل

ا ً   تشريعات الناظمة لمهنة المحاسبة األنظمة وال: ثاني
والقوانني مع املتطلبات احمللية والدولية، مما يسهل تطبيق النظام احملاسيب املايل،  التشريعاتحتديث وتكييف 

وبالتايل فتعديل القانون التجاري سيكون له األثر الواضح على سري املمارسة احملاسبية خاصة فيما يتعلق بالتوفيق 
من زيادة فعالية استخدام احملاسبة كوسيلة إلثبات بني املعاجلة القانوين واملعاجلة احملاسبية للمعاملة مبا يسمح 

  .املعامالت
ا يف املمارسة احملاسبية، السيما  وكذلك تعديل التشريعات اجلبائية للقبول باملعايري وفرض تطبيقها وااللتزام 

ت االهتالك وتدهور حتديد املعاجلات الالزمة عند املرور من القيمة احملاسبية إىل النتيجة اجلبائية فيما يتعلق بتقنيا
ا املعاجلة احملاسبية  األصول التسجيل احملاسيب لعقد اإلجيار التمويلي والتقييم على أساس ً القيمة العادلة، وأخري

ذه األعباء اجلبائية على مستوى احملاسبة وعند  ا لالختالف بني تواريخ األخذ  للضرائب وخاصة املؤجلة منها نظرً
  .2يبةحتديد النتيجة اخلاضعة للضر 

  هيئة تتولى اإلشراف على وضع المعايير ضمن ثقافة محاسبية عريقة: ثالثًا
لس الوطين حيث تس ند هذه املهمة إىل هيئة غري حكومية يف الدول املتقدمة، بينما يف اجلزائر يتوالها ا

يني لى حساب املهنللمحاسبة الذي ليس له حرية املبادرة يف التشريع مبا أن جل أعضائه أو أغلبيتهم إداريون ع
لس على األقل لتنسيق عملية االهتمام باملعايري مبا جيري )22من أصل  09( ، وبالتايل جيب تفعيل دور هذا ا

لس ملختلف اإلشكاالت أو الصعوبات اليت 3عامليا تشوب بعض تطبيقات النظام ، مع ضرورة متابعة وإشراف ا
  .احملاسيب املايل

  

  

    

                                                             
  .10، صابقمرجع سبودالل علي،  - 1
  .9، صسابق المرجع - 2
  .9، صسابقال المرجع - 3
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  :خالصة

من خالل  انعكاسات تطبيق النظام احملاسيب املايل على مهنة احملاسب املعتمد إىلا الفصل تطرقنا يف هذ  
إعداد وعرض القوائم املالية يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل، فقد جاء هذا على  األولثالث مباحث، ركز 

اختيار الطرق احملاسبية عند بعض وعرض  املعايري احملاسبية وتأويلها و  إلعدادتصوري يشكل دليال  بإطار األخري
وقواعد  يف احلسابات ووضح شروط واإلدراجاملعامالت غري معاجلة مبوجبه، كما حدد النظام القواعد العامة للتقييم 

ا، مع حتديد  واألعباءواخلصوم  لألصول واإلدراجالتقييم  ا وطرق  أنواعوالنواتج ومكونا الكشوف املالية ومكونا
الذي دلل عدة صعوبات كان يعاين منها  األمروى علة مدونة حسابات تشكل اهليكل العام له، عرضها، كما احت

  .املعاجلة احملاسبية أثناءاملعتمد  احملاسب

من  األخريهذا  ةقانطال إن، النظام اجلبائي يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايلاملبحث الثاين فقد تناول  أما  
تلبية احتياجات املستثمرين من خالل عرض قوائم مالية  إىل أساسا تستندولية اليت مفاهيم معايري احملاسبة الد

 -كما كان سابقا–ز االهتمام لالعتبارات اجلبائية تعكس الصورة الصادقة للوضعية املايل للمؤسسة، دون الرتكي
 إعدادثر على عملية أي الذ األمرعدة اختالفات وفروقات بينه وبني النظام اجلبائي اجلزائري،  إحداث إىل أدى

الدولة بدلت اجلهود الالزمة لتقليل منها  من خالل جمموعة  أن إالل ممارسي املهنة، بالتصاريح اجلبائية من ق
يف قانون املالية  باألساساللبس على العديد من احلاالت العملية، واملتضمنة  أزالتالقوانني والتعليمات اليت 

  .2010لية لسنة وقانون املا 2009لتكميلي لسنة 

، آثار وحتديات تطبيق النظام احملاسيب املايل على مهنة احملاسب املعتمدفكان حول  األخرييف املبحث  أما  
فلتطبيق النظام احملاسيب املايل انعكاسات عديدة من بينها ما ارتبط مبهنة احملاسب املعتمد، سواء على مستوى 

فرض عدة حتديات تعدت التشريعات والقوانني اخلاصة بالنظام  األمرا، تنظيم هذه املهنة او املمارسة احملاسبية هل
السليم  للتطبيق األساسيةالعلمي والعملي للمحاسب املعتمد، واليت تعترب من املتطلبات  التأهيلضرورة  لتشمل

.والكفء هلذا النظام
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:تمهيد   

فصول تناولنا فيها خمتلف املفاهيم النظرية مبهنة  ةذه الدراسة تطرقنا إىل ثالثيف القسم النظري من ه
احملاسب املعتمد والنظام احملاسيب املايل كخطوة حنو تبين اجلزائر للمعايري احملاسبية الدولية، ليشمل الفصل الثالث 

  .تطبيق النظام احملاسيب املايل على مهنة احملاسب املعتمد تانعكاسا

 حتليلاملطروحة سنحاول من خالل هذا الفصل  اإلشكاليةعلى  واإلجابةالدراسة  عمبوضو  اإلملاموبغية 
تطبيق  عرفة واقع مهنة احملاسب املعتمد يف ظلملاالستبيان واملقابلة  أسلوبالدراسة امليدانية اليت اعتمدنا فيها 

   .متطلبات تطوير هذه املهنة من وجهة نظر احملاسبني املعتمدين ما هي و  ،النظام احملاسيب املايل

  :جل الوصول إىل هذا اهلدف سنتطرق يف هذا الفصل إىل املباحث التاليةأو من 

  اإلجراءات الميدانية للدراسة: المبحث األول                 
   عرض و تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها: نيالمبحث الثا                 
                                             متطلبات تطوير مهنة المحاسب  اختبار الفرضيات واستخالص  : الثالث  بحثالم       

  المعتمد
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  اإلجراءات الميدانية للدراسة: األولالمبحث  
ا املتبعة من أجل حتقيق أهداف سنتطرق يف هذا املبحث إىل توضيح اجلو   انب اخلاصة مبنهجية الدراسة وإجراءا

الدراسة، حيث سيتم وصف جمتمع الدراسة وعينتها، واملراحل املختلفة لتصميم أداة الدراسة اليت مت االعتماد 
الصدق عليها جلمع البيانات واملعلومات حول املوضوع، كم يتم أيضًا عرض جمريات التحكيم وطرق التحقق من 

  .والثبات، وكذا عرض خمتلف املعاجلات اإلحصائية املستخدمة لإلجابة على أسئلة الدراسة والتحقق من الفرضيات
  منهجية ومجتمع الدراسة: المطلب األول

  منهجية الدراسة: أوال
، اجلزائريف النظام احملاسيب املايل على مهنة احملاسب املعتمد   إصالحدف هذه الدراسة إىل حبث انعكاسات 

نهج الوصفي ولبلوغ هذا اهلدف فقد مت استخدام امل .من وجهة نظر احملاسبني املعتمدين تطويرهاوماهي متطلبات 
 االستبيان على مت االعتماد أما يف اجلانب امليداين من الدراسة فقد التحليلي  لعرض اخللفية النظرية للموضوع،

، حيث مت  توزيع استبيانات يف يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايلبغية التعرف على واقع مهنة احملاسب املعتمد 
شكلها النهائي بغرض مجع بيانات تفيد يف حل إشكالية البحث، حيث مت جتميعها ومن مث تفريغها وحتليلها 

 )Statistical Package for Social Science( باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

SPSS بربنامج ، واالستعانة أيضا20نسخة رقم الExcel دف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات  ،
كما مت االستعانة باملقابلة من خالل جمموعة من األسئلة   .ترمجت إىل نتائج وتوصيات تدعم موضوع الدراسة

عتمد يف ظل تطبيق مهنة احملاسب امل تطويرموجهة للمختصني، كان اهلدف منها حماولة التعرف على متطلبات 
  .النظام احملاسيب املايل

  البياناتجمع  مصادر :ثانيا
  :مها البيانات مصادر منأساسني على نوعني اعتمدنا  الدراسة  إلعداد هذه 

    :األولية المصادر-1
يف جلمع البيانات  األوليةاملصادر  إىلالدراسة والتحقق من صحة الفرضيات مت اللجوء  أهداف إىلللوصول 

  :اسة امليدانية  من خاللالدر 
 دف مجع البيانات الالزمة ملوضوع الدراسة، واليت سنتطرق    إعدادهمت  :االستبيان بالتفصيل  هلا  وتوزيعه 

 .الحقا
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 بغية التعمق أكثر يف موضوع الدراسة قمنا بإجراء سلسلة من املقابالت للحصول على بيانات حول  :المقابلة
 ءملعتمد يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل، حيث حاولنا استقصامهنة احملاسب ا تطويرمتطلبات 

ختلف األطراف الفاعلة يف امليدان احملاسيب سواء كانوا حماسبني معتمدين ذوي ملواستخالص وجهات النظر 
      .مهتمني كثريا مبجال اإلصالح احملاسيب و مهنة احملاسبة يف اجلزائر كادميينيأخربة عالية أو 

  :ر الثانويةالمصاد -2
تعترب خطوة البحث يف املصادر الثانوية غري املباشرة خطوة أساسية جلمع بيانات الدراسة قبل انطالقها وتستمر 
معها، وذلك ملعاجلة اإلطار النظري للدراسة كما ميكنها املساعدة يف إعداد اجلزء التطبيقي هلا، وهي جمموع 

تم بامليدان   :احملاسيب، واليت تعددت لتشمل كل من مصادر البيانات والوثائق اليت 
 البحوث والدراسات اليت هلا عالقة بالدراسة؛ 
 كتب ودوريات ومقاالت تناولت عناصر الدراسة؛ 
 والدولية؛ منها واملنظمات املهنية الوطنية تالتقارير الصادرة عن اهليئا 
 النصوص و التشريعات املتضمنة يف اجلرائد الرمسية اجلزائرية .  
  جتمع الدراسة و عينتهام: الثاث

يتكون جمتمع الدراسة من خمتلف احملاسبني املعتمدين يف اجلنوب الشرقي للجزائر املسجلني يف املنظمة 
لس بناءا على  حماسب معتمد 123والذي بلغ عددهم  الوطنية للمحاسبني املعتمدين القوائم املنشورة  من قبل ا

خرباء  إىل مجع وجهات نظر متعددة مث توسيع جمتمع الدراسة و سعيا وراء. 2018 الوطين للمحاسبة لسنة
حماسبني و حمافظي احلسابات املسجلني على التوايل يف املصف الوطين للخرباء احلاسبني والغرفة الوطنية حملافظي 

ينة خارج كما مت توزيع االستبيان على بعض أفراد الع،مهتمني  مبجال احملاسبة  كادميينيأإىل  باإلضافةاحلسابات، 
  .نظرا لعدم إمكانية الوصول إىل كل أفراد العينة يف املنطقة احملددة حدود جمتمع الدراسة

أما خبصوص عينة الدراسة فقد حاولنا الوصول إىل كل أفراد جمتمع الدراسة من فئة احملاسبني املعتمدين،   
م أو بإرسال االستبيان االلكرتوين هل م يف شكل رسائل الكرتونية، كما اشتملت سواء من خالل االتصال املباشر 

، نسخ وتوزيع بإعدادقد قمنا و مهتمني بامليدان احملاسيب،  أكادميينيالعينة خرباء حماسبيني، حمافظي حسابات و 
رسالة الكرتونية حتتوي االستبيان  300من  أكثر بإرسالعينة الدراسة، كما قمنا  أفراداستمارة عادية على  90

استمارة، إال أننا اسرتجعنا فقط  390لربيد االلكرتوين ألفراد العينة ليصل عدد االستمارات املوزعة يف اااللكرتوين 
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استمارة  64استمارة عادية و  73املوزعة، منها  تاالستمارا إمجايلمن  %35.13استمارة ما نسبته   137
  إعادةاستمارات الكرتونية رغم غلبها أ، %64.87ما ميثل  ااسرتجاعهالباقي فلم نتمكن من  أماالكرتونية، 

منها لعدم صالحيتها، ليصبح العدد  أربعة إلغاءمن مرة وبعد تفحصنا لالستمارات املسرتجعة مت  أكثر إرساهلا
 االستمارات املوزعة إمجايلمن  %34.10ا يعادل م أياستمارة  133لالستمارات الصاحلة لالستعمال  اإلمجايل

  .ذلكواجلدول التايل يلخص 
  :االستبيانات اإلحصائيات الخاصة باستمار ):1-4(دول الج

  النسبة  المجموع  االستبيان االلكتروني  االستبيان العادي  البيان
  %100 390  300  90  عدد االستمارات الموزعة

  %35.13  137  64  73  االستمارات المسترجعة عدد

  %64.87  253  236  17  مسترجعةالغير  االستماراتعدد 

  %1.02  4  0  4  الملغاةعدد االستمارات 

  %34.10  133  64  69  عدد االستمارات المقبولة

  .من إعداد الطالبة اعتمادا عن نتائج االستبيان: المصدر
  حدود الدراسة :رابعا

  :ذه الدراسة فيما يليتتمثل حدود ه
اسا بتحديد باإلجابة  على املوضوع النظري للدراسة واملرتبط أسمت هذه الدراسة تاه: الحدود الموضوعية -1

  .انعكاسات تطبيق النظام احملاسيب املايل على مهنة احملاسب املعتمد و متطلبات تطوير هذه املهنة يف اجلزائر
تعدت الدراسة املناطق اجلغرافية للجنوب الشرقي للجزائر لتمتد ملناطق أخرى : الحدود المكانية والبشرية -2

ا بشكل أساسي مع إضافة  ، لتحديد أراء...مثل مستغامن، مسيلة، االغواط ووجهات نظر احملاسبني املعتمدين 
م وكذا األكادمييني املهتمني باحملاسبة   .أراء بعض اخلرباء احملاسبني، حمافظي احلسابات املسجلني يف اهليئات املعنية 

إىل  2019عام  مثانية أشهر ابتداءا من شهر ديسمرب منالدراسة امليدانية حوايل  استغرقت: الحدود الزمنية -3
  .2019غاية شهر جويلية من عام 
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  متغيرات الدراسة :خامسا
النظام احملاسيب املايل أما  املتغري التابع فهو تطبيق  على متغريين للدراسة ومها املتغري املستقل املتمثل يف االعتماد مت

  ).04(، وذلك موضح يف اجلدول رقم يف اجلزائر مهنة احملاسب املعتمد إصالح
  متغيرات الدراسة): 2-4(دول رقم الج

  االسم  المتغير

  المحاسبي المالي لنظاماتطبيق   المتغير المستقل
  في الجزائر مهنة المحاسب المعتمد إصالح  المتغير التابع

  من إعداد الطالبة: المصدر            
  :الدراسة يف الشكل التايلمنوذج  وللتوضيح أكثر ميكن إدراج 

  الدراسة نموذج: )1-4(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من إعداد الطالبة : المصدر
  

  المتغير التابع المتغير المستقل

ي في تطبيق النظام المحاسبي المال
كخطوة نحو التوافق مع ( الجزائر 

)المعايير المحاسبية الدولية  

إصالح مهنة المحاسب المعتمد 
 في الجزائر

 SCFواقع مهنة المحاسب المعتمد في ظل تطبيق 

 تنظيم مهنة المحاسب المعتمد؛ 
 الممارسة المحاسبية للمحاسب المعتمد؛ 

 التحديات التي تواجه المهنة. 

تطوير مهنة المحاسب  متطلبات
  المعتمد  من حيث التنظيم والممارسة

 دراسة

 الوصول

 تحقيق

 انعكاسات
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  واألساليب اإلحصائية المستخدمة فيها  الدراسة  أدوات: المطلب الثاني
  الدراسة تاو أد: أوال

 فقد انصب من خالل طبيعة الدراسة وطبيعة البيانات واملعلومات املراد احلصول عليها من أفراد عينة الدراسة
  :االهتمام على

 : الستبيانا -1
 حيث متثل األداة الرئيسية اليت مت االعتماد عليها حبيث مت تصميمه بغرض مجع البيانات األولية من أفراد العينة

، وقد مت االعتماد يف تصميم االستبيان على ملعرفة واقع مهنة احملاسب املعتمد يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل
، ولقد تضمنت االستمارة بعض التعديالت مبا يتالءم وفرضيات الدراسة إجراءمع  عدد من الدراسات السابقة

أسئلة مفتوحة للحصول على أكرب قدر ممكن من البيانات كذا فقرات وأسئلة مغلقة لتحديد أراء أفراد العينة و 
  .والوقوف أكثر على وجهات نظر أفراد العينة

من سالمة بناء  تأكدنالتحكيمه، بغية  اإلحصاءحملاسبة و املختصني يف جمال ا األساتذةاالستعانة بعدد من  مت مث 
، ولقد كانت هذه اخلطوة مفيدة جدا لنا إذ مكنتنا من تعديله بعد األخذ بعني االعتبار خمتلف االستمارة

  .مالحظات وتوجيهات األساتذة احملكمني
وحث أفراد العينة على اإلجابة تضمنت عنوان الدراسة وأهدافها، )  ديباجة(تقدمي  االستمارة علىاشتملت  وقد

  : تقسيمه إىلمث وإحاطتهم  بأن البيانات املتحصل عليها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي،
املهنة، الشهادة /الوظيفة :"فقرات ختص مخس علىتوي البيانات الوظيفية لعينة الدراسة حت :البيانات الوظيفية

  .و سؤال خيص التكوين يف جمال النظام احملاسيب املايلالعلمية، الشهادة املهنية، سنوات اخلربة 
  تنظيم مهنة احملاسب املعتمد يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلزائري :األولالمحور 

  :كمايلي  أبعاد ويتكون من ثالثة 
  مدى كفاية القوانين والتشريعات المنظمة لمهنة المحاسب المعتمد ألداء مهامه بفعالية  

  .فقرات وسؤال 6ى حتتوي عل
 الهيئات المشرفة على مهنة المحاسب المعتمد في الجزائر ودورها في أدائه لمهامه  

  .فقرا وسؤال 8حتتوي على 
  تعليم وتكوين المحاسبين المعتمدين وتوافقه مع متطلبات تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري  

      .فقرات وسؤال 7حتتوي على 
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في تسهيل مزاولة مهنة المحاسب  النظام المحاسبي المالي الجزائريساهمة  تطبيق مدى م: نيالمحور الثا
  .أسئلة 4فقرة و  12ويتكون من المعتمد 
التحديات التي تواجه مهنة المحاسب المعتمد في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي : الثالثالمحور 

  .فقرات 8ويتكون من  الجزائري 
 أفرادجاءت مرحلة توزيعه على ) 01(بشكله النهائي كما هو موضح يف امللحق رقم  االستبيان إعدادمت  أنبعد 

  .االلكرتوينالعينة ما بني االستبيان العادي واالستبيان 
بالنسبة لالستبيان العادي فقد قمنا بتوزيعه ونشره باالعتماد على عدة طرق قصد الوصول إىل أكرب قدر ممكن من 

  :اإلجابات، منها
 و تسليم االستمارة هلم؛ أكادميينيباشر بأفراد العينة سواءا كانوا مهنيني أو االتصال امل 
 إيداع االستمارات لدى أمانة بعض مكاتب احملاسبة؛ 
 االستعانة باملشرف و بعض األساتذة والزمالء لتوزيع االستمارات. 

  :و اليت تراوحت بني اإلجاباتمجع  أساليبوبتعدد طرق توزيع االستمارات تنوعت 
  مع الفرد املبحوث؛ األولاللقاء  أثناء اإلجابةاحلصول على 
 ؛اإلجابةاالتصال بالفرد املبحوث الستالم  إعادة 
 ؛اإلجاباتاالتصال مبكاتب احملاسبة الستالم  إعادة 
  للتسليم اإلجابات لناوالزمالء الذين ساعدونا سابقا  باألساتذةاالتصال. 

  :على أساساونشره  باالعتماد  توزيعه متخبصوص االستبيان االلكرتوين فقد  أما
  ؛اإلجابةاالتصال املباشر بالفرد املبحوث وتزويده برابط االستبيان االلكرتوين مع حثه على 
 موعة  اإلجابةالكرتونية حتتوي على رابط االستبيان االلكرتوين مع تقدمي حيثهم على رسائل  إرسال عليه 

 ؛االلكرتوينانني بريدهم لنا عنو  أتيحالعينة  والذين  أفرادمن 
 نشر رابط االستبيان االلكرتوين يف بعض املواقع اليت جتمع املهتمني باحملاسبة؛ 
 لزمالئهم إرسالهوالزمالء لنشر رابط االستبيان و  األساتذةعض باالستعانة ب. 

عد الضغط على أيقونة وبعد مأل االستبيان االلكرتوين من قبل األفراد املرسل إليهم، يتم إرسال اإلجابة مباشرة ب
  .ألننا استخدمنا هذه األداة يف إعداد االستبيان االلكرتوين google driveاإلرسال لتصل اإلجابة لنا وحتفظ يف 
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 أصعبالعينة املطلوب خاصة من فئة احملاسبني املعتمدين كانت من  حجم إىلوالوصول  اإلجاباتعملية مجع  إن
  :جع إىل األسباب التاليةوالذي ير  ما واجهنا يف هذه الدراسة 

 م؛  التجاوب السليب لبعض أفراد العينة رغم االتصال املتكرر 
 صعب من االتصال  الذي انتشار أفراد العينة يف مناطق جغرافية  خمتلفة و مواقع بعيدة عن بعضها األمر

 ؛)لعدم تواجدهم يف املكاتب عند احلضور عندهم( م ألكثر من مرة
 لس الوطين للمحاسبة غلب أرقام اهلاتف اأ خلاصة مبكاتب احملاسبني املعتمدين و احململة من موقع ا

 ؛، للحصول على مواعيد حمددةخاطئة
 و نفس الشيء بالنسبة لربيدهم االلكرتوين. 

