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 عملكم ورسوله واملؤمنون وقل اعملوا فسريى ا
كم مبا كنتم عامل الغيب والشهادة فينبئ وسرتدون إىل

   تعملون
   " 106" اآلية التوبة    سورة                                                              

  



  

  إهــــــــداء
  والدتي التي ربتني على القول الطيب والتحلي بأحسن اخللق وسقتني لنب التوحيد إىل 

  ورافقتني بدعائها كثريا ضيعا وعلمتني صغريامع األخالق ر 
  إىل من كان يل سندا طوال احلياة، ومل يبخل علي بالنفس والنفيس

  حفظه اهللا ورعاه والدي الكريم
  عبد الباقي، حممد كرام وحممد العربي: إىل إخوتي وأخواتي األعزاء واخص بالذكر

  عبد الويل وإيالف  ر ،أبرا وأبنائيزوجتي إىل 
  ع من شارك يف هذا العمل وكان أحق أن يذكر فيه مني كل أساتذتيإىل مجي

  من  التعليم اإلبتدائي إىل التعليم العايل
  األصدقاءإىل كل 

  
  إىل كل هؤالء أهدي هذا العمل املتواضع                                

                   
                                                  

                                                                                      
  حممد فيصل مايده                                                                                          



  

  كلمة شكر وتقدير
  ءه العادون، وال يؤدي حقه اتهدوناحلمد هللا الذي ال يبلغ مدحه القائلون، وال حيصي نعما

امحد اهللا عز وجل على لطفه وعونه أن أكرمني إلمتام هذه األطروحة فليس عندي شيء، وال مني شيء 
وإذ تأذن ربكم لئن شكرمت : " وال يل شيء، فالفضل واملنة واحلمد هللا وحده، القائل يف كتابه العزيز

لى اهللا على النبي املبعوث رمحة للعاملني حممد ابن عبد اهللا ، وص)، سورة إبراهيم07اآلية " ( ألزيدنكم
  "من مل يشكر الناس فلم يشكر اهللا" القائل 

يف البداية يطيب يل أن أتقدم جبزيل الشكر والعرفان إىل من تشرفت به ملتابعة إعداد هذه     
  :أستاذي الفاضل األطروحة وكانت توصياته دائما مبثابة النور الذي أنار يل الطريق إلمتامها

    مجال خنشور  /األستاذ الدكتور  
لقبوهلم مناقشة هذا العمل، كما أتوجه جبزيل الشكر والتقدير إىل أساتذتي الكرام أعضاء جلنة املناقشة    

 فاتح /، دامحد قايد نور الدين/ د.أ: كما ال يفوتني أن أتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل األساتذة
ي حممد رمزي، جود/ د ،دمدومزكرياء / دمهاوات لعبيدي، / ، دضيف اهللا اديحممد اهل /د ،سردوك

كما ال يفوتني أن أتقدم جبزيل الشكر   ،خلضر حيي/ عادل كدودة، ا/ ، أعامر احلاج/ أ قريشي حممد / د
- رة بسك -والتقدير لكل أساتذتي يف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة حممد خيضر 

 ملا قدموه يل من مساعدة خالل فرتة إعداد األطروحة       

                                                                

                  حممد فيصل مايده                                                                

  



  

  :الملخص
في العالم وزیادة  سیةعددة الجنمتإنتشار الشركات ال، وطني للمحاسبةكان من دواعي إصالح المخطط ال

لمؤسسة عن أدى إلى ظهور مشاكل محاسبیة عدیدة عجزت محاسبة امما  أعمالها رقعة ا الدولیة، واتساعنشاطاته
ه في الذي تم إعداد وطني للمحاسبةالمخطط الالمحاسبة في الجزائر، وخصوصا الممارسة على  حلها، وهذا ینطبق

ظل مبادئ االقتصاد الموجه، وبالتالي أصبح من الضروري توفیر أسس وقواعد ومفاهیم محاسبیة تتماشى مع 
، والذي بدأ العمل )SCF(التطورات الجدیدة، مما دفع بالسلطات الجزائریة بإصدار قانون النظام المحاسبي المالي 

  .2010به مطلع سنة 
طبیق النظام المحاسبي المالي على إعداد وعرض عناصر القوائم تأثیر ت إبرازهذه الدراسة إلى  هدفتو 

التي تم  األولیةوالبیانات  وهما البیانات الثانویة المالیة ولتحقیق هذا الهدف قمنا بالتعامل مع نوعین من البیانات
عدادجمعها من خالل الدراسة المیدانیة  فة والمتكونة من استمارة استبیان تم توزیعه على عینة الدراسة المستهد وإ

،     )SPSS(للعلوم االجتماعیة  اإلحصائیةمستجوب، كما تمت معالجة البیانات باستخدام الحزمة ) 200(
  :    النتائج التالیة إلىالدراسة  خلصتو 
بین تطبیق النظام المحاسبي   = 0.05أنه توجد عالقة طردیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة  -

، أي أن الواقع الحالي للبیئة المحاسبیة الجزائریة یقدم فعال، ومدى التزام المؤسسات عینة الدراسةالمالي بشكل 
معلومات محاسبیة ومالیة مالئمة وموثوق بها یعتمد علیها مستخدمیها في اتخاذ قراراتهم االقتصادیة، كما تمتاز 

قوائم المالیة، ویؤدي التطبیق الجید للنظام بالوضوح والشفافیة في اإلجراءات المحاسبیة المتبعة في إعداد ال
  .المحاسبي المالي على تحسین عملیة تقییم ومقارنة أداء المؤسسات االقتصادیة الجزائریة

بین تأثیر تطبیق النظام   = 0.05أنه توجد عالقة طردیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة  -
النظام المحاسبي المالي یوفر طرق المالیة، وذلك من خالل أن المحاسبي المالي على إعداد عناصر القوائم 

التي تنجم عن المتغیرات  وبدائل للقیاس المحاسبي لكافة األحداث االقتصادیة والمشاكل المحاسبیة المعاصرة
  .االقتصادیة في البیئة الجزائریة

بین تأثیر تطبیق النظام   = 0.05أنه توجد عالقة طردیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة  -
المعلومات المحاسبیة المدرجة بالقوائم المحاسبي المالي على عرض عناصر القوائم المالیة، وذلك من خالل أن 

  .المالیة المعدة وفق النظام المحاسبي المالي تحقق متطلبات اإلفصاح الالزمة وتلبي احتیاجات مستخدمیها
معاییر المحاسبة  الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة،، (SCF)المالي النظام المحاسبي  :الكلمات المفتاحیة

 اإلفصاحقیاس عناصر القوائم المالیة،  القیاس المحاسبي،القوائم المالیة،  ،(IAS/ IFRS)المالي الدولیة  واإلبالغ
  .المحاسبي في القوائم المالیة، جودة التقاریر المالیة

  
  
  
  
  



  

Summary:  
  
 One of the causes of the great reform of the national plan of accounting as a result 
spread of multinational companies in the world and the increase in international activities, and 
the expansion of its business, which has led to the emergence of many accounting problems 
failed institution accountable for solved, and this also applies to accounting in Algeria, 
especially the national accounting Algerian scheme, which was prepared in under the 
principles of the command economy, and therefore it became necessary to provide the 
foundations and rules and accounting concepts in line with new developments, prompting the 
Algerian authorities to issue financial accounting system law (SCF), which was introduced 
early in 2010. 

This study aimed to highlight the impact of the financial accounting system applied to 
the preparation and presentation of the elements of financial statements To achieve this goal 
we have to deal with two types of data and two secondary data and primary data collected 
through field study and preparation of questionnaires were distributed to a sample of targeted 
study consisting of (200 ) interrogator, as has the data processing using the Statistical package 
for social Sciences (SPSS) The study found the following results: between the financial 
accounting system applied effectively, and the extent to which the study sample institutions, 
- There is a direct correlation statistically significant at a significance level of  = 0.05   
between the financial accounting system applied effectively, and the extent to which the study 
sample institutions, that is the current reality of the accounting environment Algerian provides 
accounting and financial information is relevant and reliable reliable users in making 
economic decisions, as characterized by clarity and transp 
arency in the used in the preparation of financial statements accounting procedures, and lead a 
good application of the system of financial accounting to improve the process of evaluating 
and comparing the performance of the Algerian economic institutions. 
- There is a direct correlation statistically significant at a significance level of  = 0.05   
between the impact of the financial accounting system applied to the development of elements 
of financial statements, and through that the financial accounting system provides ways and 
alternatives for the measurement of accounting for all the economic events of contemporary 
accounting problems caused by the economic variables in the environment The Algerian. 
- There is a direct correlation statistically significant at a significance level of  = 0.05   
between the impact of the financial accounting system applied to the display elements of the 
financial statements, and through that the accounting information in the financial statements 
prepared in accordance with the financial accounting system achieved the necessary 
disclosure requirements and meet the needs of its users. 
 
key words: Financial accounting system (SCF), qualitative characteristics of accounting 
information, international accounting standards and financial reporting (IAS / IFRS), financial 
statements, accounting measurement, measurement of the elements of financial statements, 
accounting disclosure in the financial statements, the quality of financial reporting. 
 
 
 

  



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  فهرس المحتویات

 

  الصفحة  العنـــوان
   اإلهداء

   كلمة شكر وتقدیر 

   ملخصال

    فهـــــرس المحتویات  

    قائمة الجداول

   قائمة األشكال

    قائمة االختصارات

   قائمة المالحق

  ح –أ   المقدمة العامة
    مدخل للممارسة المحاسبیة في الجزائر: الفصل األول

  02  تمهید 
  03  ظري للمحاسبةاإلطار الن: المبحث األول 
  03  تنظیم الفكر المحاسبي :المطلب األول  
  03  صیاغة التطور التاریخي لتعریف المحاسبة: الفرع األول   
  05  وظائف وأهمیة المحاسبة: الفرع الثاني   
  07  لعلمیة للمحاسبةاالطبیعة : الفرع الثالث   
  08  صیاغة مراحل تطور الفكر المحاسبي: الفرع الرابع   
  12  فروع وأهداف المحاسبة: المطلب الثاني  

  12  فروع المحاسبة: الفرع األول   
  14  أهداف المحاسبة: الفرع الثاني   

  PCN(  15(  استعراض المخطط الوطني للمحاسبة: المبحث الثاني
  15  ظروف نشأة المخطط الوطني للمحاسبة وتطوره: المطلب األول  

  15  المخطط الوطني للمحاسبة ظروف نشأة: الفرع األول   
  17  تطور المخطط الوطني للمحاسبة: الفرع الثاني   
  18  األهداف الرئیسیة للمخطط الوطني للمحاسبة وخصائصه: الفرع الثالث   
  19  هیكل وأقسام المخطط الوطني للمحاسبة: المطلب الثاني  

  20  بنیة حسابات األصول: الفرع األول   
  22  بنیة حسابات الخصوم: الفرع الثاني   



  فهرس المحتویات

 

  23  بنیة حسابات التسییر: الفرع الثالث   
  25  القوائم المالیة الختامیة: الفرع الرابع   
  27  النقائص والمشاكل التي یواجهها المخطط الوطني للمحاسبة: المطلب الثالث  

  27  نقائص المخطط الوطني للمحاسبة: الفرع األول   
  32  ل استعمال المخطط الوطني للمحاسبةمشاك :الفرع الثاني   
  33  ضرورة إصالح المخطط الوطني للمحاسبة : المطلب الرابع  

  33  المخطط الوطني للمحاسبة في ظل الظروف االقتصادیة الجدیدة: الفرع األول   
  33   محاولة إصالح المخطط الوطني للمحاسبة: الفرع الثاني   

  SCF(  35(لنظام المحاسبي المالي اإلطار العام ل: المبحث الثالث
  35  ماهیة النظام المحاسبي المالي: المطلب األول  

  35  تعریف النظام المحاسبي المالي: الفرع األول   
  35  قراءة في النصوص القانونیة المتعلقة بتطبیق النظام المحاسبي المالي: الفرع الثاني   

  37  األهداف، الممیزات وأسباب التبني النظام المحاسبي المالي : الفرع الثالث   
  40  اإلطار المفاهیمي للنظام المحاسبي المالي : المطلب الثاني  

  40  اإلطار التصوري: الفرع األول   
  43  التنظیم المحاسبي: الفرع الثاني   
  44  النظام المحاسبي المالي بین قابلیة الممارسة وصعوبات التطبیق: المطلب الثالث  
  44  متطلبات تطبیق النظام المحاسبي المالي: لفرع األولا   

  47  دوافع تطبیق النظام المحاسبي المالي: الفرع الثاني   
  47  تحدیات تطبیق النظام المحاسبي المالي: الفرع الثالث   

  50  قواعد التسجیل المحاسبي والتقییم: المبحث الرابع
  50  للتسجیل المحاسبي والتقییم المبادئ والقواعد العامة: المطلب األول  

  50  شروط تسجیل األصول، الخصوم، اإلیرادات واألعباء: الفرع األول   
  51  القواعد العامة للتقییم: الفرع الثاني   
  53  قواعد خاصة بالتقییم والتسجیل : المطلب الثاني   
  53  األصول غیر الجاریة العینیة والمعنویة : الفرع األول   
  54  األصول غیر الجاریة المالیة: فرع الثانيال   
  54  المخزونات وما هو قید االنجاز: الفرع الثالث   
  55  اإلعانات المالیة : الفرع الرابع   



  فهرس المحتویات

 

  55  مؤونات الخسائر واألعباء   : الفرع الخامس   
  55  طرق معالجة بعض العملیات الخاصة: المطلب الثالث  

  55  یجارعقود اإل: الفرع األول   
  56  الضرائب المؤجلة: الفرع الثاني   
  57  االمتیازات الممنوحة للعمال: الثالث الفرع   
  57  العملیات التي تتم بالعملة األجنبیة : الرابع الفرع   
  57  تغییر التقدیرات، الطرق المحاسبیة وتصحیح األخطاء: الفرع الخامس   
  57  الحسابات المجمعة : الفرع السادس   

  58  خالصة الفصل األول  
    اإلطار المفاهیمي للقوائم المالیة: الفصل الثاني

  60  تمهید   
  61  مدخل إلى القوائم المالیة: المبحث األول 
  61  ماهیة القوائم المالیة: المطلب األول  

  61  تعریف القوائم المالیة: الفرع األول   
  66  أهداف القوائم المالیة: الفرع الثاني   
  69  االعتبارات الواجب مراعاتها في إعداد القوائم المالیة: الفرع الثالث   
  69  االعتراف بعناصر القوائم المالیة وأسالیب قیاسها: المطلب الثاني  

  69  االعتراف بعناصر القوائم المالیة: الفرع األول   
  70  أسالیب قیاس عناصر القوائم المالیة: الفرع الثاني   
  71  الفرضیات والمبادئ المحاسبیة إلعداد القوائم المالیة: مطلب الثالثال  

  71  الفرضیات المحاسبیة: الفرع األول   
  71  المبادئ المحاسبیة: الفرع الثاني   
  74  ارتباط الفروض بالمبادئ المحاسبیة: الفرع الثالث   

  75  الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة: المبحث الثاني 
  77    الخصائص النوعیة األساسیة: المطلب األول  
  77  المالئمة  :الفرع األول   

  79  الموثوقیة: الفرع الثاني   
  81  العالقة بین المالئمة والموثوقیة :الفرع الثالث   
  82  الخصائص النوعیة الثانویة: المطلب الثاني  



  فهرس المحتویات

 

  82  القابلیة للفهم :الفرع األول   
  82  الثبات في إتباع النسق الواحد: يالفرع الثان   
  83  خاصیة التماثل وقابلیة المقارنة: الفرع الثالث   
  83  )اإلفصاح الكامل(الشمول : الفرع الرابع   
  84  على الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة) المحددات(القیود : المطلب الثالث  

  84  التكلفة االقتصادیة :الفرع األول   
  84  األهمیة النسبیة :فرع الثانيال   
  84  معاییر جودة المعلومات المحاسبیة: المطلب الرابع  

  84  الدقة كمقیاس لجودة المعلومات المحاسبیة: الفرع األول   
  85  المنفعة كمقیاس لجودة المعلومات المحاسبیة: الفرع الثاني   
  85  لمحاسبیةالفاعلیة كمقیاس لجودة المعلومات ا: الفرع الثالث   
  85  التنبؤ كمقیاس لجودة المعلومات المحاسبیة: الفرع الرابع   
  85  الكفاءة كمقیاس لجودة المعلومات المحاسبیة: الفرع الخامس   
  86  األطراف المستفیدة من المعلومات المحاسبیة: المطلب الخامس  

  86  )حملة األسهم(المالك  :الفرع األول   
  86  إدارة المشروع: الفرع الثاني   
  87  الموظفون: الفرع الثالث   
  87  المقرضون: الفرع الرابع   
  87  الموردون والدائنون التجاریون: الفرع الخامس   
  87  الزبائن: الفرع السادس   
  87  الحكومة بأجهزتها المختلفة: الفرع السابع   
  87  الجمهور: الفرع الثامن   

  89  ى المعاییر المحاسبیة الدولیةمدخل إل: المبحث الثالث 
  89  ماهیة المعاییر المحاسبیة الدولیة: المطلب األول  

  89  نشأة المعاییر المحاسبیة الدولیة   : الفرع األول   
  91  مفهوم المعاییر المحاسبیة الدولیة  : الفرع الثاني   
  94  مداخل إصدار المعاییر المحاسبیة الدولیة: الفرع الثالث   
  95  مسار إعداد المعاییر المحاسبیة الدولیة :الفرع الرابع   
  97  اإلطار المؤسسي لمعاییر المحاسبة الدولیة : المطلب الثاني  



  فهرس المحتویات

 

  97  نشأة لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة: الفرع األول   
  98  تطور دور لجنة معاییر المحاسبة الدولیة: الفرع الثاني   
  100  لهیكل التنظیمي للجنة معاییر المحاسبة الدولیةا: الفرع الثالث   
  101  انجازات لجنة معاییر المحاسبة الدولیة: الفرع الرابع   

  104  تبویب معاییر المحاسبة الدولیة: المطلب الثالث  
  IAS(  105(قائمة المعاییر المحاسبیة الدولیة : الفرع األول   
  IFRS(  106(حاسبیة الدولیة إلعداد التقاریر المالیة قائمة المعاییر الم: الفرع الثاني   

  107  عرض القوائم المالیة وفق معاییر المحاسبة الدولیة: المبحث الرابع
  107  )المیزانیة(قائمة المركز المالي : المطلب األول  

  107  مزایا إعداد قائمة المركز المالي: الفرع األول   
  107  ركز الماليبنود قائمة الم: الفرع الثاني   
  109  شكل قائمة المركز المالي                      : الفرع الثالث   
  112  قائمة الدخل : المطلب الثاني  

  112  محتوى قائمة الدخل                    : الفرع األول   
  113  المعلومات التي یتوجب عرضها في صلب قائمة الدخل: الفرع الثاني   

  114  طرق عرض المصروفات عند إعداد قائمة الدخل: لثالثالفرع ا   
  115  قائمة التغیرات في حقوق الملكیة: المطلب الثالث  

  115  مزایا قائمة التغیرات في حقوق الملكیة: الفرع األول   
  116  بنود قائمة التغیرات في حقوق الملكیة: الفرع الثاني   
  IAS 07(  117(قدیة قائمة التدفقات الن: المطلب الرابع  

  117  المقصود بالنقدیة المعادلة وما في حكمها: الفرع األول   
  117  مزایا قائمة التدفقات النقدیة :الفرع الثاني   
  118  بنود قائمة التدفقات النقدیة: الفرع الثالث   
  119  طرق عرض قائمة التدفقات النقدیة :الفرع الرابع   

  122  خالصة الفصل الثاني
    قیاس وعرض عناصر القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي: الفصل الثالث        

  124  تمهید 
  125  اإلطار المفاهیمي للقیاس المحاسبي: المبحث األول 
  125  المقومات العلمیة للقیاس المحاسبي : المطلب األول  



  فهرس المحتویات

 

  125  مفهوم القیاس المحاسبي: الفرع األول   
  127  أسس ومعاییر القیاس المحاسبي: الثانيالفرع    
  128  القیاس المحاسبي األركان والمبادئ: المطلب الثاني  

  128  أركان القیاس المحاسبي: الفرع األول   
  130  المبادئ األساسیة للقیاس المحاسبي: الفرع الثاني   
  132  مشاكل القیاس المحاسبي: المطلب الثالث  
  132  وب التكلفة التاریخیةعی: الفرع األول   
  133  االفتراضات المحاسبیة القائمة على أساس التكلفة التاریخیة: الفرع الثاني   
  134  التحیز في القیاس المحاسبي: الفرع الثالث   
  137  طرق القیاس المحاسبي: المطلب الرابع  
  137  التكلفة التاریخیة: الفرع األول   

  137  )للتحصیل( القابلة للتحقق  القیمة: الفرع الثاني   
  137  )المحینة أو الحالیة( القیمة المستحدثة : الفرع الثالث   
  138  القیمة العادلة: الفرع الرابع   
  SCF(  140(قیاس عناصر القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي : المبحث الثاني 
  140  قیاس عناصر المیزانیة : المطلب األول  
  140  عناصر األصول: الفرع األول   
  153  عناصر الخصوم :الفرع الثاني   

  158  قائمة حساب النتیجة: المطلب الثاني  
  158  تعریف قائمة حساب النتیجة: الفرع األول   
  158  عناصر قائمة حساب النتیجة: الفرع الثاني   
  159  قیاس عناصر قائمة حساب النتیجة: الفرع الثالث   
  161  الدراسة التفصیلیة لقائمة حساب النتیجة حسب الطبیعة: الفرع الرابع   
  163  الدراسة التفصیلیة لعناصر حساب النتیجة حسب الوظیفة: الفرع الخامس   

  164  قائمة تدفقات الخزینة : المطلب الثالث  
  164  تعریف قائمة تدفقات الخزینة: الفرع األول   
  165  ناصر قائمة تدفقات الخزینةقیاس ع: الفرع الثاني   
  169  قائمة تغیر األموال الخاصة: المطلب الرابع  
  171  مدخل إلى اإلفصاح المحاسبي: المبحث الثالث 



  فهرس المحتویات

 

  171  ماهیة اإلفصاح المحاسبي: المطلب األول  
  171   الجذور التاریخیة لإلفصاح المحاسبي: الفرع األول   

  173  المحاسبي مفهوم اإلفصاح: الفرع الثاني   
  175  اإلفصاح المحاسبي األنواع، األهمیة واألهداف: المطلب الثاني 
  175   أنواع اإلفصاح المحاسبي: الفرع األول   

  176  أهمیة اإلفصاح المحاسبي: الفرع الثاني   
  178  أهداف اإلفصاح المحاسبي: الفرع الثالث   
  178  المحاسبي والعوامل المؤثرة فیهالركائز األساسیة لإلفصاح : المطلب الثالث  
  178  الركائز األساسیة لإلفصاح المحاسبي: الفرع األول   
  180  العوامل المؤثرة في اإلفصاح المحاسبي : الفرع الثاني   
  182  التوسع في اإلفصاح مفهومه، أهمیته وأسبابه: المطلب الرابع  

  182  مفهوم التوسع في اإلفصاح: الفرع األول   
  183  أهمیة التوسع في اإلفصاح: الفرع الثاني   
  184  أسباب التوسع في اإلفصاح: الفرع الثالث   
  186  المنهج العلمي للتوسع في اإلفصاح: الفرع الرابع   
  187  العوامل المؤثرة على متطلبات التوسع في اإلفصاح: الفرع الخامس   

  190  المالیة حسب النظام المحاسبي المالي المحتوى المعلوماتي للقوائم: المبحث الرابع
  190  عرض المحتوى المعلوماتي لقائمة المیزانیة: المطلب األول  
  190  تعریف المیزانیة: الفرع األول   
  190  مزایا قائمة المیزانیة: الفرع الثاني   
  191  عیوب قائمة المیزانیة: الفرع الثالث   
  191  نة لقائمة للمیزانیةالعناصر المكو : الفرع الرابع   
  196  المحتوى المعلوماتي لقائمة حساب النتیجة: المطلب الثاني  
  196  تعریف قائمة حساب النتیجة: الفرع األول   
  196  مزایا قائمة حساب النتیجة: الفرع الثاني   
  197  عیوب قائمة حساب النتیجة: الفرع الثالث   
  197  ة لقائمة حساب النتیجةالعناصر المكون: الفرع الرابع   
  199  المحتوى المعلوماتي لقائمة تدفقات الخزینة: المطلب الثالث  
  199  تعریف قائمة تدفقات الخزینة: الفرع األول   



  فهرس المحتویات

 

  200  مزایا قائمة تدفقات الخزینة: الفرع الثاني   
  200  أهمیة قائمة تدفقات الخزینة: الفرع الثالث   
  200  ناصر المكونة لقائمة تدفقات الخزینةالع: الفرع الرابع   
  201  شكل قائمة تدفقات الخزینة: الفرع الخامس   
  203  المحتوى المعلوماتي لقائمة تغیر األموال الخاصة: المطلب الرابع  
  203  یر األموال الخاصة تعریف قائمة تغ: الفرع األول   
  203  ةمزایا قائمة تغیر األموال الخاص: الفرع الثاني   
  203  العناصر المكونة لقائمة تغیر األموال الخاصة: الفرع الثالث   
  204  شكل قائمة تغیر األموال الخاصة: الفرع الرابع   
  204  الملحق: المطلب الخامس  
  205  خالصة الفصل الثالث 

                   وعرض ادالمالي على إعدالدراسة المیدانیة ألثر تطبیق النظام المحاسبي : الفصل الرابع     
  القوائم المالیة                                          

  

  207  تمهید 
  208   وصف وتحلیل عینة الدراسة :المبحث األول 
  208  الوسائل واألسالیب المستخدمة في وصف وتحلیل عینة الدراسة :المطلب األول  

  208  منهجیة الدراسة: ولالفرع األ    
  208  أداة الدراسة : الفرع الثاني   

  210  الخصائص الدیمغرافیة لعینة الدراسة: المطلب الثاني  
  211  خصائص العینة حسب الجنس: الفرع األول   
  213  خصائص العینة حسب الفئة العمریة: الفرع الثاني   
  213  لعلميخصائص العینة حسب المؤهل ا: الفرع الثالث   
  214  خصائص العینة حسب التخصص العلمي: الفرع الرابع   
  215  خصائص العینة حسب المهنة: الفرع الخامس   
  216  خصائص العینة حسب الخبرة المهنیة: الفرع السادس   
  217  خصائص العینة حسب نشاط المؤسسة: الفرع السابع   
  218   لمؤسسةخصائص العینة حسب قطاع ا: الفرع الثامن   

  Reliability(  219( الصدق والثبات واالتساق الداخلي لفقرات االستبیان: المبحث الثاني 
  219  التحكیم: المطلب األول  



  فهرس المحتویات

 

  Cronbach Alpha(  219(طریقة ألفا كرونباخ  :الفرع األول   
  Split-Half Coefficient(  226(طریقة التجزئة النصفیة  :الفرع الثاني   
  226  تحلیل واختبار محاور الدراسة: طلب الثانيالم  
  227  النتائج الوصفیة للدراسة: الفرع األول     

  241  النتائج اإلحصائیة للدراسة :الفرع الثاني    
ختبار الفرضیات بإستخدام عالقة اإلرتباط: المطلب الثالث     252  تحلیل الفقرات وإ

  252  بالنسبة للفرضیة األولى: الفرع األول    
  252  بالنسبة للفرضیة الثانیة: الفرع الثاني    
  253  بالنسبة للفرضیة الثالثة: الفرع الثالث    
  254  بالنسبة للفرضیة الرابعة: الفرع الرابع    

  254  تحلیل الفقرات واختبار الفرضیات بإستخدام اإلنحدار لمتغیرات الدراسة: المطلب الرابع  
  254 سبة للفرضیة األولىبالن: الفرع االول    
  257  بالنسبة للفرضیة الثانیة: الفرع الثاني    
  260  بالنسبة للفرضیة الثالثة: الفرع الثالث    
  263  خالصة الفصل الرابع  
  265  الخاتمة العامة  
  272  قائمة المراجع  
  285   استمارة االستبیان: I الملحق 
 291  2009مارس  25: حسب الجریدة الرسمیة المؤرخة في نموذج القوائم المالیة: IIIالملحق  
  SPSS 301مخرجات البرنامج اإلحصائي  : IVالملحق 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  قائمة الجداول

 

  
  

  الصفحة  الجدول عنوان  الرقم
  74  الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة حسب المنظمات الدولیة  02-01
  IASC( 101(سبة الدولیة انجازات لجنة معاییر المحا  02-02
  105  2013حتى ) IAS(قائمة المعاییر المحاسبیة الدولیة   02-03
  106  2013حتى ) IFRS(قائمة المعاییر المحاسبیة الدولیة إلعداد التقاریر المالیة   02-04
  IAS 01(  111(حسب ) المیزانیة(قائمة المركز المالي   02-05
  IAS 01(  114(المعیار  حسب وفاتقائمة الدخل حسب طبیعة المصر   02-06
  IAS 01(  115(المعیار  حسب قائمة الدخل حسب وظیفة المصروفات  02-07
  IAS 01(  116( المعیار حسب قائمة التغیرات في حقوق الملكیة  02-08
  IAS 07(  119(ب حس) الطریقة المباشرة(قائمة التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل   02-09
  IAS 07(  120( حسب) الطریقة غیر المباشرة(دفقات النقدیة من أنشطة التشغیل قائمة الت  02-10
  143  المعدل الثابت لطریقة االهتالك المتناقص  03-01
 209  درجات إجابة المستجوبین   04-01

  209  مقیاس تحدید المعدل النسبي واألهمیة النسبیة للوسط الحسابي   04-02
  211  ارات االستبیانالخاصة باستم اإلحصائیة    04-03
  211 توزیع عینة الدراسة حسب الجنس  04-04
  212  توزیع عینة الدراسة حسب الفئة العمریة  05 -04
  213  المؤهل العلمي حسبتوزیع عینة الدراسة   06 -04
  214  التخصص حسبتوزیع عینة الدراسة    04-07
  215  توزیع عینة الدراسة حسب المهنة   04-08
  216  نة الدراسة حسب الخبرة المهنیةتوزیع عی  04-09
  217  المؤسسة توزیع عینة الدراسة حسب نشاط    04-10
  218  المؤسسة قطاع حسب توزیع عینة الدراسة    04-11
 واقع الممارسة المحاسبیة في الجزائر قبل: الصدق والثبات الداخلي لفقرات المحور األول  04-12

  تطبیق النظام المحاسبي المالي
219  

تطبیق النظام المحاسبي المالي في البیئة : الصدق والثبات الداخلي لفقرات المحور الثاني  04-13
  المحاسبیة الجزائریة

221  

  طبیق النظام المحاسبي المالي على     اثر ت: الصدق والثبات الداخلي لفقرات المحور الثالث    04-14
  إعداد عناصر القوائم المالیة  

222  



  قائمة الجداول

 

تطبیق النظام المحاسبي المالي على عرض : لثبات الداخلي لفقرات المحور الرابعالصدق وا  04-15
 عناصر القوائم المالیة) اإلفصاح(

223  

  225  یانلفقرات اإلستب بین معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي االرتباطمعامل   04-16
  225  )طریقة ألفا كرو نباخ(معامل الثبات   04-17
  226  )طریقة التجزئة النصفیة(عامل الثبات م  04-18
نتائج آراء عینة الدراسة حول واقع الممارسة المحاسبیة في الجزائر قبل تطبیق النظام المحاسبي   04-19

  )SCF(المالي 
227  

راء عینة الدراسة حول   04-20   230  البیئة المحاسبیة الجزائریةتطبیق النظام المحاسبي المالي في نتائج َا
راء عینة الدراسة حول اثر تطبیق النظام المحاسبي المالي على إعداد عناصر القوائم   04-21 نتائج َا

  المالیة
233  

راء عینة الدراسة حول  22 -04 ) اإلفصاح(اثر تطبیق النظام المحاسبي المالي على عرض  نتائج َا
  عناصر القوائم المالیة

237  

واقع الممارسة المحاسبیة في الجزائر قبل تطبیق النظام  لقةالمتع البسیطة للعینة "T "  اختبار  23 -04
  )SCF(المحاسبي المالي 

241  

حول تطبیق النظام المحاسبي المالي في البیئة  المتعلقة البسیطة للعینة " T" اختبار   24 -04
  المحاسبیة الجزائریة

  

244  

 إعداد القوائم مالي علىالمحاسبي ال بأثر تطبیق النظام المتعلقة البسیطة للعینة " T "راختبا  25 -04
  المالیة

246  

 النظام المحاسبي المالي على عرض تطبیق بأثر المتعلقة البسیطة للعینة"  T "اختبار  26 -04
  عناصر القوائم المالیة) االفصاح(

249  

الي عملیة إصالح النظام المحاسبي من خالل تبني النظام المحاسبي الممعامل اإلرتباط بین   27 -04
  وتقریب الممارسة المحاسبیة في الجزائر إلى الممارسة الدولیة

252  

بشكل  التزام المؤسسات عینة الدراسة بتطبیق النظام المحاسبي الماليبین  اإلرتباط معامل  28 -04
  فعال

253  

  253  لیةالقوائم الما تطبیق النظام المحاسبي المالي على إعداد عناصر معامل اإلرتباط بین تأثیر  29 -04
  254  القوائم المالیة بین تأثیر تطبیق النظام المحاسبي المالي على عرض عناصرمعامل اإلرتباط   30 -04
  y1 255للمتغیر التابع  ANOVAتحلیل التباین   31 -04
  y1  256 إختبار العالقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع  32 -04
  256  بعد تحسین النموذج  y1یر التابع للمتغ ANOVAتحلیل التباین   33 -04
  256  بعد تحسین النموذج y1 إختبار العالقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع  34 -04
  y2 258للمتغیر التابع  ANOVAتحلیل التباین   35 -04



  قائمة الجداول

 

  y2  259 إختبار العالقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع  36 -04
  y3 261للمتغیر التابع  ANOVAالتباین تحلیل   37 -04
  y3  261 إختبار العالقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع  38 -04
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   العامة ةـالمقدم

 أ 
  

ول من القرن الواحد والعشرین عرفت التطبیقات المحاسبیة على المستوى الدولي في بدایة العقد األ
تحوالت جذریة متسارعة، أهم ما یمیزها البعد الدولي الذي أفرزته تفاعالت المحیط االقتصادي العالمي 
الذي أصبح قائما على التكتالت والمصالح المشتركة بین العدید من الدول والشركات واألفراد نتیجة 

 - لألنشطة االقتصادیة أن المحاسبة ر البعد الدولي المتناميولقد أظه، نفتاح الكبیر الذي یشهده العالماإل
تختلف بمحتواها وتطبیقاتها من بیئة ألخرى ومن بلد آلخر، بما یؤثر  -باعتبارها وسیلة أساسیة لالتصال

على وظیفتي القیاس واالتصال األساسیتین للمحاسبة، األمر الذي أدى إلى بروز العدید من المحاوالت 
د من أثر اختالف األنظمة المحاسبیة على األنشطة المالیة العالمیة خاصة في ظل تعدد التي ترمي للح

وتشابك االرتباطات بین األسواق المالیة الدولیة واألنشطة التجاریة والمالیة لضمان قراءة وفهم عالمي 
  .یة التي تتضمنهالموحد للقوائم المالیة والمعلومات الما

كاألمم المتحدة،  حید والتوافق المحاسبيات والهیئات بموضوع التو اهتمت الكثیر من المنظمولقد 
ونتج عن هذا االهتمام العدید من المحاوالت الرائدة  ،منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة واالتحاد األوروبي

ما قیل عن هذه عوهذا بالرغم  ،نتیجة واحدة هي تبني معاییر المحاسبة الدولیة إلىجمیعها  وصلت
نجلوسكسونیة حدث بشأنها، كون هذه المعاییر هي نتاج للثقافة المحاسبیة األ لذيالتجاذب ا عنییر و المعا

نتیجة للهیمنة األمریكیة والدور الحیوي للشركات المتعددة الجنسیات ومكاتب المراجعة والمحاسبة الدولیة 
  .في هذا المجال

ولیة وقبول هیئة سوق المال األمریكیة بهذه كان العتماد االتحاد األوروبي المعاییر المحاسبیة الدو 
المعاییر أساسا للقیاس واالتصال المحاسبي دورا حاسما في تعمیم استعمال هذه المعاییر على المستوى 

 وهذا من خالل عملیات اإلصالح المحاسبي التي باشرتها الكثیر من الدول بین التبني الكلي ،الدولي
محاسبي قابل  ما جعل من المعاییر المحاسبیة الدولیة بمثابة هیكلم، معها والتكییف الجزئي للمعاییر

  .    لممارسة المحاسبیةل
من خالل انضمامها المرتقب و من أجل مواكبة الجزائر لالقتصاد العالمي وانفتاحها على العولمة و 

سوق القیام للمنظمة العالمیة للتجارة، حاولت ومنذ تخلیها على االقتصاد الموجه وتبنیها القتصاد ال
هیكلة  بإعادةالنظام المحاسبي  إصالحاقتصادیة، والتي مست عدة جوانب، من بینها  بإصالحات

والذي أصبح یعاني من ، 2009حتى نهایة سنة  1975والمعمول به منذ سنة  للمحاسبة الوطني المخطط
بقواعد التقییم وتصنیف  بتداء من المبادئ العامة التي یقوم علیها، مروراإنقائص عدیدة تمس كل جوانبه 

، وهذا ما أدى إلى عدم اعتماده من طرف الشركات األجنبیة لوجود مشاكل في التسییر وعدم الحسابات
تطابق قوائمه المالیة مع معاییر المحاسبة الدولیة، لذا أصبح من الضروري التعجیل بتغییر المخطط 

ملي المعلومة المحاسبیة على المستویین لجعله متالئما مع احتیاجات مستع )PCN( الوطني للمحاسبة
المتوافق مع معاییر المحاسبة والتقاریر  )SCF(المالي  الوطني والدولي، وهذا من خالل النظام المحاسبي

  .IAS/IFRSالمالیة الدولیة 
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تفرض على جمیع الدول تكییف أنظمتها  ظروف االقتصادیة الدولیة الراهنةإضافة إلى أن ال
نظام العالمي الجدید ذو التوجه الرأسمالي، الذي یبحث عن توفیر األرضیة الخصبة االقتصادیة مع ال

لالستثمارات األجنبیة والشركات المتعددة الجنسیة، وهذا بدعم من المنظمات الدولیة وعلى رأسها صندوق 
یة، وعلى رأسها الدول النقد الدولي، البنك العالمي والمنظمة العالمیة للتجارة والهیئات والمنظمات المهنیة

  .)IASB( المحاسبة الدولیةمعاییر مجلس 
ني والجزائر كغیرها من الدول معنیة بتكییف محاسبتها مع النظام العالمي لذا وجب علیها تب

الجدیدة، عوضا عن المخطط  العالمیة للتكیف مع البیئة االقتصادیة )SCF( النظام المحاسبي المالي
ع الظروف االقتصادیة الراهنة خصوصا وأن الجزائر قد ح ال یتوافق مالذي أصب )PCN(الوطني للمحاسبة 

فتحت المجال لالستثمار األجنبي مع هذا التوجه في بدایة التسعینات، وظهور قوانین اإلصالحات 
  .االقتصادیة والخوصصة مما أدى إلى دخول العدید من الشركات الدولیة لالستثمار في الجزائر

ذلك من طرف عدة ، و 2001في شهر أفریل سنة  ط الوطني للمحاسبةلیة إصالح المخطبدأت عم
نظام المحاسبي المالي ، وقد صدر الCNCبالتعاون مع المجلس الوطني للمحاسبة خبراء فرنسیین و 

)SCF(  المحاسبة ، وطبقا لهذا القانون فإن 2007 نوفمبر 25المؤرخ في  11- 07بموجب القانون رقم
لومة المالیة یسمح بتخزین معطیات قاعدیة عددیة وتصنیفها وتقییمها وتسجیلها، المالیة نظام لتنظیم المع
ة خزینته في ممتلكات الكیان ونجاعته ووضعیصورة صادقة عن الوضعیة المالیة و وعرض كشوف تعكس 

  .نهایة السنة المالیة
عاییر المحاسبیة مالمستوحى من ال )SCF(النظام المحاسبي المالي  إن االلتزام بتطبیق :اإلشكالیة -1

تماشیا مع المتطلبات الدولیة لعولمة القوائم والتقاریر المالیة، تغطیة للعجز والقصور الذي كان الدولیة 
أو على  )لتصوريا(، سواء فیما یتعلق باالطار المفاهیمي )PCN( یواجه المخطط الوطني للمحاسبة

یتم الحسابات، وس ، وعلى مستوى مدونةجانب التقییم والمحتوى المعلوماتي للكشوف المالیة مستوى
تأثیر تطبیق النظام المحاسبي المالي على إعداد وعرض عناصر جوانب إلى  تطرق في هذه الدراسةال

  .القوائم المالیة في المؤسسة االقتصادیة
  :كما یلي مكن صیاغة اإلشكالیة العامة للدراسةومن خالل هذا التقدیم ی   

  محاسبي المالي على إعداد وعرض عناصر القوائم المالیة كیف یؤثر تطبیق النظام ال       
 .؟ المؤسسة  في

  :ولإلجابة على هذه اإلشكالیة یمكن طرح األسئلة الفرعیة التالیة   
  ؛؟ المحاسبي الماليو واقع الممارسة المحاسبیة في الجزائر في ظل االلتزام بتطبیق النظام هما * 
  عناصر القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي ؟؛ ما هي أسس وقواعد قیاس وعرض* 
  ما مدى تطبیق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات عینة الدراسة ؟؛* 
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ما هو اثر تطبیق النظام المحاسبي المالي على إعداد عناصر القوائم المالیة في المؤسسات عینة * 
  الدراسة ؟؛

مالي على عرض عناصر القوائم المالیة في المؤسسات عینة ما هو اثر تطبیق النظام المحاسبي ال* 
  .الدراسة ؟

  :فرضیات البحث -2
باشرت الجزائر عملیة إصالح نظامها المحاسبي وذلك من خالل تبني النظام المحاسبي المالي بهدف  *

  تقریب الممارسة المحاسبیة في الجزائر إلى الممارسة الدولیة؛
بالعدید من العناصر الجدیدة في جانب القیاس والتقییم والعرض لعناصر  جاء النظام المحاسبي المالي* 

  المالیة؛) الكشوف(القوائم 
بالتزام المؤسسات عینة الدراسة  = 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة * 

  بتطبیق النظام المحاسبي المالي بشكل فعال؛
بین تأثیر تطبیق النظام المحاسبي  = 0.05مستوى المعنویة توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند * 

  المالي على إعداد عناصر القوائم المالیة ؛
بین تأثیر تطبیق النظام المحاسبي  = 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة * 

  .  المالي على عرض عناصر القوائم المالیة
باعتباره موضوع  دینامیكیتهباب اختیار الموضوع في حیویته، و تكمن أس :أسباب اختیار البحث -3

حدیث وجدید في الجزائر، باإلضافة إلى الرغبة الشخصیة في دراسة المنظومة المحاسبیة الجزائریة الحالیة 
للمعاییر المحاسبیة الدولیة، وكذا  الجزائریة ، وتحدید مدى مواكبة المنظومة)النظام المحاسبي المالي(

من المعاییر  المستوحى یق النظام المحاسبي الماليقدرات اإلدارة الجزائریة في اعتماد تطبمعرفة 
المحاسبیة الدولیة وتجسیده في أرض الواقع، باإلضافة إلى المساهمة في توفیر المادة العلمیة للباحثین 

 .والطلبة في المستقبل

مع الجهود التي تبذل في الجزائر في إطار تتمثل أهمیة هذا البحث في تزامن معالجته : أهمیة البحث -4
إصالح المخطط الوطني للمحاسبة خاصة تلك التي یقوم بها المجلس الوطني للمحاسبة، ثم إن التحوالت 
االقتصادیة التي یعرفها االقتصاد الجزائري والمتمثلة أساسا في إنشاء بورصة القیم المتداولة والمفاوضات 

ة األوروبیة واالنضمام للمنظمة العالمیة للتجارة، كلها عوامل تحث على الجاریة إلتمام اتفاق الشراك
  .اإلصالح االقتصادي

وكذلك یستمد البحث أهمیته من االتجاه المتزاید نحو انسجام وتوافق التطبیقات المحاسبیة على 
عتماد اي االندماج في االقتصاد العالمي، الصعید الدولي، األمر الذي یحتم على كل دولة راغبة ف

المعاییر المحاسبیة الدولیة أو على األقل تكییف أنظمتها المحاسبیة لضمان الفهم والقراءة الموحدة للقوائم 
  .المالیة
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ي الدول المتقدمة، ومحدود فإن میدان البحث المحاسبي جدیر باالهتمام بحیث یحتل مكانة عالیة 
ق المحاسبي على المستوى الدولي یسال التنث تمت وال تزال تتم في مجاألهمیة في بالدنا، فكم من بحو 

لذلك تبنینا دراسة عن الوضعیة المحاسبیة في الجزائر بصفتها مرحلة من مراحل االنتقال إلى اقتصاد 
لى النظام إلظهار اثر االنتقال من المخطط الوطني للمحاسبة إ واالندماج في االقتصاد العالمي السوق

 . المحاسبي المالي

  :من األهداف التي یسعى إلیها البحث ما یلي: أهداف البحث -5
ومعرفة مدى قدرته على مواكبة  للمحاسبة الوطني ائص التي یحتویها المخططمحاولة إبراز مختلف النق* 

  مختلف التغییرات التي تشهدها الجزائر؛
سباب التي دفعت محاولة التطرق إلى المعاییر المحاسبیة الدولیة والتقاریر المالیة ومعرفة الدوافع واأل* 

  مختلف الدول على تبنیها؛ 
المساهمة في توفیر المادة العلمیة الخاصة بالنظام المحاسبي المالي وكیفیة تطبیقه في المؤسسات * 

  االقتصادیة الجزائریة؛
في  محاولة إبراز تأثیر تطبیق النظام المحاسبي المالي على إعداد وعرض عناصر القوائم المالیة* 

 .قتصادیة الجزائریةالمؤسسة اال

  :یمكن تلخیص أهم الصعوبات التي وجدناها خالل إعداد الرسالة ما یلي: صعوبات الدراسة -6
  صعوبة الحصول على المعلومات وخاصة في الجانب التطبیقي؛* 
والتي تدرس هذا الجانب، ضف إلى ذلك صعوبات الترجمة  ،قلة الدراسات التطبیقیة على الواقع الجزائر* 

لغات األجنبیة وخاصة بعض العملیات التي تتمیز بها تلك البیئات وهي غیر موجودة في المحیط من ال
   .الجزائري

 یدخل الذي الموضوع بأغراض تفي متعددة مناهج استخدام موضوعال طبیعة تستدعي :منهجیة البحث -7
 اإلستعانة ویتم موضوع،عند التطرق للجانب النظري لل وصفیا المنهج فیكون اإلقتصادیة، الدراسات ضمن

محاسبة والممارسات المحاسبیة في لل التاریخیة التطورات بمراحل المرتبطة األجزاء في التاریخي بالمنهج
 دراسة عند تحلیلیا المنهج ویكون ،یئات والمنظمات الدولیة في صناعة هذا التطورومساهمة اله الجزائر

  .عند إعداد وعرض عناصر القوائم المالیة ليالما المحاسبي النظام تطبیق عن الناتجة اآلثار
تطبیق النظام  مجال في الجزائر بتجربة یتعلق الذي الجانب في كذلك الحالة دراسة منهج واعتمدنا

 مستخدمي عینة واقع تتبع بغیة الشخصیة والمقابلة اإلستبیان تقنیتي استخدام تم ولقد المالي، المحاسبي
 ،على اعداد وعرض عناصر القوائم المالیة المالي المحاسبي النظام قتجاه أثر تطبی القوائم المالیة 

 بین ومن الجزائر، في بالمحاسبة المعنیة الجهات بعض طرف من المتخذة التطبیقات حول معلومات وتقصي

 المتناولة والبحوث المراجع مختلف على التعرف بهدف المكتبي المسح استخدمنا كذلك البحث أدوات
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 على اإلعتمادمسح اإللكتروني بال إلى إضافة الموضوع، عن متكاملة نظرة بناء أجل من ة،الدراس لموضوع

  جابات أفراد عینة الدراسةلتحلیل نتائج إ SPSSوتم استخدام برنامج   بحث كأداة األنترنیت
  :الدراسات السابقة -8
لمؤسسات في ظل أهمیة إصالح النظام المحاسبي ل: " بعنوان) 2004مداني بن بلغیث، (دراسة  -

 التاریخي التطور فصول هدفت الدراسة إلى إبراز ، "أعمال التوحید الدولیة، بالتطبیق على حالة الجزائر
 عن الناتجة المتالحقة التحوالت االقتصادیة مسایرة قاعدة على المؤسسة، محاسبة تطبیقات عرفته الذي

 المحاسبي التوحید نماذج بعض م، واستعراضالعال في االقتصادیة لألنشطة الكبیرین واالنتشار التطور
 القتصادیات منتمیة وأنها خاصة تهاأبعادها وأولویا مالمحها، وتحدید علیها تقوم التي واالستراتیجیات

 الظروف بعرض المحاسبیین والتوافق للتوحید الدولي اإلطار مالمح والهیكل، إبراز البنیة ومتباینة مختلفة
 التوحید استراتیجیة على تجاهله أو اعتماده آثار ثم اهتماماته أهمیته، بنیته، ،اإلطار هذا فیها جاء التي
تناول  ثم المحاسبي، التوحید میدان في الجزائریة التجربة المحلي، وهدفت أیضا إلى إبراز المستوى على

وذلك  بتفعیلها الكفیلة والسبل االقتصادیة األوضاع تطور ظل المحاسبي في اإلصالح متطلبات الباحث
 حول خاصة بالمحاسبة، المتعلقة القضایا من جملة حول الجزائر، في المهتمین عن طریق استقصاء أراء

 على الوقوف إلى إضافة تجاههما، الواجبة واإلصالحات المحاسبیین والتكوین المحاسبیة، التعلیم الممارسة
  .ذلك عن المترتبة واآلثار لجزائرا في الدولیة المحاسبیة المعاییر تطبیق یتعلق بمستقبل فیما رأیهم

 من فائدة لها التي األطراف ومختلف المؤسسة، یخدم بما التوحید عملیة نجاح وخلصت الدراسة إلى أن
 بعین تأخذ توحید إستراتیجیة تبني عبر حتما یمر المحاسبة، تنتجها التي القوائم المالیة على اإلطالع
 المتقدمة الدول اقتصادیات قوة األمر واقع في معاییرها تترجم التي التوحید العالمیة هیئات أعمال االعتبار

 یخدم ال قد كلیا الدولیة المحاسبیة المعاییر فتبني وعلیه ت،الجنسیا للشركات متعددة الفعلیة واالحتیاجات
 األمر(رالجزائ واقع مع الدولیة المحاسبیة المعاییر هذه تكییف إستراتیجیة تبني لو تم مثلما التوحید عملیة
  .)المهنیین واألساتذة األساتذة فئة المستجوبین خاصة غالبیة یؤیده الذي

المحاسبي على اإلفصاح وجودة المعلومات المالیة  التوحید ولم تتطرق الدراسة إلى أثر تطبیق نماذج
 ضبط في مدةالمعت المحاسبي التوحید إستراتیجیة المتضمنة في القوائم والتقاریر المالیة، رغم أنها أكدت أن

 ال أصبحا ،-سابقة فترة الحتیاجات كان یستجیب الذي- المحاسبي المخطط على المحاسبیة الممارسة
 سلسلة بعد خاصة الجزائر، الجدیدة في واالقتصادیة االجتماعیة للشروط مالئمین وغیر یسایران

  .السوق اقتصاد نحو للتحول ترمي التي االقتصادیة اإلصالحات
 هدفت". التوجه الجدید نحو معاییر اإلبالغ المالي الدولیة: " بعنوان )2008الح، حواس ص(دراسة  -

 ثم ومن الدولي، المستوى على المتبعة الممارسات المحاسبیة في التنوع مشكلة أبعاد تحدید إلى الدراسة
 في لمتعاملینل المنشورة المحاسبیة البیانات توفرها التي وضعیة المعلومات على انعكاساتها وتقییم تحلیل
التوافق  تحقیق دون تحول التي المعوقات أهم تشخیص إلى أیضا الدراسة الدولیة، كما هدفت المال أسواق
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 واالقتراحات تقدیم التوصیات علیها بناء لیتم المختلفة، الدول بین المطبقة المحاسبة معاییر بین والتنسیق
 هذا في تمارسه أن یمكن الذي البناء على الدور خاص بشكل التركیز مع المعوقات هذه لتجاوز المالئمة
 المحاسبیة المعاییر مجموعة تطویر مجال في خصوصا IASCالمحاسبة  لمعاییر الدولیة اللجنة المجال
 معاییر فیها توجد ال التي النامیة الدول في السیما المهني األداء فاعلیة تحسین سعیا وراء عنها، الصادرة

تدقیقها، كما قامت الدراسة بعرض  مجال في أو المالیة البیانات إعداد جالم في سواء مهنیة تحكمها
والتعدیالت التي طرأت  2008معاییر المحاسبة واإلبالغ المالي الدولیة ومعاییر التدقیق الدولیة إلى غایة 

  .علیها
 المالیة البیانات مستخدمي من وغیرهم المالیین والمحللین المستثمرین ترحیب وخلصت الدراسة إلى

 غیاب في الصعب فمن ، للمقارنة والقابلیة بالشفافیة وتمتاز عالیة الجودة معلومات تتطلب التي بالمعاییر
 العالم من مختلفة أنحاء في المتواجدة المؤسسات تعدها التي المالیة مقارنة المعلومات المشتركة المعاییر

 وهي عالمیا مقبولة واحدة لغة د، وأن استخداممتزای نحو على العولمة المتوجه إلى سیاق االقتصاد وفي
 تتصف المعاییر وهذه ، االقتصادیة األعمال وتوسیع تشجیع االستثمار إلى سیؤدي المالي اإلبالغ معاییر

 وتالشي إفالس إلى تؤدي قد مالیة هزات حدوث فرص من یقلل مما ثقة كبیرة حولها وتتوفر بالحیادیة 
  .والصغرى نهام الكبرى من المؤسسات العدید

الممارسة المحاسبیة في الشركات متعددة الجنسیات : " بعنوان )2007شعیب شنوف (دراسة  -
هدفت هذه الدراسة إلى . "BP EXPLORATION LIMITED والتوحید المحاسبي العالمي حالة

لیة توضیح الممارسة المحاسبیة في الشركات المتعددة الجنسیات من خالل عرض أهمیة المحاسبة الدو 
وتحلیل طبیعة التوافق والتوحید المحاسبیین الدولیین، وتحلیل المشاكل المحاسبیة على المستوى الدولي 

الخ، ووضحت الدراسة خطورة التالعبات ...كمشكل سعر الصرف والعمالت األجنبیة وأسعار التحویل
ة وبین الشركة األم، التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسیات، خصوصا بین الفروع والشركات التابع

  .باإلضافة إلى التهرب الضریبي الحاصل
وخلصت الدراسة إلى أن الشركات متعددة الجنسیات تعتبر وحدات إنتاجیة تحاول توسیع نشاطاتها الدولیة 
لغزو األسواق العالمیة وهي تلعب دورا هاما في رسم خطوط اإلقتصاد العالمي في إطار العولمة 

ارسة المحاسبیة في الشركات المتعددة الجنسیات طرحت جملة من اإلشكالیات التي اإلقتصادیة، وأن المم
لم تكن المحاسبة التقلیدیة قادرة على الخوض فیها، وهذا ما أدى إلى بروز ما یسمى بالمحاسبة الدولیة 

  .وضرورة التوحید المحاسبي العالمي
أصبحت  PCNحاسبي الوطني الحالي وخلصت أیضا إلى أن الممارسة المحاسبیة من خالل المخطط الم

ال تتماشى مع الظروف والتحوالت الحالیة لإلقتصاد الجزائري، بحیث أصبح كل ما هو محلي یخضع 
  .لواقع عالمي صارم تسیطر علیه الشركات متعددة الجنسیات
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ة المعاییر المحاسبیة الدولیة والبیئة الجزائری: " بعنوان )2013-2012حمزة العرابي، (دراسة  -
الدولیة  المحاسبیة للمعاییر السلیم التطبیق متطلبات إلى معرفة الدراسة هدفت". متطلبات التوافق والتطبیق

 على القائمین تأیید الدولیة، ودرجة المحاسبیة المعاییر تطبیق ومتطلبات الجزائریة البیئة بین التوافق ودرجة

الدولیة  المحاسبیة من المعاییر المستوحى اليالمحاسبي الم النظام الجزائر لتطبیق في المحاسبة مهنة
یجاد تطبیقها لهذا عند الجزائریة الشركات تواجه أن الممكن من التي المعوقات وتحدید  السبل النظام، وإ

 السلیم التطبیق إنجاح الجزائریة بقصد البیئة خصائص مع الدولیة المحاسبیة المعاییر لتكییف الممكنة

  .الجزائر في لیةالدو  المحاسبیة للمعاییر
  :أنه وخلصت الدراسة إلى

 الدولیة، وذلك المحاسبیة للمعاییر السلیم التطبیق متطلبات مع للجزائر االقتصادیة الخصائص تتوافق ال -

 قطاع على تام شبه الجزائري، إعتماد باالقتصاد للنهوض كاف غیر االقتصادي النمو معدل خالل من

 المتوسط، حجم من أقل االقتصادي اإلنفتاح درجة الجزائري، معدل اداالقتص تنوع عدم یعكس المحروقات،

  ضعیف؛ األجنبي االستثمار
 الدولیة، من المحاسبیة للمعاییر السلیم التطبیق متطلبات مع الجزائر في المالیة البیئة خصائص تتوافق ال -

  المصرفي؛ القطاع أداء المالي وضعف السوق نشاط خالل ضعف
 الدولیة، من المحاسبیة للمعاییر السلیم التطبیق متطلبات مع الجزائریة القانونیة البیئة خصائص تتوافق ال

   اإللزامي القانوني النظام منهج أساس على مبني الجزائري القانوني كون النظام خالل
االنتقال من المخطط المحاسبي إلى النظام المحاسبي " : بعنوان) 2009فؤاد عبد العزیز (دراسة  -

  "SCAEK لي على ضوء المعاییر المحاسبیة الدولیة  دراسة حالة شركة االسمنت الما
، فقد خلصت الدراسة 2009البحث عبارة عن رسالة ماجستیر في العلوم االقتصادیة بجامعة البلیدة لسنة 

النظریة إلى أن هندسة المخطط الوطني للمحاسبة كان منطقها ضمان خلق بنك للمعلومات یسخر لجهات 
خطیط العمومیة، أما النظام المحاسبي المالي الجدید القائم على المعاییر الدولیة كان منطقه خلق بنك الت

  معلومات للمستثمرین بالدرجة األولى؛
أما الدراسة التطبیقیة وفي ظل فراغ تشریعي حول عملیة االنتقال وصعوبة عملیة االنتقال حتى على    

الجزائریة أن تفرض النظام المحاسبي المالي على الشركات المؤسسات الكبرى، كان على السلطات 
الخ، وهذا على غرار دول االتحاد ...المتداولة أسهمها في بورصة الجزائر مثل صیدال، ریاض سطیف

  األوروبي ثم على باقي المؤسسات تدریجیا؛
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  : )2007 سمیر مرواني(دراسة   -  
 "Le projet du nouveau système comptable Algérien, anticiper et préparer le passage" 

، حیث تطرق فیها صاحبها لدراسة 2007البحث عبارة عن رسالة ماجستیر بالمدرسة العلیا للتجارة لسنة 
المراحل التحضیریة الواجب القیام بها، من أجل تحقیق انتقال أفضل لتطبیق النظام المحاسبي المالي 

        .وتحضیر البیئة المناسبة لذلك
  :البحث إلى أربعة فصول أساسیة سنتطرق من خالل هذا:  خطة البحث -9

مع استعراض  والممارسة المحاسبیة في الجزائر للمحاسبة یعنى بدراسة اإلطار النظري :الفصل األول* 
  لمحاسبي إلى غایة الیوممختلف الجوانب التاریخیة المرتبطة بمراحل تطور الفكر ا

لمعاییر المحاسبیة الدولیة اإلطار المفاهیمي للقوائم المالیة ثم التطرق ل تم بدراسةفیه :الفصل الثاني* 
  ؛ وأهم الهیئات العالمیة الرائدة في المجال

، فیعنى بدراسة قیاس وعرض عناصر القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي: الفصل الثالث* 
 نظام المحاسبي الماليا الوفق وعرضها یفیة إعدادهاضافة إلى استعراض محتوى القوائم المالیة وكباإل

)SCF(؛  
النظام المحاسبي أثر تطبیق  دراسة في والمتمثلة میدانیةالدراسة بال هذا الفصلیعنى  :الفصل الرابع* 

وصف وتحلیل توزیع ب القیام ، وكانت دراستنا مركزة علىعلى إعداد وعرض عناصر القوائم المالیةالمالي 
، واستعمال إختبار التوزیع الطبیعي من خالل الوسائل واألسالیب المستخدمة في وصف عینة الدراسة

 Corrélation de(رتباطاإل باستخدامالفرضیات  وتحلیل عینة الدراسة، ثم قمنا بتحلیل الفقرات واختبار

Pearson( االنحدار المتعدد  باستخدامت واختبار الفرضیات فقراتحلیل ال، وقمنا أیضا ب)Regression 
Multiple . (  

وقد تم اختتام الدراسة بخاتمة عامة تم التطرق من خاللها إلى نتائج اختبار الفرضیات واإلجابة عن 
، والخروج ببعض النتائج والتوصیات المقترحة وبعض المواضیع والتساؤالت الفرعیةاإلشكالیة المطروحة 

  .  التي یمكن أن تكون محاور للدراسة والبحث مستقبال
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  تمهید
وقد جاء  یعتبر المخطط الوطني للمحاسبة أول خطوة في مجال ضبط وتنظیم الممارسة المحاسبیة،   

الذي كان سائدا ویتماشى مع الواقع االقتصادي اللیبرالي، ) PCG(لیحل محل النموذج المحاسبي الفرنسي 
مع بدایة الستینات، تدارك المخطط  )PCG(ي میزت المخطط المحاسبي الفرنسيوتفادیا ألوجه القصور الت

الوطني للمحاسبة تناقضاته ومشاكله واتجه نحو إتباع مسار آخر مغایر یتفق مع التوجهات السیاسیة، 
االقتصادیة واالجتماعیة التي كان النظام الجزائري آنذاك یسعى إلى تجسیدها من خالل المخططات 

  .التي شرع في تطبیقها انطالقا من نهایة الستینات من القرن الماضيالتنمویة 
إال أن الوضع اآلن أصبح مغایرا، حیث تعرف الجزائر تغییرات جذریة في كافة المـجاالت وخاصة في    

مجال تنظیم وتوجیه االقتصاد الوطني كاالنتقال من النظام االشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق، وكذلك 
مع االتحاد مع االتحاد األوروبي والتغیرات المستقبلیة التي ستحدث خصوصا مع انضمام الجزائر الشراكة 

إلى المنظمة العالمیة للتجارة، كل هذه المعطیات تفرض على الجزائر جملة من التغییرات الحتمیة التي 
  .تفرضها الظروف الحالیة و إفرازات العولمة

ركات متعددة الجنسیات العاملة في الجزائر ومع ظهور جملة من فمن خالل الممارسة المحاسبیة للش   
النقائص في المخطط الوطني للمحاسبة، كان من الضروري القیام بتعدیالت جوهریة علیه ومحاولة تكییفه 
مع المعاییر المحاسبیة الدولیة وذلك من خالل إعداد إطار تصوري یتضمن الحسابات وقواعد عملها 

ضافة القوائم المالیة غیر الموجودة فیه وتعدیل والطرق المحاسبیة ا عادة التقییم وإ لمعتمدة في التقییم وإ
  . الموجودة منها
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  اإلطار النظري للمحاسبة: المبحث األول
من المعروف أن المحاسبة تسعى إلى تحدید وقیاس نتیجة عملیات المؤسسات خالل فترة زمنیة معینة     

الي في تاریخ محدد، وتوصیل المعلومات التي یتم استخدامها في عملیة التقویم واتخاذ وتصویر مركزها الم
القرارات بواسطة من یستخدمون هذه المعلومات، وینبغي أن یكون هذا التحدید عملیة مستمرة نظرا 

مات للحاجات المستمرة والمتطورة لهذه المعلومات، أما فیما یخص عملیة القیاس والتوصیل لهذه المعلو 
فیتطلب المفاضلة بین العدید من األسالیب واإلجراءات التي یمكن استخدامها، وتنطبق هذه النظرة األولیة 
على جمیع األنشطة التي من خاللها یتم إنتاج وتوصیل المعلومات في مختلف أنواع المؤسسات مهما 

ن المعلومات المحاسبیة اختلف شكلها القانوني أو طبیعة النشاط الذي تمارسه، ویقصد بمن یستخدمو 
جمیع األطراف التي یمكن أن تستخدم تلك المعلومات في عملیة التقویم واتخاذ القرارات، وتتضمن تلك 

  .إدارة المؤسسة، الموظفین، المستثمرین، المالك، المقرضین واألجهزة الحكومیة: الجهات
  تنظیم الفكر المحاسبي: المطلب األول
لقد تطورت المحاسبة بحسب تطور الحاجة  التاریخي لتعریف المحاسبةصیاغة التطور : الفرع األول

إلیها من كونها فن تسجیل العملیات المالیة التي تحصل في المؤسسة ألغراض المتابعة والرقابة إلى كون 
  .   المحاسبة أحد أفضل نظم المعلومات اإلداریة التي ترشد مستخدمیها التخاذ قرارات سلیمة

  :نقوم بصیاغة بعض التعاریف الخاصة بالمحاسبةوفیما یلي س    
فن  هيالمحاسبة  1941سنة  AICPA((المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین  عرف :01تعریف -

تسجیل وتبویب وتلخیص العملیات واألحداث التي لها طبیعة مالیة وتفسر النتائج التي تنجم عن العملیات 
  .1واألحداث المالیة

  ؛ولتهامهنة یتم مزا* 
   ؛االقتصادیة التي تحدث في المؤسسةنظام یختص بتسجیل وتبویب العملیات واألحداث  * 
  .یقوم هذا النظام بتفسیر النتائج تلك النتائج التي تترتب على هذه العملیات األحداث* 

     محاسبي واإلجراءات التي یستلزمهاهذا التعریف ركز على توضیح وتحدید طبیعة العمل ال
المحاسبة هي فن یختص بتسجیل وتصنیف : 1953لنفس المعهد سنة  نيوفي تعریف ثا: 02ف تعری -

  .2وتلخیص ما یحدث في المنشأة من عملیات مالیة والتي هي ذات طبیعة مالیة ثم تفسیر تلك العملیات
المحاسبة هي عبارة عن نشاط خدمي : 1970لنفس المعهد سنة  ثالثوفي تعریف : 03تعریف  -

تساعد على اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام ) ذات طبیعة مالیة(ألساسیة توفیر معلومات كمیة وظیفته ا

                                                
  American Institute Of Certified Public Accountant (AICPA).  

 .20: ص ،2007، 01، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، طمقدمة في نظریة المحاسبة والمراجعةحیدر محمد علي،  بني عطاء 1
 .25: ، ص2007 ،04ط  ، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان،مبادئ المحاسبة المالیةمحمد مطر،  2
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أو بتخصیص الموارد في منشآت األعمال االقتصادیة سواء الهادفة للربح أو غیر الهادفة للربح أو في 
  . 1وحدات األعمال الحكومة

المحاسبة هي نظام یختص بتحلیل  :AAA((الجمعیة األمریكیة للمحاسبة  عرفت :04تعریف  -
وتسجیل وتبویب ثم تلخیص المعلومات المالیة التي تحدث في الوحدة االقتصادیة وذلك بقصد تحدید 

  .2وتحدید مركزها المالي في نهایة هذه الفترة) سنة عادة(نتیجة أعمال هذه الوحدة عن فترة معینة 
محاسبة هي عملیة تحدید وقیاس وتوصیل ال: 1966سنة  تعریف ثانقدمت الجمعیة  :05تعریف  -

المعلومات االقتصادیة لمستخدمي هذه المعلومات لتمكینهم من تكوین رأي مهني ومستنیر التخاذ القرارات 
  .3الالزمة

المحاسبة هي عبارة عن توفیر معلومات التي : 1975سنة تعریف ثالث قدمت الجمعیة : 06تعریف  -
ذ القرارات االقتصادیة والتي إذا تم توفیرها على هذا النحو سوف تحقق یمكن أن تكون ذات فائدة في اتخا

  .   4مزیدا من الرفاهیة االجتماعیة
یبین لنا التعریف السابق وظیفة المحاسبة على أنها أداة لتسجیل األحداث االقتصادیة التي تحصل في 

قوائم ذات داللة معینة، أي  صورة مالیة، وضرورة تلخیص هذه األحداث أو العملیات المالیة على شكل
  . یوضح طبیعة العمل المحاسبي واإلجراءات التي یستلزمها

علم وفن في نفس الوقت : عرفت المحاسبة من طرف مجموعة من الباحثین على أنها: 07تعریف  -
بقولهم المحاسبة علم یشمل مجموعة من المبادئ واألسس والقواعد التي تستعمل في تحلیل العملیات 

لیة عند حدوثها وتسجیلها من واقع مستندا ت مؤیدة لها، ثم تبویب وتصنیف هذه العملیات وتلخیصها الما
  .5في شكل قوائم مالیة من شأنها أن تساعد في عملیة اتخاذ القرارات

هي عبارة عن نظام للمعلومات یختص بتحدید وقیاس وتوصیل معلومات كمیة  المحاسبة  :08 تعریف -
صادیة یمكن استخدامها في عملیات التقییم واتخاذ القرارات من قبل األطراف أو الفئات عن الوحدات االقت

  .6المستخدمة لهذه المعلومات
  
  

                                                
  . 06: ، ص2005، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، نظریة المحاسبة منظور التوافق الدوليفي، أمین السید أحمد لط 1

  American Accounting Association (AAA).    
  .25: ، صمرجع سبق ذكرهمحمد مطر،  2
 .15: ، ص2003، الدار الجامعیة اإلسكندریة، مبادئ المحاسبة المالیةأحمد محمد نور،  3
، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، جامعة فرحات مساهمة عملیة لتحسین المخطط المحاسبي الوطني، مصطفى عقاري 4

 .09: ، ص2004، عباس، سطیف
  .71: ، ص1991، منشورات جامعة دمشق، نظریة المحاسبةحسین القاضي،  5
 .12: ص ،01ج  ع، عمان، األردن،، دار الثقافة للنشر والتوزیمبادئ المحاسبة المالیة خلیل الدلیمي وآخرون، 6
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  وظائف وأهمیة المحاسبة : الفرع الثاني
مع التطور االقتصادي واالجتماعي والقانوني  المحاسبةلقد تطورت وظائف وظائف المحاسبة : أوال

  :1ظائف التالیةوالبیئي وأصبحت تشمل الو 
تحدید وتسجیل األحداث المالیة من واقع المستندات المؤیدة لها مثل فواتیر البیع والشراء واإلیصاالت  -

  .الخ، في دفتر الیومیة وفق تسلسل زمني متتابع....واإلشعارات وأوامر الصرف وأوامر القبض 
ومیة إلى حساباتها المتخصصة في تبویب وتصنیف العملیات المالیة وذلك من خالل ترحیل قیود الی -

  .دفتر األستاذ
عداد جداول وكشوف تحلیلیة ألغراض مختلفة -   . تلخیص العملیات المالیة من خالل ترصید الحسابات وإ
  .إعداد میزان المراجعة للتأكد من التوازن وصحة ودقة تسجیل وترحیل وترصید العملیات المالیة السابقة -
یة الالزمة لعناصر األصول والخصوم، والمصروفات واإلیرادات وذلك وفق القیام بالتسویات الجرد -

  .المبادئ والقواعد المحاسبیة المنظمة لها
  .إعداد الحسابات والقوائم المالیة لقیاس نتیجة الدورة المالیة وبیان المركز المالي للوحدة االقتصادیة -
  .تائج وتقدیمها لكافة الجهات المستفیدةإعداد التقاریر الفوریة والدوریة وتحلیل وتفسیر الن -

ذا كانت الوظائف السابقة إجرائیة، عملیة فإنه یمكن إعادة صیاغتها بشكل یربط النظام المحاسبي     وإ
  :بأهداف المؤسسة كما یلي

أي أن المحاسبة تقوم بتسجیل العملیات المالیة وفق تسلسلها الزمني التاریخي،  :وظیفة تسجیلیة -1
  .عملیة التسجیل والمراجعة والعودة إلیها عند الحاجة بحیث تسهل

أي یتم تحلیل العملیات المالیة باستخدام الدفاتر المساعدة والجداول والكشوفات  :وظیفة تحلیلیة -2
یراداته مما یساعد على تعمیم  التحلیلیة، بحیث تبین بشكل مفصل استخدام موارد المؤسسة ومصروفاته وإ

للبیانات والمعلومات المحاسبیة وكفاءتها في مساعدة  اإلفصاحمحاسبة ویرفع من درجة الوظیفة الرقابیة لل
  . كافة األطراف المستفیدة

تحقق المحاسبة رقابة جیدة على استخدام الموارد االقتصادیة في المؤسسات، وذلك  :وظیفة رقابیة -3
ل المقارنة بین األداء الفعلي من خالل التسجیل وآلیة الضبط والحمایة التي توفرها، وأیضا من خال

والمعیاري وتقییم األداء وبیان أسباب االنحرافات مما یسمح بتحقیق رقابة على كفاءة األداء واتخاذ 
  .إجراءات إداریة مناسبة

وذلك من خالل تقاریر األداء المتعددة التي تقدمها لإلدارة والجهات  :وظیفة استشاریة أو إخباریة -4
المهتمة بأداء المؤسسة مما یسمح باإلطالع وتقییم النتائج، وبالتالي اتخاذ اإلجراءات  المعنیة والرقابیة

                                                
  .14 -13: ص: المرجع السابق 1
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الفنیة واالقتصادیة المناسبة من اجل تفادي أسباب الخلل وعدم الكفایة وتكریس األسباب والعوامل التي 
  . أدت إلى نتائج ایجابیة

نتاج البیانات والمعلومات المحاسبیة، وهذه تعتبر المحاسبة مصدرا أساسیا لتولی أهمیة المحاسبة: ثانیا د وإ
البیانات والمعلومات تستفید منها أطراف متعددة داخلیة وخارجیة، حیث تساعدها على القیام بوظائفها 

  :1واتخاذ قراراتها بصورة سلیمة، وأهم األطراف المستخدمة للبیانات والمعلومات المحاسبیة ما یلي
انات والمعلومات المحاسبیة مالكي المنشاة من االطالع المباشر على تمكن البی :أصحاب المنشأة -1

مسار العمل وكفاءة األداء وقیاس نتیجة النشاط االقتصادي، وبیان مقدار الدیون وااللتزامات ورأس المال 
الدائم والعامل والسیولة النقدیة ومعدالت العائد على رؤوس األموال المستثمرة مما یساعدهم على اتخاذ 

  . القرارات المناسبة لتطویر استثماراتهم
تحتاج إدارة المنشاة البیانات والمعلومات المحاسبیة من اجل قیامها بوظائفها بكفاءة  :إدارة المنشأة -2

عالیة مثل وظائف التخطیط والرقابة وتقییم األداء واتخاذ القرارات المختلفة ورسم السیاسات القصیرة 
  .  والطویلة األجل

وهم أصحاب الحقوق مثل الموردین والمصارف والمؤسسات المالیة التي تقدم القروض  :ئنونالدا -3
وغیرها من أنواع الخدمات، حیث تقوم المحاسبة بتقدیم المعلومات المحاسبیة لهم لالطالع على قائمة 

هم ستحصل في المركز المالي وعلى التدفقات النقدیة من اجل زیادة الثقة بالمنشاة واالطمئنان بان أموال
  .األوقات المحددة، وأیضا تساعدهم المعلومات المحاسبیة على رسم سیاسة االئتمان المستقبلیة

واللوائح الضریبیة الصادرة ومن ثم تحدید الوعاء الضریبي واحتساب الضرائب بدقة مما یحفظ حقوق  -4
  .الدولة من جهة، ویبعد مشاریع األعمال عن أي إجحاف ضریبي یمكن أن یقع

المادة األولیة التي ) القوائم والتقاریر المالیة(تعتبر مخرجات النظام المحاسبي  :المحللون المالیون -5
یتعامل معها المحلل المالي من اجل تقدیم التوجیهات واإلرشادات الالزمة للمستثمرین الحالیین والمرتقبین 

  .الرشیدةوالى الفئات الدائنة المختلفة مما یتیح لهم اتخاذ القرارات 
تفید المعلومات المحاسبیة اتحادات العمال في مناقشة مسالة األجور مع أرباب  :اتحادات العمال -6

  .العمل والمطالبة بزیادتها وتقلیل الضرائب
ویحتاجون إلى البیانات والمعلومات المحاسبیة من اجل تشخیص وتحلیل  :الدارسون والباحثون -7

ودراسة التطور االقتصادي ومعدالت النمو أو االنكماش وتقدیم األنشطة االقتصادیة المختلفة، 
  .االستنتاجات والتوصیات الالزمة

  
 

                                                
 .24: ، ص2003 ،01األردن، ط  ، دار وائل للنشر، عمان،الشامل في مبادئ المحاسبةعبد الستار الكبیسي،  1
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  الطبیعة العلمیة للمحاسبة: الفرع الثالث
تعتبر المحاسبة وفقا لهذه المدرسة أنها تطبیقات لفنون وممارسات المحاسبین، دون  المدرسة الفنیة: أوال

ألسس واألصول المحاسبیة، إذن فهي تركز على الجانب العملي األخذ بعین االعتبار المبادئ وا
البحث في تسجیل األحداث االقتصادیة والمعامالت المالیة، ومن بین رواد هذه المدرسة ) التطبیقي(

المحاسبة هي عبارة عن " حیث قدم تعریف للمحاسبة یؤید هذه النظریة  )DE MURE(الفرنسي دي مور 
تر األخرى، والسجالت والمستندات التي تمكن من التسجیل في الحسابات ثم دفتر األستاذ وبعض الدفا

  .تلخیص أو مراقبة القیود المسجلة في الحسابات واستخالص المالحظات المختلفة
إن هذه األفكار المعبرة عن تلك المدرسة قد القت قبوال في بدایة ظهور واستخدام المحاسبة بمفهومها     

جال استخدامها كان ضیقا وحجم أعمال المشروعات كان صغیرا، إضافة إلى أن الفني وذلك بحكم أن م
الشكل القانوني لملكیة تلك المشروعات كان فردیا، وتجسد كل ذلك من جراء تطبیق نظام القید المفرد 
كأساس للتسجیل المحاسبي، واستمر هذا الوضع لغایة حصول تطور نوعي ملموس في نظام التسجیل 

القرن الرابع عشر عندما بدأ الحدیث في األوساط المهتمة بمهنة المحاسبة باالنتقال إلى المحاسبي في 
نظام مغایر للتسجیل المحاسبي اصطلح علیه نظام القید المزدوج، وتطورت هذه األفكار خالل أكثر من 

ي قرن لحین ظهورها بشكل مكتوب في نهایة القرن الخامس عشر، وذلك عندما اصدر الباحث الریاض
تناول فیه نظام القید المزدوج، وكان هذا  1494كتابه عام ) LUCA PACIOLO( لوكا باسیولي االیطالي

  .بمثابة األساس الموضوعي لظهور المدرسة الثانیة
 )LUCA PACIOLO( كان الكتاب الذي أصدره الباحث الریاضي لوكا باسیولي المدرسة العلمیة: ثانیا

، حیث افرد في مؤلفه هذا فصال كامال عن نظام القید المزدوج، ونظرا لعدم البدایة الحقیقیة لهذه المدرسة
إمكانیة استمرار تبني آراء المدرسة الفنیة وعدم مالئمة القید المفرد كنظام لتسجیل األحداث والمعامالت 

  .دیةالمالیة، التي بدأت األحداث تتوسع وتزداد انعكاسا لتوسع حجم ونوع األنشطة والفعالیات االقتصا
إن جوهر هذه النظریة یدعوا إلى اعتبار المحاسبة علم له مبادئ وأسس علمیة نظریة ومجال ومنهج     

الذي قدم تعریفا للمحاسبة  )GABRIEL FAURE(ومن رواد هذه المدرسة ، بحث علمي كباقي العلوم
ال إلظهار علم للحسابات یمكن من تسجیل الحوادث التي تؤثر على مجموعة من األمو : على أنها

  .تفاصیل هذه الحوادث والنتیجة التي تنتج عنها
العلم الذي یبین القواعد الواجب إتباعها : المحاسبة على أنها )LEON PATARDON( كما عرف    

  .                             لتسجیل العملیات االقتصادیة التي یقوم بها شخص أو عدة أشخاص
حاب هذه المدرسة لهم رأي مغایر عن المدرستین السابقتین، بحیث یرون إن أص المدرسة الحدیثة: ثالثا

أن المحاسبة علم وفن في نفس الوقت إذ تحكمها أسس ومبادئ وقواعد ومعاییر وفرضیات تتجسد في 
صیاغة نظریة علمیة یتم االستفادة منها واالسترشاد بها في تطبیق األنظمة المحاسبیة في تحقیق الهدف 

  .     المحاسبي المتمثل في إنتاج المعلومات المحاسبیة الالزمة التخاذ القرارات العام للنظام
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مرت المحاسبة وخالل عقود من الزمن بمراحل  صیاغة مراحل تطور الفكر المحاسبي :فرع الرابعال
ثالث، بدأت بوظیفة العد أو الحساب أو الحصر العددي في العصور القدیمة، ثم وظیفة التحلیل التي 

ت الحاجة إلیها في بدایة العصور الوسطى نتیجة التوسع وتنوع أشكال األعمال، ثم وظیفة االتصال ظهر 
من خالل طبیعة االحتیاجات من المعلومات التي كان یفترض أن تجیب عنها المحاسبة في ظل الظروف 

إلى الدور الجدید االقتصادیة التي أصبحت تتمیز بكبرها وتعقید عملیاتها وكثرة المتدخلین فیها، إضافة 
  . 1الذي أصبحت تؤدیه الدولة من خالل تدخلها في الحیاة االقتصادیة

  وتمتد منذ القدم حتى نهایة القرن الخامس عشر بعد المیالد تاریخ ظهور مؤلف المرحلة األولى: أوال
اولة عن القید المزدوج حیث أثبتت الدراسات المحاسبیة أن أول مح )LUCA PACIOLO( يیولسبالوكا 

إذ حرص ) ق م 3500(قام بها اإلنسان لتسجیل المعلومات المالیة ترجع إلى عهد األشوریین في حوالي
ملوكهم على تسجیل ما كانوا یدفعونه لجنودهم من رواتب في صورة ماشیة أو حبوب أو أحجار كریمة، 

من الطوب وقد كما أظهرت بعض قبائل بابل آثارا تشبه السجالت المحاسبیة كانت في شكل ألواح 
أیضا وحسب .2تتعلقان باألحكام التجاریة) 105، 104(اشتملت هذه اآلثار أیضا في مادتین من موادها 

المعلومات التي توصل إلیها الباحثون في تاریخ المحاسبة فإن أكثر األنظمة المحاسبیة القدیمة تطورا بعد 
لى هذا  النظام الذي أنشأه المصریون القدامى كان النظام المحاسبي الذي استخدمه الیونانیون في أثینا وإ

  .3ق م) 418-415(النظام ینسب أول حساب للمدفوعات الحكومیة للفترة الممتدة من عام 
ومن حیث أسالیب العد فقد عرف اإلنسان خالل هذه المرحلة أسالیب بدائیة مرت هي األخرى عبر     

اآلن إذ من الثابت تاریخیا أن بعض األسالیب  مرحلة طویلة من التطور، حیث وصلت إلى ما هي علیه
التي استخدمها اإلنسان للتعبیر عن األرقام بواسطة اإلشارات، هذه األخیرة سبقت في وجودها ظهور 
الرموز الممثلة لهذه األرقام، وخالل هذه المرحلة وتحدیدا في عهد اإلمبراطوریتین الیونانیة والرومانیة 

  : لى األمام بفضل عاملینخطت المحاسبة خطوة كبیرة إ
البدء في استخدام وحدة النقد وسیلة لعملیة التبادل التجاري بدءا من القرن السادس قبل  :العامل األول -1

  .المیالد، مما وفر ركنا هاما من أركان القید المحاسبي
عددي الیوناني، وتمثل في ظهور بعض األنظمة المتطورة نسبیا، والتي بدأت بالنظام ال :العامل الثاني -2

  .ثم بالنظام العددي الروماني وأخیرا بالنظام العددي الهندي العربي

                                                
العلوم  في توراهدك ، أطروحةأهمیة إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحید الدولیة ،مداني بن بلغیث 1

    .14: ص ،2004 االقتصادیة، جامعة الجزائر،
  . 25: ، ص2007، منشورات األكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك، نظریة المحاسبةولید ناجي الحیالي،  2

3 Richard Brown, History of Accounting and Accountants, London, 1968,  p: 27. 
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وحتى بدایة القرن الثالث عشر كانت سجالت المحاسبة بدائیة ال تزید عن كونها مذكرات یثبت فیها     
المعامالت التجار ومقرضو األموال معامالتهم المالیة اآلجلة مع الغیر بقصد إظهار ما یترتب على هذه 

  .من حقوق والتزامات
أما العملیات النقدیة، فكان التاجر یخضعها للرقابة الشخصیة دون الحاجة لتسجیلها، وقد أطلق على     

  Florentine Bankهذا األسلوب في تسجیل العملیات المالیة مصطلح القید المفرد، وقد اعتبرت سجالت
  . 1فردأول سجالت محاسبیة نظمت على أساس القید الم

لكن مع بدایة القرن الرابع عشر بعد المیالد حدث تطوران هامان في عالم التجارة خلفا آثارا كبیرة     
  .على الوظیفة المحاسبیة

  .ازدیاد العملیات اآلجلة في العملیات التجاریة لدرجة لم یعد یستوعب متطلباتها أسلوب القید المفرد -
عن مراكزها الرئیسیة خصوصا بعد توسع التجارة األوروبیة واالیطالیة انتشار الفروع والوكاالت البعیدة  -

  .منها خاصة مما جعل للعملیة المالیة أثرا مزدوجا ال یمكن التعبیر عنه محاسبیا بالقید المفرد
فمن خالل هاذین العاملین كان على المحاسبة أن تتطور استجابة للظروف المستجدة، وهكذا نبتت     

مزدوج في األنظمة المحاسبیة لبعض المشروعات الرائدة خالل تلك المرحلة، ومن األمثلة بذور القید ال
التي تركت آثارا ألول سجالت نظمت وفقا لمفهوم  )The Del Ben Company(على هذه المشروعات 

  .2الدائنیة والمدیونیة والذي بني علیه فیما بعد مفهوم القید المزدوج
رغم من أن نظریة القید المزدوج لم تلق قبوال في اللحظات األولى، إال أن التطور بال المرحلة الثانیة: ثانیا

االقتصادي الالحق والمتمثل في ازدهار التجارة في ایطالیا في القرن السادس عشر وقیام الثورة الصناعیة 
شابك في القرن الثامن عشر وما نجم عنها من قیام منشآت صناعیة وتجاریة ومالیة ضخمة، وتعقد وت

  .3العملیات المالیة أكد عجز طریقة القید المفرد وأهمیة تطبیق القید المزدوج
) LUCA  PACIOLO(يولسیبا كاي یقترن دائما باسم االیطالي لو إن ذكر القید المزدوج في الفكر المحاسب

صال ف  )summa de arthimatica proportiolet de computies et scripturies( فقد خصص في أطروحته
  .4، شرح فیه بالتفصیل مفهوم القید المزدوجنظیم الدفاتر والسجالت المحاسبیةكامال عن فن ت

كان قد اعترف بصراحة ضمن  )LUCA PACIOLO( لوكا باسیولي ویجدر القول في هذا المجال أن    
الیب كانت مقدمة أطروحته بأن ال فضل له في ابتكار القید المزدوج بل كان كل ما األمر هو تفسیر أس

  . معروفة من قبل، ومن ثم كتابتها في مؤلف مطبوع بعد أن كانت مبعثرة في شكل مخطوطات

                                                
1 Roy Sidebothman, Introduction to the theory and context of accounting, NEW YORK, Bergamot press, 
1970, p: 20.   
2 IBID, P P: 04- 08.   