باعتبارها مصدر هام –ا بإجراء سلسلة من املقابالت الرمسية غري الرمسية نتدعيما لألداة السابقة قم :المقابلة -2
متحور احلوار فيها حول املتطلبات الالزمة لتطوير مهنة احملاسب املعتمد يف ظل  -سي للحصول على املعلوماتورئي

تطبيق النظام احملاسيب املايل، سواء من جانبها التنظيمي أو من جانب تفعيل ممارستها املهنية، مرورا بتقييم واقع 
ال قمنا مبحاورة خمتلف وسعيا منا للوصول إىل استخالص أهم اآلرا .هذه املهنة ء و وجهات النظر يف هذا ا

  . كادميينيأو األطراف الفاعلة يف امليدان احملاسيب من مهنيني 
  اإلحصائية المستخدمة في الدراسةاألساليب : ثانيا

ائية باستخدام احلزمة اإلحص الدراسة قد جرت معاجلة البيانات املتحصل عليها من االستبيان املوزع على أفراد عينة
ا، فقد قمنا بتفريغ (SPSS)للعلوم االجتماعي دف حتقيق أهداف الدراسة واإلجابة على تساؤال ، وذلك 

، وذلك باستخدام االختبارات اإلحصائية 20اإلصدار  (SPSS)وحتليل االستبيان من خالل الربنامج اإلحصائي
  :التالية
 راسة النسبية الستجابات أفراد عينة الدراسة لتحديد أمهية الد: المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري

 .اجتاه حماور و أبعاد الدراسة
 ذلك لوصف اخلصائص الشخصية والوظيفية ألفراد العينة: التكرارات والنسب المئوية.  
 اختبار ألفا كرونباخ )Cronbach’s Alpha:( ملعرفة ثبات فقرات االستبيان.  
 معامل ارتباط بيرسون )Pearson Correlation Coefficient:(لقياس صدق الفقرات.  
 سمرنوف - روفاختباركولومج)Sample K-S -1( : أم ال البيانات للتوزيع الطبيعيهل ملعرفة. 
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  اختبار كاي تربيعChi-Square Test :الختبار فرضيات الدراسة.  
مـن أكثــر حيث يعتـرب هـذا املقيـاس ) Likert( وقد كانت إجابات كل فقرة وفق مقياس ليكارت اخلماسي 

ــه أو عــدم موافقتـه علــى خيــارات حمــددة  املقــاييس شـيوعا حبيــث يطلــب فيـه مــن املبحــوث أن حيــدد درجـة موافقت
املبحوث إىل اختيار واحد منها وهي مخسـة فيها وهذا املقياس مكون غالبا من مخسة خيارات متدرجة يشري 

حيث مت حتديد جمال املتوسط احلسايب من خالل حساب  )3-4(قم ر كما هو موضح يف اجلدول خيـارات  
املدى، أي أنه مت وضع مقياس ترتييب هلذه األرقام إلعطاء الوسط احلسايب مدلوال باستخدام املقياس الرتتييب، 

  :كما هو موضح يف اجلدول اآليت. وذلك لالستفادة منها فيما بعد عند حتليل النتائج
  ضح مقياس ليكارت الخماسييو ) :3-4(الجدول رقم   

غير موافق   التصنيف
  بشدة

  موافق بشدة  موافق  محايد  غير مرافق

  5  4  3  2  1  النقاط

  5-4.2  4.19-3.4  3.39- 2.60  2.59-1.8  1.79- 1  الدرجة

واستنادا إىل ذلك فإن قيم املتوسطات احلسابية اليت توصلت إليها الدراسة سيتم التعامل معها لتفسري البيانات 
  :ستوى األمهية وذلك على النحو التايلحسب م

  مقياس التحليل :) 4- 4(الجدول رقم
  مرتفع                                                 متوسط                                      منخفض

  2,33-1                                       3,66-2,34فأكثر                             3,67
  عدد املستويات  ) /احلد األدىن -احلد األعلى(= طول الفئة   :أساسذا املقياس على حيث مت اعتماد ه

  1.33=  4/3= 3) /1 - 5(= طول الفئة: أي
ويعين موافقة عالية (فيكون مستوى مرتفعا 3.67ا كانت قيمة املتوسط احلسايب للفقرات أكرب من ذوبناءًا عليه فإ
،وإذا   3.66-2.34أما إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من )على العبارة ألفراد العينة فيكون املستوى متوسطًا

  .فيكون املستوى منخفض 2.33أقل من  -1كان املتوسط احلسايب من
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  صدق وثبات االستبيان: المطلب الثالث
بقياس صدق االستبيان  ، وقد قمناتقيس فقرات االستبيان ملا وضعت لقياسه أنالدراسة هو  أداةيقصد بصدق 

أما ثبات . صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيانو ) صدق احملكمني(الصدق الظاهري لالستبيان : من خالل
ا تعطي نفس النتيجة لو مت إعادة توزيع االستبيان أكثر من مرة حتت نفس الظروف  االستبيان فيقصد به أ

  .وعدم تغريها بشكل كبري والشروط، مبعين االستقرار يف نتائج االستبيان
  صدق االستبيان: أوال
  :الصدق الظاهري-1

اليت مت  ،كأداة جلمع البيانات الالزمة للدراسة احلالية و للتأكد من مدى صدق وصالحية استمارة االستبيان 
وجهات نظرهم  ألخذ ،من ذوي اخلربة واالختصاص احملكمني األساتذة جمموعةمث عرضها على  ،ارهاياخت
 أوللمحور  تهامدى مالءمو  سالمة ودقة صياغة فقرات االستبيان يف تعديله والتحقق من أرائهمستفادة من واال

مت إعداد بعد اسرتجاعها و  ومدى مشول االستبيان ملشكل الدراسة و الوصول إىل أهدافها ،إليهالبعد الذي تنتمي 
  .حظات املقدمةاإلستبانة بشكلها النهائي بعد األخذ بعني االعتبار خمتلف املال

االستبيان  الداخلي لفقرات االتساقيتم قياس صدق  :قياس صدق  االتساق الداخلي لفقرات االستبيان -2
  .باستخدام معامل االرتباط بريسون بني كل فقرة واملعدل الكلي للمجال التابع له

ي ظل تطبيق النظام تنظيم مهنة المحاسب المعتمد ف: قياس االتساق الداخلي لفقرات المحور األول -أ
  المحاسبي المالي الجزائري

مدى كفاية القوانين والتشريعات  :المحور األول البعد األول من قياس االتساق الداخلي لفقرات -
 المنظمة لمهنة المحاسب المعتمد ألداء مهامه بفعالية

 
 
 
 
 

                                                             
).03(انظر امللحق رقم  -   
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  راتهلفقجة الكلية والدر  األول البعدكل فقرة من فقرات معامالت االرتباط بين  : )5-4(الجدول 
  مستوى الداللة  عامل االرتباطم  الفقرات

النصوص و التشريعات  التنظيمية  الصادرة حاليا كافية لتوضيح التطبيق السليم للنظام 
  احملاسيب املايل

.665**0  0.000 

خيدم مصاحل مهنة احملاسبة عموما ومهنة احملاسب املعتمد  01-10ما جاء به القانون 
  خصوصا

.561**0  .0000  

  0000.  0**587.     صدور التشريعات املوضحة له  و  SCF هناك توافق بني إلزامية تطبيق 

 حيتاج احملاسب املعتمد أحيانا إىل توضيح لبعض القوانني والتشريعات املتعلقة ب 
SCF 

0.403**  .0000  

تطبيق بالوضوح عند ...) الضريبية، التجارية، االجتماعية( تتسم التشريعات األخرى 
   النظام احملاسيب املايل

0.528**  .0000  

  0000.  0**755.  سامهت القوانني والتشريعات الصادرة يف تسهيل مهام احملاسب املعتمد

  )04(انظر المحلق رقم .SPSSالطالبة باالعتماد على مخرجات  إعدادمن : المصدر
الهيئات المشرفة على مهنة المحاسب  :المحور األول البعد الثاني من قياس االتساق الداخلي لفقرات -

  المعتمد في الجزائر ودورها في أدائه لمهامه
  كل فقرة من فقرات البعد الثاني والدرجة الكلية لفقراتهمعامالت االرتباط بين  : )6-4(الجدول 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرات
لس الوطين للمحاسب ة يف عملية اإلصالحات تتسم اإلسرتاتيجية املتبعة من قبل ا

  بالفعالية
.573**0  0.000  

لس الوطين للمحاسبة كافية للتطبيق السليم  من  SCF اجلهود املبذولة من قبل ا
  قبل احملاسب املعتمد

0.418** 0.000  

  SCF .1350  .0000 كان هناك تغييب للمهنيني واألكادمييني عند إصدار 

  SCF  .532**0  0.000 وطنية أمر فعال لتطبيق إعادة هيكلة املنظمة إىل ثالث هيئات 

  0000.  0**632.  إعادة تنظيم مهنة احملاسب املعتمد ساهم يف تسهيل أداء مهامه 

  0000.  0**532.  وضع مهنة احملاسب املعتمد حتت وصاية الوزير املكلف باملالية ال يفقدها استقالليتها



عتمد في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي  تقييم واقع مهنة المحاسب الم:......الفصل الرابع
  ومتطلبات تطوريهاالجزائري  

 

202 
 

أعضائها والدفاع عن كرامتهم  تسعى املنظمات املهنية احلالية حنو محاية مصاحل
  واستقالليتهم

0.656** 0.000  

  0.000  **0.705  تساهم املنظمات املهنية احلالية يف التطوير والتحسني املستمر ملهنة احملاسب املعتمد

  )04(انظر المحلق رقم .SPSSالطالبة باالعتماد على مخرجات  إعدادمن : المصدر
الهيئات المشرفة على مهنة المحاسب  :المحور األول بعد الثالث منال قياس االتساق الداخلي لفقرات -

  المعتمد في الجزائر ودورها في أدائه لمهامه
  كل فقرة من فقرات البعد الثالث والدرجة الكلية لفقراتهمعامالت االرتباط بين  : )7-4(الجدول 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرات
اسبني املعتمدين تتالءم ومتطلبات تطبيق النظام احملاسيب برامج التعليم احملاسيب للمح

  املايل يف اجلزائر
.436**0 0.000  

املبادرات املبذولة من قبل السلطات املالية  حنو تعليم وتدريب احملاسبني املعتمدين غري  
  كافية لتأهيلهم ملتطلبات تطبيق النظام احملاسيب املايل

.514**0  0.000  

لدورات التكوينية املنظمة غري كايف  لرفع مؤهالت احملاسبني عدد  امللتقيات وا
  املعتمدين

.622**0  .0000  

  0000.  0**551.  التعليم احملاسيب يف اجلامعات اجلزائرية يتسم باحملدودية

  SCF .359**0  .0000 تتوفر اجلزائر على حماسبني معتمدين  ذوي كفاءة لتطبيق  

  SCF  .448**0  .0000  التكوينية املنظمة يف فهم وتوضيح سامهت الندوات اجلهوية والدورات 

 ما زالت هناك ضرورة إلعادة تأهيل احملاسبني املعتمدين مبا يتماشى و متطلبات 
SCF 

.322**0  0.000  

  )04(انظر المحلق رقم .SPSSالطالبة باالعتماد على مخرجات  إعدادمن : المصدر
  
  
  
  

نه يوجد إف 0.05  أقل من أو تساوي مستوى الداللة )Sig. or P-value( إذا كانت قيمة االحتمال الخطأ: قــــــاعدة
 .)إحصائيادال (بين الفقرة والدرجة الكلية لمحورها  ارتباط معنوي
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تنظيم مهنة المحاسب : األولصدق االتساق الداخلي لفقرات احملور ضح اجلداول السابقة  نتائج حساب تو 
حيث جند معامالت االرتباط  ،الثالث بأبعاده المعتمد في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري

Pearson Correlation  املعنوية قيمة مستوى  أنحيث  إحصائياالدرجة الكلية لكل بعد دالة و  بني كل فقرة
 موجبة، ، كما جاءت قيم معامالت االرتباط0.05قل من مستوى الداللة أل معامالت االرتباط هي لقيم  ك

سامهت القوانني والتشريعات الصادرة يف تسهيل مهام احملاسب " للفقرة  )0**755.( أعلى قيمةحمصورة بني 
للمهنيني واألكادمييني عند  كان هناك تغييب" لدى الفقرة ) 1350.(قيمة له  ىندأو  األولمن البعد  " املعتمد
صادقة ومتسقة ملا وضعت   األولالثالث من احملور  األبعادمن البعد الثاين، ومنه تعترب فقرات "  SCF إصدار 
  .لقياسه

 النظام المحاسبي الماليمدى مساهمة  تطبيق : الثانيقياس االتساق الداخلي لفقرات المحور  - ب
  حاسب المعتمدمزاولة مهنة الم في تسهيل الجزائري
  كل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجة الكلية لفقراتهمعامالت االرتباط بين  : )8-4(الجدول 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرات
حسن من إعداد وعرض  تصوري للمحاسبة إطارعلى  SCF اعتماد 

  الكشوف املالية من قبل احملاسب املعتمد

.711**0  0.000  

تصوري للنظام احملاسيب املايل مبين على أسس علمية متكاملة اإلطار ال
  إلعداد وعرض الكشوف املالية

.743**0  0.000  

  0000.  0**662.     يعاجل اإلطار التصوري عدة مشاكل كان يعاين منها احملاسب املعتمد  

يوضح اإلطار التصوري  للمحاسب املعتمد خمتلف التغيريات احلاصلة على 
  زانية، جدول حسابات النتائج واملالحققائميت املي

.672**0  .0000  

يوضح اإلطار التصوري  للمحاسب املعتمد طرق إعداد جدول تدفقات  
  اخلزينة  وقائمة التغيريات يف عناصر امللكية

.646**0  .0000  

على تقييم عناصر الكشوف املالية جيدة SCF التغيريات اليت ادخلها 
  لمحاسب املعتمدل املمارسة احملاسبيةتسهل 

0.610** .0000  
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  0.000  0**771.  ملمارسة احملاسبية للمحاسب املعتمداله أثر اجيايب على SCF إن تطبيق 

  0.000  0**686.  احلاصلة تواكب التطورات احملاسبيةSCF إن املمارسة احملاسبية وفق 

  0.000  0**679.  يف إحداث تغيريات هامة على املمارسة احملاسبية SCFساهم تطبيق 

  0.000 **0.656  يف حل العديد من املشاكل اليت كان يعاين منها احملاسب املعتمدSCF ساهم تطبيق 

  0.000  0**727.  يساعد النظام احملاسيب املايل يف إعداد الكشوف املالية بشكل جيد

ساهم التكيف اجلبائي مع حمتوى النظام احملاسيب املايل يف تسهيل إعداد التصرحيات 
  ائيةاجلب

0.450** 0.000  

  )04(انظر المحلق رقم .SPSSالطالبة باالعتماد على مخرجات  إعدادمن : المصدر
  
  

مدى مساهمة  : الثايننتائج حساب صدق االتساق الداخلي لفقرات احملور أعاله تظهر اجلدول  من خالل
حيث جند معامالت  ،عتمدمزاولة مهنة المحاسب الم في تسهيل الجزائري النظام المحاسبي الماليتطبيق 

الدرجة الكلية لكل بعد دالة إحصائيا حيث أن قيمة مستوى و  بني كل فقرة  Pearson Correlationاالرتباط 
 ، كما جاءت قيم معامالت االرتباط0.05قل من مستوى الداللة أمعامالت االرتباط هي املعنوية لقيم  كل 

ملمارسة احملاسبية اله أثر اجيايب على SCF إن تطبيق " ة للفقر  )0**771.( حمصورة بني أعلى قيمة موجبة،
ساهم التكيف اجلبائي مع حمتوى النظام احملاسيب " لدى الفقرة ) **0.450(قيمة له  أقلو  " للمحاسب املعتمد

  .هصادقة ومتسقة ملا وضعت لقياس  الثاينومنه تعترب فقرات احملور  ،" املايل يف تسهيل إعداد التصرحيات اجلبائية
  
  
  
  
  
  

نه يوجد إف 0.05  أقل من أو تساوي مستوى الداللة )Sig. or P-value( إذا كانت قيمة االحتمال الخطأ: قــــــاعدة
 .)دال إحصائيا(بين الفقرة والدرجة الكلية لمحورها  ارتباط معنوي
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التحديات التي تواجه مهنة المحاسب المعتمد في : الثالثقياس االتساق الداخلي لفقرات المحور  -ج
 ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري

  .والدرجة الكلية لفقراته لثكل فقرة من فقرات المحور الثامعامالت االرتباط بين  : )9-4(الجدول 
  ةلوى الدالمست  معامل االرتباط  الفقرات

  0.000  **0.583  تواجه احملاسب املعتمد بعض املشاكل أثناء املمارسة احملاسبية

ا    SCF 0.683**  0.000 هناك ضرورة لتعديل النظام اجلبائي مبا يتالءم و املستجدات اليت جاء 

  0000.  0**694.  هناك غياب سياسة تكوين فعالة تعد حماسبني معتمدين وفق املعايري الدولية

  0000.  0**772.  هناك نقص يف املدربني واملكونني املختصني دوليا

لس الوطين للمحاسبة على عملية إصدار املعايري و تغييب املهنيني   هيمنة ا
  واألكادمييني عنها

.721**0  .0000  

  0000.  0**765.  يسجل ضعف للتأهيل العلمي والعملي للمحاسبني يف اجلامعات ومكاتب احملاسبة

  0.000  0**634.  بيئة احملاسبية اجلزائرية ال تتالءم مع تطبيق النظام احملاسيب املايلال

  0.000  0**611.  هناك غياب قوانني تكميلية داعمة لشرح كيفية  تطبيق النظام احملاسيب املايل

  )04(انظر المحلق رقم .SPSSالطالبة باالعتماد على مخرجات  إعدادمن : المصدر
  
  
  

التحديات التي : لثالثانتائج حساب صدق االتساق الداخلي لفقرات احملور أعاله تظهر دول اجل من خالل
حيث جند معامالت  ،تواجه مهنة المحاسب المعتمد في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري

يمة مستوى الدرجة الكلية لكل بعد دالة إحصائيا حيث أن قو  بني كل فقرة  Pearson Correlationاالرتباط 
 ، كما جاءت قيم معامالت االرتباط0.05قل من مستوى الداللة أكل معامالت االرتباط هي املعنوية لقيم   

 أقلو  "هناك نقص يف املدربني واملكونني املختصني دوليا " للفقرة  )0**772.( حمصورة بني أعلى قيمة موجبة،
ومنه تعترب  ،"د بعض املشاكل أثناء املمارسة احملاسبية تواجه احملاسب املعتم" لدى الفقرة ) **0.583(قيمة له 

  .صادقة ومتسقة ملا وضعت لقياسه  الثاينفقرات احملور 

نه يوجد إف 0.05  ي مستوى الداللةأقل من أو تساو  )Sig. or P-value( إذا كانت قيمة االحتمال الخطأ: قــــــاعدة
 .)دال إحصائيا(بين الفقرة والدرجة الكلية لمحورها  ارتباط معنوي
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ـــه أنه عند إعادة توزيع االستبيان مرة ثانية على نفس أفراد العينة يف فرتتني : ثبات أداة الدراسة: ثانيا ـــد بـ يقصـ
ــق مــن ثبــات األداة باســـتخدام . فس النتائج السابقةحصل على نسنف  الظــروف نفس خمتلفتني ويف وقــد مت التحقـ

  .للتأكــد مـــن الثبات الكلي لالستبيان  وكانت النتائج كالتايلAlpha Cronbach  معامــل ألفــا كرونبـــاخ
  معامل الثبات :) 10- 4(الجدول رقم

  معامل الثبات

  معامل الفا كرونباخ  عدد العبارات

41  0.818  

  )04(انظر المحلق رقم .SPSSالطالبة باالعتماد على مخرجات  إعدادمن : المصدر

كرب من احلد أوهي قيمة ) 0.818(معامل الثبات لالستبيان ككل بلغ  أن األعلىيتضح من خالل اجلدول 
 الصدق  مناالستبيان جبميع حماوره يتمتع بدرجة عالية  وهذا يدل أن %)60(األدىن املقبول ملعامل الثبات

  .الثبات ميكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداين للدراسةو 

  اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة :ثالثا

روفالدراسة  ملتغرياتالختبار طبيعة التوزيع   One-Sample( مسرنوف -مت إجراء اختبار كو

Kolmogorov-Smirnov Test( حيث قمنا بتحديد  ،لطبيعي أم الملعرفة هل تتبع البيانات التوزيع ا
  :الفرضية الصفرية والبديلة كما يلي

  البيانات تتبع التوزيع الطبيعي:  H0الفرضية الصفرية

  .البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي: H1الفرضية البديلة 

  :واجلدول التايل يوضح النتائج  
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  التوزيع الطبيعينتائج اختبار    :)11-4(الجدول رقم 

  Zقيمة  عنـــــــــــــــوان المحور  حورالم
قيمة مستوى 

  الداللة

 0.000  0.125  اجلزائري املايل احملاسيب النظام تطبيق ظل يف املعتمد احملاسب مهنة تنظيم  األول

  الثاني
 مهنة مزاولة تسهيل يف اجلزائري املايل احملاسيب النظام تطبيق  مسامهة مدى

  املعتمد احملاسب
.1500  0.000 

  لثالثا
 احملاسيب النظام تطبيق ظل يف املعتمد احملاسب مهنة تواجه اليت التحديات

  اجلزائري املايل
.1430  0.000 

  )04(انظر المحلق رقم .SPSSالطالبة باالعتماد على مخرجات  إعدادمن : المصدر
دل على أن وهذا ي )0.05(لكل حمور هي أقل من  يتضح أن مستوى الداللة) 12-4(من خالل اجلدول رقم 

ً عليه نقبل الفرضية تتبع التوزيع الطبيعي،ال البيانات  حيث يتجه  H0 الصفريةونرفض الفرضية  H1البديلة  وبناء
  .املعلمية غري  حتليلنا حنو الطرق
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  عرض و تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها: المبحث الثاني
، مث حتليلها SPSSليها من خالل معاجلة البيانات بربنامج يف هذا املبحث سيتم عرض نتائج الدراسة املتحصل ع

  .ومناقشتها
  النتائج المتعلقة بخصائص أفراد عينة الدراسة: المطلب األول

  :وهي كما يوضحها اجلدول التايل: المهنة/توزيع أفراد العينة تبعا للوظيفة-1
  المهنة/توزيع عينة الدراسة حسب الوظيفة) : 12-4(الجدول رقم 

ـــــانالب ــــ ــــ ــــ ــــ ــرار  يــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــة   التكـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   النسبــــ
 %38.3 51  مهني

  %37.6  50  جامعي أستاذ
  %24.1  32  ومهني أستاذ

  %100  133  المجموع
  )04(انظر المحلق رقم .SPSSالطالبة باالعتماد على مخرجات  إعدادمن : المصدر
ضف على  %38.3 تهنسب املستجوبني هم من فئة املهنيني ما أغلبية نالحظ أن) 12-4(رقم اجلدول  حسب

الذين يزاولون مهنة التدريس واحملاسبة يف نفس الوقت وهذا ما يفيد الدراسة يف حتديد واقع  األساتذة نسبة ذلك
نظرا التصالنا -وهي نسبة كبرية   %37.6أما نسبة األساتذة فتقدر بيواجهها، ما مهنة احملاسب املعتمد و 

م من جهة وردهم على االستبيان االلكرتوين من جهة أخرى الطالعهم الدائم على بريدهم االلكرتوين  املباشر 
اآخر  الدائم على أحوال املهنة و موهو ما يفيد يف الدراسة نتيجة لبحثهم واطالعه -   .مستجدا
  
  
  
  
  

                                                             
مأخوذ من نتائج املعاجلة ب "اجلداول و األشكال"من نتائج  ذي يليهاملبحث وال كل ما سيتم عرضه يف هذا SPSS)04لحق رقم أنظر امل(  
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  :وهي كما يوضحها اجلدول التايل:دة العلميةتوزيع أفراد العينة تبعا للشها - 02
  توزيع أفراد العينة حسب الشهادة العلمية :)13- 4(الجدول رقم

  النسبة  التكرار  البيان
 %21.1  28  ليسانس
 %21.8 29 ماجستير
 %44.4  59 دكتوراه
  %12.8 17 أخرىشهادات 

  %100 133  المجموع
  )04(انظر المحلق رقم .SPSSجات الطالبة باالعتماد على مخر  إعدادمن : المصدر

فردا من جمتمع الدراسة  متحصلني على شهادة دكتوراه ) 59(أن هناك) 13-4(يتبني لنا من خالل اجلدول رقم 
) 29(العايل، يف حني جند  التعليم أساتذةالعينة من  أفراداغلب  أن إىل،  و يعود ذلك %44.4أي ما نسبته

حصلني على شهادة تأفراد م) 28(بينما جند %21.8 سبة قدرت بماجستري بنحصال على شهادة تفردا م
و هذا ما يؤكد ، أخرىالعينة متحصلني على شهادات  أفرادمن  %12.8، وما نسبته  %21.1 ليسانس بنسبة

  .العينة ألفرادارتفاع املستوى العلمي 
  :يلوهي كما يوضحها اجلدول التا: توزيع أفراد العينة تبعا للشهادة المهنية  - 03

  الشهادة المهنيةتوزيع أفراد العينة حسب   :)14-4(الجدول رقم 
 النسبة  التكرار  البيان

 %52.6 70  محاسب معتمد
 %12.8 17  محافظ حسابات
  %10.5 14 خبير محاسبي

 %24.1 32  بدون شهادة مهنية
  %100  133  المجموع

  )04(محلق رقم انظر ال.SPSSالطالبة باالعتماد على مخرجات  إعدادمن : المصدر
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هناك مزيج بني الرأي املهين و الرأي األكادميي، إذ نالحظ أن جزء من أن  األعلىيتبني لنا من خالل اجلدول 
وتتضمن هذه النسبة  - %75.9أفراد العينة هم مهنيون متحصلون على شهادات مهنية خمتلفة ما ميثل نسبة 

غري متحصلني على شهادة مهنية، كما نالحظ  %24.1  أما الباقي أي ما نسبته  - مزدوجي املهنة أكادمييني
طمح له إال أن أغلبية نتعدد يف أراء املهنيني فقد تضمنت العينة خرباء حماسبني وحمافظي حسابات وهذا ما كنا 

  .  وفقا ملتطلبات الدراسة %52.6أفراد العينة هم من فئة احملاسبني املعتمدين ما نسبته 
  :وهي موضحة كاآليت: عا لسنوات الخبرةتوزيع أفراد العينة تب- 04

  توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة :)15- 4(الجدول رقم
  النسبة  التكرار  البيان

 %25.6  34  سنوات 5قل من أ
 %39.8 53 سنوات 10الى 5من 
 %24.1 32 سنة 20الى 10من 

 %10.5 14 سنة20من  أكثر
  100%  133  المجموع

  )04(انظر المحلق رقم .SPSSة باالعتماد على مخرجات الطالب إعدادمن : المصدر
م  نسبة كانت لفئة أعلىأن  )15-4(رقم يتبني لنا من خالل اجلدول   إىل 5من  األفراد الذين ترتاوح خرب

األفراد الذين  من فئة% 25.6نسبة  ، وتليها%39.8فردا من أفراد عينة الدراسة ما نسبته  )53(سنوات 10
م م م   فئةالمث تليها   ،فاقلسنوات   5 نترتاوح خرب  سنة   بنسبة بلغت 20 إىل 10من اليت ترتاوح خرب

م أكثر من ) 14(متثل   %10.5، وآخر نسبة كانت مبقدار 24.1%  أفرادمما يدل على  ، سنة 20 فردا خرب
  .و ما سبقها و ما تالها اإلصالحاتالعينة لديهم دراية مبختلف جمريات 

 : أو حضرت ندوات في هذا المجال/تكوين في النظام المحاسبي المالي و هل حصلت على -
  :وهي كما يوضحها اجلدول التايل
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  توزيع أفراد العينة حسب التكوين في النظام المحاسبي المالي): 16- 4(الجدول رقم
  النسبة   التكرار  البيان
 %82 109 نعم
  15.7% 21 ال

  %2.3 3 االمتناع
  100%  133  المجموع

  )04(انظر المحلق رقم .SPSSالطالبة باالعتماد على مخرجات  إعدادمن : المصدر
حتصلوا على تكوين يف جمال النظام احملاسيب  املستجوبني قد األفرادغالبية أن  األعلى يتبني لنا من خالل اجلدول

نا يف جمال النظام احملاسيب مل حيضروا تكوي أوفردا مل يتحصلوا ) 21( نجند أيف حني ، %82 املايل  أي ما نسبته
  .اإلجابةمن عينة الدراسة عن  أفراد) 3( امتنعكما . %15.7املايل بنسبة 

  عرض، تحليل و مناقشة نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة: المطلب الثاني
راف يهدف هذا اجلزء إىل عرض نتائج استخدام بعض األدوات اإلحصائية املتمثلة يف املتوسط احلسايب و االحن

  .فقرات يف االستبيان  ضمنحول ما جاء العينة يف حتليل إجابات وآراء أفراد  ملعياري
نتائج تحليل وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول محور تنظيم مهنة المحاسب المعتمد في ظل :أوال

 تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري
  حاسب المعتمد ألداء مهامه بفعاليةمدى كفاية القوانين والتشريعات المنظمة لمهنة الم -1
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نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمدى كفاية القوانين والتشريعات : )17- 4(جدول رقم
  مهامه بفعالية ألداءالمنظمة لمهنة المحاسب المعتمد 

المتوسط   العبـارة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الموافقة

تشريعات  التنظيمية  الصادرة حاليا كافية لتوضيح التطبيق النصوص و ال  01
  ةمتوسط 1.028  3.180  السليم للنظام احملاسيب املايل

خيدم مصاحل مهنة احملاسبة عموما ومهنة  01-10ما جاء به القانون   02
  احملاسب املعتمد خصوصا

3.571 .8460  
ةمتوسط  

ةمتوسط  9320.  3.360    تشريعات املوضحة له  وصدور ال SCF هناك توافق بني إلزامية تطبيق   03  

حيتاج احملاسب املعتمد أحيانا إىل توضيح لبعض القوانني والتشريعات   04
  SCF 3.797 .8940 املتعلقة ب 

ةمرتفع  

بالوضوح ...) الضريبية، التجارية، االجتماعية( تتسم التشريعات األخرى   05
   النظام احملاسيب املايلعند تطبيق 

2.894 1.074 
ةمتوسط  

ةمتوسط  9490. 3.548  سامهت القوانني والتشريعات الصادرة يف تسهيل مهام احملاسب املعتمد  06  

  ةمتوسط  5580. 3.392  المعـــــــــــدل الـــــــــــــعام

  )04(انظر المحلق رقم .SPSSالطالبة باالعتماد على مخرجات  إعدادمن : المصدر
املستجوبني من أفراد عينة الدراسة قد أظهروا موافقة متوسطة  حول البنود املتصلة  يتبني من اجلدول أعاله أن

مع انسجام يف   مدى كفاية القوانين والتشريعات المنظمة لمهنة المحاسب المعتمد ألداء مهامه بفعالية
م فقد كان املتوسط احلسايب العام مساويا ل ، )5580.( وباحنراف معياري ضعيف  قدر ب  )3.392( إجابا

حيتاج احملاسب املعتمد أحيانا إىل  ):"04(لفقرة رقم ارتبة األوىل من حيث درجة املوافقة حبيث جاءت يف امل
مما ) 3.797( مساويا ل احلسايبفقد جاء متوسطها "  SCF توضيح لبعض القوانني والتشريعات املتعلقة ب 

أكثر وباحنراف معياري قدره توضيح  إىلاسيب املايل حتتاج بالنظام احمل املتعلقةالقوانني و التشريعات  أنيدل على 
ما جاء به  ):"02(تليها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم  ،يعكس االنسجام بني إجابات أفراد العينة) 8940.(

وقد جاءت مبتوسط "  خيدم مصاحل مهنة احملاسبة عموما ومهنة احملاسب املعتمد خصوصا 01-10القانون 
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وهذا  خلدمة مهنة احملاسب املعتمد القانون اذما جاء به ه أمهيةو اليت تدل على ) 3.571(ب حسايب يقدر
إذ أظهرت دراستهما درجة موافقة للعبارة ) 2018بلعور سليمان، قطيب عبد القادر، (خبالف ما جاء يف دراسة 

، 06( الفقرات تليها ل ،يةختصص الدراسة احلال أوولكن بالنفي قد يرجع ذلك لالختالف يف العينة املقصودة 
تظهر أن بدرجات موافقة متوسطة ) 3.180، 3.360، 3.548(مبتوسطات حسابية على التوايل) 01، 03

النصوص و " هذه العبارات، مع وجود تشتت يف إجابات أفراد العينة حول فقرة  ىأغلب أفراد العينة يوافقون عل
اليت كان احنرافها  " ضيح التطبيق السليم للنظام احملاسيب املايلالتشريعات  التنظيمية  الصادرة حاليا كافية لتو 

  .نتيجة الختالف وجهات النظر بني أفراد العينة )1.028(املعياري مساويا ل
...) الضريبية، التجارية، االجتماعية( تتسم التشريعات األخرى ):" 05(رقمأما آخر ترتيب فكان للفقرة 

وباحنراف معياري قدر  ،)2.894( ب متوسطها احلسايب قدرفقد "   سيب املايلالنظام احملابالوضوح عند تطبيق 
  .مما يظهر درجة املوافقة املتوسطة هلذه الفقرة مع عدم انسجام إجابات املستجوبني )1.074(ب

  الهيئات المشرفة على مهنة المحاسب المعتمد في الجزائر ودورها في أدائه لمهامه -2
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نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدور الهيئات المشرفة على مهن : )18-4(جدول رقم
  مهامه أداءالمحاسب المعتمد في 

  )04(انظر المحلق رقم .SPSSالطالبة باالعتماد على مخرجات  إعدادمن : المصدر
م   متوسطة يظهر اجلدول أعاله أن املستجوبني من أفراد عينة الدراسة قد أظهروا موافقة مع عدم تشتت إجابا

 " الهيئات المشرفة على مهنة المحاسب المعتمد في الجزائر ودورها في أدائه لمهامه "حول البنود املتصلة 
 أظهرتحيث  ، )5380.(واحنراف معياري مساوي ل  )3.151( املعدل العام متوسط حسايب قدره يظهر اذ

درجة موافقة فقد أعلى  "   إعادة تنظيم مهنة احملاسب املعتمد ساهم يف تسهيل أداء مهامه ):"05( رقم الفقرة
من ) 06(نتيجة الفقرة رقم  وهو ما يتوافق مع )9390.( و باحنراف معياري) 3.571(جاء متوسطها احلسايب

تساهم املنظمات املهنية احلالية يف التطوير  )"08(جاءت الفقرة رقم فقد أكيدا ملا سبق وت، البعد السابق

المتوسط   العبـارة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الموافقة

لس الوطين للمحاسبة يف عملية   01 تتسم اإلسرتاتيجية املتبعة من قبل ا
  ةمتوسط 1.010  2.962  اإلصالحات بالفعالية

لس الوطين للمحاسبة كافية للتطبيق السليم   02  اجلهود املبذولة من قبل ا
SCF 1.098 3.112  من قبل احملاسب املعتمد 

ةمتوسط  

ةمنخفض  SCF  2.112  .9580 كان هناك تغييب للمهنيني واألكادمييني عند إصدار   03  

ةمتوسط SCF 3.421 1.009 أمر فعال لتطبيق  إعادة هيكلة املنظمة إىل ثالث هيئات وطنية  04  

ةمتوسط  9390. 3.571  إعادة تنظيم مهنة احملاسب املعتمد ساهم يف تسهيل أداء مهامه  05  

وضع مهنة احملاسب املعتمد حتت وصاية الوزير املكلف باملالية ال يفقدها   06
  استقالليتها

2.969  1.218 
ةمتوسط  

ية حنو محاية مصاحل أعضائها والدفاع عن  تسعى املنظمات املهنية احلال  07
  كرامتهم واستقالليتهم

3.503 1.091  
ةمتوسط  

تساهم املنظمات املهنية احلالية يف التطوير والتحسني املستمر ملهنة   08
  احملاسب املعتمد

3.556 .9160  
ةمتوسط  

  ةمتوسط 5380.  3.151  المعـــــــــــدل الـــــــــــــعام
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ما  وهو) 3.556(مبتوسط حسايب قريب من املتوسط السابق قدر ب " والتحسني املستمر ملهنة احملاسب املعتمد
اهليئات املهنية " نتائجها حول عبارة  أظهرت إذ) 2015خويلدات،  فريوز(يتفق كذلك مع ما جاء يف دراسة 

    .عينتها أفرادل قبمن فقرات احملور الثالث دراجة موافقة من "مهنة احملاسبة تنظيمعملية تساهم يف 
درجات موافقة متوسطة تظهرها املتوسطات حسابية لكل ) 01، 06، 04،02، 07(الفقرات  أظهرتكما 

وهو ما يظهر موافقة أغلب أفراد العينة ) 2.962، 2.969 ،3.112 ، 3.503،3.421(   فقرة على التوايل
فريوز خويلدات، (هذه الدرجة املتوسطة للموافقة قد تؤكدها نتائج دراسة على ما جاء يف هذه العبارات، 

ة مع الدراسة احلالية) 2015 : " منها العبارات التالية اليت أظهرت أراء حمايدة ألفراد عينتها لبعض الفقرات املتشا
تنظم اهليئات احملاسبية امللتقيات والدورات "و"  أعضائها واستقالليتهم تقوم اهليئات املهنية بالدفاع عن كرامة

مما  "املهنة لدى املنظمات اإلقليمية والدولية متثل اهليئات احملاسبية مصاحل"و"  مبصاحل املهنة التكوينية اليت هلا عالقة
فتظهرها الفقرة  ومبستوى منخفض قل درجة موافقةأ أما .ذا املوضوع رأيتكوين  ىالعينة عل أفراددرة يدل عدم ق

تبني دور ) 2.112(مبتوسط حسايب قدره "   SCF كان هناك تغييب للمهنيني واألكادمييني عند إصدار  ):"03(رقم 
ئما االحنراف املعياري لبعض العبارات قريبا أو يف عملية اإلصالح احملاسيب، ولكن يبقى دا املهنيني واألكادمييني

  .العينة أفراد أراءمساويا للواحد يعكس عدم انسجام 

      :تعليم وتكوين المحاسبين المعتمدين وتوافقه مع متطلبات تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري -3
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لتعليم وتكوين المحاسبين المعتمدين ي نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار :  )19- 4(جدول رقم
  وتوافقه مع متطلبات تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري    

  )04( انظر المحلق رقم.SPSSالطالبة باالعتماد على مخرجات  إعدادمن : المصدر
 "حول البنود املتصلة ب متوسطةيتبني من اجلدول أعاله أن املستجوبني من أفراد عينة الدراسة قد أظهروا موافقة 

 " تعليم وتكوين المحاسبين المعتمدين وتوافقه مع متطلبات تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري 
تتوفر اجلزائر على حماسبني معتمدين  ذوي كفاءة  "):05(وتعترب الفقرة رقم ، )2.865(مبتوسط حسايب عام بلغ 

مع احنراف معياري مساوي  )3.511( بقيمة فقد جاء متوسطها احلسايب موافقةدرجة  أكثر"  SCF لتطبيق 
سامهت  ):"06(تليها يف املرتبة الثانية الفقرة  رقم  يعكس دائما عدم انسجام أراء أفراد العينة، )1.070(ل

وقد جاءت مبتوسط حسايب يقدر "  SCF  الدورات التكوينية املنظمة يف فهم وتوضيح الندوات اجلهوية و 

المتوسط   العبـارة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الموافقة

برامج التعليم احملاسيب للمحاسبني املعتمدين تتالءم ومتطلبات تطبيق   01
  ةمتوسط 9150. 3.278  جلزائرالنظام احملاسيب املايل يف ا

املبادرات املبذولة من قبل السلطات املالية  حنو تعليم وتدريب احملاسبني   02
  1.038 2.578 املعتمدين غري كافية لتأهيلهم ملتطلبات تطبيق النظام احملاسيب املايل

ةمتوسط  

عدد  امللتقيات والدورات التكوينية املنظمة غري كايف  لرفع مؤهالت   03
  1.099  2.330  اسبني املعتمديناحمل

ةمنخفض  

ةمنخفض 1.023  2.240  التعليم احملاسيب يف اجلامعات اجلزائرية يتسم باحملدودية  04  

ةمتوسط  SCF 3.511 1.070 تتوفر اجلزائر على حماسبني معتمدين  ذوي كفاءة لتطبيق   05  

 توضيح سامهت الندوات اجلهوية والدورات التكوينية املنظمة يف فهم و   06
 SCF 

3.481 .9730  
ةمتوسط  

ما زالت هناك ضرورة إلعادة تأهيل احملاسبني املعتمدين مبا يتماشى و   07
 SCF 2.639 1.316 متطلبات 

ةمتوسط  

  ةمتوسط  4890.  2.865  المعـــــــــــدل الـــــــــــــعام
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 تربز أمهية الدورات التكوينية وامللتقيات يف شرح النظام احملاسيب املايل خاصة مع بدايات تطبيقه،) 3.481(ب
بات تطبيق النظام احملاسيب برامج التعليم احملاسيب للمحاسبني املعتمدين تتالءم ومتطل ):"01(الفقرة رقم  لتأيت

وهذا ما يدل على مالءمة برامج التعليم  )3.278(يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ  " املايل يف اجلزائر
بلعور سليمان، ( ترتمجها نتائج دراسة  حد ما ، إىلاحملاسيب مع متطلبات تطبيق النظام احملاسيب املايل احلزائري 

ضعف التأهيل النظري والعلمي للمحاسب يف  "اليت أظهرت درجة موافقة لعبارة ) 2014قطيب عبد القادر، 
  ". )التعليم احملاسيب(اجلامعات واملعاهد اجلزائرية
تؤكد درجة املوافقة املتوسطة لباقي  بدرجة موافقة منخفضة )" 04(و  رقم ) 03(كما متيزت الفقرتني رقم 

  الفقرات، 
    .محاسبني املعتمدينسيب للبالتعليم والتكوين  احملا أكثر و هذا ما يدل على ضرورة االهتمام

في تسهيل مزاولة مهنة المحاسب المعتمد النظام المحاسبي المالي الجزائريمدى مساهمة  تطبيق : ثانيا  
النظام لمدى مساهمة  تطبيق نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري : )20- 4(جدول رقم

  في تسهيل مزاولة مهنة المحاسب المعتمد ريالمحاسبي المالي الجزائ
المتوسط   العبـارة  الرقم

  الحسابي
االنحراف 

  المعياري
درجة 
  الموافقة

حسن من إعداد  على إطار تصوري للمحاسبة SCF اعتماد   01
  وعرض الكشوف املالية من قبل احملاسب املعتمد

  ةمرتفع  8020.  3.849

ايل مبين على أسس علمية متكاملة اإلطار التصوري للنظام احملاسيب امل  02
  إلعداد وعرض الكشوف املالية

3.782 .7310 
ةمرتفع  

ةمرتفع 8900.  3.721   يعاجل اإلطار التصوري عدة مشاكل كان يعاين منها احملاسب املعتمد    03  

يوضح اإلطار التصوري  للمحاسب املعتمد خمتلف التغيريات احلاصلة   04
  ول حسابات النتائج واملالحقعلى قائميت امليزانية، جد

3.766  .8060 
ةمرتفع  

يوضح اإلطار التصوري  للمحاسب املعتمد طرق إعداد جدول   05
  تدفقات اخلزينة  وقائمة التغيريات يف عناصر امللكية

3.751 .8100  
ةمرتفع  

ةمرتفع 7830. 3.676على تقييم عناصر الكشوف املالية SCF التغيريات اليت ادخلها   06  
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  )04(انظر المحلق رقم .SPSSالطالبة باالعتماد على مخرجات  إعدادمن : المصدر
مدى "حول البنود املتصلة  مرتفعةلدراسة قد أظهروا موافقة يظهر اجلدول أعاله أن املستجوبني من أفراد عينة ا

مبتوسط  " في تسهيل مزاولة مهنة المحاسب المعتمد النظام المحاسبي المالي الجزائريمساهمة  تطبيق 
ذا احملور العينة على فقرات على ه أفراديظهر موافقة  ضعيفةري احنراف معيبقيمة ا و  )3.708( بحسايب قدر 

حسن  على إطار تصوري للمحاسبة SCF اعتماد  ):"01(الفقرة رقم يث جاءتحب ى اإلجابات، هم علاتفاقو 
 بلغ فقد يف الرتبة األوىل من حيث درجة املوافقة، " من إعداد وعرض الكشوف املالية من قبل احملاسب املعتمد

تليها ا النظام احملاسيب املايل،  االجيابية اليت جاء على العينة أفرادوتدل على موافقة  )3.849(متوسطها احلسايب 
 " له أثر اجيايب على للممارسة احملاسبية للمحاسب املعتمدSCF إن تطبيق ):" 07(يف املرتبة الثانية الفقرة رقم

تدل االنعكاس االجيايب لتطبيق النظام احملاسيب املايل على املمارسة ) 3.834(فقد جاء متوسطها احلسايب 
 إذ) 2014بلعور سليمان، قطيب عبد القادر، (دراسة نتائج  ذا ما يتفق مع عتمد، وهاحملاسبية للمحاسب امل