  .10: ، صمرجع سبق ذكرهخلیل الدلیمي،  3
  . 29: ، صالمحاسبة، مرجع سبق ذكرهنظریة ولید ناجي الحیالي،  4
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على  )LUCA PACIOLO( لوكا باسیولياآلثار التي خلفها  ولكن مهما اختلف الباحثون في تقییم
  :المحاسبة فهم متفقون على إسناد الفضل إلیه في نوعین من اآلثار هما

نه من وضع الركائز األساسیة لتنظیم المجموعة الدفتریة المحاسبیة ممثلة في ثالث أ :األثر األول -1
  .المذكرة، الیومیة ودفتر األستاذ: سجالت رئیسیة حددها في

كما انه من دعا إلى قیاس الربح الفتري للمشروع في نهایة الفترة الزمنیة عن طریق  :األثر الثاني -2
ملخصا   )LUCA PACIOLO( يلسیو بالوكا سائر  والذي اعتبره إعداد ما یسمى بحساب األربح والخ

  . 1تقفل فیه جمیع البنود التي ال تنقل آثارها للفترة المالیة وهي بنود اإلیرادات والمصروفات
ویمكن اعتبار مفهوم القید المزدوج ثاني فائدة رئیسیة تقدمها الریاضیات للمحاسبة بعد أن قدمت لها    

ي مرحلة تاریخیة سابقة، ال بل إن عالقة المحاسبة بالریاضیات خالل هذه المرحلة األنظمة العددیة ف
التاریخیة قد ازدادت توثقا حین تعدى إطار التعاون بینهما حدود األسالیب لیدخل مجال المفاهیم، إذ أن 

عبیر محاسبي فكرة الدائنیة والمدیونیة التي قاد علیها مفهوم القید المزدوج، لیست في واقع األمر سوى ت
عن مفهوم التوازن أو التكافؤ الریاضي، وقد استخدمت المحاسبة فیما بعد هذا المفهوم في تطویر الكثیر 
من طرقها وأسالیبها بدءا بأسلوب ترصید الحسابات، وكذا إعداد میزان المراجعة، إلى معالجة األخطاء 

انا بمصطلح المعادلة األساسیة في المحاسبة، المحاسبیة وانتهاء بمعادلة المیزانیة والتي یشار إلیها أحی
  :ویعبر عنها الفكر المحاسبي بالمعادلة التالیة

  .حقوق الملكیة+ االلتزامات = األصول
والتي تشمل  )LUCA PACIOLO(لوكا باسیولي : ـلفترة التاریخیة الالحقة لفي ا 2المرحلة الثالثة: ثالثا

ریقة االیطالیة معظم أنحاء أوروبا وكان معظم معلمیها من القرنین السادس عشر والسابع عشر، عمت الط
 في نظر الكثیر من الباحثین هو الرجل )Steven Simon(یعتبر الهولندي : المهتمین بالریاضیات، فمثال

من حیث قیمة الخدمات التي قدمها في تطویر المحاسبة  )LUCA PACIOLO( اسیوليبلوكا  الثاني بعد 
فقد كان عالما في الطبیعة والریاضیات وله اكتشافات معروفة في مجال  ونشر الفكر المحاسبي،

با الدینامیكا، هذا مما جعل  بعض الباحثین یضعه من بین مؤسسي أصول الهندسة الحدیثة، وقد ألف كتا
، وضع فیه المبادئ األساسیة للكسور العشریة كما وضع جزءا من )mathematical tradition( :بعنوان

  .لفن تنظیم السجالت المحاسبیة دعا فیه إلى تطبیق مفهوم القید المزدوج في الحسابات العامة مؤلفه هذا
مدرس  )Hughold Castle(من جانب آخر بعود الفضل في إدخال الطریقة اإلیطالیة إلى بریطانیا للمدعو 

في  )LUCA PACIOLO ( لوكا باسیولي م بترجمة مؤلف1543ت والمحاسبة، والذي قام عام الریاضیا
  .لندن

                                                
1  Roy Sidebothman, (ed) Op, Cit, p: 07.  

  .30: ، صالمحاسبة، مرجع سبق ذكرهنظریة ناجي الحیالي، ولید  2
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وبمجرد وصول الطریقة االیطالیة إلى انجلترا  حلت محل الطریقة اإلنجلیزیة التي كانت سائدة ومعروفة 
التي كانت تعرف )  Agency book keeping(مقابل مصطلح  )  Properiety book- keeping(بمصطلح 

  .بالطریقة االیطالیة
الل القرنین السادس عشر والسابع عشر، في القیام من الناحیة الوظیفیة، استمرت المحاسبة خ    

بالخدمات التي كانت تقوم بها في المرحلة التاریخیة السابقة، هذه الخدمات متمثلة في توفیر الحمایة 
  .لموجودات المشروع، ثم تحدید المسؤولیة وحل النزاعات

اع اآللة البخاریة والذي یعتبره وبقیت على هذه الحال حتى نهایة القرن الثامن عشر وهو تاریخ اختر     
آثارا ) James Watt(المؤرخون بدایة عصر الثورة الصناعیة في أوربا، وقد كان لهذه اآللة التي اخترعها 

اقتصادیة حاسمة ومتعددة الوجوه، فمن جهة ساهمت في إدخال العنصر اآللي في الصناعة مما ساهم في 
ة النقل ابري والبحري، فقدمت بذلك التجارة العالمیة التي تقدمها، ومن جهة أخرى ساهمت في تنشیط حرك

  .أفرزت هي األخرى نشاطا موازیا في مجال المؤسسات المصرفیة والتمویلیة
وقد أثر التقدم االقتصادي في المجالین الصناعي والتجاري على األشكال التنظیمیة للمؤسسات، حین     

ماعیة، وقد انعكس هذا التحول في األشكال التنظیمیة للمؤسسات  حولها من الملكیة الفردیة إلى الملكیة الج
على أغراض المحاسبة ، حیث كانت أغراض الرقابیة والحمایة  یحتل المرتبة األولى قبل الثورة الصناعیة 

  .أصبح  غرض القیاس والتقییم  یحتل  المرتبة األولى بعد الثورة الصناعیة
ثر بالغ في تطویر الطرق واألسالیب خالل هذه المرحلة ومثال ذلك، وقد كان للمهتمین بالریاضیات أ    

م، كان من  1878أول مؤلف لبحث المبادئ األولیة لتحلیل التكالیف والذي صدر في بریطانیا عام 
كما نشرت خالل نفس المرحلة  ،(Robert Hamilton)تألیف أستاذ الریاضیات واالقتصاد السیاسي یدعى 

  .عالج فیها مؤلفها انحرافات التكالیف )The Engineer(ة مقالة رائدة في مجل
وقد تطورت محاسبة التكالیف في أمریكا بمعدل أسرع من تطورها في أوربا الن معدل النمو الصناعي     

في أمریكا اكبر منه مما هو في أوربا، وقد تحمل العبء الكبیر في تطویر األسالیب المحاسبیة في 
  .ة من الباحثین كان معظمهم من المهندسین أو ممن هو على درایة بالریاضیاتالقیاس والتحلیل مجموع

وقد ابرز التطور الصناعي في أمریكا وأوربا الحاجة إلى المزید من التطور في أسالیب القیاس     
المحاسبي خصوصا في مجال تحلیل التكالیف، حیث وفي هذا الصیاغ ال یمكن أن نتناسى ما قدمته 

  :لمحاسبة من إسهامات في تطورها خالل المراحل الثالثالریاضیات ل
  .قدمت الریاضیات للمحاسبة أسالیب العد والحصر :المرحلة التاریخیة األولى -1
  .قدمت الریاضیات للمحاسبة مفهوم التوازن والتعادل :المرحلة التاریخیة الثانیة -2
هم المفاهیم واألسالیب المستخدمة في مجال قدمت الریاضیات للمحاسبة أ :المرحلة التاریخیة الثالثة -3

  . القیاس والتحلیل المحاسبي
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ولعل مفهوم التحلیل الحدي للتكالیف من أحسن األمثلة على ذلك، إذ یعتبر هذا المفهوم نقطة تحول     
حاسمة في تاریخ المحاسبة حین حولها من المدخل الحسابي إلى المدخل الریاضي، وكان المدعو 

(Henry Hess)  أول من تعرض لهذا المفهوم، حین نشر بحثا في محلة(The Engineering Magazine) 
تعرض فیه للعالقة القائمة بین التكالیف المتغیرة والتكالیف الثابتة وحجم اإلنتاج، وكانت هذه العالقة 

  .)م، الربحالتكلفة، الحج( بمثابة حجر األساس الذي بني علیه فیما بعد ما یعرف في المحاسبة بتحلیل 
وقد دخلت عالقة المحاسبة باألسالیب الریاضیة واإلحصائیة مرحلة النمو منذ الثالثینات من القرن     

الماضي، وكان ذلك حینما استعانت المحاسبة باألرقام القیاسیة كوسیلة لتعدیل بیاناتها المتأثرة بظاهرة 
  .فترةالتضخم االقتصادي التي عمت االقتصاد العالمي خالل هذه ال

وفي نهایة الخمسینیات من هذا القرن، دخلت العالقة بین المحاسبة والریاضیات ما یمكن أن نسمیه     
  :1بمرحلة االزدهار وذلك لسببین

بحوث العملیات في  شروع بعض المشروعات االقتصادیة، كشركات البترول باستخدام :السبب األول - أ
  .دام الحاسبات االلكترونیة فیهاأنظمتها المحاسبیة، خصوصا بعد تزاید استخ

 )Modern Measurement( انفتاح المحاسبة على كل من النظریة الحدیثة للقیاس :السبب الثاني -ب
وقد خلفتا هاتین النظریتین آثارا جوهریة  ، (Modern Information Theory)والنظریة الحدیثة للمعلومات

  .ظام لمسك الدفاتر إلى نظام للمعلومات االقتصادیةعلى وظیفة المحاسبة، مذلك بتحویلها من مجرد ن
ومن المؤشرات الواضحة على توطید العالقة بین المحاسبة والریاضیات خالل هذه المرحلة تزاید عدد 

  .البحوث والدراسات المقدمة من قبل المحاسبین حول األصول العلمیة والریاضیة للقیاس المحاسبي
سالیب الریاضیة واإلحصائیة وتطبیقاتها العلمیة في مجال القیاس وفي عصرنا الحاضر أصبحت األ    

  .المحاسبي موضوعا رئیسیا ال یخلو منه كتبا أو مجلة أو دوریة محاسبیة
  فروع وأهداف المحاسبة: انيالمطلب الث

لقد تطورت المبادئ والقواعد المحاسبیة وأهدافها ووظائفها لكي تلبي  فروع المحاسبة: الفرع األول
حتیاجات االقتصادیة واالجتماعیة المتزایدة مما أدى إلى ظهور فروع جدیدة متخصصة یتناول كل فرع اال

  :   2منها موضوعات محددة ویخدم أطراف معینة، وفیما یلي أهم فروع المحاسبة
تعتبر المحاسبة المالیة أم المحاسبات وأقدمها حیث اشتقت منها وتفرعت جمیع  المحاسبة المالیة: أوال

لفروع المحاسبیة األخرى، وتتألف المحاسبة المالیة من مجموعة المبادئ والقواعد واألسس المحاسبیة التي ا
عداد الحسابات الختامیة والقوائم  تحكم وترشد عملیات تسجیل وتبویب وتلخیص العملیات المالیة وإ

رین وبورصة األوراق المالیة وغیرها والتقاریر المالیة، وتساعد البیانات والمعلومات المالیة اإلدارة والمستثم

                                                
  .32: ، صالمرجع السابق 1
  .34: ، صلمرجع السابقا 2
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في الحكم على أداء المشروع وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة، ولكن نظرا الهتمام المحاسبة المالیة 
بالمؤشرات اإلجمالیة وعدم اهتمامها بالتفاصیل على مستوى األقسام والعملیات وأصناف المنتجات فقد 

  .        لتحلیلیة في المنشآت االقتصادیةأدى ذلك إلى ضعف وظیفتها الرقابیة وا
تهتم محاسبة التكالیف بدراسة نظریات التكالیف المختلفة وكیفیة تطبیقها، إضافة محاسبة التكالیف : ثانیا

الهتمامها بتبویب عناصر التكالیف حسب األسس المختلفة الوظیفة، السلعة، العالقة مع حجم 
ف بتجمیع وتصنیف وتحلیل بیانات التكالیف بهدف تحدیدها وفرض الخ، وتهتم محاسبة التكالی...اإلنتاج

الرقابة علیها، وتخدم محاسبة التكالیف إدارة المشروع بالدرجة األولى عن طریق تزویدها بالمعلومات 
  . 1المالئمة ورقابتها بغیة تزویدها بالمعلومات المالئمة ألغراض التخطیط والرقابة واتخاذ القرارات

تعتبر المحاسبة اإلداریة امتدادا لمحاسبة التكالیف في إطارها الحدیث، الذي  سبة اإلداریةالمحا: ثالثا
یعتمد األساس المعیاري للقیاس، وتستمد أیضا بیاناتها من المحاسبة المالیة، ولكن بیانات المحاسبة 

نما أیضا تتعلق بالماضي مما یساع دها في التحلیل اإلداریة ال تقتصر فقط على الحاضر أو المستقبل وإ
  . والمقارنة والتنبؤ في المستقبل واتخاذ القرارات المختلفة

وتهدف المحاسبة اإلداریة بشكل أساسي إلى توفیر البیانات والمعلومات الالزمة التي تساعد اإلدارة     
  .   تلفةفي القیام بوظائفها الرقابیة والتخطیطیة بكفاءة عالیة، واتخاذ القرارات، ورسم السیاسات المخ

وهي تقوم بتسجیل وتبویب الموارد المالیة المخصصة للوحدات الحكومیة ألداء  المحاسبة الحكومیة: رابعا
أنشطة محددة تهدف إلى تحقیق غرض معین في إطار القوانین واللوائح المالیة، ومن بین خصائص 

حدات أو تحدید المركز المالي المحاسبة الحكومیة أنها ال تهدف إلى قیاس التكالیف أو نتائج أعمال الو 
نما تركز على التسجیل للتصرفات المالیة والرقابة على مدى التزام الوحدات الحكومیة بالصرف  للمشروع وإ
في حدود االعتمادات المقررة، كما تقوم المحاسبة الحكومیة بتسجیل وتبویب عملیات تحصیل الموارد 

  .    2للجهات الحكومیة والتقریر عنها
وهي تتناول بیانات المحاسبة المالیة وتقوم بإعادة تبویبها وعرضها وفق المحاسبة الضریبیة  :خامسا

  .القوانین واللوائح الضریبیة النافذة بغیة تحدید الربح الضریبي أو الوعاء الضریبي الخاضع للضریبة
نون الضریبي هو إن سبب إعادة عرض وتجمیع البیانات المالیة حسب القواعد والنصوص المحددة في القا

أن هذه القواعد واألحكام الضریبیة تختلف عن قواعد ومبادئ القیاس المحاسبي، وبالتالي فان الربح 
  .   الضریبي یختلف عن الربح المحاسبي

یقوم هذا الفرع على وضع إطار محاسبي وطني شامل قائم على مجموعة من  المحاسبة الوطنیة: سادسا
االدخار الوطني، میزان : القتصاد الوطني لمختلف األنشطة والقطاعات مثلالمبادئ، ویقوم على تحلیل ا

                                                
 .21: ، ص2006 ،01ج  ، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان،مبادئ المحاسبة وتطبیقاتهامحمد رضوان العناتي،  1
 .36، مرجع سبق ذكرهخلیل الدلیمي،  2
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الخ، ویجمع الباحثون على أن جزءا كبیرا من أسباب التخلف في الدول ...المدفوعات، المیزان التجاري
  .  1النامیة یرتبط أساسا بتخلف نظم المحاسبة الوطنیة فیه

أو أنشطة تحكمها ظروف خاصة وهي التي ال یمكن أن وهي تعنى بقطاعات  المحاسبة القطاعیة: سابعا
یحكمها النظام السائد مثل المحاسبة البترولیة، محاسبة البنوك، محاسبة التامین، المحاسبة الزراعیة، 

  الخ   ...محاسبة اإلشغال العمومیة
فها تعریفا تعتبر احدث فروع المحاسبة لذلك یصعب في الوقت الراهن تعری المحاسبة االجتماعیة: ثامنا

محددا، وقد نتجت المحاسبة االجتماعیة عن فكرة المسؤولیة االجتماعیة للمشروع اتجاه العاملین فیها 
والبیئة المحیطة بها والمنتج الذي تنتجه والمجتمع الذي تعتبر جزءا منه، وتعمل المحاسبة االجتماعیة 

العادیة للمشروع وعن برامجه االجتماعیة على قیاس التكالیف والمنافع االجتماعیة الناتجة عن األنشطة 
مثل برامج المحافظة على البیئة وتطویرها، برامج الخدمات التي تقدم إلى العاملین والمواطنین في 

  .   2المناطق المحیطة بالمشروع، وتهدف المحاسبة االجتماعیة إلى تقدیم تقاریر عن األنشطة والبرامج
النوع من المحاسبة بمشاكل الوحدات والفروع التي تكون خارج اإلقلیم یعنى هذا  المحاسبة الدولیة: تاسعا

الوطني للشركة األم، وهي أیضا تعنى بالتعامالت التجاریة بین المنشآت من دول مختلفة وما ینجم عنها 
  .  3من وجود أرباح أو خسائر الصرف، وكذلك بسبب اختالف التطبیقات المحاسبیة من دولة إلى أخرى

  : 4فیما یلي یمكن إجمال أهداف المحاسبة  أهداف المحاسبة: انيالفرع الث
تنظیم عالقة المنشأة مع كافة األطراف الداخلیة والخارجیة وذلك بالمحافظة على الحقوق وتحدید  -

  .االلتزامات بدقة على أساس موضوعي
  .االقتصادیةقیاس نتیجة النشاط االقتصادي من ربح أو خسارة وبیان المركز المالي للوحدات  -
تحقیق رقابة وضبط داخلي على استخدام الموارد االقتصادیة المستخدمة داخل المشروع والعمل على  -

  .الخ...ترشید االستهالك وتخفیض الهدر والتلف والوقت الضائع 
، وتشمل بشكل أساسي القوائم المالیة، مثل قائمة الدخل، علومات إلى المستخدمین الخارجیینتقدیم الم -
ائمة التدفقات النقدیة مما یساعدهم على اتخاذ القرارات المالیة في مجال االستثمار والتمویل واإلقراض ق

  .وفي مجال الخطط العامة على مستوى القطاع االقتصادي أو الدولة بشكل عام
كافة المحافظة على ممتلكات الوحدات االقتصادیة العامة والخاصة والدولة بشكل عام مما یحقق فائدة ل -

  .المواطنین

                                                
  .28: ، صكرهمرجع سبق ذمحمد مطر،  1
، دار الوراق للنشر والتوزیع، المحاسبة المالیة في القیاس، االعتراف واإلفصاح المحاسبيولید ناجي الحیالي، بدر محمد علوان،  2

  .25: ، ص2002 ،01ج  عمان، األردن،
  .  24: ،  صمرجع سبق ذكرهمحمد رضوان العناتي،  3
  .15 - 14: صص ، مرجع سبق ذكرهخلیل الدلیمي،  4
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  سبةاستعراض المخطط الوطني المحا: المبحث الثاني
بهدف  1957لسنة  العام الفرنسيالمخطط المحاسبي  1975لسنة الوطني للمحاسبة عوض المخطط     

أن تطبیقه على أرض الواقع من طرف المستعملین نتج عنه  إالالدولة أداة للتخطیط والتسییر،  إعطاء
والتي ظهرت بصورة واضحة بعد توجه الجزائر نحو اقتصاد السوق، حیث لم یسایر عدة ثغرات ونقائص 

عدم اعتماده من طرف  إلىهذا المخطط التغیرات التي حدثت على المستوى الدولي، وهذا ما أدى 
یة مع المعاییر المحاسبیة الشركات المتعددة الجنسیات لوجود مشاكل في التسییر وعدم تطابق قوائمه المال

  .ةولیالد
  ظروف نشأة المخطط الوطني للمحاسبة وتطوره: المطلب األول
لقد بدأت أول محاولة لتغییر المخطط في سنة روف نشأة المخطط الوطني للمحاسبة ظ: الفرع األول

، لكنها اقتصرت على إنشاء بعض الحسابات وتغییر أسماء البعض اآلخر، وعلیه فال یمكننا 1964
  . كمحاولة لتغییر المخطط بالمعنى الحقیقي للكلمة) ر أسماء الحساباتتغیی(اعتبار هذه العملیة 

م لتغییر المخطط كأول محاولة جدیة 1969كما تعتبر المحاولة التي قامت بها وزارة المالیة في سنة     
تهدف لتغییر المخطط المحاسبي وذلك بالنظر إلى أهدافها، فقد شكل وزیر المالیة آنذاك لجنة من شأنها 

عداد مخطط محاسبي جید في ظرف ستة أشهرتح ، إال أن هاته اللجنة لم تقدم شیئا ولم تسفر 1ضیر وإ
أعمالها على أي مخطط جدید، إذ لم تكن المهلة المخصصة كافیة، فلم تكن متوافقة مع أهمیة وضخامة 

  .المهمة
حد ما، تكفلت بها وزارة  ، والتي اعتبرت محاولة ناجحة إلى1972لقد كانت المحاولة الثانیة في سنة     

، الذي تم 2المالیة وأوكلت مهنة تغییر المخطط إلى مجلس مكلف بذلك وهو المجلس األعلى للمحاسبة
، باإلضافة إلى تكلیفه بمهمة تنظیم میدان 1971دیسمبر  29إنشاؤه بموجب المرسوم المؤرخ في 

همة إعداد المخطط المحاسبي الجدید، المحاسبة، وقد أنشأ هذا المجلس بداخله لجنة التقییس لتقوم بم
في بدایة األمر في ) SNC(وجرت أشغال إعداد مشروع المخطط المحاسبي بالشركة الوطنیة للمحاسبة 

، وتم تكوین فریق دائم من خبراء جزائریین مدعمین بخبراء فرنسیین من 1972شهر أفریل من سنة 
بداء اآلراء في هذا المجال المجلس الوطني للمحاسبة وتمثلت مهمتهم في مراقبة و  تتبع تطور األشغال وإ

باإلضافة إلى خبیر تشیكوسلوفاكي من جامعة براغ والذي طرح التجربة التشیكوسلوفاكیة في هذا المیدان، 
ثم قامت اللجنة بحصر احتیاجات كل المستعملین من المعلومات المحاسبیة حسب الفئات ورتبهم كما 

  :یلي
  

                                                
  .19، المادة 1970، المتعلق بقانون المالیة لسنة 1969دیسمبر  31: ، الؤرخ في107 -69األمر رقم  1
نشاء مخطط محاسبي جزائري بدال : المجلس األعلى للمحاسبة 2 تم إنشاؤه بهدف تنظیم مهنة المحاسب والخبیر المحاسب من جهة وإ

  .من المخطط المحاسبي الفرنسي العام من جهة أخرى
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  مسیري المؤسسات؛ -
  دارة الضرائب؛إ -
  الهیئات المالیة؛ -
  الوزارات الوصیة؛ -
  .االقتصاد الوطني من خالل المحاسبة الوطنیة -

كما قامت اللجنة بفحص ودراسة مختلف المخططات المحاسبیة األجنبیة لالعتبار بها، وخصصت     
  .كوسلوفاكي، والمخطط المحاسبي التشیOCAM((بالدراسة مخططین اثنین وهما المخطط المحاسبي 

وبعدها قامت اللجنة بتحدید مجال تطبیق المخطط الوطني المحاسبي الجدید، وفي هذا الصدد تلقت     
اللجنة صعوبة في تحدید مجال تطبیق المخطط لبعض القطاعات وهي قطاع الهیئات المالیة والمؤسسات 

  . الفالحیة
تمهیدي ألول مخطط محاسبي جزائري، وبعد عدة أشهر من العمل توصلت اللجنة إلى وضع مشروع     

، ثم بدأت عملیة 1972والذي تم عرضه على لجنة التقییس بالمجلس األعلى للمحاسبة في شهر دیسمبر 
مناقشة مشروعه التمهیدي، حیث تم إشراك أطراف عدیدة منها ممثلي المؤسسات العمومیة، كما قامت 

ؤسسات العمومیة، یتمحور حول النظام المحاسبي اللجنة بإعداد نموذج من األسئلة وجهته إلى كل الم
والمخطط المحاسبي المطبق بهدف جمع أكبر عدد ممكن من اآلراء والمالحظات والتعدیالت واإلضافات 
المحتملة التي یرجى إقحامها في المخطط المحاسبي الجدید، حیث تعتبر مهمة وضع مخطط محاسبي 

من المعلومات المحاسبیة مهمة جد معقدة وذلك بسبب بإمكانه االستجابة إلى احتیاجات كل قطاع 
  .اختالف االحتیاجات وتناقضها في بعض األحیان

امتدت هاته األشغال على مدى ثالثة أشهر، تم خاللها إجراء تعدیالت طفیفة على المشروع التمهیدي     
امة عدة ملتقیات للمخطط المحاسبي، وبعد نهایة أشغال التحضیر بدأت عملیة عرض وشرح المخطط بإق

حول المخطط وأهدافه وكیفیة تطبیقه، وبعد ذلك بدأت أشغال ترجمة المخطط من اللغة الفرنسیة إلى اللغة 
  .العربیة، التي تكفلت بها لجنة مختصة كونت خصیصا لذلك

من ) المخطط الوطني للمحاسبة(م تبني المخطط الجدید 1973لقد تمت في شهر نوفمبر من سنة     
الصادر بتاریخ  35/ 75جلس األعلى للمحاسبة بعد فحصه للمشروع، تاله صدور األمر رقم طرف الم

م والقاضي بإجباریة تطبیق المخطط الوطني للمحاسبة على الهیئات العمومیة ذات 1975أفریل سنة  29
یبة الطابع الصناعي والتجاري، شركات االقتصاد المختلفة، الشركات التي تخضع لنظام التكلیف بالضر 

على األساس الحقیقي مهما كان شكلها، ثم صدور المرسوم الوزاري المتعلق بكیفیة تطبیق المخطط 
م عن وزارة المالیة، ولقد دخل المخطط الوطني للمحاسبة حیز 1975جوان  23المحاسبي الصادر بتاریخ 

                                                
  Organisation Commune des pays Africains et Malgache. 
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ك رغم الملتقیات م، إال أنه بقي ولمدة طویلة صعب التطبیق وذل1976التطبیق في شهر جانفي من سنة 
  .التوجیهیة التي أعدت داخل وخارج المؤسسات

بما أن المخطط الوطني للمحاسبة انشأ من قبل القانون  تطور المخطط الوطني للمحاسبة :الفرع الثاني
التجاري فإنه لم یأخذ في الحسبان مختلف أشكال وتنظیمات الشركات التجاریة في القطاع الخاص، ولقد 

م، تماشیا مع تغیرات اإلطار 1975ني للمحاسبة عدة تعدیالت منذ إنشائه سنة عرف المخطط الوط
القانوني للمؤسسات الوطنیة إلى شركات مساهمة، وفي هذا الظرف أصبح من الضروري ضبط وتوحید 

الخ، وبهذا الصدد ...مجموع العملیات إلنشاء الشركات، توزیع النتائج، رفع رأس المال، الحل والتصفیة
مدیریة العامة للمحاسبة على مستوى وزارة المالیة بإصدار تعلیمات لتكییف المخطط الوطني قامت ال

للمحاسبة مع نشاطات الشركات التجاریة، وتمثلت هذه التغییرات في شكل إضافات للمخطط الوطني 
  :للمحاسبة، نذكر منها ما یلي

  :1تطبیقه على ، ویقضي بإجباریة1975أفریل  29: المؤرخ في 75/35األمر رقم  -1
  الهیئة العمومیة ذات الطبع الصناعي والتجاري؛ -أ

  شركات االقتصاد المختلطة؛ - ب
  الشركات التي تخضع لنظام التكلیف بالضریبة على األساس الحقیقي مهما كان شكلها القانوني؛ -ج
كیفیة تطبیق م، مرسوم تنفیذي یتعلق ب1975جوان 23: أصدرت وزارة المالیة في :المرسوم التنفیذي -2

  :2المخطط الوطني للمحاسبة، والذي یعالج النقاط التالیة
  التنظیم والتسییر المحاسبي؛ -أ

  تقییم االستثمارات والمخزونات؛ - ب
  ).قائمة 17(منهجیة إعداد القوائم المالیة الختامیة  -ج
  : اإلضافات القانونیة المتعلقة بالمخطط الوطني للمحاسبة -3
المتعلقة  1989ماي  24المؤرخة في  F/ DC/ CE / 89 / 047 / (Circulaire) /185المنشورة رقم  -أ

  :3بتسجیل العملیات المرتبطة باستقاللیة المؤسسات وتعالج ما یلي
  ؛)الفصل بین المساهمات العینیة والمساهمات النقدیة(حساب الشركاء  -
  إدراج حساب الموثق في شكل حساب فرعي من حساب النقدیات؛ -
  .راج القروض السندیة كحسابات فرعیة ضمن دیون االستثماراتإد -
م، المتعلقة بتسجیل 1990مارس  11: المؤرخة في F/DC/CE/90/046/635المنشورة رقم  - ب

  .مساهمات العمال ضمن أرباح الشركات
                                                

 .02، 01: م، المتضمن تطبیق المخطط الوطني للمحاسبة، المادتین1975أفریل  29المؤرخ في  35/ 75األمر رقم   1
  .01: كیفیة تطبیق المخطط الوطني للمحاسبة، المادة: ـم، المتعلق ب1975جوان  23: المرسوم التنفیذي المؤرخ في 2
  .م1989ماي  24: المؤرخة في  / F/ DC/ CE / 89 / 047 /185المنشورة رقم   3
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م المتعلقة بالتوفیق بین أموال 1995أكتوبر  02المؤرخة في  Instruction( 001/ 95(التعلیمة  -ج
  : 1المساهمة وتعالج ما یلي

  األسهم المتحصل علیها من طرف المؤسسات العمومیة االقتصادیة؛ -
  األموال المتحصل علیها عن طریق الحكومة للتدخل في المؤسسة؛ -
  األرباح المتحصل عنها عن طریق األسهم؛ -
  .الحسابات الجاریة للشركاء -
م، المتعلقة بإعادة إدماج فرق إعادة التقییم 1997أفریل  02المؤرخة في  MF/DG/518التعلیمة  - د

  .ضمن المیزانیة
م، الذي یتضمن توافق المخطط الوطني 1999أكتوبر  09المؤرخ في  99/21القرار الوزاري رقم  -هـ

  .للمحاسبة مع نشاطات الشركات القابضة وتجمیع حسابات المجمع
  :ن مختلفةباإلضافة إلى هذا تم إصدار خمسة مخططات خاصة بمیادی -و
  ؛1987مخطط خاص بالمیدان الزراعي  -
  ؛1987مخطط خاص بمجال التأمینات  -
  ؛1988مخطط خاص بمجال األشغال العمومیة  -
  ؛1989مخطط خاص بمیدان السیاحة  -
  .1992مخطط خاص بالبنوك  -

  األهداف الرئیسیة للمخطط الوطني للمحاسبة وخصائصه: الفرع الثالث
لقد جاء المخطط الوطني للمحاسبة لیغطي احتیاجات  الوطني للمحاسبةیة للمخطط األهداف الرئیس: أوال

االقتصاد من المعلومات االقتصادیة على المستوى الكلي والجزئي، وتتمثل األهداف الرئیسیة التي جاء 
  :2المخطط الوطني للمحاسبة من أجل تحقیقها فیما یلي

یما یخص التخطیط المركزي أساسا، باإلضافة إلى المؤسسات تسهیل اتخاذ القرارات والتنبؤ بها، وذلك ف -
  االشتراكیة التي تمثل األجزاء القاعدیة المكونة لجهاز التخطیط العام؛

تسهیل استخراج وتجمیع بعض قیم المحاسبة الوطنیة والمعطیات االقتصادیة المهمة التي تلبي  -
  الصافي، االستثمار المنتج؛احتیاجات االقتصاد المخطط، القیمة المضافة، االدخار 

الرفع من فعالیة تسییر المؤسسات االشتراكیة وتسهیل مراقبتها وذلك من خالل المعرفة السریعة لمستوى  -
المخزون، وأسعار التكلفة، فرغم أن المخطط الوطني للمحاسبة قد تجاهل محاسبة التكالیف أو المحاسبة 

                                                
  م1995أكتوبر  02: المؤرخة في 95 /001التعلیمة   1
، بمناسبة التنصیب 1972ماي  05: من طرف وزیر المالیة في الخطاب الذي ألقاه بتاریخ PCNتم عرض األهداف العامة للـ  2

  .حاسبةالرسمي للمجلس األعلى للم
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التكلفة في أهدافه، باإلضافة إلى تسهیل عملیة المقارنة التحلیلیة إال أنه ركز على ضرورة حساب سعر 
  بین نتائج المؤسسات والقطاعات؛

وضع جهاز فعال یربط ثروة المؤسسة بتسییرها من خالل مفهوم التدفقات وتتبع كیفیة تكوین الثروة،  -
  باإلضافة إلى توجیه نشاط المؤسسة بالتأثیر على األسباب ولیس على النتائج؛ 

داة تسییر دینامیكیة، تسمح باتخاذ القرارات ومراقبة تطبیقها من أجل تعدیل اتجاه المؤسسة في إعداد أ -
  .الوقت المناسب، وبالتالي وضع أسس جدیدة لتقدیرات التسییر

لقد اعتمد معدو هذا المخطط عند تصمیمه، على النموذج  خصائص المخطط الوطني للمحاسبة :ثانیا
العامة دون المحاسبة التحلیلیة، مع العلم أن هذا المخطط موجه أساسا المبسط أي اعتماد المحاسبة 

للمؤسسات التي تمارس أنشطة تجاریة وصناعیة، مع إهمال األنشطة االقتصادیة األخرى مثل البنوك، 
الخ، ولذلك فإن فكرة اللجوء إلى إعادة تكییف المخطط الوطني للمحاسبة، استجابة ...التأمین

  : 1شطة كانت حاضرة لكن ترك العمل بها الحقا، ونذكر منهالخصوصیات بعض األن
وهو بمثابة تكییف المخطط الوطني للمحاسبة لمجموعة من المؤسسات  :المخطط المحاسبي القطاعي -1

یجمعها نفس النشاط ویتم من خاللهم مناقشة مشاكل التسییر المتعلقة بطبیعة النشاط الخاصة والتي تجمع 
طبیعة ومدة دورة االستغالل ومعالجة العملیات الخاصة من وجهة نظر تقنیة  مجموعة من المؤسسات،

المحاسبة، إال أن سیرورة إنجاز هذه المخططات القطاعیة على مستوى المجلس األعلى لتقنیات المحاسبة 
البناء، : ، لم تظهر للوجود في الوقت الذي شكلت عدة لجان لقطاعات مختلفة مثل1977وحتى سنة 

  .  األشغال العمومیة، الصناعات الطاقویة، التأمین والخدمات االجتماعیة الفالحة،
ترك في هذا الشأن الخیار للمؤسسات لتكییف التنظیم المحاسبي الذي : المحاسبة التحلیلیة القطاعیة -2

ي كان  ، في الوقت الذ.الخ...تراه مالئما جدا لطبیعتها واحتیاجاتها لتسمح بحساب التكالیف وأسعار التكلفة
فیه من المفروض أن تدرج المحاسبة التحلیلیة ضمن النموذج المحاسبي في الجزائر على اعتبار ما تقدمه 
من مساعدة في تسییر المؤسسات ألنها محاسبة تستعمل ألغراض التسییر، حیث أهمل المخطط الوطني 

ططات القطاعیة حسب للمحاسبة هذه األخیرة، بحیث ترك الحریة للمؤسسات بتكییفها في إطار المخ
  .االحتیاجات، على عكس المحاسبة العامة التي أضفت علیها الصیغة اإلجباریة

  المخطط الوطني للمحاسبة هیكل وأقسام: المطلب الثاني
سنحاول في هذا العنصر استعراض بنیة حسابات المخطط الوطني للمحاسبة، التي جسدها القرار     

 :2م، والمتعلق بكیفیة تطبیق هذا المخطط بحیث حدد1975جوان  23الوزاري الصادر بتاریخ 

                                                
، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر، التوجه الجدید نحو معاییر اإلبالغ المالي الدولیةصالح حواس،  1

  .194 -193:  ، ص2007
2 Journal officiel, arrête de 23/06/1975 relatif aux modalité d’application du plan comptable national J.O n° : 
101, deuxieume semestre Alger, 1975.   
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  طبیعة التنظیم والتسییر المحاسبي؛                          -
  المصطلحات المتبناة؛ -
  الحسابات مجموعاتها وأرقامها؛                            -
  قواعد التسجیل المحاسبي؛ -
  .القوائم المالیة -

م الحسابات بمبدأ الترتیب العشري للحسابات األساسیة التابعة لكل صنف من لقد اتخذ عند ترقی    
  :األصناف التي حددت المجموعات

  األموال الخاصة؛                     : المجموعة األولى -
 االستثمارات؛                        : المجموعة الثانیة -

            المخزونات؛               : المجموعة الثالثة -

 الحقوق؛: المجموعة الرابعة -

 الدیون؛ : المجموعة الخامسة -

  األعباء؛: المجموعة السادسة -
 اإلیرادات؛                           : المجموعة السابعة -

  .النتائج: المجموعة الثامنة -
واالستحقاق  وروعي عند ترتیب حسابات عناصر كل من األصول والخصوم على مبدئي السیولة    

  :ووزعت بدورها على ثالث مجموعات
  ؛)الثانیة، الثالثة والرابعة: المجموعات(وتشمل  :حسابات األصول* 
  ؛)المجموعة األولى والمجموعة الخامسة(وتشمل  :حسابات الخصوم* 
  ).المجموعة السادسة والمجموعة السابعة(وتشمل : حسابات التسییر* 

تعرف األصول على أنها األموال الالزمة للنشاط والعمل الیومي  صولبنیة حسابات األ :الفرع األول
  : ، وهي ثالثة أنواع1للمؤسسة أو المشروع

تعرف حسب المخطط الوطني للمحاسبة بأنها عبارة عن أصول ثابتة مادیة ومعنویة  االستثمارات :أوال
بصورة دائمة في عملیات اقتنتها المؤسسة أو قامت بتصنیعها بوسائلها الخاصة وذلك الستعمالها 

  .2المؤسسة المختلفة ولیس لغرض التنازل عنها للحصول على أرباح
ولكن هذا ال یمنع أن تتنازل المؤسسة عن بعض أصولها الثابتة، والتي أصبحت غیر صالحة    

  .لالستخدام نتیجة لظهور أصول جدیدة في السوق أكثر حداثة أو نتیجة الهتالكها التام بفعل االستعمال

                                                
  .47: ، ص2002، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تقنیات المحاسبة حسب المخطط المحاسبي الوطنيسعدان شبایكي،  1
  .19: ص ،01ج  ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،تقنیات المحاسبة العامة وفقا للدلیل المحاسبي الوطني، هوامجمعة  2
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  :وتتفرع هذه المجموعة إلى الحسابات التالیة
  المصاریف اإلعدادیة؛             : 20الحساب رقم  -
  القیم المعنویة؛                    :  21الحساب رقم  -
  األراضي؛                         : 22الحساب رقم  -
  تجهیزات اإلنتاج؛ : 24الحساب رقم  -
  ت اجتماعیة؛تجهیزا 25الحساب رقم  -
  استثمارات قید االنجاز؛: 28الحساب رقم  -
  .إهتالك االستمارات: 29الحساب رقم  -

تمثل مجمل األمالك التي تملكها المؤسسة، والتي اشترتها أو أنشأتها بهدف بیعها أو  المخزونات :ثانیا
وتشمل مجموع العناصر ، 1توریدها أو استهالكها في عملیة التصنیع أو التحویل أو االستغالل بشكل عام

الموجودة في مخازن المؤسسة، أو تلك التي تملكها لكنها موجودة لدى الغیر، وتتفرع هذه المجموعة بدورها 
  : إلى الحسابات التالیة

  بضائع؛                         : 30الحساب رقم  -
  مواد ولوازم؛                   : 31الحساب رقم  -
  نتجات نصف مصنعة؛       م: 33الحساب رقم  -
  منتجات تامة الصنع؛ : 35الحساب رقم  -
  فضالت ومهمالت؛: 36الحساب رقم  -
  مخزون لدى الغیر؛: 37الحساب رقم  -
  المشتریات؛: 38الحساب رقم  -
  .مخصصات تدني المخزونات:39الحساب رقم  -

مؤسسة نتیجة عالقتها التجاریة هي عبارة عن أموال المؤسسة لدى الغیر، اكتسبتها ال الحقوق :ثالثا
والمالیة بالغیر، والحقوق هي مجموعة من مجموعات األصول، ولذلك فهي حسابات مدینة تتزاید في 

  . 2)األیسر(وتتناقص في الجانب الدائن ) األیمن(الجانب المدین 
  : وتضم مجموعة الحقوق الحسابات الرئیسیة التالیة

  ؛             حقوق االستثمارات: 42الحساب رقم  -
  حقوق المخزونات؛             : 43الحساب رقم  -
  حقوق على الشركاء؛: 44الحساب رقم  -

                                                
  .37: ، ص2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المحاسبة المعمقة وفق المخطط المحاسبي الوطنيعاشور كتوش،  1
  .93: ، صمرجع سبق ذكرهسعدان شبایكي،  2
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  تسبیقات من الغیر؛            : 45الحساب رقم  -
  تسبیقات االستغالل؛: 46الحساب رقم  -
  حقوق على الزبائن؛             : 47الحساب رقم  -
    المتاحات؛   : 48الحساب رقم  -
  .مؤونات تدني قیم األصول: 49الحساب رقم  -  

تعرف حسابات الخصوم على أنها الموارد التي قدمها أو وضعها  بنیة حسابات الخصوم: الفرع الثاني
المستثمر أو الشركاء تحت تصرف المؤسسة، وتتكون من األموال الخاصة، وأیضا الموارد التي قدمها 

تحت تسمیة الدیون، إضافة إلى الموارد التي أنشأت وجدت أشخاص آخرون مقرضون، ممونون وتظهر 
نتیجة قیامها باألعمال خالل السنة الماضیة، وقد روعي عند ترتیب حسابات الخصوم مبدأ االستحقاق، 

  .أي مدة استحقاق عناصر الخصوم من األسفل إلى األعلى
  : قسم المخطط المحاسبي الوطني حسابات الخصوم إلى ما یلي 

هي وسائل التمویل العینیة أو المنقولة الموضوعة تحت تصرف المؤسسة بصفة موال الخاصة األ: أوال
دائمة من طرف المالك، أو المالكین بالمعنى المحاسبي والمالي، فالصنف األول من المخطط الوطني 

  .1للمحاسبة یوافق الحالة الصافیة للمؤسسة، وبمعنى آخر الفرق بین مجموع األصول والدیون
  :مل األموال الخاصة الحسابات الرئیسیة التالیةوتش
  رأس المال االجتماعي؛         : 10الحساب رقم  -
  رأس المال الشخصي؛          : 11الحساب رقم  -
  عالوات المساهمة؛: 12الحساب رقم  -
  احتیاطات؛: 13الحساب رقم  -
  إعانات االستثمار؛: 14الحساب رقم  -
  ادة التقییم؛فرق إع: 15الحساب رقم  -
  ؛)ال یظهر في المیزانیة الموحدة(االرتباط بین الوحدات : 17الحساب رقم  -
  نتائج قید التخصیص؛: 18الحساب رقم  -
  .مؤونات األعباء والخسائر: 19الحساب رقم  -

هي مجموعة من الممتلكات أو الخدمات التي منحت للمؤسسة، ویتم تسدیدها من طرف  الدیون :ثانیا
عندما تنتهي مدتها المحددة، وتضطر المؤسسة لالقتراض عندما تكون موجوداتها النقدیة ال المؤسسة 

تسمح لها بالتسدید الفوري، لهذا الغرض تقدم هذه االمتیازات إلى المؤسسة من طرف الموردین عندما 

                                                
 زائر،، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجالمبادئ األساسیة للمحاسبة العامة والمخطط المحاسبي الوطنيخالص صالح صافي،  1
  .144: ، ص2003 ،02ط
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تمثل مجموعة  تتطلب الحاجة، وهناك دیون أخرى تمس الناحیة القانونیة، وبالتالي یمكن القول بأن الدیون
  :، ویضم هذا الصنف الحسابات التالیة1االلتزامات التي تدین لمؤسسة بمقتضى عالقتها مع الغیر

  األصول الدائنة؛: 50الحساب رقم  -
  دیون االستثمار؛: 52الحساب رقم  -
  دیون المخزونات؛: 53الحساب رقم  -
  مبالغ محتفظ بها في الحساب؛: 54الحساب رقم  -
  دیون تجاه الشركاء والشركات الحلیفة؛: 55الحساب رقم  -
  دیون االستغالل؛: 56الحساب رقم  -
  سلفیات تجاریة؛: 57الحساب رقم  -
  .دیون مالیة: 58الحساب رقم  -

نعني بحسابات التسییر حسابات االستغالل والذي یعني قیام بنیة حسابات التسییر : الفرع الثالث
ع مجموعة عناصر من المصاریف من أجل تحقیق هدفها المادي المؤسسة بعملیة تولیف إلمكانیاتها م

، ورتبت حسابات التسییر بحسب طبیعتها مع التمییز بین مختلف أنواعها 2والنقدي، وهو تحقیق اإلیرادات
إال أنه یصعب إعادة ترتیبها حسب معاییر أخرى، وذلك لعدم توفر المخطط الوطني للمحاسبة على 

  .یةحسابات للمحاسبة التحلیل
وتمثل كل ما یقع على عاتق المؤسسة أو ما تقوم بتسدیده سواء تعلق األمر  حسابات النفقات :أوال

بعملیات تتعلق بنشاط االستغالل العادي للمؤسسة، أو بالنشاط خارج االستغالل العادي لها، یسمح هذا 
  ).تغاللاالستغالل، خارج االس(التصنیف بمعرفة حجم تطور النتیجة مع طبیعة كل نشاط 

  :وتعتبر األعباء القیمة المسددة أو التي تم تسدیدها والناتجة عن
  مقابل ما تتحصل علیه المؤسسة من خدمات أو مزایا أخرى؛ -
  التزامات قانونیة أو جبائیة یقع على المؤسسة أدائها؛ -
  عملیات استثنائیة غیر مدرجة في نشاط االستغالل العادي؛ -
  :رى بغرض تحدید النتیجة اإلجمالیة وهيباإلضافة إلى عملیات أخ -
  مخصصات األعباء والتكالیف -
  لقیم الباقیة لألصول المتنازل علیها أو المخربة؛ -
  .الدیون المعدومة -
  :وتضم المجموعة السادسة الحسابات الرئیسیة التالیة  

                                                
  .89: ، ص1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، أسس المحاسبة العامةإبراهیم األعمش،  1
  .157: ، صمرجع سبق ذكرهسعدان شبایكي،  2
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  بضائع مستهلكة؛: 60الحساب رقم  -
  مواد ولوازم مستهلكة؛: 61الحساب رقم  -
  خدمات؛: 62لحساب رقم ا -
  مصاریف العاملین؛: 63الحساب رقم  -
  ضرائب ورسوم؛: 64الحساب رقم  -
  مصاریف مالیة؛: 65الحساب رقم  -
  مصاریف متنوعة؛: 66الحساب رقم  -
  حصص االهتالك؛: 68الحساب رقم  -
  .أعباء خارج االستغالل: 69الحساب رقم  -

یجابي في معادلة الربح، وهي كل ما تتحصل علیه المؤسسة تمثل الجانب اال حسابات اإلیرادات :ثانیا
نتیجة قیامها بنشاطها، وقد تم تصنیف النواتج حسب طبیعتها إلى نواتج االستغالل ونواتج خارج 

  :االستغالل، وتمثل النواتج القیم المقبوضة، أو التي سوف تقبضها المؤسسة والناتجة عن
  قیامها بعملیات بیع للغیر، أو أدائها كخدمات؛ المقابل الذي تتلقاه المؤسسة نتیجة -
  التزامات تقع على عاتق الغیر ینبغي أدائها للمؤسسة؛ -
  .النواتج عن عملیات استثنائیة -

  :وتضم بغرض تحدید النشاط ما یلي   
  قیم استرداد اهتالكات والمؤونات؛*  
  قیم التنازالت عن عناصر األصول؛* 
  .حسابات تحویل التكالیف* 
  :وتشمل حسابات المجموعة السابعة الحسابات الرئیسیة التالیة   
  مبیعات بضاعة؛: 70الحساب رقم  -
  إنتاج مباع؛: 71الحساب رقم  -
  إنتاج مخزن؛: 72الحساب رقم  -
  إنتاج المؤسسة لحاجتها الخاصة؛: 73الحساب رقم  -
  أداء خدمات؛: 74الحساب رقم  -
  نتاج؛تحویل تكالیف اإل: 75الحساب رقم  -
  نواتج مالیة؛: 77الحساب رقم  -
  تحویل تكالیف االستغالل؛: 78الحساب رقم  -
  .نواتج خارج االستغالل: 79الحساب رقم  -
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یستخدم المخطط الوطني للمحاسبة هاته الحسابات إلظهار األرصدة الوسیطیة  یجةحسابات النت :ثالثا
جة النهائیة للدورة، وتحتسب عن طریق طرح والتي تمثل نتائج جزئیة تحتسب قبل الوصول إلى النتی

حسابات المصاریف من اإلیرادات جزئیا وحسب العالقة الموجودة بینهما، وتشمل حسابات المجموعة 
  :الثامنة الحسابات الرئیسیة التالیة

  الهامش اإلجمالي؛: 80الحساب رقم  -
  القیمة المضافة؛: 81الحساب رقم  -
  غالل؛نتیجة االست: 83الحساب رقم  -
  نتیجة خارج االستغالل؛: 84الحساب رقم  -
  نتیجة السنة المالیة؛: 88الحساب رقم  -
  .تنازالت بین الوحدات: 89الحساب رقم  -

ویعبر الهامش اإلجمالي عن الفرق بین البضائع المباعة والبضائع المستهلكة أو المخزونات المباعة     
زونات المباعة عن طریق معطیات الجرد الدائم، ویشكل هذا مقیمة بسعر الشراء، ویمكن معرفة قیمة المخ

  .الجزء من النتیجة معیارا مهما بالنسبة للمؤسسات التجاریة، المؤسسات الصناعیة التي تقوم بنشاط تجاري
التغیر في اإلنتاج المخزن + اإلنتاج المباع (وتعبر القیمة المضافة عن الفرق بین إنتاج الدورة     

والمواد واللوازم والخدمات المستهلكة لتحقیق هذا اإلنتاج، ) إنتاج المؤسسة لحاجتها الخاصة باإلضافة إلى
كما یمكن التعبیر عن القیمة المضافة على أنها الثروة التي حققتها المؤسسة خالل الدورة التي تكافئ بها 

ب والرسوم، األموال العمال من خالل األجور، الدولة من خالل الضرائ: عوامل اإلنتاج المتمثلة في
  .المقترضة من خالل الفوائد والعموالت البنكیة، تجهیزات اإلنتاج من خالل االهتالكات

وتعبر نتائج االستغالل على نتیجة المؤسسة الناتجة عن االستغالل العادي، وهي النتیجة المعبرة عن     
: التي تخرج عن االستغالل العادي مثل فعالیة التسییر، إذ ال تأخذ بعین االعتبار العملیات االستثنائیة

  . إعانات االستغالل في حالة اإلیرادات أو الخسارة االستثنائیة في حالة األعباء
وتعبر النتیجة خارج االستغالل عن الفرق بین اإلیرادات الخارجة عن االستغالل واألعباء الخارجة     

عالیة التسییر، بل هي طارئة قد تكون في صالح عن االستغالل، وهي نتیجة ال تعبر بطریقة مباشرة عن ف
  .المؤسسة أو ضدها

وتجمع نتیجة السنة المالیة بین نتیجة االستغالل ونتیجة خارج االستغالل لتكون نتیجة السنة المالیة     
  .وهي النتیجة النهائیة للمؤسسة قبل اقتطاع الضریبة

  : الوطني للمحاسبة هناك نوعین من القوائم المالیة حسب المخطط القوائم المالیة الختامیة: الفرع الرابع
  .عناصر الذمة المالیة ، جدول حسابات النتائج وجدولوتتمثل في المیزانیة القوائم المالیة األساسیة: أوال
كل شهر، ثالثة أشهر، (یمكن تعریف المیزانیة كجرد تقوم به المؤسسة في وقت معین  :المیزانیة -1

لمجموع ما تملكه ) ر، أو على األقل مرة في كل سنة في نهایة الدورة المحاسبیةأربعة أشهر، ستة أشه
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والفرق بین ما تملكه ) قصیرة، متوسطة وطویلة األجل(المؤسسة من األصول ولكل ما علیها من الدیون 
  .      1ةمن أموال وما علیها من دیون تمثل ذمتها أو حالتها الصافیة أو بعبارة أخرى ما تملكه من أموال خاص

لقد حدده المخطط الوطني للمحاسبة في شكله الجدید لیظهر عدة مستویات  :جدول حسابات النتائج -2
وحسابات النتائج  7و  6من النتائج، ویشمل هذا الجدول األصناف الثالثة من حسابات التسییر، الصنفین 

وقت مفید لتحدید المجامیع حیث یعتبر وسیلة جد مفیدة في عملیة تسییر المؤسسة في نفس ال 8صنف 
االقتصادیة على مستوى المحاسبة الوطنیة وذلك لتتناسب المفاهیم المستعملة في التسییر والمقدمة في 

الهامش : (المخطط المحاسبي الوطني مع المفاهیم المستعملة في المحاسبة الوطنیة، وهذه العناصر هي
  .2)ة خارج االستغالل ونتیجة االستغاللاإلجمالي، القیمة المضافة، نتیجة االستغالل، نتیج

یظهر هذا الجدول التغیرات التي تطرأ على كل عنصر من  :جدول حركة عناصر الذمة المالیة -3
، وذلك بإظهار رصید أول المدة )كل حساب من الحسابات الرئیسیة لألصول والخصوم(عناصر الذمة 

  .3في األخیر على رصید آخر المدة لكل حساب والحركات التي تعرض لها خالل الدورة لیحصل
جدول ملحق، تكمل الوثائق الشاملة وتمنح مستعملیها التفاصیل  14وتشمل القوائم المالیة الملحقة : ثانیا

  : الالزمة، بحیث أنه یسهل فهم محتواها بمجرد اإلطالع علیها وهي
  االستثمارات؛: 4الجدول رقم  -
  االهتالكات؛: 5الجدول رقم  -
  المؤونات؛: 6رقم الجدول  -
  الحقوق؛: 7الجدول رقم  -
  األموال الخاصة؛: 8الجدول رقم  -
  الدیون؛: 9الجدول رقم  -
  المخزونات؛: 10الجدول رقم  -
  استهالك البضائع والمواد واللوازم؛: 11الجدول رقم  -
  مصاریف التسییر؛: 12الجدول رقم  -
  المبیعات والخدمات المقدمة؛: 13الجدول رقم  -
  إیرادات أخرى؛: 14لجدول رقم ا -
  التنازل عن االستثمارات؛: 15الجدول رقم  -
  التعهدات الممنوحة للعمال؛: 16الجدول رقم  -
  .معلومات مختلفة: 17الجدول رقم  -

                                                
  .17: ، ص1990، 01، ج ، مطبعة مدني، بوفاریك، الجزائرتقنیات مراقبة التسییرنصر دادي عدون،  1
  .74: ص ،المرجع السابق 2
  .50: ، ص2003، 04، ط ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرالمحاسبة العامة للمؤسسةمحمد بوتین،  3
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تشكل هذه الجداول مجتمعة جملة من المعلومات المفصلة التي تساعد كل من له فائدة من االطالع     
في أخذ صورة تفصیلیة عن العملیات التي قامت بها المؤسسة خالل الدورة المحاسبیة  على القوائم المالیة،

محل االطالع، كما تدرج مع هذه المالحق كل التغییرات التي أدخلتها المؤسسة باإلضافة إلى تبریر عن 
هتالك التغییر في كل من المبادئ المحاسبیة، طرق قیاس المخزون وكذلك الحیاد عن استعمال طریقة  اال

المتبعة في الدورات السابقة، هذا ألن التغیر الذي أدخلته المؤسسة یشكل إخالال بأحد المبادئ األساسیة 
  .1في المحاسبة والمتمثل في ثبات الطرق المحاسبیة لغرض المقارنة الصحیحة عبر الزمن

  یواجهها المخطط الوطني للمحاسبة النقائص والمشاكل التي :المطلب الثالث
سنة، واجه  33ن خالل تطبیق المخطط الوطني للمحاسبة على المیدان وعلى مدار أكثر من م    

مستعملوه عدة مشاكل مع مرور الزمن، منها ما هو متعلق بنقائص في المخطط الوطني للمحاسبة على 
هذا بعض المستویات، ومنها ما هو ناتج عن ظروف ومتغیرات محلیة ودولیة لم یسایرها، فقد ارتأینا في 

المجال التعرض لهذه النقائص وتصنیفها على أساس ارتباطها بالجانب النظري أو التطبیقي أو تعلقها 
  .بمختلف المستعملین المحلیین أو األجانب

  نقائص المخطط الوطني للمحاسبة:  الفرع األول
  :امنه حاسبة عدة انتقاداتیواجه المخطط الوطني للم نقائص متعلقة بالجانب النظري: أوال
یتمثل اإلطار المفاهیمي في العدید من التعاریف والتوضیحات التي تعتمد : قصور اإلطار المفاهیمي -1

كدستور لتوجیه عملیة إصدار معاییر محاسبیة، كما یساعد على تطویر إجراءات محاسبیة متناسقة 
طار المفاهیمي لمواجهة مشكالت جدیدة أو حاالت وأوضاع غیر عادیة، وعلى المستوى الدولي فإن اإل

نتاجا متمیزا، إما على المستوى  FASBالذي حققته هیئة معاییر المحاسبیة الدولیة  یعد نشاطا علمیا وإ
الوطني فإن مشكل المخطط الوطني للمحاسبة مع اإلطار المفاهیمي هو أن المخطط یتمیز بالغموض 

حاسبیة المرتبطة بتعریف المفاهیم النسبي، ولم یوضح أهدافه وال مستعملیه، وكذا األسس والقواعد الم
  .المحاسبیة

كما أن المبادئ المحاسبیة المتعامل بها غیر معبر عنها بشكل واضح ولم یتم إعطاء تعاریف واضحة     
ن إجراءات التعدیل ...األصول، الخصوم، األموال الخاصة، النواتج والتكالیف: لبعض المفاهیم مثل الخ، وإ

بة بخلق مخططات قطاعیة أهمل كثیرا الجانب الخاص بتطور استعمال على المخطط الوطني للمحاس
  .المحاسبة التحلیلیة، وهي وسیلة أساسیة لتحدید التكالیف والمسؤولیات

  
  

                                                
  .157 -156: ص ، صمرجع سبق ذكرهمداني بن بلغیث،  1
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  : 1ویتمحور هذا التقصیر أساسا في النقاط التالیة: على مستوى المصطلحات -2
و المخطط بشرحها، وبالتالي فإن والتي لم یقم معد :وجود غموض في بعض المصطلحات المستعملة - أ

ذلك كان له أثر كبیر على فهمها وحسن تطبیقها واستغاللها، وكمثال على ذلك نذكر المصطلحات 
القاعدیة للمحاسبة التي لم تعرف بدقة مثل الصورة الصادقة، الشفافیة المالیة، منفعة المعلومة، األهمیة 

  .الخ...النسبیة، استمراریة االستغالل
حیث تم إعداد المخطط أساسا باللغة الفرنسیة وهي التي كانت : الترجمة إلى اللغة العربیةضعف  -ب

منتشرة ومستعملة آنذاك، ثم تمت ترجمته من طرف لجنة أنشأت خصیصا لذلك، إال أن النقص الفادح في 
وق والدیون الترجمة جعل الصیغة العربیة من المخطط تعاني من أخطاء كثیرة، نذكر منها الخلط بین الحق

دیون  42التي رمز إلى كل منها بنفس المصطلح وهو الدیون، فمثال اصطلح على الحساب 
الخ، وقد أثر الخلط الموجود في الصیغة العربیة كثیرا على استغالل المخطط من طرف ...االستثمار

  .ناطقین بالفرنسیةالناطقین بالعربیة فقط، كما أحدثت تباعدا في فهم المخطط بین الناطقین بالعربیة وال
لقد استعمل المخطط الوطني : عدم توافق المصطلحات المستعملة مع الواقع االقتصادي الجدید - ج

للمحاسبة عدة مصطلحات تتوافق مع المحیط االقتصادي الموجه الذي كان سائدا في وقت إعداده، 
مصطلحات التي یستعملها وكثیرا ما تختلف التوافق مع الواقع الجدید لالقتصاد، وأصبحت اآلن ال ت

المخطط الوطني للمحاسبة مع المصطلحات المستعملة في القانون التجاري الحالي، وكمثال على ذلك 
  : المصطلحات التي ترتبط مع واقع االقتصاد المخطط نذكر منها

مصطلح األموال الخاصة واألموال الجماعیة یرتبط بواقع االقتصاد المخطط الذي یرفض استعمال  -
  .    طلح رأس المال، في حین یستعمل القانون التجاري حالیا هذا المصطلحمص

  مصطلح معدات اإلنتاج الذي یستعمل كثیرا في المحاسبة الوطنیة والمحاسبة العمومیة -
  .2كما نسجل غیاب مصطلح الشركات الفرعیة والمجمعات، التي لم یذكرها المخطط أبدا -

  تقنيبالجانب ال نقائص متعلقة:  ثانیا
في هذا المجال یواجه المخطط الوطني للمحاسبة الكثیر من : نقص المخطط على مستوى الحسابات -1

النقائص وعلى مستوى كل األصناف، لذلك سنذكر بعض الحسابات التي یرى أغلب المستخدمین بأنه 
جهة أخرى،  یجب إعادة النظر فیها هذا من جهة ، كما یجب إدراج حسابات لم یتوفر علیها المخطط من

كما لم یخصص المخطط الوطني للمحاسبة حسابا خاصا للعناصر التالیة، والتي تتطلب إعادة النظر 
  :فیها

  
                                                

، 2004زائر، ، رسالة ماجستیر في العلوم االقتصادیة، جامعة الج)دراسة تحلیلیة انتقادیة(المخطط المحاسبي الوطني حمزة طارق،  1
  .151 -149: ص ص

  .152:  ، صالمرجع السابق 2



 المحاسبیة في الجزائر مدخل للممارسة.............. ..: ...............................ولالفصل األ  

  29

  :بالنسبة للمجموعة األولى - أ
یتفرع حساب األموال الجماعیة إلى رأس المال المسدد وغیر حیث : ال المسدد والغیر المسددرأس الم -

  المسدد؛
جد حساب لمساهمات الغیر في رأسمال المؤسسة عن طریق سندات مساهمة، ال یو : سندات المساهمة -

  ویستعمل حالیا صنف األموال الخاصة للتسجیل؛
ال یتوفر المخطط على هذا الحساب، ویتوفر على حساب خاص : عالوات تحویل السندات إلى أسهم -

  فقط بإصدار األسهم والسندات؛
دارة، عالوات التسدید، االمتیازات العینیة الممنوحة للعمال، كعالوات مجلس اإل: بعض العالوات والمنح -

  . العالوات الخاصة، المنح العائلیة، كل هذه العناصر لم یتم إدراج حسابات خاصة ضمن المخطط
  :   بالنسبة للمجموعة الثانیة -ب
  یم االستثماراتلم یقدم المخطط الوطني للمحاسبة حسابا خاصا بإعادة تقی: إعادة تقییم االستثمارات -
والتي تطرح إشكالیة التسجیل المحاسبي لها، حیث أن المخطط : البناءات المنجزة على أراضي الغیر -

الوطني للمحاسبة لم یتطرق لها صراحة،فهل تسجل استثمارا باعتبارها تساهم في العملیة اإلنتاجیة أم 
م امتالك أرضیته، وعلى الرغم تسجل ضمن التكالیف فقط على أساس عدم ضمان المبنى من خالل عد

من أن المخطط الوطني للمحاسبة یشترط لتسجیل أي استثمار أن یتوفر للمؤسسة عقد ملكیته، وهو غیر 
متوفر في هذه الحالة، فإن المخطط لم ینص صراحة على طریقة معالجة لهذا الشكل، ومن هنا فالمخرج 

، عندما أعطت مفهوما أوسعا لالستثمارات، حیث لهذا المشكل متوفر عبر المعاییر المحاسبیة الدولیة
تعتبر كل اآلالت أو البناءات التي تساهم في نشاط المؤسسة سواء كانت في ملكیتها أو خارج ملكیتها 

  .ومنها أراضي الغیر استثمارا كباقي االستثمارات یهتلك في نهایة كل سنة
للمؤسسة، حیث یسمح لها باستغالل عتاد أو  یعتبر عقد اإلیجار أداة تمویل: معالجة العقد االیجاري -

عقار معین، ولكنها ال تتحصل على ملكیته إال بعد تسدید مبلغه الكلي على شكل دفعات، ومنه یبرز 
اإلشكال في كیفیة معالجة هذه العملیة بالنسبة للطرفین، فهل یسجل هذا العقار كاستثمار بالنسبة للمؤجر 

تي یسجل بها القسط أو القیمة المسجلة في العقد؟ وهو األمر الذي أو المؤجر له؟ وما هي القیمة ال
  .یتطرق إلیه المخطط الوطني للمحاسبة

قد تقوم المؤسسة بتكلیف مؤسسة أخرى بعملیة أو مهمة جزئیة : معالجة عملیات المقاولة من الباطن -
كانت، أم تسجل في كل في إطار انجازها لمشروع معین، فهل تسجل هذه العملیة في حساب معین، مهما 
  . مرة حسب طبیعتها، وهو األمر الذي لم یقدم المخطط الوطني للمحاسبة معالجة له

المصاریف الموزعة على عدة : وتتمثل هذه العناصر في: عناصر أخرى تتطلب حسابات خاصة -
شاط والتسعیر سنوات للهیئات الكبرى، األراضي الغیر مهیأة، االستثمارات المالیة، مباني على أرض الن

  .في البورصة
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  : بالنسبة للمجموعة الرابعة - ج
  النواتج المستقبلیة؛                                       -
  اإلعانات المستقبلیة؛ -
  مؤونة نقص قیمة المجمعات؛                                                                     -
  بات الماليمؤونات نقص قیمة الحسا -
  :بالنسبة للمجموعة الخامسة -د
  الدیون المقدرة للعطل المدفوعة؛ -
  الكشوفات البنكیة؛ -
  الكشف على الحساب؛ -
  .حسابات الدمج المحاسبي -
  :لمجموعة السادسةبالنسبة ل -هـ
  خسائر الصرف؛                                   -
  منحة التمدرس؛ -
  ؛تكالیف بالعملة الصعبة -
  .                                                         مصاریف المقاولة -
إن القوائم منجزة على أساسا طبیعة العناصر، هذا ما  :تصنیف وتبویب الحسابات بغیر منظور مالي -2

ت ألن یساعد أو یسهل عملیة التحلیل االقتصادي الكلي، لكن هذا التصنیف ال یساعد على اتخاذ القرارا
األساس في اتخاذ القرارات هو الجانب المالي، فبالتالي وجب إعادة تبویب المیزانیة على أساس السیولة 

  . إلى استخدامات ثابتة ومتداولة والى الموارد الدائمة وقصیرة األجل
وفي هذا الصدد یسعى متخذو القرارات إلى الحصول على المعلومات المالیة ذات المصداقیة، ألن 

  .نب المالي یعتبر ذو أهمیة بالغة بالنسبة للمؤسسةالجا
باإلضافة إلى أن المجموعة الرابعة تضم حسابات النقدیة وبعض الحسابات التي ال تمثل حقوقا     

للمؤسسة مثلما هو الحال بالنسبة للسندات واألسهم التي تمثل استثمارات أكثر مما تمثل حقوقا، وكما 
  .والحقوق في مجموعتین مختلفتین یجب أال تكون حسابات الدیون

ویجب إعطاء للمؤسسة حریة التمییز بین ما هو متعلق باالستغالل وما هو خارج االستغالل في 
ما یخص التكالیف واإلیرادات خاصة فیما یتعلق بتشكیل المؤونات التي عادة ما تدرج ضمن عناصر 

  .لحذر للمؤسسة خالل دورة االستغاللخارج االستغالل وهي في الحقیقة عنصر یكرس مبدأ الحیطة وا
أما فیما یخص بتكالیف البحث والتطویر فعادة ما تسجل ضمن المصاریف اإلعدادیة إال أن واقع 

  . هذه التكالیف ینحاز إلى تكوین القیم المعنویة للمؤسسة لذا یجب تصنیفه وفق هذه الجهة
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  :طریقة إعداد القوائم الختامیة والجداول الملحقة -3
تعبر المیزانیة عن صورة شاملة وواضحة ومفسرة للوضعیة المالیة للمؤسسة، لكن ما نراه في : المیزانیة - أ

المیزانیة هو عبارة عن مجامیع لتسهیل حساب وتحدید النتیجة أي أن شكلها جبائي بالدرجة األولى، وهذا 
لى أصول جاریة وغیر جاریة، لیس بالمفید لمستعملي المعلومة المالیة، فبالتالي وجب إعادة تبویبها إ

  .وخصوم جاریة وغیر الجاریة
وكذلك شكل المیزانیة ال یقدم معطیات عن الدورة السابقة للقیام بعملیة المقارنة، فالقیام بعملیة المقارنة ال 

  .  بد من الرجوع إلى الجداول الملحقة
ي للمحاسبة ال یعبر عن شكل جدول حسابات النتائج حسب المخطط الوطن: جدول حسابات النتائج -ب

النتیجة المالیة، بل یوضح نتیجة الدورة الخاضعة للضریبة، ومع هذا فان النتیجة ال تعبر عن نجاعة 
  . تسییر المؤسسة وكذلك ال یقدم بعض األرصدة الوسیطیة للتسییر المعروفة على المستوى الدولي

لمقارنة لتحدید مدى تطور نشاط المؤسسة، كما أنه ال یقدم معطیات عن نشاط الدورة السابقة للقیام با
  .والنتیجة المحددة حسب جدول حسابات النتائج لیست مؤشر على نجاعة تسییر المؤسسة

  :الجداول الملحقة - ج
هذا الدول ال یقدم تمییز بین تدفقات االستغالل وتدفقات االستثمار والتدفقات : جدول حركة األموال -

قارنة مع معلومات ومعطیات الدورة السابقة، كما أنه لیس بجدول التمویل المالیة، وال یسمح بإجراء الم
  .ولیس بجدول تدفقات الخزینة

یعطي تحلیل على أساس أصل األموال الخاصة ولیس على أساس تغیرات : جدول األموال الخاصة -
  األصول الصافیة

كیفیة معالجة هذه االلتزامات،  فهو یقدم المعلومة المتعلقة بأصل االلتزام ولیس: جدول االلتزامات -
  .وجدول المعلومات المتنوعة یعطي معلومات قصیرة وجزئیة

ال یقدمون إال التحلیل بالطبیعة لعناصر المیزانیة وجدول حسابات النتیجة، : 15إلى  4الجداول من  -
  .فهي ال تعبر بصدق عن وضعیة المؤسسة لذا تعتبر أكثر نفعا للمحاسبة الوطنیة

للقیام بعملیة الجرد الدائم یتطلب توفیر نظام معلوماتي متكامل من حیث : لدائم وقواعد التقییمالجرد ا -
  : الوظائف والمتمثلة في ما یلي

  المحاسبة، اإلعالم اآللي؛: وظیفة التسجیل* 
  الشراء، البیع، اإلنتاج؛: الوظائف العملیة* 
  .المدیریة، مراقبة التسییر: وظیفة الرقابة* 

یقة الجرد الدائم إجباریة التنفیذ وفق التشریع الجزائري دون األخذ بالشكل القانوني للمؤسسة إن طر     
وكذا حجمها، من اجل متابعة مخزونها، رغم أن هذه الطریقة قد ال تتناسب مع احتیاجات بعض 

ج أو المؤسسات من اجل متابعة المشتریات، المبیعات، المخزونات، كما انه إذا تعددت مراكز اإلنتا
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النشاط أو البعد الجغرافي فتكون هناك صعوبة استعمال الجرد الدائم في هذه المؤسسة، كما أن تقییم 
االستثمارات یتم عن طریق مبدأ التكلفة التاریخیة وال یسمح بإعادة التقییم عند الجرد الحقیقي، كما أن 

الخ، ...ة، تكلفة الشراء، تكلفة اإلنتاجالمخطط الوطني للمحاسبة لم یتناول التعاریف الخاصة بتكلفة الحیاز 
  .وكذلك تقییم بعض عناصر المیزانیة بالعملة الصعبة

فیما یلي سنورد المشاكل الناجمة عن استعمال  مشاكل استعمال المخطط الوطني للمحاسبة: الفرع الثاني
  1المخطط الوطني للمحاسبة

لمحاسبة یقوم بعرض وتصنیف وترتیب إن المخطط الوطني لخدمة مستعملي القوائم المالیة : أوال
الحسابات حسب طبیعتها، وهذا التبویب یسهل ویعطي امتیازات لواضعي معلومات االقتصاد الكلي، فمثال 

الخ، غیر أن هدف ... إعداد جدول حسابات النتائج یسهل حساب القیمة المضافة والناتج الداخلي الخام
یات مستعملي المعلومة المحاسبیة من المستثمرین، المحاسبة على المستوى الدولي هو تلبیة حاج

الخ، ومطلبهم األساسي یكمن في معرفة الذمة المالیة للمؤسسة ... المساهمین، المالك ودائني المؤسسة
  .من اجل بناء قرارات دقیقة

إن الجانب التطبیقي للمخطط الوطني  تجمیع الحسابات واالستعمال على المستوى الدولي :ثانیا
بة یقتصر على المؤسسات التي نشاطها في الجزائر، أي انه ال یشیر إلى المجمعات التي من للمحاس

شأنها إتباع المعاییر المحاسبیة الدولیة، إذ أن لهذه المؤسسات فروع عدیدة عبر العالم وهذا ما یستدعي 
عداد القوائم الخاصة بكل بلد على حدى مما یصعب عملیة تجمیع حسابات   .هامسك الدفاتر وإ

إن المخطط الوطني للمحاسبة یقوم على أساس مبادئ جبائیة وال تتماشى مع التغییرات الحاصلة في    
شكل المؤسسات وحجمها وفروعها، حیث أن مشروع الدلیل المحاسبي للشركات القابضة یفرض استعمال 

انیة تجمیع نفس القواعد على المجمعات مع منح هذه الشركات التي لها مساهمات في الخارج إمك
  .  حساباتها وفق المعاییر المحاسبیة الدولیة

إن شكل ومضمون المیزانیة مبوب على أساس طبیعة كل حساب، أي ال  االستخدام للتحلیل المالي :ثالثا
یبین الذمة المالیة الحقیقیة للمؤسسة، كما انه ال یمكن استخدامها في عملیة التحلیل المالي لوضعیة 