 ذاك   " تبين النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر له أثر إجيايب على مهنة احملاسبة"عبارة  على موافقة عينتهم أفرادظهر أ
من املؤسسات  %74ن ما نسبته إىل أفقد توصلت ) 2018هندة مدفوين،عبد احلليم سعيدي، (  نتائج دراسة

تتقارب  يف املرتبة الثالثةأما  ، ترى مسامهة تطبيق النظام احملاسيب املايل يف رفع كفاءة العمل احملاسيب بدرجة مرتفعة

  سبية للمحاسب املعتمدجيدة تسهل املمارسة احملا

ملمارسة احملاسبية للمحاسب اله أثر اجيايب على SCF إن تطبيق   07
  7500.  3.834  املعتمد

ةمرتفع  

ةمرتفع  8320.  3.797  تواكب التطورات احملاسبية احلاصلةSCF إن املمارسة احملاسبية وفق   08  

ةمرتفع  7820. 3.751  على املمارسة احملاسبيةيف إحداث تغيريات هامة  SCFساهم تطبيق   09  

يف حل العديد من املشاكل اليت كان يعاين منها SCF ساهم تطبيق   10
  احملاسب املعتمد

3.706 .8850  
ةمرتفع  

ةمرتفع  9040.  3.699  يساعد النظام احملاسيب املايل يف إعداد الكشوف املالية بشكل جيد  11  

ى النظام احملاسيب املايل يف تسهيل ساهم التكيف اجلبائي مع حمتو   12
  إعداد التصرحيات اجلبائية

3.157  1.057  
ةمتوسط  

  مرتفعة 56640.  3.708  المعـــــــــــدل الـــــــــــــعام
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بدرجة موافقة  )3.699(و )3.797(مبتوسط حسايب يرتاوح بني   اتلفقر لباقي ا  سطات احلسابيةقيمة املتو 
ساهم التكيف اجلبائي مع حمتوى النظام احملاسيب املايل يف تسهيل  ) "12( رقم ما الفقرةكد ما سبق،  أؤ يمرتفعة 

بدرجة موافقة متوسطة و ، )3.157(مبتوسط حسايب بلغ  آخر ترتيبفقد جاءت يف  " إعداد التصرحيات اجلبائية
  .ةعدم اتفاق أراء أفراد العينة حول هذه الفقر  ىتدل عل) 1.057(باحنراف معياري قدر ب

  التحديات التي تواجه مهنة المحاسب المعتمد في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري: ثالثا
لتحديات التي تواجه مهنة المحاسب  نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري : )21- 4(جدول رقم

  المعتمد في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري

  )04(انظر المحلق رقم .SPSSالطالبة باالعتماد على مخرجات  إعدادمن : المصدر

توسط الم  العبـارة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الموافقة

  ةمرتفع  75740.  3.902  تواجه احملاسب املعتمد بعض املشاكل أثناء املمارسة احملاسبية  01

هناك ضرورة لتعديل النظام اجلبائي مبا يتالءم و املستجدات اليت جاء   02
 SCF ا 

4.172 .8390  
ةمرتفع  

تعد حماسبني معتمدين وفق املعايري  هناك غياب سياسة تكوين فعالة  03
  الدولية

3.812 1.008  
ةمرتفع  

ةمرتفع 9120.  4.000 هناك نقص يف املدربني واملكونني املختصني دوليا  04  

لس الوطين للمحاسبة على عملية إصدار املعايري و تغييب   05 هيمنة ا
  املهنيني واألكادمييني عنها

3.954  .9600 
ةمرتفع  

لتأهيل العلمي والعملي للمحاسبني يف اجلامعات يسجل ضعف ل  06
  ومكاتب احملاسبة

3.917 .9920 
ةمرتفع  

ةمرتفع  8360.  3.932  البيئة احملاسبية اجلزائرية ال تتالءم مع تطبيق النظام احملاسيب املايل  07  

هناك غياب قوانني تكميلية داعمة لشرح كيفية  تطبيق النظام احملاسيب   09
  املايل

4.188  .7890  
ةمرتفع  

  ةمرتفع 6100. 3.985  المعـــــــــــدل الـــــــــــــعام
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 "حوريظهر اجلدول أعاله أن املستجوبني من أفراد عينة الدراسة قد أظهروا موافقة مرتفعة حول البنود املتصلة مب
مبتوسط  " ي تواجه مهنة المحاسب المعتمد في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائريالتحديات الت

هناك غياب قوانني تكميلية داعمة لشرح كيفية  تطبيق  ):"09(رقم  حيث جاءت الفقرة )3.985(حسايب عام قدره 

،تليها يف  )4.188(سطها احلسايب فقد جاء متو  يف الرتبة األوىل من حيث درجة املوافقة، " النظام احملاسيب املايل
ا  ):"02(املرتبة الثانية الفقرة رقم  "  دوليا SCF هناك ضرورة لتعديل النظام اجلبائي مبا يتالءم و املستجدات اليت جاء 

كما تقع باقي  ،ضرورة تعديل النظام اجلبائي العينة حول أفراد رأي ما يؤكد ،)4.172(مبتوسط حسايب يقدر ب
مع نتائج احنراف معياري تظهر التقارب الكبري بني إجابات أفراد العينة ما عدا  نفس درجات املوافقةالفقرات يف 
 ريااليت جاء احنرافها املعي"  هناك غياب سياسة تكوين فعالة تعد حماسبني معتمدين وفق املعايري الدولية):" 03(الفقرة رقم 

حتديات تواجه مهنة احملاسبة بشكل عام ومهنة احملاسب  النتائج تؤكد من وجهة نظر املستجوبني أن هناكهذه 
  .ها بعني االعتبار من قبل اجلهات املختصةذخأي غبناملعتمد ي
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  متطلبات تطوير مهنة المحاسب المعتمدواستخالص    الفرضيات  اختبار: الثالث  بحثالم
اور واألبعاد املتعلقة احملسة بشأن استعراض نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة حول أسئلة الدرا بعد

الدراسة املستقلة بالدراسة، سنقوم اآلن باختبار الفرضيات اليت تقيس جمموعة من العالقات التأثريية بني متغريات 
مع  حماولتنا استخالص متطلبات تطوير مهنة احملاسب  إلجابات والنتائج املتحصل عليهاوذلك استنادا ل والتابعة،

تطبيق النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر باألخذ بعني االعتبارات إجابات ومقرتحات أفراد العينة  املعتمد يف ظل
  .أخرىحول األسئلة الواردة يف االستبيان من جهة و أسئلة املقابلة من جهة 

كاي تربيع  سنقوم باختيار اختبار، وتوافقا مع متطلبات الدراسة طبيعيال ال تتبع التوزيعالبيانات  النو نتيجة 
Chi-Square Test  الختبار فرضيات الدراسة.  

  اختبار الفرضية الرئيسية األولى: المطلب األول
وتطبيق النظام المعتمد  توافق بين تنظيم مهنة المحاسب وجود:"تتمحور الفرضية الرئيسية األوىل حول

ا إىل ثالث فرضيات فرعية سيتم ولتحقيق اهلدف من هذه الفرضية مت جتزئته  "في الجزائرالمحاسبي المالي 
مث استخالص   -كما قلنا سلفا  – Chi-Square Testاختبار كل واحدة منها باستخدام اختبار كاي تربيع 

مجلة من املقرتحات اليت تدخل ضمن متطلبات تطوير مهنة احملاسب املعتمد يف هذا اجلانب من وجهة نظر أفراد 
  .العينة
  القوانين و التشريعات الحالية تساعد المحاسب المعتمد على أداء مهامه: الفرضية الفرعية األولى: أوال

Ho      : القوانين و التشريعات الحالية ال تساعد المحاسب المعتمد على أداء مهامه  
  H1 القوانين و التشريعات الحالية تساعد المحاسب المعتمد على أداء مهامه   

  :اجلدول التايلإن نتائج اختبار هذه الفرضية ملخصة يف 
    Chi-Square  اختبار نتائج): 22- 4(جدول رقم 

  المعنويةمستوى   درجة الحرية  قيمة كاي تربيع  البيان
  0000.  13  95.526  البعد األول

  )04(انظر المحلق رقم .SPSSالطالبة باالعتماد على مخرجات  إعدادمن : المصدر
أكرب من قيمة كاي تربيع  اليت تعتربو ) 95.526(بة  هي أن قيمة كاي تربيع احملسو  األعلى اجلدول يتضح من
دولة  أقل من مستوى ) 0.000(، و أيضا قيمة مستوى املعنوية هي 0.05عند مستوى الداللة ) 22.362(ا
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القوانين و  " اليت تنص على  H1و قبول الفرضية البديلة  H0، مما يعين رفض الفرضية الصفرية 0.05الداللة 
مما يدل على وجود عالقة بني القوانني و  " الية تساعد المحاسب المعتمد على أداء مهامهالتشريعات الح

  .التشريعات احلالة املنظمة ملهنة احملاسب املعتمد وأداء هذا األخري ملهامه
برأيك هل  التشريعات الحالية الصادرة  المرتبطة بتطبيق :" العينة حول السؤال أفراد إجاباتوهذا ما تؤكده 

اليت كانت لصاحل " نظام المحاسبي المالي كافية وواضحة للمحاسب المعتمد ألداء مهامه بكل كفاءة؟ال
  :نعم كما هي موضحة يف اجلدول التايل

   من المحور األول ) 12(إجابات أفراد العينة حول السؤال رقم  ):23-4(الجدول رقم 
  النسبة  التكرار  البيان
 59.4%  79  نعم
 %21.1 28 ال
 %19.5  26 جوابدون 

  100%  133  المجموع
  )04(انظر المحلق رقم .SPSSالطالبة باالعتماد على مخرجات  إعدادمن : المصدر

التشريعات احلالية   أنداللة على  )59.4%(نعم  وبنسبةبقد أجابوا مستجوبا  )79(فاملالحظ أن  
املوافقة  عو هو ما يتفق م ،ممن وجهة نظره بكل كفاءة ملهامهاحملاسب املعتمد  ألداءكافية وواضحة 

 ) %21.1(مستجوبا وبنسبة ) 28(املتوسطة لفقرات البعد األول من احملور األول، يف حني يرى 
) 26(، بينما امتنع مهامه بكل كفاءة ألداءعدم كفاية ووضوح التشريعات احلالية للمحاسب املعتمد 

م على تكوين رأي  مستجوبا أو اهتمام هذه الفئة أكثر باجلانب عن اإلجابة قد تعود لعدم قدر
  .التقين للنظام احملاسيب املايل من اجلانب التنظيمي له

وما يستنج مما سبق هو أن اغلب أفراد العينة يرون أن التشريعات احلالية  كافية وواضحة ألداء 
نية خبصوص وهذا تأكيد على اجلهود املبذولة من قبل السلطات املع ،بفعالية احملاسب املعتمد ملهامه

إصدار خمتلف القوانني والتشريعات املنظمة ملهنة احملاسبة بشكل عام ومهنة احملاسب املعتمد بشكل 
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، كما ينبغي عليها مواكبة خمتلف مع ضرورة تدعيهما بقوانني تكميلية خاصة اجليائية منهاخاص، 
  .التطورات احلاصلة على املستويني الوطين والدويل

الهيئات المشرفة على مهنة المحاسب المعتمد لها أثر على مهنة المحاسب  :ة الثانيةالفرضية الفرعي: ثانيا
  .المعتمد

:Ho الهيئات المشرفة على مهنة المحاسب المعتمد ليس لها أثر على مهنة المحاسب المعتمد. 
H1: الهيئات المشرفة على مهنة المحاسب المعتمد لها أثر على مهنة المحاسب المعتمد.  
  :اختبار هذه الفرضية ملخصة يف اجلدول التايل إن نتائج

   Chi-Square  اختبار نتائج): 24- 4(جدول رقم 
  المعنوية  درجة الحرية  قيمة كاي تربيع  البيان

  0000.  18  80.857  البعد الثاني

  )04(انظر المحلق رقم .SPSSالطالبة باالعتماد على مخرجات  إعدادمن : المصدر
وهي أكرب من قيمة كاي ) 80.857(أن قيمة كاي تربيع احملسوبة  هي يتضح  )24- 4(من خالل اجلدول رقم 

دولة  أقل من ) 0.000(، و أيضا قيمة مستوى املعنوية هي 0.05عند مستوى الداللة ) 28.869(تربيع ا
 "اليت تنص على  H1و قبول الفرضية البديلة  H0، مما يعين رفض الفرضية الصفرية 0.05مستوى الداللة 

مما يدل على وجود  "لهيئات المشرفة على مهنة المحاسب المعتمد لها أثر على مهنة المحاسب المعتمدا
  .اهليئات املشرفة عليه عالقة بني مهنة احملاسب املعتمد و

مت تفكيك املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني   01-10القانون بصدور  إن
لمحاسبة الثالثة  لصناف األتتوىل كل واحدة منها أمور صنف من  حماسبيةحداث ثالث هيئات املعتمدين  واست

، وتدعيما ملا احملاسبني املعتمدين املسجلني لديها بأموريف اجلزائر منها املنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين املعنية 
ي احلسابات واحملاسبني اسبني وحمافظاملنظمة الوطنية للخرباء احملسبق طرحنا سؤاال خبصوص إعادة هيكلة 

ما رأيك في إعادة هيكلة المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي " :املعتمدين، و الذي كان كمايلي
   :فكانت اإلجابات كمايلي "الحسابات والمحاسبين المعتمدين  واستحداث ثالث هيئات؟

  



عتمد في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي  تقييم واقع مهنة المحاسب الم:......الفصل الرابع
  ومتطلبات تطوريهاالجزائري  

 

224 
 

  من المحور األول  ) 21(ؤال رقم إجابات أفراد العينة حول الس): 25-4(الجدول رقم 
  النسبة  التكرار  البيان
 50.3%  67  مع
 %21.1 28 ضد

  %28.6 38 دون جواب
  100%  133  المجموع

  )04(انظر المحلق رقم .SPSSالطالبة باالعتماد على مخرجات  إعدادمن : المصدر
غلبهم أ، )50.3%(كلة وبنسبة مستجوبا من أفراد العينة مع إعادة اهلي) 67( أن األعلىيتضح من اجلدول 

من املستجوبني ضد  إعادة ) 28( أنمهنة احملاسب املعتمد، يف حني جند  يفيقيمونا بدرجة مقبول لدورها 
عن اإلجابة لعل ذلك يرجع لنفس األسباب املذكورة ) 28.6%(مستجوبا وبنسبة ) 38(اهليكلة، بينما امتنع 

  .سابقا
اد العينة يرون أن للمنظمات املشرفة على مهنة احملاسب املعتمد وما يستنج مما سبق هو أن اغلب أفر 

ا، وتفعيال لدورها  ثر على مهنة احملاسب املعتمدأ ينبغي  من خالل خمتلف األدوار واملهام اليت تقوم 
مها، وهذا ال من خالل  إال يتأتى  أن يكون هلا دور فعال يف إصدار القوانني والتشريعات اليت 

  .   الفعالياتاملهنة يف تلك  بأصحامشاركة 
التكوين الحالي للمحاسب المعتمد يتوافق مع متطلبات تطبيق التعليم و  :الفرضية الفرعية الثالثة: ثالثا

  .النظام المحاسبي المالي
Ho : متطلبات تطبيق النظام المحاسبي  مع يتوافق التكوين الحالي للمحاسب المعتمد الالتعليم و

  .المالي
H1 :التكوين الحالي للمحاسب المعتمد يتوافق مع متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الماليو  التعليم.  

  :إن نتائج اختبار هذه الفرضية ملخصة يف اجلدول التايل
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   Chi-Square  اختبار نتائج): 26- 4(جدول رقم 
  المعنوية  درجة الحرية  قيمة كاي تربيع  البيان

  0000.  18 137.429  البعد الثالث
  )04(انظر المحلق رقم .SPSSالطالبة باالعتماد على مخرجات  إعدادمن : صدرالم

أكرب من قيمة كاي تربيع  اليت تعتربو ) 137.429(أن قيمة كاي تربيع احملسوبة  هي  األعلى اجلدوليتضح من 
دولة  توى أقل من مس) 0.000(، و أيضا قيمة مستوى املعنوية هي 0.05عند مستوى الداللة ) 28.869(ا
التكوين  " اليت تنص على  H1و قبول الفرضية البديلة  H0، مما يعين رفض الفرضية الصفرية 0.05الداللة 

مما يدل على وجود عالقة  "الحالي للمحاسب المعتمد يتوافق مع متطلبات تطبيق النظام المحاسبي المالي
  .ملعتمد ومتطلبات تطبيق النظام احملاسيب املايلللمحاسب ااحلايل  والتكوين التعليم بني إحصائيةات داللة ذمعنوية 

هل يمكن للمحاسبين المعتمدين القيام بمختلف مهامهم بكل كفاءة  ":وتظهر إجابة أفراد العينة حول السؤال
إجابات متقاربة بني ميكنهم و ال ميكنهم كما هي ملخصة يف " في ظل التعليم والتكوين المحاسبي الحالي

  :اجلدول التايل
    من المحور األول  ) 29(إجابات أفراد العينة حول السؤال رقم ): 27-4(ول رقم الجد

  النسبة  التكرار  البيان
 43.6%  58  ال يمكن
 39.1% 52 نعم يمكن
 17.3%  23 دون جواب
 100% 133 المجموع

  )04(انظر المحلق رقم .SPSSالطالبة باالعتماد على مخرجات  إعدادمن : المصدر
فردا بنسبة ) 58(يرى  إذهذا السؤال املستجوبني حول  إجاباتل أعاله نتائج متقاربة بني يتضح من اجلدو 

القيام مبختلف مهامهم  بكل كفاءة يف ظل التعليم والتكوين احملاسيب نه ميكن للمحاسبني املعتمدين أ) %43.6(
أفراد العينة هم من عكس ذلك قد يرجع ذلك ألن جزء من ) 39.1%(فردا وبنسبة ) 52(بينما يرى  احلايل

كما أن هناك عدم جتانس يف   ،األكادمييني وليسوا من املهنيني، كما أن املهنيني جزء منهم ليسوا حماسبني معتمدين
فردا عن اإلجابة عن هذا ) 23(أراء أفراد العينة الذي ملسناه عند حتليل النتائج يف املبحث السابق، يف حني امتنع 
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بون أن الفجوة بني التعليم األكادميي واملمارسة املهنية من أهم األسباب اليت أثرت ويرى أغلب املستجو  .السؤال
على عدم إمكانية  القيام احملاسبني املعتمدين مبختلف مهامهم  بكل كفاءة يف ظل التعليم والتكوين احملاسيب 

  احلايل
هامه بكل  ميكن للمحاسب املعتمد بشكل عام القيام مبختلف م وما يستنج مما سبق هو أن

كفاءة يف ظل التعليم والتكوين احلايل له، مع ضرورة األخذ بعني االعتبار خمتلف املشاكل اليت تواجه 
عملية  التعليم والتكوين، فليست اجلزائر فقط من تواجه هذه املشاكل ولو بدرجات خمتلفة، فلو 

 2009Shawki M.Farag   ،2010 LEKA (Gjoni)(دراسة  -رجعنا للدراسات السابقة املعاجلة

Brikena  SHKURTI (Perri) Rezarta & ، 2015 & autre  Ibrahim Adagye 

DAUDA ،لوجدنا من نتائجها ضرورة تعليم وتكوين أصحاب املهنة و  -)2013دراسة الفاتح األمني
  .االستفادة من التجارب الناجحةكذا مواكبة التطورات العاملية و 

  الثانيةاختبار الفرضية الرئيسية  : الثانيالمطلب  
تطبيق النظام المحاسبي المالي في تسهيل مزاولة مهنة  مساهمة :"حول الثانيةتتمحور الفرضية الرئيسية 

فرضية قمنا باستخدام  اختبار كاي تربيع وإلثبات صحة أو نفي هذه ال " المحاسب المعتمد في الجزائر
Chi-Square Test مث استخالص مجلة من املقرتحات اليت تدخل ضمن متطلبات تطوير مهنة احملاسب  ،

  .املعتمد يف هذا اجلانب من وجهة نظر أفراد العينة
Ho        :  عتمد في الجزائرساهم تطبيق النظام المحاسبي المالي في تسهيل مزاولة مهنة المحاسب الميال.  
H1        : ساهم تطبيق النظام المحاسبي المالي في تسهيل مزاولة مهنة المحاسب المعتمد في الجزائري.  

  :إن نتائج اختبار هذه الفرضية ملخصة يف اجلدول التايل
  Chi-Square  نتائج): 28- 4(جدول رقم 

  المعنوية  درجة الحرية  قيمة كاي تربيع  البيان
 0.000  27  121.105  يالمحور الثان

  )04(انظر المحلق رقم .SPSSالطالبة باالعتماد على مخرجات  إعدادمن : المصدر
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أكرب من  اليت تعتربو ) 121.105(أن قيمة كاي تربيع احملسوبة  هي يتضح  )28-4(من خالل اجلدول رقم 
دولة  ) 0.000(وى املعنوية هي ، و أيضا قيمة مست0.05عند مستوى الداللة ) 41.337(قيمة كاي تربيع ا
اليت تنص   H1و قبول الفرضية البديلة  H0، مما يعين رفض الفرضية الصفرية 0.05أقل من مستوى الداللة 

مما  " ساهم في تسهيل مزاولة مهنة المحاسب المعتمد في الجزائريتطبيق النظام المحاسبي المالي  "أن على
  .سيب املايل ومزاولة مهنة احملاسب املعتمديدل على وجود عالقة بني تطبيق النظام احملا

املستجوبني من أفراد عينة الدراسة هذا ما تؤكده نتائج حتليل فقرات احملور الثاين من جهة ، إذ أظهرت أراء   
في تسهيل  النظام المحاسبي المالي الجزائريمدى مساهمة  تطبيق ب"املتصلة  الفقراتحول  مرتفعةموافقة 

م نتيجة اخنفاض االحنراف املعياري، "  سب المعتمدمزاولة مهنة المحا نتائج و مع انسجام واتفاق إجابا
  .أخرىمن جهة  - مث التطرق هلا يف املبحث السابق -ذا اجلانبالدراسات السابقة املرتبطة 

مقارنة مع المخطط المحاسبي الوطني هل ساهم النظام  :"كما أن إجابات أفراد العينة حول السؤال
) 67(جاءت لصاحل نعم متفقة مع ما سبق، إذ يرى " بي في تسهيل أداء مهام المحاسب المعتمد؟ المحاس

تسهيل مهام احملاسب املعتمد مقارنة باملخطط  أن تطبيق النظام احملاسيب املايل ساهم يف) 50.4%(فردا  بنسبة 
   . ارنةفنسبة كبرية من عينة الدراسة لديهم خربة متكنهم من املق احملاسيب الوطين

النظام احملاسيب املايل ساهم يف تسهيل مزاولة مهنة احملاسب املعتمد من وجهة نظر أفراد العينة حبكم  فتطبيق 
فمن بني االجيابيات اليت جاء،  معاجلته ملختلف النقائص اليت كان يعاين منها املخطط احملاسيب الوطين، فضال عن

احملاسيب املايل و تأثري ذلك على املمارسة احملاسبية فقد أظهرت النتائج ألية النظام تهو مرتبط ب هذه االجيابيات ما
المحاسبي كان له أثر ايجابي مهم على الممارسة  لوماتترى تألية نظام المع :"املرتبطة بالسؤال التايل

  :إجابات لصاحل نعم موضحة يف اجلدول التايل " المحاسبية للمحاسب المعتمد
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    الثانيمن المحور ) 42(إجابات أفراد العينة حول السؤال رقم : )29-4(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  البيان
 67.7% 90  نعم
 13.5% 18 ال

  17.3% 23 دون جواب
  1.5%  02  اإلجابةعدم 

  100%  133  المجموع
  )04(انظر المحلق رقم .SPSSالطالبة باالعتماد على مخرجات  إعدادمن : المصدر

لية ألت أنقالوا ) 67.7%(وبنسبة ) 90(بتكرار  أغلب أفراد العينةأن ) 29- 4(ل اجلدول رقم يتبني لنا من خال
أفراد أي ما نسبته ) 18(بينما يرى ، ارسة احملاسبية للمحاسب املعتمدمملا على ثر اجيايبأاحملاسيب املايل  مظاالن
لعدم  ذلكوقد يرجع   اإلجابةفردا عن ) 23( امتنعثر اجيايب ، يف حني أ نه ليس لهأالعينة  أفرادمن ) %13.5(

ال م يف هذا ا ائيا على هذا السؤالخرب   .، بينما مل جيب فردين من أفراد العينة 
ا تطبيق النظام احملاسيب املايل و التأثري االجيايب لذلك على مهنة احملاسب املعتمد، إال رغم االجيابيات اليت جاء 

ا واليت تركز على  :كل اليت طرحها أفراد العينة منهامن بعض املشا  ذلك مل خيلواأن  النظرة املختلفة اليت جاء 
اجلانب املايل واالقتصادي بدل اجلانب اجلبائي سابقا، جاء بطرق جاء للتقييم ذات مرجعية دولية ال تتوافق مع 

  .   اخل..على البيئة اجلزائرية  هناك تأثري الستعمار الفرنسي لمازا، كالقيمة العادلة  البيئة احملاسبية اجلزائرية
برأيك ما هو تأثير التنظيم الجبائي على الممارسة المحاسبية  ":العينة حول السؤال أفراد إجاباتكما تظهر 

م حول هذا املوضوع "  للمحاسب المعتمد في ظل النظام المحاسبي المالي؟ ميكن تلخيصها يف واليت اجتاها
  :اجلدول التايل
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    الثانيمن المحور ) 43(إجابات أفراد العينة حول السؤال رقم ): 30-4(م الجدول رق

  )04(ر المحلق رقم انظ.SPSSالطالبة باالعتماد على مخرجات  إعدادمن : المصدر
فاملالحظ أن عدد كبري من أفراد العينة يرون أن للنظام اجلبائي تأثري سليب على املمارسة احملاسبية للمحاسب 
املعتمد ميكن إرجاعها إىل عدم وضوح بعض املعاجلات فرغم احللول اليت مت التطرق إليها يف قانون املالية التكميلي 

، بينما امتنع العدد األكرب بقيت هناك بعض النقاط حباجة إىل حلول 2010 وقانون املالية لسنة 2009لسنة 
م على تكوين رأي خبصوص ذلك اإلجابةمنهم عن    . قد يرجع لعدم قدر

نظام احملاسيب املايل ساهم يف مزاولة مهنة احملاسب تطبيق ال أنالعينة يرون  أفراداالجتاه العام   نستنج  مما سبق
ا، دون خلو ذلك من بعض املعوقات اليت تشكل حتديات تواجه  املعتمد حبكم مجلة االجيابيات اليت جاء 

  .احملاسب املعتمد أثناء  املمارسة احملاسبية له
  اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة: الثالثالمطلب  

النظام عدة تحديات عند تطبيق تواجه هنة المحاسب المعتمد م" على أن الفرضية الرئيسية الثالثةتنص  
-Chiوإلثبات صحة أو نفي هذه الفرضية قمنا باستخدام  اختبار كاي تربيع  "المحاسبي المالي في الجزائر

Square Test مث استخالص مجلة من املقرتحات اليت تدخل ضمن متطلبات تطوير مهنة احملاسب املعتمد  ،
  .بشكل عام من وجهة نظر أفراد العينة

Ho:  لمعتمد عدة تحديات عند تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائرتواجه مهنة المحاسب اال.  
H1: تواجه مهنة المحاسب المعتمد عدة تحديات عند تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر.  

                                                             
.الثالثللتفصيل أكثر ميكن الرجوع إىل املبحث الثاين من الفصل  -   

  النسبة  التكرار  البيان  
 %28.6  38  سلبي
 %16.5 22 ايجابي

 %18.8  25  تأثيرال 
 35.3% 47 دون جواب

  %0.8  01  اإلجابةعدم 
  100%  133  المجموع
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  :الفرضية موضحة يف اجلدول التايل ههذإن نتائج اختبار 
  Chi-Square   نتائج): 31- 4(جدول رقم 

  المعنوية  درجة الحرية  بيعقيمة كاي تر   البيان
 0000.  18 99.143  لثالمحور الثا

  )04(انظر المحلق رقم .SPSSالطالبة باالعتماد على مخرجات  إعدادمن : المصدر
وهي أكرب من قيمة كاي ) 99.143(أن قيمة كاي تربيع احملسوبة  هي يتضح  )32- 4(من خالل اجلدول رقم 

دولة  أقل من ) 0.000(، و أيضا قيمة مستوى املعنوية هي 0.05لداللة عند مستوى ا) 28.869(تربيع ا
 "أن اليت تنص على  H1و قبول الفرضية البديلة  H0، مما يعين رفض الفرضية الصفرية 0.05مستوى الداللة 

  ".تواجه مهنة المحاسب المعتمد عدة تحديات عند تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر
من جهة كما تؤكده إجابات أفراد العينة ) 2018بلعور سليمان، قطيب عبد القادر، (  وهذا يتفق مع دراسة

  .خبصوص هذا احملور إذ اظهروا موافقة مرتفعة حول الفقرات اخلاصة به
نستنتج مما سبق أن أفراد العينة يرون أن هناك جمموعة من التحديات اليت تواجه احملاسب املعتمد عند أدائه ملهامه 

اجلانب القانوين والتشريعي للمهنة وللنظام معا، أو حىت بعض اجلوانب التقنية وأخرى مرتبطة جبانب تعليم مرتبطة ب
وتكوين احملاسبني املعتمدين يف اجلزائر، كل ذلك يف ظل غياب عملية التطوير والتحسني املستمر ملختلف اجلوانب 

  .التنظيمية والتقنية
عتبار جمموعة من املتطلبات لتطوير مهنة احملاسب املعتمد يف ظل تطبيق األمر الذي يفرض ضرورة األخذ بعني اال

  :النظام احملاسيب املايل منها
  وزارة املاليــة ، (مــن الناحيــة القانونيــة جيــب حتويــل ســلطة إصــدار القــوانني احملاســبية مــن الســلطة التشــريعية

أو املنظمة الوطنيـة  ية حملافظي احلساباتالوطن الوطين، الغرفة املصفإىل السلطة التنظيمية ) جملس احملاسبة
، لضمان االستقاللية والواقعية؛للمحاسبني املعتمدين   ، فهذا هو املعمول به عامليًا

  هـو قـانون عـام حيكـم املهـن احملاســبية يف  01-10لقـوانني الصـادرة فمـثال فالقـانون بعض اتـدعيم لـضـرورة
والـيت  مـنهم احملاسـبون املعتمـدون،  هنيـنيهلـا املعـرتض ي اجلزائر لكنه ال يتطرق إىل احلاالت اخلصوصية الـيت

    ؛، كما أنه جيمع بني املهن يف العديد من املوادقد تتطلب حكمًا مهنيًا وقضائيًا خاصاً 
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  ــــال أكثــــراالهتمــــام ــــدعيم منظومــــة التعلــــيم احملاســــيب تب عليم احملاســــيب للمحاســــبني املعتمــــدين مــــن خــــالل ت
للمستجدات الوطنية والدولية، واليت ميكن أن تتأيت مـن خـالل االسـتفادة املواكبة املقررات التخصصات و ب

ـال، تكـوين وتـدريب اإلطـارات  من التجارب الدولية الناجحة، االستعانة باخلرباء واملتخصصـني يف هـذا ا
  اخل؛....الوطنية على مستوى دويل واالستفادة منها على املستوى الوطين  

 رتبصــــني بعــــد إمتــــام التعلــــيم احملاســــيب و العمــــل علــــى إنشــــاء املعاهــــد امل بنيضــــمان تكــــوين جيــــد للمحاســــ
  املتخصصة يف ذلك، أو الضبط اجليد هلذه العملية لدي مكاتب احملاسبة؛

  ضرورة إجياد حلول ملختلف املشاكل التقنية اليت تواجه احملاسب املعتمد عند املعاجلات احملاسبية و القضـاء
ا؛   على الغموض الذي يشو

  على إعداد معايري حماسبية وطنية تستجيب وظروف البيئة احملاسبية اجلزائرية؛العمل  

 العمل مببدأ التحسني املستمر يف خمتلف اجلوانب املرتبطة باملهنة يف ظل التغري البيئي املستمر .  
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  :خالصة
لنظري من هذه الدراسة على يف القسم ا إليهلقد حاولنا من خالل هذا الفصل جتسيد ولو جزء مما تطرقنا        

 اآلخرينعينة من احملاسبني املعتمدين و بعض املهنيني  ىالدراسة امليدانية عل إجراءرض الواقع، من خالل أ
  .املهتمني مبجال احملاسبة نيواألكادميي

الدراسة، وعينة  منهجية إىلامليدانية للدراسة من خالل التطرق  اإلجراءات األولولقد تناولنا يف املبحث      
  .الدراسة والذي متيز بصدق واتساق فقرانه وثباته مما جعله صاحلا للدراسة أداةمن صدق وثبات  والتأكد

اهلادف إىل تقييم واقع مهنة احملاسب املعتمد يف  حتليل حماور االستبيان إىليف املبحث الثاين فقد تطرقنا  أما      
ظهرت أ، واليت  SPSSاج النتائج باستخدام برنامج احلزم االحصائية بعد استخر  ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل،

يف املبحث الثالث فقد قمنا باختبار فرضيات الدراسة باستخدام  أماوافقة ترتاوح بني املتوسطة واملرتفعة حملاورة، م
استخالص  األخريطبيعي، لنحاول يف الن البيانات ال تتبع التوزيع ال Chi-Square Testاختبار كاي تربيع 

.تطوير مهنة احملاسب املعتمد يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل إىلالرامية  املتطلباتمن  جمموعة
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مهنة احلاسب املعتمد يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل واملعايري  إصالحمن خالل تناولنا ملوضوع 
، حاولنا معاجلة -دراسة ميدانية لعينة من حماسبني معتمدين يف اجلنوب الشرقي للجزائر –الدولية احملاسبية 

هي  ما هي انعكاسات تطبيق النظام احملاسيب املايل على مهنة احملاسب املعتمد يف اجلزائر؟وما :املطروحة شكاليةاإل
للدراسة وانطالقا من  األربعةن خالل الفصول م ه املهنة من وجهة نظر احملاسبني املعتمدين؟ذمتطلبات تطوير ه
  .وباستخدام األدوات املناسبة املشار إليها يف املقدمة الفرضيات املطروحة

من القرن املاضي  األخريةفقد فرضت املتغريات الدولية اليت حدثت يف الساحة العاملية خاصة يف السنوات 
ذلك ملواكبة  إصالحاتئر على غرار دول العامل عدة على اجلزا أوجبتالوقت الراهن، عدة ضغوط  إىلوصوال 

املؤرخ يف  11-07من خالل القانون  –، فكانت النتيجة تبين وتطبيق النظام احملاسيب املايل األصعدةعلى خمتلف 
  .دف التوافق واملعايري احملاسبية الدولية -واملتعلق بالنظام احملاسيب املايل 2007نوفمرب  25

مست جوانب هلا عالقة  باحملاسبة، منها مهنة احملاسب  جذرية إصالحاتتطبيق عدة ولقد رافق هذا ال
تنظيم مهنة احملاسبة لتواكب هذا التغيري، وذلك من خالل  إعادةحنو  املتخصصةاملعتمد يف خطوة من اجلهات 

واحملاسب  واملتعلق باخلبري احملاسيب وحمافظ احلسابات 2010جوان  29املؤرخ يف  01- 10القانون  إصدار
 1991أفريل  17املؤرخ يف  08-98املعتمد والذي حيدد شروط وكيفيات ممارسة هذه املهنة بدال عن القانون 

الذي أصبح ال خيدم متطلبات املرحلة، وتابع ذلك إصدار قوانني وتشريعات متعلقة بإعادة هيكلة املنظمات 
  .املشرفة على هذه املهنة

مكونة للبيئة احملاسبية  أطرافانعكست على عدة  وآثارملايل مالحظات ا احملاسيبلقد كان لتطبيق النظام 
والتشريعات املنظمة اجلزائرية، السيما االنعكاسات اليت مست مهنة احملاسب املعتمد، سواء على مستوى القوانني 

بعني  أخدهاجب الذي فرض عدة حتديات واجهته ما او  األمرعلى مستوى املمارسة احملاسبية له،  أوهلذه املهنة، 
  املايلالسليم للنظام احملاسيب  للتطبيقمن خالل استخالص جمموعة متطلبات تضمن توفري مناخ مالئم االعتبار 

املتوصل إليها، يليها عرض نتائج اختبار الفرضيات  ةمن خالل ما سبق ميكن عرض أهم النتائج النظرية والتطبيقي
  .مث تقدمي مقرتحات وأفاق الدراسة
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  :ج الدراسةنتائ
  :ئج منها النظرية والتطبيقية هينتامن ال جمموعة هذه الدراسة توصلنا إىلمن خالل 

  :النتائج النظرية: أوال
  إن انتقال مهنة احملاسبة من جمرد مسك للدفاتر إىل نظام معلومات كان نتيجة لتعايشها مع خمتلف

ا على مر العصور؛   املتغريات البيئة احمليطة 
 ة احملاسبة عدة صور انعكست يف وظائفها، فروعها، مستخدميها، مبادئها إن لتطور مهن

  اخل؛....وفروضها
 كما انه كان هلا دور فعال يف توفري  ا التطورذيف ه احمللية والدولية لقد سامهت املنظمات احملاسبية املهنية ،

  خمتلف املقومات األساسية ملمارسة املهنة بفعالية؛
  ارتبطت إصالحاتبشكل عام ومهنة احملاسب املعتمد بشكل خاص عدة لقد شهدت مهنة احملاسبة 

  ذي كان استجابة للتوجهات االقتصادية للجزائر حنو اقتصاد السوق؛نظام احملاسيب، الال بإصالح
  املؤرخ يف  01-10من بني أهم مالمح إصالح وإعادة تنظيم مهنة احملاسب املعتمد هو  صدور القانون

إذ أنه مل يعد خيدم  1991أفريل  17املؤرخ يف  08-91غاء أحكام القانون ، بعد إل2010جوان  29
  متطلبات املرحلة اجلديدة، وقد تبع صدور ذلك القانون عدة مراسيم وقرارات مكملة ومدعمة له؛

  كما مت مبوجبه مشلت حتديد شروط وكيفيات ممارسة املهنة تغيرياتبعدة  01-10لقد جاء القانون ،
لس الوطين للمحاسبة و تفكيك املنظمة إعادة تنظيم اهل يئات املشرفة على مهنة احملاسب املعتمد منها ا

الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين، واستحداث ثالث هيئات حماسبية 
  مهنية منها املنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين املعنية باحملاسبني املعتمدين؛

 لتحوالت احلاصلة يف البيئة العاملية  من عوملة وتدويل االقتصاد العاملي و انتشار وتوسع الشركات إن ا
متعددة اجلنسيات، كانت من األسباب الرئيسية الداعية إىل التقليل من االختالفات بني األنظمة احملاسبية 

  احمللية والعمل على توحيدها و حتقيق التوافق احملاسيب الدويل؛
 شار وقبول املعايري احملاسبية الدولية كانت نتيجة جلهود ومبادرات عدة منظمات مهنية حملية، إن انت

  جلنة املعايري احملاسبية الدولية واليت حل حملها فيما بعد جملس معايري احملاسبية الدولية؛  أمههاودولية  ةإقليمي
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 ت العاملية، حيث قامت بعدة إن اجلزائر على غرار عدة دول عملت على االستجابة هلذه التغيريا
إصالحات حماسبية جتلت يف التخلي عن املخطط احملاسيب الوطين وتطبيق النظام احملاسيب املايل يف خطوة 

  منها حنو تبين املعايري احملاسبية الدولية؛
  فرض تطبيق النظام احملاسيب املايل عدة ممارسات حماسبية جديدة للمحاسب املعتمد منها ما ارتبط

  جيل والتقييم احملاسيب وإعداد القوائم املالية،  ومنها ما ارتبط بإعداد التصرحيات اجلبائية؛التس
  لقد بدلت الدولة اجلزائرية اجلهود الالزمة لتوضيح هذه املمارسات اجلديدة من جهة والعمل على تقليل

  عات الالزمة لذلك؛االختالفات بني النظام احملاسيب والنظام اجلبائي من خالل إصدار خمتلف التشري
  مست تنظيم هذه  كان وما زال لتطبيق النظام احملاسيب املايل عدة انعكاسات على مهنة احملاسب املعتمد

 املهنة، تغيريات يف مزاولة املهنة جعل احملاسب املعتمد يف وجه عدة حتديات مشلت ماهو قانوين، تنظيمي، 
  .ديات الواجب مواجهتهاتقين، تعليمي  وتكويين للمهنة وغري ذلك من التح

  النتائج التطبيقية: ثانيا
  إصالحاتثر على مهنة احملاسب املعتمد، فقد ارتبط تطبيقه بعدة أاحملاسيب املايل اجلزائري  النظاملتطبيق 

ا، واليت أبدى لك بصدور ذتنظيم مهنة احملاسب املعتمد و  إعادةمشلت  عدة قوانني وتشريعات خاصة 
ذه القوانني والتشريعات ألداء مهام احملاسب املعتمد بكل كفاية همتوسطة خبصوص  أفراد العينة موافقة 

  فعالية، مع اختالف يف وجهات نظرهم؛
 ا و  عدم العمل على بالتايل إشراك أصحاب املهنة يف عملية إصدار خمتلف القوانني والتشريعات اخلاصة 

  اسبية املهنية املعنية؛نقل صالحيات إصدارها من السلطات املالية إىل املنظمات احمل
 تطويرها  ىاجليد هلذه املهنة والعمل عل مالتنظي إىلسعى املنظمات املشرفة على مهنة احملاسب املعتمد ت

ثر ألتفكيك املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين  أنوحتسينها، كما 
ى مهامها وأدوارها وكذا التقليل من الصراعات والنزاعات يف تركيز كل هيئة علاجيايب فقد ساهم 

  والتحالفات بني أعضائها؛
 االهتمام بالتعليم والتكوين احملاسيب للمحاسبني املعتمدين، فقد اظهر أفراد العينة موافقة متوسطة  قلة

  ؛ةحول ذلك مما يتطلب تدعيما لتلك الربامج التعليمية والتكويني
 ثر اجيايب على املمارسة احملاسبية للمحاسب املعتمد فقد اظهر أفراد العينة أسيب املايل إن لتطبيق النظام احملا

  قة مرتفعة حول ذلك حبكم خمتلف ما جاء به هذا النظام وختطيه لنقائض املخطط السابق؛مواف
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 لتقين  رغم ذلك فهناك عدة حتديات تواجه احملاسب املعتمد عند مزاولته ملهامه مشلت اجلانب القانوين  وا
  .للنظام واملهنة بشكل عام

  :نتائج اختبار الفرضيات
  :ذه الدراسة تبني لنا مايليمن خالل ه
  القوانين و التشريعات الحالية تساعد المحاسب  "فيما خيص الفرضية الفرعية األوىل واليت تنص على

اجلهود املبذولة من  على ، وهذا يدلفقد جاءت النتائج مثبتة هلذه الفرضية " المعتمد على أداء مهامه
  ؛ املعتمد مهنة احملاسب مالدولة اجلزائرية لتنظي

  الهيئات المشرفة على مهنة المحاسب المعتمد لها أثر على مهنة  "فيما خيص الفرضية الفرعية أن
فقد أظهرت الدراسة مسامهة هذه اهليئات يف حتسني وتطوير مهنة احملاسب "   المحاسب المعتمد

بعني االعتبار ضرورة ضمان االستقاللية هلا ومشاركتها الفعالة يف  األخذئر، خاصة بعد املعتمد يف اجلزا
     ، وهذا ما يؤكد صحة هذه الفرضية؛تنظيم املهنة

  التكوين الحالي للمحاسب المعتمد التعليم و  "الفرضية الفرعية الثالثة واليت تنص على  خبصوصو
ا، إ " لمالييتوافق مع متطلبات تطبيق النظام المحاسبي ا ذ أظهرت الدراسة أنه ميكن فقد مث إثبا

مع ضرورة سد للمحاسب املعتمد القيام مبختلف مهامه بكفاءة يف ظل التكوين والتعليم احملاسيب احلايل 
ذا خمتلف الفجوات بني التعليم األكادميي و الرتبصات املهنية و العمل على مواكبة التغريات احلاصلة يف ه

ال؛   ا
 تطبيق النظام المحاسبي المالي في  يساهم "فرضية الرئيسية الثانية فقد كانت على النحو التايلأما ال

ا، باعتبار أن لتطبيق النظام احملاسيب  " تسهيل مزاولة مهنة المحاسب المعتمد في الجزائر فقد مث إثبا
ذلك باملخطط احملاسيب   املايل أثر اجيايب على املمارسة احملاسبية للمحاسب املعتمد خاصة ولو قارنا

ا هذا النظام   .الوطين، فضال عن خمتلف االجيابيات اليت جاء 
 هنة المحاسب المعتمد تواجه عدة م " أنخبصوص الفرضية الرئيسية الثالثة واليت تنص على  أما

ئرية فاحملاسب املعتمد يعمل يف البيئة اجلزا " تحديات عند تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر
املطالبة بتوفري األرضية املناسبة للتطبيق السليم هلذا النظام مما جيعله يواجه عدة حتديات أثناء مزاولته 