 بد من القیام بعملیة التعدیل من المیزانیة المحاسبیة إلى المیزانیة المالیة للقیام بعملیة المؤسسة، أي انه ال
التحلیل المالي لوضعیة المؤسسة، وذلك بحساب رأس المال العامل واحتیاجات الرأس المال العامل 

  .ومختلف نسب هیكلة المیزانیة
  
  

                                                
: ، رسالة ماجستیر في العلوم التجاریة، تخصصنحو إطار موحد للتطبیقات والممارسات المحاسبیة بین الدول، جرد نور الدین 1

  .146: ، ص2009محاسبة وتدقیق، جامعة الجزائر، 
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  رة إصالح المخطط الوطني للمحاسبةضرو  :المطلب الرابع
مع ظهور جملة من النقائص في المخطط الوطني للمحاسبة كان من الضروري القیام بتعدیالت 
جوهریة علیه، ومحاولة تكییفه مع المعاییر المحاسبیة الدولیة، وذلك من خالل إعداد إطار تصوري یتوافق 

  .مع المرجع الدولي
إن محاوالت إصالح  الجدیدةالمخطط الوطني للمحاسبة في ظل الظروف االقتصادیة  :الفرع األول

النظام المحاسبي الجزائري جاءت في إطار اإلصالحات االقتصادیة التي یعرفها االقتصاد الوطني نتیجة 
انتقاله من النهج االشتراكي وتوجهه نحو اقتصاد السوق، وما یتطلبه هذا األخیر من إصالحات وعلى كل 

إلى تعزیز الشراكة مع االتحاد األوروبي، وتواصل المستویات، وفي إطار هذا المسعى تتوجه الجزائر 
جهودها في االنضمام إلى المنظمة  العالمیة للتجارة، وهذه المعطیات تفرض على الجزائر جملة من 
التغییرات والتعدیالت على عدة أصعدة، وفي إطار هذه الدراسة سنركز على عامل البیئة المحاسبیة، حیث 

ة بین السلطة العمومیة والشركات المتعددة الجنسیات وخاصة العاملة في وبالرغم من أن العقود المبرم
مجال المحروقات تنص على التعامل بالمخطط الوطني للمحاسبة، إال أن الواقع العملي غیر ذلك، حیث 
تمارس هذه األخیرة ضغطا اقتصادیا على السلطة العمومیة لتعجیل عملیة إصالح المخطط الوطني 

    .1یتوافق مع المعاییر المحاسبیة الدولیةللمحاسبة وجعله 
، بدأت 2001بدایة من الثالثي الثاني من سنة المخطط الوطني للمحاسبة  محاولة إصالح: الفرع الثاني

عملیة اإلصالحات حول المخطط الوطني للمحاسبة، والتي مولت من طرف البنك الدولي، هذه العملیة 
فرنسیین وبالتعاون مع المجلس الوطني للمحاسبة وتحت إشراف وزارة التي أوكلت إلى العدید من الخبراء ال

لجعله یتوافق مع  35-75المالیة، بحیث وضعت على عاتقهم مسؤولیة تطویر المخطط المحاسبي 
  : 2المعطیات الجدیدة والمتعاملین االقتصادیین الجدد وقد مرت هذه العملیة بثالثة مراحل كالتالي

یص مجال تطبیق المخطط الوطني للمحاسبة مع إجراء مقارنة بینه وبین تشخ: المرحلة األولى -1
  المعاییر المحاسبیة الدولیة؛

  تطویر مشروع نظام محاسبي جدید للمؤسسة؛: المرحلة الثانیة -2
  وضع نظام محاسبي جدید؛ :المرحلة الثالثة -3
  .اسبةالعمل على تحسین وتنظیم عمل المجلس الوطني للمح :المرحلة الرابعة -4
  
   

                                                
، أطروحة دكتوراه في العلوم تعددة الجنسیات والتوحید المحاسبي العالميالممارسة المحاسبیة في الشركات المشعیب شنوف،  1

  .62: ، ص2007االقتصادیة، جامعة الجزائر، 
     ،2008مكتبة الشركة الجزائریة بوداود،  ،)IFRS /IAS( محاسبة المؤسسة طبقا للمعاییر المحاسبیة الدولیةشعیب شنوف،  2

  .15 -13: ص ص، 01ج 
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  وفي نهایة المرحلة األولى، تضمن التقریر المتعلق بتشخیص حالة تطبیق المخطط الوطني للمحاسبة،
  :1المحاور التالیة

  نقائص المخطط الوطني للمحاسبة؛ -أ
  أوجه االختالف مقارنة بالمعاییر والممارسة المحاسبیة الدولیة؛ - ب
  مجموعة من التوصیات؛ -ج

  : ح، تمثلت فيثالثة خیارات لإلصال   
اإلبقاء على المخطط الوطني للمحاسبة بشكله الحالي، وحصر عملیة اإلصالح في  :الخیار األول -

  .بعض التعدیالت التقنیة، لمسایرة التغییرات التي عرفها المحیط االقتصادي والقانوني في الجزائر
له، والعمل على ضمان توافقه مع اإلبقاء على المخطط الوطني للمحاسبة ببنیته وهیك :الخیار الثاني -

  .الحلول التقنیة التي أدخلتها المعاییر المحاسبیة الدولیة
یتمثل في انجاز نسخة جدیدة من المخطط الوطني للمحاسبة، بشكل حدیث استنادا  :الخیار الثالث -

  .للتطبیقات، المفاهیم، القواعد والحلول التي أرستها هیئة المعاییر المحاسبیة الدولیة
وبعد دراسته من قبل هیئات المجلس، قبلت الجمعیة العامة بالخیار الثالث، وتبنت بالتالي إستراتیجیة    

توحید محاسبي تقضي باستبدال المخطط الوطني للمحاسبة بنظام محاسبي جدید یتوافق مع المعاییر 
  .المحاسبیة الدولیة

تضمن مشروعا لنظام محاسبي جدید أعد بناء على  أما بالنسبة للتقریر المتعلق بالمرحلة الثانیة، فلقد   
  :اختیار المجلس السابق، وتضمن هذا المشروع

  التعریف باإلطار التصوري؛* 
  التعریف بقواعد تقییم األصول، الخصوم، األعباء واإلیرادات؛* 
  مدونة الحسابات؛* 
  قواعد عمل الحسابات؛* 
  .لحات تفسیریةنماذج القواعد المالیة الجدیدة ولواحقها ومصط* 
  
  
  
  
  
  
 

                                                
  .173: ، صمرجع سبق ذكره، مداني بن بلغیث 1
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  (SCF) اإلطار العام للنظام المحاسبي المالي: المبحث الثالث
إن مسالة إصالح المخطط الوطني للمحاسبة ارتكزت أساسا على العروض المقدمة من طرف     

المجلس الوطني للمحاسبة الفرنسي، الذي قدم للمجلس األعلى للمحاسبة ثالثة خیارات التي ذكرناها سابقا 
علیه تم االختیار واألخذ بالخیار الذي یقوم أساسا على تبني نظام محاسب جدید، یظهر فیه مبادئ و 

وقواعد معاییر المحاسبة الدولیة بشكل واضح، ولقد زاد من تحفیز المجلس األعلى للمحاسبة لهذا االختیار 
ا المنطق یتم تغییر كون التمویل یكون من طرف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وعلى أساس هذ

المخطط الوطني للمحاسبة جذریا والتحول إلى قواعد ومبادئ جدیدة من شأنها أن تغیر كافة قواعد المهنة 
المحاسبیة، وفي هذا الصدد فان االستغناء عن المخطط الوطني للمحاسبة، كونه یحتوي على نقائص 

ویواكب التغیرات االقتصادیة السائدة داخل وعیوب، أدت إلى ظهور النظام المحاسبي المالي، الذي یسایر 
الوطن، وعلیه یتم تغییر كل الثقافة المحاسبیة إن صح التعبیر بما فیها الممارسة لتقنیات المحاسبة وقواعد 

  . المهنة واالنحیاز شیئا فشیئا لتطبیق معاییر المحاسبة الدولیة
    ماليماهیة النظام المحاسبي ال :المطلب األول

  .تعریف النظام المحاسبي المالي: لالفرع األو
هو مجموعة من اإلجراءات والنصوص التنظیمیة التي تنظم األعمال المالیة  من الناحیة القانونیة: أوال

والمحاسبیة للمؤسسات المجبرة على تطبیقه وفقا ألحكام القانون، ووفقا لمعاییر المحاسبة والتقاریر  المالي 
  . 1علیها الدولیة المتفق

نوفمبر  25المؤرخ في  11 -07من القانون  03لقد نصت المادة رقم  من الناحیة االقتصادیة: اثانی
هو نظام لتنظیم المعلومة المالیة  ": المحاسبة المالیة "، والذي یدعى في صلب هذا القانون بــ 2007

ة صادقة یسمح بتخزین معطیات قاعدیة عددیة وتصنیفها وتقدیمها وتسجیلها وعرض كشوف تعكس صور 
  . 2عن الوضعیة المالیة وممتلكات الكیان ونجاعته ووضعیة خزینته في نهایة السنة المالیة

  قراءة في النصوص القانونیة المتعلقة بتطبیق النظام المحاسبي المالي: الفرع الثاني
ل واشتم ضمن النظام المحاسبي الماليالمت 2007نوفمبر  25 المؤرخ في 11/ 07القانون رقم : أوال

  :3هذا القانون على سبعة فصول تضمنت مایلي
  ؛ )مواد 04( تعریفات ومجال التطبیق  :الفصل األول
  ؛)مواد 04( اإلطار التصوري والمبادئ المحاسبیة والمعاییر المحاسبیة  :الفصل الثاني

                                                
، 06، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد في الجزائر) IFRS/ IAS(متطلبات تطبیق النظام المحاسبي الموحد عاشور كتوش،  1

  .7: ، ص2009جامعة الشلف، الجزائر، 
،  المتضمن النظام المحاسبي المالي، 2007نوفمبر  25المؤرخ في  11-07رقم  القانونالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  2

  .03: ، المادة74: العدد
   .مرجع سبق ذكره، 2007نوفمبر  25: المؤرخ في 11 -07القانون رقم  3
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  ؛)مادة 14( تنظیم المحاسبة  :الفصل الثالث
  ؛)مواد 06( الكشوف المالیة  :الفصل الرابع

  ؛)مواد 06( الحسابات المجمعة والحسابات المدمجة : ل الخامسالفص
  ؛)مواد 04( تغییر السیاسات والطرق المحاسبیة  :الفصل السادس
  ).مادة 34( أحكام ختامیة  :الفصل السابع

مادة،  46تضمن هذا المرسوم   20081ماي  26الصادر بتاریخ  156/ 08المرسوم التنفیذي رقم : ثانیا
من  40-36-30-25-22-9-8-7- 5دة األولى منه على كیفیات تطبیق المواد حیث نصت الما

علقة بالمحاسبة المالیة للمؤسسة الكثیر من المواضیع المت كذلك، كما تضمن المرسوم 11/ 07القانون 
  : وهي كاآلتي

 ؛)مادة 14(تعریف اإلطار التصوري للمحاسبة  -

 ؛)مواد 05(دئ تعریف الطرق المحاسبیة وما یرتبط بها من مبا -

 ؛)مواد 09( تعریف عناصر القوائم المالیة  -

 ؛)مادتین 02( المعاییر المتعلقة بطرق القیاس ومحاسبة عناصر الكشوف المالیة  -

 ؛)مادة 01( مدونة الحسابات  -

 ؛)مواد 06( تعریف القوائم المالیة  -

 07 (حاسبة المالیة المبسطة الم مسك+   الطرق المحاسبیةتغیر +  متفرقات الحسابات المدمجة -
   .)مواد
یمثل هذا القرار مرجعیة قانونیة حیث انه یعتبر : 20082جویلیة  26المؤرخ في  71القرار رقم : ثالثا   

  :من أكثر الوثائق شمولیة وتفصیال لموضوع المحاسبة المالیة، واحتوى هذا القرار على أربعة أبواب
دراجها في الحسابات؛ قواعد تقییم األصول،: الباب األول -  الخصوم، األعباء والمنتجات وإ

 ف المالیة؛عرض الكشو : الباب الثاني -

 مدونة الحسابات وسیرها؛: الباب الثالث -

  .المحاسبة المبسطة المطبقة على الكیانات الصغیرة: الباب الرابع -
لمصطلحات المحاسبیة مصطلحا من ا) 99(كما احتوى هذا القرار في ختامه قائمة لتسعة وتسعین     

  .مع شرحها

                                                
المتضمن كیفیات تطبیق ، 2008ماي  26: ، المؤرخ في156 -08المرسوم التنفیذي رقم  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 1

  .النظام المحاسبي المالي
المتضمن شرح كیفیات تطبیق النظام المحاسبي المالي ، 2009مارس  25: مؤرخ في، الجمهوریة الجزائریةالجریدة الرسمیة لل 2

عداد القوائم ال   .19، العدد 71، القرار رقم مالیةوإ
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حدد هذا المرسوم شروط وكیفیات  :20091أفریل  07الصادر بتاریخ  110/ 09المرسوم التنفیذي : رابعا
تضمنت اإلجراءات ) مادة 26( مسك المحاسبة بواسطة أنظمة اإلعالم اآللي، وقد جاء هذا المرسوم 

یة بواسطة برامج اإلعالم اآللي، وكذلك الشروط التنظیمیة التي یجب مراعاتها عند المعالجة المحاسب
  .الواجب توفرها في هذه البرامج إضافة إلى إجراءات الرقابة الداخلیة

تضمنت هذه التعلیمة الطرق الواجب : 20092أكتوبر  29الصادرة بتاریخ  02التعلیمة رقم : خامسا
وطني للمحاسبة إلى النظام المحاسبي إتباعها واإلجراءات الواجب اتخاذها ألجل االنتقال من المخطط ال

المالي، وتمثلت هذه اإلجراءات بالخصوص في المبادئ العامة حول االنتقال، وأرفقت هذه التعلیمة بجدول 
   . كملحق یتضمن حسابات المخطط الوطني للمحاسبة والحسابات التي تقابلها في النظام المحاسبي المالي

  الي  األهداف، المزایا وأسباب التبنيالنظام المحاسبي الم :الفرع الثالث
یمكن إبراز أهم األهداف المنتظرة من تطبیق النظام المحاسبي أهداف النظام المحاسبي المالي : أوال

  :3المالي كما یلي
 تبسیط قراءة القوائم المالیة بلغة محاسبیة موحدة؛ -

 فرض رقابة على الشركات التابعة والفروع للشركة األم؛ -

التكالیف الناتجة عن عملیة ترجمة أو تحویل القوائم المالیة من النظام المحاسبي للبلد الذي تقلیص  -
 تعمل به الشركات التابعة والفروع إلى النظام المحاسبي للشركة األم؛ 

عادة تقییم عناصر المیزانیة،  - توحید الطرق المحاسبیة المعتمد في عملیة التقییم الخاصة بالمخزونات وإ
الهتالكات وكیفیة معالجة المؤونات، وتوحید اإلجراءات المحاسبیة بهدف الوصول إلى قوائم مالیة حساب ا
  موحدة؛

 یسمح بتوفیر معلومات مفصلة ودقیقة تعكس الصورة الحقیقیة للوضعیة المالیة للشركة؛ -

داد القوائم المالیة توضیح المبادئ المحاسبیة الواجب مراعاتها عند التسجیل المحاسبي والتقییم، وكذا إع -
 مما یقلص من حاالت التالعب؛

 یستجیب الحتیاجات المستثمرین الحالیة والمستقبلیة، كما انه یسمح بإجراء المقارنة؛ -

یساهم في تحسین تسییر المؤسسات من خالل فهم أفضل للمعلومات التي تكون أساس التخاذ القرار  -
 ة بالمعلومات المالیة؛وتحسین اتصاالتها مع مختلف األطراف المهتم

 یسمح بالتحكم في التكالیف مما یشجع االستثمار ویدعم القدرة التنافسیة للشركة؛ -

                                                
  .2009أفریل  07: والصادر بتاریخ المحدد لشروط مسك المحاسبة بنظام اإلعالم اآللي 110 -09المرسوم التنفیذي رقم  1
  .2009أكتوبر  29، الصادرة بتاریخ المتضمنة اإلجراءات الواجب إتباعها ألجل تسهیل عملیة االنتقال، 02التعلیمة رقم  2
، الملتقى الدولي األول حول النظام المحاسبي المالي الجدید في النظام المحاسبي المالي والمخطط المحاسبي الوطنيناصر مراد،  3

جانفي  18 -17لمحاسبة الدولیة، معهد العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، المركز الجامعي بالوادي، یومي ظل معاییر ا
2010.  
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 یسهل عملیة مراقبة الحسابات التي ترتكز على مبادئ محددة بوضوح؛ -

 یشجع االستثمار األجنبي المباشر نظرا الستجابة احتیاجات المستثمرین األجانب؛ -

 وض من طرف البنوك من خالل توفیر وضعیة مالیة وافیة من قبل المؤسسات؛تحسین تسییر القر  -

یسمح بمقارنة القوائم المالیة للمؤسسات مع مؤسسات أخرى من نفس القطاع، سواء داخل الوطن أو  -
 خارج الوطن أي من الدول التي تطبق المعاییر المحاسبیة الدولیة؛

 لهم بمتابعة أموالهم في المؤسسة؛ یؤدي إلى زیادة ثقة المساهمین بحیث یسمح -

 یسمح للمؤسسات الصغیرة بتطبیق محاسبة مالیة مبسطة؛ -

یعتمد على القیمة العادلة في تقییم أصول المؤسسة، باإلضافة إلى التكلفة التاریخیة المعتمدة في  -
 المخطط الوطني للمحاسبة مما یسمح بتوفیر معلومات مالیة تعكس الواقع االقتصادي؛

قدیم صورة وافیة عن الوظیفة المالیة للمؤسسة من خالل استحداث قوائم مالیة جدیدة، أال وهما قائمتي ت -
  . التدفق النقدي والتغیر في حقوق الملكیة، باإلضافة إلى جدول حساب النتیجة حسب الوظیفة

  :1زات التالیةیتمیز النظام المحاسبي المالي بالممی )SCF(ممیزات النظام المحاسبي المالي : ثانیا
وجود إطار تصوري للمحاسبة یحدد بطریقة واضحة االتفاقات والمبادئ األساسیة للمحاسبة ویحدد  -

 والمنتجات؛األصول والخصوم ورؤوس األموال الخاصة والتكالیف 

توضیح قواعد تقییم وحوسبة كل العملیات، بما فیها تلك التي لم ینص المخطط الوطني للمحاسبة  -
 مثل القرض االیجاري، االمتیازات؛: ى المعالجة المحاسبیة مثلبشأنها عل

وصف محتوى كل واحدة من الوضعیات المالیة التي ینبغي أن تقدمها للمؤسسات وتقدیمها طبقا لذلك  -
 المقترح وفق المعاییر الدولیة؛

عة لنفس سلطة اإلجبار على تقدیم الحسابات الموحدة والحسابات المشتركة بالنسبة للمؤسسات التاب -
 القرار؛

التكفل بالقواعد العصریة المتعلقة بتنظیم المحاسبة، خاصة فیما یتعلق بمسك المحاسبة بواسطة أجهزة  -
 اإلعالم اآللي؛

 وضع نظام محاسبة مبسط، یرتكز على محاسبة خزینة بالنسبة للمؤسسات المصغرة والتجار الصغار؛ -

الوطني للمحاسبة الذي سیسمح من اآلن فصاعدا، بتغطیة كل توسیع مجال التطبیق، مقارنة بالمخطط  -
  . المؤسسات التي ستنتج حسابات مهما كان قطاع نشاطها وحجمها

نظرا لقصور المخطط الوطني للمحاسبة  )SCF(أسباب تبني الجزائر للنظام المحاسبي المالي : ثالثا
السلطات العمومیة بالتفكیر في إصالح  قامت واالنتقادات الموجهة إلیه من طرف المهنیین واالكادمیین

عادة بناء نظام محاسبي  جدید أطلق علیه اسم  ، یأخذ بعین "النظام المحاسبي المالي" هذا المخطط وإ

                                                
  .04: ، ص02: ، العدد2007الجریدة الرسمیة للمداوالت، الدورة الخریفیة،  1
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االعتبار التغیرات الحاصلة في المجال المحاسبي والمالي على مستوى العالم، ویتوافق مع معاییر 
السباب التي كانت وراء تبني السلطات الجزائریة لتبني النظام المحاسبة الدولیة، وفیما یلي سنورد أهم ا

  :1المحاسبي المالي والتي تنقسم إلى أسباب خارجیة وأسباب داخلیة
  : األسباب الخارجیة -1
یعتبر تبني النظام المحاسبي المالي استجابة لمتطلبات التوجه نحو اقتصاد السوق، الشراكة مع االتحاد -

 إلى المنظمة العالمیة للتجارة؛األوروبي واالنضمام 

ظهرت في عدة بلدان، احتیاجات إضافیة في التمویل في القطاع الخاص وذلك بعد تحول مهمة الدولة  -
 من راعیة لهذا القطاع إلى مشرفة علیه؛  

عند البحث عن موارد مالیة جدیدة، أصبحت المؤسسة ال تقتصر على األسواق المحلیة فقط، بل  -
 لى األسواق المالیة العالمیة؛أصبحت تلجا إ

یتطلب تطور المؤسسات احتیاجات معتبرة من الموارد المالیة في إطار االقتصاد العالمي الذي ال  -
 یعترف بالحدود الجمركیة؛ 

یشترط عند طلب االستفادة من أیة خدمة كانت من األسواق المالیة الدولیة االمتثال بالمعاییر  -
 المحاسبیة الدولیة؛

تلزم االنفتاح االقتصادي استعمال معلومات صحیحة وموثوقة وموحدة ومعدة وفق معاییر المحاسبة یس -
الدولیة، وذلك تسهیال لنقل المعلومات االقتصادیة وعملیات التجمیع المحاسبي للمؤسسات المتعددة 

 .الجنسیة

  :األسباب الداخلیة -2
 ن طرف فعال إلى دور منظم؛تحول دور الدولة في المیدان االقتصادي والتجاري م -

 ؛)اقتصاد السوق( أصبح المخطط الوطني للمحاسبة ال یتماشى مع النظام االقتصادي الجدید  -

 أصبحت النظرة القانونیة للمخطط المحاسبي الوطني تطغى على النظرة االقتصادیة؛ -

بحیث تم وصفه بأنه نظام یستجیب المخطط الوطني للمحاسبة بالدرجة األولى إلى المستلزمات الجبائیة  -
 مؤسس لتحدید الضریبة؛ 

بحثا على أكثر ضمانات عند وقوعها المحتمل في اإلفالس، أصبحت المؤسسات من خالل تطبیق  -
 المخطط الوطني للمحاسبة تستعمل مبدأ الحیطة والحذر بصفة مبالغ فیها عوضا لمبدأ الصورة الوفیة؛

المفاهیمي الذي من شأنه أن یقلل من البدائل المقدمة من  یفتقر المخطط الوطني للمحاسبة لإلطار -
  . طرف المهنیین عند تقدیمهم لحلول تخص نفس اإلشكالیة أو التساؤل

  

                                                
  .11، 10: ، ص ص2010ء الزرقاء، ، الصفحامحاسبة المؤسسة والجبایة وفق النظام المحاسبي الماليجمال لعشیشي،  1
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  لنظام المحاسبي المالياإلطار المفاهیمي ل: المطلب الثاني
نة حسابات یتضمن النظام المحاسبي المالي إطارا تصوریا للمحاسبة المالیة، ومعاییر محاسبیة ومدو     

تسمح بإعداد قوائم مالیة على أساس المبادئ العامة المعترف بها، ویعتبر هذا اإلطار من بین المفاهیم 
الجدیدة التي جاء بها النظام المحاسبي المالي، ویعتبر من اإلضافات الهامة بالمقارنة مع المخطط 

اعد التي تشكل أساس إعداد القوائم ، یبرز المفاهیم ویحدد المبادئ والقو 1975الوطني للمحاسبة لسنة 
المالیة، ویكون بذلك قاعدة هامة تعتمد علیها المحاسبة، التي تخضع لتنظیم شامل یسمح بتوضیح كل 

  .  األمور المتعلقة بمسك المحاسبة، وأخذ الحسابات وتسجیل العملیات فیها
لتي تشكل أساس إعداد القوائم یعرف اإلطار التصوري مختلف المفاهیم ا التصورياإلطار  :الفرع األول

المالیة، بحیث یوضح الفرضیات والمبادئ المحاسبیة التي یتعین التقید بها، ویعطي التعاریف لعناصر 
القوائم المالیة المتمثلة في األصول، الخصوم، رؤوس األموال الخاصة، النواتج واألعباء، إضافة إلى 

د مجال التطبیق، ویمكن إبراز أهمیة هذا اإلطار في توضیح الخصائص النوعیة للقوائم المالیة وتحدی
  :1العناصر التالیة

  یشكل مرجعا لوضع معاییر محاسبیة جدیدة؛ -
یسهل تفسیر المعاییر المحاسبیة، وفهم العملیات أو األحداث غیر المنصوص علیها بوضوح في  -

  . التنظیم المحاسبي
بي المالي على كل شخص طبیعي ومعنوي ملزم یطبق النظام المحاس التعریف ومجال التطبیق :أوال

بموجب نص قانوني أو تنظیمي بمسك المحاسبة، ویستثنى في هذا المجال األشخاص المعنویین 
  : 2الخاضعین لقواعد المحاسبة العمومیة،  ومنه یلتزم بمسك المحاسبة كل من

  الشركات الخاضعة ألحكام القانون التجاري؛ -
  التعاونیات؛ -
الطبیعیین أو المعنویین المنتجین للسلع والخدمات التجاریة وغیر التجاریة، إذا كانوا األشخاص  -

  یمارسون نشاطات اقتصادیة مبنیة على عملیات متكررة؛
  .كل األشخاص الطبیعیین أو المعنویین الخاضعین لذلك بموجب نص قانوني أو تنظیمي -
ا وعدد مستخدمیها ونشاطها الحد المعین أن ویمكن للمؤسسات الصغیرة التي ال یتعدى رقم أعماله -

  . تمسك محاسبة مالیة مبسطة
یحتوي اإلطار التصوري للنظام المحاسبي المالي على فرضیات محاسبیة الفرضیات المحاسبیة : ثانیا

  :3أساسیة، یمكن أن نستعرضها فیما یلي
                                                

  .02: ، المادةمرجع سبق ذكره،  2008ماي  26: ، المؤرخ في0- 156 8المرسوم التنفیذي رقم  1
  .5 -4 -2: ، الموادمرجع سبق ذكره، 2007نوفمبر  25: المؤرخ في ،07 -11القانون رقم  2
  .07 - 06: ، المادتینمرجع سبق ذكره، 156 -08م لتنفیذي رقالمرسوم ا 3
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واألحداث محاسبیا وقت  حسب هذا الفرض یتم تسجیل أثر التعامالت )التعهد(محاسبة االلتزام  -1
حدوثها ولیس عند إتمام عملیة الدفع أو استالم النقدیة المقابلة لها، أي عند استحقاقها بصرف النظر عن 
تحصیلها أو تسدیدها، بحیث تسجل في المستندات المحاسبیة وتقدم في القوائم المالیة للدورات التي ترتبط 

  .بها هذه األحداث
رض بان ال تكون للمؤسسة عند إعداد قوائمها المالیة أي رغبة أو ضرورة یفت استمراریة النشاط -2

ذا توفرت هذه الرغبة أو الضرورة فان المؤسسة تعد قوائمها  إلنهاء أنشطتها أو التقلیص من حجمها، وإ
   .المالیة بطریقة مختلفة ینبغي اإلشارة إلیها في الملحق

توضح القوائم المالیة مختلف اآلثار المالیة للتعامالت  الیةعناصر القوائم المب المفاهیم المتعلقة :ثالثا
واألحداث االقتصادیة للمؤسسة، وتعمل على تجمیعها وتوزیعها على تصنیفات یمكن حصرها في 

  :مجموعتین أساسیتین هما
لعناصر المرتبطة بالوضعیة المالیة من خالل المیزانیة وتتمثل في األصول، الخصوم ورؤوس األموال ا -
  .لخاصةا

  .العناصر المرتبطة باألداء من خالل حساب النتائج وتتمثل في النواتج واألعباء -
الخاصة على  األموال رؤوسو یتم التركیز في تعریف عناصر األصول والخصوم : عناصر المیزانیة -1

كما الجوهر والواقع االقتصادي ولیس على الشكل القانوني، ویعرف اإلطار التصوري األصول والخصوم 
  :یلي

هي عبارة عن موارد مراقبة من طرف المؤسسة ناتجة عن أحداث ماضیة، وینظر منها  :األصول -أ
  : 1تحقیق مزایا اقتصادیة مستقبلیة، وتتكون األصول من

  :وتحتوي على :األصول الجاریة -
  لعادیة؛، في إطار دورة االستغالل ا)بیعها أو استهالكها(األصول التي تتوقع المؤسسة تحقیقها * 
األصول التي تتم حیازتها أساسا ألغراض المبادالت التجاریة أو لمدة قصیرة ویتوقع للمؤسسة تحقیقها * 

  شهرا؛ 12خالل 
  .السیولة أو شبه السیولة التي ال یخضع استعمالها لقیود* 
  :وتحتوي على :األصول غیر الجاریة -

األصول الثابتة : اجات أنشطة المؤسسة مثلاألصول المعدة الستعمالها بصفة مستمرة لتغطیة احتی* 
  .المادیة أو المعنویة

األصول التي تتم حیازتها لغرض توظیفها على المدى الطویل أو غیر المعدة الن یتم تحقیقها خالل * 
  .شهرا ابتداء من تاریخ اإلقفال 12

                                                
1 Philipe TOURON, Comptabilité en IFRS, Edition d’organisation, paris, 2004, P : 09. 
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ة، یتم الوفاء بها مقابل تشمل االلتزامات الحالیة والناتجة عن األحداث االقتصادیة الماضی :الخصوم -ب
  .النقصان في الموارد، وینظر منها الحصول على منافع اقتصادیة

  .1هي الحصة المتبقیة من أصول المؤسسة بعد طرح خصومها: األموال الخاصة
النتائج المكونة لحساب النتائج تتمثل في اإلیرادات واألعباء، والتي عرفها : عناصر حسابات النتائج -2

  : وري كما یلياإلطار التص
تتمثل اإلیرادات في زیادة المنافع االقتصادیة أثناء الدورة االقتصادیة في إطار زیادة  :اإلیرادات - أ

  .األصول أو النقصان في عناصر الخصوم
تمثل األعباء انخفاض في المنافع االقتصادیة أثناء الدورة المحاسبیة في إطار نقصان : األعباء -ب

  .وماألصول أو زیادة الخص
  :مجموعة من األقسام، وهي باختصار كما یلي) 156-08(من المرسوم التنفیذي ) 30(كما حددت المادة 

التثبیتات، وتشمل جمیع الممتلكات والقیم الدائمة التي حازت علیها المؤسسة، أو انشاتها، : القسم األول
  ؛ )مادیة، والتثبیتات المعنویةالتثبیتات ال(ویفرق النظام المحاسبي المالي بین نوعین من التثبیتات 

  سندات وحسابات دائنة؛) تثبیتات مالیة(أصول مالیة غیر جاریة  :القسم الثاني
المخزونات والمنتجات قید التنفیذ وتشمل جمیع الممتلكات التي اشترتها المؤسسة أو أنتجتها  :القسم الثالث

  ؛یع أو االستغاللبغرض إعادة بیعها أو توریدها أو استهالكها في عملیة التصن
اإلعانات العمومیة هي عملیات تحویل موارد طبیعیة مخصصة لتعویض : اإلعانات :القسم الرابع

  التكالیف التي تحملها المستفید، وتعالج اإلعانات كإیرادات؛
وهي عبارة عن مخصصات یكون تاریخ استحقاقها ومبلغها : مؤونات المخاطر واألعباء :القسم الخامس

  ؛ غیر مؤكدین
والتي تقیم بقیمتها السوقیة منقوصا منها تكلفة : القروض والخصوم المالیة األخرى :القسم السادس
  الحصول علیها؛
یتم تطبیق أساس االستحقاق في االعتراف باألعباء : تقییم األعباء والمنتجات المالیة: القسم السابع

  لفوائد خاللها؛والمنتجات المالیة، حیث تسجل في السنة المالیة التي نجمت ا
ویعالج العملیات التي تتم بصورة : العملیات المنجزة بصورة مشتركة أو لحساب الغیر: القسم الثامن

مشتركة في إطار اتفاق تعاقدي یتفق فیه طرفان أو أكثر على ممارسة نشاط اقتصادي تحت المراقبة 
  المشتركة؛ 

   تجمیع الكیانات –اإلدماج  :القسم التاسع
  ، وهي أي عقد یستغرق مدة تنفیذه أكثر من سنة مالیة؛ العقود طویلة األجل :رالقسم العاش

                                                
1 Philipe TOURON, Op-cit, P : 10.  
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وهو نوع من الضرائب یظهر عند اختالف النتیجة المحاسبیة مع : الضرائب المؤجلة :القسم الحادي عشر
النتیجة الجبائیة، والفرق في الضریبة المحسوب على النتیجتین یسجل إما ضرائب مؤجلة على األصول أو 

  ضرائب مؤجلة على الخصوم؛ 
وهو نوع خاص من عقود اإلیجار ، بحیث یقوم من خالله : عقد اإلیجار التمویلي :القسم الثاني عشر

المستأجر بمعالجة األصل محل اإلیجار التمویلي وكأنه ملكه، ویقوم المؤجر بمعالجته على أساس انه 
  متنازل عنه؛

وتتمثل في المعاش وتكمیالت التقاعد وتعویضات : لمستخدمیناالمتیازات الممنوحة ل :القسم الثالث عشر
  مقدمة بسبب االنصراف إلى التقاعد؛

وتشمل جمیع العملیات التي تتم بالعملة : العملیات المنجزة بالعمالت األجنبیة: القسم الرابع عشر
  ة؛األجنبیة، وكذا ترجمة القوائم المالیة المعدة بالعملة األجنبیة إلى العملة الوطنی

حیث تسجل : تغیر التقدیرات أو الطرق المحاسبیة وتصحیحات األخطاء والنسیان: القسم الخامس عشر
  هذه الفروقات بعد خضوعها للضریبة في البند التابع لجدول حساب النتیجة؛

وهي الكیانات التي حجم نشاطها وعدد عمالها : الحالة الخاصة بالكیانات الصغیرة: القسم السادس عشر
   .جاوز حد معین، یمكنها مسك محاسبة مبسطةال یت

في هذا الجانب لم یأتي النظام المحاسبي المالي بالشيء الجدید، ألنه  التنظیم المحاسبي: الفرع الثاني
أشار إلى أمور تقنیة وعملیة متعارف علیها ومعمول بها في المخطط الوطني للمحاسبة، فنجد أن النظام 

  :1مؤسسات الخاضعة لهذا النظام مراعات واحترام القواعد التالیةالمحاسبي المالي أوجب على ال
 تمسك المحاسبة بالعملة الوطنیة المتمثلة في الدینار الجزائري؛ -

تحول العملیات المدونة بالعملة األجنبیة إلى العملة الوطنیة حسب الشروط والكیفیات المحددة في  -
 المعاییر المحاسبیة؛

سسة محل جرد من حیث الكم والقیمة مرة في السنة على األقل، على أساس تكون أصول وخصوم المؤ  -
حصاء للوثائق الثبوتیة؛  فحص مادي وإ

 وبدون مقاصة؛" القید المزدوج " تحرر الكتابات المحاسبیة حس مبدأ  -

 یحدد كل تسجیل محاسبي مصدر كل معلومة ومضمونها، وكذا مرجع الوثیقة الثبوتیة التي یستند إلیها؛ -

تستند كل كتابة محاسبیة على وثیقة ثبوتیة مؤرخة ومثبتة على ورقة أو أي دعامة تضمن المصداقیة،  -
مكانیة إعادة محتواها على األوراق؛  الحفظ وإ

یجب القیام بإجراء قفل موجه إلى تجمید التسلسل الزمني وضمان عدم المساس بالتسجیالت، كما  -
 . في دفتر الیومیة، دفتر األستاذ ودفتر الجرد تمسك المؤسسات دفاتر محاسبیة متمثلة

                                                
  .24 -12: ، المادتینمرجع سبق ذكره ،2007نوفمبر  25: المؤرخ في ،07 -11القانون رقم 1 
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یرقم رئیس المحكمة مقر المؤسسة ویؤشر على دفتر الیومیة ودفتر الجرد، ویجب أن تكون الدفاتر  -
 المحاسبیة المرقمة والمؤشر علیها بدون ترك بیاض أو تغییر من أي نوع كان أو نقل إلى الهامش؛

سنوات ابتداءا من تاریخ إقفال كل سنة مالیة ) 10(تیة لمدة عشر تلتزم المؤسسة بحفظ الوثائق الثبو  -
 محاسبیة؛

  .تمسك المحاسبة یدویا أو عن طري اإلعالم اآللي -
  بین قابلیة الممارسة وصعوبات التطبیق  النظام المحاسبي المالي: المطلب الثالث

الجزائریة إجراء تغییرات جذریة إن تطبیق النظام المحاسبي المالي في الجزائر یفرض على المؤسسات     
على نظامها المحاسبي من خالل إدراج مبادئ وقواعد النظام المحاسبي المالي، والقیام بالترتیبات 
واإلجراءات الالزمة الستیعابه، كما یرتقب أن تنجر عنه بعض اآلثار على المؤسسات الجزائریة، كما 

لتتماشى مع المتطلبات الجدیدة، كالنظام الجبائي الذي یستوجب تكییف بعض القوانین واألنظمة القانونیة 
  .یرتبط ارتباطا وثیقا بالمحاسبة

تشكل متطلبات تطبیق الجانب العملي من اجل متطلبات تطبیق النظام المحاسبي المالي : الفرع األول
لبات التطبیق تحقیق الهدف من اندماج البیئة المحاسبیة المحلیة بالبیئة المحاسبیة الدولیة، ویقصد بمتط

هو ما ینبغي على المنظمات المهنیة والهیئات المهتمة بالمحاسبة والمؤسسات والجامعات ومراكز التكوین 
المهني وغیرها أن تقوم به من اجل تطبیق النظام المحاسبي المالي وما یرتبط به بشكل سلیم، وعلیه فإن 

  :یلي متطلبات التطبیق تتمثل أساسا فیما
بالرغم من أن أي شخص قد تتوفر فیه الكفاءة في مجاالت عدیدة إال انه   لعلمي والعمليالتأهیل ا: أوال

 فبعدال یستطیع مقابلة احتیاجات المحاسبة والمراجعة دون التعلیم الكافي والخبرة العمیقة في هذا المجال، 
بداء رأي فني موثوق فیه، وتعتمد علیه أطراف أخرى لها  تمكنه من انجاز األعمال المحاسبیة بتمیز وإ

   1مصالح بالمؤسسة في اتخاذ قرارات تشغیلیة واستثماریة هامة
وبما أن المحاسب هو المعني بالدرجة األولى بتطبیق النظام المحاسبي المالي لذلك ال بد من تأهیله     

تغیر علمیا وعملیا لیكون قادرا على تطبیق النظام المحاسبي المالي بشكله الصحیح، في عالم سریع ال
البنوك، : ویدار العمل فیه الكترونیا، فالمحاسب الیوم أصبح مطالب بمهارات واسعة في میادین معینة مثل

مؤسسات التامین وصنادیق التقاعد ومصالح الضرائب وتكنولوجیا المعلومات، فأرباب العمل یریدون من 
ویقدموا النصح  امنتجین وأن یفسرو  او المحاسبین امتالك القدرة التفكیریة الالزمة للعمل، ویریدون أن یكون

ولیس فقط االقتصار على تقدیم المعلومة، واغلب المحاسبین في الجزائر ال تتوفر لدیهم الكفاءة والمهارة 

                                                
نتاج ترشید أداء المراجعین حكیمة مناعي، ، أحمد لعماري 1 والمحاسبین الجزائریین للتقلیل من مخاطر االنحراف في توصیل وإ

  . 06: ، ص2010، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة باتنة، الجزائر، 45: ، العددالمعلومات المحاسبیة
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المطلوبة ولیس لدیهم أي درایة بهذا النظام، فضال على أن یفهموه ویطبقوه تطبیقا سلیما، وهذا بالطبع 
  : یحتاج إلى ما یلي

ت تكوینیة وورشات عمل للمحاسبین ومراجعي الحسابات في هذا المجال، والتي یشارك فیها عقد دورا -
مختصین أكادمیین ومهنیین في مجال المحاسبة والمراجعة، وال بد من اإلشارة للدور الذي یقوم به 

، إال المصف الوطني للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات المعتمدین في عقد دورات تدریبیة أكادیمیة
 أنها قلیلة وال تتناول الموضوع؛

تضمین النظام المحاسبي المالي في المسار التكویني للمحاسبین ومحافظي الحسابات المعتمدین من  -
 طرف المصف الوطني للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات المعتمدین 

لجامعات والمعاهد لكي تتضمن تطویر مناهج كلیات العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر في ا -
 .تدریس محتوى النظام المحاسبي المالي وخاصة لطلبة المحاسبة والتدقیق المحاسبي

یحتاج تطبیق النظام المحاسبي  األنظمة والقوانین التي تفرض تطبیق النظام المحاسبي المالي: ثانیا
  :فیما یلي ن بتطبیقه، وتتلخصلقانو المالي إلى أسس قانونیة تستند إلیها المؤسسات التي یلزمها ا

إن المخطط الوطني للمحاسبة تم إعداده لیستجیب ألهداف : تحدیث األطر التشریعیة والجبائیة -1
ومتطلبات االقتصاد المخطط وال سیما اإلدارة الجبائیة، وبالتالي فان األطر الموروثة عن هذا النظام یجب 

للمؤسسة، إذ نجد أن اإلطار التشریعي الخاص باالقتصاد تكییفها وتحدیثها، وهذا تحدیا جدیدا بالنسبة 
والجبایة مدونا في كل من القانون التجاري، القانون العام للضرائب والرسوم المماثلة، قوانین المالیة 
والقوانین التنظیمیة، حیث یجب أن یبدأ العمل بدراسة اآلثار المترتبة في مختلف فروع القانون الجزائري 

 :1ظام المحاسبي المالي السیما فیما یليمن تطبیق الن

التباعد الملحوظ بین القانون الذي یعبر عن الطبیعة القانونیة للعملیات وقواعد النظام المحاسبي المالي  -
الذي یشیر إلى المضمون االقتصادي للعملیات، باإلضافة إلى العمل على التوفیق بین المعالجة القانونیة 

 .حاسبیة لیزید من فعالیة استخدام المحاسبة كوسیلة إلثبات المعامالتللمعاملة والمعالجة الم

اإلطار المفاهیمي للمعاییر المحاسبیة الدولیة  الذي یختلف اختالفا كبیرا عن المبادئ المحاسبیة  -
الجزائریة والبعید عن النظرة التشریعیة الجزائریة، ومثال ذلك هیمنة قاعدة تغلیب الواقع االقتصادي عن 

لشكل القانوني، وعلیه فان إدخال التعدیالت على النظام المحاسبي وضمان الطریق الصحیح إلكتمال ا
المشروع یتطلب إعادة النظر وتنقیح القانون التجاري، والذي سیكون له أثرا  واضحا على سیر عمل 

ح حسب المؤسسات وتنظیم األنشطة الخاصة بها، كما أن العمل على التماشي مع متطلبات اإلفصا
النظام المحاسبي المالي یستوجب على المؤسسات أن تقدم في الملحق معلومات متعلقة بالتقارب بین 

                                                
، الملتقى الدولي لتطبیقالمعاییر المحاسبیة الدولیة والبیئة الجزائریة، مقومات ومتطلبات امزیاني نور الدین، فروم محمد الصالح،  1

 - 17: األول حول النظام المحاسبي المالي الجدید، معهد العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، المركز الجامعي بالوادي یومي
  .11: ، ص2010جانفي  18
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النتیجة المحاسبیة واألعباء الجبائیة الواردة في جدول حساب النتیجة، وهذا یتطلب تحدید المعالجات 
صر التي تؤدي إلى االختالف في الالزمة عند المرور من النتیجة المحاسبیة إلى النتیجة الجبائیة، والعنا

التقییم لتحدید النتیجة بین المعاییر المحاسبیة والقواعد الجبائیة، والتي تمیل عموما إلى التركیز على 
  :       1النقاط التالیة

تقنیات االهتالك وتدهور األصول أو معاینة االنخفاض في القیمة، باعتبار أن النظام المحاسبي المالي * 
 ال اقتصادیا مالیا؛ینتهج مدخ

التسجیل المحاسبي لعقد اإلیجار التمویلي، تقیم بعض األصول والخصوم على أساس القیمة العادلة في * 
 تاریخ الحیازة؛

المعالجة المحاسبیة للضرائب وال سیما الضرائب المؤجلة، حیث یمكن حدوث انحراف بین تاریخ األخذ * 
 لضریبة؛بهذه األعباء لتحدید النتیجة الخاضعة ل

فائض القیمة في األجل الطویل والناتج عن التنازل على أصول أو أي عملیات استثنائیة، كتعویض * 
نزع الملكیة، اإلیرادات أو األعباء المحسوبة في النتیجة المحاسبیة لكن ال یأخذها النظام المحاسبي بعین 

 االعتبار، وأي نفقات وأعباء غیر مبررة من طرف مصلحة الضرائب؛

العملیات غیر المسجلة في النتیجة المحاسبیة لكن تؤخذ بعین االعتبار عند تحدید الوعاء الخاضع  *
  .  للضریبة

لسوق األوراق المالیة على  ینبغي أن ینص القانون المنظمالقانون المنظم لسوق األوراق المالیة  -2
عداد وجوب التزام المؤسسات الخاضعة لهیئة مراقبة سوق األوراق المالیة ب معاییر المحاسبة الدولیة وإ

خاصة إذا كان تطبیق  ،...)سوریا، األردن(قوائمها المالیة المنشورة، كما حصل في بعض البلدان العربیة 
 المعاییر المحاسبیة الدولیة غیر معمم على كل المؤسسات بالنسبة للجزائر

انین المحددة لإلطار النظري ینبغي أن تنص القو : القوانین والنصوص المنظمة للعمل المحاسبي -3
للمحاسبة في أي بلد یرید تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة على أن هذا اإلطار النظري یتوافق مع ما هو 
مقرر حسب هذه المعاییر، ومن ثم یصبح تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة ممكن من الناحیة العملیة 

، فما هي إال )النصوص التنظیمیة(ت والیات عملها لوجود مرجعیة نظریة معلومة، وأما مدونة الحسابا
نوفمبر  25الصادر بتاریخ  11 -07تطبیق لهذه المعاییر بالنسبة للجزائر والمتمثلة أساسا في القانون رقم 

 .المتضمن النظام المحاسبي المالي الن مضمونه یتطابق مع معاییر المحاسبة الدولیة 2007

  

                                                
، مجلة )IAS/ IFRS(لیة خیار الجزائر بالتكیف مع متطلبات اإلفصاح وفق معاییر المحاسبة الدو ، سفیرمحمد زغدار أحمد،  1

  .87 -86: ، ص ص2009، 07: ورقلة، الجزائر، العددجامعة الباحث، 
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هناك عدة أسباب ومبررات دفعت بالسلطات ظام المحاسبي المالي دوافع تطبیق الن: الفرع الثاني
  :1نوردها فیما یليوالتي س، بي الماليالجزائریة لتبني النظام المحاس

تسهیل مختلف المعامالت المالیة والمحاسبیة بین المؤسسات االقتصادیة الوطنیة والمؤسسات في الدول  -
لي مستوحى من المعاییر المحاسبیة الدولیة الذي هو نظام دولي األجنبیة باعتبار أن النظام المحاسبي الما
 یالئم كل الكیانات الدولیة التي تخضع له؛

 ترقیة النظام المحاسبي المالي لیتوافق مع األنظمة المحاسبیة الدولیة؛ -

 االستفادة من تجربة الدول المتطورة في تطبیق هذا النظام؛ -

األجنبي أمال في جلبه إلى الجزائر من خالل تجنیبه مشاكل اختالف تسهیل العمل المحاسبي للمستثمر  -
 الطرق المحاسبیة؛

 تعزیز مكانة وثقة الجزائر لدى المنظمات المالیة والتجاریة العالمیة؛ -

 محاولة جعل القوائم المالیة وثائق دولیة تتناسب مع مختلف الكیانات األجنبیة؛ -

كس صورة صادقة عن الوضعیة المالیة للمؤسسات االقتصادیة التمكن من إعداد معلومات دقیقة تع -
 الجزائریة؛

تجنب بعض النقائص والثغرات التي خلفها المخطط الوطني للمحاسبة الذي یتالءم مع النظام  -
 االقتصادي الموجه ولیس اقتصاد السوق؛

  . لزمنتعزیز قابلیة المقارنة بین المؤسسات االقتصادیة وبین المؤسسة نفسها عبر ا -
تواجه عملیة تطبیق النظام المحاسبي المالي عدة ات تطبیق النظام المحاسبي المالي تحدی: الفرع الثالث

  : تحدیات وصعوبات نوجزها فیما یلي
والتي وضعت أساسا على  النظام المحاسبي المالي مستوحى من المعاییر المحاسبیة الدولیة -1

لف كثیرا عن خصائص البیئة االقتصادیة الجزائریة، ومن خصائص اقتصاد الدول المتقدمة والتي تخت
 :2ضمنها

وهو ضعیف نظرا لحاجة الجزائر لمعدالت عالیة للنهوض  2010سنة  %3.3االقتصادي معدل النمو  -
 إلى مصاف الدول المتقدمة؛

وهو أقل من  %35.14: بـــ 2010درجة االنفتاح االقتصادي خارج المحروقات والتي قدرت سنة  -
لمتوسط وهذا ما یعكس عدم انفتاح االقتصاد الجزائري مما یؤثر على طبیعة المعلومات المالیة التي ا

 یوفرها النظام المحاسبي المالي 

                                                
  ،  289: ص ،مرجع سبق ذكرهعاشور كتوش،  1
، أطروحة دكتوراه في علوم التسییر، المعاییر المحاسبیة الدولیة والبیئة الجزائریة متطلبات التوافق والتطبیقحمزة العرابي،  2

  .138 -137: ، ص ص2013ظمات، جامعة بومرداس، إدارة المن: تخصص
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وهو ارتفاع : بـــ 2001مقارنة بسنة  %36.23: بـــ 2010معدل التضخم المرتفع والذي یقدر في سنة  -
بي المالي والذي یهدف إلى تقدیم معلومات ذات مصداقیة كبیر یؤثر على التطبیق السلیم للنظام المحاس

 ومالئمة التخاذ القرارات االقتصادیة؛

یرتبط اإلفصاح بالدرجة األولى بالشركات المدرجة في البورصة، فهذه : عدم وجود سوق مالي نشط -
ه التحفیزات في وتتمثل هذالشركات لها محفزات تجعلها تجتهد لتقدیم كل المعلومات التي ترى فیها فائدة 

 رغبة الشركات في جذب المستثمرین ورفع حجم التداول على أسهمها، وهذا األمر غیر متوفر في الجزائر؛

سیطرة المصارف العمومیة على خارطة القطاع المصرفي الجزائري وضعف أدائها مما ال یتالءم مع  -
 .متطلبات التطبیق السلیم للمعاییر المحاسبیة الدولیة

على الرغم من  المحاسبي المالي النظامن المؤسسات الجزائریة لتطبیق تعداد الكثیر مضعف اس -2
العدید من الدورات التي عقدت في هذا الشأن، إال انه مازالت أنظمة المعلومات غیر فعالة والموارد 

سبیة البشریة غیر مهیأة ومؤهلة لتطبیق النظام المحاسبي المالي المستمد أساسا من المعاییر المحا
  .1الدولیة

عدم ترابط تبني النظام المحاسبي المالي بإجراءات تعدیل القانون التجاري من جهة والنظام  -3
دراج  الضریبي من جهة أخرى فإذا أخذنا كمثال على ذلك تسجیل قرض اإلیجار في األصول وإ

م، فان القانون االهتالكات المتعلقة باألصل المستأجر ضمن أعباء الدورة كما نص علیه هذا النظا
الضریبي الحالي یسمح للمؤسسات بإدراج االهتالكات التي تعود ألصول تملكها فقط، كما إن القانون 

من رأس مالها االجتماعي غیر النظام  %75التجاري الحالي ینص على تصفیة المؤسسة إذا فقدت نسبة 
صول والخصوم وهذا الفرق یتغیر المحاسبي المالي یعتبره عنصرا هامشیا فهو عبارة عن الفرق بیت األ

من وقت آلخر، فاألهم أن ال تقع المؤسسة في خطر العجز عن التسدید وبإمكانها مزاولة نشاطها بشكل 
 .2عادي ولو استهلكت رأس مالها االجتماعي

فما زالت أغلب المقررات : بطء في تطویر مضامین التعلیم المحاسبي في الجامعات ومعاهد التكوین -4
بیة المدرسة في الجامعات ومعاهد التكوین لم تتغیر وطرق التدریس یغلب علیها تعلیم المحاسبة المحاس

على طریقة القواعد والتي تقوي االستذكار على حساب اإلبداع، وهذا راجع أساسا إلى غیاب الوعي 
 .3المحاسبي، وشیوع النظرة الضیقة إلى المحاسبة على أنها تقنیة ولیست علما قائما بذاته

                                                
النظام المحاسبي الجزائري الجدید بین االستجابة لمتطلبات تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة وتحدیات البیئة نور الدین مزیاني،  1

 28 -27: األردن، یوميالتطبیقیة،  ، الملتقى الدولي حول إدارة منظمات األعمال والتحدیات العالمیة المعاصرة،جامعة العلومالجزائریة
  .22: ، ص2009افریل 

  .22: ، صالمرجع السابق 2
  .23: ، صالمرجع السابق 3
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إلعادة تاهیل  :األعباء اإلضافیة التي تتحملها المؤسسات في حالة تغییر الطرق المحاسبیة -5
محاسبیها تقوم المؤسسات بدفع مبالغ كبیرة قصد تكوینهم بما یتالءم مع المتطلبات الجدیدة للنظام 

 .المحاسبي المالي

هذه القیمة یتم في ظل المنافسة إن تحدید  صعوبة تحدید القیمة العادلة لألصول غیر المتداولة -6
العادیة وحیازة البائع والمشتري على المعلومات الكافیة، وهذا ما ال یتطابق مع حال بعض أسواق األصول 
الثابتة المادیة في الجزائر مثل سوق العقارات الذي یعمل في ظل منافسة احتكاریة یتحكم البائعون 

 .1للعقارات في قیمتها السوقیة

لیمكن الشریحة العاملة في ق النظام المحاسبي المالي یحتاج إلى تاطیر ذوي خبرة عالیة إن تطبی -7
باإلضافة إلى هذا وجوب  المجال المحاسبي من كم معرفي وتقنیات حدیثة للتطبیق المیداني لهذا النظام

  تكوین العدد الكافي للمؤطرین بحیث یمكن في ظرف سنة أو سنتین من تغطیة كل الوطن، بل كل
  .2القطاعات خاصة قطاع التربیة والتكوین، من تربیة وطنیة، تكوین مهني وقطاع التعلیم العالي

: ضعف المؤسسات المالیة التي تعتبر عنصرا فعاال  في تحریك العمل بالنظام المحاسبي  المالي -8
رى سواء على یأتي مبتغاه إال من خالل إصالحات لقطاعات متعددة أخ ال النظام المحاسبي المالي إن

     .3الصعید القانوني أو من حیث تكوین الموارد البشریة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  23: ، صالمرجع السابق 1
، الملتقى الدولي حول إدارة منظمات األعمال المعاییر المحاسبیة الدولیة والبیئة الجزائریة متطلبات التطبیقبشیر بن عیشي،  2

  .17: ، ص2009افریل  28 -27: ردن،  یوميمیة المعاصرة، جامعة العلوم التطبیقیة، األوالتحدیات العال
  .17: ، صالمرجع السابق 3
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  قواعد التسجیل المحاسبي والتقییم :الرابعالمبحث 
تتشكل قواعد التسجیل المحاسبي والتقییم في النظام المحاسبي المالي، من مبادئ وقواعد عامة     

تحتوي علیها القوائم المالیة المتمثلة في األصول، ة، ینبغي تطبیقها على العناصر التي خاصوقواعد 
الخصوم، األعباء والنواتج، بحیث ینتج عن تطبیق هذه القواعد توفیر معلومات تعكس الواقع االقتصادي 
لألحداث والتعامالت التي تقوم بها المؤسسة خالل الدورة، بما یفید مستعملو هذه المعلومات في عملیة 

  .اتخاذ القرارات
  المبادئ والقواعد العامة للتسجیل المحاسبي والتقییم: ب األولالمطل
، ویمكن التطرق تتمثل في المبادئ األساسیة للتسجیل المحاسبي وقواعد والتقییم لعناصر القوائم المالیة    

  :إلیها فیما یلي
   1شروط تسجیل األصول، الخصوم، اإلیرادات واألعباء: الفرع األول

  :صول، الخصوم، اإلیرادات واألعباء، عندمایتم التسجیل في األ -
  من المحتمل أن تعود هذه العناصر بمنفعة اقتصادیة مستقبلیة على المؤسسة؛*  
  إذا كانت تكلفة األصل من الممكن تقییمها بصورة صادقة؛* 
 یجب أن تكون منتجات األنشطة العادیة المتأتیة من بیع سلع أو ممتلكات مدرجة في الحسابات عندا -

  :تتوفر الشروط التالیة
أن تكون المؤسسة قد حولت إلى المشتري كل المخاطر والمنافع الهامة ذات الصلة بملكیة السلع * 

  .والممتلكات
  .أن یكون باإلمكان تقییم مبلغ منتجات األنشطة العادیة بصورة موثوقة* 
  متعلقة بالصفقة بشكل موثوق؛أن یكون باإلمكان تقییم التكالیف المستحقة أو المطلوب استحقاقها ال* 
یتم تقییم المنتجات الناجمة عن مبیعات أو تقدیم خدمات وغیرها، من األنشطة العادیة بالقیمة الحقیقیة  -

  للمقابل المستلم أو المطلوب استالمه في تاریخ إبرام الصفقة؛
ر حدوثها من قبیل یترتب عن األعباء المبینة بوضوح من حیث هدفها والتي تجعل حوادث طرأت أو جا -

  االحتمال تكوین أرصدة؛
إذا افترضنا أن حادثة لها صلة سببیة مباشرة وراجحة بوضعیة قائمة في تاریخ إقفال حسابات سنة  -

مالیة معینة قد عرفت بین هذا التاریخ وتاریخ إعداد حسابات السنة المالیة المذكورة، فانه یتعین إلحاق 
  تلك الحادثة بالسنة المالیة المقفلة؛األعباء أو المنتجات المرتبطة ب

                                                
، رسالة ماجستیر االنتقال من المخطط المحاسبي إلى النظام المحاسبي المالي على ضوء المعاییر المالیة الدولیةفؤاد عبد العزیز،  1

  .159 -158: صص ، 2009بة وتدقیق، جامعة البلیدة، الجزائر، محاس: في العلوم التجاریةـ، تخصص
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یسجل أي عبئ مالي في حساب النتیجة بمجرد ما توقف نفقة ما عن إنتاج أي منفعة اقتصادیة  -
مستقبلیة، أو عندما ال تتوفر تلك النفقة المنافع االقتصادیة المستقبلیة، شروط التسجیل في حسابات 

  ن توفیر تلك الشروط؛الحصیلة باعتبارها أصال مالیا أو عندما تكف ع
  القواعد العامة للتقییم: الفرع الثاني

  تحدید المبالغ المتعلقة بتسجیل عناصر القوائم المالیة یكون عند التسجیل أو عند نهایة الدورة؛ -
طریقة العامة المستعملة في المحاسبة ترتكز على مبدأ التكلفة التاریخیة، كما أننا نلتمس أنه من  -

، أو بقیمة التحقیق أو یمكن )القیمة العادلة(إلى تقییم بعض العناصر بالقیمة الحالیة  الضروري اللجوء
  كذلك أن تقیم بالقیمة المستحدثة؛

تقییم األصول الثابتة یكون بتكلفة حیازتها، أما األصول المنتجة من طرف المؤسسة تقیم بتكلفة  -
  .إنتاجها

ریخیة للسلع والممتلكات المقیدة في أصول المیزانیة عند إدراجها تتألف التكلفة التا  التكلفة التاریخیة :أوال
في الحسابات، عقب خصم الرسوم القابلة لالسترجاع، والتخفیضات التجاریة والتنزیالت وغیر ذلك من 

  :1العناصر المماثلة والتي تشمل ما یلي
  السلع المكتسبة بمقابل، تحتسب من تكلفة الشراء؛ -
  تلمة كمساهمة عینیة، تحتسب من قیمة اإلسهام؛بالنسبة للسلع المس -
  بالنسبة للسلع المكتسبة مجانا، تحتسب من القیمة الحقیقیة في تاریخ دخولها؛ -
  األصول المكتسبة عن طریق التبدیل تقیم بالقیمة المحاسبیة لألصول المكتسبة؛ -
  نتاج؛األصول والمنتجات والخدمات المقدمة من طرف المؤسسة تقیم بتكلفة اإل -
االستخدامات المتحصل علیها بشكل مجاني، تقیم بالقیمة العادلة عند ضمها الستخدامات المؤسسة أي  -

  في ذمتها؛
كما على المؤسسة أن تظهر مؤشر یبین التدني في قیمة األصل وعلیه یتم تقدیر النسبة الممكن     

  : تحصیلها، وعلیه یتم حساب تدني قیمة األصل هذه كما یلي
 :ها أن تصرح بنقص في القیمة أو تخفیض من قیمة األصل عند التسجیل أيوعلی

  القیمة الحالیة الممكن تحصیلها –القیمة المحاسبیة الصافیة = تدني قیمة األصل الممكن تحصیلها  
  .األصول المادیة تسجل بتكلفتها مطروح منها قیمة االهتالك المتراكم وقیمة التدني في األصل

                                                
المتضمن قواعد التقییم والمحاسبة ومحتوى الكشوف ، 2008جویلیة  26: خ فيالقرار المؤر الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  1

  .4 -3 -2: ، الموادالمالیة وعرضها، ومدونة الحسابات وقواعد سیرها
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یمكن تعریفها على أنها القیمة القصوى بین سعر البیع وقیمة المنفعة، حیث أن سعر الحالیة القیمة : ثانیا
البیع هو المبلغ الممكن تحصیله عند بیع أصل معین في إطار سوق منافسة، أما قیمة المنفعة فهي 

  .مدة استعمالهالقیمة المستحدثة للتدفقات المستقبلیة المنتظر حصولها عند استعمال هذا األصل إلى نهایة 
تعتبر القیمة العادلة أفضل وسیلة لقیاس األدوات المالیة، وأن التغییرات في القیمة  القیمة العادلة :ثالثا

العادلة تمثل ربحا أو خسارة، وللقیمة العادلة اثر على االقتصاد الوطني حیث تعكس القیمة العادلة 
ن القیمة العادلة تحدد عادة في سوق مفتوح تقدیرات األسواق لألوضاع االقتصادیة السائدة، ذلك ال

ومنافس یعكس الحقائق االقتصادیة، في حین أن التكلفة التاریخیة ال تعكس سوى األوضاع االقتصادیة 
  .1االقتناء وال تعكس التغییرات في القیمة العادلة إال عند تحقیقها دعن

م لمبادلة أصل أو تسویته خصم وفق طرق إن القیمة العادلة یجب أن تتحدد في ضوء عملیة فعلیة تت    
المبادلة، بین أطراف لدیها ما یكفي من المعلومات والقبول، كل ذلك یجب أن یكون في شروط المنافسة 

القیمة العادلة بما تحتویه من مفهوم واسع، تقوم على مجموعة من المقومات، ویمكننا أن نحصرها .2التامة
  : 3في إحدى القیمتین

وتمثل القیمة التي تمكن المؤسسة من الحصول على األصل، في  :مبادلة األصل بها قیمة یمكن -1
  :حین تتعدد طرق الحصول على األصول ویمكن التعرف علیها باختصار فیما یلي

الحصول على األصل نقدا وتكون القیمة العادلة ما یدفع مقابل الحصول على األصل من نقدیة وشبه  -
  النقدیة؛

ألصل مقابل أصول أخرى سواء كانت مماثلة أو غیر مماثلة، وتكون القیمة العادلة الحصول على ا -
  لألصول الذي تم اقتناؤه مساویة للقیمة العادلة لألصل المتنازل عنه؛

إطفاء االلتزام مقابل إصدار األسهم أو أي حقوق ملكیة أخرى، وتكون القیمة العادلة لاللتزام هي القیمة  -
  أي حقوق الملكیة األخرى المصدرة؛السوقیة لألسهم أو 

أن تكون عملیة المبادلة تمت بناءا على إلزام المؤسسة، وتكون مصادر اإللزام متنوعة مثل الحاجة  -
االضطراریة للمؤسسة، وجود وكیل وحید لألصل، وبذلك ال یوجد للمؤسسة خیارا أمامها إال إجراء العملیة 

  ة؛بغض النظر عن السعر الذي تتم به العملی
  .وتمثل القیمة التي تتحملها المؤسسة مقابل إطفاء االلتزام: قیمة سداد االلتزام -2
  
  

                                                
  .113 -112: ص ، صسبق ذكرهمرجع صالح حواس،  1

2 Robert OBERT, Normes internationales de comptabilité et d’information financière, Dunod, Paris, 2006, 
P : 09.  

  .116 -115: ص ، صمرجع سبق ذكرهصالح حواس،  3
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  التقییم والتسجیلقواعد خاصة ب: المطلب الثاني
للتسجیالت المحاسبیة والتقییم، هي قواعد تكمل القواعد العامة، وتخص بعض  خاصةالقواعد ال    

  :ها فیما یلي، ونذكر أهمعناصر المیزانیة وحساب النتائج
  والمعنویة غیر الجاریة العینیة األصول :الفرع األول

هي أصول مادیة موجهة لالستعمال في إنتاج السلع، أو تورید  تعریف األصول غیر الجاریة العینیة: أوال
  .الخدمات، أو تأجیرها للغیر أو استعمالها ألغراض إداریة خالل أكثر من دورة محاسبیة

قابلة للتحدید ) غیر الملموسة(فهي أصول بدون وجود مادي  المعنویة غیر الجاریة تعریف األصول: ثانیا
وموجهة لنفس االستعمال، وكال من األصول الثابتة المادیة والمعنویة یكونا تحت مراقبة واستعمال 

  .المؤسسة
  : 1وتحسب تكلفة األصول الثابتة كما یلي

ویضاف إلیها مجموع تكالیف الشراء، مصاریف التثبیت،  تقیم األصول الثابتة بقیمتها المنسوبة إلیها -
  .الرسوم المدفوعة واألعباء المباشرة األخرى واستثناء المصاریف العامة والمصاریف اإلداریة

إن التثبیتات المنتجة من طرف المؤسسة تتكون من تكلفة العتاد، الید العاملة وأعباء اإلنتاج األخرى،  -
  .أو االقتناء تكلفة التفكیك أو تكلفة تجدید الموقع عند انقضاء مدة اإلنتاجیضاف إلى تكلفة اإلنشاء 

تدرج النفقات الالحقة المتعلقة باألصول الثابتة في األعباء، وفي حالة ما إذا كانت تلك النفقات تزید  -
  . من القیمة المحاسبیة لألصل فإنها تضاف إلى حساب األصول الثابتة

االهتالك الذي یسجل محاسبیا ضمن األعباء في حساب النتائج، یتم تحدیده مبلغ قسط االهتالكات  -1
من خالل توزیع منتظم للمبلغ القابل لالهتالك لألصل المعني على مدة منفعته، وتؤخذ بعین االعتبار في 

ي ذلك القیمة المتبقیة المحتملة لألصل في نهایة مدة منفعته، حیث أن القیمة المتبقیة هي المبلغ الصاف
الذي تنتظر المؤسسة تحصیله من األصل في نهایة مدة منفعته بعد طرح التكالیف المنتظرة لخروجه، 
ویتم إعادة فحص مدة المنفعة، طریقة االهتالك والقیمة المتبقیة دوریا، وفي حالة تعدیل التقدیرات 

  .2رات الالحقةوالتوقعات السابقة، فیجب كذلك تعدیل مخصصات االهتالكات للدورة الجاریة والدو 
تتشكل عقارات التوظیف ملكا عقاریا متمثل في ارض أو بنایة مملوكا لتقاضي  عقارات التوظیف -2

اجر، ال یكون الغرض منه االستعمال في إنتاج أو تقدیم سلع، أو خدمات، أو ألغراض إداریة، أو للبیع 
  .في إطار النشاط العادي

الموظفة في حسابات األصول الثابتة المادیة یتم تسجیلها بعد فبعدما یتم التسجیل األولي للعقارات     
  .ذلك إما بتكلفتها مطروحا منها مجموع االهتالكات وخسائر القیمة أو بقیمتها العادلة

                                                
1 François MECHIN et autres, Normes IFRS et PME, Dunod, Paris, 2004, P : 36- 37. 
2 Conseil National de la Comptabilité, Projet de Système Comptable Financier, Alger, Juillet 2006, 
L’article : 321- 7, 321- 8.   
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یتم تقییم األصول البیولوجیة بقیمتها العادلة منقوصا منها المصاریف المقدرة في  األصول البیولوجیة -3
م القدرة على تقدیر القیمة الحقیقیة بصورة صادقة یتم تقییمها بتكلفتها منقوصا نقطة البیع وفي حالة عد

  .منها جمیع االهتالكات وخسائر القیمة
یتم تقییم األصول الثابتة  1المعالجة البدیلة المسموح بها في تسجیل وتقییم األصول الثابتة المادیة -4

خسائر القیمة، إال انه هناك طریقة أخرى في التقییم المادیة بتكلفتها مطروحا منها االهتالك المتراكم و 
مسموحا بها في نهایة كل دورة وهي المبالغ المعاد تقییمها أي بالقیمة العادلة في تاریخ إعادة تقییمه 
منقوصا منها االهتالكات المتراكمة الالحقة والخسائر في القیمة المتراكمة الالحقة، غیر أن هذه الطریقة 

التطبیق خاصة في غیاب سوق مالیة فعالة إال إذا كان تحدید القیمة العادلة یتم بطریقة قد تكون صعبة 
  . وبعد إعادة التقییم تحدد المبالغ القابلة لالهتالك على أساس المبالغ المقیمة ثانیة. موثوق بها

صول المالیة هي جمیع األ:  المالیة غیر الجاریة  األصول 2األصول غیر الجاریة المالیة: الفرع الثاني
ما عدا القیم العقاریة الموظفة واألصول المالیة األخرى المذكورة في األصول المالیة الجاریة، وتتكون 

  : األصول المالیة غیر الجاریة من العناصر التالیة
  سندات المساهمة والحقوق المرتبطة بها؛ -
  مردودیة المعتبرة؛سندات المحافظ االستثماریة طویلة ومتوسطة االستحقاق، وذات ال -
سندات ثابتة أخرى الممثلة لرأس المال أو التوظیفات طویلة األجل وكذا قیم التوظیفات المحتفظ بها  -

  حتى تاریخ استحقاقها؛
حقوق الزبائن، حقوق : القروض والحقوق التي تملكها ولیست لها نیة في بیعها في المدى القصیر مثل -

 .شهرا، وكذا الدیون الممتدة على أكثر من سنة تقسم على جزئین 12االستغالل التي مدتها أكثر من 

المخزونات هي أصول تمتلكها المؤسسة وتكون معدة للبیع  المخزونات وما هو قید االنجاز: الفرع الثالث
في إطار االستغالل الجاري، أو أصول قید االنجاز قبل البیع، أو مواد أولیة، أو توریدات تستهلك في 

  .تاج وتقدیم الخدماتعملیة اإلن
تصنف المخزونات في شكل أصول جاریة أو أصول غیر جاریة تبعا لوجهتها أو استعمالها من طرف     

المؤسسة، كما تشمل تكلفة المخزونات جمیع التكالیف المتعلقة بها إلى غایة إیصال المخزونات إلى 
تاج بتطبیق القواعد العامة للتقییم، فان مكانها، وفي حالة عدم القدرة على تحدید تكلفة الشراء أو اإلن

المخزونات یتم تقییمها بتكلفة شراء أو إنتاج أصول مساویة لها تقدر في اقرب تاریخ لشراء أو إنتاج 
  .األصول المعنیة

كما انه یتم تقییم المخزونات بأقل قیمة من تكلفتها وقیمة انجازها الصافیة، هذه األخیرة هي سعر     
  .مطروحا منه تكلفة اإلتمام والتوزیع، وهذا طبقا لمبدأ الحیطة والحذرالبیع المقدر 

                                                
1 Conseil National de la Comptabilité, Op.cit, Juillet 2006, L’'article 321-21. 
2 Conseil National de la Comptabilité, Op.cit, Juillet 2006, L’'article 322-1. 
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، أو بطریقة )FIFO(وعند خروج المخزونات أو عند الجرد تیم تقییمها بطریقة الداخل أوال الصادر أوال 
  .التكلفة الوسیطیة المرجحة

رة بقیمتها العادلة مطروحا منها بالنسبة للمنتجات الزراعیة تقیم بعد التسجیل األولي، وفي نهایة كل دو     
التكالیف المقدرة في نقطة البیع، وأي ربح أو خسارة ناتجة عن ذلك ن وتسجل في النتیجة الصافیة التي 

  . 1تحدث فیها تلك التغیرات
اإلعانات العمومیة هي عملیة تحویل موارد عمومیة معدة لتعویض الیة اإلعانات الم: الفرع الرابع

  .ملها أو سیتحملها المستفید من اإلعانة مع امتثاله لبعض الشروطالتكالیف التي تح
تدرج اإلعانات كاإلیرادات في حساب النتیجة من سنة مالیة أو عدة سنوات إذا كانت موجهة لتدعیم تكلفة 
ذا كانت تخص أصول قابلة لالهتالك تدرج كإیرادات حسب االهتالك، أما اإلعانات التي  مرتبطة بها، وإ

ذا لم یكن هناك تتعلق بأ صول غیر قابلة لالهتالك توزع على المدة التي تكون فیها غیر قابلة للبیع، وإ
  . سنوات، حسب الطریقة الخطیة 10شرط عدم قابلیة البیع، فان اإلعانة تسجل في شكل نتیجة على مدى 

اقه ومبلغه مؤونة األعباء هي عبارة عن خصم یكون استحق مؤونات الخسائر واألعباء :الفرع الخامس
  : غیر مؤكدان، ویتم تسجیلها محاسبیا إذا تحققت الشروط التالیة

  للمؤسسة التزام حالي ناتج عن حدث سابق؛  -
  یحتمل بان یكون هناك خروج ضروري لموارد تمثل موارد اقتصادیة من اجل تسویة هذا االلتزام؛ -
  یمكن تقدیر مبلغ هذا االلتزام بطریقة موثوق بها؛ -

تالي فان هذه الشروط تؤدي إلى استیعاب الخسائر والتكالیف المحتمل وقوعها في المستقبل، وهو وبال    
ما ینطبق على مؤونات التكالیف الواجب توزیعها على عدة سنوات، ألنها تعتبر خسائر منتظرة في 

  . المستقبل وال تشكل التزامات حالیة
  طرق معالجة بعض العملیات الخاصة :المطلب الثالث

تطرق النظام المحاسبي المالي الجدید إلى طرق معالجة بعض العملیات الخاصة، حیث خصص لها     
  : معالجة أكثر واقعیة ووضوح، والمتمثلة في العناصر التالیة

هو عبارة عن اتفاق یتنازل بموجبه المؤجر للمستأجر عن حق استعمال أصل  عقود اإلیجار: الفرع األول
ل سلسلة أقساط، ویمكن أن یقوم المؤجر في األخیر بتملكه أو إرجاعه للمؤجر، معین لمدة محددة، مقاب

" و " عقد اإلیجار التمویلي"، كما یوجد لعقد اإلیجار شكلین هما 2وهذا حسب االتفاق المبرم بین الطرفین
  ."عقد اإلیجار البسیط

                                                
1 Samir MEROUANI, Le projet du nouveau système comptable Algérien, Anticiper et préparer le passage, 
mémoire de magistère en science de gestion, l’école supérieur de commerce, Alger, 2007, P : 81. 
2 Soufiene BEN BELKACEM, Les Contrats de Location – Financement : Une évolution majeure instituée par 
les normes (IAS/ IFRS), séminaire 20- 21 mai 2008, Université tizi ouzou, Alger, P : 02. 
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ومنافع األصل المستأجر،  هو عقد إیجار تترتب علیه تحویل كامل مخاطرإلیجار التمویلي عقد ا: أوال
  .مع إمكانیة تحویل ملكیته أو عدم تحویلها عند انتهاء مدة العقد

  :ویتمیز اإلیجار التمویلي بالخصائص التالیة
  تحویل ملكیة السلع إلى المستأجر خالل مدة العقد؛ -
  إمكانیة شراء السلعة من طرف المستأجر خالل مدة العقد؛ -
  أغلبیة مدة حیاة السلعة؛مدة التأجیر یجب أن تشمل  -
  القیمة المستحدثة للدفعات الدنیا یجب أن تكون متوافقة تقریبا مع القیمة التجاریة للسلعة؛ -
  نوعیة السلعة المؤجرة تسمح للمستأجر فقط الستعمالها -
  الخسائر الناتجة عن إلغاء اإلیجار یتحمل تكالیفها المستأجر؛ -
د لمدة أخرى یكون باجر اقل نوعا ما من السعر العادي الجاري في إمكانیة المستأجر في تجدید العق -

  .السوق
هو عقد إیجار غیر عقد اإلیجار التمویلي، وتصنیف عقد اإلیجار بمثابة عقد  عقد اإلیجار البسیط :ثانیا

 ، بدال من شكل العقد أو)الصفقة(إیجار تمویلي أو عقد إیجار بسیط یتوقف على واقع المعاملة التجاریة 
  . صیاغته

  :وتتم محاسبة عقد اإلیجار كما یلي :محاسبة عقد اإلیجار -
یدرج ضمن األصول الثابتة بقیمته العادلة أو المستحدثة للمدفوعات الدنیا في عقد  :عند المستأجر* 

  اإلیجار، ویسجل مبلغ اإلیجار التزاما في حسابات الخصوم
  .حقوق في المیزانیةیسجل األصل بقیمته العادلة ضمن ال :عند المؤجر* 

الضریبة المؤجلة هي طریقة محاسبیة تتمثل في إدراج الضریبة كعبئ في  مؤجلةالضرائب ال :الفرع الثاني
  .النتیجة لعملیات السنة المالیة وحدها

أو قابلة ) خصم ضریبي مؤجل(إذ تعتبر الضریبة المؤجلة ضریبة على األرباح سیتم دفعها     
  : 1، خالل السنوات المالیة المستقبلیة، وتنشأ الضرائب المؤجلة عن)ؤجلأصل ضریبي م(لالسترجاع 

الفوارق الزمنیة بین اإلثبات المحاسبي إلیراد أو عبئ ما واحتسابه في النتیجة الجبائیة لسنة مالیة  -
  الحقة؛

مستقبلیة  العجز الجبائي أو قروض ضریبیة قابلة للتأجیل إذا كانت نسبتها إلى أرباح جبائیة أو ضرائب -
  محتملة في المستقبل؛

  .التعدیالت وعملیات الحذف أو إعادة معالجة تتم في إطار إعداد القوائم المالیة المجمعة -

                                                
1 Conseil National de la Comptabilité, Op.cit, Juillet 2006, L’'article : 344- 2. 
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 اتدرج المنافع التي تمنحها المؤسسة للعاملین لدیها سواء كانو االمتیازات الممنوحة للعمال : الفرع الثالث
قابل قیام العمال بالعمل المقرر منهم مقابل تلك المنافع في وضعیة خدمة أو ال ضمن األعباء، هذا في م

  .أو بمجرد أن الشروط التي تخضع لها االلتزامات التعاقدیة للمؤسسة إزاء عمالها متوفرة
وفي نهایة كل دورة تشكل المؤسسة مؤونات اللتزاماتها تجاه عمالها على أساس قیمة مجموع التزاماتها 

  . ات ومبالغ مقدمة للعمال المحالین على التقاعدالمتمثلة في المعاشات، تعویض
تحول األصول المكتسبة بالعملة الصعبة إلى العملة  العملة األجنبیةالعملیات التي تتم ب :الفرع الرابع

الوطنیة استنادا إلى سعر الصرف المعمول به یوم إبرام الصفقة، أما بالنسبة للحقوق والدیون الخاصة 
تم األخذ بسعر الصرف المعمول به عند االتفاق، أما فیما یخص الحقوق والدیون بالتعامالت التجاریة ی

  . الخاصة بالتعامالت المالیة فان سعر الصرف الذي یأخذ به هو سعر تاریخ إجراء المعاملة
ویتم تسجیل الفوارق الناتجة عن التغیر في سعر الصرف في األعباء المالیة في حالة خسارة وفي     

  .مالیة في حالة الربحالنواتج ال
یكون هناك تغییر في التقدیرات الطرق المحاسبیة وتصحیح األخطاء  تغییر التقدیرات، :الفرع الخامس

المحاسبیة إذا كانت مبنیة على معلومات جدیدة أو تسمح بالحصول على معلومات موثوق فیها، وتخص 
  .1لالحقة إذا كانت تخصها أیضاهذه التغییرات السنة المالیة الجاریة أو السنوات المالیة ا

یخص تغییر الطرق المحاسبیة تغییر المبادئ واألسس، االتفاقیات، القواعد والتطبیقات الخاصة     
  .المطبقة في المؤسسة بهدف إنشاء وعرض القوائم المالیة