      . للمهنة، وهذا ما يؤكد صحة هذه الفرضية
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  :المقترحات
  :بناءا على النتائج املتوصل إليها ميكن أن تقرتح مايلي

  ا لتنظيمها وتطويرها ععلى تعزيز اهليئات املهنية املالسعي حنو استقاللية املهنة بشكل عام، والعمل نية 
  من السابق؛ أكثربشكل 

  بقوانني تكميلية داعمة لتطبيق النظام احملاسيب املايل خاصة اجليائية منها تقلل من تدعيم للقوانني الصادرة
  املشاكل اليت تواجه املهنيني؛

  ا من جهة، واالستماع  ةوالتنظيميونية النصوص القان إعداداملهنة عند  أصحابتعزيز مشاركة املتعلقة 
و العمل على مشاركتهم يف  أخرىمزاولتهم ملهنة احملاسبة من جهة  أثناءملختلف املشاكل اليت تواجههم 

  احللول  الفعالة والواقعية؛ إجياد
 دف تعزيز االجيابيات و معاجلة السلبيات لض مان تطويرها التقييم املوضوعي لدور اهليئات احملاسبية 

  على مهنة احملاسب املعتمد؛ تأثريهاحتسني  و 
  واملهام املوكلة هلا بشكل فعال، والسهر على تطوير  بأدوارهاذه اهليئات حنو القيام تسعى ه أنجيب

القيم للملتقيات والدورات التكوينية واالستفادة من خمتلف اخلربات  مأعضائها من خالل التنظيمهارات 
مثال التواصل مع خمتلف اهليئات املهنية احملاسبية احمللية، اإلقليمية والدولية والعمل على  العاملية من خالل
  االنضمام اليها؛

 تدعيم الربامج التعليمة احملاسبية احلالية مبضامني تتوافق مع املستجدات، كما ميكن االستفادة من املهنيني 
ئات احملاسبية، مما قد يؤدي إىل سد الفجوة بني املؤهلني أكادمييا و االحتكاك والتواصل  أكثر مع اهلي

  .التعليم األكادميي واملمارسة املهنية
  :أفـاق الدراسة

  :ذا املوضوع ميكن ان نقرتح بعض املواضيع اليت تستحق املزيد من البحث منهامن خالل دراستنا هل
 املهنية ودورها يف تطوير مهنة احملاسبة يف اجلزائر؛  ةاملنظمات احملاسبي 
 عدة دول؛بني هنة احملاسبة بني تعليم و تكوين احملاسبني دراسة مقارنة م 
 فعالية النظام احملاسيب املايل اجلزائري يف تدعيم وتطوير مهنة احملاسب املعتمد؛ 
 حتسني التعليم والتكوين احملاسيب مدخل لتطوير مهنة احملاسب املعتمد يف اجلزائر.
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حاسبة في الجزائر في ظل النظام متطلبات مهنة المسليمان بلعور، عبد القادر قطيب،  .129
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واملعايري  (IAS/IFRS)امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة 

التحدي، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب، : (IAS)الدولية للمراجعة 
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  .2014نوفمرب  25-24على ضوء التجارب الدولية، جامعة ورقلة، ) املايل والعمومي(
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، جامعة IAS-IFRSيري احملاسبية املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل اجلديد وآليات تطبيقه يف ظل املعا
 .2009اكتوبر  15-14-13سعد دحلب البليدة، أيام 

، امللتقى الدويل متطلبات تكييف القواعد الجبائية مع النظام المحاسبي الماليعزوز علي،  .136
 األول حول النظام احملاسيب املايل اجلديد يف ظل معايري احملاسبة الدولية، جتارب وآفاق، املركز اجلامعي

 .2010جانفي  18-17بالوادي، اجلزائر، 
المعالجة المحاسبية للمخزونات وكيفية تقييمها دراسة مقارنة بين معايير عمورة مجال،  .137

المحاسبة الدولية والمخطط المحاسبي العام والنظام المحاسبي المالي 
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) IAS 1(عبد الرحيم ليلي، قائمة املركز املايل يف ظل النظام احملاسيب املايل اجلديد ،لدرع خدجية  .138
متطلبات  معايير المحاسبة الدولية و المؤسسة االقتصادية الجزائرية : الملتقى الوطني  حول ، 

  .2010ماي  26- 25–سوق أهراس –، املركز اجلامعي التوافق و التطبيق

ارتباطات  –آليات النظام المحاسبي المالي الجزائري واإلبداع المحاسبيحممد عجيلة،  .139
كلية العلوم االقتصادية  ،اإلصالح المحاسبي في الجزائر: املؤمتر العلمي الدويل ،-وسياسات 
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النظام المحاسبي الجديد وإشكالية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في  خمتار مسامح، .140
اقتصاد غير مؤهل، الملتقى الدولي األول حول النظام المحاسبي الجديد في ظل معايير المحاسبة 

  .2010جانفي  17/18ملركز اجلامعي بالوادي، اجلزائر، يومي ، االدولية، تجارب، تطبيقات وآفاق
، )دراسة تحليلي تقيمية(اإلصالح المحاسبي في الجزائر  مداين بن بلغيث، فريد عوينات، .141

امللتقى الدويل حول االصالم احملاسيب يف اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 
  .2011نوفمرب  30 -29يومي قاصدي مرباح ورقلة، 
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 .2010  ماي  25 / 26

المعايير المحاسبية الدولية والبيئة الجزائرية مقومات مزياين نور الدين، فروم حممد الصاحل،  .144
يف ظل معايري  NSCFاحملاسيب املايل اجلديد النظام : ، امللتقى الدويل األول حولومتطلبات التطبيق

احملاسبة الدولية، جتارب، تطبيقات وآفاق، معهد العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، املركز 
  .2010جانفي  18-17اجلامعي بالوادي، اجلزائر، 

الي ، مقارنة النظام المحاسبي الممسعود دراويسي، ضيف اهللا حممد اهلادي، قوادري حممد .145
(SCF)  بالمعايير الدولة للمحاسبة(IAS/IFRS) امللتقى  قياس وتقييم لبنود القوائم المالية

واملعايري الدولية للمراجعة، كلية  النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة: الدويل حول
  .2011ديسمرب13-14ر، يومي اجلزائ -البليدة االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب العلوم

النظام المحاسبي ومتطلبات المعايير مقدم عبريات، خملوف الطاهر، خملوف عزوز،  .146
امللتقى الدويل الثاين حول متطلبات مهنة احملاسبة والتدقيق ودورها يف اإلصالح ، المحاسبية الدولية

 .2014ديسمرب  02-01احملاسيب الواقع، املعوقات واحللول، جامعة غرداية، 

أهمية اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية وأبعاد اإلفصاح والشفافية منصوري الزين،  .147
، امللتقى الدويل حول )دراسة تحليلية تقييميه للنظام المحاسبي والمالي الجديد المطبق في الجزائر(

الدولية للمراجعة  واملعايري (IFRS/IAS)النظام احملاسيب يف مواجهة املعايري الدولية احملاسبية 
(ISA) : 13وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب، البليدة، يومي  االقتصاديةالتحدي، كلية العلوم 

  .2011ديسمرب  14و
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 الملحق رقم  (01): استمارة االستبيان
 

 جامعة غرداية
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير

 
عجيلة حنان: الطالبة  

0667858886:رقم اهلاتف  
  hananeadjila@yahoo.fr :الربيد االلكرتوين

 استمارة
:طروحةعنوان األ  

معايير المحاسبة الدوليةاللنظام المحاسبي المالي و ا ضوءإصالح مهنة المحاسب المعتمد في "  
"-دراسة ميدانية لمحاسبين معتمدين في الجنوب الشرقي للجزائر -  

:حتية طيبة وبعد  
دف إىل التعرف على انعكاسات تطبيق النظام احملاسيب املايل على  اجنازيف إطار        أطروحة الدكتوراه واليت 

رجو من سيادتكم املشاركة واملسامهة يف إثراء هذا املوضوع ن .هية متطلبات اإلصالحوما مهنة احملاسب املعتمد، 
من خالل تفضلكم باإلجابة على األسئلة الواردة يف هذه االستمارة، نظرا ألمهية رأيكم السديد مبا متلكونه من 

ل مبنتهى السرية، ولن ن البيانات اليت سيتم التحصل عليها ستعامالتخصص، مؤكدين لكم بأعلم وخربة يف هذا 
. تستخدم إال ألغراض البحث العلمي  

.وفي األخير نشكركم مسبقا على تعاونكم ومساهمتكم في هذا البحث  
  :مالحظة

أو مأل /في المكان المناسب و )X(أو األسئلة بعناية ثم وضع العالمة /نرجو منكم قراءة العبارات و
  .الفراغات الموجودة

فائق االحترام والتقدير تقبلوا سيدي، سيدتي  منا  
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 المعلومات الوظيفية
ذ ومهينأستا                   أستاذ جامعي                    مهين  :المهنة/ الوظيفة -1  
شهادات أخرى                  ليسانس             ماجستري                دكتوراه :الشهادة العلمية -2  
حماسب معتمد       حمافظ حسابات        خبري حماسيب             بدون شهادة مهنية :ةينالشهادة المه -3  
أكثر        سنة 20إىل  10من       سنوات 10إىل  5سنوات      من 5أقل من :سنوات الخبرة -4

  سنة20من
نعم    ال: لمجالضرت ندوات في هذا احأو /هل حصلت على تكوين في النظام المحاسبي المالي و -5  

 المحور األول : تنظيم مهنة المحاسب المعتمد في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري
مدى كفاية القوانين والتشريعات المنظمة لمهنة المحاسب المعتمد ألداء مهامه بفعالية. أوال  

غري موافق  العبارات الرقم
 متاما

غري 
 مرافق

مرافق  موافق  حمايد
 متاما

النصوص و التشريعات  التنظيمية  الصادرة حاليا   6
 كافية لتوضيح التطبيق السليم للنظام احملاسيب املايل

     

خيدم مصاحل مهنة  01-10ما جاء به القانون  7
 احملاسبة عموما ومهنة احملاسب املعتمد خصوصا

     

SCF هناك توافق بني إلزامية تطبيق  8 صدور و  
    ه  التشريعات املوضحة ل

     

حيتاج احملاسب املعتمد أحيانا إىل توضيح لبعض  9
 SCF القوانني والتشريعات املتعلقة ب 

     

الضريبية، التجارية، ( تتسم التشريعات األخرى  10
النظام احملاسيب بالوضوح عند تطبيق ...) االجتماعية

   املايل

     

ل سامهت القوانني والتشريعات الصادرة يف تسهي 11
 مهام احملاسب املعتمد

     

برأيك هل  التشريعات احلالية الصادرة  املرتبطة بتطبيق النظام احملاسيب املايل كافية وواضحة  - 12
 للمحاسب املعتمد ألداء مهامه بكل كفاءة؟    نعم              ال                      دون جواب 
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 ؟تقرتحماذا  إذا كان اجلواب ال،-
.........................................................................................ا  

الهيئات المشرفة على مهنة المحاسب المعتمد في الجزائر ودورها في أدائه لمهامه:ثانيا  
غري موافق  العبارات الرقم

 متاما
غري 
 مرافق

مرافق  موافق  حمايد
 متاما

لس الوطين تتسم اإلسرتاتيجية امل 13 تبعة من قبل ا
 للمحاسبة يف عملية اإلصالحات بالفعالية

     

لس الوطين للمحاسبة   14 اجلهود املبذولة من قبل ا
SCF  كافية للتطبيق السليم من قبل احملاسب  

 املعتمد

     

 كان هناك تغييب للمهنيني واألكادمييني عند إصدار  15
SCF 

     

مة إىل ثالث هيئات وطنية أمر إعادة هيكلة املنظ 16
 SCF فعال لتطبيق 

     

إعادة تنظيم مهنة احملاسب املعتمد ساهم يف تسهيل  17
 أداء مهامه

     

وضع مهنة احملاسب املعتمد حتت وصاية الوزير  18
 املكلف باملالية ال يفقدها استقالليتها

     

تسعى املنظمات املهنية احلالية حنو محاية مصاحل  19
 أعضائها والدفاع عن كرامتهم واستقالليتهم

     

تساهم املنظمات املهنية احلالية يف التطوير والتحسني  20
 املستمر ملهنة احملاسب املعتمد

     

ما رأيك يف إعادة هيكلة املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني  -21
 ضد                      دون جواب       ات؟    مع             ث هيئاملعتمدين  واستحداث ثال

هو  تقيمك لدور اهليئات املشرفة على مهنة احملاسب املعتمد مبختلف  إذا كان اجلواب مع،  ما-
؟أصنافها   

سيئ                     دون جواب    جيد                    مقبول                  
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الجزائري    وتوافقه مع متطلبات تطبيق النظام المحاسبي المالي المحاسبين المعتمدينوتكوين  تعليم: ثالثا  
غري موافق  العبارات الرقم

 متاما
غري 
 مرافق

مرافق  موافق  حمايد
 متاما

برامج التعليم احملاسيب للمحاسبني املعتمدين تتالءم  22
 ومتطلبات تطبيق النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر

     

املبادرات املبذولة من قبل السلطات املالية  حنو تعليم  23
وتدريب احملاسبني املعتمدين غري كافية لتأهيلهم 

 ملتطلبات تطبيق النظام احملاسيب املايل

     

عدد  امللتقيات والدورات التكوينية املنظمة غري كايف  24
لرفع مؤهالت احملاسبني املعتمدين   

     

احملاسيب يف اجلامعات اجلزائرية يتسم باحملدودية التعليم 25       
تتوفر اجلزائر على حماسبني معتمدين  ذوي كفاءة  26

 SCF لتطبيق 
     

سامهت الندوات اجلهوية والدورات التكوينية املنظمة  27
 SCF  يف فهم وتوضيح 

     

ما زالت هناك ضرورة إلعادة تأهيل احملاسبني  28
يتماشى و متطلبات  املعتمدين مبا  SCF 

     

بكل كفاءة يف ظل التعليم والتكوين  همهل ميكن للمحاسبني املعتمدين القيام مبختلف مهام - 29
نعم يكمن                        ال ميكن                        دون جواب   احملاسيب احلايل ؟   

 إذا كان اجلواب ال ميكن، ملاذا برأيك؟ 
صور يف حمتوى الربامج التعليمية                                بسبب ق  

ساتذة املؤطرينبسبب نقص األ  
بسبب الفجوة بني التعليم األكادميي واملمارسة املهنية   

:.....................................................................................آخر  
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المحور الثاني: مدى مساهمة  تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري في تسهيل مزاولة مهنة المحاسب 
 المعتمد

غري موافق  العبارات الرقم
 متام

مرافق  موافق  حمايد غري مرافق
 متاما

اعتماد    30  SCF  تصوري للمحاسبة إطارعلى  
حسن من إعداد وعرض الكشوف املالية من قبل 

 احملاسب املعتمد

     

إلطار التصوري للنظام احملاسيب املايل مبين على ا 31
أسس علمية متكاملة إلعداد وعرض الكشوف 

 املالية

     

يعاجل اإلطار التصوري عدة مشاكل كان يعاين منها  32
    احملاسب املعتمد  

     

يوضح اإلطار التصوري  للمحاسب املعتمد خمتلف  33
ة، جدول التغيريات احلاصلة على قائميت امليزاني

 حسابات النتائج واملالحق

     

يوضح اإلطار التصوري  للمحاسب املعتمد طرق  34
إعداد جدول تدفقات اخلزينة  وقائمة التغيريات يف 

 عناصر امللكية

     

على تقييم عناصر SCF التغيريات اليت ادخلها  35
الكشوف املالية جيدة تسهل املمارسة احملاسبية 

 للمحاسب املعتمد

     

له أثر اجيايب على للممارسة SCF إن تطبيق  36
 احملاسبية للمحاسب املعتمد

     

تواكب التطورات SCF إن املمارسة احملاسبية وفق  37
 احملاسبية احلاصلة

     

SCFساهم تطبيق  38 يف إحداث تغيريات هامة على  
 املمارسة احملاسبية

     

SCF ساهم تطبيق  39      شاكل يف حل العديد من امل
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 اليت كان يعاين منها احملاسب املعتمد
يساعد النظام احملاسيب املايل يف إعداد الكشوف  40

 املالية بشكل جيد
     

ساهم التكيف اجلبائي مع حمتوى النظام احملاسيب  41
 املايل يف تسهيل إعداد التصرحيات اجلبائية

     

للمحاسب  يةمارسة احملاسبامل على ثر اجيايب مهمأله نظام املعلومات احملاسيب كان  ةترى تألي - 42
.املعتمد  

نعم                                ال                             بدون جواب          
يف ظل النظام  للمحاسب املعتمد هو تأثري التنظيم اجلبائي على املمارسة احملاسبية برأيك ما - 43

 احملاسيب املايل؟
اجيايب                           سليب                   ال تأثري                     دون جواب       

 ؟برأيك ملاذا ،إذا اجلواب سليب
..........................................................................................ا  

هي املشاكل اليت تواجهك أثناء املمارسة احملاسبية؟ ايل مايف ظل تطبيق النظام احملاسيب امل - 44  
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................  

مقارنة مع املخطط احملاسيب الوطين هل ساهم النظام احملاسيب يف تسهيل أداء مهام احملاسب  - 45
 املعتمد؟ 

   بنعم                                    ال                                    دون جوا
ا اجلواب  نعم، أين يكمن ذلك؟ذإ  

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................  



  المالحق
 

266 
 

المحور الثالث: التحديات التي تواجه مهنة المحاسب المعتمد في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي 
 الجزائري

ري موافق غ العبارات الرقم
 متاما

غري 
 مرافق

مرافق  موافق  حمايد
 متاما

تواجه احملاسب املعتمد بعض املشاكل أثناء املمارسة  46
 احملاسبية

     

هناك ضرورة لتعديل النظام اجلبائي مبا يتالءم و  47
ا   SCF املستجدات اليت جاء 

     

هناك غياب سياسة تكوين فعالة تعد حماسبني  48
املعايري الدولية معتمدين وفق  

     

      هناك نقص يف املدربني واملكونني املختصني دوليا 49
لس الوطين للمحاسبة على عملية إصدار   50 هيمنة ا

 املعايري و تغييب املهنيني واألكادمييني عنها
     

يسجل ضعف للتأهيل العلمي والعملي للمحاسبني   51
  يف اجلامعات ومكاتب احملاسبة

     

البيئة احملاسبية اجلزائرية ال تتالءم مع تطبيق النظام  52
 احملاسيب املايل

     

هناك غياب قوانني تكميلية داعمة لشرح كيفية   53
 تطبيق النظام احملاسيب املايل

     

 شكرا على تعاونكم
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Université de Ghardaïa 

Faculté des sciences économiques et commerciales et des sciences 
de gestion 

Département des sciences de gestion 
 
 
Étudiant: Hanane Adjila 
Numéro de téléphone: 0667858886 
E-mail: hananeadjila@yahoo.fr 

 
Formulaire 

Titre de la thèse: 
"Réforme de la profession de comptable accréditée conformément au 
système de comptabilité financière et aux normes comptables 
internationales 
- Une étude de terrain pour des comptables agréés dans le sud-est de 
l'Algérie - " 
 
Salutations: 
      Dans le cadre de l'achèvement de la thèse de doctorat, qui vise à 
identifier les implications de l'application du système de comptabilité 
financière sur la profession de comptable agréé, et sont les exigences de la 
réforme. Nous vous demandons de participer et de contribuer à enrichir ce 
sujet en répondant aux questions du présent formulaire, compte tenu de 
l’importance de votre bonne opinion des connaissances et de l’expertise 
que vous possédez dans ce domaine. Nous vous assurons que les données à 
obtenir seront traitées avec la plus grande confidentialité et ne seront 
utilisées qu'à des fins de recherche. Recherche scientifique. 
Enfin, nous vous remercions par avance de votre coopération et de votre 
contribution à cette recherche. 
Note: 
Veuillez lire attentivement les conditions et / ou les questions et mettre 
la marque (X) au bon endroit et / ou remplir les espaces existants. 
 

Veuillez accepter, Monsieur, Madame, nous avons le plus grand respect 
et une grande estime. 
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informations fonctionnelles 
1- Emploi / Profession: professionnel         Professeur            Professeur et 
professionnel 
2- Diplôme:Licence           Magistère           doctorat               autres 
Certifications 
3- Certificat professionnel: comptable agréé         Commissaire aux comptes         
expert comptable              sans certificat professionnel 
4- ans d'expérience: moins de 5 ans        de 5 à 10 ans        de 10 à 20 ans         
plus de 20 ans 
5. Avez-vous obtenu une formation dans le système de comptabilité financière et 
/ ou assisté à des séminaires dans ce domaine? Oui           Non 
Le premier axe: Organiser la profession de comptable agréé dans 
l'application du système de comptabilité financière algérienne 
D'abord. L'adéquation des lois et des règlements régissant la profession de 
comptable agréé pour l'exercice efficace de ses fonctions 

fortement 
d'accord d'accord Neutre  

En 
désaccord 

 

Fortement 

en 
désaccord 

 

Les expressions  N 

     
Les textes et législations réglementaires en 
vigueur suffisant à clarifier la bonne application 
du système comptable financière 

6 

     
Les dispositions de la loi 10-01 servent les intérêts 
de la profession comptable en général et de la 
profession de comptable agréé en particulier 

7 

     
Il existe une corrélation entre l'application 
obligatoire du SCF et la promulgation de la 
législation qui les clarifie. 

8 

     
Un comptable agréé a besoin parfois de 
clarifications sur certaines lois et réglementations 
relatives à SCF 

9 

     
Les autres lois (fiscales, commerciales, sociales, 
etc.) sont claires lors de l’application du système 
de comptabilité 

10 

     Lois et législations édictées pour faciliter les 
fonctions de comptable agréé 11 
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12. Selon vous, la législation en vigueur concernant l’application du système de 
comptabilité financière est-elle suffisante et claire pour que le comptable agréé 
puisse s’acquitter efficacement de ses tâches? Oui       Non          Pas de réponse 
- Si non, que suggérez-vous? 
................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
Deuxièmement: les organismes chargés de superviser la profession de 
comptable agréé en Algérie et son rôle dans l'exercice de ses fonctions 

 

fortement 
d'accord d'accord Neutre  

En 
désaccord 

 

Fortement 

en 
désaccord 

 

Les expressions  N 

     
La stratégie adoptée par le Conseil national de la 
comptabilité (CNC) dans le processus de réforme 
est efficace 

13 

     
efforts déployés par le Conseil national de la 
comptabilité suffisent pour que le comptable agréé 
applique correctement le SCF 

14 

     Il y avait un manque de professionnels et 
d'universitaires lorsque SCF a été créée. 

15 

     
La restructuration de l’organisation en trois 
organismes nationaux est un moyen efficace 
d’appliquer le SCF. 

16 

     
La réorganisation de la profession de comptable 
agréé a contribué à faciliter l'exercice de ses 
fonctions. 

17 

     
Le statut de la profession de comptable agréé sous 
la tutelle du ministre chargé des finances ne perd 
pas son indépendance 

18 

     Les organisations professionnelles actuelles 
cherchent à protéger les intérêts de leurs membres 

19 
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et à défendre leur dignité et leur indépendance 

     
Les organisations professionnelles actuelles 
contribuent au développement et l'amélioration 
continue de la profession de comptable agréé 

20 

 
21. Que pensez-vous de la restructuration de l'Organisation nationale des 
experts-comptables, Commissaire aux comptes et des comptables agréés, des 
comptables , et de la création d'un trois organes?  
Avec              contre                                      Sans réponse 
- Si la réponse est positive, comment évaluez-vous le rôle des organes de 
Superviseur de la profession de comptable agréé dans toutes ses catégories? 
Bon                acceptable               Mauvais                                sans réponse 
Troisièmement: l'éducation et formation des comptables agréés et leur 
conformité aux exigences de l’application du système de comptabilité 
financière en Algérie 

 

fortement 
d'accord d'accord Neutre  

En 
désaccord 

 

Fortement 

en 
désaccord 

 

Les expressions  N 

     
Les programmes d'enseignement de la 
comptabilité destinés aux comptables agréés se 
conforment aux exigences de l'application du 
système de comptabilité financière en Algérie 

22 

     
Les initiatives prises par les autorités financières 
en matière d'éducation et de formation des 
comptables agréés ne sont pas suffisantes pour les 
qualifier pour l'application du système de 
comptabilité financière 

23 

     
Le nombre de réunions et de cours de formation 
organisés n'est pas suffisant pour améliorer les 
qualifications des comptables agréés 

24 

     L'enseignement de la comptabilité dans les 
universités algériennes est limité 

25 

     L'Algérie a des comptables agréés qui sont 
compétents pour mettre en œuvre SCF 

26 
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 Les séminaires régionaux et  les cours de 
formation structurés ont contribué à la 
compréhension et à la clarification du SCF 

27 

     Il reste encore à réhabiliter les comptables certifiés 
conformément aux exigences de la SCF 

28 

 
29. Les comptables agréés peuvent-ils accomplir leurs diverses tâches 
efficacement dans le cadre de la formation actuelle en éducation et en 
comptabilité? 
 Oui possible             ne peuvent pas                           Pas de réponse 
Si la réponse ne peut pas, pourquoi de votre avis? 
En raison du manque de contenu dans les programmes éducatifs 
 en raison du manque de professeurs maîtres 
En raison de l’écart entre l'éducation  universitaire et la pratique professionnelle 
Autre:……………………………………………………………………………...  
Le deuxième axe : l'apport de l'application du système de comptabilité 
financière algérien pour faciliter l'exercice de la profession de comptable 
agréé 

fortement 
d'accord 

d'accord Neutre  

En 
désaccord 

 

Fortement 

en 
désaccord 

 

Les expressions  N 

     
Adoption par la SCF d'un cadre conceptuel pour la 
comptabilité La préparation des états financiers 
par le comptable agréé 

30 

     
Le cadre conceptuel du système de comptabilité 
financière repose sur une base scientifique 
intégrée pour l'établissement et la présentation des 
états financiers. 

31 

     Le cadre conceptuel aborde plusieurs problèmes 
rencontrés par le comptable agréé 

32 

     
Le cadre conceptuel du comptable agréé présente 
les différents changements apportés au budget, 
aux résultats et aux tableaux en annexe. 

33 

     Le cadre conceptuel du comptable agréé décrit les 
méthodes de préparation du tableau des flux de 
trésorerie et la liste des modifications apportées 

34 
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aux éléments de propriété. 

     
Les modifications apportées par le SCF à 
l’évaluation des éléments des états financiers sont 
utiles pour faciliter la comptabilité du comptable 
agréé 

35 

     L'application du SCF a un impact positif sur les 
pratiques comptables du comptable agréé 

36 

     La pratique comptable conforme à SCF se 
conforme aux évolutions comptables 

37 

     
La mise en œuvre de SCF a contribué à des 
changements importants dans les pratiques 
comptables 

38 

     
L'application de SCF a permis de résoudre un 
nombre des problèmes rencontrés par le 
comptable agréé 

39 

     Le système de comptabilité financière aide à la 
préparation des états financiers 

40 

     
L'ajustement fiscal a contribué au contenu du 
système de comptabilité financière a  faciliter la 
préparation des déclarations fiscales 

41 

 
42- estime que l'intégrité du système d'information comptable a eu un impact 
positif significatif sur les pratiques comptables du comptable agréé. 
        Oui                     Non                          Pas de réponse 
43. À votre avis, quel est l'effet de la réglementation fiscale sur les pratiques 
comptables adoptées par le comptable dans le cadre du système de comptabilité 
financière? 
     Positif             Négatif                  Pas d'effet                     sans réponse 
Si la réponse est négative, pourquoi pensez-vous?  
................................................................................................................  
 44. Dans l'application du système de comptabilité financière, Quels sont les 
problèmes auxquels vous êtes confrontés lors de la pratique de la comptabilité? 
.................................. .................................. ........................................................ 
.................................. .................................. ....................................................... 
.................................. .................................. ....................................................... 
45. Comparé au plan comptable national le système comptable a-t-il facilité 
l'exécution des tâches du comptable agréé? 
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Oui                      Non                                          Pas de réponse 
Si oui, où est ce mensonge? 
.................................. .................................. ......................................................... 
.................................. .................................. ……………………………………. 
.................................. .................................. ......................................................... 
Troisième axe: les défis de la profession de comptable agréé dans le cadre 
de l'application du système de comptabilité financière algérien 

 

fortement 
d'accord d'accord Neutre  

En 
désaccord 

 

Fortement 

en 
désaccord 

 

Les expressions  N 

     Le comptable agréé rencontre des problèmes lors 
de la pratique comptable 

46 

     Il est nécessaire de modifier le système fiscal en 
fonction de l'évolution du SCF 

47 

     
Il n'existe pas de politique de composition 
efficace, à savoir un comptable accrédité 
conformément aux normes internationales. 

48 

     Il y a une pénurie de formateurs internationaux et 
d'électeurs 

49 

     
Le Conseil national de la comptabilité (CNC)a 
dominé le processus de publication des normes et 
l’absence de professionnels et d’universitaires. 

50 

     
avec peu de qualifications scientifiques et 
pratiques pour les comptables des universités et 
des bureaux comptables 

51 

     
L'environnement comptable algérien n'est pas 
compatible avec l'application du système de 
comptabilité financière 

52 

     
Il existe un manque de lois complémentaires 
complémentaires pour expliquer comment le 
système comptable est appliqué 

53 

 Merci pour 
votre aide 



  المالحق
 

274 
 

  أسئلة المقابلة):  02(الملحق رقم  
 جامعة غرداية

وم التسيير كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعل  
 قسم علوم التسيير

 
عجيلة حنان: الطالبة  

0667858886:رقم اهلاتف  
  hananeadjila@yahoo.fr :الربيد االلكرتوين

 أسئلة المقابلة
:طروحةعنوان األ  

إصالح مهنة المحاسب المعتمد في ظل النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية"  

"-بين معتمدين في الجنوب الشرقي للجزائرمحاسعينة من دراسة ميدانية ل -  

:تحية طيبة وبعد  

دف إىل التعرف على انعكاسات تطبيق النظام احملاسيب املايل على  اجنازيف إطار        أطروحة الدكتوراه واليت 
وضوع من رجو من سيادتكم املشاركة واملسامهة يف إثراء هذا املن.وماهية متطلبات تطويرها مهنة احملاسب املعتمد، 

خالل تفضلكم باإلجابة على األسئلة الواردة يف هذه االستمارة، نظرا ألمهية رأيكم السديد مبا متلكونه من علم 
ن البيانات اليت سيتم التحصل عليها ستعامل مبنتهى السرية، ولن التخصص، مؤكدين لكم بأوخربة يف هذا 

.تستخدم إال ألغراض البحث العلمي  
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خاصة فيما تعلق بمهنة المحاسب المعتمد  01-10ماهو تقييمك لما جاء به القانون  :األول السؤال-1
:؟ من حيث08-91مقارنة ما ماكان سابق في القانون   

القوانين والتشريعات المنظمة لهذه المهنة؟عدد ونوع  -أ  
......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
......... 

منظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين  ما فعالية تفكيك ال- ب
 واستحداث ثالث هيئات؟وكيف يساعد تشكيل منظمة خاصة بالمحاسبين المعتمدين أصحاب المهنة؟

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
......... 

.ن المحاسبين المعتمدين مثل باقي المهن؟لماذا لم يتم تخصيص  معهد أو مدرسة لتكوي -ج  
......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......... 

.النظر في هذا القانون؟ برأيك هل هناك ضرورة إلعادة :السؤال الثاني-2  
 إذا كان الجواب نعم، ماهي  مقترحاتك؟

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

.........  
في   ساهم  إن توفر النظام المحاسبي المالي  على إطار تصوري، فضال لما جاء به :السؤال الثالث-3

تفعيل الممارسة المحاسبية للمحاسب المعتمد، برأيك ماهي النقاط التي مازالت تحتاج إلعادة النظر 
 لزيادة الفعالية؟
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......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

.........  
 وماهي الحلول المقترحة؟

......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......... 
:السؤال الرابع-4  

 كخالصة تجربتكم من فضلكم
المحاسب المعتمد؟ ةمهن ما هي سبل تطويرفي ظل الوضع الراهن،   

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

........ 
 
 
 
 

 و في األخير شكرا جزيال على تعاونكم و جعله اهللا في ميزان حسناتكم
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  المحكمين لالستبيان األساتذةقائمة ): 03(الملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الجامعة  األستاذ
  جامعة غرداية  مصيطفى عبد اللطيف/ أ د
  جامعة غرداية  بلعور سليمان/ أ د
  جامعة غرداية  بن سانية عبد الرمحان/ أ د
  جامعة ورقلة  اعمرعزاوي / أ د
  جامعة ورقلة  مناصرية رشيد/ أ د
  جامعة ورقلة  مخقاين بدر الزمان/ د
  جامعة غرداية  بوقليمينة عائشة/ د
  جامعة ورقلة  حممد العريب قزون/د
  جامعة األغواط  أمحد بكاي /د
  جامعة غرداية  علي بن حيي / أ
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  SPSSمخرجات ): 04(الملحق رقم 
 

Case Processing Summary 

N % 

Cases Valid 133 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 133 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cranbach's Alpha N of Items 

.818 41 

 
Correlations 

 
Correlations 

 و النصوص

اتالتشریع   

 الصادرة  التنظیمیة

 لتوضیح كافیة حالیا

 السلیم التطبیق

 المحاسبي للنظام

 المالي

 القانون بھ جاء ما

 یخدم 10-01

 مھنة مصالح

 عموما المحاسبة

 المحاسب ومھنة

 خصوصا المعتمد

 توافق ھناك

 إلزامیة بین

 SCF  تطبیق

 وصدور

 التشریعات

 L1 لھ الموضحة

ةالتنظیمی  التشریعات و النصوص   

 التطبیق لتوضیح كافیة حالیا الصادرة

 المالي المحاسبي للنظام السلیم

Pearson 

Correlation 
1 .229** .327** .665** 

Sig. (2-

tailed) 
.008 .000 .000 

N 133 133 133 133 

 مصالح یخدم 01-10 القانون بھ جاء ما

 المحاسب ومھنة عموما المحاسبة مھنة

 خصوصا المعتمد

Pearson 

Correlation 
.229** 1 .265** .561** 

Sig. (2-

tailed) 
.008 .002 .000 

N 133 133 133 133 

 SCF  تطبیق إلزامیة بین توافق ھناك

 لھ الموضحة التشریعات وصدور

Pearson 

Correlation 
.327** .265** 1 .587** 
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Sig. (2-

tailed) 
.000 .002 .000 

N 133 133 133 133 

L1 Pearson 

Correlation 
.665** .561** .587** 1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 

N 133 133 133 133 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 
Correlations 

L1 

 المحاسب یحتاج

 إلى أحیانا المعتمد

 لبعض توضیح

 القوانین

 والتشریعات

  ب المتعلقة

SCF 

 تتسم

 التشریعات

 ) األخرى

 الضریبیة،

 التجاریة،

..االجتماعیة

 بالوضوح (.

 تطبیق عند

 النظام

 المحاسبي

 المالي

 القوانین ساھمت

 والتشریعات

 تسھیل في الصادرة

 المحاسب مھام

 المعتمد

L1 Pearson 

Correlation 
1 .403** .528** .755** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 

N 133 133 133 133 

 توضیح إلى أحیانا المعتمد المحاسب یحتاج

  ب المتعلقة والتشریعات القوانین لبعض

SCF 

Pearson 

Correlation 
.403** 1 .143 .168 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .100 .053 

N 133 133 133 133 

 الضریبیة، ) األخرى التشریعات تتسم

 عند بالوضوح (...االجتماعیة التجاریة،

 المالي المحاسبي النظام تطبیق

Pearson 

Correlation 
.528** .143 1 .228** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .100 .008 

N 133 133 133 133 
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 في الصادرة والتشریعات القوانین ساھمت

 المعتمد المحاسب مھام تسھیل

Pearson 

Correlation 
.755** .168 .228** 1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .053 .008 

N 133 133 133 133 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

 تتسم

 اإلستراتیجیة

 قبل من المتبعة

 الوطني المجلس

 في للمحاسبة

 عملیة

 اإلصالحات

 بالفعالیة

 الجھود

 المبذولة

 قبل من

 المجلس

 الوطني

 للمحاسبة

 كافیة

 للتطبیق

یمالسل   

SCF 

 قبل من

 المحاسب

 المعتمد

 ھناك كان

 للمھنیین تغییب

 واألكادیمیین

  إصدار عند

SCF 

 ھیكلة إعادة

 إلى المنظمة

 ھیئات ثالث

 أمر وطنیة

  لتطبیق فعال

SCF L2 

 المجلس قبل من المتبعة اإلستراتیجیة تتسم

 اإلصالحات عملیة في للمحاسبة الوطني

 بالفعالیة

Pears

on 

Corre

lation 

1 .393** .051 .075 .573** 

Sig. 

(2-

tailed

) 

.000 .557 .390 .000 

N 133 133 133 133 133 

 الوطني المجلس قبل من المبذولة الجھود

 من SCF  السلیم للتطبیق كافیة للمحاسبة

 المعتمد المحاسب قبل

Pears

on 

Corre

lation 

.393** 1 -.019- -.023- .418** 

Sig. 

(2-

tailed

) 

.000 .825 .796 .000 

N 133 133 133 133 133 
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 عند واألكادیمیین للمھنیین تغییب ھناك كان

 SCF  إصدار

Pears

on 

Corre

lation 

.051 -.019- 1 -.081- .135 

Sig. 

(2-

tailed

) 

.557 .825 .355 .120 

N 133 133 133 133 133 

 ھیئات ثالث إلى المنظمة ھیكلة إعادة

بیقلتط فعال أمر وطنیة   SCF 

Pears

on 

Corre

lation 

.075 -.023- -.081- 1 .532** 

Sig. 

(2-

tailed

) 

.390 .796 .355 .000 

N 133 133 133 133 133 

L2 Pears

on 

Corre

lation 

.573** .418** .135 .532** 1 

Sig. 

(2-

tailed

) 

.000 .000 .120 .000 

N 133 133 133 133 133 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Correlations 

L2 

 مھنة تنظیم إعادة

 المعتمد المحاسب

 تسھیل في ساھم

 مھامھ أداء

 مھنة وضع

 المحاسب

 تحت المعتمد

 الوزیر وصایة

 بالمالیة المكلف

 یفقدھا ال

 استقاللیتھا

 تسعى

 المنظمات

 الحالیة المھنیة

 حمایة نحو

 مصالح

 أعضائھا

دفاعوال  عن 

 كرامتھم

 واستقاللیتھم

 تساھم

 المنظمات

 الحالیة المھنیة

 التطویر في

 والتحسین

 لمھنة المستمر

 المحاسب

 المعتمد
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L2 Pears

on 

Corre

lation 

1 .632** .532** .656** .705** 

Sig. 

(2-

tailed

) 

.000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 

عتمدالم المحاسب مھنة تنظیم إعادة  ساھم 

 مھامھ أداء تسھیل في

Pears

on 

Corre

lation 

.632** 1 .194* .389** .349** 

Sig. 

(2-

tailed

) 

.000 .025 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 

 وصایة تحت المعتمد المحاسب مھنة وضع

 استقاللیتھا یفقدھا ال بالمالیة المكلف الوزیر

Pears

on 

Corre

lation 

.532** .194* 1 .308** .361** 

Sig. 

(2-

tailed

) 

.000 .025 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 

 حمایة نحو الحالیة المھنیة المنظمات تسعى

 كرامتھم عن والدفاع أعضائھا مصالح

 واستقاللیتھم

Pears

on 

Corre

lation 

.656** .389** .308** 1 .528** 

Sig. 

(2-

tailed

) 

.000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 

 التطویر في الحالیة المھنیة المنظمات تساھم

 المعتمد المحاسب لمھنة المستمر والتحسین

Pears

on 

Corre

lation 

.705** .349** .361** .528** 1 
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Sig. 

(2-

tailed

) 

.000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

Correlations 

 التعلیم برامج

 المحاسبي

 للمحاسبین

 تتالءم المعتمدین

 تطبیق ومتطلبات

 المحاسبي النظام

 في المالي

 الجزائر

 المبادرات

 من المبذولة

 قبل

 السلطات

 نحو  المالیة

 تعلیم

دریبوت  

 المحاسبین

 المعتمدین

 كافیة غیر

 لتأھیلھم

 لمتطلبات

 تطبیق

 النظام

 المحاسبي

 المالي

 الملتقیات  عدد

 التكوینیة والدورات

  كافي غیر المنظمة

 مؤھالت لرفع

 المحاسبین

 المعتمدین

 في المحاسبي التعلیم

 الجزائریة الجامعات

 L3 بالمحدودیة یتسم

نللمحاسبی المحاسبي التعلیم برامج  

 النظام تطبیق ومتطلبات تتالءم المعتمدین

 الجزائر في المالي المحاسبي

Pearson 

Correlati

on 

1 -.043- .073 .090 .436** 

Sig. (2-

tailed) 
.622 .401 .305 .000 

N 133 133 133 133 133 

  المالیة السلطات قبل من المبذولة المبادرات

نالمعتمدی المحاسبین وتدریب تعلیم نحو  

 النظام تطبیق لمتطلبات لتأھیلھم كافیة غیر

 المالي المحاسبي

Pearson 

Correlati

on 

-.043- 1 .315** .310** .514** 

Sig. (2-

tailed) 
.622 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 

 المنظمة التكوینیة والدورات الملتقیات  عدد

 المحاسبین مؤھالت لرفع  كافي غیر

 المعتمدین

Pearson 

Correlati

on 

.073 .315** 1 .467** .622** 

Sig. (2-

tailed) 
.401 .000  .000 .000 
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N 133 133 133 133 133 

 الجزائریة الجامعات في المحاسبي التعلیم

 بالمحدودیة یتسم

Pearson 

Correlati

on 

.090 .310** .467** 1 .551** 

Sig. (2-

tailed) 
.305 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 

L3 Pearson 

Correlati

on 

.436** .514** .622** .551** 1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

L3 

 الجزائر تتوفر

 محاسبین على

 ذوي  معتمدین

  لتطبیق كفاءة

SCF 

 ساھمت

 الندوات

 الجھویة

 والدورات

 التكوینیة

 في المنظمة

   وتوضیح فھم

SCF 

 ضرورة ھناك زالت ما

 المحاسبین تأھیل إلعادة

 و یتماشى بما المعتمدین

 SCF  متطلبات

L3 Pearson 

Correlation 
1 .359** .448** .322** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 

  معتمدین محاسبین على الجزائر تتوفر

 SCF  لتطبیق كفاءة ذوي

Pearson 

Correlation 
.359** 1 .482** -.201-* 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .020 

N 133 133 133 133 

 والدورات الجھویة الندوات ساھمت

 SCF   وتوضیح فھم في المنظمة التكوینیة

Pearson 

Correlation 
.448** .482** 1 -.248-** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .004 

N 133 133 133 133 

 تأھیل إلعادة ضرورة ھناك زالت ما

  متطلبات و یتماشى بما المعتمدین المحاسبین

SCF 

Pearson 

Correlation 
.322** -.201-* -.248-** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .020 .004 

N 133 133 133 133 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Correlations 

  اعتماد  

SCF على 

 تصوري إطار

 حسن للمحاسبة

 إعداد من

 وعرض

 الكشوف

 قبل من المالیة

 المحاسب

 المعتمد

 اإلطار

 التصوري

 للنظام

 المحاسبي

 مبني المالي

 أسس على

 متكاملة علمیة

 إلعداد

 وعرض

 المالیة الكشوف

 اإلطار یعالج

 عدة التصوري

 یعاني كان مشاكل

 المحاسب منھا

 المعتمد

 اإلطار یوضح

  التصوري

 للمحاسب

 مختلف المعتمد

 التغییرات

 على الحاصلة

 قائمتي

 المیزانیة،

 حسابات جدول

 النتائج

 X والمالحق

 تصوري إطار على SCF  اعتماد  

 الكشوف وعرض إعداد من حسن للمحاسبة

 المعتمد المحاسب قبل من المالیة

Pearson 

Correlation 
1 .628** .312** .414** .711** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 

 المالي المحاسبي للنظام التصوري اإلطار

 إلعداد متكاملة علمیة أسس على مبني

 المالیة الكشوف وعرض

Pearson 

Correlation 
.628** 1 .406** .581** .743** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 

 كان مشاكل عدة التصوري اإلطار یعالج

 المعتمد المحاسب منھا یعاني

Pearson 

Correlation 
.312** .406** 1 .553** .662** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 

 المعتمد للمحاسب  التصوري اإلطار یوضح

 قائمتي على الحاصلة التغییرات مختلف

 والمالحق النتائج حسابات جدول المیزانیة،

Pearson 

Correlation 
.414** .581** .553** 1 .672** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 

X Pearson 

Correlation 
.711** .743** .662** .672** 1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

x 

 یوضح

 اإلطار

تصوريال   

 للمحاسب

 المعتمد

 إعداد طرق

 جدول

 تدفقات

  الخزینة

 وقائمة

 التغییرات

 عناصر في

 الملكیة

 التي التغییرات

  ادخلھا

SCFعلى 

 عناصر تقییم

 المالیة الكشوف

 تسھل جیدة

 الممارسة

 المحاسبیة

 للمحاسب

 المعتمد

  تطبیق إن

SCFأثر لھ 

 على ایجابي

 للممارسة

 المحاسبیة

 المعتمد للمحاسب

 الممارسة إن

  وفق المحاسبیة

SCFتواكب 

 المحاسبیة التطورات

 الحاصلة

X Pearso

n 

Correla

tion 

1 .646** .610** .771** .686** 

Sig. (2-

tailed) 
 .000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 

 المعتمد للمحاسب  التصوري اإلطار یوضح

 وقائمة  الخزینة تدفقات جدول إعداد طرق

لتغییراتا  الملكیة عناصر في 

Pearso

n 

Correla

tion 

.646** 1 .552** .380** .430** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 

 تقییم علىSCF  ادخلھا التي التغییرات

 تسھل جیدة المالیة الكشوف عناصر

 المعتمد للمحاسب المحاسبیة الممارسة

Pearso

n 

Correla

tion 

.610** .552** 1 .514** .351** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 

 على ایجابي أثر لھSCF  تطبیق إن

 المعتمد للمحاسب المحاسبیة للممارسة

Pearso

n 

Correla

tion 

.771** .380** .514** 1 .516** 
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Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 

 تواكبSCF  وفق المحاسبیة الممارسة إن

 الحاصلة المحاسبیة التطورات

Pearso

n 

Correla

tion 

.686** .430** .351** .516** 1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

x 

 تطبیق ساھم

SCF في 

 إحداث

 تغییرات

 على ھامة

 الممارسة

 المحاسبیة

  تطبیق ساھم

SCFحل في 

 من العدید

 التي المشاكل

 منھا یعاني كان

 المحاسب

 المعتمد

 النظام یساعد

 المالي المحاسبي

 إعداد في

 المالیة الكشوف

 جید بشكل

 الجبائي التكیف ساھم

مالنظا محتوى مع  

 في المالي المحاسبي

 إعداد تسھیل

 الجبائیة التصریحات

X Pea

rso

n 

Cor

rela

tion 

1 .679** .656** .727** .450** 

Sig. 