داد القوائم إضافة إلى ذلك، هناك أخطاء یتم اكتشافها أثناء الدورة، المتعلقة بأخطاء مرتكبة في إع    
المالیة لدورة أو لعدة دورات سابقة، یؤدي إلى إخالل بمبدأ الصورة الصادقة في إعداد القوائم المالیة 
للدورات السابقة، ویؤثر على القوائم المالیة بین الدورات، ویتم تحمیل أخطاء الدورات السابقة على األموال 

  .الخاصة للدورة الجاریة
یقصد بالتجمیع التمثیل المحاسبي للمؤسسة األم لجمیع الفروع  لمجمعة الحسابات ا: الفرع السادس

  .التابعة لها، وهذا بهدف إعداد حسابات مجمعة وقوائم مالیة مجمعة وتقدیمها كما لو كانت مؤسسة واحدة
  :2ویفترض وجود اإلشراف أو الرقابة في الحاالت اآلتیة

  ق التصویت في مؤسسة أخرى؛االمتالك المباشر أو غیر المباشر ألغلبیة حقو  -
  السلطة ألكثر من نصف حقوق التصویت المتحصل علیها في إطار اتفاق مع الشركاء أو المساهمین؛ -
  امتالك سلطة تعیین أو إنهاء مهام أغلبیة مسیري مؤسسة أخرى؛ -
  امتالك سلطة تحدید السیاسات المالیة والعملیات للمؤسسة؛ -
  . ق التصویت في اجتماعات هیئات تسییر المؤسسةامتالك سلطة جمع أغلبیة حقو  -

                                                
1 Conseil National de la Comptabilité, Op.cit, Juillet 2006, L’'article 338 - 1. 

  .40، المادة مرجع سبق ذكره، 156 -08المرسوم التنفیذي رقم  2
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  خالصة الفصل األول
لقد مرت الممارسة المحاسبیة في الجزائر بثالث مراحل أساسیة، أولها كان بعد االستقالل حیث تم     

، ونظرا لالنتقادات الموجهة إلیه 1957لسنة ) PCG(فیها اإلبقاء والعمل بالمخطط المحاسبي العام الفرنسي
ل تباین طبیعة النظام االقتصادي السائد في كل بلد، جاءت المرحلة الثانیة التي تم فیها إعداد في ظ

مخطط محاسبي وطني یتماشى ومتطلبات االقتصاد االشتراكي السائد في ذلك الوقت، والتي أوكلت مهمة 
، وفي ظل 1976، وبدا العمل به سنة 1975إعداده إلى المجلس األعلى للمحاسبة، لیتم إصداره سنة 

التطور الكبیر الذي مس جمیع النواحي االقتصادیة على مستوى العالم، ظهرت عدة أوجه قصور على 
اقتصاد (مستوى المخطط الوطني للمحاسبة وعدم قدرته على مسایرة النظام االقتصادي الجدید في الجزائر 

مرحلة الثالثة من مراحل التنظیم الذي تبنته في أوائل التسعینات، الشيء الذي مهد إلى ظهور ال) السوق
المحاسبي، والتي تبلورت بإعداد النظام المحاسبي المالي الذي جاء لیغطي جمیع النقائص التي شابت 

  المخطط الوطني للمحاسبة
وقد تم األخذ بعین االعتبار عند إصدار النظام المحاسبي المالي توافقه إلى حد ما مع معاییر     

اء من حیث اإلطار المفاهیمي أو من حیث طرق التقییم وعرض القوائم المالیة، بغیة المحاسبة الدولیة، سو 
تلبیة مختلف احتیاجات المستثمرین سواء المحلیین أو األجانب، وذلك في مجال اإلفصاح والقیاس قصد 

مر توفیر معلومات مالیة وافیة تدعم شفافیة الحسابات وتكرس الثقة في الوضعیة المالیة للمؤسسة، األ
الذي یعتبر خطوة هامة للتكیف مع السیاسات واالقتصادیات المالیة الجدیدة وكذا مواكبة التطورات 

  .الحاصلة في العالم
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  تمهید
ى بحیث ینظر إل المؤسسة وضعیة نشاط لإلبالغ المالي عن تعتبر القوائم المالیة الوسیلة األساسیة    

المعلومات الواردة فیها بأنها تقیس المركز المالي للمؤسسة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدیة، كما یمكن لهذه 
المعلومات أن تقیس التغیرات في المركز المالي وحقوق الملكیة والتي تعتبر الدعامة الرئیسیة التي تقوم 

المالیة  لمعلوماتي في المؤسسة خالل السنةا علیها عملیة اتخاذ القرار، كما تعتبر أیضا محصلة النشاط
  .التي تتعلق بها القوائم المالیة، وكذلك تعتبر ملخصا كمیا للعملیات واألحداث المالیة

والقوائم المالیة هي نتاج فكر محاسبي تم التوصل إلیها من خالل الحاجة الضروریة والماسة التي     
فتها األساسیة هي تزوید المستثمرین والمقرضین الحالیین ظهرت لممارسي مهنة المحاسبة، باعتبار وظی

  .والمحتملین وأصحاب المصالح من اجل ترشید عملیة اتخاذ القرارات التي تتعلق بهم
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  القوائم المالیةمدخل إلى : المبحث األول
مالیة الصادرة في سنة یتضمن إطار لجنة معاییر المحاسبیة الدولیة حول إعداد وعرض القوائم ال    

الخ، التي من خاللها یمكن تفسیر مضمون المعاییر ...مجموعة من المفاهیم والمبادئ واألسس 1989
المحاسبیة الدولیة وبالتالي الوقوف على منطقیة مخرجاتها والتي تشمل القوائم المالیة الموجهة باألساس 

  .إلى األطراف الخارجیة للمؤسسة
  القوائم المالیةماهیة  :المطلب األول

یعتبر موضوع القوائم المالیة موضوع واسع، إال أننا سوف نكتفي في موضوع القوائم المالیة بما جاء     
حولها في اإلطار النظري حول إعداد وعرض القوائم المالیة الصادرة عن لجنة معاییر المحاسبة الدولیة، 

المعاییر المحاسبیة الدولیة بما فیها تلك التي  والذي یعتبر األساس الذي یتم االستناد علیه عند وضع
  .تتناول الجوانب المتعلقة بالقوائم المالیة

إن إعداد القوائم المالیة وتقدیمها للمستخدمین من قبل العدید من تعریف القوائم المالیة : الفرع األول
لدى هؤالء، لكن رغم أن  المؤسسات الموجودة حول العالم قد أسهم بقدر كبیر في نشر الثقافة المحاسبیة

ا تسببت فیها ظروف اجتماعیة بلد آلخر إال أن هناك فروقا بینهالقوائم المالیة قد تبدو متشابهة من 
واقتصادیة وقانونیة تحكمها البیئة المحیطة بالنظام المحاسبي، إن هذه الظروف المختلفة قد أدت إلى 

ن هذا االختالف استخدام معاییر مختلفة في االعتراف استخدام تعاریف مختلفة للقوائم المالیة مما نتج ع
  .القوائم المالیةبعناصر القوائم المالیة 

الجزء المحوري للتقاریر المالیة، وتمثل القوائم المالیة الوسائل األساسیة  القوائم المالیة تمثل :01 تعریف -
  .1لتوصیل المعلومات المحاسبیة لألطراف الخارجیة

لوسائل التي بموجبها تنقل إلى اإلدارة واألطراف المعنیة صورة ا ئم المالیة هيالقوا :02تعریف  -
  .2مختصرة عن األرباح والمركز المالي للوحدة االقتصادیة

وسیلة اإلدارة األساسیة في االتصال باإلطراف المهتمة بأنشطة  القوائم المالیةتمثل : 03تعریف  -
لتلك األطراف التعرف على العناصر الرئیسیة المؤثرة على المؤسسة فمن خالل القوائم المالیة یمكن 

المركز المالي للمؤسسة وما حققته من نتائج ، وتمثل القوائم المالیة الناتج النهائي للعملیة المحاسبیة والتي 
تصف العملیات المالیة للمؤسسة، وتتعلق كل قائمة مالیة بتاریخ معین أو تغطي فترة معینة من نشاط 

  :3قوائم مالیة أساسیة وهي كاآلتي 04وتلتزم المؤسسات بإعداد أربعة  المؤسسة،
  قائمة المركز المالي؛ -
  قائمة الدخل؛ -

                                                
  .207: ص ،2000، ، الدار الجامعیة، االسكندریةاإلعداد والعرض والتحلیل أسس لمالیةالتقاریر اطارق عبد العال حماد،  1
  .132: ، ص2003، ترجمة أحمد حامد حجاج، دار المریخ، الریاض، المحاسبة المتوسطةجس، روبرت میجس، فالتر می 2
  .115: ، ص2010، 01، الدار الجامعیة، مصر، ط االتجاهات الحدیثة في التقاریر المالیةطارق عبد العال حماد،  3
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  قائمة الدفقات النقدیة؛ -
  .قائمة التغیر في حقوق الملكیة -

ذي القعدة  15المؤرخ في  11 -07وحسب التشریع المحاسبي، فقد تطرق الفصل الرابع  من القانون 
المتضمن النظام المحاسبي المالي إلى التطرق وشرح القوائم المالیة  2007نوفمبر  25: افق لـالمو  1428

  :1وذلك من خالل المواد التالیة
تعد الكیانات التي تدخل في مجال تطبیق هذا القانون، الكشوف المالیة سنویا على األقل،  :01المادة  -

جدول سیولة ، حساب النتیجة، المیزانیة:كیانات الصغیرةتتضمن الكشوف المالیة الخاصة بالكیانات عدا ال
ملحق یبین القواعد والطرق المحاسبیة المستعملة ویوفر معلومات ، جدول تغیر األموال الخاصة، الخزینة

  .مكملة عن المیزانیة وحساب النتیجة
  .كما تحدد المادة محتوى وطرق إعداد الكشوف المالیة عن طریق التنظیم

یجب أن تعرض الكشوف المالیة بصفة وفیة الوضعیة المالیة للكیان ونجاعته وكل تغییر  :26المادة  -
یطرأ على حالته المالیة، ویجب أن تعكس هذه الكشوف مجمل العملیات واألحداث الناجمة عن معامالت 

 .الكیان وآثار األحداث المتعلقة بنشاطه

یرین وتعد في اجل أقصاه أربعة  أشهر من تضبط الكشوف المالیة تحت مسؤولیة المس: 27المادة  -
 . تاریخ قفل السنة المالیة المحاسبیة، ویجب أن تكون متمیزة عن المعلومات األخرى التي قد ینشرها الكیان

  .تعرض الكشوف المالیة لزوما بالعملة الوطنیة :28المادة  -
السنة المالیة السابقة، یتضمن  توفر الكشوف المالیة معلومات تسمح بإجراء مقارنات مع: 29المادة  -

كل قسم من أقسام المیزانیة، وحساب النتیجة وجدول تدفقات الخزینة، إشارة إلى المبلغ المتعلق بالقسم 
  .الموافق له في السنة المالیة السابقة

  .یتضمن الملحق معلومات مقارنة تأخذ شكل سرد وصفي وعددي
العددي من  ام العددیة من احد الكشوف المالیة مع المركزعندما یصبح من غیر الممكن مقارنة أحد األقس

الكشف المالي للسنة المالیة السابقة، بسبب تغیر طرق التقییم أو العرض، یكون من الضروري تكییف 
  .مبالغ السنة المالیة السابقة لجعل المقارنة ممكنة

أو ألي سبب آخر فغن إعادة  إذا كان من غیر الممكن إجراء مقارنة بسبب اختالف مدة السنة المالیة
الترتیب أو التعدیالت التي أدخلت على المعلومات العددیة للسنة المالیة السابقة تكون محل تفسیر في 

 . الملحق حتى تصبح قابلة للمقارنة

                                                
  .06 -05: ، ص صمرجع سبق ذكره، 11 -07لقانون ا 1

  اآلتي ذكره بمضمون هذه المادة 156 -08من المرسوم التنفیذي رقم  32ذكرت المادة.  
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مدة السنة المالیة المحاسبیة اثنا عشر شهرا تغطي السنة المدنیة، غیر انه یمكن السماح : 30المادة  -
دیسمبر في حالة ارتباط نشاطه بدورة استغالل ال  31ین قفل السنة المالیة في تاریخ آخر غیر لكیان مع

  تتماشى مع السنة المدنیة
في الحاالت االستثنائیة التي تكون فیها مدة السنة المالیة اقل أو أكثر من اثني عشر شهرا، ال سیما في 

  .لقفل، یجب تحدید المدة المقررة وتبریرهاحالة إنشاء أو وقف الكیان أو في حالة تغییر تاریخ ا
السالف الذكر إلى شرح القوائم المالیة، وذلك من خالل المواد  156 - 08كما تطرق المرسوم التنفیذي رقم 

  :1التالیة
تعد الكشوف المالیة على أساس استمراریة االستغالل، بافتراض متابعة الكیان لنشاطاته في : 07المادة  -

إال إذا طرأت أحداث أو قرارات قبل تاریخ نشر الحسابات والتي من الممكن أن تسبب مستقبل متوقع، 
 .التصفیة أو التوقف عن النشاط في مستقبل قریب

ذا لم یتم إعداد الكشوف المالیة على هذا األساس، فان الشكوك في استمراریة االستغالل تكون مبینة  وإ
 .في ملحقومبررة ویحدد األساس المستند علیه في ضبطها 

یجب أنتتوفر المعلومة الواردة في الكشوف المالیة على الخصائص النوعیة للمالئمة والدقة : 08المادة  -
 . وقابلیة المقارنة والوضوح

 .  یجب أن یعتبر الكیان كما لو كان وحدة محاسبیة مستقلة ومنفصلة عن مالكیها :09المادة  -

 قیة الوحدة النقدیة؛یلزم كل كیان باحترام اتفا :10المادة  -

 یشكل الدینار الجزائري وحدة القیاس الوحیدة لتسجیل معامالت الكیان؛* 

 كما انه یشكل وحدة قیاس المعلومة التي تحملها الكشوف المالیة؛* 

 .ال تدرج في الحسابات إال المعامالت واألحداث التي یمكن تقویمها نقدا* 

المالیة المعلومات غیر القابلة للتحدید الكمي والتي یمكن ان  غیر انه یمكن أن تذكر في الملحق بالكشوف
 .تكون ذات اثر مالي

 بمقتضى مبدأ األهمیة النسبیة: 11المادة  -

 یجب أن تبرز الكشوف المالیة كل معلومة مهمة یمكن أن تؤثر على حكم مستعملیها تجاه الكیان؛* 

 بعناصر مماثلة لها من حیث الطبیعة أو الوظیفة؛ یمكن جمع المبالغ غیر المعتبرة مع المبالغ الخاصة* 

یجب أن تعكس الصورة الصادقة للكشوف المالیة معرفة المسیرین للمعلومة التي یحملونها عن الواقع * 
 واألهمیة النسبیة لألحداث المسجلة؛

 .یمكن أن ال تطبق المعاییر المحاسبیة على العناصر قلیلة األهمیة* 

                                                
  .13 -11: ، ص صمرجع سبق ذكره، 2008لسنة  27العدد  ،لرسمیة للجمهوریة الجزائریةالجریدة ا 1
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المحاسبة عناصر األصول، الخصوم، المنتجات واألعباء وتعرض في الكشوف  تقید في :16المادة  -
المالیة بتكلفتها التاریخیة، على أساس قیمتها عند تاریخ معاینتها دون األخذ في الحسبان آثار تغیرات 
السعر أو تطور القدرة الشرائیة للعملة، غیر أن األصول والخصوم الخصوصیة مثل األصول البیولوجیة 

 .دوات المالیة تقیم بقیمتها الحقیقیةواأل

 تحدد كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

 یجب أن تكون المیزانیة االفتتاحیة لسنة مالیة مطابقة لمیزانیة إقفال السنة المالیة السابقة؛: 17المادة  -

ضمن كشوف مالیة طبقا لطبیعتها ولواقعها المالي تقید العملیات في المحاسبة وتعرض  :18 المادة -
 واالقتصادي، دون التمسك فقط بمظهرها القانوني 

 .تحدد كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

یجب أن تستجیب الكشوف المالیة بطبیعتها ونوعیاتها وضمن احترام المبادئ والقواعد  :19المادة  -
حاسبیة إلى هدف إعطاء صورة صادقة بمنح معلومات مناسبة عن الوضعیة المالیة والنجاعة وتغیر الم

 الوضعیة المالیة للكیان؛

في الحالة التي یتبین فیها أن تطبیق القاعدة المحاسبیة غیر مالئم لتقدیم صورة صادقة عن الكیان، * 
 الیة؛من الضروري اإلشارة إلى أسباب ذلك ضمن ملحق الكشوف الم

ال یمكن تصحیح المعالجات المحاسبیة غیر المالئمة ببیان الطرق المحاسبیة المستعملة أو بمعلومات * 
 .ملحقة أو بكشوف مالیة توضیحیة أخرى

وكذا المرسوم  11 -07عالوة على ما ذكر من قبل حول الكشوف المالیة وتحدیدا في القانون رقم 
، 2008جویلیة  26: الموافق لـ 1429رجب  23: المؤرخ في فقد تطرق القرار 156 -08التنفیذي رقم 

الذي یحدد قواعد التقییم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالیة وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سیرها 
إلى القوائم المالیة والتي خصص لها الباب الثاني تحت عنوان عرض الكشوف المالیة وهي مدرجة من 

  :1خالل المواد التالي
كل كیان یدخل في مجال تطبیق النظام المحاسبي المالي یتولى سنویا إعداد كشوف  :1. 210المادة  -

المیزانیة، حساب النتیجة، جدول سیولة الخزینة، جدول تغیر األموال الخاصة، ملحق : مالیة وتشتمل على
 .یة وحساب النتیجةیبین القواعد والطرق المحاسبیة المستعملة ویوفر معلومات مكملة عن المیزان

تنتج االعتبارات الواجب أخذها في الحسبان إلعداد وتقدیم الكشوف المالیة عن  :2. 210المادة  -
  .اإلطار التصوري لنظام المحاسبة

 الكشوف المالیة تكون نتیجة إجراء معالجة العدید من المعلومات ألعمال التبسیط والتخلیص والهیكلة؛* 

                                                
  .23 - 22: ، ص صمرجع سبق ذكره، 2009مارس  25المؤرخ في  19الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  1
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یتم جمعها وتحلیلها وتفسیرها وتلخیصها وهیكلتها من خالل عملیة تجمیع كما أن هذه المعلومات * 
تعرض في الكشوف المالیة في شكل فصول ومجامیع، ویحدد مدى اتساع مبدأ األهمیة البالغة مدى 

  .اتساع عملیة التجمیع
ة تضبط الكشوف المالیة تحت مسؤولیة مسیري الكیان، ویتم إصدارها خالل مهل: 3. 210المادة  -

أقصاها ستة أشهر التالیة تاریخ إقفال السنة المالیة، ویجب أن تكون متمیزة عن المعلومات األخرى التي 
 .یحتمل أن ینشرها الكیان

  .یحدد بوضوح كل مكون من مكونات الكشوف المالیة، ویتم تبیان المعلومات اآلتیة بطریقة دقیقة
 ي للكیان المقدم للكشوف المالیة؛تسمیة الشركة، االسم التجاري، رقم السجل التجار * 

 حسابات فردیة أو حسابات مدمجة أو حسابات مركبة؛: طبیعة الكشوف المالیة مثل* 

 تاریخ اإلقفال، العملة التي تقدم بها ؛* 

  :وتبین كذلك معلومات أخرى تسمح بتحدید هویة الكیان
 جلت فیه؛عنوان مقر الشركة، الشكل القانوني، مكان النشاط والبلد الذي س* 

 األنشطة الرئیسیة، وطبیعة العملیات المنجزة؛* 

 اسم الشركة األم وتسمیة المجمع الذي یلحق به الكیان عند االقتضاء؛* 

 .معدل عدد المستخدمین فیها خالل الفترة* 

كرها تقدم الكشوف المالیة إجباریا بالعملة الوطنیة، ویمكن القیام بجبر المبالغ الوارد ذ: 4. 210المادة  -
 .في الكشوف المالیة إلى ألف وحدة

توفر الكشوف المالیة المعلومات التي تسمح إجراء مقارنات مع السنة المالیة السابقة : 5. 210المادة  -
 : من ذلك أن

كل فصل من فصول المیزانیة، حساب النتیجة، جدول سیولة الخزینة یتضمن بیانا للمبلغ المتعلق * 
 سنة المالیة السابقة؛بالفصل المقابل له من ال

 یشتمل الملحق على معلومات ذات صبغة مقارنة في شكل سردي وصفي رقمي؛* 

إذا حدث عقب تغییر لطریقة التقییم أو التقدیم، أن احد الفصول المرقمة ألحد الكشوف المالیة ما ال * 
الیة السابقة لجعلها قابلة یمكن مقارنته بفصل السنة المالیة السابقة، فمن الضروري تكییف مبالغ السنة الم

  .للمقارنة في الملحق
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  أهداف القوائم المالیة: الفرع الثاني
تهدف القوائم المالیة إلى توفیر معلومات حول المركز المالي واألداء والتغیرات في المركز المالي  -

 ةتلبید المستخدمین لتزوی في صنع القرارات اإلداریة، كما تهدف إلى لمستخدمیها  للمؤسسة وتكون مفیدة
المعلومات، ولكنها ال توفر كافة المعلومات الضروریة لقراء القوائم المالیة من اجل مساعدتهم ب اتهمحاج

في اتخاذ قراراتهم االقتصادیة ألنها تعكس اآلثار المالیة لألحداث السابقة وال توفر معلومات غیر المالیة، 
وتساعد على محاسبة اإلدارة عن الموارد الموضوعة في عهدتها  لكن هذه القوائم تظهر نتائج عمل اإلدارة

مما یساعد قراء القوائم المالیة على اتخاذ قراراتهم حول االستمرار في االستثمار في المؤسسة أو التنازل 
  .1عنها وبیعها واالتجاه نحو مؤسسة أخرى والتصویت على اإلبقاء على اإلدارة أو عزلها

ن إعداد القوائم المالیة هو إنتاج وتوصیل معلومات محاسبیة مفیدة یحتاج إلیها إن الهدف األساسي م -
المستخدمون الداخلیین والخارجیین ألغراض اتخاذ قراراتهم االقتصادیة والتي تكون من خالل القوائم 

و المالیة، مع التركیز على فئة المستخدمین ذوي المصالح المباشرة في المؤسسة، وهم مالك المؤسسة أ
الشركة، وكذلك المقرضون والعاملون في المؤسسة ونقاباتهم العمالیة، لكن یصعب أن توفر القوائم المالیة 
التي ینتجها النظام المحاسبي االحتیاجات المعلوماتیة الخاصة بكل فئة من المستخدمین الخارجیین على 

ین، ونظرا الن المستثمرین من حدا، غیر أن هناك قاسما مشتركا یمثل احتیاجات عامة لجمیع المستخدم
أفراد أو أشخاص أو مساهمین هم من یتحملون المخاطر المرتبطة بتمویل أنشطة المؤسسة، لذا ینظر إلى 

  .2احتیاجاتهم المعلوماتیة على أنها نموذج یلبي معظم احتیاجات المستخدمین اآلخرین
یة واألداء والتغیرات في المركز المالي الهدف من القوائم المالیة توفیر معلومات حول الوضعیة المال -

  .للمؤسسة وتستعمل هذه المعلومات من طرف عدد واسع من المستخدمین في اتخاذ القرارات االقتصادیة
ویتحقق العرض العادل من توفیر معلومات مفیدة في القوائم المالیة ذات شفافیة أي یمكن القول أن 

وي للقوائم المالیة یتمثل في ضمان الشفافیة من خالل اإلفصاح العرض العادل هو الشفافیة، والهدف الثان
  .3الكامل وتقدیم عرض عادل عن المعلومات المفیدة التخاذ القرارات

تهدف القوائم المالیة إلعالم المستخدمین في المقام األول المستثمرین  بالوضعیة واألداء المالي للشركة  -
مالیة، بغیة السماح لهم باتخاذ قراراتهم االقتصادیة، استثمار أو من مساهمین ومستفیدین من المعلومات ال

                                                
: ، ص2008، 01، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط ، المحاسبة الدولیة ومعاییرهامأمون حمدانالقاضي،  حسین 1

273 .  
، مكتبة الجامعة بالشارقة " القیاس واإلفصاح في القوائم المالیة" مبادئ المحاسبة المالیةرضوان حلوة حنان، نزار فلیح البلداوي،  2

ثراء للنشر والتوز    .29: ، ص2009، 01یع، األردن، ط وإ
3 HAMID Cerbah, Gestion Comptable Par l’application conforme au Nouveau SCF et aux Normes 
Comptable IAS/ IFRS, Pages Bleues, Algérie, 2012, P P : 20-21. 
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معلومات مالیة عامة، وال تخلو القوائم المالیة إلى حد كبیر من المیزة والنظرة الضریبیة، من خالل هدفها 
 .1الرئیسي هو حساب الضریبة 

اسیة ذات غرض عام الهدف منها إن القوائم المالیة التي یجب إعدادها ونشرها دوریا هي قوائم مالیة أس -
تلبیة االحتیاجات المعلوماتیة خصوصا للمساهمین الحالیین والمرتقبین وكذلك المقرضین الحالیین 

  .2والمرتقبین

ن المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین كما نسبة  )تروبالد(لجنة عرفت باسم  1971سنة  (AICPA)كوَ
  :3ا دراسة القوائم المالیة وقد كلفت هذه اللجنة بما یليإلى رئیسها روبرت تروبالد، كان هدفه

تحدید الفئات التي تحتاج إلى القوائم المالیة؛ -  
تحدید المعلومات التي یحتاجونها والتي یمكن أن تزودهم بها المحاسبة؛ -  

  .  تحدید إطار العمل المطلوب لتزویدهم بالمعلومات التي یحتاجونها -
، وجاءت هذه 1973سنة ) أهداف القوائم المالیة(نة دراسة نهائیة تحت عنوان وقد أصدرت هذه اللج    

  :الدراسة شاملة لموضوع األهداف وما یتعلق بها حیث تضمن أثني عشر هدفا للقوائم المالیة وهي
  تزوید مستخدمو القوائم المالیة بالمعلومات المفیدة التخاذ القرارات االقتصادیة؛ -
ذین تتوافر لدیهم سلطة محدودة أو إمكانیة محدودة أو مصدر محدود للحصول خدمة المستخدمین ال -

على المعلومات والذین یعتمدون على القوائم المالیة كمصدر معلوماتي رئیسي لتقییم النشاط االقتصادي 
  للمؤسسة؛

نقدیة من حیث تقدیم معلومات مفیدة للمستثمرین والدائنین من أجل التنبؤ والمقارنة وتقییم التدفقات ال -
  المبلغ والتوقیت ونسبة عدم التأكد؛

 تزوید المستخدمین بالمعلومات للتنبؤ والمقارنة وتقییم المقدرة الكسبیة للمؤسسة؛ -

 تقدیم معلومات مفیدة للحكم على قدرة اإلدارة في استخدام الموارد المتاحة لها؛  -

األخرى المفیدة في التنبؤ والمقارنة وتقییم نتیجة  تقدیم معلومات واقعیة وتفسیریة عن العملیات واألحداث -
  المؤسسة، ویجب اإلفصاح عن الفروض األساسیة المعتمدة في ذلك؛ 

                                                
1 ERIC DUCASSE et autre ,Normes Comptables Internationales, IAS/ IFRS, AVEC EXERCICES 
D’application Corriges, Belgique, 2005, PP: 16- 17. 

  .33 :، صمرجع سبق ذكره رضوان حلوة حنان، نزار فلیح البلداوي، 2
، رسالة ماجستیر في العلوم التجاریة، )IFRS /IAS(قیاس بنود القوائم المالیة وفق معاییر المحاسبة الدولیة قوادري محمد،  3

  .53: ص ،2010 ،جامعة البلیدة
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، حیث تقدم معلومات تخص العملیات واألحداث المالي تفید في التنبؤ والمقارنةتقدیم قائمة عن المركز  -
  التي قامت بها المؤسسة، وعرض أصول وخصوم هذه المؤسسة؛

تقدیم قائمة عن الدخل تفید في التنبؤ والمقارنة وتقییم المقدرة الكسبیة للمؤسسة، ویجب التقریر عن  -
صافي النتیجة لدورات الكسب التامة وأنشطة المؤسسة عن العملیات القابلة للتحقق غیر التامة والتي هي 

  قید اإلتمام؛
قارنة، ویجب أن تقرر هذه القائمة بشكل رئیسي عن تقدیم قائمة عن األنشطة المالیة تفید في التنبؤ والم -

العملیات الفعلیة والمتوقعة ذات اآلثار النقدیة الهامة، ویجب أن تقرر عن المعطیات التي تتطلب حدا 
 أدنى من الرأي والتفسیر من قبل معد هذه القائمة؛

خاصة المعلومات التي تزید من  التزوید مستخدمي القوائم المالیة بالمعلومات المفیدة في عملیة التنبؤ، -
 قابلیة االعتماد والوثوق بالتنبؤات المالیة للمستخدمین؛

إلزام المنظمات الحكومیة والمنظمات غیر الهادفة لتحقیق الربح بتقدیم المعلومات المفیدة في تقییم  -
 فعالیة إدارة الموارد لتحقیق أهداف المنظمة؛ 

ثر على المجتمع والتي یمكن أن تحدد أو توصف أو تقاس أو التي التقریر عن أنشطة المؤسسة التي تؤ  -
  .تلعب دورا مهما في وسطها االجتماعي

  :كما تطرق التشریع الجزائري لبعض أهداف القوائم المالیة نوردها فیما یلي
السالف الذكر، بعض العناصر المدرجة  156 -08من المرسوم التنفیذي رقم  11تضمنت المادة  -

 :بر أهدافا للقوائم المالیة، والمتمثلة في العنصرین التالیینوالتي تعت

 یجب أن تبرز الكشوف المالیة كل معلومة مهمة یمكن ان تؤثر على حكم مستعملیها تجاه الكیان؛* 

یجب أن تعكس الصورة الصادقة للكشوف المالیة معرفة المسیرین للمعلومة التي یحملونها عن الواقع * 
 المسجلة ثلألحداواألهمیة النسبیة 

أیضا تحدیدا في الفقرة األولى منها إلى  156 -08من المرسوم التنفیذي رقم  19كما تضمنت المادة  -
یجب أن تستجیب الكشوف المالیة بطبیعتها ونوعیاتها وضمن احترام : " هدف القوائم المالیة كما یلي

معلومات مناسبة عن الوضعیة المالیة المبادئ والقواعد المحاسبیة إلى هدف إعطاء صورة صادقة بمنح 
 ".والنجاعة وتغیر الوضعیة المالیة للكیان

السالف  2008جویلیة  26: المؤرخ في 71من القرار رقم  5. 210الفقرة األولى من المادة  تضمنت -
ع توفر الكشوف المالیة المعلومات التي تسمح بإجراء مقارنات م: " الذكر والتي جاءت على النحو التالي

  ..."السنة المالیة السابقة
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لكي تحقق القوائم المالیة الفائدة  االعتبارات الواجب مراعاتها في إعداد القوائم المالیة: الفرع الثالث
  : 1لمستخدمیها، یجب أن تراعى في إعدادها مجموعة من االعتبارات أهمها ما یلي

إیضاح اسم الشركة وشكلها الحرص مثال على د هذه القوائم، كالتحقق من توافر الشروط الشكلیة إلعدا -
 القانوني وتاریخ القائمة وكذلك الفترة المالیة التي تغطیها تلك القوائم؛

 الحرص على إعدادها بموجب المفاهیم والمبادئ واألصول المحاسبیة المتعارف علیها؛ -

تسهل مهنة المحلل أن یتم تصنیف وعرض المعلومات المحتواة في تلك القوائم على أسس منطقیة  -
 المالي في اشتقاق المؤشرات المالئمة ومن ثم تفسیر هذه المؤشرات؛

، بحیث یتم اإلفصاح في بند )المادیة(أن یراعى في عملیة دمج بنود هذه القوائم مبدأ األهمیة النسبیة  -
 منفصل عن كل معلومة تعتبر مادیة أو جوهریة من وجهة نظر مستخدمي هذه القوائم؛

تم عرض المعلومات في تلك القوائم، بكیفیة تیسر قابلیتها للمقارنة ویتطلب األمر تعدیل عناصر أن ی -
قائمتي الدخل والمركز المالي بمقدار التغیر الحادث في القوة الشرائیة لوحدة النقد، وذلك من خالل الفترات 

 المالیة التي یسودها معدالت مرتفعة من التضخم االقتصادي؛

: المعلومات التي تعرضها هذه القوائم تتمتع بالمواصفات الرئیسیة الواجب توافرها فیها مثلالتأكد من  -
  ).الموضوعیة، المصداقیة، المالئمة، الشمول، اإلفصاح الكافي(

  وأسالیب قیاسها االعتراف بعناصر القوائم المالیة: المطلب الثاني
اف هو عملیة إدراج في المیزانیة العمومیة أو في االعتر  االعتراف بعناصر القوائم المالیة: الفرع األول

بیان الدخل بند یفي بتعریف البند ویستوفي شروط االعتراف، فاالعتراف ینطوي على وصف البند في 
  .صورة لفظیة وكذلك بمقدار في إجمالیات المیزانیة وقائمة الدخل

  :2م المالیة فیما یليوتتمثل شروط االعتراف بالبند الذي یفي بتعریف أحد العناصر للقوائ
  من المحتمل أن أي منفعة اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة بالبند ستتدفق إلى أو من المؤسسة -
  .البند لدیه تكلفة أو قیمة یمكن قیاسها بشكل موثوق -

  :وتطبق شروط االعتراف على األصول والخصوم والدخل والمصروفات على النحو التالي
عتراف باألصل في المیزانیة عندما یكون من المحتمل أن المنافع یتم اال :االعتراف باألصل -1

  .االقتصادیة المستقبلیة سوف تتدفق إلى المؤسسة وأن لألصل تكلفة أو قیمة التي یمكن قیاسها بموثوقیة

                                                
، مجلة تقییم مستوى اإلفصاح في القوائم المالیة المنشورة لشركات المساهمة األردنیة في ضوء قواعد اإلفصاحمحمد مطر،  1

  . 116: ، األردن، ص02، العدد 20دراسات العلوم اإلنسانیة، المجلد 
، رسالة ماجستیر في علوم التسییر، اییر المحاسبة الدولیةالقیاس المحاسبي في المؤسسة االقتصادیة وفقا لمعقادري عبد القادر،  2

  .88 -87: ، ص ص2009جامعة المدیة، 
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یتم االعتراف بالخصم في المیزانیة عندما یكون من المحتمل أن تدفقا خارجا من  :االعتراف بالخصم -2
لتي تشكل منافع اقتصادیة سوف ینتج عن تسدید التزام حالي، وأن المبالغ الذي سیتم تسدیده الموارد ا

  .یمكن قیاسه بموثوقیة
یتم االعتراف بالدخل في قائمة الدخل عندما تنشأ زیادة في المنافع االقتصادیة  :االعتراف بالدخل -3

  .یاسه بموثوقیةالمستقبلیة تعود إلى زیادة في األصل، أو نقص في خصم ویمكن ق
یتم االعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل عندما ینشأ هناك في المنافع  :االعتراف بالمصروف -4

  .االقتصادیة المستقبلیة یعود إلى نقص في أصل أو زیادة في خصم ویمكن قیاسه بموثوقیة
لدولیة في عرضه عرف مجلس معاییر المحاسبة ا الیب قیاس عناصر القوائم المالیةأسالفرع الثاني 

عملیة تحدید القیم النقدیة للعناصر التي سیعترف بها القوائم ر إعداد القوائم المالیة القیاس على انه إلطا
، وفیما یلي عرض بعض أسالیب القیاس في القوائم سالیب معینة للقیاسالمالیة، وهذا یتطلب اختبار أ

  :1المالیة
لغ النقدي الذي دفع، أو ما یعادله، أو بالقیمة العادلة، لما دفع تسجل األصول بالمب :التكلفة التاریخیة -1

مقابلها، وذلك في تاریخ شراءها، وتسجل الخصوم بالمبالغ المستلمة في مقابل التعهد أو في بعض 
الحاالت كما هو الحال بالنسبة لضرائب الدخل بالمبالغ النقدیة أو النقدیة المعادلة للوفاء بااللتزام تبعا 

  ات العمل العادیة؛لمجری
تسجل األصول بالمبالغ النقدیة أو النقدیة المعادلة التي كانت ستدفع مقابل حیازة  :التكلفة الجاریة -2

أصل مشابه أو معادل حالیا، وتظهر الخصوم بالمبالغ غیر المخصومة النقدیة أو النقدیة المعادلة التي 
  لیا؛یتطلب األمر سدادها فیما لو تم الوفاء بالتعهد حا

تظهر األصول بالمبالغ النقدیة أو النقدیة المعادلة التي  ):قیمة التسویة(القیمة القابلة للتحصیل  -3
یمكن تحصیلها حالیا من بیع أصل خالل عملیة تصفیة منظمة، وتظهر الخصوم بالقیم المستحقة األداء 

فعها للوفاء بالخصوم تبعا لمجریات وتمثل المبالغ غیر المخصومة النقدیة أو النقدیة المعادلة التي یجب د
  العمل العادیة؛

تظهر األصول بالقیمة الحالیة المخصومة لصافي التدفقات النقدیة الداخلة المستقبلیة  :القیمة الحالیة -4
التي یتوقع أن ینتجها البند تبعا لمجریات العمل العادیة، وتظهر الخصوم بالقیمة الحالیة المخصومة 

  .نقدیة الخارجة المتوقع احتیاجها للوفاء بالخصوم تبعا لمجریات العمل العادیةلصافي التدفقات ال
  
  
  

                                                
  .115 - 114: ص ، مرجع سبق ذكره، صالتقاریر المالیة، أسس اإلعداد والعرض والتحلیل، طارق عبد العال حماد 1
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  إلعداد القوائم المالیة والمبادئ المحاسبیةالفرضیات : المطلب الثالث
یعتبر الفرض بمثابة شرط أو ظرف یتم العمل من خالله وتوضع  الفرضیات المحاسبیة :الفرع األول

منهج البحث العلمي ال یحتاج إلى إثبات أو برهان، إذن فهو یعتبر  المبادئ في نسق معه، وهو في
كاقتراح یوضع لتفسیر واقعة معینة أو إلیجاد أو تفسیر عالقة ما بین مجموعة من العناصر ولذلك تعتبر 

الفرضیات التي یتم إعداد القوائم المالیة بموجبها، ولتحقیق أهداف  وهذهالفروض قضایا تحت االختبار، 
  :1ئم المالیة یجب أن تعد تلك القوائم وفق الفرضیتین التالیتینالقوا

إعداد قوائمها المالیة بموجب أساس االستحقاق یجب على المنشأة : أساس االستحقاقفرضیة  -1
باستثناء قائمة التدفقات النقدیة، ویتطلب أساس االستحقاق االعتراف بالمصروفات التي تخص الفترة 

وكذلك االعتراف باإلیرادات المكتسبة والمكاسب األخرى سواء تم قبضها  ،أو لم یتم المالیة سواء تم دفعها
أي بغض النظر عن واقعة الدفع أو القبض وتطبیق أساس االستحقاق یؤدي إلى تحقیق أهداف  ،أو لم یتم

  .ترة زمنیةالقوائم المالیة الممثلة في تقدیم معلومات حول المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها خالل ف
یتم افتراض ) IFRS(عند إعداد القوائم المالیة بإتباع معاییر اإلبالغ المالي الدولیة : فرضیة االستمرار -2

أن المنشأة مستمرة إلى أجل غیر محدد في المدى المستقبلي المنظور، وعند وجود شكوك حول استمراریة 
و تقلیص أعمالها بشكل جوهري، عندما یجب المنشأة أو أن لدى إدارة المنشاة نیة لتصفیة المنشاة أ

اإلفصاح عن حاالت عدم التأكد المتعلقة بعدم االستمراریة وال یتم إعداد القوائم المالیة على أساس أنها 
  .مستمرة بل على أساس آلخر مثل أساس التصفیة مثال

فق علیها و المقبولة في یعني المبدأ مجموعة من القواعد واألسس المت المبادئ المحاسبیة: الفرع الثاني
في الممارسة المهنیة، وتستمد المبادئ صیاغتها من الفروض  ، والتي تستعمل كمرشدالوسط المهني

  .المبادئ المحاسبیة یليالمحاسبیة باعتبارها الدلیل الذي یسترشد به في صیاغة المبادئ المحاسبیة، وفیما 
على أساس أن أي وحدة محاسبیة تكون المبدأ ذا یقوم ه :مبدأ استقاللیة الذمة المالیة للمؤسسة -1

یؤدي إلى أن القوائم المالیة التي یتم إعدادها للوحدة  المبدأمستقلة ومنفصلة عن أصحاب المشروع، وهذا 
المحاسبیة تختص بالوحدة ولیس لها عالقة بالعملیات المتعلقة بالمالكین، معنى ذلك أن المحاسبة تقوم 

حدة المحاسبیة عن شخصیة أصحابها مما یجعل القوائم المالیة التي تقوم الوحدة على افتراض استقالل الو 
 بإعدادها تختص بالعملیات التي تقوم بها الوحدة ولیست العملیات الخاصة بحملة األسهم أو مالكها،

وبهذا المعنى فإن البیانات المحاسبیة المختلفة التي یعدها المحاسب تعتبر من وجهة نظر الوحدة 
 .2حاسبیة وللوحدة المحاسبیةالم

                                                
: ، ص ص2009، دار وائل للنشر، عمان، األردن، معاییر المحاسبة واإلبالغ المالي الدولیةمحمد أبو نصار، جمعة حمیدات،  1

12- 13.  
  .28 :، ص2007، منشورات األكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك، المحاسبة المتوسطةولید ناجي الحیالي،  2
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المنشأة سوف تستمر في نشاطها لمدة طویلة، بالرغم من یقوم هذا المبدأ على أن : االستمراریة مبدأ -2
أن المحاسبین ال یفترضون أن المنشأة سوف تبقى مستمرة في نشاطها إلى ما ال نهایة، إال أنهم یتوقعون 

استمراریة المنشأة من مبدأ  یق أهدافها وتعهداتها، ویعتبرأنها سوف تستمر لفترة طویلة بما یكفي لتحق
، كونه یعتبر أساسا لتبریر أسس وقواعد 1األساسیة التي بني علیها التطبیق المحاسبي اآلن مبادئال

عند ظهور المبدأ القیاس والتقییم في المحاسبة وخاصة ما یتعلق منها باألصول الثابتة، وقد كرس هذا 
باعتبار أن حیاة الشركة ال تتوقف على عمر المساهمین، والمساهم یستطیع التصرف الشركات المساهمة 

 .بأسهمه متى شاء دون تأثیر على مسیرة الشركة
أن نتیجة النشاط االقتصادي ألي مشروع ال یمكن تحدیدها بشكل : استقاللیة الدورات المالیة مبدأ -3

زاماته، ولكن طالما أن المشروع مستمر في مزاولة دقیق وكامل إال عند تصفیته وبیع أصوله وتسدید الت
  .نشاطه، متى یمكن تحدید نتیجة أعماله من أرباح وخسائر؟

لإلجابة على هذا السؤال یفترض المحاسبون أن حیاة المشروع تقسم إلى فترات متساویة وكل فترة تساوي و 
ین نهایتها بالفترة المحاسبیة، وسبب اختیار السنة الكاملة، وتسمى الفترة الواقعة بین بدایة الفترة الزمنیة وب

الفترة المحاسبیة بسنة كاملة هو امتیاز السنة بتتالي الفصول األربعة، وأن الدوائر المالیة تفرض الضریبة 
  . على صافي األرباح المتحققة عن السنة المالیة

 لمحاسب القیام بالجردیقتضي من ا إن تحدید العرف المحاسبي الفترة الحاسبیة بسنة میالدیة كاملة
عداد قائمة المركز المالي، وهكذا تصبح الفترة المحاسبیة حلقة في  دوري، وتحدید نتیجة الدورة المالیة، وإ ال

  .2سلسلة طویلة هي حیاة المشروع
إن الموارد االقتصادیة التي تملكها الوحدة المحاسبیة تتكون من موارد غیر متجانسة، : القیاس النقدي -4

لعدم التجانس لهذه الموارد أصبح لزاما إیجاد وحدة قیاس موحدة نمطیة یتم بموجبها قیاس وتسجیل ونتیجة 
العملیات المالیة التي تحدث في الوحدة المحاسبیة خالل الفترات المحاسبیة المختلفة، لذلك تم استخدام 

لتبادل السائد في الحیاة النقود كوحدة للقیاس باعتبارها وسیلة قیاس متعارف علیها، تنسجم مع أسلوب ا
االقتصادیة، وعلیه یمكن تعریف المحاسبة وفقا لفرض وحدة القیاس النقدي على أنها عملیة قیاس 

عن ذا الفرض یساعد المحاسبین للتعبیر هوتوصیل المعلومات على األنشطة القابلة للقیاس بوحدات النقد، 
 .3المتجانسة على شكل أرقام ونسب الحقائق غیر

                                                
معیة، ، الدار الجاالمحاسبة المتوسطة اإلطار الفكري والعملي للمحاسبة كنظام للمعلوماتمحمد سمیر الصبان وآخرون،  1

 .84: ، ص2003اإلسكندریة، 
 .18: ، صمرجع سبق ذكرهخلیل الدلیمي،  2
 . 50: ، ص2007، منشورات األكادیمیة العربیة المفتوحة بالدنمارك، أصول المحاسبة المالیةولید ناجي الحیالي،  3
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یعتبر مبدأ التكلفة التاریخیة من المبادئ األساسیة في المحاسبة والذي یؤثر : التكلفة التاریخیة مبدأ -5
، ووفقا لهذا المبدأ تسجل األصول بتكلفة الحصول علیها في تاریخ 1على معظم جوانب المحاسبة المالیة

كانت في شكل حیازة حیازتها، وتنعكس هذه التكلفة على جانب الخصوم إذا تمت الحیازة باألجل، أو 
  . استثمارات من المالك

وتعتبر التكلفة التاریخیة هي سعر السوق العادل في تاریخ الحیازة ألنها نتجت عن عملیة تبادل تمت     
  .2فعال بین الوحدة االقتصادیة واألطراف الخارجیة

عتبر اإلیراد متحققا عند إن مبدأ تحقیق اإلیراد المستند على العرف المحاسبي ی :مبدأ تحقیق اإلیراد -6
إتمام عملیة البیع سواء كان البیع نقدا، آجال أو بأوراق تجاریة لذلك فان إجمالي إیرادات المشروع خالل 
الفترة المحاسبیة هي إجمالي مبیعاته بأشكالها المختلفة، ولكن هناك انحرافات عن هذا المبدأ في بعض 

ر اإلیراد متحققا عند تحصیل القسط، وكذلك حالة العقود أو الحاالت مثل حالة البیع بالتقسیط حیث یعتب
 .3المقاوالت حیث یتحقق اإلیراد على أساس االنجاز أو اإلنتاج

یعتبر هذا المبدأ من المبادئ األساسیة الهامة ألنه : )مقابلة اإلیرادات بالمصروفات(مبدأ المقابلة  -7
ط نتائج السنوات المالیة المتتالیة، لذلك فان یرتبط ویؤثر على صحة القیاس المحاسبي ویمنع اختال

اإلیرادات المتحققة ترتبط بعالقة سببیة مع تكلفة الحصول علیها بغض النظر عما دفع فعال من النفقات 
  .الن ما دفع فعال من النفقات، ألنه قد یكون تسدیدا ألعباء وقعت في فترة سابقة

المبادئ والقواعد المحاسبیة خالل الفترات المحاسبیة  یعني مبدأ الثبات تطبیق نفس: مبدأ الثبات -8
  .المتتالیة، هذا مما یشكل أساسا سلیما للمقارنة بین نتائج المشروع خالل عدد من الفترات المحاسبیة

یقصد باإلفصاح الوضوح في عرض البیانات والمعلومات المحاسبیة عند : مبدأ اإلفصاح والشمول -9
والتقاریر المحاسبیة، وقد أصبح هذا المبدأ مهما جدا بعد ظهور شركات األموال إعداد الحسابات والقوائم 

وتعدد األطراف المستفیدة من المعلومات المحاسبیة باعتبار أن عرض البیانات وتبویبها وتفصیلها 
  .وتوضیحها یساعد تلك األطراف مهما كانت درجة ثقافتها المحاسبیة في اتخاذ القرارات

ي ضرورة احتواء الحسابات والقوائم المالیة على كافة المعلومات والبیانات المحاسبیة أما الشمول فیعن
  .المتعلقة بالفترة المحاسبیة

وفق هذا المبدأ ینبغي تحمیل السنة المالیة بكافة التكالیف الفعلیة والمحتمل  :مبدأ الحیطة والحذر - 10
 .باإلیرادات المتوقعة إال عند تحققها بشكل فعليوقوعها واألخذ فقط باإلیرادات الفعلیة وعدم االعتراف 

                                                
 .73: ، مرجع سبق ذكره، صمبادئ المحاسبة المالیةاحمد محمد نور،  1
  .44: ، ص1999، دار المعرفة الجامعیة، المحاسبة المالیة المتوسطةبو المكارم، وصفي عبد الفتاح أ 2
  .20: ، صمرجع سبق ذكرهخلیل الدلیمي،  3



 اإلطار المفاهیمي للقوائم المالیة  .......................................: ................الفصل الثاني

 74

إن مفهوم هذا المبدأ مرتبط بفهم مبدأ التكلفة التاریخیة، فالموضوعیة تعني : مبدأ الموضوعیة - 11
الواقعیة والحیاد في تسجیل األحداث ولن یتم ذلك إال من خالل مستندات سلیمة وقانونیة تحمل تاریخا 

  :نى الموضوعیة فیرى البعض أنهمحددا، ویختلف الكثیر في مع
  ؛تكون المعلومات موضوعیة إذا كانت ناتجة عن قیاس غیر شخصي -
  ؛تكون المعلومات موضوعیة إذا كانت ناتجة عن إجماع الخبراء -
  .تكون المعلومات موضوعیة إذا كانت متعلقة بأحداث قابلة لإلثبات أو معتمدة على وثائق -

السابقة الذكر الشروط والظروف تعكس االفتراضات بالمبادئ المحاسبیة تباط الفروض ار  :الفرع الثالث
أي أن  ،التي تحكم عمل المحاسب، وهي بذلك تمثل األساس الذي تقوم علیه المبادئ والقواعد المحاسبیة

المبادئ المحاسبیة بحد ذاتها تجد تبریرها الفكري في الفروض المحاسبیة لكن الفروض نفسها ال تحتاج 
هان، حیث توجه هذه األخیرة الممارسات واإلجراءات المحاسبیة المعتمدة في الحیاة العملیة من إلي بر 

  .1المحاسبین والمدققین لتسجیل العملیات المالیة المرتبطة بالمؤسسة
إن بعض الفروض المحاسبیة تمثل األساس في القیاس المحاسبي عموما، إذ یعتمد فرض وحدة     

مثال شراء ( حیث یتم قیاس العملیات المالیة  تبریر اشتقاق مبدأ التكلفة التاریخیةالقیاس النقدي أساسا ل
وتعتمد تكلفتها الفعلیة في تاریخ شراء، وكذلك یبرر مبدأ مقابلة اإلیرادات ) سیارة كأصل ثابت

وعموما الفروض مستقلة عن بعضها البعض في حین أن المبادئ مترابطة مع بعضها . والمصاریف
عداد التقاریر المالیة دوریا، 2البعض   .واستنادا إلى تلك المبادئ المحاسبیة یتم اإلثبات المحاسبي وإ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .45: ، صمرجع سبق ذكرهوصفي عبد الفتاح أبو المكارم،  1
  .40: ، صمرجع سبق ذكرهرضوان حلوة حنان وآخرون،  2
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  الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة: الثاني المبحث
أو  حاسبیةفي الخصائص التي یجب أن تتمیز بها المعلومات الم محاسبیةتتمثل جودة المعلومات ال    

، بحیث یؤدي تحدید جملة حاسبیةعتمادها من أجل تقییم مستوى جودة المعلومات المالقواعد الواجب ا
إلى مساعدة القائمین على وضع المعاییر المحاسبیة، كما  حاسبیةالخصائص المتعلقة بالمعلومات الم

  .حاسبیةتساعد المسؤولین عند إعداد القوائم المالیة في تقییم المعلومات الم
محاسبیة در أساسي للحصول على المعلومة الالمالیة، كمص میة القوائم والتقاریرویؤدي التركیز على أه

أن تتصف بد و حتى یتحقق هذا الیتعلق بعملیات توظیف األموال، و  فیما الضروریة التخاذ القرارات
 ،التي تحدد من خاللها درجة جودتهاالتي تمثل المعاییر بمجموعة من الخصائص و حاسبیة المعلومات الم

توضیح هذه الخصائص، غیر ما اعتمد عالمیا هي حاولت عدة جهات متخصصة تحدید و  دقو 
 Financialاألمریكي تم تعریفها من قبل مجلس معاییر المحاسبة لخصائص أو المعاییر التي وضعت  و ا

Accounting Standards Board (FASB) لخصائص النوعیة ا" ، من خالل إصدار المفهوم المحاسبي
وفیما یلي جدول  سیتم من خالله عرض أهم الخصائص النوعیة للمعلومات ، "حاسبیة المللمعلومات 

  :المحاسبیة حسب المنظمات الدولیة
  یوضح الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة حسب المنظمات الدولیة) 01 -02(الجدول رقم 

 A.A.A  الصفة
1966  

AICPA  ICAWE 
Corporate  

Report  

FASB 
SFAC 

No2 ,1980  

IASC 
1989  

APB No4 1970  Trueblood 1973  

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  المالءمة

  ×  ×      ×  ×  القابلیة للتحقق
      ×  ×  ×    الوضوح

  ×  ×    ×  ×  ×  عدم التحیز
  ×  ×  ×        الموضوعیة

  ×  ×  ×    ×    التوقیت المناسب
  ×  ×    ×      الثبات

  ×    ×    ×    االكتمال
        ×      المعقولیة

  ×  ×  ×  ×  ×    القابلیة للمقارنة
  ×      ×      األهمیة النسبیة

  ×    ×  ×      الجوهر فوق الشكل
    ×          القیمة التنبؤیة

    ×          القیمة المرتجعة
  ×  ×  ×      ×  )الموثوقیة(أمانةالعرض 

دراسة أثر التضخم على النظریة التقلیدیة للمحاسبة مع نموذج مقترح الستبعاد أثر التضخم تیجاني بالرقي، : المصدر
  .69 :، ص2005أطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادیة، جامعة سطیف،  ،قوائم المالیةعلى ال
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إال أنه یمكن  حاسبیةلقد بذلت محاوالت كثیرة لتحدید الخصائص التي یلزم توافرها في المعلومات المو 
كي، والتي وردت القول أن هذه الدراسات هي الدراسة التي قام بها مجلس معاییر المحاسبة المالیة األمری

، وهي الدراسة األكثر حاسبیةبعنوان الخصائص النوعیة للمعلومات الم 1980لسنة  02في البیان رقم 
الخصائص النوعیة للمعلومات التالییوضح والشكل شمولیة وأهمیة على مجموعة الدراسات السابقة، 

  FASB)(، كما قدمها محاسبیةال
  FASB)(، كما قدمها محاسبیةوعیة للمعلومات الالخصائص الن یوضح) 01 -02( الشكل رقم 

  

 
، 01، جامد حجاج، دار المریخ، السعودیة، ترجمة أحمد حالمحاسبة المتوسطة دونالد كیسو وجیري ویجانت، :المصدر

  .69 :، ص1999، 02ط
  :1یلي یمكن إظهار أربعة نقاط أساسیة تتمثل فیما السابق من خالل الشكل  
  .خصائص تتعلق بمتخذي القرارات، أي مستخدمي المعلومات المالیة -
خصائص ذاتیة للمعلومات المالیة، وتضم خاصیتین أساسیتین، وهما خاصیة مالءمة المعلومات،    -

 .وخاصیة موثوقیة المعلومات ومصداقیتها

                                                
  . 186: ، ص2003، 01 ، دار وائل للنشر، طمن المبادئ الى المعاییر رالنموذج المحاسبي المعاصرضوان حلوه حنان،  1

)مثل الفھم أو المعرفة المسبقة(ممتخذو القرارات وخصائصھ  

التكلفة>  المنفعة     

 القابلیة للفھم

 المنفعة للقرار

 الموثوقیة المالءمة

قدرة 
 تنبؤیة

قدرة تقییم 
 ارتدادي

توقیت 
 مناسب

صدق في  الحیاد
 التعبیر

قابلیة 
 التحقق

 قابلیة المقارنة

 األھمیة النسبیة

 الثبات

مستخدمو المعلومات 
.لیةالما  
 

 قید حاكم
 

خصائص متعلقة 
 بالمستخدم

 

 معیار حاكم
 

 
خصائص أساسیة متعلقة 

 بالقرار
 
 

مكونات الخصائص 
 األساسیة

 
 

 خصائص نوعیة متفاعلة
 

 عتبة أو حد االعتراف
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علومات، القدرة على التقییم القیمة التنبؤیة للم: مة تقسم إلى ثالث خصائص ثانویةئخاصیة المال -
  .، التوقیت المناسب للمعلوماتالرتداديا

عدم التحیز في (قابلیة التحقق، الحیاد : أما خاصیة الموثوقیة فتقسم كذلك إلى ثالثة خصائص ثانویة -
  .  ، الصدق في التعبیر)القیاس واإلفصاح

لمعلومات المالیة یجب أن تتصف من تداخل الخاصیتین األساسیتین المالءمة الموثوقیة، ینتج أن ا
بقابلیتها للمقارنة  وما یتطلبها ذلك من الثبات في تطبیق الطرائق واألسالیب المحاسبیة من دورة مالیة إلى 

  .أخرى
  :هناك قیدان رئیسیان على استخدام الخصائص السابقة هما

 قید حاكم وهو أن تكون المنفعة المتوقعة من المعلومات أكبر من تكلفتها.  
 األهمیة النسبیة تمثل نقطة الفصل في االعتراف. 

قاعدة (إن معیار المنفعة یأتي في قمة هرم الخصائص النوعیة للمعلومات المالیة باعتباره معیار حاكم 
، وان تحقیق المنفعة للقرار یتطلب توافر خاصیتین أساسیتین، خاصیة المالءمة وخاصیة )عامة

ة فإذا فقدت المعلومات المالیة هاتین الخاصیتین فلن تكون مفیدالمصداقیة أو الثقة في المعلومات، 
  .بالنسبة للمستفیدین منها

  :وتتمثل هذه الخصائص األساسیة في ما یلي الخصائص النوعیة األساسیة: المطلب األول
تكمن أهمیة خاصیة المالئمة في أن القرار الذي ینوي مستخدم المعلومات  المالئمة: الفرع األول

فنقطة البدء باتخاذ القرار هي مدى مالئمة المعلومات التي توفرت  تهبیة اتخاذه له أهمیته وخطور حاسالم
  :المالئمةة بخاصالتعاریف الله بالنسبة للقرار تحت الدراسة، ونورد فیما یلي بعض 

وجود ارتباط منطقي بین المعلومات وبین القرار موضوع الدراسة، أي  ئمةیقصد بالمال: 01تعریف  -
  .1بمعنى آخر قدرة المعلومات على إحداث تغییر في اتجاه القرار

هي القدرة على خدمة اتخاذ قرار معین، إما من خالل تخفیض حالة عدم المعرفة لدى : 02تعریف  -
  .2متخذ القرار، أو زیادة المعرفة لدى متخذ القرار بخصوص الموقف الذي یتخذ القرار بشأنه

ات التي ستؤثر على سلوك متخذ القرار وتجعله یتخذ قرار یختلف عن هي تلك المعلوم: 03تعریف  -
  .3ذلك القرار الذي كان یمكن اتخاذه في حالة غیاب هذه المعلومات

ومن خالل التعاریف السابقة نستنتج أن خاصیة المالئمة للمعلومات یقصد بها ارتباطها بقرار معین   
  .ولها تأثیر وانعكاس على هذا القرار

                                                
 .200: ، ص1990، 01، ط ، ذات السالسل، الكویتنظریة المحاسبةعباس محمود الشیرازي،  1
 .11: صنهضة للطباعة والنشر، بیروت، ، دار الدراسات في نظم المعلومات المحاسبیةعصفت سید أحمد عاشور،  2
: ص 2003، جامعة اإلسكندریة، مصر، نظم المعلومات المحاسبیة اإلطار الفكري والنظم التطبیقیةلي حسین، أحمد حسین ع 3

26. 
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  :من أهمیة المعلومات المحاسبیة المالئمة في اآلتيوتك    
  تكوین توقعات عن النتائج التي سوف تترتب عن األحداث الماضیة أو الحاضرة أو المستقبلیة؛ -
تعزیز التوقعات الحالیة أو إحداث تغییر في هذه التوقعات، وهذا یعني أن المعلومات المالئمة تؤدي  -

  .ة للقرار محل الدراسةإلى تغییر درجة التأكد بالنسب
تحسین قدرة متخذ القرار على التنبؤ بالنتائج المتوقعة في المستقبل وتعزیز أو تصحیح التوقعات السابقة  -

  .والحالیة
  .تقییم نتائج القرارات التي بنیت على هذه القرارات -

ات أو متخذي إن مفهوم  خاصیة المالئمة لن یكون ذا جدوى أو منفعة بالنسبة لمستخدمي المعلوم
  :القرارات إال إذا توفرت الخصائص الثانویة التالیة

یقصد بالتوقیت المالئم وصول المعلومات المعدة إلى مستخدمیها في الوقت  التوقیت المالئم: أوال
المناسب، حیث انه كلما كانت سرعة وصول المعلومات المحاسبیة إلى مستخدمیها كلما كان االحتمال 

على قراراتهم المتنوعة، وكلما كان هناك تأخیر في توصیل المعلومات كلما كانت الثقة كبیرا في التأثیر 
في المعلومات بأنها ال تعتبر مالئمة أو صحیحة، وفي هذا الصدد نقول انه یمكن التضحیة بشيء من 

بفترة  صحة المعلومات ودقتها لغرض زیادة توقیت المعلومات، الن عملیة اتخاذ القرار تكون دائمة محددة
زمنیة، إذن یمكن القول أن المعلومات المالئمة هي تلك المعلومات التي تتوفر في الوقت المناسب، ولو 

  .       1كان ذلك على حساب الثقة في عملیة القیاس أو مدى التأكد من صحة المقاییس الناتجة
متخذ القرار على التنبؤ بنتائج  تعد مقدرة المعلومات المحاسبیة في تحسین مقدرة القدرة على التنبؤ: ثانیا

التوقعات المستقبلیة في ضوء نتائج الماضي والحاضر أحد الخصائص الفرعیة للمعلومات المالئمة، 
والمعلومات المالئمة هي التي تساعد على التنبؤ بالعوائد المرتبطة بالنشاط المستقبلي، فبدون معرفة 

في المستقبل، كما أن معرفة نتائج األحداث الماضیة األحداث الماضیة یصعب التنبؤ بما ستكون علیه 
دون اهتمام بالمستقبل یعتبر عمال غیر هادف، وبمعنى آخر تساعد القیمة التنبؤیة للمعلومات مستخدمیها 

  .2في التنبؤ بالنتائج المتوقعة لألحداث المختلفة، وتؤكد توقعاتهم أو تساعدهم في تعدیلها أو تصحیحها
التي یمكن أن تؤثر على عملیة اتخاذ القرار هي المعلومات التي تكون لها قدرة تنبؤیة إن المعلومات     

لعمل اختبارات تنبؤیة، كما تساعد المعلومات المحاسبیة ذات القدرة التنبؤیة على تخفیض درجة عدم 
  .الیقین حول النتائج المتوقعة في المستقبل التي تتخذ على نتائج الماضي

                                                
1 Hendrickson Eldon, Breda Michael, Accounting Theory, fifth edition, Irwin, Graw Hill, 1992, p: 
123. 

، 2002، الوراق للنشر والتوزیع، عمان األردن، لقوائم المالیة واألصولالمحاسبة المتوسطة النظریة والتطبیق في افداغ الفداغ،  2
 .26: ص
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ول أن المعلومات المحاسبیة ذات الصلة بعملیة اتخاذ القرار تساعد مستخدمیها بالقیام وفي هذا الصیاغ نق
  .بعملیة التنبؤ بالنسبة لألحداث في الماضي والحاضر والمستقبل

إن خاصیة القدرة التنبؤیة للمعلومات المحاسبیة ال یقصد بها أن تكون للمعلومات قدرة تنبؤیة، بل     
 . كأساس لعمل التنبؤ في المستقبل من قبل متخذ القرار إمكانیة االعتماد علیها

تملك المعلومات المحاسبیة قیمة استرجاعیة عندما یكون لها القدرة على تغییر أو  التغذیة العكسیة: ثالثا
تصحیح التوقعات الحالیة أو المستقبلیة، كما یطلق على هذه الخاصیة القیمة االسترجاعیة للمعلومات 

یة عن خاصیة القیمة التنبؤیة للمعلومات، وتساعد هذه الخاصیة مستخدمو المعلومات في وهي ال تقل أهم
تقییم مدى صحة توقعاته السابقة وبالتالي یستخدم المعلومات في تقییم نتائج القرارات التي تبنى على هذه 

  .1التوقعات
ئج القرارات الماضیة وقیمة تنبؤیة كما تتمیز المعلومات المحاسبیة بالقدرة على التقییم االرتدادي لنتا    

عالیة بالنسبة للمستقبل، والتي یتم عرضها في التقاریر المرحلیة والتقاریر القطاعیة، وبالتالي لها قیمة 
مزدوجة، فاألولى تتمثل في قدرتها العالیة على التنبؤ بالنسبة للمستقبل، والثانیة قدرتها على التغذیة 

  .2اضیة، كما تؤدي إلى تخفیض درجة عدم التأكد لدى متخذ القرار الصحیحالعكسیة لنتائج القرارات الم
ویمكن القول أن خاصیة التغذیة العكسیة للمعلومات المحاسبیة تؤدي إلى تخفیض درجة عدم التأكد     

  .ج القرارات الماضیةلمتخذي القرارات، كما تؤدي إلى تعدیل وتقییم وتصحیح توقعاتهم السابقة بالنسبة لنتائ
مكانیة االعتماد علیهاتتعلق خاصیة الموثوقیة بأمانة الم الموثوقیة: الفرع الثاني فمن البدیهي  ،علومات وإ

ن كانت ) المعلومات المحاسبیة(أن الحسابات  المدققة یعول علیها أكثر من الحسابات غیر المدققة حتى وإ
  .ال ومضمونا مع الحسابات المدققةاألخیرة متطابقة شك

جة الوثوق بالمعلومات المحاسبیة تعـد انعكاسا واضحا لألدلة الموضوعیة أو طرق أو أسس إن در     
القیاس السلیمة التي بنیت علیها تلك المعلومات، ولكي تتصف المعلومات المحاسبیة بالموثوقیة ینبغي 

حاسبي، وكذلك  إرساء أسس محاسبیة ثابتة فیما یتعلق بالمبادئ واألعراف المحاسبیة التي تحكم العمل الم
  .تطویر أسس قیاس موحدة ومقبولة وعملیة

الصدق  :ولكي یمكن االعتماد على المعلومات والوثوق بها یلزم أیضا توافر ثالث خصائص فرعیة هي
 .في التمثیل، إمكانیة التحقق والتثبت من المعلومات، حیادیة المعلومات

تطابق بین المعلومات والظواهر المراد التقریر ویعني وجود درجة عالیة من ال الصدق في التمثیل: أوال
صدق تمثیل الظواهر (عنها، وبعبارة أخرى، إعداد المعلومات بحیث تعبر بصدق عن الظواهر 

  .، فالعبرة هنا بصدق تمثیل الجوهر ولیس الشكل)واألحداث

                                                
  .201: ، صمرجع سبق ذكرهعباس محمود الشیرازي،  1
  .201: ، صالمرجع السابق 2
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  :ماولكي تكون المعلومات معبرا عنها بصدق ینبغي مراعاة تجنب نوعین من أنواع التحیز وه
  .أي طریقة القیاس سواء كانت توصل إلى نتائج موضوعیة أم ال :تحیز في عملیة القیاس -1
  .وهذا النوع یقسم إلى التحیز المقصود والتحیز غیر المقصود :تحیز القائم بعملیة القیاس -2
التأكد  إن التحرر من التحیز بنوعیه یتطلب أن تكون المعلومات على أكبر قدر ممكن من االكتمال، أي 

من أنه لم یسقط من االعتبار أي من الظواهر الهامة عند إعداد التقاریر المالیة من ناحیة، وهناك 
اعتبارات األهمیة النسبیة وما تستلزمه من وجوب دراسة جدوى المعلومة فبل قیاسها واإلفصاح عنها من 

  .ناحیة أخرى
المفهوم المحاسبي توفر شرط الموضوعیة في وتعني في  إمكانیة التحقق والتثبت من المعلومات: ثانیا

أي قیاس علمي، وهذه الخاصیة تعني أن النتائج التي یتوصل إلیها شخص معین باستخدام أسالیب معینة 
للقیاس واإلفصاح یستطیع أن یتوصل إلیها آخر باستخدام نفس األسالیب، أما إمكانیة التثبت من 

لنوع من التحیـز المتعلق بشخصیة القائم بعملیة، أي ینبغي المعلومات فهي خاصیة تحقق لنا تجنب ذلك ا
التفرقة بین القدرة على التثبت من المقاییس ذاتها وبین القدرة على التثبت من صحة التطبیق لطریقة 

 .القیاس
وتعني تقدیم حقائق صادقة دون حذف، أو انتقاء للمعلومات  )عدم التحیز(حیادیة المعلومات : ثالثا

  :أو قرار معین، وتعتبر هذه الخاصیة ذات أهمیة على مستویین لمصلحة فئة
  .مستوى األجهزة المسؤولة عن وضع السیاسة المحاسبیة -
  . مستوى المسؤولین عن إعداد التقاریر المالیة -
وحیادیة المعلومات یقصد بها تجنب النوع المقصود من التحیز الذي قد یمارسه القائم بإعداد وعرض  

لمحاسبیة بهدف التوصل إلى نتائج مسبقة أو بهدف التأثیر على سلوك مستخدم هذه المعلومات ا
  .المعلومات في اتجاه معین

: التحیز في عملیة القیاس على النحو التالي) FASB(وقد عرفت أیضا هیئة معاییر المحاسبة المالیة     
دال من أن یكون الحدوث هو میل للقیاس بان یحدث ما یعبر عنه على جانب أكثر من جانب آخر، ب

متساوي االحتمال في كال الجانبین، وهكذا فان الخلو من التحیز یمثل قدرة إجراء قیاس على تقدیم وصف 
  .1دقیق للخاصیة المعنیة

  
  

                                                
 .184: ص ،01ط  ،مرجع سبق ذكره ،النموذج المحاسبي المعاصررضوان حلوة حنان،  1
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تعتبر المالئمة والموثوقیة خاصیتان أساسیتان في تقییم  1المالئمة والموثوقیة العالقة بین: الفرع الثالث
المدققة في التقاریر المالیة بغرض استخدامها في اتخاذ القرار، ذلك أن أي تحسین في نوعیة المعلومات 

إحداهما یؤدي إلى تحسین في األخرى، لكن ذلك ال یحدث دوما، والسبب هو أن كثیرا من االختیارات 
  .المحاسبیة التي تستدعي التضحیة بمقدار من الموثوقیة في سبیل تحقیق المالئمة والعكس صحیح

  .إن خاصیتي المالئمة والموثوقیة هما الخاصیتان اللتان یجب توافرهما في المعلومات المحاسبیة    
فالمالئمة یقصد بها وجود ارتباط منطقي بین المعلومات وبین القرارات موضوع الدراسة، فالمعلومات 

  .المالئمة هي تلك المعلومات القادرة على إحداث تغییر في اتخاذ القرار
خاصیة الموثوقیة فهي خاصیة تتعلق بأمانة ومصداقیة المعلومات التي یمكن االعتماد علیها في أما     

  .اتخاذ القرار
باإلضافة إلى ما سبق، هناك احتمال التعارض بین خاصیتي المالئمة والموثوقیة، كما نجد أن هذا     

اس التكلفة التاریخیة، ومن التعارض ناتج من تطبیق بعض الطرق والسیاسات المحاسبیة مثل تطبیق أس
المعروف أن أرام التكلفة التاریخیة تتمتع بدرجة عالیة من الموثوقیة، إال أنها بالمقابل أقل ارتباطا بطبیعة 
المعلومات التي یحتاجها المستخدم للتقاریر المالیة، وبالتالي تتمتع بدرجة منخفضة من المالئمة، وعلى 

س التكلفة الجاریة أكثر مالئمة لعملیة اتخاذ القرارات، إال أنه أقل العكس من ذلك نجد أن استخدام أسا
  .موثوقیة من حیث إمكانیة االعتماد علیها

ونتیجة لهذا التعارض بین خاصیتي المالئمة والموثوقیة فإنه من الممكن التضحیة بمقدار من المالئمة     
في المعلومات المحاسبیة مقابل المزید من في مقابل المزید من الموثوقیة، والعكس فقد تقل الموثوقیة 

  .المالئمة للمعلومات
وهكذا نجد أن العالقة بین الخاصیتین هي عالقة عكسیة، حیث انه كلما زادت جودة أحدها انخفضت     

جودة األخرى ویصبح من الضروري التضحیة بقدر من المالئمة مقابل مزید من الموثوقیة أو العكس  
تقلیدي للمحاسب والمراجع الخارجي هو أن االعتبار األول الذي یجب أن نعطي له وكما أكد الموقف ال

أهمیة قصوى في المعلومات التي توفرها التقاریر المالیة األساسیة هو اعتبار الموثوقیة، والعكس صحیح 
التي تتطلب  بالنسبة للقوائم المالیة األخرى أو التكمیلیة واإلیضاحات الملحقة بالقوائم المالیة األساسیة

  .المالئمة للمعلومات
  
  
  

                                                
، رسالة ماجستیر في علوم التسییر، ات المحاسبیة وأثرها في اتخاذ القراراتخصائص المعلوم، ناصر محمد علي المجهلي 1

 .56 -55 :ص ص ،2009، جامعة الحاج لخضر باتنة، محاسبة: تخصص
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  :وتضم الخصائص التالیةالخصائص النوعیة الثانویة : المطلب الثاني
إن قابلیة المعلومات المحاسبیة للفهم یعتبر شرطا هاما للحكم على خالصة  1القابلیة للفهم: الفرع األول

  :ن مهمین همااستخدام المعلومات المالیة واالستفادة منها ویعتمد ذلك على مؤشری
البساطة ال تعني التخلي عن الجوهر واالهتمام بالشكل الن البساطة في  درجة الوضوح والبساطة: أوال

التعبیر هدف یسهل الفهم للشخص ذي المستوى المتوسط، ویؤدي التعقید إلى عدم نجاح المعلومات في 
ت المحاسبیة المعروضة في التقاریر إیصال جوهرها، وبالتالي انعدام فائدتها، وحتى یتم الفهم للمعلوما

المالیة یجب أن تكون موضوعیة في وصفها لألحداث والعملیات االقتصادیة للمنشأة ویتم اإلفصاح عنها 
  .بالشكل الذي یسهل للمستخدم تلقیها وفهمها

یعكس هذا الشرط إمكانیة مستخدم المعلومات  مستوى الفهم واإلدراك لدى مستخدمي المعلومات: ثانیا
من فهمها بصورة معقولة دون الحاجة لبذل جهود غیر اعتیادیة أو ذات طبیعة مخصصة، وبالمقابل 

  .یشترط أن یكون الشخص ذو معرفة معقولة بطبیعة المعلومات
إن مستوى الفهم للمعلومات یعتبر همزة وصل بین المعلومات التي یجب أن تكون مفیدة وبین     

  .ر لهم حد أدنى من المعرفة بهذه المعلومة لكي یمكن من االستفادة منهاالمستخدمین الذین ینبغي أن تتوف
یعني الثبات في إتباع النسق الواحد أن تسجل األحداث  2الواحدالثبات في إتباع النسق : الفرع الثاني

  .االقتصادیة ویقرر عنها بطریقة موحدة من دورة إلى دورة
  :إن الثبات في إتباع النسق الواحد یتضمن

طبیق نفس اإلجراءات المحاسبیة على األحداث المتماثلة في المشروع الواحد عبر الزمن من دورة إلى ت -
 .أخرى

 .تطبیق نفس المفاهیم وطرق القیاس واإلجراءات بالنسبة لكل عنصر من عناصر في القوائم المالیة -
ق واإلجراءات المحاسبیة خاصیة الثبات ال یقصد به الثبات المطلق في تطبیق نفس السیاسات والطرائ -

بل یقصد به الثبات النسبي الذي یسمح بإدخال التغییرات أو التعدیالت إذا ما دعت الظروف لذلكن ففي 
هذه الحالة یتطلب مبدأ اإلفصاح التام تحدید أثر التعدیالت بوضوح حتى یستطیع مستخدمو المعلومات 

  .واتخاذ القراراتالمحاسبیة مراعاة هذه التعدیالت عند تحلیل القوائم 
ن تطبیق خاصیة الثبات في استخدام المبادئ واإلجراءات المحاسبیة یجعل المعلومات المحاسبیة إ    

قابلة للمقارنة وأكثر فائدة للمستفیدین، إضافة إلى إمكانیة تطبیق الطرق اإلحصائیة لتحدید اتجاهات 
ورها في الدورات الالحقة مع مراعاة الظروف التطور في أنشطة المشروع في الدورات السابقة والتنبؤ بتط

  .الخارجیة الخاصة بالمشروع حتى یصبح التنبؤ واقعیا قدر اإلمكان
                                                

 .59: ، صالمرجع السابق 1
، 02ن، ط عمان، األرد ،، دار وائل للنشر والتوزیعمن المبادئ إلى المعاییر النموذج المحاسبي المعاصررضوان حلوة حنان،  2
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 ؤسساتستخدام نفس اإلجراءات بین المیقصد بالتماثل ا خاصیة التماثل وقابلیة المقارنة: الفرع الثالث
 مؤسساتئم المالیة الصادرة عن القواالمختلفة، إن هدف التماثل هو جعل المعلومات المحاسبیة أو ال

المختلفة قابلة للمقارنة، وذلك عن طریق تخفیض التنوع الكبیر الناشئ عن استخدام إجراءات محاسبیة 
 نفس مفاهیم ،جراءات المحاسبیةنفس اإل:1مختلفة، ویتضمن هدف التماثل ما یلي ؤسساتتلفة في ممخ

  .نفس طرائق اإلفصاح والعرض، نفس التبویب، القیاس
  .إن التماثل هو شرط أساسي في جعل المعلومات المحاسبیة قابلة للمقارنة

أما هدف قابلیة المعلومات للمقارنة فیمكن أن  یعرف  بأنه تماثل الخصائص التي تجعل المقارنة أمرا     
وغیرهم، ممكن التحقق بما یسهل الدراسة والتحلیل والتنبؤ واتخاذ القرارات بوساطة الدائنین والمستثمرین 

وتعد خاصیة قابلیة المقارنة من أهم المؤشرات التي یعتمد علیها التحلیل المالي والرقابة بغیة تقییم أداء 
المؤسسات االقتصادیة، وذلك بمقارنة نتائج فترة زمنیة معینة لشركتین أو أكثر مع بعضهم البعض وهذا 

س الشركة لعدة فترات زمنیة، وهذا ما یدعى ما یدعى بالمقارنة في حالة السكون، أو مقارنة  معلومات نف
  .   بالمقارنة في حالة الحركة

یقصد باإلفصاح الكامل أن تكون المعلومات الضروریة الحالیة  2)اإلفصاح الكامل(الشمول : الفرع الرابع
ا والمستقبلیة متاحة أمام المستخدمین، كما یجب أن تكون المعلومات المحاسبیة لها عالقة بأنشطة بعضه

البعض في شكل مجموعة من التقاریر المالیة المالئمة التي تفید في تحقیق فاعلیة النظام اإلداري 
باألهداف، وبالتالي ال ینبغي أن نخفي أي حقیقة جوهریة تهم األطراف المعنیة وذلك بما یتماشى مع 

المالیة فمبدأ اإلفصاح الكامل اعتبارات األهمیة النسبیة، ولتوفیر المعلومات الكافیة والالزمة في التقاریر 
  :یشمل أربعة فروع أساسیة

أن احتیاجات المستخدمین الخارجیین للمعلومات والبیانات المحاسبیة یمكن مقابلتها بما یعرف بالتقاریر  -
  .المالیة ذات اإلغراض العامة

  .الدخل والثروة یمكن مقابلة االحتیاجات المشتركة لألطراف المتعددة الخارجیة إذا تم اإلفصاح عن -
قائمة المركز : أنه یجب على اإلدارة في إطار خدمة المستخدمین اإلفصاح عن التقاریر المالیة التالیة -

  .المالي، قائمة الدخل، قائمة التغیر في حقوق المساهمین وقائمة التدفقات النقدیة
التي بموجبها تحقق التوازن بین أن یتم اإلفصاح عن التقاریر المالیة ذات الغرض العام بأنسب الوسائل  -

  .التكلفة والمنفعة
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  على الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة) المحددات(القیود : المطلب الثالث
باإلضافة إلى الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة فقد حددت هیئة معاییر المحاسبة المالیة     

FASB ة وهمامحددین رئیسیین على المعلومات المحاسبی:  
یتطلب إنتاج المعلومات المحاسبیة تكالیف متعددة مما یستوجب المقارنة  التكلفة االقتصادیة: الفرع األول

بین تلك التكالیف والمنافع المتحققة من استخدام المعلومات المحاسبیة، ویعتمد قرار اإلدارة في الحصول 
المنفعة المتحققة من استخدامها كحد أدنى  على المعلومات المحاسبیة عندما تتساوى تكلفة إنتاجها مع

تطبیقا لمبدأ اقتصادیات المعلومات، كما یمثل هذا القید معیارا أساسیا للحكم على مدى كفاءة النظام 
  . المحاسبي في توفیر المعلومات بأقل تكلفة ممكنة

لمعلومات المحاسبیة ویحدد هذا القید مستوى ودرجة األهمیة النسبیة ل األهمیة النسبیة: الفرع الثاني
بالنسبة لمستخدمیها، ویشیر إلى ضرورة تبویب وتصنیف المعلومات في القوائم والتقاریر المالیة وفقا 
ألهمیتها النسبیة لمتخذي القرارات، كما یتضمن ضرورة االهتمام بجوهر المعلومات المحاسبیة ومضمونها 

  .وعدم المبالغة في التركیز على الشكل والصورة
یرا فان توفیر هذه الخصائص في المعلومات المحاسبیة له تأثیر مباشر وفعال على الوظائف وأخ   

اإلداریة المختلفة العتمادها على المعلومات المحاسبیة بدرجة كبیرة، كما أن هذه الخصائص متداخلة 
ة بالنسبة بصورة متكاملة حیث یوفر معیارا موضوعیا لضمان تحقیق الفائدة من التقاریر المالیة وخاص

  .للتقاریر الداخلیة
  معاییر جودة المعلومات المحاسبیة: المطلب الرابع

إن المعلومات هي تلك البیانات التي یتم إعدادها أو إنتاجها لتصبح ذات نفع لمتخذ القرار، ولكي     
ه ال یوجد تكون المعلومات ذات فائدة لمتخذ القرار ال بد أن تكون على مستوى من الجودة، وعلى الرغم أن

تعریف محدد لجودة المعلومات وذلك الختالفه تبعا الختالف وجهات النظر وأهداف منتجي ومستخدمي 
  :1المعلومات إال انه یمكن تحدید معاییر عامة لقیاس جودة المعلومات المحاسبیة على النحو التالي

جودة المعلومات بدرجة الدقة  یمكن التعبیر عن الدقة كمقیاس لجودة المعلومات المحاسبیة: الفرع األول
التي تتصف بها المعلومات أي بدرجة تمثیل المعلومات لكل من الماضي، الحاضر والمستقبل وال شك أنه 

ریخیة أو عن التوقعات كلما زادت دقة المعلومات زادت جودتها وزادت قیمتها في التعبیر عن الحقائق التا
في التعبیر عن جودة المعلومات فانه ال یمكن تحقیقه وذلك  وبالرغم من أهمیة هذا المقیاس، المستقبلیة

لكون المعلومات التي یبنى علیها القرار تنطوي على المستقبل وبالتالي فهي على درجة من التیقن وعدم 
  .التأكد، لذا فانه غالبا ما یتم التضحیة بالدقة عند توفیر معلومات مالئمة التخاذ القرارات
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وتتمثل المنفعة في عنصرین هما صحة ة كمقیاس لجودة المعلومات المحاسبیة المنفع: الفرع الثاني
  :المعلومة وسهولة استخدامها ویمكن أن تأخذ المنفعة أحد األشكال التالیة

وتعني أنه كلما تطابق شكل ومحتوى المعلومات مع متطلبات القرار كلما كانت  المنفعة الشكلیة: أوال
  .قیمة المعلومات عالیة

وتعني ارتفاع قیمة المعلومات كلما أمكن الحصول علیها بسهولة، ومن ثم فان  المنفعة الزمنیة: ثانیا
  .االتصال المباشر بالحاسب اآللي مثال یعظم كال من المنفعة الزمنیة والمكانیة للمعلومات

ذ القرارات، وكذا وتعني ارتفاع قدرة المعلومات على تقییم نتائج تنفی المنفعة التقییمیة والتصحیحیة: ثالثا
  .قدرتها على تصحیح انحرافات هذه النتائج

تعبر الفاعلیة عن مدى تحقیق المنشأة  1الفاعلیة كمقیاس لجودة المعلومات المحاسبیة: الفرع الثالث
ألهدافها من خالل موارد محددة، وعلى ذلك فإنه یمكن تعریف جودة المعلومات من زاویة الفاعلیة بأنها 

لومات ألهداف المنشاة أو متخذ القرار من خالل استخدام موارد محدودة، ومن ثم فان مدى تحقیق المع
  .فاعلیة المعلومات هي مقیاس لجودة المعلومات المحاسبیة

یقصد بالتنبؤ أنه الوسیلة التي یمكن بها  التنبؤ كمقیاس لجودة المعلومات المحاسبیة: الفرع الرابع
توقع أحداث ونتائج المستقبل، وأن هذه التوقعات تستخدم في  استعمال معلومات الماضي والحاضر في

  .التخطیط واتخاذ القرارات
ومن المؤكد أن جودة المعلومات إنما تتمثل في مقدرتها التنبؤیة وتخفیض حالة عدم التأكد وذلك عند     

ماذج االختیار من استخدامها كمدخالت لنماذج التنبؤ مثل نماذج التنبؤ بالمراكز المالیة أو كمدخالت لن
  .بین بدائل القرارات اإلداریة

یقصد بالكفاءة تحقیق أهداف المنشأة بأقل  الكفاءة كمقیاس لجودة المعلومات المحاسبیة: الفرع الخامس
استخدام ممكن للموارد، ویرى البعض ضرورة تطبیق مبدأ االقتصادیة على نظم المعلومات والذي 

  .ل التكالیف الممكنة التي یجب أن تزید ال تزید عن قیمة المعلوماتیستهدف تعظیم جودة المعلومات بأق
فالكفاءة تقاس بمدى توفیر الموارد المادیة والبشریة عند القیام بالعملیات والنشاطات الالزمة لتحقیق      

  . األهداف مقارنة بالمخرجات أو النتائج التي یتم تحقیقها
ییر عامة لقیاس جودة المعلومات هو ذات أهمیة كبیرة، ألن توفیر معا:  وفي األخیر یمكن القول أن 

المعلومات بدون توفیر هذه المعاییر التي تحكم عملها وتجعلها مفیدة لعملیة اتخاذ القرارات، فان هذه 
المعلومات تفقد أهمیتها، ویعتبر المنتج النهائي لعملیة اتخاذ القرارات هي المعلومات الجاهزة التخاذ 

  . رشیدةالقرارات ال

                                                
، مجلة االقتصاد واإلدارة، جامعة الملك عبد العزیز، المجلد في نظریة اإلدارة العامةمفهوم الكفاءة والفاعلیة أسعد سمیر مرشد،  1
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  األطراف المستفیدة من المعلومات المحاسبیة: المطلب الخامس
تختلف أهداف األطراف المستفیدة من القوائم المالیة باختالف احتیاجات المستخدم، فالمستخدمون     

األخرى المستفیدة  للقوائم المالیة من داخل أو خارج المؤسسة، كل له أهدافه التي تمیزه عن باقي األطراف
القوائم المالیة، إذ یعتمد الكثیرون عند اتخاذ قراراتهم االقتصادیة على عالقتهم بالمؤسسات، ومن ثم  من

فإنهم یركزون اهتماماتهم نحو المعلومات المقدمة من خالل القوائم المالیة، وإلیضاح التباین بین أهداف 
م المالیة وبیان أهدافهم مستخدمي القوائم المالي، سوف نستعرض بعض الفئات من مستخدمي القوائ

اف المستفیدة من وكیفیة تأثیر هذه األهداف على تفسیر مدلول القوائم المالیة، وعموما یمكن حصر األطر 
  : فيالمعلومات المحاسبیة 

 ةالحالی للسنة ینصب اهتمام حملة األسهم على معدل توزیع األرباح )حملة األسهم(المالك : الفرع األول
واالعتماد على تلك المعلومات المقارنة في تحدید معدل التوزیع في المستقبل، وقد یهتم  ،والسنوات السابقة

بعض المساهمین بالتنبؤ بالقیمة السوقیة للسهم والتي تتأثر إلى حد كبیر بتوقعات توزیع األرباح لألسهم 
الذي یفید في تقدیر في المستقبل، وعلى ذلك فان فئة المالك یتركز اهتمامها في تحلیل القوائم المالیة 

، ویمكن حصر أهم المعلومات التي یحتاجها المستثمرون 1العائد على االستثمار والمخاطر المترتبة عنه
  :2أو المالك في

  المعلومات التي تساعد المستثمر في اتخاذ قرار شراء أو بیع أسهم الشركة؛ -
رباح الماضیة والحالیة والمستقبلیة وأي المعلومات التي تساعد المستثمر في تحدید مستوى توزیعات األ -

  تغییر في أسعار أسهم الشركة؛
  المعلومات التي تساعد المستثمر في تقییم كفاءة إدارة الشركة؛ -
المعلومات التي تساعد المستثمر في تقییم سیولة الشركة ومستقبلها وتقییم سهم الشركة بالمقارنة مع  -

 .أسهم الشركات األخرى
تعتبر إدارة المشروع من المستخدمین الداخلیین للمعلومات المحاسبیة، وتهتم إدارة المشروع   :الفرع الثاني

اإلدارة في هذا الصدد بربحیة المشروع خالل فترة زمنیة معینة وقدرته على جذب رؤوس األموال من 
د الرئیسي خالل معدالت العائد المتوقع على رأس المال، وذلك على أساس أن هذه المعدالت هي المحد

لجذب رؤوس أموال المستثمرین القائمین والمحتملین من ناحیة، وتقییم أداء اإلدارة من ناحیة أخرى بما 
  .3یعني استمرارها في أداء واجباتها داخل المشروع

                                                
  .342: ، ص2009، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، ، المحاسبة وتحلیل القوائم المالیةمحمد عباس بدوي 1
  .04: ، صمرجع سبق ذكرهمحمد أبو نصار، جمعة حمیدات،  2

 3 محمد عباس بدوي، مرجع سبق ذكره، ص: 342.
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یحتاج الموظفون في الشركة إلى معلومات تتعلق بمدى األمان الوظیفي، ومدى الموظفون : الفرع الثالث
یفي المتوقع في المستقبل ، باإلضافة إلى معلومات تساعد في تعزیز مطالب الموظفین التحسین الوظ

  .1بتحسین أوضاعهم الوظیفیة
ویمثل المقرضون مصدر التمویل الخارجي للمؤسسة والذي یكون في الغالب  المقرضون: الفرع الرابع

كل التمویلي للمؤسسة، ونسب طویل األجل، وما یهم المقرضین سواء كانوا حالیین أو محتملین هو الهی
المدیونیة، ومدى االعتماد على المتاجرة بأموال الغیر، كذلك قدرة المؤسسة على دفع أقساط القروض 

  .2وفوائدها في مواعید استحقاقها
وتعتبر هذه الفئة مصدر لتمویل واالئتمان قصیر األجل،  الموردون والدائنون التجاریون: الفرع الخامس

اماتهم بقدرة المؤسسة على السداد من خالل نسب السیولة والتداول، والنسب المتعلقة حیث تتعلق اهتم
  .3بمعدالت دوران المخزون للتأكد من استمراریة المؤسسة وكفاءتها وربحیتها

ویعتبر الزبائن مصدر اإلیرادات، حیث أنهم الجهة المقصودة بمخرجات المؤسسة  الزبائن: الفرع السادس
  .4لذلك فهم معنیون باستمراریة المؤسسة وقدرتها على تزویدهم بالسلع والخدماتمن سلع وخدمات، 

وتعتبر المؤسسات بالنسبة للحكومة من الدعائم الرئیسیة التي  الحكومة بأجهزتها المختلفة :الفرع السابع
ل من تستند إلیها في تمویل خططها من خالل الضرائب، وتحقیق األهداف االجتماعیة كالتشغیل والتقلی

نسب البطالة والفقر، لذلك فالحكومة تحتاج إلى معلومات تساعدها في التأكد من مدى التزام المؤسسة 
بالقوانین ذات العالقة مثل قانون الشركات وقانون ضریبة الدخل، كما تحتاج إلى معلومات تساعد في 

  .  5تقدیر الضرائب ومدى المساهمة العامة للمؤسسة في االقتصاد الوطني
وله متعلقات واهتمامات مختلفة بالمؤسسات منها ما یتعلق باستیعاب األیدي  الجمهور: فرع الثامنال

العاملة وتشغیلها، ومنها ما یتعلق بدور المؤسسات االجتماعي والتنموي، ومنها ما یتعلق بسلوك الجمهور 
المؤسسة كائن حي  االستهالكي استنادا إلى جودة مخرجاتها من السلع والخدمات وغیر ذلك، حیث أن

  .وعضو فعال في المجتمع یؤثر ویتأثر به
وما یجدر ذكره أن فئات مستخدمي القوائم المالیة تتسع لتشمل جمیع من لهم مصلحة في المؤسسة سواء 
بشكل مباشر أو غیر مباشر ومن هذه الفئات والتي لم یرد ذكرها ضمن إطار إعداد وعرض القوائم المالیة 

                                                
  .04: ، صمرجع سبق ذكرهمحمد أبو نصار، جمعة حمیدات،  1

 2 المرجع السابق، ص: 04.

 3 المرجع السابق، ص: 04.

  .04: ، ص المرجع السابق 4
 5 المرجع السابق، ص: 05.
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إدارة المؤسسة، المحللون والمستشارون المالیون، السوق : اییر المحاسبة الدولیةالصادر عن لجنة مع
  .1المالي، المنافسون والمحامون

وعلى العموم یمكننا تقسیم المستخدمین الذین لهم مصلحة في الحصول على المعلومات المالیة 
 : الستخدامها في  ترشید قراراتهم المختلفة إلى ثالثة أصناف هي

 وتتمثل في الجهاز اإلداري والموظفون؛ : من داخل المؤسسةفئات  -
وتمثل المستخدمین الذین لهم عالقة مباشرة حالیة أو : فئات خارجیة لها عالقة مباشرة بالمؤسسة -

 مستقبلیة بالمؤسسة، مثل المساهمین والمستثمرین، المقرضین، الموردین، الزبائن والحكومة؛ 
وهي فئات تمثل حلقات المجتمع التي یهمها االطمئنان : مباشرة بالمؤسسة فئات خارجیة لها عالقة غیر -

على صحة المواطن وأمن المجتمع وسالمته، وتضم أفراد المجتمع، مراكز حمایة البیئة ومكافحة التلوث، 
 .منظمة حقوق اإلنسان والنقابات المهنیة كاألطباء والحقوقیین والمحاسبین وغیرهم من الفئات األخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 1 المرجع السابق، ص: 05.
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  ة الدولیةیمعاییر المحاسبمدخل إلى ال: المبحث الثالث
بدأ االهتمام المتزاید في وضع قواعد محاسبیة من قبل الهیئات المهنیة منذ بدایة النصف الثاني من     

القرن الماضي حیث لم یكن هناك قواعد مشتركة علمیة یجري تطبیقها من قبل ممارسي مهنة المحاسبة 
تتالءم سبیة الخاصة بها، والتي ترى أنها هیئة في كل من الدول الصناعیة تضع القواعد المحا وكانت كل

  .مع مفاهیمها المحاسبیة
وقد استعمل اصطالح القواعد المحاسبیة المتعارف علیها كتعبیر عند المحاسبین ومدققي الحسابات     

ات والمؤسسات حتى ولو اختلفت في یشمل كل ما هو متفق علیه في علم المحاسبة ومقبول من الشرك
  . معالجة نفس الموضوع

ویمكن تعریف المعاییر على أنها نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توجیه وترشید الممارسة العملیة     
في المحاسبة التدقیق أو مراجعة الحسابات، وبذلك تختلف المعاییر عن اإلجراءات كون أن المعاییر لها 

ام أو التوجیه بینما اإلجراءات لدیها الصبغة التنفیذیة لهذه المعاییر على حاالت تطبیقیة صفة اإلرشاد الع
  .معینة

  یة الدولیةمعاییر المحاسبماهیة ال: المطلب األول
جعلت المنظمات  ن أهمیة معاییر المحاسبة الدولیةإ ة الدولیةیمعاییر المحاسبنشأة ال: الفرع األول

عالم تهتم بوضع معاییرها، ومن أهم هذه المنظمات في هذا المجال مجمع المهنیة في كثیر من دول ال
الذي بادر إلى وضع معاییر للتدقیق منذ ) AICPA(المحاسبین القانونیین في الوالیات المتحدة األمریكیة 

في الوالیات المتحدة ) FASB(، كما تم تشكیل هیئة أو مجلس لمعاییر المحاسبة المالیة 1939عام 
التي تعمل منذ ) GAAP(كتطویر لصیغة المبادئ المحاسبیة المقبولة عموما  1973یة منذ عام األمریك

  .1932عام 
أما محاوالت وضع معاییر على المستوى الدولي فقد بدأت في مطلع القرن الماضي، حیث عقدت     

  :1عدة مؤتمرات دولیة للمحاسبة وسنعرض أهمها فیما یلي
في سانت لویس بوالیة میسوري في الوالیات المتحدة  1904األول عقد سنة المؤتمر المحاسبي الدولي  -

األمریكیة برعایة اتحاد جمعیات المحاسبین القانونیین األمریكیة قبل تأسیس مجمع المحاسبین األمریكیین 
  .، وقد دار البحث في ذلك المؤتمر حول إمكانیة توحید القوانین المحاسبیة بین الدول1917عام 

 . في أمستردام 1926تمر المحاسبي الدولي الثاني عقد هذا المؤتمر سنة المؤ  -

  :  في نیویورك وقد قدمت فیه ثالثة أبحاث رئیسیة وهي 1929المؤتمر المحاسبي الدولي الثالث  -
  االستهالك والمستثمر؛* 
عادة التقویم؛*    االستهالك وإ

                                                
  . 106 -104: ص، ص ا، مرجع سبق ذكرههالمحاسبة الدولیة ومعاییر حسین القاضي، مأمون حمدان،  1
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  .السنة التجاریة أو الطبیعیة* 
 90منظمة محاسبیة عینت  49في لندن وقد شاركت فیه  1933دولي الرابع المؤتمر المحاسبي ال -

 22زائرا من الخارج وقد بلغ عدد الدول التي مثلت في المؤتمر  79مندوبا عنها باإلضافة إلى حضور 
 .دولة منها استرالیا ونیوزلندة وبعض الدول اإلفریقیة

 250وفدا فضال عن  320لك بمشاركة في برلین، وذ 1938المؤتمر المحاسبي الدولي الخامس  -
 .مشارك من باقي أنحاء العالم

أعضاء من  2510في لندن، حیث سجل المؤتمر حضور  1952المؤتمر المحاسبي الدولي السادس  -
دولة   22من دول الكومنولث والباقي من  196من المنظمات التي رعت مؤتمر بریطانیا و  1450بینهم 
  .أخرى

منظمات محاسبیة  104في أمستردام، وقد شارك في المؤتمر  1957الدولي السابع  المؤتمر المحاسبي -
  .عضوا من البلد المضیف هولندا 1200زائرا من الخارج و 1650دولة وحضره  40من 

عضوا من الوالیات المتحدة  1627في نیویورك، وقد حضره  1962المؤتمر المحاسبي الدولي الثامن  -
دولة، وقد قدم فیه  48منظمة یمثلون  83من دول أخرى، وشاركت فیه  2101 األمریكیة باإلضافة إلى

  بحثا؛ 45
 في باریس؛ 1967المؤتمر المحاسبي الدولي التاسع  -

 .دولة 59مندوبا من  4347حضره  1972المؤتمر المحاسب الدولي العاشر  -

، وقد حضره مندوبین )ادیةألمانیا االتح(في میونیخ  1977المؤتمر المحاسبي الدولي الحادي عشر  -
 .دولة من دول العالم) 100(أكثر من مائة 

 .في المكسیك 1982المؤتمر المحاسبي الدولي الثاني عشر  -

 .في طوكیو 1987المؤتمر المحاسبي الدولي الثالث عشر  -

ؤتمر في الوالیات المتحدة األمریكیة، وكان موضوع الم 1992المؤتمر المحاسبي الدولي الرابع عشر  -
دولة وحضره نحو  78هیئات محاسبیة من  106دور المحاسبین في اقتصاد شامل، شارك فیه نحو 

مندوبا من مختلف أنحاء العالم، ولم تغب المشاركة العربیة عن المؤتمر التي تمثلت بوفود من  2600
استضافته ثالثة  حیث) IFAC(لبنان وسوریا والكویت ومصر والسعودیة برعایة االتحاد الدولي للمحاسبین 

وجمعیة المحاسبین اإلداریین ) AICPA(منظمات محاسبیة أمریكیة هي مجمع المحاسبین األمریكیة 
)IMA ( وجمعیة المراجعین الداخلیین)IIA.( 

 .في المكسیك 1997المؤتمر المحاسبي الدولي الخامس عشر  -

تمت مناقشته حوالي تسعین في هونغ كونغ، حیث  2002المؤتمر المحاسبي الدولي السادس عشر  -
عنوانا تدرجت موضوعاته من حوارات ساخنة مثل الشمولیة وأخالقیات المهنة إلى أثر اقتصاد ) 90(

  .المعرفة على مهنة المحاسبة
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في اسطنبول، وقد عقد تحت شعار تحقیق النمو  2006المؤتمر المحاسبي الدولي السابع عشر  -
همة المحاسبة في تطویر األمم، واستقرار أسواق المال في أنحاء واالستقرار االقتصادي العالمي، ومسا

  .العالم ودور المحاسبین في عملیة التقییم في المشروعات
وقد أسفرت هذه المؤتمرات التي كانت نتیجة الضغوط المتزایدة من مستخدمي القوائم المالیة من مساهمین 

دولیة وجمعیات حكومیة وأجهزة حكومیة عن  ومستثمرین ودائنین ونقابات واتحادات تجاریة ومنظمات
تشكیل عدة منظمات استهدفت وضع المعاییر الدولیة وتهیئة المناخ الالزم لتطبیق هذه المعاییر وأهم هذه 

، لجنة ممارسة )IASC(، لجنة معاییر المحاسبة الدولیة )IFAC(االتحاد الدولي للمحاسبین : المنظمات
  ).IAPC(التدقیق الدولي 

قبل التطرق لمفهوم معاییر المحاسبة الدولیة سنورد  المعاییر المحاسبیة الدولیةمفهوم : الثانيالفرع 
  :بعض التعاریف الخاصة بالمعیار المحاسبي

والتي  normaإلى الكلمة الالتینیة  normeیعود أصل كلمة معیار  المعیار المحاسبيتعریف : أوال
مل في القیاس الهندسي، أما لغة فیقصد بها النموذج المعد األساس الزاویة القائمة التي تستع تعني في

، وأیا كانت هذه المعاییر یمكن النظر 1مسبقا لیقاس على أساسه وزن أو طول شيء معین أو درجة جودته
إلیها على أنها المقاییس المعتمدة من قبل المجموعة أو المجتمع أو الدولة أو العالم للقیاس أو للحكم 

  .ودة شيء معینبواسطتها على ج
المعیار بأنه نموذج یعتمد على العرف ویحظى بالقبول العام، فإذا كان  "Kohler" حسب :01تعریف  -

  .2محاسبا فسیحظى بهذا القبول من طرف المحاسبین
على أنه " International standards Organisation ISO"حسب  المعیار عرف: 02تعریف  -

مضمونها مجموعة من علیها من قبل هیئة معترف بها،  ةمصادقتم الجماع و اإلأعدت بمرجعیة وثیقة 
القواعد أو الخطوط العریضة أو مواصفات ألنشطة یتم استعمالها ألغراض مشتركة أو متكررة من أجل 

  .ضمان مستوى تنظیمي أمثل في سیاق معین
ة رسمیة محاسبیة أو بیان كتابي تصدره هیئة تنظیمی: یعرف المعیار المحاسبي على أنه: 03تعریف  -

مهنیة ویتعلق هذا البیان بعناصر القوائم المالیة أو نوع من العملیات أو األحداث الخاصة بالمركز المالي 
  .3ونتائج األعمال، ویحدد أسلوب القیاس أو العرض أو التصرف أو التوصیل المناسب

                                                
 1 أمین السید أحمد لطفي، المحاسبة والمراجعة الدولیة، الدار الجامعیة، مصر،، ط 01، 2010،  ص: 266.

، مؤسسة الوراق للنشر المحاسبة الدولیة مع التطبیق العلمي لمعاییر المحاسبة، ف محمود، حلس سالم عبد اهللاجربوع یوس 2
  .34: ، ص01،2002ط  ،والتوزیع، عمان

، مجلة رؤیة مستقبلیة نحو المحاور الرئیسیة لتطویر بناء المعاییر المحاسبیة في المملكة العربیة السعودیةمحمد شریف توفیق،  3
  . 200: ، ص1987السعودیة، العدد الخامس،  اإلدارة العامة،
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ف أو تبین الطریقة أو الطرق مجموعة من القواعد تص: یعرف المعیار المحاسبي على انه :04تعریف  -
  1التي یتم بها إعداد الحسابات وعرضها بالقوائم المالیة

یعرف المعیار المحاسبي بأنه بمثابة المرشد األساسي لقیاس العملیات واألحداث والظروف  :05تعریف  -
  2االتي تؤثر على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها مع إیصال المعلومات للمستفیدین منه

لقد قامت العدید من المنظمات والهیئات المحاسبیة ببذل  :تعریف المعاییر المحاسبیة الدولیة: ثانیا
مجهودات كبیرة بهدف تحقیق نوع من التوافق بین الممارسات والمعاییر المحاسبیة بین مختلف الدول 

الل السنوات األخیرة والعمل على توحیدها، ولعل من أهم هذه المنظمات والتي عرفت نشاطا ملحوظا خ
لجنة معاییر المحاسبة الدولیة، هذه األخیرة ترى انه من الضروري القیام بتوحید األنظمة والمعاییر 
المحاسبیة المتعلقة بإعداد القوائم المالیة على مستوى العالم، ألجل ذلك عملت وعبر مراحل تطورها على 

  ."لمحاسبیة الدولیة المعاییر ا" إصدار مجموعة من المعاییر عرفت باسم 
عاییر المحاسبة الدولیة على أنها عبارة على مجموعة من المقاییس واإلرشادات المرجعیة، یعتمد وتعرف م

علیها المحاسب في القیام بإعماله المتمثلة في القیاس واإلفصاح عن المعلومات حول األحداث 
  .3االقتصادیة للمؤسسة

معلومات شفافة وكاملة حول الوضع االقتصادي للمؤسسة أي  الضوابط إلنتاج: وتعرف كذلك على أنها
وضعیة أداء المؤسسة والبیئة االقتصادیة وباألخص المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجه المؤسسة 

عالم األسواق   .4بهدف حمایة الدائنین والمصالح العامة وإ
لي أهم المقتضیات السیاسیة واالقتصادیة التي سنورد فیما ی المعاییر المحاسبیة الدولیة الحاجة إلى: ثالثا

  5أدت إلى ظهور المعاییر المحاسبي الدولیة
أدى النزوع إلى حریة التبادل التجاري بین دول العالم وتحریر التجارة التدریجي من  :التبادل التجاري -1

إلى ) مة العالمیة للتجارةالمنظ(القیود الجمركیة وتزاید عدد الدول الموقعة على اتفاقیة التبادل التجاري 
اهتمام الدول والشركات بتكالیف اإلنتاج بهدف تحدید األسعار، واحترام قواعد المنافسة الشریفة وهذا یعتمد 
على تبني معاییر المحاسبة الدولیة، فال یجوز البیع بأقل من ثمن التكلفة بشكل عام إذ أن البیع بالخسارة 

طریق إلحاق خسائر كبیرة بها مما یؤدي إلى إفالسها وخروجها من یؤدي إلى تدمیر نظام المنافسة عن 
السوق، فاعتبرت المنظمة العالمیة للتجارة البیع بأقل من التكلفة مخالف لقواعد التجارة الدولیة، وقد عملت 

                                                
 ، أطروحة  دكتوراه في علوم التسییر،طلبات التوافق والتطبیقالمعاییر المحاسبیة الدولیة والبیئة الجزائریة مت، حمزة العرابي 1

  .33 :ص ،2013
  أمین السید احمد لطفي، المحاسبة الدولیة والشركات المتعددة الجنسیة، الدار الجامعیة، االسكندریة، مصر، 2004، ص: 371.

 3 محمد المبروك أبو زید، مرجع سبق ذكره، ص: 58.
 4 بن ربیع حنیفة، مرجع سبق ذكره، ج 01، ص: 20.

 5 حمزة العرابي، مرجع سبق ذكره، ص: 35.
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أیهما  معاییر المحاسبة الدولیة على توحید مفهوم قیاس التكلفة إما بالتكلفة أو بصافي القیمة القابلة للتحقق
  .اقل
تمثل التنمیة الدولیة هدفا تسعى إلى تحقیقه الشعوب وحكومات الدول المختلفة، كما : التنمیة الدولیة -2

تهتم المنظمات الدولیة مثل المنظمة العالمیة للتجارة والبنك الدولي بدراسة مؤشرات التنمیة االقتصادیة في 
ا المجال بهدف إعداد الحسابات القومیة ضمن دول العالم وتعطي بعض المساعدات اإلحصائیة في هذ

أسس موحدة تصلح للمقارنة بین دول العالم، كما تصلح للتجمیع والتلخیص على مستوى اإلقلیم أو الدول 
أو القارات، ولما كان النشاط االقتصادي یمارس من قبل المنشآت االقتصادیة الحكومیة أو الخاصة كان 

ن قبل المنشآت  ضمن المفاهیم المحددة في النظام ، شریطة أن تفصح ال بد من إعداد هذه الحسابات م
في التقاریر المالیة أسس القیاس المستخدمة إلمكان إدخال التغییرات المناسبة علیها، وهذا ما یفترض إما 
األخذ بأسس ومعاییر الحسابات القومیة المحددة بحسب نظام األمم المتحدة، أو االعتماد على معاییر 

عداد الحسابات القومیة بناء علیها شفاف وقابل للمقارنةالمح  .اسبة الدولیة مما یجعل توحیدها ممكنا وإ

تلعب تدفقات رؤوس األموال دورا هاما في تحریك عجلة االستثمار على  :تدفقات رؤوس األموال -3
جنسیة في األقالیم أو الصعید الدولي، وتأخذ هذه التدفقات عدة نماذج منها إنشاء فروع للشركات متعددة ال

الدول التي یقدم وجود هذه الفروع مصلحة للشركة األم، وعند ذلك یواجه الفرع مشكلة إعداد حساباته 
وقوائمه المالیة في نهایة الدورة المحاسبیة، إذ أن الفروع ملزمة بتطبیق القوانین المحلیة الخاصة بالقیاس 

معاییر المهنیة السائدة في بلد إقامته، إال أن اإلدارة واإلفصاح المحاسبي، وكذلك هو ملزم بتطبیق ال
المركزیة بحاجة إلى توحید القوائم المالیة للفروع المختلفة مع المركز الرئیسي وان وجود اختالفات في 
معاییر القیاس واإلفصاح یحتاج إلى إعداد تسویات محاسبیة معقدة قبل إعداد القوائم المالیة للمركز 

ها البعض، ومع تعاظم قوة هذه الشركات في االقتصاد العالمي وهیمنتها على دول عدیدة والفروع مع بعض
وكذلك لتسهیل عملیة تدفق رؤوس األموال بین مختلف الدول ظهرت الحاجة إلى معاییر محاسبیة موحدة 
تحكم عملیة تدفق رؤوس األموال بین مختلف الدول ظهرت الحاجة إلى معاییر محاسبیة موحدة تحكم 

 عملیة القیاس واإلفصاح إلعداد قوائم وتقاریر مالیة قابلة للفهم والمقارنة

بمجموعة من الخصائص  الدولیة تتمیز المعاییر المحاسبیةیة الدولیة معاییر المحاسبالخصائص : رابعا
  :1نورد أهمها فیما یلي

المعاییر المحاسبیة  قدرتها على تحقیق اإلجماع، خاصة بعد اإلصالحات األخیرة التي عرفتها هیئة -
عداد المعاییر لتشمل كل األطراف المهتمة بها، ) IASC(الدولیة  والتي نتج عنها توسیع مجال االستشارة وإ

  دون إهمال وجهة نظر الهیئات الوطنیة المؤهلة؛

                                                
  .134: ، صمرجع سبق ذكرهمداني بن بلغیث،  1
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قوتها التي اكتسبتها من خالل التوفیق بین التباین الذي یمیز الممارسة المحاسبیة الوطنیة حیال  -
 واضع التي تكون مجاال للمعاییر، وهو ما اكسبها نوعیة عالیة الجودة؛الم

مرونتها نتیجة لما تقدمه من حلول ترضي مختلف مستعملیها، إذ أن ما یمیز المعاییر المحاسبیة  -
 الدولیة لیس ما تسمح به لكن تمنحه؛

  .   غیر إجباریة ألنها لیس لها صفة القانون أو التنظیم -
فیما یلي سنورد أهم مزایا تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة  ة الدولیةیمعاییر المحاسبالمزایا : خامسا

  :1في النقاط التالیة والتي نلخصها
 .سهولة الدخول إلى أسواق رؤوس األموال األجنبیة -

زیادة مصداقیة أسواق رؤوس األموال المحلیة مقارنة بأسواق رؤوس األموال األجنبیة التي تعطي  -
 .حتمالیة اكبر للشراكة واالندماجا

 زیادة مصداقیة القوائم المالیة للشركات في الدول النامیة للنسبة للدائنین المحتملین -

 تخفیض تكلفة رأس المال للشركات -

 زیادة الشفافیة والمساءلة في نطاق الحاكمیة المحاسبیة -

 قابلیة مقارنة المعلومات المالیة بین مختلف الدول -

 )لغة مالیة مشتركة ( دة قابلیة فهم التقاریر المالیة زیا -

 سهولة تنظیم أسواق األوراق المالیة -

  .تخفیض التأثر بالضغوط السیاسیة -
البلدان في طریقة إصدار المعاییر  طریقة تختلفة الدولیة یمعاییر المحاسبالمداخل إصدار : الفرع الثالث

شكل الطلب على المعلومات : طریقة اإلصدار أساسا على المحاسبیة، وفیمن یقوم بإصدارها، وتعتمد
  .عملیة تنظیم المحاسبةو 

  :2عموما توجد أربعة مداخل إلصدار معاییر المحاسبة في دول العالمو     
یعتمد هذا المدخل على التشریع في إصدار المعاییر المحاسبیة، وهذا  المدخل السیاسي البحت :أوال

وینتقد استخدام هذا  ،وجه التحدید في فرنسا وفي أمریكا الالتینیة ىوروبیة وعلالمدخل منتشر في القارة األ
  :المدخل ألنه

  یعتبر اقل استجابة لالحتیاجات المتغیرة ولذلك فإن المدخل یتسم بالبطء؛ -
  تغییر القوانین استجابة للتطورات الجدیدة في بیئة األعمال یستغرق وقتا طویال؛ -

                                                
 1 حمزة العرابي، مرجع سبق ذكره، ص: 37.

  .374-373: ص ص ،مرجع سبق ذكره، الجنسیةالمحاسبة الدولیة للشركات المتعددة أمین السید احمد لطفي،  2
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للعصر یتطلب تغییر القوانین بشكل مستمر، وهذا لألسف مستحیال لعدم المرونة جعل المعاییر مواكبة  -
  العملیة في إجراء ذلك؛

  عادة ما یركز القانون على العمومیات ولیس على المفردات أو المكونات؛ -
  .یتأثر التشریع باالعتبارات السیاسیة -

معاییر عن طریق المحاسبین المهنیین بمقتضى هذا المدخل یتم إصدار ال المدخل المهني الخاص :ثانیا
أنفسهم، ویشترط ذلك في الوالیات المتحدة األمریكیة، حیث یتمیز هذا المدخل في إصدار المعاییر بدرجة 

  .عالیة من المرونة والسرعة المناسبة في التعدیل لمواكبة االحتیاجات المتغیرة
منظمة من القطاع  المدخل بإصدار المعاییر هذا یقوم المختلط بین القطاع العام والخاصالمدخل :ثالثا

  تالخاص تعمل كمنظم عام وتقوم الحكومة بدعمها وااللتزام بتطبیق ما یصدر عنها من تعلیما
اع الخاص والقطاع طبإصدار المعاییر المحاسبیة خلیط من الق هذا المدخل یقوم المدخل المختلط :رابعا

لنوع منتشر في الیابان، حیث تقوم الحكومة بتشكیل مجلس العام بجانب مجموعة حكومیة وغیرها، وهذا ا
  .استشاري لمحاسبة األعمال یتكون من أعضاء من الجامعات والصناعة والحكومة والمحاسبین القانونیین

إن ممثلي المجلس والهیئات المهنیة األعضاء  یة الدولیةمعاییر المحاسبالمسار إعداد : الفرع الرابع
یشجعون  لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیةتشاریة ومنظمات أخرى وأفراد وموظفي وأعضاء الجمعیة االس

  .على تقدیم اقتراحات لمواضیع جدیدة والتي یمكن أن تتم بحثها في معاییر محاسبیة دولیة
إن معاییر المحاسبة الدولیة تكون مقبولة لدى مستخدمي ومعدي القوائم المالیة، لذا فإن إصدار أي معیار 

  : 1جنة معاییر المحاسبة الدولیة یجب أن یتبع اإلجراءات التالیةفي ل
یعین المجلس لجنة التوجیه والتي تضم عادة ممثلین من هیئات محاسبیة في ثالث بلدان على األقل،  -

  كما یمكن أن تضم ممثلین عن منظمات أخرى ممثلة في المجلس أو المجلس االستشاري أو خبراء؛ 
بتحدید ومراجعة كافة المسائل المحاسبیة المتعلقة بالمشروع مع مراعاة المتطلبات  تقوم لجنة التوجیه -

  والممارسات الوطنیة واإلقلیمیة لتعد اللجنة بعدها مخطط عمل حتى یعتمده المجلس؛
بعد استالم المجلس مخطط العمل أو المشروع یقوم بإعداد ونشر مسودة قائمة المبادئ لتلقي التعلیقات  -

  ات من كافة األطراف المهتمة خالل فترة المسودة البالغة عادة ثالثة أشهر؛  والمالحظ
تقوم لجنة التوجیه بمراجعة التعلیقات على مسودة المبادئ لتعد بعدها قائمة المبادئ النهائیة والتي  -

  یعتمدها المجلس بأغلبیة بسیطة وال ینشرها رسمیا؛
مدها المجلس بأغلبیة ثلثي األصوات ثم تنشر لتلقي تعد لجنة التوجیه مسودة عرض المعیار لیعت -

  التعلیقات والمالحظات؛

                                                
: ، ص ص2000، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، "أسس اإلعداد والعرض والتحلیل"لتقاریر المالیة اطارق عبد العال حماد،  1

21- 22.  
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تراجع لجنة التوجیه التعلیقات على مسودة العرض وتعد مسودة معیار محاسبي دولي لمراجعته واعتماده  -
  .من قبل المجلس بموافقة ثالثة أرباع المجلس على األقل

اشرة إلى مسودة اإلعالن دون النشر األول لمسودة قائمة بالنسبة لبعض المشروعات قد یتقدم المجلس مب
المبادئ، وأحیانا في حالة عمل تغییرات هامة كنتیجة للتعلیقات والمالحظات من العامة على مسودة 

  .1العرض، ینشر مسودة عرض معدلة لتلقي التعلیقات والمالحظات قبل إصدار المعیار المحاسبي الدولي
  عداد المعاییر المحاسبیة الدولیةمسار إ یوضح) 02 -02(الشكل رقم 

  المجلس                              اللجنة التوجیهیة               الهیئة االستشاریة والمنظمات األخرى      الجمهور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

، مذكرة ماجستیر اسبة الدولیة على المحتوى المعلوماتي للقوائم المالیةاثر تطبیق معاییر المحعادل عاشور، :المصدر
  .49: ، ص2006في علوم التسییر، جامعة عمار ثلیجي، االغواط، 

  
  
  

                                                
: ، ص2004دار المریخ للنشر، الریاض، السعودیة،  ، تعریب محمد عصام الدین زاید،المحاسبة الدولیةفریدریك تشري وآخرون،  -1

367.  

 تكوین مجموعة العمل  دراسة المشكل وتوحید المسائل المتعلقة بالموضوع

 الموافقة

فقةالموا  
 التفسیرات والتعلیقات

 التفسیرات والتعلیقات

 مسودة العرض واالختبار

 قائمة المبادئ

3/2الموافقة باألغلبیة   

 مسودة قائمة المبادئ

 الموافقة

 مشروع المعیار
4/3غلبیة األب الموافقة  

 معیار
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  لمعاییر المحاسبیة الدولیةاإلطار المؤسسي : المطلب الثاني
خذي القرارات وغیرهم حتى تكون المحاسبة اللغة الموحدة التي یمكن استخدامها في التخاطب بین مت    

من الفئات األخرى ذات العالقة، ظهرت عدة محاوالت والعدید من الجهود نتج عنها تكوین عدة هیئات 
قلیمیة للقیام بمهمة التنسیق وتقلیل االختالفات الموجودة بین النظم والتطبیقات  ومنظمات دولیة وإ

التي تسعى لتحقیق  رة بین الهیئات الدولیةصداتحتل لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة الو المحاسبیة،
  .التوافق الدولي المحاسبي من خالل معاییرها وتفسیراتها المحاسبیة

نشأت لجنة معاییر المحاسبة الدولیة إلى فكرة تعود  لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة نشأة: الفرع األول
 4347في سیدني باسترالیا وحضره  1972المؤتمر العالمي العاشر للمحاسبة الذي عقد في سبتمبر سنة 

تكون مسؤولة عن تكوین هیئة دولیة  إنشاء"  نو سهنري بن"دولة، وفي هذا المؤتمر اقترح  59مندوبا من 
تم تأسیس لجنة معاییر و ، 1973جوان  29وتجسدت هذه الفكرة في  وصیاغة معاییر المحاسبة الدولیة،

أسترالیا، (تفاقیة بین المنظمات المهنیة للمحاسبة لعشرة دول ومقرها في لندن بموجب ا المحاسبة الدولیة
  ).كندا، فرنسا، ألمانیا، ایرلندا، الیابان، المكسیك، هولندا، المملكة المتحدة والوالیات المتحدة األمریكیة

إن لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة تمثل تنظیم مستقل عن كافة التنظیمات األخرى، ولكن منذ عام 
، وتعتبر العضویة في كل من )IFAC(أقامت عالقة وثیقة مع اإلتحاد الدولي للمحاسبین  1983

فقط على إصدار المعاییر المحاسبیة الدولیة، ) اللجنة( التنظیمین متماثلة، وعموما یركز التنظیم األول 
یة باإلضافة إلى على بعض األمور مثل المرجعة والمحاسبة اإلدار ) اإلتحاد(في حین یهتم التنظیم الثاني 

  .عقد المؤتمرات الدولیة للمحاسبین
وقد اتفقت التنظیمات األعضاء في اللجنة على تدعیم المعاییر واستخدام أقصى مجهوداتها لضمان أن 
القوائم المالیة المنشورة، تتماشى مع تلك المعاییر والتأكد من أن المراجعین یلتزمون بها، باإلضافة إلى 

  .ت األسهم والتنظیمات األخرى على االلتزام والتمسك بهاحث الحكومات وبورصا
 2001ولقد كان الهدف من تأسیس لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة منذ نشأتها وحتى إعادة هیكلتها في 

  :1محدد فیما یلي
صیاغة ونشر معاییر المحاسبة ذات النفع العام الواجب مراعاتها عند عرض القوائم المالیة وتعزیز  -
  بولها والتقید بها في جمیع أنحاء العالم؛ق
العمل بشكل عام على تحسین وتوافق المعاییر واإلجراءات المحاسبیة واألنظمة المتعلقة بعرض القوائم  -

  المالیة؛
 ین الدول المشاركة على نطاق دولي؛مناقشة القضایا المحاسبیة الوطنیة فیما ب -

                                                
تم  www.gccaao.org.صناعة معاییر المحاسبة الدولیةلتعاون لدول الخلیج العربي، جلس المحاسبة والمراجعة لدول مجلس ام 1

  .09: ، ص2014/ 06/ 14 :االطالع علیه یوم
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صدار ط -   ها كمعاییر دولیة تخدم المصلحة العامة؛ رح أفكار محاسبیة یمكن تبنیها وإ
 تحقیق قدر من التوافق بین الممارسات المحاسبیة فیما بین الدول المشاركة یسمح بالقابلیة للمقارنة؛ -

 .العمل على تحقیق قدر من القبول الدولي لما یصدر عن اللجنة من معاییر -

ویل الالزم، أما النصف اآلخر فیوفره من طرف أعضائها الذین یوفرون نصف التم IASCویتم تمویل 
IFAC  وبعض مكاتب المحاسبة والتدقیق الكبرى وبعض الشركات متعددة الجنسیة، باإلضافة إلى إیرادات

بیع منشورات اللجنة، وقد عملت على تحقیق أهدافها من خالل القیام بدور واحد لم یتغیر منذ نشأتها إلى 
حید آراء أعضائها من الهیئات الوطنیة للمحاسبة، حیث انصب ، وهذا الهدف هو تنسیق وتو 1998غایة 

دخال بعض  عمل اللجنة على اختیار معالجة محاسبیة معینة مطبقة في دولة ما ثم تبني هذه المعالجة وإ
  .  التعدیالت علیها إذا لزم األمر والسعي للحصول على قبول دولي لها

یمكن تقسیم تطور دور لجنة المعاییر المحاسبیة  الدولیةة تطور دور لجنة معاییر المحاسب: الفرع الثاني
الدولیة منذ نشأتها حتى اآلن إلى خمسة مراحل أساسیة كل منها تعبر عن وجه أو لون معین من ألوان 
التطور الثقافي استجابة العدید من العوامل والظروف المؤثرة سواء كان ذلك من بیئتها الخارجیة أو 

  :1الداخلیة
: 1977إلى  1973مرحلة األصولیة أو النزعة إلى تعظیم اللذات في الفترة من عام  حلة األولىالمر  :أوال

تتسم هذه المرحلة بالتحیز الواضح والسعي الجاد من اللجنة لتأكید وتعضید الثقافات المحاسبیة للدول التي 
خصوص بدأت الجنة تعتقد أنهم یتمتعون بالنفوذ االقتصادي والسیاسي المؤثر عالمیان وعلى وجه ال

بإصدار معاییر محاسبیة مستقاة أو معتمدة بصفة رئیسیة على المعاییر والممارسات المحاسبیة المطبقة 
 في الدول األعضاء المؤسسین له، لذا فإن الدول التي سارعت بالعضویة في اللجنة في هذه المرحلة هي

من األعضاء المؤسسین، وبالتالي فقد كان بواحد أو أكثر  -ألي سبب- الدول التي كانت متأثرة محاسبیا 
  .لدیهم الرغبة في القبول أو التكیف مع الممارسات المحاسبیة للدول المهنیة

ویطلق على هذه : 1980إلى عام  1977مرحلة التفاعل أو رد الفعل من عام  ةالمرحلة الثانی :ثانیا
لالستجابة لالنتقادات الحادة الموجهة إلیها  المرحلة مرحلة التفاعل أو رد الفعل وفیها بدأت اللجنة مستعدة

وخصوصا فیما یتعلق بالهیمنة والسیطرة من قبل األعضاء المؤسسین على أوجه نشاط اللجنة وتلبیة 
للرغبة العامة والمتكررة من جانب معظم الدول النامیة بأن تكون أكثر شمولیة وحیادي، ونتیجة لذلك فقد 

بضم عشرین عضوا جدیدا من جنوب إفریقیا ونیجیریا، ولم تغیر  وسعت اللجنة عضویة مجلسها وذلك
اللجنة من ثقافتها المحاسبیة التقلیدیة باالستمرار في التحیز لألعضاء المؤسسین، ومن ناحیة أخرى فغن 
اللجنة الدولیة كانت ترى في التغییر نوعا من التهدید  على بقائها واستمراریتها، كما أنها واصلت االعتقاد 

                                                
  .396 -394: ص ص مرجع سبق ذكره،، )منظور التوافق الدولي(نظریة المحاسبة أمین السید أحمد لطفي،  1
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ن المرونة المقدمة في المعاییر الصادرة عنها تمثل ضرورة بسبب الغموض وعدم التأكد في البیئات بأ
  .المختلفة، وفي ضوء ذلك فإن التغیرات التي تمت خالل تلك الفترة كانت معظمها شكلیة

عام حتى  1981مرحلة المشاركة في عملیة اتخاذ القرار خالل الفترة من عام  المرحلة الثالثة: ثالثا
في هذه المرحلة بدت اللجنة أكثر مرونة واستعداد لتوسع دائرة مشاركة الدول األعضاء واألطراف : 1987

األخرى المهتمة بعملیة التنظیم المحاسبي الدولي في كل أجهزتها ومؤسساتها، كما أبدت تأییدا كبیرا لفكرة 
 13أصبح عدد أعضاء مجلس اللجنة  تطبیق نظام مؤسسي لكیفیة إصدار المعاییر الدولیة، ونتیجة لذلك

عضوا، باإلضافة إلى أربعة منظمات دولیة غیر محاسبیة ولطن لها اهتمامات بالغة  11عضوا بدال من 
وذلك للتمثیل  1981بالتقاریر والمعلومات المالیة، كذلك تم تشكیل المجموعة االستشاریة للجنة في سنة 

ي القوائم المالیة، ومن أهم أعضاء هذه المجموعة التي والتعبیر عن وجهات نظر كل من مستخدمي ومعد
لها تأثیر فعال على أعمال المجموعة بسبب مكانتها الدولیة هي اللجنة الدولیة إلتحاد البورصات العالمیة 

)IOSCO( زالة النزعات السلبیة ألعضاء المجموعة االستشاریة تجاه اللجنة ، وكان ذلك بهدف ضبط وإ
  .الدولیة

اتفاقا تبادلیا بموجبه یصبح جمیع ) IFAC(عقدت اللجنة مع اإلتحاد الدولي للمحاسبین  1981وفي عام 
األعضاء في اللجنة الدولیة أعضاء في اإلتحاد ویأخذ اإلتحاد الدولي شكل الشركة القابضة بالنسبة للجنة 

  .الدولیة
توصف هذه المرحلة : 1995حتى عام  1988مرحلة صیاغة األهداف من عام  الرابعة المرحلة: رابعا

على ) IOSCO(بأنها مرحلة إعادة صیاغة أهداف اللجنة الدولیة، والحقیقة فقد جاء الضغط هذه المرة من 
اللجنة الدولیة لكي ترفع من جودة ونطاق معاییرها إلى أعلى مستوى ممكن حتى یتم استخدامها بمعرفة 

لعالمیة عند إعداد قوائمها المالیة أو استخدامها الشركات الدولیة التي تسعى إلى التسجیل في البورصات ا
للدول األجنبیة التي ترغب الشركة في التسجیل لدى بورصاتها، ) GAAP(كبدیل مفضل للمعایر المحلیة 

وبناء على ذلك فإن اللجنة الدولیة قررت إعادة فحص كل المعاییر الصادرة عنها كي تقل من عدد البدائل 
د تم النص في كل معیار على البدیل المفضل من بین البدائل القلیلة جدا المقدمة في كل معیار، وق

  . المتاحة، ولقد تطلبت عملیة المراجعة هذه إشراك ممثلین عن مستخدمي ومعدي القوائم المالیة
حتى الوقت  1996مرحلة التوجه نحو عولمة الثقافة المحاسبیة من عام  المرحلة الخامسة: خامسا
لمرحلة بدأت اللجنة الدولیة بعمل نقلة نوعیة في أدارة بیئتها الداخلیة والخارجیة وتحسین في هذه ا: الحالي

جودة المعاییر الصادرة عنها، وحتى تستطیع اللجنة االستمرار في هذه السیاسة كان ال بد من محاولة 
على نشاطها  استحداث الوسائل والطرق التي بها یمكن تقلیص الهیمنة الواضحة لعدد قلیل من األعضاء

وعلى الممارسات والبدائل المحاسبیة المقدمة في معاییر اللجنة مع إدراك أن عدم الكفاءة في إدارة وسیطرة 
  .هذه الهیمنة قد یعرض استمراریتها كمنظمة ذات نشتط دولي تطوعي للخطر والتدخل الخارجي
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  جنة معاییر المحاسبة الدولیةلالهیكل التنظیمي ل: الفرع الثالث
وهو المجلس الذي یضع ویحسن معاییر  )IASC BOARD(مجلس لجنة معاییر المحاسبة الدولیة : الأو 
، وتشمل مسؤولیاته في اعتماد مقترحات المشروعات وطرق وأسالیب محاسبة المالیة والتقاریر للمؤسساتال

قرار مسودة اإلعالن ومعاییر المحاسبة الدو  ئیة، ویتكون لیة النهاإعداد المعاییر، وتعیین لجان التوجیه وإ
مهتمة  منظمة منها ثالثة عشر هیئة محاسبیة وأربعة منظمات أخرى) 17( المجلس من سبعة عشرة

  .1بالتقریر المالي
أنشأت اللجنة مجموعة استشاریة  1981في عام (Consultative Group) المجموعة االستشاریة : ثانیا

دمي القوائم المالیة واألسواق المالیة، كما تضم دولیة تضم ممثلین عن منظمات دولیة لمعدي ومستخ
المجموعة ممثلین أو مراقبین من وكاالت التكویر وهیئات وضع المعاییر ومنظمات مهنیة، وتلتقي 
المجموعة االستشاریة دوریا لتناقش مع المجلس المسائل التقنیة في مشاریع اللجنة، وبرامج عمل اللجنة 

ستراتیجیتها، وتلعب هذه الم جموعة دورا هاما في إجراءات اللجنة لوضع معاییر محاسبیة دولیة وإ
  .2وللحصول على قبول للمعاییر الناتجة

مجلس استشاري دولي على  1995أنشأت اللجنة عام  )Advisory Concil(المجلس االستشاري : ثالثا
وائم المالیة حیث مستوى عالي من أشخاص في مراكز متقدمة في مهنة المحاسبة واألعمال ومستخدمي الق

یعمل هذا المجلس االستشاري على تشجیع قبول معاییر المحاسبة الدولیة وتعزیز مصداقیة عمل اللجنة، 
  :3إضافة إلى قیامه باألعمال التالیة

المراجعة والتعلیق على إستراتیجیة المجلس وخططه لتكون على قناعة بأن حاجات جمهور اللجنة  -
  یجرى تلبیتها؛ 

  ریر سنوي حول فعالیة المجلس في تحقیق أهدافه والقیام بأعماله؛ إعداد تق -
تشجیع المشاركة وقبول عمل اللجنة من قبل مهنة المحاسبة، مجتمع األعمال ومستخدمي القوائم المالیة  -

  واألطراف المهتمة األخرى؛
  البحث عن الحصول على تمویل لعمل اللجنة بطریقة ال تضعف من استقاللیتها؛ -
  اجعة موازنة اللجنة وقوائمها المالیة؛ مر  -
ضمان استقاللیة وموضوعیة المجلس في صنع القرارات الفنیة حول معاییر المحاسبة الدولیة المقترحة،  -

  .وال یسعى المجلس االستشاري إلى المشاركة أو التأثیر في هذه القرارات

                                                
  .367: ، صمرجع سبق ذكرهي وآخرون،یدریك تشو فر  1
  .20: ، صوالتحلیل، مرجع سبق ذكرهالتقاریر المالیة، أسس اإلعداد والعرض طارق عبد العال حماد،  2
  .18: ، صلمرجع السابقا3 
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عضوا من دول  12وتتكون من  )Standing interpretation committe(اللجنة الدائمة للترجمة  :رابعا
مختلفة لكل منهم حق التصویت وهي تتعامل على أساس زمني مع القضایا المحاسبیة الممكن أن 

  .1تواجهها، وتعد هذه اللجنة ترجمة لمعاییر المحاسبة الدولیة العتمادها من مجلس اللجنة
اجع هذه الجماعة إستراتیجیة لجنة تر  )Strategy working party(جماعة العمل اإلستراتیجي: خامسا

معاییر المحاسبة الدولیة للفترة التي تلبي االنتهاء من العمل الجاري، ویقع تحت نظرها مراجعة هیكل لجنة 
معاییر المحاسبة الدولیة، إجراءات العمل وعالقتها مع واضعي معاییر المحلیة، ویتناول بالبحث والتدریب 

  .والتعلیم وكذلك التمویل
إن الحدیث عن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة  انجازات لجنة معاییر المحاسبة الدولیة: ع الرابعالفر 

  :یجعلنا نقف عند أهم االنجازات التي حققها منذ تاریخ نشأته، والجدول التالي یوضح أهم هذه االنجازات
   IASCنجازات لجنة معاییر المحاسبة الدولیةیوضح ا )02 -02(رقم  جدولال

 IASCاالنجازات التي قامت بها لجنة معاییر المحاسبة الدولیة   لتاریخ ا

  . ومقرها بلندن من طرف هنري بنسون IASCإنشاء لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة -  1973
  
  

1975 

وموضوعه اإلفصاح عن " IAS01" 1قامت اللجنة بإصدار أول مسودة بمشروع المعیار رقم -
  .السیاسات المحاسبیة

بلجیكا، الهند، نیوزیلندا، باكستان، زیمبابوي، : انضمام مجموعة من الدول إلى عضویة اللجنة وهي-
 .تختلف عن العضویة األساسیة" العضویة المشاركة: "وقد تم تصنیف هذه العضویة تحت اسم

  
1976  

العشر كان أول دعم قوي تلقته المؤسسات االقتصادیة حیث قررت مجموعة محافظي البنوك للدول -
الكبرى التعاون مع اللجنة الدولیة من اجل تمویل مشروع مقابل إصدار معیار محاسبي عن القوائم 

  .المالیة للبنوك
  

1977  
تم إلغاء عضویة المشاركة وأصبحت كل الدول أعضاء في الهیئة الدولیة األمر الذي انبثق عنه قیام -

  .دولة 11عضوا یمثلون  11مجلس إدارة جدید مكون من 
لیضم في عضویته الهیئات المحاسبیة " IFAC"تم تأسیس االتحاد الدولي للمحاسبین القانونیین -

  .والهیئات الدولیة الراغبة في االنضمام للعضویة من الدول المختلفة
1978  

  
بدأت تتسع دائرة عضویة اللجنة وعالقاتها بالهیئات الدولیة وخاصة بعد انضمام كل من نیجیریا -

  . یاوجنوب إفریق
  

1979  
 لقاء أعضاء مجلس إدارة اللجنة الدولیة مع فریق عمل من المنظمة الدولیة للتعاون والتنمیة-
"OCED " وهي منظمة دولیة تضم في عضویتها كل من دول أمریكا الشمالیة والجنوبیة، أوربا، آسیا

  .واسترالیا
  

1981  
مجالس المعاییر المحاسبیة الوطنیة في بدا أعضاء مجلس اإلدارة زیارات لبعض الدول للتشاور مع -

هذه الدول، وفي أعقاب ذلك تم تشكیل فریق عمل یتبع اللجنة وتكون مهمته العمل مع المجالس 
                                                

  .365: ، صمرجع سبق ذكره، فریدریك تشوي وآخرون  -1
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الوطنیة التابعة في كل من هولندا، انجلترا والوالیات المتحدة األمریكیة إلصدار مشروع معیار عن 
  .الضرائب المؤجلة

  
1982  

عضوا  13على توسیع عدد أعضاء مجلس إدارة اللجنة إلى " IASC"و " IFAC"تم االتفاق بین -
من المنظمات المهتمة بالتقاریر  04مقاعد عضویة تمنح لـ  04دولة، باإلضافة إلى  13ممثلین لـ 

  .المالیة
  انضمت ایطالیا إلى عضویة المجلس-  1983

  
  

1984  

اللجنة وهیئة تداول األوراق المالیة انضمت تایوان إلى عضویة المجلس، وبدأت االتصاالت بین -
، واعتبارا من هذه السنة بدأت االهتمامات الدولیة بتوحید وتوفیق المعاییر المحاسبیة "SEC"األمریكیة 

عالمیا حیث عقدت عدة مؤتمرات نظمتها كل من هیئة تداول األوراق المالیة األمریكیة ومنظمة التنمیة 
لألوراق المالیة، وفي هذه المؤتمرات بدا الحدیث عن عولمة أسواق  والتعاون الدولي والجمعیة الدولیة

  . المال والیات حمایة المستثمرین، وكذلك عولمة التقاریر المالیة
  

1986  
  .مشروع لمنشور نظامي لقید األوراق المالیة في األسواق العالمیة-
أول ممثل من المستفیدین من لحق بعضویة مجلس إدارة اللجنة ممثل هیئة المحللین المالیین وكان -

  .القوائم المالیة
تحث اللجنة على عملیة تحسین المعاییر وهذا من اجل ضمان تحسین القابلیة للمقارنة بین الشركات -  1987

  ".IAS"التي تستخدم 
  
  

1988  
  

انضمام أول دولة عربیة إلى المجلس وهي األردن لعضویة مجلس إدارة اللجنة وكذلك انضمام  -
  .إلى عضویة المجموعة االستشاریة التابعة للجنة" FASB"معاییر المحاسبة المالیة األمریكي مجلس 

بدأت اللجنة العمل على مشروع األدوات المالیة والمشتقات بالتعاون مع مجلس المعاییر المحاسبیة -
  . الكندي

  .ض القوائم المالیةأقرت لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة اإلطار المفاهیمي إلعداد وعر -  1989
انضمام االتحاد األوروبي إلى المجموعة االستشاریة وحصولها على مقعد في مجلس إدارة اللجنة -  1990

  .بصفة مراقب
  

1991  
أعدت اللجنة مؤتمر لصناعة المعاییر المحاسبیة باالشتراك مع الجمعیة األوروبیة للخبراء -

  .االستشاریین
  .عرضا لدعم اللجنة" FASB"األمریكیة  قدم مجلس المعاییر المحاسبیة-

  .انضمام الصین رسمیا لعضویة اللجنة وأرسلت مندوبا لها-  1992
  

1993  
قرار قبولها على أساس معیار تلو آخر، وأول معیار - بدأت المنظمة دراسة معاییر المحاسبة الدولیة وإ

مع اللجنة على تطویر مجموعة من ، كما اتفقت "قائمة التدفقات النقدیة: "قبلته هو المعیار السابع
  .المعاییر

معیار من المعاییر التي  14ثالث معاییر دولیة، كما قبلت المنظمة الدولیة للبورصات " SEC"قبلت -  1994
  .أصدرتها اللجنة الدولیة
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1995  

، وسوف تنظم في 1999اتفق الجانبان على استكمال مجموعة من معاییر المحاسبة حتى نهایة -
ا المنظمة الدولیة بعد االنتهاء بنجاح، وأید هذا االتفاق منظمة االتحاد األوروبي والشركات متعددة قبوله

الجنسیة، وكانت أول شركة ألمانیة بدأت إعداد تقریرها المالي طبقا لمعاییر المحاسبة، وانضمت 
  . ائم المالیةمجموعة الشركات القابضة السویسریة إلى مجلس إدارة اللجنة بعقد یمثل معدي القو 

  .1999تقدیم موعد االنتهاء من مجموعة المعاییر إلى عام " IOSCO"من" IASB"طلب -  1996
 
 
 

1997  

كثفت اللجنة نشاطها التنظیمي والمحاسبي بصورة ملحوظة، فعلى المستوى التنظیمي یتم تشكیل لجنة -
یة للعمل على مشروع معیار وكذلك فریق عمل مع ممثلین من المجالس الوطن" SIC"دائمة للتغیرات 

األدوات المالیة، وعلى المستوى المحاسبي بدأت اللجنة مع المجالس الوطنیة دراسة مشروع معیار 
صدار معیار مماثل في كندا  األدوات المالیة والمشتقات، وتم إصدار معیار للتقاریر عن القطاعات وإ

  ".  FASB"بمعرفة  دة األمریكیة، وآخر في الوالیات المتح"CICA"بمعرفة الهیئة الكندیة 
  .مراجعة معاییر المحاسبة لتقریر إمكانیة قبولها "IOSCO"بدأت لجنة تابعة لـ - 1999

  .حثت المفوضیة األوروبیة أن تكون المعاییر الدولیة متوافقة مع توجیهات االتحاد األوروبي-
  
  
  

2000  

" IAS"ولها لمعاییر المحاسبة الدولیة دعمها وقب) الخاصة بالشؤون المصرفیة(أعلنت لجنة بازل-
  .والجهود المبذولة لعولمة المحاسبة

معیارا دولیا وسمحت للشركات المقیدة في البورصة العالمیة باستخدامها في  IOSCO "30"قبلت -
  .التقاریر المالیة

ییر صدور القانون األوربي الذي یلزم الشركات المسعرة في البورصات األوروبیة بتطبیق المعا-
  .2005المحاسبیة في موعد قاصاها جانفي 

  .أقرت اللجنة الدولیة إعادة الهیكلة، حیث أقرت الئحة الهیكل الجدید-
  المحاسبة الزراعیة   41وافقت على معیار رقم -

  
  

2001  

" IASC"إصالح النظام الدولي لمعاییر المحاسبة وتغییر تسمیته من لجنة معاییر المحاسبة الدولیة -
  ".IASB"لس معاییر المحاسبة الدولیة إلى مج

، "IAS"تبقى تحت اسم المعاییر المحاسبیة الدولیة  2001افریل  01المعاییر التي نشرت إلى غایة -
  ".IFRS"أما التي صدرت بعد ذلك التاریخ ستكون تحت تسمیة معاییر اإلبالغ المالي الدولیة 

  
2002  

على انه ابتداء  2002/ 1606تحت رقم  2002مبر سبت 11اعتماد الئحة االتحاد األوروبي في -
على كل المؤسسات المدرجة في البورصة األوروبیة تطبیق معاییر اإلبالغ  2005جانفي  01من 

  ".IFRSالمالي الدولیة 
  

2003  
معیارا على توصیة من لجنة تنظیم الحسابات  13نشر مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة مراجعة -
"ARC "ة األوروبیةوالمفوضی.  
من  02باستثناء ) IAS 41إلى   IAS 01(المعاییر الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة -

  .39والمعیار الدولي رقم  32المعاییر ، المعیار الدولي رقم 
ي جوان وتلتها بعد ذلك نشر األنظمة األوروبیة ف" IASB"اعتماد مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة -/ 2004
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2005  2005.  
  

2006  
على " IASB"ومجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة " FASB"اتفق مجلس معاییر المحاسبة المالیة -

  .االلتزام بتحسین التماسك والقابلیة للمقارنة وكفاءة األسواق العالمیة ووضع معاییر عالیة الجودة
  " PME"شركات الصغیرة والمتوسطة التقاریر المالیة لل: بعنوان 01أول مسودة أعدت عن المعیار -

 
2007  

لمعاییر  مجموع البحوث القیاسیة 2007فیفري  15نشر مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة في -
  .للشركات الصغیرة والمتوسطة" IFRS"اإلبالغ المالي الدولیة 

  "IFRIC"دلیل عمل لجنة  2007فیفري  22في " IASCF"نشرت -
  

2008 
المؤسسات بوضوح ما إذا كانت امتثلت لمعاییر المحاسبة واإلبالغ المالي " IOSCO"حث البیان -

  . الدولیة على النحو الذي اعتمده المجلس الدولي لمعاییر المحاسبة
 ."IAS 32" ،"IFRS 02" ،"IFRS 03" ،"IAS 27"خالل مارس قامت بمراجعة -

  
2009 

" IASB"جلس المعاییر المحاسبیة الدولیة سرع م G20في أعقاب األزمة المالیة والتوصیة لمجموعة -
، وهذا التوطید أدى إلى مراجعة المعیار واستبداله بمعیار 39في توطید المعیار المحاسبي الدولي رقم 

  ".  IFRS 09"المحاسبة واإلبالغ المالي 
، 2011یر، جامعة الجزائر،، أطروحة دكتوراه في علوم التسیدوافع توحید أنظمة المعاییر الدولیةبكتاش فتیحة، : المصدر

    .71 - 69: ص ص
  

  معاییر المحاسبة الدولیة تبویب: المطلب الثالث
معیارا ) 41(بإصدار واحد وأربعون  2013إلى غایة  صدرت لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیةأ    

تي بدأ إصدارها ، هذه األخیرة ال)IFRS(معیارا دولیا إلعداد التقاریر المالیة) 13(و) IAS(محاسبیا دولیا 
، حیث تم االتفاق في ذلك التاریخ على أن تبقى 2001أفریل 20بعد ظهور التنظیم الجدید للجنة في 

المعاییر والتفسیرات الصادرة بموجب التنظیم السابق ساریة المفهوم ما لم یتم سحبها أو تعدیلها حسب 
كذلك فإن المعاییر المحاسبیة التي یتم التشریعات الخاصة بمؤسسة لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة، و 

، وعلى )IFRS(إصدارها بعد ذلك التاریخ یطلق علیها تسمیة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 
الهدف من المعیار، مجال : العموم فإن أي معیار من المعاییر یتكون من خمسة أقسام وهذه األقسام هي

  .1خ دخول المعیار حیز التطبیق وشروط التطبیقالتطبیق، التعریفات الالزمة، تاری
 )IFRS(والمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة )IAS( المعاییر المحاسبیة الدولیة فیما یلي نقوم بعرضو 

  :2013درتها اللجنة حتى التي أص
  
  

                                                
، منشورات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةسبین القانونیین، نة المعاییر المحاسبیة الدولیة، ترجمة المجمع العربي للمحالج 1

  .33: ، ص2006 - 2005دولیة، عمان، مؤسسة لجنة المعاییر المحاسبیة ال
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عاییر المحاسبیة فیما یلي جدول یوضح قائمة الم) IAS(قائمة المعاییر المحاسبیة الدولیة : الفرع األول
   2013حتى ) IAS(الدولیة 

  :2013حتى ) IAS(یوضح قائمة المعاییر المحاسبیة الدولیة  )03 -02(الجدول رقم   
  تاریخ اإلصدار أو التعدیل  اسم المعیار  الرقم 

IAS 01 2003  عرض القوائم المالیة*  
IAS 02 2005  المخزون*  
IAS 07 1992  جدول تدفقات الخزینة  
IAS 08 2003  السیاسات المحاسبیة، التغیر في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء  
IAS 10 2003  األحداث الالحقة لتاریخ إقفال المیزانیة  
IAS 11 1993  عقود اإلنشاء  
IAS 12 1996  ضرائب الدخل*  
IAS 16 2003  الممتلكات، المصانع والمعدات*  
IAS 17                      2003  عقود اإلیجار*  
IAS 18 1993  اإلیراد*  
IAS 19 2011  منافع الموظفین*  
IAS 20 1983  محاسبة المنح الحكومیة، واإلفصاح عن المساعدات الحكومیة  
IAS 21 2003  آثار التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة*  
IAS 23 2007  تكالیف االقتراض*  
IAS 24 2009  اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة*  
IAS 26 1987  المحاسبة والتقریر عن برامج منافع التقاعد  
IAS 27 2011  القوائم المالیة الموحدة والمنفصلة  
IAS 28 2011  .المحاسبة عن االستثمارات في المنشآت الزمیلة والمشاریع المشتركة  
IAS 29 1989  التقریر المالي في االقتصادیات ذات التضخم المرتفع  
IAS 32 2003  لیة، اإلفصاح والعرضاألدوات الما*  
IAS 33 2003  حصة السهم من األرباح*  
IAS 34 1998  التقاریر المالیة المرحلیة  
IAS 36 2004  االنخفاض في قیمة األصول*  
IAS 37 1998  المخصصات، األصول وااللتزامات المحتملة  
IAS 38 2004  األصول غیر الملموسة*  
IAS 39 2003  والقیاس فاألدوات المالیة، االعترا*  
IAS 40 2003  االستثمارات العقاریة*  
IAS 41  2001  الزراعة  

Source :www.iasplus.com (  ( 2014/ 08/ 14: تم االطالع علیھ یوم
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  : مالحظات حول الجدول
  .ااألرقام المحذوفة هي المعاییر التي توقف العمل بها أو تم استبداله -
  .تشیر إلى تاریخ آخر تعدیل(*)  ـالتواریخ المشار إلیها ب -

فیما یلي جدول یوضح ) IFRS( قائمة المعاییر المحاسبیة الدولیة إلعداد التقاریر المالیة: الفرع الثاني
  2013حتى ) IFRS(قائمة المعاییر المحاسبیة الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 

 :2013حتى ) IFRS(ائمة المعاییر المحاسبیة الدولیة إلعداد التقاریر المالیة یوضح ق) 04 -02(الجدول رقم 
  اإلصدار تاریخ  اسم المعیار  الرقم

IFRS 01 2008  تبني المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى*  
IFRS 02 2004  الدفع على أساس األسهم  

 IFRS 03 2008  اندماج الشركات*  
IFRS 04 2004  قود التأمینع  
IFRS 05 2004  األصول غیر المتداولة المحتفظ بها للبیع والعملیات المتوقعة  
IFRS 06     2004  الكشف عن  الموارد المعدنیة وتقییمها  
IFRS 07 2005  األدوات المالیة، االفصاحات  
IFRS 08 2006  القطاعات التشغیلیة  
IFRS 09 2010  األدوات المالیة  
IFRS 10 2011  القوائم المالیة الموحدة  
IFRS 11 2011  الترتیبات المشتركة  
IFRS 12 2011  اإلفصاح عن الحصص في الكیانات األخرى  
IFRS 13  2011  قیاس القیمة العادلة  

Source :www.iasplus.com (  ( 2014/ 08/ 14: تم االطالع علیھ یوم
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  عرض القوائم المالیة وفق معاییر المحاسبة الدولیة: المبحث الرابع
القوائم المالیة، ومن  إن المخرجات األساسیة لنظام المعلومات المحاسبیة عبارة عن مجموعة من    
  .قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التغیر في حقوق الملكیة وقائمة التدفق النقدي: أهمها

هي قائمة تتضمن الحسابات الحقیقیة المتعلقة باألصول  )المیزانیة( قائمة المركز المالي: ولالمطلب األ 
  .وااللتزامات وحقوق الملكیة في تاریخ معین

تعتبر قائمة المركز المالي من أهم القوائم المالیة التي تقوم  مزایا إعداد قائمة المركز المالي: الفرع األول
  :1ق المزایا التالیةالمنشأة بإعدادها، حیث تحق

بیان المركز المالي للمنشأة في تاریخ إعداد المیزانیة حیث تتضمن ما للمنشأة من حقوق وما علیها من  -
  التزامات؛

  تقییم القدرة االئتمانیة للمنشأة؛ -
  التعرف على مدى مقدرة المنشأة على سداد التزاماتها المستحقة الدفع؛ -
  ة على التمویل الذاتي؛التعرف على مدى قدرة المنشأ -
  القیام بعملیات التحلیل المالي مثل تحلیل درجة الرفع المالي أو النسب المتعلقة بالهیكل المالي؛ -
  .بیان مدى التزام المنشأة بالقوانین والتشریعات المحلیة والمعاییر المحاسبیة الدولیة -

ة أن تقوم بعرض میزانیة مبوبة، تفصل ما یجب على منشاة عاد بنود قائمة المركز المالي :الفرع الثاني
تعتمد ( بین األصول المتداولة واألصول غیر المتداولة وااللتزامات المتداولة وااللتزامات غیر المتداولة

ذا استند العرض على السیولة فانه یتم فقط عندما ینتج عنه ) لى طول الدورة التشغیلیة للمؤسسةع وإ
مالئمة، وعند ذلك یمكن إلغاء التصنیف على أساس التداول وغیر  التزوید بمعلومات موثوقة وأكثر

  .2التداول
  :3وتشتمل قائمة المركز المالي حسب معاییر المحاسبة الدولیة على العناصر التالیة

هي عبارة عن موارد ینتج عنها تدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة محتملة إلى المنشأة كنتیجة  األصول: أوال
  :أو نتیجة لمجموعة من األحداث والظروف األخرى وتنقسم األصول إلى قسمینألحداث سابقة، 

  :ویتم تصنیف األصول على أنها أصول متداولة إذا توفرت فیها الشروط التالیة :األصول المتداولة -1
والدورة . (األصول المتوقع تحققها أو بیعها أو استهالكها خالل الدورة التشغیلیة العادیة للمنشأة -
تشغیلیة هي الفترة التي تبدأ من تاریخ امتالك المواد الخام إلى تاریخ بیعها وتحویلها إلى نقدیة أو أي ال

ذا كانت الدورة التشغیلیة ال یمكن تحدیدها فیتم اعتبار مدتها  أصل آخر قابل للتحویل إلى نقدیة بسهولة، وإ
  ؛)اثني عشر شهرا 

                                                
  .501: ، صنسیة، مرجع سبق ذكرهالمحاسبة الدولیة الشركات المتعددة الجأمین السید احمد لطفي،  1
  .501: ، صالمرجع السابق 2
  .117 -114: ص ، ص2007، مكتبة الجامعة، الشارقة،  IFRS /IAS معاییر التقاریر المالیة الدولیة، ل الجعارات، خالد جما 3
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  األصول المقتناة ألغراض المتاجرة؛ -
  ول التي یمكن تحقیقها خالل األثني عشر شهرا بعد تاریخ إعداد المیزانیة؛األص -

  :وتتضمن األصول المتداولة ما یلي
  النقدیة والنقدیة المعادلة؛ -
  االستثمارات قصیرة األجل؛ -
  ؛)المدینین وأوراق القبض وأي حقوق أخرى للشركة على الغیر(الحسابات المدینة  -
  لة الشركات الصناعیة؛المخزون ومكوناته في حا -
  المصروفات المدفوعة مقدما واإلیرادات المستحقة؛ -
  .أي أصول أخرى تنطبق علیها الشروط السابقة -
وهي أصول بخالف األصول المتداولة المعرفة سابقا، أو األصول غیر  :األصول غیر المتداولة -2

ة للمنشأة ویتم اقتناءها لالستفادة من طاقتها المعدة لالستهالك أو االستخدام خالل الدورة التشغیلیة العادی
  :اإلنتاجیة، وتتضمن األصول غیر المتداولة ما یلي

االستثمار طویلة األجل وتشمل األوراق المالیة الممثلة للملكیة والمدیونیة واألصول الملموسة غیر  -
  الخ؛... المحددة االستخدام

  الممتلكات، المنشآت والمعدات؛ -
  مستثمرة؛الممتلكات ال -
  األصول البیولوجیة كالغابات والمواشي؛ -
  األصول غیر الملموسة كالشهرة وحقوق االمتیاز -
وهي أصول ال یمكن تصنیفها ضمن األصول المتداولة، أواألصول غیر المتداولة،  :األصول األخرى -3

  .المصروفات المدفوعة مقدما طویلة األجل، الضریبة المدفوعة مقدما: مثل
وهي مطلوبات حالیة تمثل حقوقا للغیر على المنشأة ناتجة عن أحداث سابقة تتطلب : االلتزامات :ثانیا

  : التضحیة ببعض أصولها مستقبال للتخلص من هذه االلتزامات، وتقسم االلتزامات إلى ما یلي
  :هي االلتزامات التي تتوفر فیها الشروط التالیة :االلتزامات المتداولة -1
  خالل الدورة العادیة التشغیلیة للمنشأة؛سیتم تسدیدها  -
  شهرا بعد تاریخ إعداد المیزانیة؛ 12تستحق خالل  -
  یتم تحملها ألغراض المتاجرة؛ -
  .شهرا بعد تاریخ إعداد المیزانیة 12ال یكون للمنشأة حق غیر مشروط بتأجیل سدادها ألكثر من  -
  : وفر فیها الشروط التالیةهي االلتزامات التي تت :االلتزامات غیر المتداولة -2
  ال یتم تسدیدها خالل الدورة العادیة التشغیلیة للمنشأة؛ -
  شهرا؛ 12ال تستحق خالل  -
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  ال یتم تحملها ألغراض المتاجرة؛ -
  . شهرا 12االلتزامات التي قد یكون للمنشأة حق غیر مشروط بتأجیل سدادها ألكثر من  -
 12مویله بموجب تسهیالت قروض حالیة حتى لو استحق خالل االلتزام الذي یتوقع أن یتم إعادة ت -

  .شهرا، ویطلق علیها أحیانا االلتزامات طویلة األجل
وهي البنود التي تمثل حقوق على المنشأة ولكنها ال توافق تعریف االلتزامات  :االلتزامات األخرى -3

  .السابقة الذكر
قیمة ما یمتلك أصحاب المشروع من أصول  )ساهمینحقوق الم(تمثل حقوق الملكیة  حقوق الملكیة: ثالثا

  :وتشمل العناصر التالیة ،المنشأة، وهي تبین صافي النتائج التراكمیة الناجمة عن عملیات وأحداث سابقة
  رأس مال األسهم؛ -
  األرباح المحتجزة؛ -
  االحتیاطي اإلجباري؛ -
  أسهم الخزینة؛ -
صافي التغیر في القیمة العادلة : (حقوق الملكیة مثلبعض بنود الدخل اإلجمالي التي تظهر ضمن  -

، األرباح أو الخسائر غیر المتحققة عند ترجمة القوائم المالیة )لمحفظة االستثمارات المالیة المعدة للبیع
  .للمنشأة األجنبیة المعدة بالعملة األجنبیة وحقوق األقلیة

إلزاما بشكل )  01AIS( عیار المحاسبي الدوليتضمن الملم ی 1شكل قائمة المركز المالي :الفرع الثالث
 معین لقائمة المركز المالي فقد یتم عرضها على شكل قائمة أو یتم عرضها على شكل میزانیة، ویمكن أن

  :تأخذ القائمة احد األشكال التالیة لعرض بنود القوائم المالیة
لتزامات المتداولة ثم عرض ، ثم یتم عرض االغیر المتداولة األصول المتداولة ثم األصول عرض -

  الملكیة؛االلتزامات غیر المتداولة ثم حقوق 
عرض األصول غیر المتداولة ثم األصول المتداولة، ثم یتم عرض االلتزامات غیر المتداولة ثم  -

  ؛االلتزامات المتداولة ثم حقوق الملكیة
  ؛یة حقوق الملكیة، حیث تمثل القیمة المتبق)االلتزامات -األصول (عرض صافي األصول  -
الحسابات الدائنة  –األصول المتداولة + الثابتة  األصول(العرض وفقا لمدخل التمویل الطویل األجل  -

  ).حقوق الملكیة+ الدین طویل األجل = قصیرة األجل 
حیث یتم عرض األصول المتداولة ویطرح منها االلتزامات : العرض وفقا لمدخل رأس المال العامل -

للوصول إلى رأس المال العامل، ثم یتم إضافة األصول غیر المتداولة وطرح االلتزامات طویلة  المتداولة
  .األجل للوصول إلى صافي األصول أو حقوق الملكیة

                                                
  .119: ، صمرجع السابقال 1
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  ):المیزانیة(إال أن المعیار حدد البنود التالیة كحد أدنى یجب أن تتضمنه قائمة المركز المالي 
  الممتلكات والمصانع والمعدات؛* 
  الممتلكات االستثماریة؛ * 
  األصول غیر الملموسة؛* 
  االستثمارات التي تم المحاسبة عنها باستخدام طریقة حقوق الملكیة؛* 
  المخصصات األصول البیولوجیة؛* 
  المخزون؛ * 
  الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى؛* 
  الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى؛* 
  والنقد المكافئ؛ النقد* 
  األصول المالیة األخرى؛* 
ضرائب ) "12(االلتزامات واألصول الضریبیة الحالیة وفق ما یتطلب ذلك معیار المحاسبة الدولي رقم * 

  ؛ "الدخل
ضرائب ) "12(االلتزامات واألصول الضریبیة المؤجلة وفق ما یتطلب معیار المحاسبة الدولي رقم * 

  ؛"الدخل
  مالیة األخرى؛االلتزامات ال* 
  حقوق األقلیة، المعروضة ضمن حقوق الملكیة؛ *
  رأس المال المصدر واالحتیاطات القابلة لإلرجاع إلى حائزي حقوق الملكیة في الشركة األم؛ *

إجمالي األصول المصنفة كأصول محتفظ بها للبیع واألصول المشمولة في مجموعات التصرف * 
  ).05(اإلبالغ المالي الدولي رقم ا محتفظ بها للبیع وفقا لمعیار والمصنفة على أنه) مجموعة التصرف(
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  :IAS 01 حسب )المیزانیة(یوضح قائمة المركز المالي ) 05 -02(الجدول رقم 
  األصول  ن  1- ن
  

××  
××  
××  
××  
××  
××  
  
  

××  
××  
××  
××  
××  
×× 

  
××  
××  
××  
××  
××  
××  
  
  

××  
××  
××  
××  
××  
×× 

  :األصول المتداولة
  ونالمخز 

  الذمم التجاریة المدینة
  الذمم المدینة األخرى

  المصاریف المدفوعة مقدما
  النقد والنقد المكافئ

  مجموع األصول المتداولة
  

  :األصول غیر المتداولة
  ) بالصافي(الممتلكات والمصانع والمعدات 

  الشهرة
  األصول غیر الملموسة األخرى

  االستثمارات في الشركات الزمیلة 
  المحتفظ بها للبیعاالستثمارات 

 مجموعاألصول غیر المتداولة

 :إجمالي األصول ×× ××

  الخصوم    
  

××  
××  
××  
××  
××  
××  
  

××  
××  
××  
×× 

  
××  
××  
××  
××  
××  
××  
  

××  
××  
××  
××  

 

  االلتزامات المتداولة
  التجاریة والذمم الدائنة األخرى ةالذممالدائن

  قروض قصیرة األجل
  جلالجزء المتداول من قروض طویلة األ

  )الجاریة(ضریبة مستحقة الدفع 
  مصاریف مستحقة الدفع

  مجموع االلتزامات المتداولة
  :االلتزامات غیر المتداولة

  قروض طویلة األجل
  التزامات ضریبیة مؤجلة

  مخصصات طویلة األجل
  مجموع االلتزامات غیر المتداولة

  مجموعااللتزامات ×× ××
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××  
××  
××  
××  
××  
××  
×× 

  
××  
××  
××  
××  
××  
××  
×× 

  :حقوق الملكیة
  حقوق الملكیة التي تعزى لحملة أسهم الشركة األم

  رأس مال األسهم
  فائض إعادة التقییم
  )إجباري(احتیاطي قانوني 
  اإلرباح المحتجزة

  حقوق األقلیة
  مجموعحقوق الملكیة

  مجموع حقوق الملكیة وااللتزامات ×× ××
Source :International Accounting Standards Board. International Financial Reporting Standards 
(IFRS), London, International Accounting Standards Board, 2008, Available on :www.cma.com,    
(05 / 11 / 2014), P-P: 945, 946.   