(2-

taile

d) 

 .000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 

 تغییرات إحداث في SCF تطبیق ساھم

 المحاسبیة الممارسة على ھامة

Pea

rso

n 

Cor

rela

tion 

.679** 1 .605** .622** .249** 

Sig. 

(2-

taile

d) 

.000 .000 .000 .004 
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N 133 133 133 133 133 

 من العدید حل فيSCF  تطبیق ساھم

 المحاسب منھا یعاني كان التي المشاكل

 المعتمد

Pea

rso

n 

Cor

rela

tion 

.656** .605** 1 .504** .365** 

Sig. 

(2-

taile

d) 

.000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 

 إعداد في المالي المحاسبي النظام یساعد

 جید بشكل المالیة الكشوف

Pea

rso

n 

Cor

rela

tion 

.727** .622** .504** 1 .391** 

Sig. 

(2-

taile

d) 

.000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 

 النظام محتوى مع الجبائي التكیف ساھم

 إعداد تسھیل في المالي المحاسبي

 الجبائیة التصریحات

Pea

rso

n 

Cor

rela

tion 

.450** .249** .365** .391** 1 

Sig. 

(2-

taile

d) 

.000 .004 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 
 

Correlations 

 z1 z2 z3 z 
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z1 

Pearson Correlation 1 .527** .214* .583** 

Sig. (2-tailed) .000 .013 .000 

N 133 133 133 133 

z2 

Pearson Correlation .527** 1 .379** .683** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 

z3 

Pearson Correlation .214* .379** 1 .694** 

Sig. (2-tailed) .013 .000  .000 

N 133 133 133 133 

z 

Pearson Correlation .583** .683** .694** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

Correlations 

 z z4 z5 z6 

z 

Pearson Correlation 1 .772** .721** .765** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 

z4 

Pearson Correlation .772** 1 .467** .610** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 

z5 

Pearson Correlation .721** .467** 1 .544** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 133 133 133 133 

z6 

Pearson Correlation .765** .610** .544** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

Correlations 

 z z7 z8 

z 

Pearson Correlation 1 .634** .611** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 133 133 133 

z7 
Pearson Correlation .634** 1 .627** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
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N 133 133 133 

z8 

Pearson Correlation .611** .627** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 133 133 133 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Frequency Table 
 المھنة /الوظیفة

Frequency   Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 38.3 38.3 38.3 51 مھني 

 أستاذ

 جامعي
50 37.6 37.6 75.9 

 أستاذ

 ومھني
32 24.1 24.1 100.0 

Total 133 100.0 100.0 

 العلمیة الشھادة

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 21.1 21.1 21.1 28 لیسانس 

 42.9 21.8 21.8 29 ماجستیر

 87.2 44.4 44.4 59 دكتوراه

 100.0 12.8 12.8 17 أخرى شھادات

Total 133 100.0 100.0 

 المھنیة الشھادة

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 52.6 52.6 52.6 70 معتمد محاسب 

 65.4 12.8 12.8 17 حسابات محافظ

 75.9 10.5 10.5 14 محاسبي خبیر

 100.0 24.1 24.1 32 مھنیة شھادة بدون

Total 133 100.0 100.0 

 الخبرة سنوات

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 25.6 25.6 25.6 34 سنوات 5 من أقل 

 65.4 39.8 39.8 53 سنوات 10 إلى 5 من

 89.5 24.1 24.1 32 سنة 20 إلى 10 من

 100.0 10.5 10.5 14 سنة20 من أكثر

Total 133 100.0 100.0 

اھذ في ندوات حضرت أو/و المالي المحاسبي النظام في تكوین على حصلت ھل  المجال 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 16.2 16.2 15.8 21 ال 
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 100.0 83.8 82.0 109 نعم

Total 130 97.7 100.0 

Missing System 3 2.3  
Total 133 100.0  

 
Descriptivesاالحصاء الوصفي  للبعد األول من المحور االول  

Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum  Mean    Std. Deviation 

 الصادرة  التنظیمیة  التشریعات و النصوص

 للنظام السلیم التطبیق لتوضیح كافیة حالیا

 المالي المحاسبي

133 1.00 4.00 3.1805 1.02864 

 مھنة مصالح یخدم 01-10 القانون بھ جاء ما

 المعتمد المحاسب ومھنة عموما المحاسبة

 خصوصا

133 1.00 5.00 3.5714 .84643 

 وصدور SCF  تطبیق إلزامیة بین توافق ھناك

 لھ الموضحة التشریعات
133 1.00 5.00 3.3609 .93207 

 توضیح إلى أحیانا المعتمد المحاسب یحتاج

 SCF  ب المتعلقة والتشریعات القوانین لبعض
133 1.00 5.00 3.7970 .89408 

 التجاریة، الضریبیة، ) األخرى التشریعات تتسم

 النظام تطبیق عند بالوضوح (...االجتماعیة

 المالي المحاسبي

133 1.00 5.00 2.8947 1.07494 

 تسھیل في الصادرة والتشریعات القوانین ساھمت

 المعتمد المحاسب مھام
133 1.00 5.00 3.5489 .94921 

L1  133 1.00 4.17 3.3922 .55853 

Valid N (listwise) 133  
Descriptivesاالحصاء الوصفي  للبعد الثاني من المحور االول  

 
 

 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 المجلس قبل من المتبعة اإلستراتیجیة تتسم

 بالفعالیة اإلصالحات عملیة في للمحاسبة الوطني
133 1.00 5.00 2.9624 1.01060 

لمبذولةا الجھود  الوطني المجلس قبل من 

 قبل من SCF  السلیم للتطبیق كافیة للمحاسبة

 المعتمد المحاسب

133 1.00 5.00 3.1128 1.09858 

 عند واألكادیمیین للمھنیین تغییب ھناك كان

 SCF  إصدار
133 1.00 5.00 2.1128 .95865 

 أمر وطنیة ھیئات ثالث إلى المنظمة ھیكلة إعادة

 SCF  لتطبیق فعال
133 1.00 5.00 3.4211 1.00913 

 في ساھم المعتمد المحاسب مھنة تنظیم إعادة

 مھامھ أداء تسھیل
133 1.00 5.00 3.5714 .93974 
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 وصایة تحت المعتمد المحاسب مھنة وضع

 استقاللیتھا یفقدھا ال بالمالیة المكلف الوزیر
133 1.00 5.00 2.9699 1.21817 

الیةالح المھنیة المنظمات تسعى  حمایة نحو 

 كرامتھم عن والدفاع أعضائھا مصالح

 واستقاللیتھم

133 1.00 5.00 3.5038 1.09145 

 التطویر في الحالیة المھنیة المنظمات تساھم

 المعتمد المحاسب لمھنة المستمر والتحسین
133 1.00 5.00 3.5564 .91630 

L2 133 1.50 4.25 3.1513 .53854 

Valid N (listwise) 133  

 
 

Descriptivesاالحصاء الوصفي  للبعد  الثالث من المحور االول  
 

Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 المعتمدین للمحاسبین المحاسبي التعلیم برامج

 المالي المحاسبي النظام تطبیق ومتطلبات تتالءم

 الجزائر في

133 1.00 5.00 3.2782 .91580 

 نحو  المالیة السلطات قبل من المبذولة المبادرات

 كافیة غیر المعتمدین المحاسبین وتدریب تعلیم

 المالي المحاسبي النظام تطبیق لمتطلبات لتأھیلھم

133 1.00 5.00 2.5789 1.03872 

 غیر المنظمة التكوینیة والدورات الملتقیات  عدد

 المعتمدین المحاسبین مؤھالت لرفع  كافي
133 1.00 5.00 2.3308 1.09905 

 یتسم الجزائریة الجامعات في المحاسبي التعلیم

 بالمحدودیة
133 1.00 5.00 2.2406 1.02359 

 ذوي  معتمدین محاسبین على الجزائر تتوفر

 SCF  لتطبیق كفاءة
133 1.00 5.00 3.5113 1.07038 

 التكوینیة والدورات الجھویة الندوات ساھمت

 SCF   وتوضیح فھم في المنظمة
133 1.00 5.00 3.4812 .97391 

 المحاسبین تأھیل إلعادة ضرورة ھناك زالت ما

 SCF  متطلبات و یتماشى بما المعتمدین
133 1.00 5.00 2.6391 1.31621 

L3 133 1.29 4.14 2.8657 .48946 

Valid N (listwise) 133  
Descriptivesاالحصاء الوصفي  المحور الثاني  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 133 1.00 5.00 3.8496 .80242 

X2 133 1.00 5.00 3.7820 .73173 

X3 133 1.00 5.00 3.7218 .89064 

X4 133 1.00 5.00 3.7669 .80611 

X5 133 1.00 5.00 3.7519 .81097 

X6 133 1.00 5.00 3.6767 .78382 
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X7 133 1.00 5.00 3.8346 .75056 

X8 133 1.00 5.00 3.7970 .83266 

X9 133 1.00 5.00 3.7519 .78244 

X10 133 1.00 5.00 3.7068 .88576 

X11 133 1.00 5.00 3.6992 .90441 

X12 133 1.00 5.00 3.1579 1.05774 

X 133 1.00 4.83 3.7080 .56646 

Valid N (listwise) 133 

 
Descriptivesاالحصاء الوصفي المحور االخیر  

 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 أثناء المشاكل بعض المعتمد المحاسب تواجھ

 المحاسبیة الممارسة
133 1.00 5.00 3.9023 .75743 

 یتالءم بما الجبائي النظام لتعدیل ضرورة ھناك

 SCF  بھا جاء التي المستجدات و
133 1.00 6.00 4.1729 .83947 

 محاسبین تعد فعالة تكوین سیاسة غیاب ھناك

 الدولیة المعاییر وفق معتمدین
133 1.00 5.00 3.8120 1.00868 

 المختصین والمكونین المدربین في نقص ھناك

 دولیا
133 1.00 5.00 4.0000 .91287 

 عملیة على للمحاسبة الوطني المجلس ھیمنة 

ارإصد  واألكادیمیین المھنیین تغییب و المعاییر 

 عنھا

133 1.00 5.00 3.9549 .96031 

 والعملي العلمي للتأھیل ضعف بسجل 

 المحاسبة ومكاتب الجامعات في للمحاسبین
133 1.00 5.00 3.9173 .99274 

 تطبیق مع تتالءم ال الجزائریة المحاسبیة البیئة

 المالي المحاسبي النظام
133 1.00 5.00 3.9323 .83662 

 النظام لتطبیق داعمة تكمیلیة قوانین غیاب ھناك

 المالي المحاسبي
133 1.00 5.00 4.1880 .78961 

Z 133 1.00 5.00 3.9850 .61044 

Valid N (listwise) 133  
 

 اختبار التوزیع الطبیعي
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

L1 L2 L3 L x Z 

N 133 133 133 133 133 133 

Normal Parametersa,b Mean 3.3922 3.1513 2.8657 3.1364 3.6160 3.9850 

Std. 

Deviation 
.55853 .53854 .48946 .34206 .49562 .61044 

Most Extreme Differences Absolute .195 .150 .136 .125 .150 .143 

Positive .108 .065 .136 .063 .106 .088 
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Negative -.195- -.150- -.108- -.125- -.150- -.143- 

Test Statistic .195 .150 .136 .125 .150 .143 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000c .000c .000c .000c .000c .000c 

Chi-Square Test اختبار  كاي تربیع   الختبار الفرضیات  
Test Statistics 

L1 L2 L3 x z 

Chi-Square 95.526a 80.857b 137.429b 121.105c 99.143b 

df 13 18 18 27 18 

Asymp. Sig. .000 .000 .000 .000 .000 

 

 برأیك ھل  التشریعات الحالیة الصادرة  المرتبطة بتطبیق النظام المحاسبي المالي كافیة وواضحة للمحاسب المعتمد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 21.1 21.1 21.1 28 ال

 40.6 19.5 19.5 26 بدون جواب

 100.0 59.4 59.4 79 نعم

Total 133 100.0 100.0 

 

 

 إذا كان الجواب ال، ماذا تقترح

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid .00 10 7.5 100.0 100.0 

Missing System 123 92.5 

Total 133 100.0 

  

 ما رأیك في إعادة ھیكلة المنظمة الوطنیة للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدین  واستحداث ثلث ھیئات؟

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
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Valid 

 21.1 21.1 21.1 28 ضد

 49.6 28.6 28.6 38 دون جواب

 100.0 50.4 50.4 67 مع

Total 133 100.0 100.0 

 

 إذا كان الجواب مع،  ما ھو  تقیمك لدور الھیئات المشرفة على مھنة المحاسب المعتمد بمختلف أصنافھا ؟

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 23.9 23.9 19.5 26 سیئ

 40.4 16.5 13.5 18 دون جواب

 97.2 56.9 46.6 62 مقبول

 100.0 2.8 2.3 3 جید

Total 109 82.0 100.0 

Missing System 24 18.0 

Total 133 100.0 

 

 

 ھل یمكن للمحاسبین المعتمدین القیام بمختلف مھامھم بكل كفاءة في ظل التعلیم والتكوین المحاسبي الحالي ؟

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 39.1 39.1 39.1 52 ال یمكن

 56.4 17.3 17.3 23 دون جواب

 100.0 43.6 43.6 58 نعم یكمن

Total 133 100.0 100.0 
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 إذا كان الجواب ال یمكن، لماذا برأیك؟

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 20.6 20.6 9.8 13 بسبب قصور في محتوى البرامج التعلیمیة

 28.6 7.9 3.8 5 بسبب نقص األساتذة المؤطرین

بسبب الفجوة بین التعلیم األكادیمي والممارسة 

 المھنیة
45 33.8 71.4 100.0 

Total 63 47.4 100.0 

Missing System 70 52.6 

Total 133 100.0 

 

 

 

مھم على الممارسة المحاسبیة للمحاسب المعتمد ترى تألیة نظام المعلومات المحاسبي كان لھ أثر ایجابي  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

.00 2 1.5 1.5 1.5 

 15.0 13.5 13.5 18 ال

 32.3 17.3 17.3 23 بدون جواب

 100.0 67.7 67.7 90 نعم

Total 133 100.0 100.0 

 

بائي على الممارسة المحاسبیة للمحاسب المعتمد في ظل النظام المحاسبي الماليبرأیك ما ھو تأثیر التنظیم الج  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 28.8 28.8 28.6 38 سلبي 
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 64.4 35.6 35.3 47 دون جواب

 83.3 18.9 18.8 25 ال تأثیر

 100.0 16.7 16.5 22 ایجابي

Total 132 99.2 100.0 

Missing System 1 .8 

Total 133 100.0 

 

 

 

 مقارنة مع المخطط المحاسبي الوطني ھل ساھم النظام المحاسبي في تسھیل أداء مھام المحاسب المعتمد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 22.6 22.6 22.6 30 ال

 49.6 27.1 27.1 36 بدون جواب

 100.0 50.4 50.4 67 نعم

Total 133 100.0 100.0 

 

 

  
  
  
  
  
  

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هرســـــــــــــــــــــــــالف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الفهرس
 

299 
 

  III...................................................................................ن شكر و عرفا
   IV..........................................................................................ملخص

 VI..ٍ...............................................................................وياتقائمة المحت
  VIII ................................................................................قائمة الجداول
 X ....................................................................................قائمة األشكال

 XI ...............................................................................قائمة االختصارات
 XIII.................................................................................قائمة المالحق

  ن- أ...........................................................................................مقدمة
  1 ..............مد في الجزائرمهنة المحاسبة والمحاسب المعتاإلطار النظري والتنظيمي ل: الفصل األول

  2..................................................................................:...........تمهيد
   3..........................................................اإلطار النظري للمحاسبة: المبحث األول  

  3....................................................................مسار تطور احملاسبة: املطلب األول
  9...................................................مفهوم، أهداف، وظائف وفروع احملاسبة: املطلب الثاين

  16............................................................واملبادئ احملاسبية الفروض: املطلب الثالث
   23........................................النظري و التنظيمي لمهنة المحاسبة اإلطار :المبحث الثاني 

  23.....................................................مفاهيم ومقومات  –مهنة احملاسبة  :املطلب األول
  36............................................................تنظيم وتطوير مهنة احملاسبة :املطلب الثاين

 41....................................................................بيئة مهنة احملاسبة :املطلب الثالث
  48.......................................تنظيم مهنة  المحاسب المعتمد في الجزائر: المبحث الثالث 

  48............................................احملاسب املعتمد يف اجلزائر مراحل تنظيم مهنة: املطلب األول
  54..................................................ممارسة مهنة احملاسب املعتمد يف اجلزائر: املطلب الثاين

  60.....................................اهليئات املشرفة على مهنة احملاسب املعتمد يف اجلزائر: املطلب الثالث
  68..............:............................................................................خالصة

  69.........................................معايير المحاسبة الدوليةالجزائر نحو تبني ال: الفصل الثاني 
  70.......................................................................:....................تمهيد

  71.............................................التوجه نحو التوافق المحاسبي الدولي: المبحث األول 
  71.................................................................ماهية احملاسبة الدولية: املطلب األول
  78.......................................................التوجه حنو التوافق احملاسيب الدويل: املطلب الثاين



  الفهرس
 

300 
 

  84.................................................اجلهود الدولية لتحقيق التوافق احملاسيب: املطلب الثالث
  89..........................................................لمحاسبة الدوليةمعايير اال: المبحث الثاني

  89................................................نشأة ونطور جلنة املعايري احملاسبية الدولية: املطلب األول
  97..................................................................ماهية معايري احملاسبة: املطلب الثاين

  104....................املعايري احملاسبية الدولية وجتارب بعض الدول يف تطبيقها مزايا وعيوب: املطلب الثالث
  SCF......................................110اإلطار العام للنظام المحاسبي المالي  :المبحث الثالث 

  110...............................................يف اجلزائر من اخلطط إىل النظام احملاسبة: املطلب األول
  SCF.....................................................119طبيعة النظام احملاسيب املايل : املطلب الثاين

  126.......................................................النظام احملاسيب املايل مكونات: املطلب الثالث
  131.......:.................................................................................خالصة

  132.......... .انعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على مهنة المحاسب المعتمد: الفصل الثالث 
  133...............................................................:..........................تمهيد

  134 ...............تطبيق النظام المحاسبي الماليإعداد وعرض القوائم المالية في ظل  :المبحث األول
  134..........................................اإلطار التصوري إلعداد وعرض القوائم املالية: املطلب األول
  SCF...........................................142قواعد التقييم والتسجيل احملاسيب وفق : املطلب الثاين

  152.........................عرض القوائم املالية ومدونة احلسابات وفق النظام احملاسيب املايل: املطلب الثالث
  159....................ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي النظام الجبائي الجزائري في: المبحث الثاني

  159.........................................................ماهية النظام اجلبائي اجلزائري: املطلب األول
  164....................................النظام احملاسيب املايل وعالقته بالنظام اجلبائي اجلزائري: املطلب الثاين

    171.........................اإلجراءات والقواعد اجلبائية املرافقة لتطبيق النظام احملاسيب املايل: املطلب الثالث
  176...... آثار وتحديات تطبيق النظام المحاسبي المالي على مهنة المحاسب المعتمد: المبحث الثالث

  176..............................يب املايل على مهنة احملاسب املعتمدآثار تطبيق النظام احملاس: املطلب األول
  184........................حتديات مهنة احملاسب املعتمد يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل: املطلب الثاين

  187................متطلبات تطوير مهنة احملاسب املعتمد يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل: املطلب الثالث
   189......:..................................................................................خالصة
تقييم واقع مهنة المحاسب المعتمد في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري : الرابعالفصل 

  190...............................................................................متطلبات تطويرهاو 



  الفهرس
 

301 
 

  191..........................................................................................:تمهيد
  192.....................................................اإلجراءات الميدانية للدراسة: المبحث األول

  192.............................................................منهجية وجمتمع الدراسة :األولب املطل
  196...................................أدوات الدراسة واألساليب اإلحصائية املستخدمة فيها :املطلب الثاين

  200.............................................................صدق وثبات االستبيان :املطلب الثالث
  208..........................................عرض و تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها: المبحث الثاني

  208............................................النتائج املتعلقة خبصائص أفراد عينة الدراسة :األولاملطلب 
  211................................رض، حتليل و مناقشة نتائج إجابات أفراد عينة الدراسةع :املطلب الثاين

  221............اختبار الفرضيات واستخالص متطلبات تطوير مهنة المحاسب المعتمد: المبحث الثالث
  221........................................................اختبار الفرضية الرئيسية األوىل :األولاملطلب 

  226........................................................اختبار الفرضية الرئيسية الثانية :املطلب الثاين
  228.......................................................اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة :املطلب الثالث

  229........................................................................:...............خالصة
  233.........................................................................................خاتمة 

  239.................................................................................قائمة المراجع 
  259.......................................................................................المالحق

  298.........................................................................................الفهرس
  