  قائمة الدخل: المطلب الثاني
وتهدف إلى تزوید ، خل نتائج أعمال المنشأة من ربح أو خسارة عن فترة مالیة محددةتعرض قائمة الد    

المهتمین بالقوائم المالیة بما یمكنهم من معرفة الكفاءة االقتصادیة للوحدة وكذا المعلومات التي تساعدهم 
  .1على التنبؤ بمقدار وتوقیت ودرجة عدم التأكد المصاحبة للتدفقات النقدیة في المستقبل

  محتوى قائمة الدخل: الفرع األول
بأنه الزیادة في المنافع : یعرف اإلطار العام لمجلس معاییر المحاسبة الدولیة الدخل الدخل: أوال

قبل ملكیة عدا المساهمات التي تتم مناالقتصادیة خالل الفترة المحاسبیة والتي تؤدي إلى زیادة حقوق ال
ویطلق علیه ، 2و زیادة في األصول أو تخفیض في االلتزاماتالمالك، وتكون على شكل تدفقات واردة أ

  .كذلك اإلیرادات، ویشمل الدخل بذلك المكاسب
وهي النقص في المنافع االقتصادیة أثناء الفترة المحاسبیة والتي تكون على شكل  المصروفات: ثانیا

إلى نقص في حقوق تدفقات خارجة أو نقص في األصول أو زیادة في االلتزامات األمر الذي یؤدي 
  .3الملكیة باستثناء ما یتعلق من هذه المنافع بالتوزیعات على المالك، وتشمل المصروفات بذلك الخسائر

وتمثل الزیادة في المنافع االقتصادیة للمنشأة سواء كانت بسبب النشاطات العادیة أو غیر  المكاسب: ثالثا
  .لمتداولةالعادیة مثل المكاسب الناتجة عن بیع األصول غیر ا

النقص في المنافع االقتصادیة للمنشأة التي تنتج عن النشاطات العادیة أو النشاطات غیر  الخسائر: رابعا
  .العادیة مثل الخسائر الناتجة عن الكوارث كالزالزل والبراكین

  
                                                

  . 168: ، ص2005، 01ریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط ال ، دار المریخ،المحاسبة المتوسطةكیزو،  دلدونا 1
  . 46: ، صمرجع سبق ذكرهت، محمد أبو نصار، جمعة حمیدا 2
  .121: ، صمرجع سبق ذكرهخالد جمال الجعارات،  3
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أوجب المعیار عرض بنود قائمة یتوجب عرضها في صلب قائمة الدخل  المعلومات التي: الفرع الثاني
لدخل بشكل مفصل في حالة كون األهمیة النسبیة للبند عالیة، إما بالنسبة للحد األدنى للبنود الواجب ا

  :1في اآلتي عرضها في قائمة الدخل فتتمثل
  ؛اإلیراد -
  ؛مصاریف التمویل -
 نصیب  من الربح والخسارة في المنشآت الزمیلة والعقود المشتركة التي تمت المحاسبة عنها وفق طریقة -

  حقوق الملكیة؛
  مصروف الضریبة؛ -
  :مبلغ واحد یتضمن كل من -
  ربح أو خسارة العملیات المتوقعة بعد خصم الضرائب؛*
الربح أو الخسائر بعد خصم الضریبة الضرائب المعترف بها عند قیاس القیمة العادلة ناقص تكالیف *

  شكلة للمجموعة الموقوفة؛التصرف الم) مجموعات(البیع أو عند التصرف في األصول أو مجموعة 
  ؛حصة األقلیة في األرباح أو الخسائر  -
الذي هو عبارة عن دخل أو مصروفات غیر معترف بها في الربح أو (كل مكون للدخل الشامل اآلخر  -

الخسارة في الفترات السابقة أو الحالیة كما هو مطلوب أو یسمح به بموجب معاییر المحاسبة الدولیة أو 
  )اریر المالیة مثل فائض إعادة التقییممعاییر التق

  النصیب من الدخل الشامل اآلخر للمنشآت الزمیلة والمشروعات المشتركة المحاسب عنها بإتباع  -
  طریقة حقوق الملكیة؛

  إجمالي الدخل الشامل؛ -
  :كما یشیر المعیار إلى أن یتم اإلفصاح عن العناصر التالیة

  :لىربح أو خسارة الفترة الراجعة إ -
؛حصة األقلیة *  

.مالك الشركة األم *  
:ىإجمالي الدخل الشامل بالنسبة للفترة الراجع إل -  
  حصة األقلیة؛* 
  .مالك الشركة األم *
  

                                                
  .321: ، صوالتحلیل،  مرجع سبق ذكرهالتقاریر المالیة، أسس اإلعداد والعرض  طارق حماد عبد العال، 1
 ة كما هو مطلوب أو یسمح به هو عبارة عن دخل أو مصروفات غیر معترف بها في الربح أو الخسارة في الفترات السابقة أو الحالی

  .بموجب معاییر المحاسبة الدولیة أو معاییر التقاریر المالیة مثل فائض إعادة التقییم
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یجب ) IAS 01(بموجب المعیار  طرق عرض المصروفات عند أعداد قائمة الدخل: الفرع الثالث
، أو حسب )، مصاریف الموظفین، االهتالكاتمواد أولیة(تصنیف المصاریف وتحلیلها إما حسب وظائفها 

  ).تكلفة المبیعات، مصاریف بیع ومصاریف إداریة(الوظائف
في حالة استخدام المنشأة تصنیف المصاریف حسب الوظائف یتوجب في هذه الحالة اإلفصاح عن 

یجار ،  إضافة طبیعة بنود المصاریف في كل وظیفة مثل تحلیل المصاریف البیعیة إلى اهتالك ورواتب وإ
إلى انه یجب اختیار األسلوب الذي یقدم معلومات موثوقة وأكثر مالئمة والذي یعتمد على كل من 
العوامل التاریخیة والصناعیة وطبیعة المنشأة، ویشجع المعیار المنشآت على عرض ذلك التحلیل في 

  . شجع على ذلكصلب قائمة الدخل، أي أن المعیار لم یوجب تحلیل المصاریف في صلب قائمة بل ی
وتجدر اإلشارة إلى أن تصنیف المصاریف حسب الوظائف هي األكثر شیوعا واستخداما من قبل 

  :1الشركات في معظم دول العالم
  :IAS 01یوضح قائمة الدخل حسب طبیعة المصروفات لما جاء في المعیار  )06 -02( الجدول رقم

  xx20/ 12/ 31 يقائمة الدخل عن الفترة المالیة المنتهیة ف  
×××  
×××  
×××  

  
  
  
  
  
  
)×××(  

×××  
×××  

)××(  
×××  
××  
×× 

  
  
  
)××(  
)××(  
)××(  
)××(  
)××(  
)××(  
  
 

  من النشاط التشغیلي اإلیرادات
یراداتمكاسب و    أخرى إ
  :المجموع

  التغیرات في مخزون البضائع الجاهزة والعمل قید االنجاز
  المواد الخام والمستهلكات المستخدمة

  فینتكالیف منافع الموظ
  واإلطفاء مصاریف االهتالك
  )االنخفاض في قیم األصول(المصاریف األخرى 

  مصاریف التمویل
  إجمالي المصاریف 

  حصة المنشأة في أرباح المنشآت التابعة والزمیلة
  ربح الفترة قبل الضریبة
  مصروف ضریبة الدخل

  :ربح الفترة یوزع بین
  مالكي الشركة القابضة

  حصة األقلیة
  .51: ، صمرجع سبق ذكرهأبو نصار، جمعة حمیدات،  محمد :المصدر

  
  

                                                
  .52 -51: ، صمرجع سبق ذكرهمحمد أبو نصار، جمعة حمیدات، 1
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  :IAS 01یوضح قائمة الدخل حسب وظیفة المصروفات لما جاء في المعیار ) 07 -02(الجدول رقم 
  

  .51: ، صمرجع سبق ذكرهمحمد أبو نصار، جمعة حمیدات،  :المصدر
  قائمة التغیرات في حقوق الملكیة: المطلب الثالث

الشركات بإعداد قائمة التغیرات في حقوق الملكیة ) IAS 01(أوجب المعیار المحاسبي الدولي رقم     
المالیة األخرى، حیث تتضمن تسویة لحقوق الملكیة بین آخر الفترة  كقائمة مستقلة ومنفصلة عن القوائم

وبدایة الفترة، إضافة إلى بنود األرباح والخسائر التي تعتبر جزءا من حقوق الملكیة وال تظهر في قائمة 
  .الدخل

زایا تحقق قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الم 1مزایا قائمة التغیرات في حقوق الملكیة: الفرع األول
  : التالیة

  التعرف على مقدار حقوق الملكیة وبنودها وأي تفصیالت أخرى عنها؛ -
  التعرف على التغیرات التي تحدث لحقوق الملكیة خالل الفترة؛ -
التعرف على بنود األرباح والخسائر التي تم االعتراف بها مباشرة في حقوق الملكیة، مثل األرباح  -

  تثمارات المتاحة للبیع؛والخسائر المتعلقة ببیع االس
  

                                                
  .126: ، صمرجع سبق ذكرهخالد جمال الجعارات،  1

  
  

×××  
×××  
×××  

  
)×××(  
)×××(  
)×××(  
)×××(  

×××  
×××  

)×××(  
×××  
×××  
××× 

  xx20/ 12/ 31قائمة الدخل عن الفترة المالیة المنتهیة في 
  من النشاط التشغیليیرادات اإل

  تكلفة المبیعات
  إجمالي الربح

یرادات أخرى   مكاسب وإ
  مصاریف التوزیع

  المصروفات اإلداریة
  المصروفات األخرى

  مصاریف التمویل
  حصة المنشأة في أرباح المنشآت التابعة والزمیلة

  ربح الفترة قبل الضریبة
  مصروف ضریبة الدخل

  :ربح الفترة یوزع على
  لشركة القابضةمالكي ا

  حصة األقلیة
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  : تتضمن قائمة التغیرات في حقوق الملكیة ما یلي بنود قائمة التغیرات في حقوق الملكیة: الفرع الثاني
  صافي ربح أو خسارة الفترة؛ -
  في قائمة التغیر في حقوق الملكیة؛) IAS(بنود الدخل والمصاریف الواجب االعتراف بها حسب معاییر -
  المصاریف للفترة الجاریة محسوبا عن طریق الفرق بین البند  أ و بأعاله؛إجمالي الدخل و  -
اثر التغیر في السیاسات المحاسبیة وتصحیح األخطاء المحاسبیة وحسب ما هو مطلوب في معیار  -

  )IAS 08(المحاسبة الدولي رقم 
  الفترةرصید األرباح المحتجزة في بدایة ونهایة و  العملیات الرأسمالیة مع المالكین -

تقسیم محتویات قائمة التغیرات في حقوق الملكیة بین الفئات المختلفة من حملة األسهم، بحیث یظهر 
  .التغیر لكل فئة من رأس المال ورأس المال اإلضافي واالحتیاطات

  :IAS 01المعیار یوضح قائمة التغیرات في حقوق الملكیة حسب )08 -02(الجدول رقم 

Source : International Accounting Standards Board,International Financial Reporting Standards 
(IFRS), on line, p : 953. 

أسهم   
رأس 
  المال

یر أرباح غ
  موزعة 

ترجمة 
العملیات 
  األجنبیة

أصول مالیة 
  متاحة للبیع

فائض 
إعادة 
  التقییم

حصة 
  األقلیة

إجمالي 
حقوق 
  الملكیة

  ×  ×  -   ×  )×(  ×  ×  )ن/ ( 01/  01الرصید في 
  

  ×  ×  -   -   -   ×  -   التغیرات في السیاسات المحاسبیة
  ×  ×  -   ×  )×(  ×  ×  الرصید مجددا

سبة للسنة التغیرات في حقوق الملكیة بالن
  )ن(

  توزیعات أرباح
  إجمالي الدخل الشامل للسنة

  
  
 -  
 -  

  
  
)×(  
×  

  
  
 -  
×  

  
  
 -  
×  

  
  
 -  
×  

  
  
 -  
×  

  
  
)×(  
×  

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  )ن/ ( 12/ 31الرصید في 
التغیرات في حقوق الملكیة بالنسبة للسنة 

  ) 1+ن(
  أسهم رأس المال المصدرة

  توزیعات أرباح
  إجمالي الدخل الشامل للسنة

  ى األرباح غیر الموزعةتحویل إل
  )1+ن/ (31/12الرصید في 

  
  
×  
 -  
 -  
 -  
  
×  

  
  
 -  
)×(  
×  
×  
  
×  

  
  
 -  
 -  
×  
 -  
  
×  

  
  
 -  
 -  
)×(  
 -  
  
×  

  
  
 -  
 -  
×  
×  
  
×  

  
  
 -  
 -  
×  
 -  
  
×  

  
  
×  
)×(  
×  
 -  
  
×  
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  )IAS 07(قائمة التدفقات النقدیة : المطلب الرابع
والتي تم تخصیصه فقط لهذه " قائمة التدفقات النقدیة) "IAS 07(لقد تطرق المعیار المحاسبي الدولي   

القائمة إلى عرض معلومات عن التغیرات التاریخیة في النقدیة والنقدیة المعادلة لمنشأة ما عن طریق 
النقدیة التي تصنف التدفقات النقدیة خالل فترة معینة إلى نشاطات تشغیلیة واستثماریة  قائمة التدفقات

  .وتمویلیة
  1المقصود بالنقدیة المعادلة وما في حكمها: الفرع األول

هي األصول المتداولة التي یمكن تحویلها إلى نقدیة محددة الكمیة وتتمیز بقرب فترة  النقدیة المعادلة: أوال
  .بما یؤدي ذلك إلى انخفاض المخاطر المتعلقة بتغیر قیمتهااستحقاقها 

  النقدیة المعادلة ما یدخل في حكم: ثانیا
  الودائع تحت الطلب؛ -
االستثمارات التي تكون فترة استحقاقها ثالثة أشهر فأقل من تاریخ االقتناء مثل االستثمارات المقتناة  -

  للمتاجرة؛
  على المكشوف والتي یتم سدادها بناء على طلب البنك؛ المبالغ المقترضة من البنوك كسحب -
األسهم الممتازة المقتناة والتي تكون فترة إطفاءها : استثمارات الملكیة التي تكون معادلة للنقدیة مثل -

  ثالثة أشهر على األكثر؛
  .األوراق التجاریة -

  2لنقدیةتحقق قائمة التدفقات ا مزایا قائمة التدفقات النقدیة: الفرع الثاني
  معرفة المركز المالي للمنشأة؛ -
  بیان مدى قدرة المنشأة على سداد االلتزامات المستحقة من خالل السیولة المتوفرة؛ -
  بیان التدفقات النقدیة المتعلقة بالنشاطات التشغیلیة واالستثماریة والتمویلیة؛ -
  تحققة من النشاطات التشغیلیة؛الوقوف على الفرق بین صافي الدخل وصافي التدفقات النقدیة الم -
  تقییم قدرة المنشأة على تولید تدفقات نقدیة في المستقبل، ومعرفة درجات عدم التأكد المحیطة بها؛ -
  التنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیة ودرجات عدم التأكد المحیطة بها؛ -
  تخدام في المنشأة؛التعرف على النقدیة والنقدیة المعادلة المقیدة وغیر المتاحة لالس -
مقارنة المراكز النقدیة وفقا لقائمة التدفقات النقدیة بین المنشآت المختلفة وفي المنشأة ذاتها بین الفترات  -

  المالیة المختلفة؛
  .التعرف على سیاسة المنشأة فیما یتعلق باألصول غیر المتداولة واستبدالها -

                                                
  .130: ، صمرجع سبق ذكرهخالد جمال الجعارات،  1
  .95 -94: ص ، صمرجع سبق ذكرهمد أبو نصار، جمعة حمیدات، مح 2
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جب أن تبین هذه القائمة التدفقات النقدیة خالل الفترة ی ةقائمة التدفقات النقدی بنود: الفرع الثالث
  :وعرضها وفق األنشطة التشغیلیة واالستثماریة والتمویلیة

وهي النشاطات الرئیسیة التي یتم من خاللها الحصول على اإلیراد الرئیسي في  التشغیلیة األنشطة: أوال
األنشطة االستثماریة أو التمویلیة، وتشمل المنشأة، باإلضافة إلى النشاطات األخرى التي ال تعتبر من 

  :النشاطات التشغیلیة ما یلي
  المقبوضات النقدیة من بیع السلع وتقدیم الخدمات؛ -
  المقبوضات النقدیة من العموالت واإلتاوات والرسوم واإلیرادات األخرى؛ -
  المدفوعات النقدیة للموردین مقابل شراء بضائع والحصول على الخدمات؛ -
  مدفوعات النقدیة للموظفین أو بالنیابة عنهم؛ال -
  المدفوعات النقدیة للمصاریف؛ -
المدفوعات النقدیة لضرائب الدخل أو المبالغ المستوردة منها ما لم تتعلق مباشرة بالنشاطات االستثماریة  -

  والتمویلیة؛
  .ار بهاالمقبوضات والمدفوعات النقدیة لعقود المشتقات المالیة المحتفظ بها لالتج -

وهي النشاطات المتعلقة باقتناء األصول غیر المتداولة والتخلص منها،  األنشطة االستثماریة :ثانیا
  : 1إضافة لالستثمارات التي ال تعتبر نقدیة معادلة، وتعتبر النشاطات التالیة من أهم النشاطات االستثماریة

  واألصول طویلة األجل األخرى؛شراء الممتلكات واآلالت والمعدات واألصول غیر الملموسة  -
المتحصالت النقدیة من بیع الممتلكات واآلالت والمعدات واألصول غیر الملموسة واألصول طویلة  -

  األجل األخرى؛
  المدفوعات والمقبوضات النقدیة من جراء بیع وشراء األسهم وسندات المنشآت األخرى؛ -
  للغیر المدفوعات النقدیة نتیجة تقدیم القروض والسلف  -
  .المقبوضات النقدیة من تحصیل السلف والقروض -

وهي النشاطات التي ینتج عنها تغیرات في حجم ومكونات حقوق الملكیة  التمویلیة األنشطة: ثالثا
قروض أو إصدار (واالقتراض للمنشأة، وهو النشاط المتعلق بالحصول على موارد التمویل لألصول 

  .2)أسهم
  : 3دیة الناشئة عن النشاطات التمویلیة ما یليومن أمثلة التدفقات النق

  المتحصالت النقدیة من إصدار األسهم أو أدوات حقوق الملكیة األخرى؛ -
                                                

  .132: ، صمرجع سبق ذكرهخالد جمال الجعارات،  1
: ص، 2006جامعي الحدیث، اإلسكندریة، ، المكتب التحلیل القوائم المالیة ألغراض االستثمارالدهراوي، مصطفى  كمال الدین 2

125.  
  .98: ، صذكرهمرجع سبق محمد أبو نصار، جمعة حمیدات،  3
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  المدفوعات النقدیة نتیجة شراء أو استرجاع أسهم المنشاة المصدرة؛ -
ا من القروض المتحصالت النقدیة من إصدار السندات والقروض وأوراق الدفع والرهانات العقاریة وغیره -

  قصیرة أو طویلة األجل؛
  المدفوعات النقدیة لتسدید القروض؛  -
المدفوعات النقدیة من قبل المستأجر بعقد إیجار تمویلي لتخفیض االلتزام القائم المتعلق بعقد التأجیر  -

  .التمویلي
) IAS 07(عیاریوجد طریقتان مقبولتان في هذا الم 1طرق عرض قائمة التدفقات النقدیة: الفرع الرابع

لعرض قائمة التدفقات النقدیة هما الطریقة المباشرة والطریقة غیر المباشرة، واالختالف یبن هاتین 
الطریقتین یكمن في طریقة احتساب وعرض التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة، أما عرض التدفقات 

الحالتین، وبالتالي یتوجب على المنشاة  النقدیة من األنشطة االستثماریة والتمویلیة فهم مشابه في كلتا
  :عرض التدفقات النقدیة من النشاطات التشغیلیة باستخدام إما

والتي بموجبها یتم اإلفصاح عن الفئات الرئیسیة إلجمالي المقبوضات النقدیة  الطریقة المباشرة: أوال
جمالي المدفوعات النقدیة خالل الفترة، ویشجع المعیار  ت على تقدیم التقاریر عن المنشآ) 07AIS(وإ

التدفقات النقدیة باستخدام الطریقة المباشرة حیث أن الطریقة المباشرة توفر معلومات یمكن أن تكون مفیدة 
عن تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة ال تتوافربمقتضى الطریقة غیر المباشرة، إال أن المعیار أشار إلى أن 

  .تبر أسلوب مقبولاستخدام الطریقة غیر المباشرة یع
  :IAS 07حسب )الطریقة المباشرة(یوضح قائمة التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل) 09 -02(الجدول رقم 

      )الطریقة المباشرة(التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل 
  المتحصالت النقدیة من بیع البضاعة    
  توزیع األرباح المحصلة    

  التشغیلالنقدیة المتوفرة من أنشطة 
  المدفوعات النقدیة للموردین    
  المدفوعات النقدیة لمصروفات التشغیل    
  المدفوعات النقدیة لضرائب الدخل    

  النقدیة المدفوعة ألنشطة التشغیل
  صافي التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

××  
××  
  
)××(  
)××(  
)××(  
  

  
  

××  
  
  
  
)××(  

××  
  .526: ، ص01، ج ، مرجع سبق ذكرهأسس اإلعداد والعرض والتحلیلقاریر المالیة التطارق عبد العال حماد، : المصدر

                                                
  .99: ، صالمرجع السابق 1
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والتي بموجبها یتم تعدیل صافي الربح أو الخسارة بالتغیرات في أرصدة  الطریقة غیر المباشرة :ثانیا
بلغ األصول والمطلوبات المتداولة خالل السنة المالیة، وبإضافة قیمة اهتالك األصول غیر المتداولة وم

إطفاء األصول غیر الملموسة وأي نفقات ال تتطلب نقدیة مدفوعة، وكذلك المكاسب أو الخسائر الناجمة 
  .  عن التخلص من األصول غیر المتداولة أو االستثمارات المالیة

  :IAS 07حسب ) الطریقة غیر المباشرة(یوضح قائمة التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل  )10 -02(الجدول رقم 
    )الطریقة غیر المباشرة(التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل 

  صافي الدخل قبل الضرائب
  :یتم تسویتها بـ

  االهتالك أو االستهالك
  الخسائر غیر المحققة ألسعار الصرف

  مصروف الفوائد
  ربح التشغیل قبل تغیرات رأس المال العامل

  الزیادة في حسابات المدینین
  النقص في المخزون

  دة في حسابات الدائنینالزیا
  النقدیة المتولدة من التشغیل 

  الفوائد المدفوعة
  ضرائب الدخل المدفوعة

  صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغیل

××  
  

××  
××  
××  
××  
××  

)××(  
××  
××  

)××(  
)××(  

××  
  .527: ، ص01، ج همرجع سبق ذكر ، والتحلیلالتقاریر المالیة أسس اإلعداد والعرض طارق عبد العال حماد، : المصدر

االختالف بین الطریقتین یكمن في كیفیة حساب  الفرق بین الطریقة المباشرة وغیر المباشرة :ثالثا
التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل، بحیث یعد العائد األساسي للطریقة غیر المباشرة هو أنهما ال تفصح 

توضح المتحصالت من العمالء والمتحصالت عن تفاصیل التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل، فهي ال 
من اإلیرادات األخرى والمدفوعات للموردین وللعمال والمدفوعات مقابل الضرائب والفوائد، وهذا عكس 
الطریقة المباشرة التي تبین البنود التي تؤثر على التدفقات النقدیة وحجم هذه التدفقات، أي النقدیة 

ى، وهذه المعلومات مفیدة في التقییم أو التخطیط المستقبلي للتدفقات المستلمة من والنقدیة المدفوعة إل
  .النقدیة
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وهناك نقطة اختالف أخرى بین الطریقتین، تكمن في أن الطریقة المباشرة أكبر تكلفة بالمقارنة مع     
قدیة عند الطریقة الغیر المباشرة، وذلك الن المبالغ التي یشملها قسم التشغیل في قائمة التدفقات الن

استخدام الطریقة المباشرة یتم حسابها وبعدئذ توضع في القائمة، أي أن هناك جهد إضافي إلعداد بیانات 
التدفقات النقدیة بالطریقة المباشرة، وهذا عكس المبالغ التي تشتملها قائمة التدفقات النقدیة وفقا للطریقة 

ة في قائمة الدخل الشامل وقائمة الوضع غیر المباشرة، والتي هي عبارة عن أرصدة حسابات معروف
  ).المیزانیة(المالي 
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  خالصة الفصل الثاني
تعتبر القوائم المالیة الوسیلة األساسیة التي تقدم بها المؤسسات وضعیتها المالیة وأدائها المالي     

أن تتوفر على خاصیتي المالئمة وتدفقاتها النقدیة، ووسیلة لتوصیل المعلومات المالیة والتي یجب 
والموثوقیة حتى یتسنى استخدامها في اتخاذ القرارات االقتصادیة والمالیة المناسبة ویكون المستثمرون 
الحالیون والمرتقبون والمقرضون على درایة بالمعلومات المنشورة عن األوضاع المالیة للمؤسسات، لهذا 

تمة بالجانب المحاسبي، وكذا العدید من دول العالم إلى وضع اهتمت العدید من الهیئات والمنظمات المه
األسس الالزمة إلعداد وعرض القوائم المالیة وتطویرها باستمرار لتقدیم إفصاح أفضل، ویتجلى ذلك من 
خالل تقدیم معلومات إلى كافة األطراف المستفیدة منها، وكل من یستغلها وفقا لغایته وأهدافه، ومن هذه 

معلومات تتعلق بقرارات االستثمار واالئتمان، معلومات تتعلق بتقییم توقعات التدفقات النقدیة، المعلومات، 
معلومات عن موارد المؤسسة وااللتزامات المقابلة لها والتغییرات التي تطرأ علیهما، معلومات تتعلق بأداء 

فان وضع معاییر محاسبیة  الخ، وعلیة...المؤسسة ومكاسبها، معلومات عن السیولة والقدرة على السداد
دولیة تكفل إطار فكري ومفاهیمي واضح ستؤدي إلى توحید نماذج القیاس والتقییم المستخدمة في قیاس 

  .عناصر القوائم المالیة، والتي سیكون لها دور كبیر في زیادة المالئمة والموثوقیة في القوائم المالیة
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  تمهید
تعتبر عملیة القیاس المحاسبي بمثابة العمل األساسي في مجال التطبیق المحاسبي، والتي تسمح     

بإنتاج معلومات عن أداء المؤسسة ومركزها المالي والتغیرات التي تحصل فیها، وتزداد أهمیة القیاس من 
األكبر على المعلومة المحاسبیة  خالل األهمیة البالغة له في أي نظام محاسبي، حیث انه یعتبر المؤثر

والمالیة التي تظهر في القوائم المالیة، والتي بدورها تؤثر على القرارات االقتصادیة التي یتخذها 
  .مستخدموها

إضافة إلى ذلك وفي سیاق اإلصالح المحاسبي الذي قامت به الجزائر والذي نتج عنه إصدار النظام     
جة القصور الذي شهده المخطط الوطني للمحاسبة في الوفاء باحتیاجات المحاسبي المالي والذي ظهر نتی

مستخدمي القوائم المالیة في الوقت الراهن، وذلك بسبب التغیرات الداخلیة والخارجیة التي عرفتها البیئة 
  :االقتصادیة الجزائریة، وبالتالي سوف نتطرق في هذا الفصل إلى المباحث التالیة

 لقیاس المحاسبياإلطار المفاهیمي ل* 
 القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي عناصرالمحاسبي لقیاس ال* 
 مدخل إلى اإلفصاح المحاسبي* 
 المحتوى المعلوماتي للقوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي* 
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  اإلطار المفاهیمي للقیاس المحاسبي: المبحث األول
اس المحاسبي بشكل عام هي عملیة التعبیر عن خاصیة ما أو مجموعة من إن عملیة القی    

الخصائص لموضوع القیاس بأسالیب القیاس یقع على موضوع ویستخدم في عملیة القیاس أدوات هي 
المقاییس وتتبع أسالیب القیاس في استخدام هذه المقاییس وذلك بغیة الوصول إلى الهدف المرغوب في 

  .1عملیة القیاس
ویعتبر القیاس المحاسبي أحد وظائف المحاسبة األساسیة، حیث انه المؤثر األكبر على المعلومة     

المحاسبیة والمالیة التي تظهر في القوائم المالیة، ومع ذلك بقي فترة من الزمن مهمال في المحاسبة حتى 
  .المحاسبيبدأ المحاسبون مؤخرا بالتصدي لمشكالت القیاس 

  ومات العلمیة للقیاس المحاسبيالمق: المطلب األول
إن النظرة الحدیثة للمحاسبة لم تقتصر كما لو كانت مجرد تسجیل األحداث وفق تسلسلها الزمني     

  . لكنها تكاملت مع عملیة التسجیل كوسیلة ألداء وظیفة القیاس
الشخصي، بمعنى أن  والقیاس في المحاسبة یتناول أمورا قابلة للتحدید النهائي وأمورا أخرى تخضع للتقدیر

القیاس المحاسبي مزیج بین تحدید وتقدیر، من هذا المنطلق یمكن القول أن القیاس المحاسبي یتمیز 
بالتقریب في نتائجه لوجود الجزء الخاضع للتقدیر الشخصي، ویجتهد المحاسبون حالیا لإلقالل من درجة 

الشخصي للعناصر محل القیاس، وبقدر التقریب في القیاس عن طریق اإلقالل من التشتت في التقدیر 
  .نجاحهم في هذا المجال بقدر ما تزید األرقام المحاسبیة، ومن ثم منفعتها النسبیة لدى مستخدمیها

ولإلحاطة بالمقومات العلمیة للقیاس المحاسبي ال بد من أهمیة توضیح كل من مفهوم عملیة القیاس     
  .     المحاسبي، خطواته وأسالیبه

تعني عملیة القیاس بشكل عام حسب التعریف العلمي الذي  مفهوم القیاس المحاسبي: ألولالفرع ا
القیاس یتمثل بشكل عام في " بان  1957في عام  Fondation of scienceفي كتابه  Campellوضعه 

مباشرة  قرن األعداد باألشیاء للتعبیر عن خواصها، وذلك بناءا على قواعد طبیعیة یتم اكتشافها إما بطریقة
  . 2"أو بطریقة غیر مباشرة 

  : المهنیة عدة تعریفات ومن أهمها ما یلي بي فقد قدمت الجمعیاتوفیما یتعلق بعملیة القیاس المحاس

                                                
 رسالة، القیاس واإلفصاح المحاسبي في القوائم المالیة للمصارف ودورها في ترشید القرارات االستثماریة، روال كاسر الیقة 1

 .45: ص ،2007 سوریا، محاسبة، جامعة تشرین،: تخصص ماجستیر في علوم التسییر،
: ، ص2008، 02ط ، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان ل النظري للممارسات المحاسبیةالتأصی، محمد مطر، موسى السویطي 2

130.  
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 القیاس المحاسبي في قرن األعداد یتمثل: 1966 عام AAAتعریف جمعیة المحاسبة األمریكیة  -
على مالحظات ماضیة أو جاریة وبموجب  ذلك بناءیة، و بأحداث المؤسسة الماضیة والجاریة والمستقبل

  .1قواعد محددة
القیاس المحاسبي هو عبارة عن تخصیص أرقام : FASBتعریف مجلس معاییر المحاسبة المالیة  -

لألشیاء أو األحداث وفقا لقواعد محددة، كما انه عملیة مقارنة تهدف إلى الحصول على معلومات دقیقة 
  .2ي حالة اتخاذ القرارللتمییز بین بدیل وآخر ف

القیاس المحاسبي هو عملیة تحدید القیم المالیة  :IASCتعریف لجنة معاییر المحاسبة الدولیة  -
التي یجب أن تسجل بها عناصر البیانات المالیة وتظهر في المیزانیة وقائمة الدخل، ویتضمن ذلك 

 .3اختیار األساس المناسب للقیاس
عرف المجلس القیاس المحاسبي كما ورد في إطاره : سبیة الدولیةتعریف مجلس المعاییر المحا -

عملیة تحدید المبلغ النقدي الذي یتم به االعتراف واإلفصاح عن عناصر : التصوري على انه
  4الوضعیة المالیة للمؤسسة ضمن المیزانیة وحساب النتیجة وهذا باالعتماد على طرق قیاس محددة

افیا لمفهوم القیاس المحاسبي، حیث عرفه بأنه تحویل للعملیات شرحا و  Hendriksenكما قدم     
واألحداث المتعلقة بمؤسسة ما إلى قیم عدیدة، وصیاغة هذه القیم بطریقة تجعل هذه العملیات أو 

، أو عدم تجمیعها إذا كانت مطلوبة في )مثل مجموع قیم األصول(األحداث مناسبة حین یتم جمعها 
  .5)االنتقال من التجمیع إلى التفصیل أي(بعض المواقف المحددة 

كما یمكن تعریف عملیة القیاس النقدي لألحداث المحاسبیة بأنها من حیث الجوهر هي عملیة تقییم، 
  :6أساسیتین هما عنصرینخل في القیاس المحاسبي عبر أي عملیة تحدید ووضع القیمة، والتقییم ید

  .عبر الزمن أن وحدة القیاس المحاسبي هي نفسها غیر ثابتة -
تقییمي معین من بین مجموعة أسس التقییم  ساسأ للقیاس یتضمن اختیار استخدام النقد كأداة -

 .المختلفة

                                                
  130: ، صالمرجع السابق 1
: ، ص2006، یجي، وآخرون، دار المریخ، الریاض، ترجمة خالد علي احمد كاجنظریة المحاسبةریتشارد شرویدر، وآخرون،  2

185.  
3 Commission des communautés européennes, Observations concernant certains articles du règlement 
(CE) n°1616/2002 du parlement européen et du conseil, du 19juillet 2002, sur l’application des normes 
comptables internationales, Bruxelles, novembre 2003. 
http://www.hec.unil.ch/urccf/recherche/publications/cadre_conceptuel.pdf  

  .99، الفقرة Framework(  ،2001( وعرض القوائم المالیة إلعدادالتصوري  اإلطار ،IASBمجلس معاییر المحاسبة الدولیة  -4
یاس المحاسبي المستند إلى القیمة السوقیة العادلة وأهمیته للشركات المساهمة الصناعیة األردنیة القیامن خلیل الزعبي،  -5

 .30: ، ص2005، ، رسالة ماجستیر، جامعة الیرموكالمدرجة في بورصة عمان
  .12: ص ،01ط  ،مرجع سبق ذكرهالمعاصر، بدائل القیاس المحاسبي رضوان حلوة حنان،  -6
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  :وبناءا على التعاریف السابقة نستنتج أن عملیة القیاس المحاسبي تقوم على ثالثة ركائز أساسیة هي
  .الشخص الذي ینفذ عملیة القیاس المحاسبي وهو المحاسب -
    .نظام المحاسبي للقیاس بصفته أداة القیاسال -
  .األحداث االقتصادیة التي تخضع للقیاس متمثلة في العملیات المالیة -

  أسس ومعاییر القیاس المحاسبي: الفرع الثاني
  :1من أهم أسس القیاس المحاسبي نجد يأسس القیاس المحاسب: أوال
راف بالمعامالت واألحداث عندما تقع بغض ویعني هذا األساس أن یتم االعت :أساس االستحقاق -1

ظهارها في  النظر عن تحصیل أو سداد النقدیة وما في حكمها، ویتم إثباتها في السجالت المحاسبیة وإ
  .القوائم المالیة للفترات المحاسبیة المتعلقة بها

المالیة التي ترتب وفقا لهذا األساس یتم االعتراف باألحداث االقتصادیة والمعامالت  :األساس النقدي -2
علیها عملیة السداد أو التحصیل للنقدیة أو ما یعادلها، أما األحداث والمعامالت المستحقة فال یتم إثباتها 

  .أو االعتراف بها في السجالت المحاسبیة والقوائم المالیة إلى أن یتم السداد أو التحصیل
محاسبیة هو أساس االستحقاق، خاصة في وتجدر اإلشارة أن األساس األكثر تطبیقا في الممارسات ال

المؤسسات االقتصادیة التجاریة والصناعیة، أما األساس النقدي فهو محدود التطبیق ویستخدم من قبل 
  .    المؤسسات الخدمیة مثل المهن الحرة كمكاتب المحاماة ومصاریف الفحص الطبي

كمها، فهي لیست عملیة جزافیة بل تستند عملیة التقییم وجود نظام یح معاییر القیاس المحاسبي: ثانیا
إلى إطار معین یوجهها، یبررها ویمیزها عن عملیة التقدیر التي ال ترتكز على أي قواعد، والمعاییر هي 
التي تربط الوظیفة بالهدف أو تعمل على التوفیق بین األداة والغایة، وباعتبار المحاسبة نظام للقیاس 

ق بالتقییم وأخرى بالتوصیل، وتعتبر المعاییر التي قدمتها الجمعیة والتوصیل فإن هناك معاییر تتعل
  :2األمریكیة للمحاسبة من أفضل ما یوجد في الفكر المحاسبي وتتمثل في اآلتي

یقتضي هذا المعیار أن تكون المعلومات المحاسبیة مرتبطة : الصالحیة للغرض المستهدف منها -1
ة ودرجة تأثیرها على الهدف الذي یتم إعدادها من أجله، ولما ارتباطا وثیقا من حیث قدرتها اإلیضاحی

كانت المعلومات المحاسبیة تخدم أهدافا متعددة لمجموعات مختلفة من المستخدمین تباین احتیاجاتهم 
تباینا كبیرا، فإن األمر یتطلب افتراض أهداف معینة ومحددة یرغب في تحقیقها، وهذا ما یحصل في 

ظهار حقیقة المركز المالي هما الهدفان األساسیان من القیاس المحاسبي؛الواقع إذ یفترض أن   الربح وإ
تعتبر المعلومات المحاسبیة أساسا التخاذ القرارات، لذا ینبغي أن تكون لها دالالت  :القابلیة للتحقیق -2

دد الدالالت محددة وموحدة ولها استقاللها الذاتي بصرف النظر عن الشخصیة معدها والمستفید منها، فتع
                                                

  .45: ، ص2007 ،01اإلسكندریة، مصر، ج  الدار الجامعیة،، القیاس واإلفصاح المحاسبي، علي عبد الوهاب نصر 1
الملتقى الدولي األول حول المحاسبة والمراجعة في ، دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بالتقییم المحاسبيالجیالني بلواضح وآخرون،  2

  .12 :، ص2012المسیلة،  محمد بوضیاف، جامعةیة وعلوم التسییر، كلیة العلوم االقتصادیة والتجار  ظل بیئة األعمال الدولیة،
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یعني انحرافا عن هذا المعیار غیر أن التطبیق العملي یفسرها بأنها استنادا للمعلومات المحاسبیة إلى 
مصدر موثوق یتمثل في توفر مجموعات من المستندات واإلجراءات المدونة التي یمكن الرجوع إلیها 

جماع واالتفاق علیها بین للتحقق من صحتها ومدى مطابقتها للمصدر مع وجود درجة عالیة من اإل
جراءات التقییم المحاسبي   .أشخاص مستقلین یستخدمون نفس طرق وإ

یجب أن تكون البیانات والمعلومات المحاسبیة واقعیة، وغیر منحازة لمجموعة : االلتزام بالموضوعیة -3
م معینة من أصحاب المصالح في المؤسسة على حساب مجموعة أخرى،وأن تكون بعیدة عن األحكا

 .وضوعیةكما یجب أن تبنى على مقاییس اقتصادیة م الشخصیة وحیادیة ومستندة على مصادر حقیقیة،
یستخدم القیاس المحاسبي أسالیب القیاس الكمي للتعبیر عن األحداث  :القابلیة للقیاس الكمي -4

وحدة نقدیة یتم االقتصادیة للمؤسسة، وبالتالي فإن األحداث االقتصادیة ال یمكن التعبیر عنها كمیا ب
استبعادها من مجال التقییم المحاسبي، ألن استخدام مقاییس أخرى للتعبیر عنها یؤدي إلى عدم التماثل 

   .وعدم التجانس بین بنود القوائم المالیة
وتعني خاصیة الحیطة والحذر والتي یطلق علیها أحیانا بالتحفظ واالحتیاط عند : الحیطة والحذر -5

الیة بالتعامل مع العناصر غیر المؤكدة بعدم تضخیم األصول، بأخذ اإلیرادات والمكاسب إعداد القوائم الم
المتوقعة بعین االعتبار، وكذلك عدم تخفیض االلتزامات بعدم أخذ المصروفات والخسائر المتوقعة بعین 

عتراف االعتبار، مثل تكوین المخصصات لمقابلة الخسائر المتوقعة كمخصص الدیون المشكوك فیها واال
لالستثمارات المالیة عن قیمتها الدفتریة وكذلك  بالخسائر غیر المحققة الناتجة عن انخفاض القیمة العادلة

  .الخسائر المرتبطة بالدعاوي القضائیة
یفهم من هذا أن مبدأ الحیطة والحذر یعتمد على اختیار القیم األدنى عند تقییم األصول واإلیرادات، 

عند تقییم الخصوم والمصاریف في تاریخ إعداد القوائم المالیة، لذلك یعتبر هذا المبدأ واختیار القیم األعلى 
  .كدلیل للمحاسب یطبق في الظروف غیر العادیة ولیس كقاعدة مذهبیة تطبق في كل األحوال

وبعد التطرق ألهم أسس ومعاییر القیاس المحاسبي، یجب كذلك تحدید أهم أسالیب القیاس المستخدمة 
  .عملیة القیاس، حتى تتضح مفاهیم القیاس المحاسبي، وهو ما نتناوله في الطلب الموالي وخطوات

  القیاس المحاسبي األركان والمبادئ :  المطلب الثاني
یتوقف مسار عملیة القیاس المحاسبي وتعدد خطواتها على  أركان القیاس المحاسبي: الفرع األول

وعلى هذا األساس تتفاوت وجهات نظر المحاسبین بشأن  األغراض التي تستخدم فیها مخرجات القیاس،
وتتضح مراحل الرئیسیة لعملیة القیاس . مراحل عملیة القیاس المحاسبي وعدد الخطوات التي تنفذ بها

  :1المحاسبي فیما یلي

                                                
  .137، 136 :، ص صذكره مرجع سبقمحمد مطر وآخرون،  1

 



 قیاس وعرض عناصر القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي.... ...........: .....الفصل الثالث

  129

وتتمثل هذه الخاصیة بالنسبة للوحدة المحاسبیة في الحدث االقتصادي  تحدید الخاصیة محل القیاس: أوال
تاریخي الذي اثر على المركز المالي للمشروع، كما قد یكون حدثا مستقبلیا ذو آثار اقتصادیة متوقعة ال

على هذا المشروع، لكن المحاسب یواجه مشكلة حقیقیة ستعكس آثارها على جمیع مراحل عملیة القیاس 
س تعریفا أو تتخلص في عدم قدرته في كثیر من األحیان على تعریف أو تحدید الخاصیة محل القیا

ویرجع ذلك إلى أن بعض المفاهیم المحاسبیة لها معان أو مدلوالت مختلفة، فخاصیة ربح . تحدیدا دقیقا
قد تبرز الخالف بین المحاسبین حول تحدید هذا الربح هل یكون بمفهومه المحاسبي أو : المشروع مثال

لخالف بینهم في طرق وأسالیب قیاس ثم یتشعب ا ،القانوني أو بمفهومه اإلداري بمفهومه االقتصادي أو
الربح، ثم إن اختالف المداخل في عملیة القیاس سوف ینعكس على نتائج القیاس، ولعل في مدلول العبارة 

 .تلخیص ألبعاد هذه المشكلة ) Devine( التي أوردها 
نوع المقیاس  یتوقف اختیار تحدید نوع المقیاس المناسب ووحدة القیاس المناسبة لعملیة القیاس: ثانیا

المناسب وكذلك وحدة القیاس المناسبة على أغراض عملیة القیاس وعلى نوع الخاصیة محل القیاس، فإذا 
كانت أغراض عملیة القیاس محصورة في مجرد تبویب الحدث محل القیاس، فالمقیاس المناسب حینئذ 

محصورة في المقارنة بین  ، أما إذا كانت أغراض القیاسNominal scaleلهذا الغرض هو مقیاس اسمي 
، Ordinal scale، فالمقیاس المناسب حینئذ هو مقیاس ترتیبي )نوعین من الموجودات مثال( حدثین قیمة 

ذا ما تجاوزت أغراض عملیة القیاس إلى تحدید المحتوى الكمي للحدث  قیمة كل من هذین النوعین ( وإ
 .Rational scaleوحینئذ یستخدم مقیاس نسبي ) من الموجودات 

وبجانب أهمیة تحدید نوع المقیاس المناسب لعملیة لقیاس فإن تحدید وحدة القیاس مهمة أیضا، إذا عندما 
یكون هدف المحاسب مثال هو قیاس القیمة النقدیة للمبیعات النوعیة للمشروع، ال یكفي حینئذ تحدید نوع 

  .دینار مثال أو الجنیه أو الدوالر المقیاس الواجب استخدامه وهو المقیاس النبي ممثال بوحدة النقد
بعد االنتهاء من تحدید الخاصیة محل القیاس  تحدید أسلوب القیاس المناسب لعملیة القیاس: ثالثا

للحدث االقتصادي، وتحدید نوع المقیاس المناسب ووحدة القیاس المناسبة، یتعین على المحاسب تحدید 
المتبع في تنفیذ عملیة القیاس المحاسبیة على الهدف من  أسلوب القیاس لعملیة القیاس، ویتوقف األسلوب

عملیة القیاس واألفق الزمني لهذه العملیة، فإذا اقتصر الهدف على مجرد تبویب الحدث المالي التاریخي 
ثباته محاسبیا، كما هو الحال عندما تقوم المنشأة بشراء أو امتالك احد الموجودات طویلة األجل، فإنه  وإ

القیاس المباشرة أو األساسیة التي تأخذ شكل التبویب ثم التسجیل المباشر لقیمة هذا األصل یتبع طریقة 
، ولكن إذا تطورت أهداف عملیة القیاس بعد ذلك عندما )الخ... فاتورة، سند صرف، ( ستند من واقع م

ي لهذا األصل یختلف األفق الزمني لهذه العملیة ویمتد الهدف إلى تحدید قیمة مصروف االستهالك السنو 
 Allocationفي نهایة الفترة المالیة، فإن عملیة القیاس المحاسبیة تدخل مرحلة جدیدة هي مرحلة التحمیل 

وذلك حینما تدمج قیمته بقیم غیره من الموجودات طویلة  Aggregationتلیها بعد ذلك مرحلة التجمیع 
لموجودات، والتي تظهر في المیزانیة العمومیة األجل، بهدف توفیر قیاس جدید هو التكلفة اإلجمالیة لهذه ا
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وفي مرحلتي التحمیل والتجمیع یستخدمه أسلوب القیاس المشتق أو غیر المباشر والذي تحدد  ،للمشروع
بموجبه قیم القیاسات في إطار ما یسمى بعملیة االحتساب المبنیة على عالقات ریاضیة، أما إذا انصبت 

ة مثل قیاس العائد المتوقع على االستثمار من هذا األصل، فحینئذ عملیة القیاس على فرصة مستقبلی
تخضع قیمة األصل لعملیة التشغیل التي تأخذ شكل تحلیل مالي ضمن ما یسمى بعملیة التنبؤ ویسعى 
المحاسب من خاللها إلى التنبؤ بالتدفقات النقدیة المتوقعة من األصل في هذه الحالة هو أسلوب غیر 

  .مباشر أیضا
ویقصد بها األسس العلمیة التي تستند إلیها عملیة  المبادئ األساسیة للقیاس المحاسبي: رع الثانيالف

القیاس المحاسبي في تنظیم إجراءات إثبات وقیاس العملیات المالیة في الوحدات االقتصادیة، فهي تتمثل 
المحاسبي، وهناك أربع  في خطوط إرشادیة عامة توجه المحاسب إلى اتخاذ اإلجراء األنسب عند التسجیل

مبادئ أساسیة في المحاسبة تقود وتوجه الممارسات المحاسبیة بشكل عام وتضبط عملیة القیاس بشكل 
  :1خاص وهي

تعرف التكلفة التاریخیة على أنها الثمن الذي تدفعه المؤسسة للحصول على  مبدأ التكلفة التاریخیة: أوال
أ التكلفة التاریخیة یعتمد على األسلوب التقلیدي للقیاس مبد"ملكیة واستخدام أصل معین، وبالتالي 

المحاسبي المبني على أساس التكلفة الفعلیة التي تحققت في تاریخ حصولها على األصول الثابتة 
وحیازتها بمعزل عن قیمتها الحالیة في السوق، ومن ممیزات هذا المبدأ هو اعتماده على قیاس الموارد 

ارجة على أساس التكلفة األصلیة للحدث بمعزل عن التقلبات عن المستوى العام والتدفقات الداخلة والخ
  ".والخاص لألسعار، وذلك دون األخذ بالحسبان التغیرات التي تؤثر على القوة الشرائیة للنقد

منفق المبالغ المقاسة بالوحدة النقدیة، للنقد ال"كما عرفها المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین بأنها     
أو الممتلكات األخرى التي تم تحویلها للغیر أو أسهم رأس المال المصدر، أو الخدمات التي تم انجازها أو 

  ".اإللتزامات التي قدمت مقابل سلع وخدمات التي تم استالمها أو سوف یتم استالمها
  :ةویعود استخدام مبدأ التكلفة التاریخیة كأساس للقیاس المحاسبي للعوامل اآلتی    

  المدفوعة أو الملتزم بدفعها وقت اقتناء األصل أو نشوء التزام؛ القیمة الحقیقیةتمثل التكلفة التاریخیة  -
یستند اإلثبات والقیاس المحاسبي للحدث المالي بالتكلفة التاریخیة إلى عملیات حدث وقوعها فعال  -

 ولیست عملیات افتراضیة أو تقدیریة؛
باستخدام هذا المبدأ إلى وجود مستندات إثبات تؤید وقوع األحداث المالیة، یستند االعتراف المحاسبي  -

مما یجعل البیانات المالیة أكثر موثوقیة، یعتبر الهدف الرئیسي للمحاسبة تزوید الجهات المعنیة 
بالمعلومات المالیة الموثوق بها لتكون مفیدة في اتخاذ القرارات، وبهدف المحافظة على ثقة مستخدمي 

                                                
   27، 26: ، ص صمرجع سبق ذكرهقوادري محمد،   1



 قیاس وعرض عناصر القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي.... ...........: .....الفصل الثالث

  131

یانات المحاسبیة یجب أن تكون هذه البیانات مبنیة على أساس إثبات أو دلیل موضوعي وخالیة من الب
 الحكم الشخصي، وهذا ما یوفره هذا مبدأ التكلفة التاریخیة؛

تالءم مبدأ التكلفة التاریخیة مع غالبیة الفروض والمبادئ المحاسبیة األساسیة، مثل فرض االستمراریة  -
  .والثبات في إتباع النسق واالعتراف أو تحقق اإلیرادومبدأ الموضوعیة 

وانطالقا مما سبق، نجد أن استخدام مبدأ التكلفة التاریخیة یتوافق مع الكثیر من الفروض والمبادئ     
  .المحاسبیة التي یتشكل منها إطار الفكر المحاسبي، مما یجعله كمبدأ أساسي لعملیة القیاس

یقصد به االعتراف بقید اإلیراد في الدفاتر المحاسبیة، باعتبار أنه إیراد قد و مبدأ تحقق اإلیراد : ثانیا
تحقق، وهذا المبدأ یضع الشروط األساسیة التي یجب أن تتحقق لالعتراف باإلیرادات، والتي تشمل بصورة 

  :عامة على شرطین رئیسیین
  ال كافة الجوانب المتعلقة به؛ أن تكتمل عملیة التحقق لإلیراد أو أن یصبح قابال للتحقق بسبب اكتم -
أن یتم اكتساب اإلیراد بسبب إكمال المؤسسة اللتزاماتها المتعلقة باستكمال التبادل السلعي أو الخدمي  -

  .لكي یصبح اإلیراد من حق المؤسسة
فاإلیرادات تتحقق عندما تكتمل عملیة البیع باالتفاق على نوع البضاعة أو الخدمة، وعلى السعر     
ید الزبون، وكذلك تسلیم البضاعة أو أداء الخدمة، واالكتساب یتضمن أداء المؤسسة اللتزاماتها وتحد

  .بالكامل للحصول على حق استخدام المنافع المتمثلة باإلیرادات
ویقصد به األساس في االعتراف بالمصروفات، حیث یستخدم مفهوم مقابلة مبدأ المقابلة : ثالثا

لتي أدت إلى تحقیقها، لغرض التوصل إلى مقدار الدخل المتحقق، ولذلك فإن المصروفات مع اإلیرادات ا
المصروفات ترتبط بالغرض من إنفاقها الذي یتمثل بالحصول على اإلیرادات، كما أن لكل إیراد مصروف 
أدى إلى تحققه، مما یتطلب تحدید المصروفات لغرض إجراء عملیة مقابلتها مع اإلیرادات التي تخصها 

  .  لفترة المالیة للتوصل إلى صافي الدخل المتحققخالل ا
وهو أحد األركان الرئیسیة لإلعالم المحاسبي، ویعني تزوید المستخدمین مبدأ اإلفصاح التام  :رابعا

الخارجین بالمعلومات المالیة لغرض اتخاذ القرارات االقتصادیة، وهذا یتطلب اإلفصاح السلیم عن البیانات 
لمعلومات المالئمة، ویقتضي مبدأ اإلفصاح التام بضرورة أن تتضمن القوائم المالیة المالیة وغیرها من ا

والمالحظات علیها أیة معلومات اقتصادیة متعلقة بالمؤسسة وتمثل معلومات جوهریة تؤثر على القرارات 
تفید  التي یتخذها القارئ الواعي لتلك التقاریر، وهذا یتطلب إظهار جمیع المعلومات التي یتوقع أن

المستخدم في اتخاذ قراراته، سواء في صلب القوائم المالیة أو في المالحظات علیها أو في جداول أو قوائم 
  .إضافیة للقوائم المالیة
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لقد تم اعتماد مبدأ التكلفة التاریخیة كأساس لعملیة القیاس، لما مشاكل القیاس المحاسبي : المطلب الثالث
فقه مع الكثیر من المبادئ والفروض المحاسبیة، كما أنه یعتبر مصدر له من ایجابیات تتمثل في توا

موثوقیة وموضوعیة ألهم العملیات المحاسبیة، لكن رغم ذلك فهو ال یخلو من االنتقادات نتیجة تعارضه 
مع بعض الفروض والمبادئ المحاسبیة، كفرض ثبات وحدة النقد، وأسس تقییم أقساط اإلهتالك لألصول 

لخ، مما أدى إلى ظهور مشاكل في القیاس المحاسبي، كما تعتبر ظاهرة التحیز في عملیة إ...الثابتة
القیاس المحاسبي إحدى األسباب التي تعرقل قید الموضوعیة في القیاس، وبالتالي تعتبر هذه الظاهرة جزء 

  .من هذه المشاكل
یرتكز علیها مبدأ التكلفة التاریخیة بالرغم من المبررات التي  عیوب مبدأ التكلفة التاریخیة: الفرع األول

  :1وكما ذكرنا سابقا، غیر أنه تعرض لكثیر من االنتقادات یمكن حصرها فیما یلي
تجاهل المبدأ للتغیرات الحاصلة في القوة الشرائیة لوحدة النقد، فتصبح البیانات المالیة مثبتة بوحدات  -

  المتعاقبة، مما یؤثر على مصداقیة البیانات المالیة؛نقدیة غیر متجانسة القیمة على مدى الفترات الزمنیة 
إن اشتراط حدوث عملیة تبادل حقیقیة مع طرف خارجي إلثبات اإلیرادات المحققة للمؤسسة خالل فترة  -

معینة یترتب علیه قیاس غیر عادل للدخل الدوري الشامل بسبب تجاهل احتساب إیرادات نتجت خالل 
عدم حدوث عملیة المبادلة الفعلیة مع طرف خارجي، مما یتسبب في ضیاع فترة معینة لكنها لم تتحقق ل

 حقوق مالك الفترة الحالیة لحساب مالك الفترة الالحقة؛
إن عدم التجانس في مقابلة إیرادات تمثل القیمة الجاریة مع مصروفات ممثلة بقیم تاریخیة تختلف  -

ة في قیاس نتائج األعمال على أساس مقابلة باختالف األوقات التي حدثت فیها، یؤدي إلى عدم الدق
 اإلیرادات بالمصروفات، وتأثیر ذلك على التغیر في بنود قائمة حقوق الملكیة؛

إن االعتماد على أساس التكلفة التاریخیة من شأنه إسقاط كثیر من األصول غیر الملموسة من القوائم  -
قبل االعتراف بأي تغیر في عناصر المركز المالیة، ألن اشتراط حدوث عملیة تبادلیة مع طرف آخر 

المالي سوف یستبعد كثیرا من القیم من السجالت المحاسبیة، ومن أمثلة ذلك شهرة المحل واألصول 
البشریة والمزایا االحتكاریة ونظام المعلومات المتوفرة لدى المؤسسة وغیر ذلك من العناصر غیر الملموسة 

  . یة عن غیرها من الوحدات األخرىالتي قد تمتاز بها الوحدة المحاسب
  :2كما أن هذا المبدأ ال یلبي المتطلبات التالیة   
عدم تماشي مبدأ التكلفة التاریخیة مع متطلبات بعض القطاعات مثل قطاع البنوك الذي یحتاج إلى  -

 معلومات وبیانات متجددة ومتفقة مع السوق؛

                                                
  .166: ، صمرجع سبق ذكرهر وموسى السویطي، محمد مط 1
: ، ص2003للنشر، اإلسكندریة، ، دار الجامعة الجدیدة ة المالیةمقدمة في أصول المحاسبعبد الحي مرعي ومحمد عباس بدوي،  2

08.  
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كبیر إذا كانت األرقام المحاسبیة ال تعكس ما علیه في إن عملیة التحلیل المالي ال تكون مفیدة بشكل  -
الوقع، فمثال إذا تمت حیازة األصول قبل سنتین، خالل هذه الفترة حدث تضخم كبیر مما أدى إلى ارتفاع 
أسعار األصول، ممكن إلى الًضعف مما هي مسجلة به في القوائم المالیة، فنسبة العائد على األصول ال 

  .   المؤسسة خصوصا إذا ما تم مقارنتها بمؤسسات مشابهةتعطي مؤشر عل أداء 
نستنتج من هذا أن استخدام القوائم المالیة المعدة على أساس التكلفة التاریخیة قد یؤدي إلى قرارات     

واستنتاجات قد تكون خاطئة عن قدرة المؤسسة على تحقیق األرباح، وبالتالي اتخاذ قرارات خاطئة فیما 
داء اإلداري وتقویم المؤسسة وتسعیر اإلنتاج وتوزیع األرباح باإلضافة إلى عدم قدرة یخص تقویم األ

  .المؤسسة على المحافظة على رأس المال سلیما من الناحیة االقتصادیة
هناك بعض االفتراضات  االفتراضات المحاسبیة القائمة على أساس التكلفة التاریخیة: الفرع الثاني

ة التاریخیة تظهر الكثیر من المشاكل المحاسبیة وتخالف الواقع االقتصادي، المبنیة على أساس التكلف
  نذكر منها ثبات القوة الشرائیة للنقود والمحافظة على رأس المال المستثمر

إن افتراض ثبات القوة الشرائیة للنقود یؤدي إلى عدم تجانس : افتراض ثبات القوة الشرائیة للنقود: أوال
اسبة المالیة، ذلك أن قیمة وحدة النقود تتغیر طبقا للتغیرات التي تحدث في أساس القیاس في المح

المستوى العام لألسعار، ومنه تصبح القیم المحاسبیة المعبر عنها بوحدات نقود مختلفة القیمة، حیث 
 یترتب عن استمرار قیام هذا االفتراض إلى عدم إمكانیة قیاس ما ترتب عن التقلبات في القوة الشرائیة

  .للنقود من أرباح أو خسائر القوة الشرائیة على صافي األصول النقدیة
ویمكن التغلب على افتراض ثبات القوة الشرائیة للنقود بإسقاط هذا االفتراض وتعدیل القیم المحاسبیة     

بلة للتقلبات في وحدة القیاس باستخدام األرقام القیاسیة المناسبة، وذلك حتى تصبح القیم المحاسبیة قا
للتجمیع الریاضي ولها خاصیة متجانسة على مستوى كل مفردات األصول، وتصبح معبرة بالقیاس عن 

  . 1المنافع الكامنة فیها اقتصادیا
إن عدم أخذ التكلفة التاریخیة بالتقلبات في مستویات  على رأس المال المستثمر افتراض المحافظة: ثانیا

  :2هتالك سوف یؤدي إلى قصور من ثالث نواحي وهياألسعار في الحسبان عند حساب أقساط اإل
إن عنصر اإلهتالك یعتبر من عناصر تكالیف اإلنتاج الكلیة مثل : من ناحیة قیاس تكلفة المنتج -1
، حیث ما یالحظ حسب نظریة التكالیف )مواد أولیة مستهلكة، أجور المستخدمین ومصاریف صناعیة(

أساس مستوى األسعار السائدة في الفترة التي یتم فیها اإلنتاج  الكلیة أن جمیع عناصر التكلفة تقوم على
عدا عنصر اإلهتالك الذي نجده مقوما على أساس التكلفة التاریخیة، وعلیه فإن تكلفة اإلنتاج تصبح غیر 

  .صحیحة ومضللة وال یمكن استخدامها كأساس دقیق للتسعیر لتحدید تكلفة المنتج
                                                

  .333: ، صمرجع سبق ذكره ،تیجاني بالرقي 1
  .549، 548: ، ص ص1988دار النهضة العربیة، لبنان،  ،أصول القیاس واالتصال المحاسبيعبد المرعي وآخرون،  2
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إن عدم صحة قیاس الربح في حالة استعمال التكلفة لألصل الثابت : لمن ناحیة قیاس نتائج األعما -2
یرجع إلى أن اإلهتالك الذي یعتبر أحد عناصر تكالیف اإلنتاج والتي یجب تخفیضها من المبیعات 

، یكون محسوبا على أساس )مبدأ مقابلة المصاریف باإلیرادات(الدوریة بغرض التوصل إلى صافي الربح 
ة بعكس جمیع اإلیرادات والمصاریف التابعة للدورة والمقومة بالقیمة الجاریة، هذا یؤدي إلى التكلفة التاریخی

ظهور أرباح صوریة نتیجة انخفاض نسبة أقساط اإلهتالك المحسوبة بالتكلفة التاریخیة إلى اإلیرادات إذا 
األرباح الصوریة في ما قورنت بالمصاریف األخرى وذلك بافتراض ارتفاع األسعار، وبالتالي فإن توزیع 

 . هذه الحالة ما هو إال توزیع لرأس المال المستثمر 
تهدف طریقة حساب أقساط اإلهتالك على أساس التكلفة : من ناحیة استرداد رأس المال الثابت -3

التاریخیة لألصل الثابت إلى استرداد القیمة االسمیة لرأس المال المستثمر في هذا األصل، ولهذا نجد في 
ة حیاة األصل المهتلك أن أقساط اإلهتالك المجمعة ال تكفي لشراء أصل جدید له نفس القوة اإلنتاجیة نهای

لألصل القدیم في فترات ارتفاع مستویات األسعار، وهذا یؤدي إلى قیام المؤسسة بشراء أصل أقل إنتاجیة 
قوة اإلنتاجیة أو أحسن من األصل القدیم أو تبحث عن األموال اإلضافیة لشراء أصل جدید له نفس ال
  .رغبة منها في المحافظة على القوة اإلنتاجیة لرأس المال المستثمر داخل المؤسسة

ولمعالجة هذا القصور في عدم قدرة المؤسسة على تأمین اإلهتالكات الضروریة لشراء أصل جدید     
حتیاطي لمقابلة یحل محل األصل المهتلك، فقد تقوم المؤسسة بحجز جزء ممن األرباح في شكل ا

االرتفاع في أسعار األصول الثابتة، إن هذا اإلجراء یرتبط بقدرة المؤسسة على تحقیق األرباح ومدى 
  . قابلیة األطراف المعنیة على تخصیص هذا الجزء، أو تقوم بإعادة تقییم أصولها

عامة المرافقة ألیة تعد ظاهرة تحیز القیاس من الظواهر ال التحیز في القیاس المحاسبي: الفرع الثالث
عملیة قیاس ومهما كان مجال تطبیقها، وبینما یكون تحیز القیاس ضئیال ویمكن تحدیده بقدر كبیر من 
الدقة في العلوم الدقیقة، فإنه غالبا ما یكون كبیرا ویصعب قیاسه في العلوم االجتماعیة عامة وفي 

یعة عملیة القیاس المحاسبیة من جهة المحاسبة بشكل خاص الرتباطه بطبیعة المحاسبة من جهة وبطب
أخرى، ویعتبر تحیز القیاس المحاسبي إحدى المشاكل التي تواجه عملیة القیاس المحاسبیة، ویمكن تحدید 

  :هذه الظاهرة من حیث المصادر واألشكال كاآلتي
  :1وتنحصر في الركائز األساسیة لعملیة القیاس وهي مصادر تحیز القیاس المحاسبي: أوال
 شخص الذي ینفذ عملیة القیاس المحاسبیة وهو المحاسب؛ال -
 النظام المحاسبي للقیاس وهو المبادئ والقواعد واألحكام التي تحكم عملیة القیاس المحاسبیة؛ -
 ؛)مدخالت النظام المحاسبي ( األحداث االقتصادیة محل القیاس ممثلة في العملیات المالیة  -
 ).مخرجات النظام المحاسبي(ل نتائج عملیة القیاس المحاسبي البیانات المحاسبیة والتي تمث  -

                                                
  .184، 2009 ،01ط  ،للنشر والتوزیع، األردن لرایةدار ا ،لنظریات المحاسبیةااهللا السید، سید عطا  1
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  :1وینقسم تحیز القیاس المحاسبي حسب مصادره إلى ثالثة أنواع وهي
وهو التحیز الذي یرتبط بنظام القیاس المحاسبي، من خالل تحیز : تحیز قواعد القیاس المحاسبي -1

ة في فترات التضخم أو حاالت االنكماش طبقا لمبدأ القیاس الذي تحتویه القوائم والتقاریر المالیة المعد
  . التكلفة التاریخیة، وذلك عندما ال یراعى تعدیل آثار التضخم أو االنكماش

وهو التحیز الذي ترتبط أسبابه بالمحاسب ولیس بالنظام المحاسبي، : تحیز القائم بعملیة القیاس -2
بتحدید قسط االهتالك ألحد األصول وبموجب  ویحدث ذلك مثال إذا تم تكلیف مجموعة من المحاسبین

ن اتفق جمیع أفراد المجموعة على  قاعدة قیاس معینة ولتكن طریقة القسط الثابت مثال، في هذه الحالة وإ
استخدام نفس قاعدة القیاس إال أنهم قد یختلفون في نتائج القیاس، وبالتالي یعود هذا االختالف إلى طریقة 

القیاس ولیس لقاعدة القیاس نفسها، إذ أن تحیز القیاس الناشئ عن تحدید قیمة  استخدام المحاسب لقاعدة
القسط یمكن رده إلى اختالف المحاسبین في تقدیر العمر اإلنتاجي لألصل أو في تقدیر قیمة خردة هذا 

 . األصل ، ولیس إلى قاعدة القیاس المستخدمة
سب وقواعد القیاس المستخدمة معا، ویحدث وهو تحیز یساهم فیه كل من المحا: التحیز المشترك -3

ذلك مثال عندما یقوم محاسب ال یتصف بالموضوعیة الكاملة باستخدام قاعدة قیاس ال تتصف هي 
األخرى بالموضوعیة الكاملة، وبالتالي تحیز القیاس الناشئ عن قاعدة القیاس المتحیزة تتضاعف آثاره 

  .ي الذي یسببه المحاسب المتحیز والمستخدم لهذه القاعدةعلى البیانات المحاسبیة بفعل التحیز اإلضاف
غیر أن ما یجدر ذكره أنه من الصعب في الواقع العملي تمییز مصدر واحد ومحدد لتحیز القیاس     

المحاسبي، ألن هذا التحیز في حالة وجوده غالبا ما یكون محصلة ألسباب عدة مصدرها المحاسب 
  .      والنظام المحاسبي معا

مثلما تتعدد مصادر تحیز القیاس المحاسبي تتعدد األشكال التي أشكال تحیز القیاس المحاسبي : انیاث
یظهر بها هذا التحیز، وتتحدد الصورة التي یتخذها تحیز القیاس المحاسبي في ضوء عدة اعتبارات 

  .داماتهاوجهة نظر المحاسب، ووجهة نظر مستخدم القیاسات المحاسبیة وكذلك أغراض استخ: أهمها
: ویمكن حصر التحیز المحتمل ظهوره في جمیع مراحل عملیة القیاس المحاسبیة في ثالثة أشكال هي    

  .تحیز الموضوعیة، تحیز المالءمة وتحیز الموثوقیة
ویقصد بالموضوعیة إمكانیة التحقق، حیث یمكن أي محاسب آخر لو أعاد عملیة  :تحیز الموضوعیة -1

  .2إلى نفس النتائج القیاس المحاسبي لتوصل
ویأخذ تحیز القیاس المحاسبي شكل تحیز الموضوعیة متى كان عامل الدقة هو العامل المتحكم في 
عملیة القیاس، وعلیه یكون القیاس المحاسبي متحیزا بوجود فرق أو اختالف بین نتیجة القیاس والقیمة 

                                                
  .153 - 149: ، ص صمرجع سبق ذكره محمد مطر وموسى السویطي، 1

 2 رضوان حلوة حنان وآخرون، أسس المحاسبة المالیة، دار حامد للنشر والتوزیع، األردن، ط 01، 2004، ص: 32.
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یة المحاسب أو عن نقص في الفعلیة للحدث محل القیاس، وینشأ هذا التحیز عن نقص في موضوع
موضوعیة قاعدة القیاس أو عنهما معا، وینعدم هذا التحیز عندما یتمتع كل من المحاسب وقواعد القیاس 

  .بالموضوعیة الكاملة، وهذا شرط صعب التحقیق في الحیاة الواقعیة
صلة بالقرار وتعني خاصیة المالئمة أن تكون المعلومات المالیة المعروضة على : تحیز المالئمة -2

الذي سیتم اتخاذه، وبالتالي تأثیرها علیه من خالل تقییم المستخدمین لألحداث الماضیة والحالیة 
والمستقبلیة، وتكون المعلومات مالئمة طالما أن لها القدرة على التأثیر على القرارات وعلى صلة بها، 

  .1وتكون غیر مالئمة في حالة العكس
اسبي شكل تحیز المالئمة عندما ال تفي المعلومات المالیة باحتیاجات ویتخذ تحیز القیاس المح    

ذا كان تحیز الموضوعیة على صلة بمخرجات القیاس فإن تحیز المالئمة على صلة  مستخدمیها، وإ
بمالئمة مخرجات القیاس لألغراض المستخدمة فیها، وبالتالي یقاس تحیز المالئمة بمدى االستفادة التي 

البیانات المحاسبیة من مخرجات عملیة القیاس، فكلما زادت استفادته من هذه البیانات یحققها مستخدم 
  .كلما نقص تحیز المالئمة والعكس صحیح

وتعني الموثوقیة أن تكون المعلومات المالیة دقیقة وممثلة بصدق لما یجدر بها أن  :تحیز الموثوقیة -3
  .2صیة للقائمین على إعدادهاتمثله بعیدة عن أي تحیز وال تتأثر باألحكام الشخ

ویعد تحیز المالءمة بمثابة المحصلة النهائیة لجمیع أشكال التحیز التي تنشأ في عملیة القیاس     
المحاسبیة عبر مراحلها المختلفة، وینشأ هذا التحیز في األحوال التي یعجز فیها النظام المحاسبي عن 

ل علیها للتنبؤ المستقبلي، وبالتالي ترتبط أسباب تحیز توفیر القیاسات المحاسبیة الموثوق بها أو المُ  عوَّ
الموثوقیة بتحیز الموضوعیة من خالل وجود أخطاء في القیاسات المحاسبیة، ویمكن أن ترتبط أسبابه 

  .بتحیز المالءمة من خالل وجود أخطاء في مرحلة المعالجة أو التشغیل
یة القیاس المحاسبي، اتجهت الهیئات المحاسبیة ولمعالجة هذه المشاكل المحاسبیة وتطویر عمل    

الدولیة إلى وضع معاییر محاسبیة دولیة یتم من خاللها إیجاد طرق قیاس محاسبیة كبدیل لطریقة التكلفة 
التاریخیة لما لها من مساوئ، باإلضافة إلى وضع معاییر لضبط مهنة المحاسبة والعمل على توحید 

  .العمل المحاسبي دولیا
  
  
  

                                                
  .51: ، صرجع سبق ذكرهمخالد جمال الجعارات،  1
  .52: ص: قالمرجع الساب 2
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إن طرق القیاس المستعملة في النظام المحاسبي المالي ترتكز  القیاس المحاسبي بدائل: لب الرابعالمط
أساسا على مبدأ التكلفة التاریخیة، وكقاعدة عامة تقیم األصول الثابتة بتكلفة حیازتها، أما األصول 

ض الحاالت المنتجة من طرف المؤسسة تقیم بتكلفة إنتاجها، في حین تقیم بعض العناصر في بع
) التحصیل(بالقیمة العادلة أو بالقیمة القابلة للتحقق ...) كاألصول البیولوجیة، العقارات الموظفة(الخاصة 

  )المحینة(أو یمكن أن تقیم بالقیمة المستحدثة 
 تتألف التكلفة التاریخیة للسلع والممتلكات المقیدة في أصول المیزانیة عند التكلفة التاریخیة: الفرع األول

ذلك  إدراجها في الحسابات، عقب خصم الرسوم القابلة لالسترجاع، والتخفیضات التجاریة والتنزیالت وغیر
  :تياآلمن العناصر المماثلة حسب 

 بالنسبة للسلع المكتسبة بمقابل، تحتسب من تكلفة الشراء؛ -
 بالنسبة للسلع المستلمة كمساهمة عینیة تحتسب من قیمة اإلسهام؛ -
 لسلع المكتسبة مجانا، تحسب من القیمة الحقیقیة في تاریخ دخولها؛بالنسبة ل -
 األصول المكتسبة عن طریق التبدیل تقیم بالقیمة المحاسبیة لألصول المكتسبة؛ -
 األصول والمنتجات والخدمات المقدمة من طرف المؤسسة تقیم بتكلفة اإلنتاج؛ -
قیمة العادلة عند ضمها الستخدامات المؤسسة أي االستخدامات المتحصل علیها بشكل مجاني، تقیم بال -

 في ذمتها؛
كما على المؤسسة أن تظهر مؤشر یبین التدني في قیمة األصل وعلیه یتم تقدیر النسبة الممكن     

  :تحصیلها، وعلیه یتم حساب تدني قیمة األصل كما یلي
الممكن (یمة الحالیة الق -القیمة المحاسبیة الصافیة = تدني قیمة األصل الممكن تحصیلها* 

 )تحصیلها
وعلیها أن تصرح بنقص في القیمة أو تخفیض من قیمة األصل عند التسجیل، أي األصول المادیة تسجل 

  بتكلفتها مطروحا منها قیمة االهتالك المتراكم وقیمة التدني في األصل
مة القصوى بین سعر البیع یمكن تعریفها على أنها القی) للتحصیل(القیمة القابلة للتحقق : الفرع الثاني

وقیمة المنفعة، حیث أن سعر البیع هو المبلغ الممكن تحصیله عند بیع أصل معین في إطار سوق 
منافسة، أما قیمة المنفعة فهي القیمة المستحدثة للتدفقات المستقبلیة المنتظر حصولها عند استعمال هذا 

  .األصل إلى نهایة مدة استعماله
تقید األصول بالقیمة الحالیة لصافي التدفقات  )المحینة أو الحالیة(المستحدثة  القیمة: الفرع الثالث

النقدیة المستقبیلة التي من المتوقع أن یولدها األصل ضمن السیاق العادي للنشاط وتقید االلتزامات بالقیمة 
تاج إلیها لسداد المخصومة الحالیة لصافي التدفقات النقدیة الخارجة المستقبلیة التي من المتوقع أن یح

  .االلتزامات ضمن السیاق العادي للنشاط
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   القیمة العادلة: الفرع الرابع
یعد مفهوم القیمة العادلة من بین احد المفاهیم التي تتضمنها مدرسة القیمة  نشأة القیمة العادلة: أوال

التي لم تتمكن من  الجاریة في القیاس المحاسبي، وظهرت من اجل مواجهة القصور في التكلفة التاریخیة
في هذا الصدد بان  (MAC NEAL 1939)التعبیر عن المركز المالي للشركات بشكل موثوق، ویذكر 

التغیرات التي تحصل في عالم األعمال والتي تضم توسعات كبیرة في االستثمارات، قد انعكست على 
ب علیها تعریف المستثمرین الوظیفة التي تقوم بها المحاسبة في فترات سابقة، والتي أصبح من الواج

وحملة األسهم بالمركز الحالي الحقیقي للشركة، من اجل معرفة ما حل بأموالهم المستثمرة بالمؤسسة 
نما یتم ذلك من خالل  والمعبر عنها باألصول، وهذه معلومة ال تقوم المحاسبة التقلیدیة بتقدیمها لهم ، وإ

  .1القیم السوقیة الحالیة لألصول
إن القیمة العادلة یجب أن تتحدد في ضوء عملیة فعلیة تتم من خاللها مبادلة  م القیمة العادلةمفهو : ثانیا

، كل ذلك لقبول، بین أطراف لدیها ما یكفي من المعلومات واتسویة خصم وفق طرق المبادلة أصل أو
تلفة محاولة تتضمن تعریفات للقیمة العادلة المخ وبالتالي ،2في شروط المنافسة التامة یجب أن یكون

  :3التأكید على مجموعة من الثوابت الواجب توفرها ومن بینها
 أو مبادلته؛ التزام مراد تقییمه أصل أو -
 منهما للقیام بالعملیة؛ أيعملیة التبادل، دون وجود ضغوط على  بإتمامبائع ومشتري یرغبان  -
 المراد تبادله؛ بائع ومشتري مطلعان، على علم ودرایة بظروف السوق الخاص بالبند -
 أوال یوجد مصلحة مشتركة بین الطرفین یسعیان لتحقیقها من خالل عملیة التبادل، وذلك برفع السعر  -

 تخفیضه بشكل مقصود؛
 .وجود سوق نشط تتم فیه عملیات التبادل بالشروط أعاله -

المحاسبي الدولي رقم  یبین المعیار كیفیة قیاس القیمة العادلة حسب المعاییر الدولیة للمحاسبة: ثانیا
مجموعة من األسس والمقاییس الممكن  39اندماج األعمال في الفقرة رقم  أو بخصوص ضم 22

استخدامها للتعبیر عن القیمة العادلة لألصول وااللتزامات القابلة للتحدید عند التملك أو دمج األعمال 
  :4على النحو التالي

 السوقیة الجاریة؛ تقیم األوراق المالیة المتداولة بالقیم -

                                                
  .66: ص، مرجع سبق ذكرهیامن خلیل الزغبي،  1

2  ROBERT OBERT, Normes Internationales de Comptabilité et d’information financière, Paris, France, 
Dunod, 2006, P : 09.  

المالي للقوائم المالیة للبنوك العاملة  اإلبالغعلى  وأثرهالتوجه الحدیث للفكر المحاسبي لمفهوم القیمة العادلة جمال علي الطرایرة،  3
  .94: ، ص2005دكتوراه في المحاسبة، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا،  أطروحة، األردنفي 

  .97 -95: ، ص صالمرجع السابق 4
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تقیم األوراق المالیة غیر المتداولة بالقیم المقدرة التي تأخذ باالعتبار خصائصها، مثل نسبة سعر السهم  -
إلى ربح السهم وعائد السهم، ومعدالت النمو المتوقعة لألوراق المالیة المماثلة لمنشات ذات خصائص 

 متشابهة؛
لمبالغ التي سیتم قبضها محسوبة باستخدام معدالت الفائدة الجاریة المدینة بالقیم الحالیة ل تقیم الذمم -

المناسبة ناقص مخصصات الدیون غیر القابلة للتحصیل وتكالیف التحصیل عند الضرورة، إال أن عملیة 
الخصم غیر مطلوبة للذمم المدینة قصیرة األجل عندما یكون الفرق بین قیمتها االسمیة ومبلغها المخصوم 

 غیر عادي
 : بالنسبة للمخزونات -
 :تقیم البضاعة تامة الصنع والسلع التجاریة بسعر البیع ناقص مجموع* 
  ؛تكالیف البیع=    
  هامش ربح معقول بدل جهود التملك في البیع بناء على ربح المنتجات تامة الصنع المتشابهة؛=    
 تقیم المواد الخام بتكالیف االستبدال الجاریة؛ -
 والمباني بمقدار قیمتها السوقیة؛ تقیم األراضي -
تقیم المصانع والمعدات بالقیمة السوقیة المحددة عادة بالتقییم، وعندما ال یكون هناك اثبات للقیمة  -

السوقیة بسبب الطبیعة المتخصصة للمصانع والمعدات أو بسبب ان هذه البنود نادرا ما تباع اال كجزء 
 الستبدال بعد طرح االهتالك؛من أعمال مستترة فإنها تقیم بتكلفة ا

 :تقیم الموجودات غیر الملموسة بمقدار القیم العادلة المحددة -
 بالرجوع إلى سوق نشط؛*  
إذا لم یوجد هناك سوق نشط، تقیم الموجودات غیر الملموسة على أساس یعكس المبلغ الذي كان * 

ة وراغبة بناء على أفضل المشروع سیدفعه عن األصل في عملیة تجاریة بحتة بین أطراف مطلع
 المعلومات المتوفرة؛

الدائنة وأوراق الدفع والدیون طویلة األجل وااللتزامات والمستحقات والمطلوبات األخرى ) الحقوق(الذمم  -
تقیم بالقیمة الحالیة للمبالغ التي ستدفع لمواجهة االلتزام محسوبا على أساس معدل الفائدة الجاري 

ة الخصم غیر مطلوبة لاللتزامات قصیرة األجل عندما یكون الفرق بین المبلغ والمناسب، إال أن عملی
  .  االسمي لاللتزام والمبلغ المخصوم لیس هاما نسبیا
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  (SCF)قیاس عناصر القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي : المبحث الثاني
ي بین المؤسسة واألطراف المهتمة بأنشطة تعتبر القوائم المالیة الوسیلة األساسیة لإلبالغ المال    

المؤسسة، والتي من خاللها ستتمكن تلك األطراف من التعرف على العناصر الرئیسیة المؤثرة على 
المركز المالي للمؤسسة وما حققته من نتائج، ومن المزایا التي جاء بها النظام المحاسبي المالي هي 

بشكل یسمح بتوفیر معلومة موثوق بها وقابلة للمقارنة، وعلیه  تطویر طریقة إعداد وعرض القوائم المالیة
فان كل المؤسسات المعنیة بتطبیقه، ملزمة بإعداد وعرض قوائم مالیة في نهایة الدورة المحاسبیة المحددة 

المیزانیة، حساب النتیجة، جدول التدفقات النقدیة، جدول التغیر في حقوق الملكیة، : شهرا، وهي 12عادة 
  . یبین القواعد والطرق المحاسبیة المستعملة ویوفر معلومات مكملة عن المیزانیة وحساب النتیجةملحق 

  قیاس عناصر المیزانیة: المطلب األول
تعتبر المیزانیة من أهم القوائم المالیة التي یقوم الكیان باعداها، فهي عبارة عن وثیقة تلخیصیة     

معین، فهي توضح مصادر األموال في الكیان من جهة،  تعرض الوضعیة المالیة للكیان في تاریخ
واستخدامات هذه األموال من جهة أخرى وتتكون هذه القائمة من أرصدة لحظیة لمختلف بنود األصول 

مما یساعد األطراف ذوي العالقة في التعرف على الوضع المالي  والخصوم في تاریخ إعداد القوائم المالیة
  . للكیان في ذلك التاریخ

  عناصر األصول: الفرع األول
هي عبارة عن مجموعة من الوسائل التي تملكها المؤسسة أو أن تكون تحت : لواألص تعریف: أوال

، وطبقا للقاعدة العامة سیطرتها من اجل الحصول على منافع اقتصادیة مستقبلیة نتیجة ألحداث سابقة
  : 1ي الحسابات كأصل في حالة مالقیاس األصول، یدرج األصل العیني أو المعنوي أو المالي ف

  ؛إذا كان من المحتمل أن تؤول عنه منافع اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة به إلى المؤسسة -
 إذا كانت تكلفة األصل من الممكن قیاسها بصورة صادقة؛ -
 .إذا كان األصل محدد أي منفصل بحیث یمكن بیعه أو تأجیره -

عام إلى فئتین رئیسیتین وذلك وفقا لمعیاري السیولة  تصنف األصول بشكل: تصنیف األصول: ثانیا
والفترة الزمنیة وهذا ما اعتمد في النظام المحاسبي المالي، فاألصل األسرع تحوال إلى سیولة یدرج في آخر 
المیزانیة مثل البنك والصندوق، أما بالنسبة للعناصر البطیئة التحول إلى سیولة فیتم إدراجها في أعلى 

  .ثل األراضي والمباني الن الهدف من اقتنائها هو استعمالها لمدة تفوق السنة المالیة الواحدةالمیزانیة م
ألصول بشكل عام إلى ثالث عناصر تصنف هذه الفئة من ا): التثبیتات(األصول غیر الجاریة  - أ

  :2كاآلتيرئیسیة 

                                                
  .55: ، ص2009، دار هومة، الجزائر، النظام المحاسبي الماليحمد التجاني، اعروسي لب 1
  .08: ص، مرجع سبق ذكره، 2009مارس  25: ، الصادرة بتاریخ19ة للجمهوریة الجزائریة، العدد رسمیالجریدة ال 2
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: أنهعلى  ف التثبیت العینيمن النظام المحاسبي المالي یعر  1- 121حسب البند  :التثبیتات العینیة -1
أصل عیني یحوزه الكیان من اجل اإلنتاج، تقدیم الخدمات، اإلیجار واالستعمال إلغراض إداریة والذي 

 .یفترض أن تستغرق مدة استعماله إلى ما بعد السنة المالیة الواحدة

  :وطبقا  للقاعدة العامة یتم إدراج التثبیتات العینیة في الحسابات كأصل إذا كان
  من المحتمل أن تؤول منافع اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة به إلى الكیان؛ -
 .تكلفة األصل من الممكن تقییمها بصورة صادقة -

فانه یقیم مبدئیا عند اقتناء تثبیت عیني من طرف المؤسسة : األولي للتثبیتات العینیة التقییم -1.1
 بالتكلفة
ة بتكلفة شرائها والتي تضم حسب النظام المحاسبي المالي تسجل التثبیتات العینی: حالة الشراء -1.1.1

)SCF (1العناصر التالیة: 
 سعر الشراء خارج الرسم القابل لالسترجاع مطروحا منه التخفیضات التجاریة؛ -
تكالیف مباشرة ضروریة لبدء استعمال األصل، مثل مصاریف النقل، أعباء المستخدمین، الجمارك،  -

 الخ؛...ندسین، مصاریف تحضیر وتهیئة الموقعالتركیب، أتعاب المه
المصاریف المتوقعة لتفكیك األصل أو إعادة الموقع لوضعه األصلي عند انتهاء فترة االستعمال  -

 المتوقعة؛
 تجارب التشغیل -
 بعض األعباء المتوقعة بالحیازة كعقد الموثق بالنسبة القتناء األراضي أو المباني -

  :ناصر التالیةوتستثني من التكلفة الع
 مصاریف إداریة وأعباء عامة؛ -
 مصاریف االنطالق والمصاریف السابقة لعملیة االستغالل؛ -
 خسائر التشغیل األولي؛ -
تكالیف القرض الممول القتناء التثبیت العیني، باستثناء تبني الخیار المسموح به في ظل النظام  -

 .المحاسبي المالي
الحالة یسجل التثبیت العیني حسب النظام المحاسبي المالي بتكلفة  في هذه: حالة اإلنتاج -2.1.1

  :2إنتاجه، والتي یتم الحصول علیها عن طریق إضافة العناصر التالیة
  سعر شراء المواد األولیة؛ -    
  التكالیف المباشرة لعملیة اإلنتاج؛ -    

                                                
  .267: ص ، 2011 ،01ج  ، منشورات كلیك،الواضح في المحاسبة المالیة وفق المعاییر المحاسبیة الدولیةبن ربیع حنیفة،  1
، دیوان المطبوعات )IFRS/ IAS(والمعاییر المحاسبیة الدولیة  ، المحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي الماليهوامجمعة  2

  .52 -49: ، ص2010مركزیة، بن عكنون، الجزائر، الجامعیة، الساحة ال
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  .تغیرةالتكالیف غیر المباشرة لعملیة اإلنتاج بنوعیها الثابتة والم -    
، 16لم یتعرض النظام المحاسبي المالي إلى مكونات تكلفة اإلنتاج بالتفصیل، لكن حسب المعیار الدولي 

  :فان عناصر التكلفة مكونة من اآلتي
 األعباء المباشرة لإلنتاج والتي یتم توزیعها دون حساب وسیط إلى تكلفة األصل أو الخدمة المحددة؛ -
بتة لإلنتاج والتي تبقى ثابتة بمعزل عن حجم اإلنتاج، مثل قسط اهتالك األعباء غیر المباشرة الثا -

 المباني والمركبات والمنشات التقنیة، ویضاف إلیها عند االقتضاء اهتالك تكالیف التفكیك؛
 .األعباء غیر المباشرة المتغیرة لإلنتاج والتي تتغیر وفقا لحجم اإلنتاج مثل الید العاملة غیر المباشرة -
فة إلى ذلك، وبالنسبة للتثبیتات الممولة عن طریق االقتراض یمكن أن تدرج ضمن تكلفة األصل إضا -

 :أعباء الفوائد، اهتالك عالوات التسدید ومصاریف اإلصدار إذا حققت الشروط التالیة: العناصر التالیة
 یتطلب انجاز األصل مدة تفوق السنة المالیة الواحدة قبل استعماله وبیعه؛* 
 .فترة إنتاج هذا األصل، من الشراء إلى االستالم النهائي یخص* 

في بعض الحاالت یمكن للمؤسسة أن تقوم بعملیة تبادل تثبیت عیني مقابل : حالة التبادل -3.1.1
أصول غیر نقدیة في نفس الوقت، یقیم األصل العیني الذي حصلت علیه المؤسسة بالقیمة العادلة ما عدا 

التي ال تمثل حقیقة تجاریة أو انه یستحیل قیاس القیمة العادلة بمصداقیة سواء حالة التبادل الحاصل و 
تعلق األمر بالقیمة العادلة لألصل الحاصلة علیه أو بالنسبة للتثبیت العیني المتنازل علیه في إطار 

  .التبادل
إطار التبادل إال إذا  إن القیمة العادلة التي یجب األخذ بها هي القیمة العادلة للتثبیت المتنازل علیه في

ذا تعذر قیاس األصل الحاصل علیه  كانت القیمة العادلة لألصل الذي تم الحصول علیه أكثر واقعیة، وإ
  .بالقیمة العادلة فانه یقیم ویظهر بصافي القیمة المحاسبیة لألصل في إطار التبادل

لحسابات یتم رصد انخفاض في قیمة في نهایة السنة المالیة وعند غلق ا :اهتالك التثبیتات العینیة -2.1
  : 1األصل نتیجة الستعماله وذلك وفقا للشروط التالیة

بالنسبة لألصول ذات االستخدام المحدد زمنیا وألسباب مادیة، تقنیة أو قانونیة، فان المؤسسة تعد  -
 مخطط اهتالك الذي یسمح بحساب القیمة المحاسبیة الصافیة لهذه األصول؛

المادیة والتي لها قیمة حالیة اقل، سواء من القیمة المحاسبیة الصافیة أو قیمتها  بالنسبة لألصول -
 .اإلجمالیة، یجب إثبات الخسارة في قیمة األصل

استهالك للمنافع : یعرف االهتالك حسب النظام المحاسبي المالي بأنه :تعریف االهتالك -1.2.1
وزع المبلغ القابل لالهتالك وفقا لوتیرة استهالك االقتصادیة المرتبطة باألصل ویتم إدراجه كعبىء، وی

                                                
  .53: ، صالمرجع السابق 1
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المنافع االقتصادیة المنتظرة من استخدام هذا األصل، وذلك مع مراعاة القیمة المتبقیة لهذا األصل في 
   .1نهایة المدة النفعیة له

یتم إعداد مخطط االهتالك منذ لحظة دخول األصل إلى ذمة المؤسسة وبدایة  :طرق االهتالك -2.2.1
  :2تبریر أي تعدیل وذلك وفقا ألحد طرق االهتالك التالیةتشغیله ویجب 

ویتم احتساب االهتالك وفقا لهذه الطریقة على أساس زمني، فهي : طریقة االهتالك الثابت -1.2.2.1
تحمل السنة المالیة مبالغ متساویة من تكلفة األصل على مدار عمره اإلنتاجي، ومن ممیزات هذه الطریقة 

االستخدام ومالئمتها الحتساب االهتالك عندما یتعرض األصل للتقادم خالل فترة حیاته اإلنتاجیة، سهولة 
  : ویحسب االهتالك وفقا للعالقة التالیة

  المبلغ القابل لالهتالك                              
  =                                           قسط االهتالك السنوي 

  العمر اإلنتاجي لألصل                              
تعتمد هذه الطریقة على تطبیق نسبة مئویة ثابتة على قیمة : طریقة االهتالك المتناقص -2.2.2.1
، والقیمة القابلة لالهتالك للسنة األولى هي تكلفة االقتناء أو اإلنتاج، )القیمة القابلة لالهتالك(متناقصة 

فهي تمثل القیمة الباقیة من خالل طرح اهتالك السنة المالیة الماضیة من القیمة  أما في السنوات الموالیة
القابلة لالهتالك الخاص بها، وهكذا مع كل سنوات العمر اإلنتاجي لألصل وتفادیا مع أن یكون مبلغ 

باقیة من القسط األخیر اكبر من األقساط السابقة نقوم بقسمة القیمة المسجلة الباقیة على عدد السنوات ال
العمر اإلنتاجي لألصل، وذلك حتى یصبح القسط السنوي المتناقص اقل من القسط الثابت للسنوات 

  .المتبقیة
وتحدد النسبة المئویة الثابتة من خالل ضرب معدل االهتالك الثابت لألصل في المعامل الضریبي،     

  : ي الجدول التاليویرتبط المعامل الضریبي بالعمر اإلنتاجي لألصل، كما هو موضح ف
  یوضح المعدل الثابت لطریقة االهتالك المتناقص) 01 -03(الجدول رقم 

  )النسبة المئویة الثابتة(المعامل   المعدل السنوي الثابت  المعدل الضریبي  السنوات
 T T= 1.5* t  1.5  سنوات 4أو  3

  T  T= 2* t  2  سنوات 6أو  5

  T  T = 2.5* t  2.5  سنوات 6أكثر من 

  .2015من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  174من إعداد الطالب، باالعتماد على المادة : المصدر
  

                                                
  .57: ، صمرجع سبق ذكره بلعروسي احمد التجاني، 1
المحاسبة ومحتوى الكشوف المالیة وعرضها ومدونة المتضمن تحدید قواعد التقییم و ، 2008جویلیة  26: القرار المؤرخ في 2

  .7 -121، البند ت، مرجع سبق ذكرهالحسابا



 قیاس وعرض عناصر القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي.... ...........: .....الفصل الثالث

  144

هناك بعض األصول یرتبط تناقص  طریقة االهتالك عن طریق عدد وحدات اإلنتاج -3.2.2.1
یست تابعة للزمن، واستنفاذ منافعها بعدد وحدات النشاط أو عدد وحدات اإلنتاج، فاستهالك منافع األصل ل

نما تابعة لكیفیة االستخدام، وتتمثل عدد وحدات النشاط أو اإلنتاج في عدد الكمیات المنتجة، ساعات  وإ
  :الخ، ومعدل االهتالك وفق هذه الطریقة یحسب بالعالقة التالیة...العمل أو عدد الكیلومترات المقطوعة

  كالقیمة القابلة لالهتال                            
  =    معدل االهتالك 

  عدد وحدات اإلنتاج                            
  : ویحسب قسط االهتالك السنوي كما یلي

  .معدل االهتالك × nعدد الوحدات للسنة =  nقسط االهتالك للسنة 
یتم حساب قسط االهتالك في المؤسسة التي تستخدم هذه  :)Softy( طریقة االهتالك المتزاید -4.2.2.1

الطریقة بجمع سنوات العمر اإلنتاجي المقدرة لألصل واستخراج قیمة األصل المعدة لالهتالك  والتي تمثل 
  : تكلفة األصل مطروحا منها القیمة المتبقیة، ثم نقوم بحساب قسط االهتالك السنوي وفق العالقة التالیة

  :، بحیثN  /n× أساس االهتالك = قسط االهتالك السنوي 
N:  ع عدد سنوات العمر اإلنتاجي لألصل؛تمثل مجمو  
n :تمثل عدد السنوات الباقیة من عمر األصل في بدایة السنة .  

ویرجع اختیار طریقة االهتالك إلى طبیعة األصل المعني، حیث یجب على المؤسسة إتباع طریقة منطقیة 
  .یراعى فیها التناقص في قدرة األصل اإلنتاجیة

صل عند دخوله المؤسسة وبدایة تشغیله، ومن المحتمل أن تكون هذه ویتم إعداد مخطط اهتالك األ    
المدة غیر مناسبة، لذلك یجب أن ندرس دوریا المدة النفعیة لألصل، القیمة المتبقیة بحیث یتم تعدیل 
مخطط االهتالك إذا كان هناك تغیر، أما بالنسبة لألصول المفككة  فیتم إعداد جدول اهتالك لكل عنصر 

  .زات القابلة للتفكیك، كل على حدىمن التجهی
بعد االعتراف والتقییم المبدئي للتثبیت العیني یسمح النظام  :التقییم الالحق للتثبیتات العینیة -3.1

  : المحاسبي المالي باستعمال طریقتین إلعادة التقییم وهما
مالیة بالتكلفة مطروحا بموجب هذا األسلوب یتم التسجیل عند إعداد القوائم ال: نموذج التكلفة -1.3.1

قیمة التثبیت، ویتم تحدید القیمة المحاسبیة لألصل ) تدني(منها مجموع االهتالك المتراكم ومجموع خسارة 
  :كما یلي

  خسارة القیمة  –االهتالك  –التكلفة التاریخیة = القیمة المحاسبیة 
القیمة العادلة مطروحا منها أما بموجب هذا األسلوب فیتم التسجیل ب :نموذج إعادة التقییم -2.3.1

االهتالك المتراكم وخسائر القیمة، ویتم إعادة التقییم بانتظام بحیث ال یختلف المبلغ المسجل في تاریخ 
  : انیة بشكل كبیر عن قیمته العادلة، ویتم تحدید القیمة المحاسبیة لألصل كما یليالمیز 
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خسائر القیم  –االهتالكات المستقبلیة  –قییم القیمة العادلة بتاریخ إعادة الت= القیمة المحاسبیة 
   المستقبلیة

یجب على كل مؤسسة في نهایة كل سنة مالیة أن تخضع أصولها : الخسارة في قیمة التثبیتات -4.1
إلى فحص للقیمة، وهذا لضمان عدم تسجیل األصول بأقل من قیمتها القابلة للتحصیل، وذلك بإجراء 

   :1العملیات التالیة
عند قفل الحسابات، یجب على المؤسسة تقدیر فیما إذا كان هناك : األدلة على خسارة القیمة -1.4.1

دلیل یبین أن األصل قد فقد قیمته، ومن بین هذه األدلة انخفاض في القیمة السوقیة خالل الدورة بشكل 
  .الخ...تكنولوجیةمعتبر، التدهور أو االختالف غیر المتوقع في المخطط االبتدائي، التغیر في البیئة ال

وتتمثل هذه العملیة في المقارنة بین القیمة المحاسبیة الصافیة بعد طرح : اختبار خسارة القیمة -2.4.1
فإذا كانت هذه األخیرة اقل من القیمة المحاسبیة ) القیمة القابلة لالسترداد(االهتالكات مع القیمة الحالیة 

كما یجب في نهایة كل سنة مالیة مراجعة خسارة القیمة  الصافیة تقوم المؤسسة بإثبات خسارة القیمة،
، تخفیضها أو إلغائها، وهذا في )رفعها(المسجلة مسبقا، فخسارة القیمة لیست نهائیة، بحیث یمكن زیادتها 

أكبر من القیمة المحاسبیة وهذا االسترجاع أو اإللغاء یجب ) التحصیل(حالة كون القیمة القابلة لالسترداد 
دى مبلغ االسترجاع مبلغ الخسارة المسجل سابقا حتى ال تفوق قیمة التكلفة التاریخیة المسجلة أن ال یتع

  .في المیزانیة
قد تتنازل المؤسسة عن تثبیتات عینیة  :تقییم التثبیتات العینیة عند خروجها من ذمة المؤسسة -5.1

ق اإلنتاج أو النشاط، فیتم التنازل بسبب من األسباب، كعدم الكفایة اإلنتاجیة، التقادم أو بسبب تغیر طر 
عن األصل إما بالبیع سواء في نهایة عمره اإلنتاجي أو قبل نهایة عمره اإلنتاجي، وقد یترتب عن عملیة 
البیع أرباح أو خسائر فیجب تسجیلها في حساب النتیجة، أو التنازل عن األصول عن طریق االستبدال، 

  . 2یة من ذمة المؤسسةوتخرج األصول بالقیمة المحاسبیة الصاف
عالج النظام المحاسبي المالي من خالل ما ورد  حاالت خاصة لتقییم التثبیتات العینیة والمعنویة -6.1

، بعض الحاالت التي لها خصوصیة في القیاس واإلدراج 2008جویلیة  26: في نص القرار المؤرخ في
األصول المكتسبة بالعملة األجنبیة،  ، فیبین اإلجراءات المحاسبیة الخاصة بتسجیلك الحساباتومس

معالجة األراضي والمباني التي تشكل أصوال متمایزة، تقییم األصول البیولوجیة، العملیات المنجزة بصورة 
  : 3وفیما یلي سنقوم باستعراض هذه الحاالت مشتركة

                                                
  .59: ، صمرجع سبق ذكره، هوامجمعة  1
  .292: ص ،01ج  ،مرجع سبق ذكره، الواضح في المحاسبة المالیة وفق المعاییر المحاسبیة الدولیة بن ربیع حنیفة، 2
، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، عن عناصر القوائم المالیة في ظل النظام المحاسبي المالي حواإلفصاالقیاس زین عبد المالك،  3

  .70 -69:  ص ، ص2015محاسبة، جامعة بومرداس، : تخصص
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في المیزانیة  تسجل األصول المكتسبة بالعملة الصعبة: األصول المكتسبة بالعمالت األجنبیة -1.6.1
ویحتفظ بهذه القیمة لغایة تاریخ  سعر الصرف المعمول به یوم إتمام العملیة بالعملة الوطنیة وتحول على أساس

  .علیهااهتالكها أو التنازل 
تشكل األراضي والمباني أصوال متمایزة وتعالج كال على حدى في : شراء األراضي والمباني معا -2.6.1

ناءها معا، فالبناءات هي أصول قابلة لالهتالك، بینما األراضي على العموم هي المحاسبة حتى لو تم اقت
  .أصول غیر قابلة لالهتالك

یتم قیاس األصل البیولوجي لدى إدراجه في الحسابات للمرة األولى وفي : األصول البیولوجیة -3.6.1
ذا تعذر تاریخ كل إقفال للحسابات بقیمته الحقیقیة مطروحا منها المصاریف المقدر  ة في نقطة البیع، وإ

قیاس قیمة األصل بصورة صادقة یقیم هذا األصل بتكلفته منقوصا منها جمیع االهتالكات وخسائر 
  .القیمة

  : یشكل أي عقار ملكا عقاریا إذا كان غیر موجه إلى: العقارات الموظفة -4.6.1
  الستعمال في إنتاج أو تقدیم سلع أو خدمات أو ألغراض إداریة؛ا -
  البیع في إطار النشاط العادي؛ -
  :وتدرج العقارات الموظفة في الحسابات األولیة باعتبارها أصوال عینیة بــ 
 بالتكلفة بعد طرح مجموع االهتالكات ومجموع خسائر القیمة؛: طریقة التكلفة -
تارتها على وذلك على أساس قیمتها الحقیقیة فطبق المؤسسة الطریقة التي اخ: طریقة القیمة الحقیقیة -

ذا  جمیع العقارات الموظفة إلى حین خروجها من ذمة المؤسسة ا والى حین تغییر استعمال العقار، وإ
 .تعذر تحدید القیمة الحقیقیة بمصداقیة، فان العقار یدرج في الحسابات على أساس طریقة التكلفة

اتفاق طرفان أو أكثر عن وهي العملیات التي تتم نتیجة  :العملیات المنجزة بصورة مشتركة -5.6.1
ممارسة نشاط اقتصادي تحت الرقابة المشتركة، وتسجل العملیات لدى كل مشارك حسب الشروط المتفق 

  : علیها في العقد كما یلي
تسجل األعباء واإلیرادات عندما تكون حسابات العملیات المنجزة بصفة مشتركة ممسوكة من طرف  -

  یل قسط النتیجة التي تعود إلیه فقط؛مسیر واحد، وكل شریك یقتصر على تسج
یدرج كل شریك في حساباته قسط من األصول والخصوم باإلضافة إلى حصة من المنتجات واألعباء  -

  إذا كانت مراقبة لألصول وتتم بصورة مشتركة والملكیة مشتركة؛
شاركین عندما تنجز العملیات بصورة مشتركة في إطار كیان منفصل یحوز فیه كل شریك من الم -

مساهمة، فان كل شریك یدرج في حساباته القسط الذي یعود إلیه في األصول والخصوم والنتیجة واألعباء 
  واإلیرادات

یقصد بامتیاز المرفق العمومي أن مؤسسة عمومیة قد تتخلى عن : امتیازات المرفق العمومي -6.6.1
الخدمة العامة المرتبطة باالمتیاز، تنفیذ خدمة عامة لمؤسسة أخرى مقابل مداخیل تحصل على مستعمل 
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وتدرج األصول التي وضعها المتنازل أو المتنازل له في االمتیاز في میزانیة المؤسسة صاحبة االمتیاز، 
ویكفل المستوى المطلوب للطاقة اإلنتاجیة الخاصة بمنشآت المرفق العمومي المتنازل عنها باستعمال 

  .)مؤونات من اجل التجدید(ونات مالءمة االهتالكات أو عند االقتضاء بواسطة مؤ 
مقرها ونشاطها الرئیسي في اإلقلیم الوطني ) المؤسسة األم(كل مؤسسة : الحسابات المدمجة -7.6.1

وتراقب مؤسسة أو عدة مؤسسات، تعد وتنشر القوائم المالیة المدمجة لمجموع المؤسسات الواقعة تحت 
المالیة العملیاتیة من اجل الحصول على منافع من األنشطة،  رقابتها، والرقابة هي سلطة توجیه السیاسات

حقوق التصویت مما یتیح سلطة تعیین من  %50وتكون هذه الرقابة في حالة امتالك المؤسسة ألكثر من 
نهاء مهام أغلبیة المسیرین   .وإ

ز تقوم المؤسسات التي تشكل مجموعة اقتصادیة خاضعة لنفس المرك :الحسابات المركبة -8.6.1
االستراتیجي التخاذ القرارات دون أن تكون لدیهم روابط قانونیة متعلقة بالسیطرة، بإعداد وتقدیم الحسابات 

  كما لو كان األمر یتعلق بمؤسسة واحدة
الضریبة المؤجلة هي عبارة عن مبلغ ضریبة عن األرباح قابلة للدفع  :الضرائب المؤجلة -9.6.1

، خالل سنوات مالیة مستقبلیة وتسجل في ل ضرائب مؤجلة أصولضرائب مؤجلة خصوم أو قابلة للتحصی
  : المیزانیة وفي حساب النتائج، وهي تنتج عن

فارق زمني بین اإلثبات المحاسبي إلیراد أو عبىء ما وأخذه واحتسابه في النتیجة لسنة مالیة الحقة في            -
  مستقبل منظور؛

یل إذا كانت نسبتها إلى أرباح جبائیة أو ضرائب مستقبلیة عجز جبائي أو قروض ضریبیة قابلة للتأج -
  ؛)متوقع(محتملة في مستقبل منظور 

تعدیالت أو عملیات حذف، ومعالجة معادة تمت في إطار إعداد قوائم مالیة مدمجة، وعند إقفال سنة  -
الضرائب المؤجلة مالیة ما یفصل بین الضرائب المؤجلة خصوم والدیون الضریبیة الجاریة وتحدد أو تراجع 

على أساس التنظیم الجبائي المعمول به في تاریخ اإلقفال أو المنتظرة من السنة المالیة التي ینجز خاللها 
  .أو یسوى الخصم الجبائي دون حساب التحسین

عقد اإلیجار هو عبارة عن اتفاق یمنح المؤجر بموجبه للمستأجر حق استعمال : عقد اإلیجار -10.6.1
ة زمنیة معینة متفق علیها مقابل دفعة أو عدة دفعات معینة، ونمیز من الناحیة المحاسبیة أصل ما لفتر 

  :بین نوعین من عقود اإلیجار
وهو ذلك العقد الذي یمنح بموجبه المؤجر إلى المستأجر ): البسیط(عقد اإلیجار التشغیلي  - 1.10.6.1

المؤجر بملكیة األصل وما ینطوي على  الحق في استخدام أصل معین ولفترة زمنیة محددة، مع احتفاظ
  .ذلك من مخاطر مقابل دفعات اإلیجار

هو عقد إیجار تترتب علیه عملیة تحویل شبه كلي للمخاطر : عقد اإلیجار التمویلي - 2.10.6.1
والمنافع المرتبطة بملكیة األصل إلى المستأجر، ومن المخاطر التي ستحول إلى المستأجر التقادم التقني، 
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أسعار السوق، انخفاض في الطاقة اإلنتاجیة، أما المنافع فتتضمن حقوق التنازل عن األصل،  تقلبات
  .إیرادات استخدام األصل، باإلضافة إلى هذا فانه لیس من الضروري تحویل الملكیة في نهایة العقد

عقد  یعتبر تصنیف عقد اإلیجار كعقد إیجاري تشغیلي، أو: التمییز بین عقود اإلیجار - 3.10.6.1
  :إیجار تمویلي مهم جدا حیث یرجع ذلك لوجود معالجة محاسبیة مختلفة بشكل كبیر لكل منهما

  إذ یعتبر اإلیجار التشغیلي كتقدیم الخدمات من المؤجر إلى المستأجر؛ -
  بینما یعتبر اإلیجار التمویلي كتنازل عن أصول بواسطة قرض من المستأجر -

لي، یجب أن یتوفر فیه معیارا واحدا على األقل من بین المعاییر وحتى یعتبر عقد اإلیجار كعقد تموی
  :التالیة

  أن ینص العقد على نقل ملكیة األصل للمستأجر في نهایة العقد؛ -
  أن یمنح العقد للمستأجر حق شراء األصل بسعر تحفیزي؛ -
  عندما یغطي العقد غالبیة العمر االقتصادي لألصل؛ -
  أو أكثر من القیمة العادلة لألصل المؤجر؛ %90دفعات اإلیجار أن تكون القیمة الحالیة ل -
أن تكون األصول المستأجرة ذات طبیعة متخصصة، حیث یمكن استعمالها دون إجراء تعدیالت كبیرة  -

  علیها؛
  إذا استطاع المستأجر إلغاء عقد اإلیجار وتحمل المستأجر خسائر المؤجر المتعلقة باإللغاء؛ -
  رباح أو الخسائر من التقلبات في القیمة العادلة لألصل المستأجر؛عندما تحمل األ -
عندما یكون للمستأجر خیار االستثمار في عقد اإلیجار لمدة ثانویة كإیجار اقل إلى حد كبیر من  -

  اإلیجار في السوق؛
ما یكون وتعالج عقود إیجار المباني بالفصل بین استئجار األرض واستئجار المبنى ذاته، فاألول غالبا 

  . تشغیلیا بینما الثاني یكون تمویلیا
من النظام المحاسبي المالي یعرف التثبیت المعنوي هو  2-121حسب البند  :التثبیتات المعنویة-2

: أصل قابل للتحدید غیر نقدي وغیر مالي، مراقب ومستعمل في إطار أنشطته العادیة والمقصود به مثال
، مصاریف مات التجاریة، برامج المعلوماتیة، رخص االستغالل األخرىالمحالت التجاریة المكتسبة، العال

 .حقل منجمي موجه لالستغالل التجاري تنمیة

   :وطبقا للقاعدة العامة یتم إدراج التثبیتات المعنویة في الحسابات كأصل إذا كان
تثبیت غیر تكلفة التثبیت المعنوي قابلة للتحدید بصورة صادقة بحیث یمكن تشخیص أو تحدید ال -

الملموس عن باقي األصول األخرى، كما یمكن بیعه، مبادلته، تحویله، إیجاره كما یمكن أن یكون محل 
  .عقود تنشا عنها حقوق أو التزامات

  ارتباطه بتحقیق مزایا اقتصادیة مستقبلیة؛ -
  .مورد تحت رقابة المؤسسة، أي بإمكان المؤسسة مراقبته ومنع الغیر من االستفادة منه -
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وفق النظام المحاسبي المالي یدرج التثبیت المعنوي في : التقییم األولي للتثبیتات المعنویة -1.2
الرسوم المدفوعة غیر المسترجعة + تكالیف االقتناء : الحسابات بتكلفه المنسوبة إلیه مباشرة والتي تتضمن

هناك عدة طرق والتي نوردها  واألعباء المباشرة األخرى، باإلضافة إلى اقتناء األصل عن طریق الشراء
  :باختصار

  االقتناء كجزء من اندماج المؤسسات؛ -
  االقتناء بموجب إعانة حكومیة؛ -
  االقتناء عن طریق التبادل؛  -
  .االنجاز الداخلي -

تعرف نفقات البحث والتطویر الناجمة عن تطویر أو تنمیة مشروع : لبحث والتطویرنفقات ا - 1.1.2
  : 1سسة تثبیتا معنویا إذا توفرت الشروط التالیةداخلي تقوم به المؤ 

إذا كانت النفقات ذات الصلة بعملیات نوعیة مستقبلیة تنطوي على حظوظ كبیرة لتحقیق مردودیة  -
  شاملة؛

إذا كانت المؤسسة تنوي وتمتلك القدرة التقنیة والمالیة إلتمام العملیات المرتبطة بنفقات التنمیة أو  -
  ا؛استعمالها أو بیعه

  یمكن قیاس هذه النفقات بصورة صادقة؛ -
أما نفقات البحث أو النفقات الناجمة عن طور البحث في مشروع داخلي فان أعبائه تدرج في الحسابات 

   .حسب طبیعتها، وال یتم إدراجها كتثبیت معنوي
ك إن طریقة اهتالك األصل المعنوي هي انعكاس تطور استهال: المعنویة اهتالك األصول - 2.1.2

المؤسسة للمنافع االقتصادیة التي یدرها هذا األصل، وفي حالة عدم التمكن من تحدید هذا التطور بصورة 
صادقة فانه یجب تطبیق طریقة االهتالك الخطي، ومن خالل هذا نمیز بین نوعین من األصول 

  :2المعنویة
ة من منافعها االقتصادیة طیلة حیث تهتلك حسب وتیرة االستفاد: تثبیتات معنویة محددة المدة النفعیة -

الرخص والتي تحدد مدة االستفادة منها بموجب العقد، فحسب النظام المحاسبي : العمر اإلنتاجي مثل
سنة، وفي حالة تجاوز هذه المدة أو عدم تحدیدها على  20المالي فانه ال یجب أن تتعدى هذه المدة 

  .لقوائم المالیةقة بذلك في ملحق االمؤسسة تقدیم المعلومات المتعل
  .تثبیتات معنویة غیر محددة االستفادة من منافعها االقتصادیة، كالشهرة  التي ال تهتلك -

                                                
تحدید قواعد التقییم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالیة وعرضها ومدونة  المتضمن، 2008جویلیة  26: القرار المؤرخ في 1

  .13-132، البند مرجع سبق ذكره ،الحسابات
  .330: ص، 01ج  ، مرجع سبق ذكره،الواضح في المحاسبة المالیة وفق المعاییر المحاسبیة الدولیةبن ربیع حنیفة،  2
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وفق النظام المحاسبي المالي وبعد اإلدراج األولي للتثبیتات : التقییم الالحق للتثبیتات المعنویة -2.2
إعادة التقییم ناقص االهتالكات األصول بالقیمة الحقیقیة في تاریخ  تسجل هذه المعنویة، یجب أن

المتراكمة وخسائر القیمة المتراكمة، ویرخص لهذه المعالجة إال إذا كانت القیمة الحقیقیة للتثبیت المعنوي 
  .1یمكن تحدیدها باالستناد إلى سوق نشط

بین یجب على كل مؤسسة مقارنة قیمة التثبیتات المعنویة : الخسارة في قیمة التثبیتات المعنویة -3.2
ذا كان هناك نقص في قیمة  القیمة القابلة للتحصیل والقیمة المحاسبیة الصافیة في نهایة كل سنة مالیة، وإ

   .2األصل یجب إثبات الخسارة في القیمة
یجب أن یحذف التثبیت المعنوي من : تقییم التثبیتات المعنویة عند خروجها من المؤسسة -4.2

نتظر منه مزایا اقتصادیة مستقبلیة من استخدامه أو خروجه فاألرباح المیزانیة عند خروجه أو عندما ال ی
أو الخسائر المتحصل علیها من وضع األصل خارج الخدمة أو خروجه تحدد بالفرق بین إیرادات الخروج 

یة لألصل، ویجب أن تسجل اإلیرادات واألعباء التشغیلیة في الصافیة المقدرة والقیمة المحاسبیة الصاف
 .   3حساب النتیجة

من النظام المحاسبي المالي، تكون التثبیتات المالیة المملوكة  1-122حسب البند  :التثبیتات المالیة -3
شكل أصول ألي كیان من الكیانات من غیر القیم العقاریة الموظفة واألصول المالیة األخرى المذكورة في 

مالیة جاریة محل إدراج في الحسابات تبعا لمنفعتها وللدواعي التي كانت سائدة عند اقتناءها أو عند تغییر 
 :4، وتضم العناصر األربعة التالیةوجهتها

سندات المساهمة والحسابات الدائنة الملحقة التي یعد امتالكها الدائم مفیدا لنشاط الكیان خاصة وأنها  -
المشاركة في : ن تمارس نفوذا على الشركة التي تصدر السندات، أو أن تمارس مراقبتهاتسمح لها با

  الفروع، الكیانات المشاركة لها أو المؤسسات المشتركة؛
السندات المثبتة لنشاط المحفظة الموجهة لكي توفر للكیان على المدى الطویل بقدر أو بآخر مردودیة  -

  لكیانات التي تمت الحیازة على سنداتها؛مرضیة، لكن دون التدخل في تسییر ا
السندات المثبتة األخرى التي تمثل أقساط رأس المال أو توظیفات ذات أمد طویل التي یمكن للكیان  -

  االحتفاظ بها حتى حلول اجل استحقاقها أو ینوي االحتفاظ بها أو یتعین علیه ذلك؛

                                                
تحدید قواعد التقییم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالیة وعرضها ومدونة  المتضمن، 2008جویلیة  26: القرار المؤرخ في 1

  .27-121، 21-121: تین، الفقر رجع سبق ذكرهم، الحسابات
  .10-121: ، الفقرةالمرجع السابق 2
  ..12-121، 11-121: تینالفقر  المرجع السابق، 3
  .11: ص مرجع سبق ذكره،، 2009مارس  25: ، الصادرة بتاریخ19ة للجمهوریة الجزائریة، العدد الجریدة الرسمی 4
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ي ال ینوي أو ال یسعه القیام ببیعها في األجل القروض والحسابات الدائنة التي أصدرها الكیان والت -
الحسابات الدائنة لدى الزبائن، وغیرها من الحسابات الدائنة لالستغالل لمدة تفوق السنة : القصیر مثل

  .المالیة الواحدة والمقدمة ألطراف أخرى
بالقیمة الحقیقیة  حیث تقیم عند تاریخ دخولها في ذمة المؤسسة: التقییم األولي للتثبیتات المالیة -1.3

بمقابل معین، بما في ذلك مصاریف الوسطاء والرسوم غیر المسترجعة ومصاریف البنك، وتستبعد منها 
  .1بعض األعباء مثل الفوائد المتوقع استالمها والمستحقة قبل اكتسابها

هذه الحالة  یختلف هذا التقییم بحسب نوع األصل المالي، ففي: التقییم الالحق للتثبیتات المالیة -2.3
  :2نمیز بین أربعة أشكال وهي

بالنسبة لسندات المساهمة والحقوق المرتبطة فإنها تقیم بالقیمة السوقیة مثلها مثل األصول المالیة القابلة  -
  للبیع؛

تقیم بمتوسط القیمة السوقیة للشهر األخیر من ) البورصة(بالنسبة للسندات المسعرة في السوق المالي  -
  السنة؛

نسبة للسندات غیر المتداولة في السوق المالي ، فان تقییمها یكون بالقیمة التفاوضیة المحتملة بال -
  انطالقا من تقنیات تقییم مقبولة؛

   .بالنسبة للتوظیفات المالیة والقروض األخرى، تقیم بالتكلفة المهتلكة -
ا أو استهالكها خالل دورة وهي األصول التي تتوقع المؤسسة بان یتم بیعه: األصول الجاریةقیاس  -ب

ما تشمل األصول كاالستغالل العادیة والتي تمتد بین تاریخ شراء المواد األولیة وتاریخ بیع المنتجات، 
، باإلضافة إلى الزبائن شهرا الجاریة على األصول التي تم شراؤها بهدف بیعها خالل اإلثني عشر

  .والنقدیة
لمؤسسة بان یتم بیعها أو استهالكها خالل دورة االستغالل وهي األصول التي تتوقع ا: المخزونات -1

ما تشمل األصول الجاریة على كالعادیة والتي تمتد بین تاریخ شراء المواد األولیة وتاریخ بیع المنتجات، 
 .شهرا األصول التي تم شراؤها بهدف بیعها خالل اإلثني عشر

 محاسبي المالي المخزونات على أنها أصولالنظام الالمخزونات وفق عرف : المخزونات تعریف -1.1
یحوزها الكیان بهدف بیعها في إطار دورة االستغالل العادي، أو تكون عبارة عن منتجات قید اإلنتاج 
بقصد بیعها، كما یدخل ضمن تعریف المخزونات المواد األولیة واللوازم الموجهة لالستهالك خالل عملیة 

                                                
  .63: ص ،مرجع سبق ذكرهبلعروسي احمد التجاني،  1
  . 64: ص :المرجع السابق 2
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صنیف أصل ما على انه مخزون حسب وجهة أو استخدامه في نشاط ، ویتم تاإلنتاج أو تقدیم الخدمات
 . 1المؤسسة

تقیم المخزونات في العادة مرتین، مرة عند إدخالها ومرة عند جردها : التقییم المحاسبي للمخزونات -2.1
   .في نهایة الدورة

من اجل إیصالها إلى  تقیم المخزونات عند الدخول بالتكلفة المستحقة: التقییم األولي للمخزونات - 1.2.1
   :2أماكن التخزین، وتتمثل هذه التكالیف في

 : وتشمل ثمن الشراء مضافا إلیه جمیع المصاریف الملحقة بالشراء والتي تشمل: تكلفة الشراء -
مصاریف النقل، حقوق الجمارك، الشحن، الرسوم غیر القابلة لالسترجاع مع طرح جمیع أنواع 

  .التخفیضات
وتشمل كل التكالیف المرتبطة بعملیة تحویل المواد األولیة إلى منتجات، باإلضافة إلى : تكلفة اإلنتاج -

 .كل المصاریف الضروریة إلیصال المخزون إلى أماكن التخزین

إن تدفق المخزون في الفترات الالحقة بعد الحصول علیه یطلق : التقییم الالحق للمخزونات - 2.2.1
خروجه من المخازن سواء للتحویل أو البیع وهذا یتطلب تتبع تكلفة  علیه التدفق المادي للمخزون، أي

بما  -حالة الجرد الدوري –الوحدات المخرجة بهدف تحدید تكلفة المبیعات وتكلفة المخزون في آخر المدة 
: یخدم قیاس النتیجة، وقد اعتمد النظام المحاسبي المالي طریقتین لقیاس تكلفة مخرجات المخزونات وهما

لتكلفة الشراء  (CUMP)وطریقة التكلفة الوسطیة المرجحة  (FIFO)ة الوارد أوال الصادر أوال طریق
  . واإلنتاج

تطبیقا لمبدأ الحیطة ، تقیم المخزونات بأقل قیمة بین تكلفتها وقیمتها : خسارة القیمة للمخزونات -3.1
ة عن سعر البیع المقدر بعد طرح القابلة للتحصیل الصافیة، فالقیمة القابلة للتحصیل الصافیة هي عبار 

تكلفتي اإلتمام والتسویق، وتدرج أیة خسارة في قیمة المخزونات في الحساب كعبئ ضمن حساب النتائج 
  .3عندما تكون تكلفة مخزون ما أكثر من قیمته القابلة للتحصیل الصافیة

راجها األولي في الحسابات تقیم المنتوجات الزراعیة عند إد: الحالة الخاصة بالمنتجات الزراعیة -4.1
منقوصا منها التكالیف المقدرة لعملیة البیع، ) العادلة(وعند كل تاریخ إقفال للسنة المالیة بقیمتها الحقیقیة 

ویدرج أي ربح أو خسارة ناتجة عن تغیر القیمة الحقیقیة منقوصا منها التكالیف التقدیریة لعملیة البیع في 
  .ة التي حصلت فیهاالنتیجة الصافیة للسنة المالی

                                                
تحدید قواعد التقییم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالیة وعرضها ومدونة  المتضمن، 2008جویلیة  26: القرار المؤرخ في 1

  .1-123: فقرةل، امرجع سبق ذكره، الحسابات
  .2-123: ، الفقرةالمرجع السابق 2
  .5-123: ةالفقر  ،المرجع السابق 3
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تمثل المبالغ المستحقة على الزبائن مقابل أداء الخدمات : تقییم حساب المدینون والحسابات المالیة -2
التي تؤدى لهم أو البضاعة المباعة لهم باألجل، والنقدیة واألصول األخرى المتوقع تحویلها إلى نقدیة 

  :1ابات رئیسیة  تحت هذا البند وهيخالل دورة النشاط العادیة للمؤسسة، وتوجد ثالثة حس
یسجل في هذا الحساب المبالغ المستحقة على الزبائن مقابل الخدمات : الزبائن والحسابات الملحقة -1.2

التي تؤدى لهم أو البضاعة المباعة لهم بأجل، ویظهر هذا الحساب عندما یتم تسلیم البضاعة أو الخدمة 
لبضاعة أو الخدمة، ویضم هذا الحساب أیضا الزبائن المشكوك إلى العمالء قبل أن یتم تحصیل قیمة ا

  .فیهم، أوراق القبض، التخفیضات والتسبیقات
وهي المبالغ التي قامت المؤسسة بسدادها مقابل الحصول على خدمات : المصاریف المقیدة سلفا -2.2

ین مقدما، ویتم تحمیل في المستقبل القریب، فمثال عادة ما یتم سداد مصروف اإلیجار أو أقساط التام
  .تلك المصروفات ة التي تستفید فیها المؤسسة منالمصروفات المدفوعة كمصروف بقائمة الدخل للفتر 

الزبائن (وهي أي حسابات مدینة أخرى بخالف الحسابین المذكورین أعاله  :المدینون اآلخرون -3.2
لمیزانیة أو خالل دورة النشاط أیهما وتكون مستحقة خالل سنة من تاریخ ا، )والمصروفات المقیدة سلفا

  .اقل
قد تقوم المؤسسة باستثمار األرصدة النقدیة الزائدة عن ): المتداولة(االستثمارات المالیة الجاریة  -3

  .احتیاجاتها الحالیة في أوراق مالیة متداولة بالسوق
وسیلة من وسائل السداد وهي تمثل أمواال حاضرة، یتم قبولها فورا ك: النقدیة في البنك والصندوق -4

النقدیة، العمالت المعدنیة، الشیكات، الودائع تحت الطلب في البنوك، كما تشمل أیضا عناصر : وتشمل
   .شبه نقدیة مثل األوراق المالیة عالیة السیولة ومنخفضة المخاطر، ویتم تسجیلها بقیمتها الفعلیة

  عناصر الخصوم : الفرع الثاني
عبارة عن التزام حالي للمؤسسة ناتج عن أحداث ماضیة یجب تسویته بخروج هي  تعریف الخصوم: أوال

  :، أي هي عبارة عن مجموع التزامات المؤسسة على أصولها وتنقسم إلىموارد ممثلة لمنافع اقتصادیة
وهو ما یسمى برؤوس األموال الخاصة أو حقوق الملكیة، وتتكون من : التزام المؤسسة لصالح مالكها -

 مضافا إلیه األرباح غیر الموزعة ومطروحا منها خسائر الدورات السابقة؛ رأس المال

، أو )القروض والسلفیات(وهي عبارة عن دیون المؤسسة تجاه البنوك : التزامات المؤسسة تجاه الغیر -
 .الدیون تجاه موردیها أو الغیر

                                                
، دار هومة للنشر والتوزیع، 01، طوالمحاسبي الجدید المالي المحاسبة المالیة وفق النظامبد الوهاب، سماي علي، رمیدي ع 1

  . 38 -37: ، ص ص 2011الجزائر، 
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تحقاقها كخصوم جاریة ، الخصوم على أساس مدة اس)22المادة (لقد صنف النظام المحاسبي المالي 
شهرا الموالیة  12عندما یتوقع أن یتم تسویتها خالل دورة االستغالل العادیة، أو یجب تسدیدها خالل 

  .1لتاریخ اإلقفال، أما باقي الخصوم فیتم تصنیفها كخصوم غیر جاریة
تحویل أصول الدفع نقدا، : ویمكن للمؤسسة تسویة هاته االلتزامات عن طریق إحدى الطرق التالیة    

  .أخرى، تقدیم خدمات، استبدال التزام بالتزام آخر، تحویل التزام إلى حق ملكیة
  :قیاس عناصر الخصوم :ثانیا

األموال الخاصة هي عبارة عن صافي األصول المتبقیة للمؤسسة بعد : قیاس األموال الخاصة -1
، وهناك مصدران الخصوم الجاریةاستبعاد التزاماتها، أي الفرق بین األصول والخصوم غیر الجاریة و 

 :أساسیان لألموال الخاصة هما

 المساهمات المقدمة أو المدفوعة من طرف المساهمین؛ -

 .االحتیاطات أو األرباح المحتجزة -

 :2وتتكون األموال الخاصة من العناصر التالیة

لفة منها الفردیة، كما هو معلوم أن المؤسسات االقتصادیة ذات أشكال مخت: رأس المال الصادر -1.1
، لذلك فان المعالجة المحاسبیة لألموال في الدفاتر والقوائم المالیة )شركات األموال واألشخاص(الجماعیة 

 .یختلف عن اآلخر كل نوع

تمثل أموال االستغالل قیمة اإلسهامات التي یقدمها صاحب : بالنسبة للمؤسسات الفردیة - 1.1.1
یل المعامالت التي تتم خالل السنة المالیة بین المؤسسة والمستغل المؤسسة في بدایة نشاطه، مع تسج

 .وكذلك األجر العادي للمستغل

یمثل رأس المال الصادر في الشركات الخاصة  ):الشركات(بالنسبة للمؤسسات الجماعیة  - 2.1.1
رأس القیمة االسمیة لألسهم أو الحصص المقدمة من طرف الشركاء، وفي المؤسسات العمومیة یمثل 

  .المال الصادر قیمة األسهم العینیة أو النقدیة التي تقدمها الدولة أو الجماعات المحلیة
ویسجل في هذا الحساب أیضا تطور رأس مال المؤسسة خالل حیاتها، ویقید االرتفاع في رأس المال 

ض في رأس بمبلغ األسهم النقدیة أو العینیة المقدمة من طرف الشركاء، وبنفس الطریقة یسجل التخفی
المال وهذا في حالة التسدیدات للشركاء، أما العالوات المرتبطة برأس مال الشركة فتدرج في حساب فرعي 
خاص، كما تدرج ضمن هذا الحساب فارق التقییم الناتج عن تقییم بعض عناصر القوائم المالیة، ونفس 

  .لة للسندات اكبر من سعر الشراءالشيء فیما یتعلق بفارق المعادلة الناتج عندما تكون القیمة العاد

                                                
  .13: ، ص22، المادة مرجع سبق ذكره، 27: الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 1
  .77 -76: ص ص، مرجع سبق ذكره زین عبد المالك، 2
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یمكن دمج مبلغ االحتیاطات المدمجة في رأس المال بقرار من المساهمین أو : االحتیاطات -2.1
الشركاء، وتقید االحتیاطات القانونیة، النظامیة، العادیة والمقننة والتي تعتبر كأرباح من حیث المبدأ ضمن 

  .ن الهیئات المختصةاألموال الخاصة، ما لم یصدر قرار مخالف م
ویدرج في هذا الحساب فوائض القیمة إلعادة التقییم الناتج من خالل األصول : فرق إعادة التقییم -3.1

  .التي هي موضع إعادة التقییم حسب الشروط القانونیة
تدخل نتیجة السنة المالیة ضمن حساب األموال الخاصة مع التمییز بینها وبین : النتیجة المالیة -4.1

لنتیجة غیر المخصصة في حین اتخاذ قرار بتوزیعها من طرف الهیئات المختصة، أما في المؤسسات ا
  .الفردیة فان النتیجة الصافیة تضاف إلى حساب أموال االستغالل مباشرة عند افتتاح السنة المالیة الموالیة

لجمعیة العامة تخصیصه یدرج في هذا الحساب الجزء من النتیجة التي أرجأت ا: الترحیل من جدید -5.1
     . إلى قرار نهائي الحق

الخصوم غیر الجاریة هي التزامات ال تستحق السداد خالل السنة المالیة  :الخصوم غیر الجاریة -2
والقروض  - خصوم-اإلعانات، مؤونات المخاطر واألعباء، الضرائب المؤجلة : ومن أمثلتها الحالیة،

 :عدة خصائص وهي ولهذه االلتزامات والدیون المماثلة

 ال تحتاج إلى أصول متداولة لتصفیتها؛ -

 الهدف منها تمویل أصول طویلة األجل؛ -

 .عادة مرفقة بعقد یضمن حق الدائن والمدین -

الدولة، الجماعات المحلیة أو (اإلعانات هي تحویل الموارد العامة من الهیئات العمومیة : اإلعانات -1.2
، من اجل إعطاء األفضلیة االقتصادیة النوعیة )، وطنیة أو عالمیةكل هیئة عمومیة محلیة جهویة

للمؤسسة، لتغطیة تكالیفها المحتملة أو التي ستتحمل مقابل مطابقتها لبعض الشروط المرتبطة بأنشطتها، 
أما إذا كانت اإلعانة موجهة لتغطیة أعباء وخسائر أصبحت مستحقة أو تهدف إلى تقدیم دعم مالي فوري 

باطها بتكالیف مستقبلیة فإنها تسجل ضمن النواتج في التاریخ الذي تستلم فیه، وال تدرج اإلعانات بدون ارت
العمومیة بما في ذلك اإلعانات النقدیة المقیمة بقیمتها الحقیقیة في الحسابات في شكل حساب نتیجة أو 

  :في شكل أصل مالي إال إذا توفر احد الشروط
  تعلقة باإلعانات؛أن المؤسسة تمتثل للشروط الم -
  .أن اإلعانة تم استالمها -

  :كما تستثنى الحاالت التالیة من محاسبة اإلعانات
  مساهمة الدولة والجماعات المحلیة في رأس مال المؤسسة؛ -
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بعض اإلعفاءات الضریبیة : اإلعانات العمومیة المتمثلة في المزایا الجبائیة الممنوحة للمؤسسة مثل -
  .1لمؤسسة عند احتساب النتیجةالتي تتحصل علیها ا

وهي عبارة عن مبلغ الضریبة على األرباح قابل للدفع خالل سنوات  :الضرائب المؤجلة خصوم -2.2
مالیة مستقبلیة، وتسجل في المیزانیة وفي حساب النتائج، حیث تفصل الضرائب المؤجلة خصوم عن 

  .الدیون الضریبیة الجاریة
المخاطر  مؤونات من خالل النظام المحاسبي المالي تتم معالجة: مؤونات المخاطر واألعباء -3.2

  :واألعباء كما یلي
یعرف في النظام المحاسبي المالي مؤونات المخاطر : االعتراف بمؤونة المخاطر واألعباء - 1.3.2

واألعباء على أنها خصوم یكون تاریخ استحقاقها أو مبلغها غیر مؤكدین، تسجلها المؤسسة إذا كان لها 
لتزام حالي قانوني أو ضمني ناتج عن حدث ماضي، ومن المحتمل أن خروج موارد من الكیان أمر ا

  .قیةكن تقدیر مبلغ هذا االلتزام بموثو ضروري إلطفاء هذا االلتزام وكان من المم
تحدد قواعد النظام المحاسبي المالي أن : التقییم األولي والالحق لمؤونات المخاطر واألعباء - 2.3.2
المبلغ المسجل في الحسابات والخاص بمؤونات المخاطر واألعباء في نهایة السنة المالیة هو  یكون

وتكون المؤونات محل تقدیر جدید عند  ،نيااللتزام المع أفضل تقدیر للنفقات الواجب تحملها حتى إطفاء
   .2كل سنة مالیة إقفال

واألعباء التي تم االعتراف بها سابقا، إال ال یمكن استعمال مؤونات المخاطر  :استخدام المؤونة - 3.3.2
        .في النفقات التي تم إدراجها من اجلها في الحسابات

في النظام المحاسبي المالي یتم تقییم القروض والخصوم  :القروض والخصوم المالیة األخرى -4.2
صافي المستلم بعد طرح التكالیف المالیة األخرى عند حیازتها بتكلفتها والتي تمثل القیمة الحقیقیة للمقابل ال

الملحقة بالحصول على القرض، وبعد الحصول على الخصوم المالیة تقیم هذه الخصوم من غیر تلك 
التي تمت حیازتها ألغراض معاملة تجاریة حسب التكلفة المهتلكة، أما التي تمت حیازتها ألغراض 

  .3التعامل التجاري فتقیم بقیمتها الحقیقیة
یعرف النظام المحاسبي المالي التكلفة المهتلكة ألي خصم مالي بأنها المبلغ : فة المهتلكةالتكل - 1.4.2

الذي تم به تقییمه عند إدراجه األولي في الحسابات منقوصا منه التسدیدات من المبلغ األصلي مضافا 
قه، وهذا نفس إلیه أو منقوصا منه االهتالك المجمع لكل فارق بین المبلغ األصلي والمبلغ عند استحقا

التعریف الذي قدمته المعاییر المحاسبیة الدولیة ما عدا اختالف بسیط في طریقة حساب مبلغ االهتالك 
                                                

  .92: ، ص2011، الصفحات الزرقاء، نظام المحاسبة المالیةلخضر عالوي،  1
تحدید قواعد التقییم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالیة وعرضها ومدونة  المتضمن، 2008جویلیة  26: القرار المؤرخ في 2

  .3 -125: ، الفقرةمرجع سبق ذكره، الحسابات
  .1-126: ، الفقرةالمرجع السابق 3
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المجمع الذي یضاف أو یخفض والذي یحسب وفق معاییر المحاسبة الدولیة بطریقة سعر الفائدة الحقیقي، 
القرض أو إصداره بصورة تناسبیة كما توزع التكالیف الملحقة بالحصول على القرض وعالوات تسدید 

 . على مدة القرض

المنتجات المالیة تبعا للزمن وتلحق بالسنة المالیة التي و تسجل األعباء  :الفوائد والنواتج المالیة - 2.4.2
ترتبت الفوائد خاللها، والعملیات التي تم الحصول فیها على تأجیل الدفع أو منح هذا التأجیل بشروط تقل 

ة المالیة المرتبطة ق تدرج في الحسابات بقیمتها الحقیقیة بعد طرح المنتوج المالي أو التكلفعن شروط السو 
الفوائد واهتالك عالوات اإلصدار وغیرها في الحسابات : ویتم إدراج تكالیف القروض مثلبهذا التأجیل، 

  .كأعباء مالیة للسنة المالیة المترتبة فیها
یمكن للكیان تطبیق معالجة محاسبیة أخرى مرخص بها : لمالیةمعالجة مسموح بها للفوائد ا - 3.4.2

للفوائد المالیة والتي تنص على إدماج تكالیف االقتراض المنسوبة مباشرة إلى اقتناء أو بناء أو إنتاج أصل 
شهرا قبل أن یستعمل أو یباع في كلفة هذا  12یتطلب مدة طویلة من التحضیر تتعدى السنة المالیة 

یتوقف الكیان عن إدماج تكالیف االقتراض في حالة انقطاع نشاط اإلنتاج ویتوقف نهائیا  األصل على أن
  . 1عندما تنتهي عملیا األنشطة الضروریة لتحضیر األصل قبل استعماله أو بیعه

یضم هذا الحساب باقي عناصر الخصوم التي من المنتظر أن تلتزم المؤسسة  :الخصوم الجاریة -3
شهرا، وحسب النظام المحاسبي  12ر دورة االستغالل العادیة أو خالل فترة ال تتعدى بالوفاء بها في إطا

  :2المالي فان الخصوم الجاریة تضم العناصر التالیة
هي المبالغ المستحقة السداد خالل فترة سنة واحدة من تاریخ المیزانیة أو : السحب على المكشوف -1.3

  .بقا التفاقیات التسهیالت البنكیة المقدمة للمؤسسةخالل دورة نشاط واحدة أیهما أطول وذلك ط
یسجل في هذا الحساب جمیع التزامات المؤسسة للغیر والمتعلقة : الموردون والحسابات الملحقة -2.3

شراء البضائع، المواد األولیة، الخدمات المرتبطة : أساسا بالعملیات التي تخص دورة التشغیل العادیة مثل
  .راق الدفعبدورة االستغالل وأو 

هي المبالغ المستحقة على المؤسسة والناتجة عن خدمات تحصلت علیها  :المصروفات المستحقة -3.3
  .المؤسسة ولم یتم سدادها، ومن أمثلة ذلك األجور المستحقة والفوائد المستحقة

سنة من ویمثل هذا المبلغ المستحق السداد خالل فترة : الجزء المتداول من القروض طویلة األجل -4.3
  .تاریخ المیزانیة كأقساط سداد القروض طویلة األجل وفقا التفاقیات تلك القروض الموقعة مع البنوك

هي باقي االلتزامات المستحقة على المؤسسة خالل سنة من تاریخ المیزانیة أو : الدائنون اآلخرون -5.3
  .البنود السابقة خالل دورة النشاط العادیة أیهما أطول، والتي لم ترد ضمن أي بند من

                                                
  .3 -126: ، الفقرةالمرجع السابق 1
    .41 -40: ، ص صمرجع سبق ذكرهعبد الوهاب رمیدي، علي سماي،  2
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  قائمة حساب النتیجة: الثاني المطلب 
تعتبر قائمة حساب النتیجة من القوائم المالیة التي اعتمدها النظام المحاسبي المالي، حیث تساعد     

مستخدمي القوائم المالیة في معرفة نتیجة أداء المؤسسة، واستخدامها كأساس للتنبؤ بأداء المؤسسة في 
 .المستقبل

هو بیان  ةجیحساب النت حسب النظام المحاسبي المالي فإنتعریف قائمة حساب النتیجة : األول الفرع
یأخذ في الحساب تاریخ التحصیل  وال المنجزة من الكیان خالل السنة المالیة واإلیراداتاء ملخص لألعب

وكما هو الشأن ، )أو الخسارة حالرب( ویبرز بالتمییز النتیجة الصافیة للسنة المالیة أو تاریخ السحب
خالل مهلة  ویتم إصداره، مسیري الكیان تحت مسؤولیة بالنسبة لبقیة الكشوف فإن حساب النتائج یضبط

  .تاریخ إقفال السنة المالیةلتالیة ال أشهر أقصاها ستة
  : 1تتضمن هذه القائمة عناصر یجب إظهارها وهي كاآلتيعناصر قائمة حساب النتیجة  :الفرع الثاني

اإلیرادات أو المكاسب هي الزیادة في المنافع االقتصادیة أثناء الفترة المحاسبیة ) المكاسب( إلیراداتا: أوال
مما ینشا علیه زیادة ، )االلتزامات( زیادة في األصول أو نقصان في الخصوم تدفقات داخلة أو على شكل

یة ویتحقق اإلیراد في سیاق خالفا لتلك المتعلقة بمساهمات المشاركین في حق الملك ،في حقوق الملكیة
، أما المكاسب )المبیعات، الفوائد، أرباح األسهم وحقوق االمتیاز واإلیجار(: للمؤسسة مثل األنشطة العادیة

فهي عبارة عن األرباح الناتجة عن خروج األصول غیر الجاریة واألرباح الناتجة عن إعادة تقییم األصول 
  ).األوراق المالیة المتداولةفرق إعادة التقییم لألصول الجاریة و (

  :ویراعى في قیاس اإلیرادات األخذ بعین االعتبار الضوابط التالیة
العناصر التي ال یمكن قیاسها بشكل موثوق فیه غیر مشمولة بقائمة الدخل، ومن هذه العناصر  -

ة الدخل في حالة المكاسب والخسائر غیر المتحققة لبعض التثبیتات المالیة التي ال یتم تسجیلها في قائم
 عدم التأكد بان التغییرات في قیمتها سوف تتحقق؛

تتأثر أرقام الدخل بالطرق المحاسبیة المستخدمة ویتضح هذا في اختالف استخدام الطرق المحاسبیة  -
كطریقة اهتالك التثبیتات من مؤسسة إلى أخرى، مما یجعل من الصعوبة إجراء المقارنة المباشرة بین 

 لمؤسسات مع بعضها البعض؛نتیجة نشاط ا
مقاییس الدخل تتأثر بالحكم الشخصي، ومن األمثلة على تأثیر الحكم الشخصي في تحدید الدخل  -

تقدیر قیمة العمر اإلنتاجي للتثبیتات بهدف تحدید قسط االهتالك السنوي، وبالتالي فان االختالف في ذلك 
  . لى أخرىبین المؤسسات ینشأ اختالفا في قیم الدخل من مؤسسة إ

                                                
، أطروحة دكتوراه في العلوم محاولة تقییم إفصاح القوائم المالیة في ظل تطبیق النظام المحاسبي المالي، لیم سعیديعبد الح 1

  .168 -167: ، ص ص2015محاسبة، جامعة بسكرة، الجزائر، : التجاریة، تخصص
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هي نقصان في المنافع االقتصادیة أثناء الفترة المحاسبیة على شكل نقصان في  األعباء والخسائر: ثانیا
األصول أو زیادة في الخصوم التي تنشا عنها األموال الخاصة بخالف تلك المتعلقة بالتوزیعات على 

ة للمؤسسة، على سبیل المثال مالكي رأس المال، وتشمل المصروفات التي تنشأ عن النشاطات العادی
تكلفة المبیعات، مصاریف المستخدمین، مخصصات االهتالك، والتي تأخذ شكل تدفقات خارجة مثل 

، ونواقص )الحریق أو الفیضان(النقدیة وما یعادلها، أما الخسائر فهي الناتجة عن الكوارث الطبیعیة 
، وتعرض هذه العناصر عادة بصورة )ثبیتاتالت(القیمة الناتجة عن التنازل عن األصول غیر الجاریة 

  .منفصلة لغرض اتخاذ القرارات االقتصادیة
ومن ناحیة أخرى، تتشابه األعباء والخسائر في أن كالهما یعتبر تكلفة مستنفذة، لكنهما یختلفان في كون 

  .انه یترتب عن األعباء إیراد، ویكون اإلیراد المحقق من الخسائر معدوما
ستنادا إلى أسس موضوعیة أخذا بموضوعیة مبدأ القیاس وذلك عن طریق إحدى الطرق وتقاس األعباء ا

  :التالیة
المبالغ التي تسددها المؤسسة نقدا للحصول على سلعة أو خدمة معینة تكون الزمة لعملیات المؤسسة  -

 وتحقق اإلیراد؛
مؤسسة نتیجة حصوله على المبالغ التي تستحق على المؤسسة وتتمثل في حقوق مستحقة للغیر على ال -

 سلعة أو خدمة الزمة لنشاطه والحصول على إیراد؛
النقص الذي یطرأ على قیمة األصول غیر الجاریة العینیة نتیجة استخدامها في العملیة اإلنتاجیة بعد  -

 الحصول على اإلیراد، ویسجل بالدفاتر باعتباره اهتالكا لألصول غیر الجاریة العینیة؛ 
یطرأ على قیمة بعض األصول غیر الجاریة المعنویة نتیجة انقطاع المؤسسة بهذا النوع النقص الذي  -

     .من األصول خالل عدد من السنوات كما هو الحال بالنسبة لفرق االقتناء
سوف نورد في هذا العنصر كیفیة قیاس األعباء قیاس عناصر قائمة حساب النتیجة : الثالثالفرع 

لمالیة، باإلضافة إلى اإلعانات العمومیة والعملیات الناتجة عن العقود طویلة واإلیرادات والمنتوجات ا
  .األجل

عرف النظام المحاسبي المالي منتجات السنة المالیة بأنها زیادة المزایا العادیة  إیرادات األنشطة: أوال
قصان في االقتصادیة التي تحققت خالل السنة المالیة في شكل مداخیل أو زیادة في األصول أو ن

الخصوم، كما یدخل ضمن المنتجات استرجاع خسائر القیمة واالحتیاطات المسجلة خالل السنوات 
  .السابقة
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وفق النظام المحاسبي المالي یتم إدراج إیرادات األنشطة العادیة الناتجة عن : االعتراف بالمنتجات -1
  :1بیع سلع أو تقدیم خدمات إذا توفرت الشروط التالیة

 الكیان قد حول إلى المشتري المخاطر والمنافع الهامة المالزمة لملكیة السلع؛أن یكون  -
 أن ال یبقى للكیان دخل ال في التسییر وال في المراقبة بالنسبة للسلع المتنازل عنها؛ -
 أن یكون من الممكن تقییم مبلغ إیرادات األنشطة العادیة بصورة صادقة؛ -
 فع اقتصادیة مرتبطة بالمعاملة إلى الكیان؛أن یكون من المحتمل أن تعود منا -
 أن یكون من الممكن تقییم التكالیف التي تحملها الكیان أو سیتحملها والمتعلقة بالمعاملة بشكل صادق؛ -

  : وتتمثل اإلیرادات الناتجة عن استعمال أطراف خارجیة ألصول الكیان في اآلتي
 الفعلي لألصل المستعمل؛ فوائد مدرجة في الحسابات تبعا للزمن وللمردود -
 إیجارات وأتاوى مدرجة في الحسابات تبعا الكتسابها ووفقا لالتفاقیات المبرمة؛ -
 .حصص مدرجة في الحسابات عندما ینشأ حق على المساهمین فیها -
تقیم اإلیرادات التي یتحصل علیها الكیان من مبیعات أو تقدیم الخدمات وغیرها من : تقییم اإلیرادات -2
  .2نشطة العادیة بالقیمة الحقیقیة للمقابل المستلم أو المطلوب استالمه في تاریخ إبرام المعاملةاأل

وفق النظام المحاسبي المالي تتضمن العقود طویلة األجل انجاز سلعة أو : العقود طویلة األجل: ثانیا
منها في سنوات مالیة هاء خدمة أو مجموعة من السلع أو الخدمات تقع تواریخ انطالق األشغال بها واالنت

  .عقود البناء، عقود إصالح أصول أو عقود تقدیم خدمات: مختلفة، ومن أمثلة العقود طویلة األجل مایلي
یرادات العقود طویلة األجل -1 تدرج األعباء واإلیرادات التي تخص العملیات التي : االعتراف بأعباء وإ

ذا تعذر ذلك بحیث ال یمكن تمت في إطار عقود طویلة األجل في الحسابات حس ب وتیرة االنجاز، وإ
تقدیرها بصورة صادقة فانه یكون من المعقول إال في حساب اإلیراد إال المبلغ الذي یعادل مبلغ األعباء 

  . 3المحتملة والتي یكون تحصیلها محتمال
بالعقود طویلة األجل على یتم تقییم اإلیرادات المتعلقة : تقییم اإلیرادات المتعلقة بالعقود طویلة األجل -2

أساس القیمة العادلة للمقابل الذي تم استالمه أو القابل لالستالم، إال أن النظام المحاسبي المالي لم 
یتطرق إلى تقییم إیرادات العقود الطویلة األجل بالتحدید، ولكن یمكن أن تقیم ضمن اإلطار العام لتقییم 

  .ي المالي والذي ینص على قیاسها بالقیمة الحقیقیةوفق النظام المحاسب)اإلیرادات(المنتجات 
   4تم التطرق إلیها سابقا: اإلعانات الحكومیة -3

                                                
تحدید قواعد التقییم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالیة وعرضها ومدونة  المتضمن، 2008جویلیة  26: القرار المؤرخ في 1

  .2 -111: ، الفقرةمرجع سبق ذكره، الحسابات
  .3 -111: ، الفقرةالمرجع السابق 2
  .2 -133: ، الفقرةالمرجع السابق 3
  .146: غیر الجاریة ص عنصر الخصوم :انظر 4



 قیاس وعرض عناصر القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي.... ...........: .....الفصل الثالث

  161

یقوم الكیان بتسجیل المنافع التي یمنحها لمستخدمیه سواء كانو : االمتیازات الممنوحة للمستخدمین -4
بالعمل المقرر في في وضعیة نشاط أو عدم نشاط ضمن الحسابات كأعباء عندما یقوم المستخدمون 

مقابل تلك المنافع، أو عندما تكون الشروط التي تخضع لها االلتزامات التعاقدیة للكیان نحو المستخدمین 
  .لدیه متوفرة

یتم في كل عملیة إقفال لحسابات السنة المالیة إثبات في شكل أرصدة مبلغ التزامات الكیان في مجال    
قدمة بسبب االنصراف إلى التقاعد أو منافع مماثلة ممنوحة المعاش، ومكمالت التقاعد وتعویضات م

لألفراد المستخدمین لدیه ولشركائه ووكالئه في شكل أرصدة، وتحدد هذه األرصدة على أساس القیمة 
  .  المحینة لمجموع التزامات الكیان اتجاه المستخدمین لدیه باستعمال طرق حسابیة مالئمة

تضم قائمة حساب النتیجة حسب  ة لقائمة حساب النتیجة حسب الطبیعةالدراسة التفصیلی: الفرع الرابع
  :النظام المحاسبي المالي العناصر التالیة

   :ویضم هذا الحساب أربعة عناصر أساسیة وهيإنتاج السنة المالیة : أوال
المبیعات من البضائع والمنتوجات المصنعة والخدمات المقدمة والمنتجات الملحقة، حیث تسجل  -
 مبیعات بسعر البیع الصافي بعد طرح الرسم على القیمة المضافة والحسومات والتخفیضات إن وجدت؛ال
اإلنتاج المخزن، حیث یقدر بقیمة التغیرات التي تحصل في اإلنتاج المخزن أو مخزون السلع، ویمكن  -

 أن یكون موجبا أو سالبا وذلك حسب التغیر في المخزون بالزیادة أو النقصان؛
نات االستغالل، ویسجل في هذا الحساب قیمة إعانات االستغالل المحصل علیها من قبل الغیر أو إعا -

 الخزینة؛
اإلنتاج المثبت ویسجل في هذا الحساب قیمة تكالیف اإلنتاج الخاصة بالتثبیتات العینیة او المعنویة  -

اریف النقل، مصاریف المنتجة من طرف المؤسسة ویسجل فیه أیضا قیمة المصاریف الملحقة مثل مص
 :التركیب والتهیئة الخاصة بالتثبیتات ومنه

المبیعات من البضائع أو المنتجات المصنعة والخدمات المقدمة والمنتوجات =  إنتاج السنة المالیة
  إعانات االستغالل+ اإلنتاج المثبت + اإلنتاج المخزن  -+الملحقة 

  : ثالث عناصر أساسیة وهي ویضم هذا الحساب استهالك السنة المالیة: ثانیا
 المشتریات المستهلكة من البضائع المباعة والمواد األولیة المستهلكة والتموینات األخرى - 1

حیث تقیم المخزونات المستهلكة بتكلفة شرائها والمتضمنة سعر الشراء مضافا إلیه المصاریف  المستهلكة
مصاریف األخرى، أما المشتریات غیر القابلة الملحقة بعملیة الشراء مثل مصاریف النقل، التامین وال

للتخزین مثل المیاه، الكهرباء والغاز أو األدوات والمواد التي ال تمر مباشرة إلى المخزن تسجل مباشرة 
 ضمن االستهالكات، وتخصم منه المواد غیر القابلة للتخزین التي لم تستهلك عند تاریخ اإلقفال؛ 

الحسابات بقیمة المصاریف المدفوعة للغیر، مثل مصاریف اإلیجار،  وتسجل في :الخدمات الخارجیة -2
 اإلصالحات والتأمینات؛ 
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وتسجل بقیمة المصاریف المدفوعة الخاصة بمصاریف المستخدمین : الخدمات الخارجیة األخرى -3
 :الخ، ومنه...اإلشهار، مصاریف نقل السلع، مصاریف االستقبال: خارج المؤسسة مثل

  .الخدمات الخارجیة األخرى+ الخدمات الخارجیة + المشتریات المستهلكة =  المالیة استهالك السنة
  .استهالك السنة المالیة –إنتاج السنة المالیة =   القیمة المضافة لالستغالل: ثالثا
وهي عبارة عن القیمة المضافة لالستغالل مطروحا منها العناصر : إجمالي فائض االستغالل: رابعا

  :التالیة
أعباء المستخدمین ویضم هذا العنصر المصاریف المتعلقة بأجور المستخدمین بما فیها االشتراكات  -

 االجتماعیة المرتبطة باألجور، والمكافئات حسب طبیعتها؛
الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة، ویسجل في هذا الحساب الضرائب واألصول المماثلة بالقیمة  -

اعات المحلیة، باإلضافة إلى المدفوعات التي لها صبغة اجتماعیة اقتصادیة، المدفوعة للدولة أو الجم
 :ویستثنى من هذا الضرائب على األرباح، ومنه

الضرائب والرسوم  –أعباء المستخدمین  –القیمة المضافة لالستغالل = إجمالي فائض االستغالل 
  .المدفوعات المماثلة

إجمالي فائض االستغالل مضافا إلیه اإلیرادات العملیاتیة  وهي عبارة عن النتیجة العملیاتیة: خامسا
األخرى ومروحا منها األعباء العملیاتیة األخرى وكذا مخصصات االهتالك والمؤونات وخسائر القیمة 

  .ومضافا إلیه استرجاع خسائر القیمة
یضم اإلیرادات یسجل في هذا الحساب المبالغ المتعلقة بالنشاط العادي و : إیرادات عملیاتیة أخرى -

المتعلقة ببرامج اإلعالم اآللي، العالمات التجاریة، براءات االختراع، المكافئات التي یتحصل علیها 
االداریین والمسیرین، إعانات االستثمار، إیرادات متحصلة من الدیون المعدومة، زیادة القیمة في حالة 

 .الخ...التنازل عن األصول غیر المالیة
یسجل في هذا الحساب المبالغ المتعلقة باألنشطة الخاصة ببرامج اإلعالم : اتیة األخرىاألعباء العملی -

اآللي، العالمات التجاریة، المكافئات التي یتحصل علیها االداریین والمسیرین، مصاریف الغرامات 
 .والمخالفات

ك المجمع، یسجل في هذا الحساب قیم االهتال: مخصصات االهتالكات والمؤونات وخسائر القیمة -
 .المؤونات، تدني القیمة الخاص بالسنة المالیة

یسجل في هذا الحساب قیمة المؤونة المحققة أو إلغاء المؤونات : استرجاع خسائر القیمة والمؤونات -
 .المكونة
 وهي النتیجة التي تم تحقیقها من خالل العملیات المالیة التي تم القیام بها، حیث: النتیجة المالیة: سادسا

  تتمثل في الفرق بین اإلیرادات المالیة واألعباء المالیة
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ویسجل في هذا الحساب قیمة إیرادات الفوائد المحصلة نتیجة حقوق أو قروض : اإلیرادات المالیة -
 .الخ...ممنوحة، عائدات األصول المالیة، أرباح الصرف، إیرادات مالیة أخرى

اء الفوائد، نقص القیمة المرتبط بسندات المساهمة، خسائر ویسجل في هذا الحساب أعب: األعباء المالیة -
 .الخ...التنازل عن األصول المالیة، خسائر الصرف، مصاریف مالیة أخرى

وهي عبارة عن إجمالي النتیجة التي حققتها المؤسسة من خالل  النتیجة العادیة قبل الضریبة: سابعا
  نشاطات االستغالل أو األنشطة المالیة

  النتیجة المالیة+ النتیجة العملیاتیة =  عادیة قبل الضریبةالنتیجة ال
وهي عبارة عن النتیجة بعد طرح الضرائب الواجب دفعها عن  النتیجة الصافیة لألنشطة العادیة: ثامنا

  .النتائج العادیة باإلضافة إلى الضرائب المؤجلة
اصر غیر العادیة وأعباء العناصر غیر هي عبارة عن الفرق بین إیرادات العن النتیجة غیر العادیة: تاسعا
  العادیة

وتضم اإلیرادات المتحصل علیها نتیجة لنشاطات غیر مرتبطة بالنشاط : إیرادات العناصر غیر العادیة -
 .الرئیسي للمؤسسة، وهنا ینبغي إعداد ملحق مفصل لهذه اإلیرادات عند إعداد القوائم المالیة

أعباء الكوارث والحرائق وغیرها، وهنا : األعباء االستثنائیة مثلوتضم : أعباء العناصر غیر العادیة -
 .ینبغي إعداد ملحق خاص بهذه األعباء عند إعداد القوائم المالیة

وهي عبارة عن جمع أو طرح النتیجة الصافیة لألنشطة العادیة  صافي نتیجة السنة المالیة: عاشرا
  والنتیجة غیر العادیة

  النتیجة غیر العادیة -+النتیجة الصافیة لألنشطة العادیة =  صافي نتیجة السنة المالیة
  الدراسة التفصیلیة لعناصر حساب النتیجة حسب الوظیفة: خامسالفرع ال

تصنف األعباء حسب الوظیفة، وذلك تبعا لطبیعة كل مؤسسة من تصنیف األعباء حسب الوظیفة  : أوال
  :1تصنیف األعباء حسب الوظیفة وهذا كما یليحیث النشاط والحجم، بحیث یمكن أن نجد عدة طرق في 

تصنف األعباء من الناحیة االقتصادیة أو النشاط بحیث نجد وظیفة الشراء، وظیفة اإلنتاج، وظیفة  -
 التوزیع، الوظیفة اإلداریة والمالیة؛

 الخ...التصنیف حسب وسائل االستغالل بحیث نجد المخازن، المصانع، المكاتب -
 الخ؛...نتوج أو نوعیة الخدمات بحیث نجد المنتوج أ، المنتوج ب التصنیف حسب الم -
المدیریة العامة، اإلدارة المالیة، المصلحة : التصنیف حسب مراكز التكلفة أو المسؤولیة بحیث نجد -

 الخ؛...التجاریة، المصالح التقنیة

                                                
، 2012، 01، ط األردنن، عمان، ،  دار زهراIFRS التحلیل المالي الحدیث طبقا للمعاییر الدولیة لإلبالغ الماليشعیب شنوف،  1

  .160 :ص
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 .الخ...المنطقة أ، المنطقة ب : التصنیف حسب المناطق الجغرافیة بحیث نجد -
  تقییم عناصر قائمة حساب النتیجة حسب الوظیفة: ثانیا

یختلف حساب  مجامیع التسییر لقائمة حساب النتیجة حسب الوظیفة عن قائمة حساب النتیجة حسب 
  : الطبیعة، وهذا راجع إلى تصنیف األعباء، بحیث یتم تصنیفها حسب الوظیفة المرتبطة بها وهي كاألتي

الفرق بین رقم األعمال للدورة المعنیة والمتمثل في المبیعات من  وهو :هامش الربح اإلجمالي -1
البضائع والمنتجات تامة الصنع الخدمات المقدمة والمنتوجات الملحقة، وتكلفة هذه المبیعات من بضاعة 

  .مستهلكة ومواد أولیة ومختلف االستهالكات المتعلقة بهذه المبیعات
  تكلفة المبیعات –رقم األعمال = هامش الربح اإلجمالي * 
وهي عبارة عن هامش الربح اإلجمالي مضافا إلیه اإلیرادات العملیاتیة األخرى : النتیجة العملیاتیة -2

  مع طرح التكالیف التجاریة واألعباء العملیاتیة األخرى؛
األعباء  –التكالیف التجاریة –اإلیرادات العملیاتیة األخرى+ هامش الربح اإلجمالي= النتیجة العملیاتیة * 

 األعباء العملیاتیة األخرى –اإلداریة 
مخصصات  -مصاریف المستخدمین -تتمثل في النتیجة العملیاتیة: النتیجة العادیة قبل الضریبة -3

  األعباء المالیة -اإلیرادات المالیة+ االهتالك 
الواجب دفعها عن  الضرائب - تتمثل النتیجة العادیة قبل الضریبة: النتیجة الصافیة لألنشطة العادیة -4

  الضرائب المؤجلة عن النتائج غیر العادیة - النتائج العادیة
+ األعباء غیر العادیة –تتمثل النتیجة الصافیة لألنشطة العادیة : النتیجة الصافیة للسنة المالیة -5

  .اإلیرادات غیر العادیة
   قائمة تدفقات الخزینة: المطلب الثالث

الیة ألي مؤسسة بالتعرف على الكیفیة التي تعتمد علیها المؤسسة في تولید یهتم مستخدمو القوائم الم   
واستخدام النقدیة وذلك بغض النظر عن طبیعة أنشطة المؤسسة، فهذه القائمة تبین التدفقات النقدیة 
الداخلة والخارجة من والى المؤسسة، كما أنها تبین طریقة الحصول على األموال وطرق استخدامها كما 

  . ر أداة لقیاس المركز النقدي للمؤسسةتعتب
قائمة تتضمن التدفقات : تعرف قائمة تدفقات الخزینة بأنهاالخزینة  اتتدفقتعریف قائمة : الفرع األول

النقدیة من األنشطة التشغیلیة واالستثماریة والتمویلیة التي تمت خالل سنة مالیة معینة في المؤسسة، 
لمركز النقدي في تاریخ معین، وتكتسب أهمیتها استنادا إلى األساس ویمكن وصفها بأنها قائمة تبین ا

الذي یتم إعدادها بناء علیه وهو األساس النقدي كون قائمة المیزانیة وحساب النتیجة یتم إعدادها على 
  .1أساس االستحقاق

                                                
  .56: ، صمرجع سبق ذكرهجمعة حمیدات، نصار،  أبومحمد  1
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لذمي، وتقوم هي عبارة عن أداة تحلیل متمیزة وهامة تتجاوز نقائص التحلیل ا: كما تعرف أیضا على أنها
  .1على منظور دینامیكي وتبحث عن الخیارات اإلستراتیجیة للمؤسسة ولنتائجها المستقبلیة

تعتبر قائمة تدفقات الخزینة احد القوائم المالیة قیاس عناصر قائمة تدفقات الخزینة  :الفرع الثاني
ى صافي التدفقات النقدیة األساسیة التي اقرها النظام المحاسبي المالي، فهي تتیح للمؤسسة التعرف عل

الناتجة من كل نشاط بصورة مستقلة، وذلك من خالل تحدید التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة والتي 
  :2بدورها تصنف ضمن ثالثة أنشطة رئیسیة كاآلتي

 وهي التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة الرئیسیة للمؤسسة من بیع وشراء السلع: األنشطة التشغیلیة -
 . والخدمات وكافة األنشطة العادیة التي تمثل الدورة التشغیلیة للمؤسسة

وهي التدفقات النقدیة الناتجة عن األنشطة االستثماریة التي تقوم بها المؤسسة  :األنشطة االستثماریة -
في ، وكذا االستثمار في األسهم والسندات )التثبیتات(من االقتناء والتنازل عن األصول غیر الجاریة 

  .المؤسسات األخرى
وهي التدفقات الناتجة من النشاط التمویلي المتعلق بالحصول على موارد التمویل : األنشطة التمویلیة -

 .لألصول سواء تعلق األمر باالقتراضات أو إصدار األسهم
لإلشارة فان تصنیف قائمة تدفقات الخزینة وفق األنشطة تعطي معلومات تمكن مستخدمي القوائم    

لمالیة من تقدیر اثر هذه األنشطة على المركز المالي وتحدید مصادر السیولة ومعرفة العالقة بین تلك ا
  .  األنشطة

یوجد طریقتان مقبولتان لعرض قائمة تدفقات الخزینة وهما : طرق إعداد قائمة تدفقات الخزینة: أوال
في طریقة احتساب وعرض التدفقات  الطرقة المباشرة والطریقة غیر المباشرة، واالختالف بینهما یكمن

  .النقدیة المتأتیة من األنشطة التشغیلیة، أما العرض المتعلق باألنشطة االستثماریة والتمویلیة فهو متشابه
وهي الطریقة التي اقرها المشرع الجزائري، والتي ترتكز أساسا على تقدیم األجزاء : الطریقة المباشرة -1

ات النقدیة اإلجمالیة قصد الحصول على تدفق صافي للخزینة، ثم تقریب الرئیسیة لدخول وخروج التدفق
ومقارنة هذا التدفق مع النتیجة المحاسبیة للفترة المعنیة ویتم حساب العناصر المكونة لتدفقات الخزینة كما 

  : 3یلي
الناتجة حیث یتم تحدید مختلف تدفقات الخزینة : تدفقات الخزینة المتأتیة من أنشطة االستغالل -1.1

من خالل عملیات االستغالل، وبالتالي فهي توضح بهذا المعنى مدى قدرة المؤسسة على الحصول على 
تدفقات الخزینة من خالل عملیات غیر مرتبطة بالنشاطات التمویلیة والنشاطات االستثماریة، وهذا ما 

                                                
1 Robert OBERT , Pratique internationale de la comptabilité et de l’audit, DUNOD, Paris, 1994, p : 223. 

  .156: ص ،مرجع سبق ذكره الدین مصطفى الدهراوي، لكما 2
  .181 -180: ص ص مرجع سبق ذكره،، IFRSالتحلیل المالي الحدیث طبقا للمعاییر الدولیة لإلبالغ المالي شعیب شنوف،   3
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الخزینة لألنشطة المتعلقة یوضح مدى فعالیة عملیات االستغالل في المؤسسة، ویتم تحدید صافي تدفقات 
  :باالستغالل كما یلي

  التحصیالت المقبوضة من الزبائن
  المبالغ المدفوعة للموردین والمستخدمین) - (
  الفوائد والمصاریف المالیة األخرى المدفوعة) - (
  الضرائب على النتائج المدفوعة) - (

  تدفقات الخزینة المرتبطة بالعناصر غیر العادیة) -(+
  :العناصر المكونة لتدفقات الخزینة المتأتیة من أنشطة االستغالل على النحو التاليویتم حساب 

المبیعات من البضائع والمنتوجات المصنعة : التحصیالت المقبوضة من الزبائن وتحسب كاآلتي -
بائن والخدمات المقدمة والمنتوجات الملحقة عدا التخفیضات التجاریة الممنوحة مطروحا منها التغیر في الز 

رصید أول المدة، باإلضافة إلى  –رصید ثاني المدة : والحسابات الملحقة  والذي یتم حسابه كاآلتي
حساب إعانات االستغالل، اإلیرادات االستثنائیة عن عملیات التسییر واإلیرادات األخرى للتسییر الجاري، 

 .والتغیر في اإلیرادات المسجلة مسبقا
المشتریات المستهلكة ما عدا التخفیضات : والمستخدمین ویتم حسابها كاآلتيالمبالغ المدفوعة للموردین  -

الرسم على القیمة المضافة على المشتریات والخدمات الخارجیة + التجاریة المتحصل علیها من المشتریات
 -التغیر في رصید موردو السلع والخدمات  -الخدمات الخارجیة األخرى + الخدمات الخارجیة+ األخرى 

التغیر في حساب المستخدمین  والحسابات الملحقة + تغیر في رصید الحسابات األخرى الدائنة والمدینة ال
 التغیر في حساب الهیئات االجتماعیة والحسابات الملحقة؛ -
التغیر في رصید  -حساب األعباء العملیاتیة األخرى+ حساب الضرائب والرسوم المدفوعة المماثلة  -

 التغیر في رصید حساب األعباء المسجلة سابقا؛ -ب على رقم األعمالحساب الدولة الضرائ
 الفوائد والمصاریف المالیة األخرى المدفوعة وتضم حساب األعباء المالیة؛ -
الضرائب على النتائج المدفوعة، وتحسب كما یلي الضرائب على األرباح المبنیة على إیرادات األنشطة  -

 الضرائب على النتائج؛التغیر في رصید حساب  -العادیة
تدفقات الخزینة المرتبطة بالعناصر غیر العادیة، وتحدد بالفرق بین إیرادات العناصر غیر العادیة  -

 .وأعباء العناصر غیر العادیة
ویضم إجمالي عملیات االستثمار، وذلك من : تدفقات الخزینة المتأتیة من أنشطة االستثمار -2.1

جل اقتناء استثمارات أو تحصیل األموال عن طریق التنازل عن أصول خالل التسدیدات المالیة من ا
  : طویلة األجل وتحدد كما یلي

التحصیالت الناتجة عن عملیات التنازل عن القیم الثابتة المالیة والتي تتمثل في سعر التنازل عن القیم  -
 .     الثابتة المالیة
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التغیر في القیم الثابتة : ة مالیة، وتحسب بالعالقة التالیةالتسدیدات الناتجة عن عملیات حیازة قیم ثابت) - (
 .القیمة المحاسبیة الصافیة للتنازل عن القیم الثابتة المادیة والمعنویة+ المالیة 

  التحصیالت الناتجة عن عملیات التنازل عن القیم الثابتة المادیة والمعنویة بقیمة سعر التنازل(+) 
التغیر في : لیات حیازة قیم ثابتة مادیة ومعنویة وتحسب بالعالقة التالیةالتسدیدات الناتجة عن عم) - (

القیمة المحاسبیة الصافیة للتنازل عن القیم الثابتة المادیة + القیم الثابتة المادیة والمعنویة للسنة المالیة 
  .والمعنویة

  .ةالفوائد المحصلة من توظیفات األموال وتتمثل في حساب اإلیرادات المالی(+) 
وهي التدفقات التي تكون ناتجة عن تغیر حجم  :تدفقات الخزینة المتأتیة من أنشطة التمویل -3.1

  :وبنیة األموال الخاصة أو القروض وتحدد كما یلي
  التحصیالت في أعقاب إصدار أسهم

  الحصص وغیرها من التوزیعات التي تم القیام بها) - (
  التحصیالت المتأتیة من القروض(+) 

  یدات القروض أو الدیون األخرى المماثلةتسد) - (
  :ویتم حساب العناصر المكونة لتدفقات الخزینة المتأتیة من أنشطة التمویل كما یلي

التحصیالت بعد عملیة إصدار األسهم، والتي تتمثل في التغیر في حساب رأس المال، إضافة إلى  -
 .التغیر في حساب العالوات المرتبطة برأس المال

التوزیعات التي تم القیام بها، وتتمثل في حساب نتیجة السنة المالیة مطروحا منها التغیر الحصص و  -
 .في االحتیاطات

 التحصیالت المتأتیة من القروض، وتتمثل في التغیر في حساب القروض والدیون المماثلة -
لیها خالل السنة تسدید القروض أو الدیون األخرى المماثلة، وتتمثل في الدیون الجدیدة المتحصل ع -

 .المالیة
والمدفوعة ) الداخلة(بموجب هذه الطریقة یتم إظهار النقدیة المحصلة : الطریقة غیر المباشرة -2
األنشطة التشغیل من خالل تعدیل النتیجة الصافیة المستخرجة من حساب النتیجة المعدة على ) الخارجة(

التي ال یترتب علیها تدفق نقدي، مع األخذ  أساس االستحقاق، وذلك عن طریق إضافة أو طرح العناصر
  :1بعین االعتبار ما یلي

مخصصات االهتالك والمؤونات وخسائر القیم واالسترجاعات (آثار العملیات دون تأثیر الخزینة  -
 ؛)المتعلقة بخسائر القیم

                                                
 أطروحة، المالیة األسواقعملیة اتخاذ القرار في سیاق العولمة  وتطور النظام المحاسبي الدولي وترشید سفیان بن بلقاسم،  1

  .84: ، ص2010دكتوراه في العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر، 
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 الفروقات والتسویات المرتبطة بالضرائب المؤجلة؛ -
 عامل لالستغالل؛التغیر في احتیاجات رأس المال ال -
اإلیرادات والنفقات المرتبطة بتدفقات الخزینة المتعلقة بعملیات االستثمار المالي والتمویل فیمكن  -

  تصنیف اإلیرادات على هذه العملیات ضمن تدفقات االستثمار والمصاریف ضمن تدفقات التمویل؛
بین الطریقتین الى كیفیة تقدیم تدفقات یكمن الفرق : الفرق بین الطریقة المباشرة والطریقة غیر المباشرة

الخزینة المتأتیة من أنشطة االستغالل، فالطریقة المباشرة تعمل على تقدیم التدفقات النقدیة الداخلة 
الزبائن، الموردون والمستخدمون، والفوائد والمصاریف : والخارجة لكل عنصر من العناصر الرئیسیة

  الخ...والضرائب المدفوعة
غیر المباشرة فهي تعتمد على تصحیح النتیجة المحاسبیة من خالل دمج العملیات التي لیس  أما الطریقة

لها اثر على الخزینة مثل االهتالكات والمؤونات وخسائر القیم والتي لیس لها تدفق نقدي حقیقي خارجي، 
لموردون باإلضافة إلى استثناء العملیات التي تمت على أساس االستحقاق كالتغیر في الزبائن وا

والمخزونات، باإلضافة إلى ذلك تستثنى العملیات التي هي خارج نشاط دورة االستغالل كفائض أو نقص 
التنازل عن التثبیتات، أما باقي التدفقات األخرى والمتمثلة في تدفقات أنشطة االستثمار وأنشطة التمویل 

 .    فتؤدي إلى نفس النتیجة بالطریقتین
  :د تدفقات الخزینة المتأتیة من أنشطة االستغالل وفق الطریقة غیر المباشرةوفیما یلي سنقوم بتحدی

  صافي النتیجة للسنة الحالیة
 االهتالكات والمؤونات(+) 

 التغیر في الضرائب) - (
  التغیر في المخزونات) - (
  التغیر في الزبائن والحسابات الدائنة) - (
  التغیر في الموردین والدیون) - (
  قیمة التنازل الصافیة من الضرائب نقص أو زیادة) - (

  :ویتم حساب العناصر السالفة الذكر كما یلي
 تتمثل في مخصصات االهتالكات والمؤونات وخسائر القیمة: االهتالكات والمؤونات -
وتتمثل في التغیر في حساب الدولة الضرائب والرسوم القابلة للتحصیل من : التغیر في الضرائب -

 أطراف أخرى؛
ر في المخزونات وتتمثل في تغیر حسابات المخزونات والمنتوجات قید التنفیذ ناقص التغیر في التغی -

 حساب خسائر القیمة عن المخزونات والمنتوجات قید التنفیذ
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وتتمثل في التغیر في حساب الزبائن والحسابات الملحقة : التغیر في الزبائن والحسابات الملحقة بهم -
بات الملحقة وحساب الهیئات االجتماعیة والحسابات الملحقة بهم، ناقص وحساب المستخدمین والحسا

 التغیر في حساب خسائر القیمة عن حسابات الغیر
 ویتمثل في التغیر في الموردین والحسابات الملحقة: التغیر في الموردین والدیون األخرى -
تنازل ناقص القیمة المتبقیة نقص أو زیادة قیمة التنازل الصافیة من الضرائب وتتمثل في سعر ال -

للتثبیتات المتنازل علیها، فإذا كان فائض یطرح وأما إذا كان نقص فیضاف للحصول على تدفقات 
 .الخزینة المتأتیة من أنشطة االستغالل

یتم إعداد قائمة تدفقات الخزینة عن طریق إتباع المراحل : مراحل إعداد قائمة تدفقات الخزینة: ثانیا
  :1التالیة

تحدید التغیر في النقدیة عن طریق إیجاد الفرق بین رصید النقدیة أول المدة وآخر المدة باستخدام  -
 بیانات المیزانیة المقارنة؛

تحدید التدفق النقدي الصافي من األنشطة التشغیلیة عن طریق تحلیل حساب النتیجة الحالي وتحویل  -
ا یتطلب أیضا مقارنة المیزانیتین والبیانات النتیجة من أساس االستحقاق إلى األساس النقدي، كم

  .اإلضافیة
  قائمة تغیر األموال الخاصة: المطلب الرابع

تمثل قائمة تغیر األموال الخاصة حلقة الوصل بین المیزانیة وحساب النتیجة، ولكن تتعدد مصادر     
رات المختلفة وتعرف التغییرات في رؤوس األموال بحیث یتطلب األمر تخصیص قائمة مستقلة عن التغیی

وسوف نورد فیما یلي دراسة أهم  للعناصر المكونة لقائمة تغیر  هذه القائمة بقائمة تغیر األموال الخاصة
    .2األموال الخاصة

ألي عنصر من أصول ) المحاسبیة(وتتمثل في تعدیل القیمة الدفتریة : تغیر الطرق المحاسبیة -1
السنوي ألصل من األصول، وینبغي أن یدرج هذا التغییر عند  المؤسسة أو خصومها أو تعدیل االهتالك

  تحدید صافي الربح أو الخسارة خالل الفترة التي تؤثر علیها؛
یمكن أن تكتشف خالل الفترة الحالیة أخطاء وقعت خالل إعداد القوائم : تصحیح األخطاء الهامة -2

طاء نتیجة أخطاء حسابیة أو أخطاء في تطبیق المالیة لفترة واحدة أو لعدة فترات سابقة، وتحدث هذه األخ
الخ، ویدرج عادة التصحیح عند ...السیاسات المحاسبیة أو نتیجة لسوء تفسیر الحقائق أو نتیجة للغش 

  .تحدید صافي الربح أو الخسارة خالل الفترة الحالیة
  األرباح أو الخسائر غیر المدرجة؛ -3

                                                
  .183: ، ص، مرجع سبق ذكرهIFRSالمالي  لإلبالغالتحلیل المالي الحدیث طبقا للمعاییر الدولیة شعیب شنوف،  1
  .93 -92: ، ص صمرجع سبق ذكرهعبد المالك زین،  2
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  ئمة حساب النتیجة سواء كانت ربحا أو خسارة؛وهي النتیجة التي تظهر في قا: النتیجة -4
تتم توزیعات األرباح نقدا أو عینا، وفي كال الحالتین تؤثر هذه التوزیعات على  :الحصص المدفوعة -5

  إجمالي رأس المال؛
وهي عبارة عن استثمارات إضافیة یقدمها المالك أو المساهمین وتكون هذه الزیادة  :زیادة رأس المال -6

  نقدیة، عینیة، سداد المالك لبعض دیون المؤسسة مباشرة بدال عنها؛: عدة صورعلى شكل 
وهي عبارة عن توزیعات رأس المال المستثمر، ویتم التوزیع من رأس المال  :تخفیض رأس المال -7

  .المدفوع
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  مدخل إلى اإلفصاح المحاسبي: المبحث الثالث
لعقود األخیرة من بدایة الستینات بموضوع اإلفصاح، حیث أن هذا االهتمام لم لقد زاد االهتمام في ا    

یأت من فراغ وذلك باعتبار أن العدید من الجهات تعتمد بشكل كبیر في قراراتها على ما تنشره المؤسسات 
من معلومات، حیث ال تملك هذه الفئات سلطة الحصول على المعلومات التي تحتاجها من المؤسسة 

  .ة، وبذلك یصعب الوصول إلى مفهوم عام وموحد لإلفصاحمباشر 
  ماهیة اإلفصاح المحاسبي: المطلب األول

یمثل اإلفصاح المحاسبي احد األهداف الرئیسیة عند إعداد القوائم المالیة وذلك لتحقیق الفائدة     
أو غیر مباشرة ال والمنفعة لمستخدمي هذه التقاریر، فأصحاب المصلحة سواء كانت هذه األخیرة مباشرة 

یمكنهم التعرف على ما یدور في المؤسسة إال من خالل قوائمها المالیة ، لذا من الضروري أن تعد 
وتعرض هذه القوائم بالطریقة التي تكفل لهذه الجهات الحصول على المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ 

  .القرارات
إن اإلفصاح ولید االنفصال بین الملكیة واإلدارة، هذا الجذور التاریخیة لإلفصاح المحاسبي : الفرع األول

اإلنفصال الذي أوجد بعدا بین المساهمین المالكین للشركة وبین دفاتر وسجالت والحسابات المختلفة 
للشركة، ومع ظهور الثورة الصناعیة في منتصف القرن التاسع عشر حتى ظهرت شركات ضخمة تعرف 

الخ، ...ر من المساهمین متباینین في المستوي الثقافي واالقتصاديبشركات المساهمة یملكها عدد كبی
حیث یصعب علیهم تولي إدارة هذه الشركات بأنفسهم مما أدى إلى إیكال هذه المهام إلى أشخاص 

  .مهنیین، أي حدوث انفصال بین الملكیة واإلدارة
بلیة في هذه الشركات وتزامن هذا أیضا مع ظهور عدة أطراف جدیدة لها مصالح حالیة ومستق    

وهو ما طرح زیادة الطلب على المعلومات التي تساعدهم في ... كمساهمین مرتقبین، مقرضین، موردین
تقییم أداء الشركات ومدى النجاح في إدارة واستثمار األموال المتاحة وكذلك مراقبة اإلدارة وكفاءتها في 

لمحاسبیة إلى التركیز على دورها الجدید كنظام إدارة هذه األموال، وهو ما استوجب انتقال الوظیفة ا
للمعلومات غایته األساسیة توفیر المعلومات المناسبة والكافیة لصنع القرارات، ولكي تقوم المحاسبة 
بوظیفتها الجدیدة ارتقى شأن بعض مبادئ المحاسبة المتعارف علیها مثل مبدأ اإلفصاح والمالئمة 

ذلك على حساب مبادئ أخرى كمبدأ التحفظ والموضوعیة، التكلفة والمصداقیة والقابلیة للمقارنة و 
  .التاریخیة

كما صاحب هذا التطور انفتاح المحاسبة على نظریات حدیثة كالنظریة الحدیثة للمعلومات، وهي التي     
قدمت للمحاسبین كثیرا من المفاهیم واألدوات عززت من أهمیة ودور مبدأ اإلفصاح مثل مفهوم محتوى 

لومات للتقاریر والقوائم المالیة وقیاس تكلفة المعلومات، من جانب آخر كان لتزاید الدور االقتصادي المع
ألسواق المالیة العالمیة أثر مباشر على المحاسبة حیث فرض على المحاسبین إعطاء اهتمام أكبر خاصة 

ة وفرضیات السوق المالي للنظریات والمفاهیم التي تحكم مقومات وآلیات هذه األسواق من نظریة المحفظ
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الكفء، وهو ما أكد مرة أخرى أهمیة اإلفصاح عن المعلومات في القوائم والتقاریر المالیة بعد أن أصبحت 
  .هذه األخیرة مصدرا رئیسیا للمعلومات المالیة بالنسبة للمتعاملین والمساهمین الحالیین والمرتقبین

لمدخل المهني هو الذي عمل على صیاغته وتطویره كما كما أن تتبع تاریخ اإلفصاح یشیر إلى أن ا    
هو في الوقت الحاضر، هذا المدخل یمثل إصرار المنظمات المهنیة على إلزام إدارة الشركة على إتباع 
هذه المبادئ والمحافظة على حریة اإلدارة في المناورة على وضع الشركة من خالل قوائم وتقاریر مالیة 

ضافیة كي تلعب   .دورا في حمایة المساهم العادي من التضلیل أساسیة وإ
كما تجدر اإلشارة إلى أن عملیة االستثمار لم تعد مرتبطة بذلك المساهم البسیط الذي یمتلك قدرا من     

المال یرید استثماره من خالل شراء عدد من األسهم في هذه الشركات، بل أصبح إلى جانب ذلك إدارات 
موال ضخمة لهذه الشركات، كما أنه ومع بدایة التسعینات من القرن السابق لدى مؤسسات مالیة تستثمر أ

أوكلت هذه اإلدارات هذه المهام إلى اختصاصیین ومالیین سرعان ما تكتلوا وشكلوا تنظیما فیدرالیا خاصا 
ة بهم في الوالیات المتحدة األمریكیة، ووضعوا معاییر لمهنتهم وأصدروا مجلة خاصة بهم تحت عنوان مجل

، تهدف أساسا إلى تنمیة الوعي االستثماري لدى أعضائها كما تشكل أداة 1945المحللین المالیین في 
ضغط على إدارة الشركات لتوسیع اإلفصاح الذي تقدمه، بحیث یتمكن هؤالء المحللون المالیون من إبداء 

شأت في الوالیات المتحدة أرائهم في القرارات االستثماریة وتقدیمها إلى الهیئات االستثماریة، كما ن
األمریكیة خدمات أخرى یوفرها مستشاري االستثمار یعتمدون على محللین مالیین أو على خبرتهم 

وانطالقا مما سبق نالحظ تراجع دور المساهم العادي في .الشخصیة لتقدیم النصح للمساهمین العادیین
لقرار یمثل فیه المحللون المالیون اتخاذ قراره االستثماري الشخصي لیحل محله مالي من متخذي ا

ومستشارو االستثمار نسبة عالیة، وهو ما استوجب التخلي عن المفهوم التقلیدي للمستثمر الذي یعتمد 
على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي والتوجه نحو توسیع مفهوم اإلفصاح لیشمل معلومات أوسع عن 

  .مضمون تلك القوائم التقلیدیة
ث الشكل لم یعد التعبیر الرقمي الوارد في التقاریر المحاسبیة كافیا، بل صارت الحاجة تدعوا فمن حی    

عطائها مفهوما وصورة  إلى عرض وسائل أخرى أكثر وضوحا لتعزیز البیانات الواردة في التقاریر وإ
المالیة  أوضح، حیث أن الحاجة المتزایدة والمتنامیة لمضمون المعلومات ال یقف عند حدود القوائم

التقلیدیة، بل صارت الحاجة تدعوا إلى عرض حركة عناصر المركز المالي عن طریق قائمة التدفقات 
النقدیة، وكذا قائمة الموارد واالستخدامات واإلفصاح عن التغیر في المركز المالي، من جهة أخرى إن 

دد اكبر منهم طرح فكرة زیادة المنافسة بین الشركات للمحافظة على المستثمرین الحالیین وجذب ع
المنافسة بین الشركة والمتعاملین معها خاصة ما تم ترجمته في رجال العالقات العامة الذین ظهروا في 

  .الوالیات المتحدة األمریكیة، ویمثلون فئة متخصصة في نقل المعلومات كإسناد للقوائم والتقاریر المالیة
مطالب مجتمع مالي متمثال في هیئة مشرفة على تداول وهكذا نجد أن المدخل المهني قد عبر عن     

األوراق المالیة والمطالب القانونیة التي تحرص على حمایة ذلك المجتمع من التالعب والتضلیل وطلب 
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المزید من اإلفصاح لتلبیة حاجات فئات المجتمع المالي والذي نص على حد أدنى من اإلفصاح هذا 
اقیة من خالل تعزیز دور مراجعي الحسابات الذین یعززون مصداقیة األخیر الذي یجب أن یتمتع بمصد

  .القوائم والتقاریر المالیة ویصادقون على أنها أعدت وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة منها
، فإنه بعد أزمة الكساد الكبیر الذي حل في الوالیات  1929أما إذا ما ربطنا تطور اإلفصاح بأزمة     

والذي كان سببه قیام كثیر من شركات المساهمة بالتالعب باألرقام  1929یكیة في سنة المتحدة األمر 
المحاسبیة والمالیة المنشورة لقیم أصولها وممتلكاتها بغیة إجتذاب رؤوس األموال التي أدى إلى امتصاص 

  .مدخرات المستثمرین وتوجیهها إلى مشاریع غیر ناجحة بل وبعضها كان وهمیا
زاد األمر سوءا هو ضعف دور مدقق الحسابات وعدم وجود معاییر دقیقة للمراجعة حتى ولعل ما     

تساعد في اكتشاف هذه التالعبات، وهكذا تمكنت الشركات المتالعبة من إظهار قوائمها المالیة بصورة 
هذه غیر حقیقیة مما أدى إلى ارتفاع قیمة أسهم هذه الشركات بصورة جنونیة إلى أن تم اكتشاف حقیقة 

الشركات فهبطت قیم أسهمها هبوطا مروعا مما أدى إلى إفالس العدید من الشركات، الشيء الذي ألحق 
  .أضرارا كبیرة باالقتصاد األمریكي

إضافة  - وكان من آثار الكساد المالي الكبیر المساهمة في إنشاء هیئة األوراق المالیة التي تهدف     
اقبة تداول األوراق المالیة وهو ما أعطاها حق فرض قیود على إلى مر  -إلى تقدیم خدمات استثماریة

أصدر قانون یتعلق باإلفصاح حیث یطلب من الشركات  1933الشركات المتداولة أسهمها، وفي عام 
نشر معلومات مالیة بصفة دوریة من خالل تقاریر مالیة تقدمها لهیئات تداول األوراق المالیة لتصبح 

طالع علیها، وقد دعم هذا القانون دور المدقق الخارجي حیث أصبح یؤدي دور متاحة لجمیع من یرید اإل
كبیر في تحدید المعلومات التي تقوم الشركة بتزویدها للمساهمین، وفي نفس الوقت زادت المسؤولیة 
القانونیة الملقاة على عاتق هذا المدقق في حالة اكتشاف معلومات غیر صحیحة قام بالمصادقة علیها 

مجموعة من  1954بالتواطؤ أو اإلهمال، وقد أورد المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین عام سواء 
المعاییر الخاصة لتقریر محافظي الحسابات ولعل أهمها المعیار الثالث الذي یعتني بكافة المعلومات 

ظهار الواقع وهو ما یعرف باإلفصاح    .1وإ
ف مفهوم اإلفصاح أساسا إلى إرساء معنى المصطلح المراد یهد مفهوم اإلفصاح المحاسبي: الفرع الثاني

تعریفه لتكوین لغة دقیقة مشتركة تساعد على تبادل اآلراء وتطویر العلم، وبالرجوع إلى مؤلفات العدید من 
الكتاب والباحثین والمنظرین في مجال المحاسبة تم الوصول إلى عدة تعاریف سیتم عرضها ومناقشتها 

مجموعة من التعاریف الخاصة  ح المحاسبي، وفیما یليماهیة وجوهر اإلفصابهدف الوصول إلى 
  :باإلفصاح المحاسبي

                                                
على اإلفصاح وجودة التقاریر  )IFRS/ IAS(اثر تطبیق معاییر المحاسبة واإلبالغ المالي الدولیة محمد الهادي ضیف اهللا،  1

  .98، 97: ، ص ص2014محاسبة وتدقیق، جامعة البلیدة، الجزائر، : ، أطروحة دكتوراه في العلوم التجاریة، تخصصالمالیة
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اإلفصاح هو بث المعارف أو نقل المعلومات من مصدر إنتاجها إلى مستقر اإلستفادة  :01عرف ت -
  .1منها أو استخدامها، فاإلفصاح هو نقل هادف للمعلومات ممن یعلمها لمن ال یعلمها

اإلفصاح هو إظهار كل المعلومات التي قد تؤثر في موقف متخذ القرار المتعلق بالوحدة  :02تعریف  -
المحاسبیة، وهذا یعني أن تظهر المعلومات في القوائم والتقاریر المالیة بلغة مفهومة للقارئ دون لبس أو 

  .2تضلیل
لومات الالزمة إلعطاء اإلفصاح المحاسبي هو شمول التقاریر المالیة على جمیع المع :03تعریف  -

  . 3مستخدم هذه التقاریر صورة واضحة وصحیحة عن الوحدة المحاسبیة
اإلفصاح المحاسبي هو تقدیم المعلومات والبیانات إلى المستخدمین بشكل مضمون  :04تعریف  -

ي وصحیح ومالئم لمساعدتهم في اتخاذ القرارات، لذلك فهو یشتمل المستخدمین الداخلیین والخارجیین ف
  .4آن واحد

ونالحظ أن التعاریف السابقة ركزت على ضرورة إظهار المعلومات بشكل یعكس حقیقة وضع     
المؤسسة دون تضلیل، بحیث یستطیع مستخدم هذه المعلومات االعتماد علیها في اتخاذ القرار السلیم، إال 

  .یهاأنها اختلفت فیما بینها حول كمیة ومقدار المعلومات المقدمة إلى مستخدم
ولم توضح التعاریف طبیعة مستخدمي المعلومات، فالمستفیدین من القوائم المالیة على اختالف     

مستواهم الثقافي واالقتصادي والمحاسبي یتمیزون بتفاوت قدراتهم في معالجة هذه المعلومات، لذلك كان 
  .البد من التمییز بین المستخدمین

طراف المختلفة فیما یتعلق بشكل ومضمون القوائم المالیة إلى ویؤدي عدم تجانس وتطابق مصالح األ    
اختالف الزاویة التي ینظرون من خاللها لهذه القوائم، فإدارة المؤسسة كطرف مسؤول عن إعداد البیانات 
تنظر إلى اإلفصاح من زاویة قد ال تتطابق مع نظرة مدققي الحسابات، وینظر المستثمرون إلى اإلفصاح 

زاویة تختلف عن تلك التي تنظر من خالل جهات الرقابة واإلشراف، وبالنهایة ینظر كل المحاسبي من 
  .طرف یطالب باإلفصاح بحیث یحقق هدفه ومصلحته

وطبیعة هذا االختالف بین المصالح هو اختالف في حاجتهم من المعلومات، وقدرتهم على تفسیرها     
  .بشكل سلیم وفهمها على أساس تفاوت مستویاتهم

عرض للقوائم المالیة بكل : اإلفصاح بأنه) AAA( جمعیة المحاسبین األمریكیةعرفت  :05تعریف  -
وضوح طبقا للمبادئ المحاسبیة المقبولة عموما ویتعلق ذلك بشكل وتصنیف المعلومات الواردة في القوائم 

                                                
  .245: ، ص1991، الدار الجامعیة، بیروت، أصول القیاس واالتصال المحاسبيالصبان محمد سمیر،  1
  .371: ، ص1996، دار حنین، عمان، األردن، - مشاكل القیاس واإلفصاح المحاسبي - المحاسبة المتوسطة ولید ناجي الحیالي، 2
  .322: ، صمرجع سبق ذكره ،عباس مهدي الشیرازي 3
: ، ص2001، 1الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط، محاسبيتطور الفكر الرضوان حلوة حنان،  4

211.  
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وضعیة الشركة مستقبال والتقاریر المالیة ومعاني المصطلحات الواردة بها حیث تكون أكثر مالئمة للتنبؤ ب
  .1وذلك التخاذ القرار االستثماري المالئم

ویعد هذا التعریف أكثر التعاریف التي تلقى قبوال لدى المختصین، لكونه یظهر اإلفصاح في عرض     
البیانات بشكل واضح كما یتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما من جهة ومن جهة أخرى یظهر 

  .صاح في توفیر المعلومة الالزمة التخاذ القرار المالئمهذا التعریف اإلف
وبالرغم من وجود اختالف حول معنى محدد لإلفصاح في التقاریر المالیة، إال أنه هناك اتفاق حول     

ضرورة اإلفصاح باعتباره أداة المحاسبة لتوصیل المعلومات لمستخدمیها، حیث أنه یعني ضرورة احتواء 
المالیة على جمیع المعلومات المعدة وفقا لمبادئ المحاسبة التي تعمل على تخفیض حالة القوائم والتقاریر 

عدم التأكد ومن ثم اتخاذ قرار سلیم غیر مضلل، ألن إخفاء أو تضلیل بعض المعلومات قد یؤدي إلى 
  .اتخاذ قرار مغایر لألول

 في اإلفصاح یتناول ما نهافم لإلفصاح التعاریف منومن خالل ماسبق نستنتج أن هناك الكثیر     
 المستفیدین من وغیرهم الدائنین من للمستثمرین المهمة للمعلومات عرض كونه حیث من المالیة التقاریر
  . التزاماتها على سداد وقدرتها المستقبل في أرباح تحقیق على المؤسسة بالتنبؤ بقدرة تسمح
 نشر خالل من لدى المستفیدین التأكد عدم حالة وتخفیض اإلفصاح درجة بین یربط من هناك أن كما    
 اتخاذ على تساعد أخرى معلومات أو كمیة سواء كانت معلومات بالمؤسسة عالقة لها التي المعلومات كل

  االقتصادیة والمالیة األحداث عن عدم التأكد حالة وتخفض القرارات
  األنواع، األهمیة واألهداف : اإلفصاح المحاسبي: المطلب الثاني

یعد اإلفصاح المحاسبي أهم الموضوعات المثیرة للجدل في أنواع اإلفصاح المحاسبي : رع األولالف
الوسط المهني سواء بین المحاسبین أنفسهم أو بینهم وبین إدارة المؤسسة ومراجعي الحسابات من جهة 

بل غالبا ما ترد وبین مستخدمي القوائم المالیة من جهة أخرى، ونادرا ما ترد كلمة اإلفصاح بشكل مستقل 
  : 2مرتبطة بألفاظ أخرى، ویمكن القول أن أنواع اإلفصاح المحاسبي هي

ویعتبر من أكثر المعلومات استخداما وهو یشیر إلى الحد األدنى من المعلومات  اإلفصاح الكافي: أوال
األدنى من  الذي یلزم عنه كي تكون القوائم المالیة غیر مظللة، أي یتضمن هذا النوع اإلفصاح عن الحد

  . المعلومات المالیة المطلوبة من قبل مستخدمي القوائم المالیة

                                                
، دوریة أدوار المحاسبین ومراقبي الحسابات في )الجذور،الحصاد، المستقبل(معاییر المحاسبة الدولیة،حسین مصطفى الهاللي،  1

  .07: ، ص2006قرارات اإلدارة، الشارقة، 
، نشرة المجمع العربي الفجوة بین اإلفصاح في المحاسبة واإلفصاح في التدقیق في ظل القواعد المحاسبیة، اهللا حسنإیناس عبد  2

  .30 -23: ، ص ص2002للمحاسبین القانونیین، أیار
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یعنى بتوفیر رعایة متوازنة الحتیاجات كافة األطراف المعنیة، وهو ینطوي على اإلفصاح العادل : ثانیا
ام هدف أخالقي یستلزم المعاملة المتوازنة والمتساویة بین مستخدمي المعومات المالیة من خالل االهتم

  .المتوازن باحتیاجات جمیع األطراف المعنیة
یتمثل في عرض كافة المعلومات المالئمة التي تؤثر بشكل أو بآخر في سلوك اإلفصاح الشامل : ثالثا

مستخدمي القوائم المالیة بدقة حتى تضمن عدم إخفاء أي معلومة جوهریة قد تؤثر على مصالح المستثمر 
ح الشامل ال یقصد به عرض كافة المعلومات دون تمییز، فاإلفراط في العادي، ویجب التنبیه أن اإلفصا

المعلومات المعروضة أمر غیر مستحب نظرا لعرض تفاصیل غیر مهمة مما یؤدي إلى إخفاء معلومات 
  .هامة وتجعل القوائم المالیة صعبة الفهم والتفسیر، باإلضافة إلى تحمل التكالیف إضافیة بدون مبرر

ویتم اإلفصاح هنا وفقا لما نصت علیه القوانین المختصة وذلك قد یكون على اإللزامي اإلفصاح : رابعا
  .حساب معلومات أخرى ربما تكون مهمة، إال أن القوانین المختصة لم تول االهتمام الكافي إلظهارها

ة هو التحول نحو المطالبة باإلفصاح عن المعلومات المالئم) اإلعالمي(اإلفصاح التثقیفي : خامسا
التخاذ القرارات مثل اإلفصاح عن التنبؤات المالیة من خالل الفصل بین العناصر العادیة وغیر العادیة 

  .في القوائم المالیة، اإلفصاح عن اإلنفاق الرأسمالي الحالي والمخطط ومصادر تمویله
الیة وظروف وهو اإلفصاح الذي یالءم حاجة مستخدمي القوائم والتقاریر الماإلفصاح المالئم : سادسا

الشركة وطبیعة نشاطها حیث لیس من المهم فقط اإلفصاح عن المعلومات بل األهم من ذلك أن تكون 
  .ذات قیمة ومنفعة لمستخدمیها، وتتناسب مع نشاط الشركة وظروفها الداخلیة

غیر  ویعني أن التقاریر المالیة یجب أن یتم اإلفصاح فیها عن كل ما یجعلها: اإلفصاح الوقائي: سابعا
مضللة ألصحاب الشأن، ویهدف اإلفصاح الوقائي إلى حمایة المجتمع المالي وبصفة خاصة المستثمر 

 .العادي الذي له قدرة محدودة على استخدام المعلومات المالیة
یعني أن القوائم المالیة المنشورة واإلیضاحات المتممة لها یتعین أن تتضمن أي و  اإلفصاح الكامل: ثامنا

قتصادیة تعتبر جوهریة بشكل كافي، وبهدف تحسین وضوح وجودة وكمیة المعلومات معلومات إ
  .اإلقتصادیة المفصح عنها فهو یزید من مالئمة ومصداقیة المعلومات المالیة

  :1یعتبر اإلفصاح الكامل هاما لعدید من األسباب التالیةأهمیة اإلفصاح المحاسبي : الفرع الثاني
فإن اإلجراءات المحاسبیة البدیلة  GAAPمقبولة والتعارف علیها عموما في ظل مبادئ المحاسبة ال -

على سبیل المثال طرق اإلهتالك، طرق المخزون وطرق اإلعتراف باإلیراد یتم إستخدامها في ظل ظروف 
  مختلفة؛

  

                                                
  .103، 102: ، ص ص مرجع سبق ذكرهمحمد الهادي ضیف اهللا،  1
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ة في إجراءات المحاسبة والتقریر بنحو یؤثر على إمكانی إن المؤسسة أحیانا ما تقوم بإحداث تغیرات -
  مقارنة القوائم المالیة؛

إن اإلفصاح الكامل یسهل من تفعیل سوق رأس المال الكفء عن طریق توفیر معلومات إضافیة عن  -
البنود المتضمنة في القوائم المالیة األساسیة، تلك المعلومات اإلضافیة قد تكون مفیدة في اتخاذ قرارات 

  .اإلستثمار
مل یتفق مع اإلفصاح الوقائي ألنهما یفصحان عن البیانات نستخلص مما سبق، أن اإلفصاح الشا    

المطلوبة لجعلها غیر مضللة للمستثمرین الخارجین، ولكن بالنسبة لإلفصاح التثقیفي فمن شأنه الحد من 
اللجوء إلى المصادر الداخلیة للحصول على المعلومات اإلضافیة بطرق غیر رسمیة یترتب علیها مكاسب 

  .اب أخرىلبعض الفئات على حس
أما بالنسبة لإلفصاح الكافي فإن التعریف یتضمن الحد األدنى من المعلومات الواجب إظهارها ولكن     

  .یختلف الحد األدنى من شخص إلى آخر تبعا للثقافة والخبرة التي یتمتع بها
 منها القدر نفس وصول تضمن بطریقة المعلومات عن باإلفصاح فیتمثل العادل وبالنسبة لإلفصاح    
 سهلة مصطلحات أو أسلوب استخدام خالل من معینة جهة إلى التحیز دون المعنیة األطراف كافة إلى

  .أخالقي هدف وهو المستفیدة الجهات قبل من الفهم
 إظهار معه یعني المتوفر مما المحاسبیة المعلومات كافة عرض ضرورة إلى الكامل اإلفصاح ویشیر    

 إغراق یعني ومما المالیة القوائم سلوك مستخدمي في بآخر أو بشكل تؤثر التي كبیرة بكمیات معلومات
  .إلیها بحاجة یكونوا قد ال بمعلومات المحاسبیة القوائم مستخدمي

 یكون على قد وذلك والتشریعات المختصة القوانین علیه نصت لما وفقا اإللزامي اإلفصاح ویكون    
  .إلظهارها الكافي تولها االهتمام لم المختصة القوانین نأ إال مهمة تكون ربما أخرى معلومات حساب

 باستخدام درایة محدودة له الذي العادي بالمستثمر یهتم اإلفصاح في التقلیدي االتجاه أن ویالحظ    
 المعرفة محدود للمستثمر مفهومة بحیث تكون المنشورة المعلومات تبسیط بضرورة فیقضي المالیة التقاریر

 كبیرة درجة تعكس التي المعلومات تقدیم عن والبعد تتصف بالموضوعیة التي المعلومات ىعل التركیز مع
  .المعلومات لهذه للمستخدم حمایة كله وفي ذلك التأكد عدم من

 هذا ظل وفي التخاذ القرارات المالئمة المعلومات تقدیم إلى فیهدف اإلفصاح في المعاصر االتجاه أما    
ا دیع لم اإلفصاح نطاق فإن  والتي الموضوعیة من قدر بأكبر تتمتع المعلومات المالیة تقدیم على قاصرً

 إلى تحتاج التي المالئمة المعلومات لیشمل اإلفصاح نطاق بل یتسع العادي المستفید قدرات مع تتناسب
     .واستخدامها فهمها في والخبرة من الدرایة كبیرة درجة

                                                
 قیام المؤسسة بتغییر في محاسبة المخزون كتغییر طریقة الوارد (اسبیة مثال ذلك هو التغییر في السیاسات المح تغیراتال :ـالمقصود ب

 ) LIFOإلى طریقة الوارد آخرا صادر أوال  FIFOأوال صادر أوال 
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 من المزایا للمستفیدین من كثیر یحقق نسبي محاسبي ومكمفه اإلفصاح أن إلى ذلك من نستخلص    
 إلى یهدف كما المهمة االقتصادیة بالمعلومات القرارات متخذي إعالم ذلك ویقتضي ، المالیة المعلومات

  وفعالیة  بكفاءة الموارد من استخدام واالستفادة القرارات اتخاذ عملیة ترشید
د من العوامل التي تؤثر في درجة اإلفصاح بالتقاریر المالیة إال أن اإلفصاح على أهمیته یتأثر بعد    

  .كما أن هناك بعض التكالیف المرتبطة باإلفصاح
  :1یهدف اإلفصاح المحاسبي إلى ما یليأهداف اإلفصاح المحاسبي : الفرع الثالث

ة في القوائم وصف البنود المعترف بها، وتوفیر قیاسات مالئمة لهذه البنود عدا تلك القیاسات المندرج -
 المالیة كتحدید القیمة العادلة المقدمة لألدوات المالیة من خارج القائمة المالیة؛

وصف البنود الغیر المعترف بها، وتوفیر قیاسات مناسبة لها، كوصف الضمانات المباشرة وغیر  -
 المباشرة للدیون المباشرة لآلخرین؛

لتقییم مخاطر واحتماالت كل من البنود المعترف وغیر  توفیر معلومات لمساعدة المستثمرین والدائنین -
 المعترف بها، كتوضیح سیاسة المؤسسة فیما یتعلق بالرهن؛

توفیر معلومات مهمة تسمح لمستخدمي القوائم المالیة بالمقارنة ضمن السنة الواحدة وبین السنوات  -
 السابقة؛

 لیة؛توفیر معلومات عن التدفقات النقدیة الحالیة والمستقب -
  مساعدة المستثمرین في تقدیر العائد عن االستثمار ، كتحدید نسبة توزیعات األسهم؛ -
  .اإلفصاح المحاسبي یهدف إلى إزالة الغموض وتجنب التضلیل في عرض المعلومات المحاسبیة -

  الركائز األساسیة لإلفصاح المحاسبي والعوامل المؤثرة فیه: المطلب الثالث
بي في القوائم المالیة لیس عملیة عشوائیة بل یحوي مجموعة من المقومات التي اإلفصاح المحاس    

یجب أن یرتكز علیها، كما أن هناك العدید من العوامل المؤثرة فیه، باإلضافة إلى وجود جملة من 
  المعوقات تحد من االلتزام باإلفصاح المحاسبي

  : 2التالیة المحاسبي على المقومات اإلفصاح یرتكز الركائز األساسیة لإلفصاح المحاسبي: الفرع األول
إن تحدید الفئة المستخدمة للمعلومات المحاسبیة تسمح : المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبیة -1

بمعرفة الخصائص الواجب توفرها في تلك المعلومات سواء من حیث المحتوى أو من حیث شكل وطریقة 
مالیة في ظل فرضیة وجود مستویات مختلفة الكفاءة في تفسیر العرض، وبالتالي ینبغي إعداد تقاریر 

هویة المستخدم لهذه المعلومات، والمتمثلة في مجموعة الفئات  AICPAالمعلومات المحاسبیة، لهذا حدد 
                                                

  .403: ، ص2009، عمان، األردن، ، دار الیازوري للنشر والتوزیع، تعریب ریاض عبد اهللانظریة المحاسبةأحمد بلقاوي،  1
ییم مستوى اإلفصاح الفعلي في القوائم المالیة المنشورة للشركات المساهمة العامة األردنیة في ضوء قواعد تقمحمد مطر،  2

ص  ،1993 ،02: ، العدد20 :العلوم اإلنسانیة، المجلد ، مجلة دراساتاإلفصاح المنصوص علیها في أصول المحاسبة الدولیة
  .127 -120: ص
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التي یحتمل استخدامها للتقاریر المالیة مع التركیز على فئات المالك الحالیین والمالك المحتملین 
ني موقفه هذا على مفهوم التقریر المالي متعدد األغراض، بحیث یلي احتیاجات جمیع والدائنین، وقد ب

  .المستخدمین
ینبغي ربط الغرض الذي تستخدم فیه  :تحدید األغراض التي تستخدم فیها المعلومات المحاسبیة -2

الممكن  المعلومات المحاسبیة بخاصیة مالئمتها، بحیث تعد معلومة مالئمة لمستخدم ما إذا كان من
  .االستفادة منها في غرض معین

تتمثل المعلومات المحاسبیة : تحدید طبیعة ونوع المعلومات المحاسبیة التي یجب اإلفصاح عنها -3
التي یتم اإلفصاح عنها فیما یتم تضمینه من معلومات في القوائم المالیة، والمالحظات والمالحق، ومن 

صاح المحاسبي نجد مفهوم األهمیة النسبیة ومفهوم التكلفة المفاهیم التي تشكل قیدا على نطاق اإلف
التاریخیة ومفهوم الحیطة والحذر، فإتباع مبدأ التكلفة التاریخیة في فترات یسودها التضخم االقتصادي 
یجعل مصداقیة المعلومات التي تعرض في القوائم المالیة عرضة للتساؤل والشك، كما أن مفهوم األهمیة 

ي إلى دمج بنود قد تكون مهمة من وجهة نظر مستخدمیها، باإلضافة إلى انه قد ینشأ النسبیة قد یؤد
تفاوت ملحوظ واختالف في تقدیرات المحاسبین لدى تطبیقهم لمفهوم الحیطة والحذر، إذ یترتب عنها آثار 

جم عنه متفاوتة على المعلومات التي یتم اإلفصاح عنها، لذا فعدم وجود أساس لتعریف هذه المفاهیم ین
سواء كانت (تفاوت ملحوظ في تطبیقتها من قبل المحاسبین، فتترتب علیه آثار متفاوتة على المعلومات 

، التي یتم اإلفصاح عنها، وبالتالي فانه من الضروري ترجیح خاصیة المالئمة على )كمیة أو غیر كمیة
  .صاح المحاسبيحساب الخواص األخرى، باعتبارها معیار رئیسي یتمحور حولها مفهوم اإلف

إن الهدف األساسي من اإلفصاح المحاسبي هو تزوید  :تحدید أسالیب وطرق اإلفصاح المحاسبي -4
األطراف ذات العالقة بالبیانات والمعلومات المالیة المتعلقة بنتیجة أعمال الوحدة االقتصادیة ومركزها 

وقت المناسب، وتقدم هذه البیانات عبر المالي، والتي بدورها تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب وفي ال
القنوات األساسیة لإلفصاح والمتمثلة في القوائم المالیة األربعة، ویتطلب اإلفصاح المناسب أن یتم عرض 
المعلومات فیها بطرق یسهل فهمها، بحیث یتم ترتیب بنود هذه القوائم بشكل یسهل ویساعد على الفهم 

 .بالتركیز على األمور الجوهریة
وباإلضافة إلى ما تحتویه القوائم المالیة األساسیة، فانه یمكن إعداد ونشر بعض القوائم اإلضافیة     

  .األخرى وكذلك الجداول اإلحصائیة التي تقدم معلومات إضافیة عن نشاط الوحدة االقتصادیة
عرض  ومن المهم جدا وبصدد توفیر اإلفصاح المناسب أن یراعي معدو القوائم المالیة عدم    

المعلومات في مكان یصعب الوصول إلیه أي عدم دفن المعلومة المهمة، أي یجب أن یتم اإلفصاح عن 
المعلومات ذات اآلثار المهمة على قرارات المستخدم المستهدف في صلب القوائم المالیة، كما یتطلب 

أماكن متعددة في األمر في بعض األحیان اإلفصاح عن المعلومة الواحدة نفسها إذا كانت مهمة في 
  .البیانات المالیة
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یجب أن یتوفر التوقیت المالئم في إعداد وعرض وتقدیم المعلومات : توقیت اإلفصاح عن المعلومات -5
لمستخدمیها، بمعنى أن المنفعة التي یحققها متخذ القرار ترتبط بمدى حصوله على المعلومات المالئمة 

في البیان رقم ) APB(، ولقد شدد مجلس المبادئ المحاسبیة في الوقت المناسب مع مراعاة عامل الدقة 
على أهمیة عنصر التوقیت في اإلفصاح، كما تجدر اإلشارة إلى أن  1997الصادر في سنة ) 04(

 .اإلفصاح االلكتروني یساعد على نشر المعلومات في التوقیت المناسب مع سهولة الوصول إلیها
ة یوجد العدید من العوامل التي تؤثر على درجإلفصاح المحاسبي ا فيالعوامل المؤثرة : لفرع الثانيا

عوامل بیئیة تتعلق بالمجتمع الذي تعد فیه التقاریر : یمكن تقسیمها إلىاإلفصاح في التقاریر المالیة و 
المالیة وأخرى تتعلق بالمعلومات المالیة التي یتعین اإلفصاح عنها، وهناك عوامل تتعلق بالمؤسسة ذاتها 

  :1ذلك فیما یلي ویتضح
تختلف التقاریر المالیة من دولة ألخرى ألسباب اقتصادیة و اجتماعیة و سیاسیة،  عوامل بیئیة: أوال

وعوامل أخرى ناتجة من حاجة المستفیدین إلى مزید من المعلومات اإلضافیة عن التغیرات البیئیة وأثرها 
بعضها وتحدید المسؤولیة االجتماعیة لكل  على المؤسسة، بغرض المقارنة بین المؤسسات االقتصادیة مع

  .منها
ویبدو ذلك من المقارنة بین التقاریر المالیة التي تعد في كل من انجلترا والوالیات المتحدة األمریكیة     

في انجلترا التقاریر التي یجب إعدادها وطرق عرض المعلومات المالیة في  حیث یحدد قانون المؤسسات
عالقة بین هذه المعلومات والمعلومات األخرى الواردة بتقریر اإلدارة، وأشار قانون القوائم المالیة وال

  .االنجلیزي أیضا إلى ضرورة توزیع هذه التقاریر على المساهمین لمناقشتها قبل إقرارها المؤسسات
ترد  بینما ال یوجد في الوالیات المتحدة األمریكیة قانون للشركات یحدد المعلومات التي یجب أن    

نما تعد في ضوء المبادئ المحاسبیة المقبولة، وهي تحوي غالبا تقریر مجلس اإلدارة  بالتقاریر المالیة وإ
وقائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفق النقدي باإلضافة إلى بعض المعلومات اإلحصائیة 

 لومات الواردة بها في كل من انجلترا وقد یرجع أسباب هذا االختالف بین التقاریر المالیة والمع .األخرى
وأمریكا إلى السلطة التي تشرف وتراقب على هذه المؤسسات ومدى حاجة المستفیدین أو من یمثلهم من 
المعلومات المالیة، حیث یهتم المستثمر في أمریكا أساسا برقم صافي الدخل بینما یهتم المستثمر في 

  .ة المؤسسة على سداد التزاماته في المستقبلانجلترا بقیمة المبالغ الموزعة ومدى قدر 
تتأثر درجة اإلفصاح في التقاریر المالیة بالمعلومات المالیة التي عوامل تتعلق بالمعلومات المالیة : ثانیا

یتم اإلفصاح عنها ومدى توافر عدد من الصفات للحكم على كفاءتها، وأهمها أن تكون المعلومات مالئمة 
باتخاذها أغلب المستفیدین منها وأن تكون هناك ثقة في هذه المعلومات المالیة عند للقرارات التي سیقوم 

                                                
  .105، 104: ، ص صرهمرجع سبق ذكمحمد الهادي ضیف اهللا،  1
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االستفادة منها باإلضافة إلى قابلیتها للتحقق والمقارنة، وفي هذا الصدد أشارت لجنة معاییر المحاسبة 
 .منهاالمالیة إلى أن المعلومات الواردة بالتقاریر المالیة تتوقف منفعتها على مدى االستفادة 

هذه المجموعة من العوامل ترتبط بالمؤسسة مثل حجم المؤسسة، عدد  عوامل تتعلق بالمؤسسة: ثالثا
المساهمین، صافي الربح إلى غیر ذلك من العوامل، وقد تؤثر على درجة اإلفصاح في ظل فروض 

  :معینة ویبدو ذلك فیما یلي
لمحاسبیة واستخراجها بشكل دقیق یحتاج إعداد المعلومات ا )مجموع األصول(حجم المؤسسة  -1

وبتوقیت مناسب ومالئم للمستفیدین منها إلى تكالیف مباشرة ناتجة عن إعداد القوائم والتقاریر المالیة، 
للمؤسسات المنافسة األخرى وناتجة وتكالیف غیر مباشرة ناتجة عن كشف جمیع المعلومات عن المؤسسة 

  .عن عدم وضوح المعلومات للمستثمرین
ودرجة اإلفصاح في التقاریر المالیة في عدد  قد تبین وجود عالقة موجبة بین حجم أصول المؤسسةو     

من الدراسات المیدانیة قد یرجع ذلك إلى أن تكلفة المعلومات تكون غیر ملموسة في المؤسسات الكبیرة 
  .الحجم إذا ما قورنت بالمؤسسات الصغیرة الحجم

ة موجبة أیضا بین عدد المساهمین ودرجة اإلفصاح على أساس وتبین وجود عالق عدد المساهمین -2
أن زیادة عدد المساهمین تؤدي إلى المزید من المعلومات التي یتعین اإلفصاح عنها من جانب المساهمین 

  .أو من ینوب عنهم من المحللین المالیین أو سماسرة األوراق المالیة
ون لهذا العامل أثر مباشر على زیادة درجة اإلفصاح وقد یك تسجیل المؤسسة بسوق األوراق المالیة -3

حیث تقوم المؤسسات المسجلة بسوق األوراق المالیة التي یتم التعامل فیها باألسهم أو السندات التي 
تصدرها بملء عدد من النماذج واإلیضاحات عن أهداف المؤسسة ونشاطها، ونتائج أعمالها وبهذا تكون 

  .ة اإلفصاح في التقاریر المالیةتحت ضغط لزیادة وتحسین درج
یؤثر المراجع الخارجي الذي یقوم بفحص حسابات المؤسسة على درجة  المراجعین الخارجیین -4

اإلفصاح من خالل ما یلتزم به من مبادئ و مفاهیم محاسبیة مقبولة أو قواعد مهنیة یفرضها دستور 
 .المهنة التي ینتمي إلیها

مدیونیة على درجة اإلفصاح من خالل قیام المؤسسة باإلفصاح عن یؤثر حجم الحجم المدیونیة  -5
تفاصیل إلتزاماتها وتواریخ إستحقاقها والضمانات المترتبة على مدیونتها، إضافة إلى أن دائني المؤسسة 
یرغبون في الحصول على معلومات مفصلة حول وضع المؤسسة من حیث األداء المالي والتدفقات 

ها ومقدرتها على السداد، األمر الذي ینعكس بالمزید من اإلفصاح عن المعلومات في النقدیة لتقییم ربحیت
  .التقاریر المالیة

یكون عمر المؤسسة عامال مؤثرا في تحسین درجة اإلفصاح عن المعلومات بافتراض  عمر المؤسسة -6
حدیثة أن المؤسسات األقدم من حیث التأسیس تتجه لإلفصاح عن معلومات أكثر من المؤسسات 

 :التأسیس وقد یعود ذلك لعدة أسباب منها
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  تساعد خبرتها التشغیلیة السابقة في عملیة اإلبالغ المالي على التنبؤ باألداء المستقبلي؛ -
قابلیة أسهمها للتداول في السوق بشكل أكبر لطول مدة وجودها في الصناعة مما یترتب علیه تفهم  -

 .دمي التقاریر المالیةالتي یرغب فیها مستخ متطلبات اإلفصاح
یمكن قیاس ربحیة المؤسسة من خالل طرق عدیدة تتضمن هامش الربح ومعدالت ربحیة المؤسسة  -7

منها على الرأي القائل بأن المؤسسات األكثر  العائد وتبنى العالقة بین ربحیة المؤسسة ودرجة اإلفصاح
ل أكبر من المؤسسات األقل ربحیة، وذلك ربحیة تتجه لإلفصاح عن المعلومات في تقاریرها السنویة بشك

  .لتبریر المكافآت والمزایا التي تحصل علیها اإلدارة
ت إلى التوسع في ویمكن القول بأن المؤسسات األقل ربحیة أو الخاسرة قد تمیل في بعض الحاال    

ي لدى هر إیجابتبریر إنخفاض ربحیتها أو الخسائر التي تكبدتها، وبالتالي الظهور بمظ أجلاإلفصاح من 
هذا وتوجد عوامل أخرى قد تؤثر على درجة اإلفصاح، أهمها رغبة إدارة ، مستخدمي التقاریر المالیة

المؤسسة في اإلفصاح عن المعلومات ومتطلبات أجهزة اإلشراف والرقابة على بعض القطاعات كالرقابة 
س األجنبي في رأس مال الشركات المفروضة من البنك المركزي على البنوك التجاریة، وكذلك مساهمة رأ

  .المحلیة
تحاول الجهات المهنیة التي تهتم بوضع  وأسبابه أهمیتهالتوسع في اإلفصاح مفهومه، :  المطلب الرابع

معاییر اإلفصاح أن تضع إطارًا أو حدودًا للتوسع في اإلفصاح وذلك لضمان تقدیم المعلومات الالزمة 
المعلومات غیر الضروریة، وكذلك الحد من اإلفصاح المنخفض  والمالئمة واإلبتعاد عن اإلفصاح عن

حتیاجات مستخدمي التقاریر المالیة، فزیادة اإلفصاح على أكثر من حدوده أمر  الذي ال یلبي متطلبات وإ
غیر مرغوب وقد تفقد المعلومات مالئمتها وموثوقیتها كما تفقد المعلومات خاصیة األهمیة النسبیة، وتؤدي 

التكلفة في الوقت الذي من الضروري التركیز على مفهوم اقتصادیات المعلومات، أما اإلفصاح إلى زیادة 
المنخفض عن حدوده فیعتبر إفصاح غیر عادل ألنه یحرم المستخدمین الخارجیین من معلومات قد 

لعدالة یحصل علیها غیرهم بطرق خاصة مما یؤثر على حیاد معدي القوائم والتقاریر المالیة ومن ثم عدم ا
في العرض وتقدیم المعلومات، لذا فمن الضروري الموازنة بین متطلبات التوسع في اإلفصاح بهدف 
الوصول إلى إفصاح كافي وعادل وشامل وكامل یخدم الجمیع من ذوي االحتیاجات المشتركة من داخل 

  .ةوخارج المؤسسة مما یوفر العدالة والحیاد والثقة في عرض وتقدیم التقاریر المالی
  مفهوم التوسع في اإلفصاح: الفرع األول

الزیادة في عرض المعلومات ذات القیمة داخل القوائم المالیة  هوالتوسع في اإلفصاح  :01تعریف -  
  .1المقدمة لإلستخدام العام مع مراعاة الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة

                                                
، دراسة إختباریة ألثر إختالف الحجم وطبیعة النشاط على متطلبات اإلتجاهات المعاصرة للتوسع في اإلفصاح مراد ممدوح هاشم، 1

  .41: ، ص1997، 01، العدد 19 جامعة الزقازیق، مجلة البحوث التجاریة، المجلد
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الیة طبقا لجمیع السیاسات المحاسبیة عرض نتائج القوائم الم التوسع في االفصاح هو: 02تعریف  -
  .المتاحة، واإلفصاح عن معلومات غیر مالیة ومعلومات وصفیة وأخرى تقدیریة بجانب األحداث التاریخیة

امتداد لفرض كفاءة السوق وأن المعلومات التي یتم التوسع في  التوسع في االفصاح هو: 03تعریف  -
  .1األوراق المالیةاإلفصاح عنها تنعكس بالضرورة على أسعار 

اإلفصاح عن معلومات كمیة ونوعیة وثیقة الصلة بالتقاریر المالیة السنویة من واقع هو  :04تعریف  -
معاییر محاسبیة جیدة ومنهج إفصاح كافي بحیث یسمح التوسع في اإلفصاح الوفاء بجمیع إحتیاجات 

  .2مستخدمي التقاریر المالیة
  :ة مایليونستنتج من خالل التعریفات السابق

  إن التوسع في اإلفصاح ال یعني اإلفراط في عرض الكم الهائل المعلومات؛ -
  یزید التوسع في اإلفصاح من كفاءة أداء السوق المالي؛ -
  .إن التوسع في اإلفصاح جاء إستجابة للتطور في بیئة العمل الخارجیة وعولمة األسواق المالیة -

عداد ونشر معلومات أكثر تفصیًال عن أداء المؤسسة، ویمكن تعریف التوسع في اإلفصاح بأنه إ
وتكون هذه المعلومات مرتبطة بخاصیة المالئمة بالنسبة لنماذج إتخاذ القرارات لمستخدمي التقاریر 

  .المالیة، وكذلك مالئمة المعلومات اإلضافیة ألهداف مستخدمیها بعد تحدید إحتیاجاتهم بشكل دقیق 
تعمل سیاسة التوسع في اإلفصاح على تجنیب اإلدارة لمشاكل في اإلفصاح  أهمیة التوسع: الفرع الثاني

  :3اإلختیار بین السیاسات المحاسبیة المختلفة، وتتمثل أهمیة التوسع في اإلفصاح في التالي
یعمل التوسع في اإلفصاح على تلبیة احتیاجات مستخدمي القوائم والتقاریر المالیة من المعلومات  -

  تختلف باختالف اهتماماتهم من وقت إلى آخر؛ المحاسبیة التي
التوسع في اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة والمعلومات اإلضافیة یساهم في الوفاء بالمسؤولیات  -

  االقتصادیة واالجتماعیة التي إلتزمت بها المؤسسات االقتصادیة؛
  ءة القرارات المالیة؛إن التوسع في اإلفصاح یزید من فعالیة التنبؤ المالي وبالتالي كفا -
  یؤدي إلى تغطیة كافة المعلومات الكمیة والوصفیة التي تعطي صورة واضحة عن أعمال المؤسسة؛ -
من خالل التوسع في اإلفصاح یتم توصیل قدر كبیر من المعلومات المالیة عن المؤسسة لمستخدمي  -

  ومستخدمي التقاریر المالیة؛التقاریر المالیة وبالتالي تحقیق منفعة مشتركة لكل من المؤسسة 
یعمل التوسع في اإلفصاح على زیادة ثقة مستخدمي التقاریر المالیة بالمعلومات المنشورة ویجعلها قابلة  -

للمقارنة ویمكن القائمین علیها من إتخاذ قراراتهم على بینة، مما یقوي العالقة بین مستخدمي التقاریر 
 والمؤسسة؛

                                                
  .360: ص، مرجع سبق ذكره ،عباس مهدي الشیرازي 1
  .730: ، ص2005الدار الجامعیة،  ،التقاریر المالیة اد طارق عبد العال،حم 2
  .128 :، صمرجع سبق ذكرهادي ضیف اهللا، محمد اله 3
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كن من عرض النماذج المحاسبیة البدیلة جنبًا إلى جنب بدون الحاجة إلى إن التوسع في اإلفصاح یم -
       .التضحیة بالمعلومات المتاحة

ویتضح من خالل ماسبق أن التوسع في اإلفصاح یزید من إعتماد مستخدمي التقاریر المالیة على     
ل من بین المصادر األخرى القوائم المالیة كمصدر أساسي للمعلومات المالیة، ویجعلها في المركز األو 

للحصول على المعلومات المالیة وخاصة بالنسبة للمستثمرین في األسواق المالیة، وأن مفهوم التوسع في 
اإلفصاح محدد في زیادة المعلومات التي یمكن أن تضیف قیمة، وال یجوز إستغالل التوسع في اإلفصاح 

  .ل مالئمة المعلوماتفي نشر معلومات غیر مفیدة من شأنها التضلیل وتقلی
التوسع في اإلفصاح یدعم منهج الحدث كإحدى مناهج النظریة المحاسبیة والذي یقوم  وكذلك فإن    

على أساس أن هدف المحاسبة یقوم على أساس توفیر المعلومات عن أحداث اقتصادیة وبالقدر التي 
ك القرارات ومن ثم فان هناك حیز تكون مفیدة لنماذج متعددة من القرارات ولیس لنماذج بعینها من تل

  .لمستخدمي المعلومات المحاسبیة لتكییف تلك المعلومات أو تشكیلها حسب نماذج قراراتهم الخاصة
ویعتمد مفهوم التوسع في اإلفصاح بشكل أساسي على ما یعرف باإلفصاح اإلعالمي أو التثقیفي، وقد     

همیة المالئمة للمعلومات باعتبارها أحد أهم الخصائص یظهر مفهوم التوسع في اإلفصاح نتیجة الزدیاد أ
النوعیة للمعلومات المحاسبیة، وأن التوسع في اإلفصاح یعمل على الحد من أهمیة اللجوء إلى المصادر 
الداخلیة للحصول على معلومات إضافیة بالطرق غیر الرسمیة والتي یترتب علیها تحقیق مكاسب لبعض 

  .ألخرىالفئات على حساب الفئات ا
ویتضح من خالل ماسبق أن التوسع في اإلفصاح یهتم بعرض جمیع البدائل المحاسبیة جنبًا إلى     

جنب لتوفیر قاعدة عریضة من البیانات المحاسبیة، وأن منهج التوسع في اإلفصاح هو الحل األمثل 
م من المعلومات، وتعمل لتفادي البدائل المحاسبیة ومشكلة اإلختیار بینها، وأن توفر للجمیع احتیاجاته

على تجنب إتجاه البعض نحو الحصول على المعلومات بصورة غیر مشروعة لتحقیق مكاسب على 
  .حساب الغیر
  :1التقاریر المالیة لعدة أسبابیتم التوسع في اإلفصاح في أسباب التوسع في اإلفصاح : الفرع الثالث

  شكل قاطع؛صعوبة تحدید احتیاجات مستخدمي التقاریر المالیة ب -
التأثیرات المختلفة للمدخل االجتماعي على الفكر المحاسبي، وأهم مظاهره انتشار المطالبات الخاصة  -

  بالتوسع باإلفصاح عن مدى مقابلة المؤسسة االقتصادیة لمسؤولیتها االجتماعیة؛
عكس بالضرورة یعتبر التوسع في اإلفصاح إمتدادًا لفرض كفاءة السوق، فالمعلومات اإلضافیة سوف تن -

على أسعار األوراق المالیة المتداولة بما یخدم كفاءة المستثمرین في توجیه استثماراتهم وبما ینعكس 
  بالنهایة على الرفاهیة اإلقتصادیة للمجتمع؛

                                                
1 Wolk and Tearney, Accounting Theory: A conceptual and  Institutional Approach , 2ed,. Edition, PWS- 
Kent Publishing Co. 1989, p :  243. 



 قیاس وعرض عناصر القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي.... ...........: .....الفصل الثالث

  185

التأثیرات المتعددة للمدخل األخالقي على الفكر المحاسبي، خاصة فیما یتعلق بعدالة العرض واإلفصاح  -
  ف المعنیة؛لكافة األطرا

كثرة وتعقد المتغیرات المحیطة بالمؤسسة اإلقتصادیة في الوقت الذي تفصح فیه التقاریر التقلیدیة عن  -
األحداث المالیة فقط، وبالتالي فهي ال توفر مقاییس مباشرة تفید في تقدیر المنافع والتكالیف اإلجتماعیة 

خاطر التي ترتبط بحقوق الملكیة أو عند تقدیم وكافة العناصر غیر الملموسة، كما ال توفر مقاییس للم
 .القروض للمؤسسات األخرى

     :1وهناك أسباب أخرى للتوسع في اإلفصاح
صعوبة تركیز وتلخیص األحداث اإلقتصادیة في تقاریر مكثفة وذلك بسبب تعقید العملیات اإلقتصادیة  -

ح وذلك عن طریق إستخدام في بعض المجاالت، وترتب على ذلك التوجه نحو التوسع في اإلفصا
  المالحظات اإلرشادیة واإلیضاحات بشكل مكثف لتفسیر وتوضیح هذه العملیات وأثارها المستقبلیة؛

ضرورة تقدیم ونشر المعلومات في الوقت المناسب، وذلك إستجابة لزیادة الطلب على المعلومات  -
  الحالیة بهدف إستخدامها لغایات التنبؤ بالمستقبل؛

لمحاسبة كوسیلة للرقابة والتوجیه، حیث أصبح من الضروري التوسع في اإلفصاح لیشمل إعتبار ا -
التلوث البیئي، والعملیات المتعلقة باإلدارة، واألخطاء واألمور غیر المنتظمة، واألنشطة غیر المشروعة 

  والبنود اإلستثنائیة، والتغیرات في السیاسات المحاسبیة؛
ام الشركات المساهمة العامة باإلدراج المشترك ألسهمها في أكثر من سوق عولمة األسواق المالیة، وقی -

  مالي، مما أدى إلى زیادة اإلهتمام بالمعلومات الصادرة عن الشركات وتفصیالتها؛
 الحدیث أال وهو مفهومالإلى مفهوم التقلیدي التطور الذي حدث على مفهوم المحاسبة وتحولها من ال -

 .فهوم المستثمر األخالقي بدًال من مفهوم المستثمر االقتصاديالمساءلة، وكذلك ظهور م
     :2إن التوسع في اإلفصاح یفرض التوسع في الصفات أو الخصائص التالیة

  التوسع من نطاق المستخدمین للمعلومات، من المساهمین والدائنین والموردین إلى مجموعات الجمهور؛ -
لمحاسبیة من حیث تقویم التقدم اإلقتصادي والمساعدة في التوسع من نطاق المستخدمین للمعلومات ا -

التقدیرات األساسیة والقرارات اإلستثماریة من أجل زیادة التنسیق الداخلي، وتلبیة إحتیاجات المستخدم 
نشاء وتطویر ثقة الجمهور بأنشطة المؤسسة؛   المحدد من المعلومات ، وإ

یة على أساس العملیات النقدیة لألنشطة الداخلیة التوسع في نوع المعلومات من التقییمات المبن -
  للمؤسسة إلى بیانات داخلیة وخارجیة من أجل الكشف عن كل من األنشطة الداخلیة؛

                                                
: ، ص1995المكتب االستشاري، عمان،  ،القوائم المالیة والمبادىء المحاسبیة المتعارف علیها والمقبولة قبوال عاما ،ش نعیمدهم 1

48.  
2  Bedford ,N. M., Extension In Accounting Disclosure , N.J: Englewood Cilffs , Prentice 
Hall. 1973, p: 259. 
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التوسع في األسالیب الفنیة للقیاس من كونها نظام محاسبي وحفظ للسجالت إلى مجال علم إداري  -
  كلي؛
 .ئم مالیة تقلیدیة إلى إفصاحات إعالمیة متعددةالتوسع في طرق ووسائل اإلفصاح من كونها قوا -

إن منهج التوسع في اإلفصاح كأحد مناهج الفكر  المنهج العلمي للتوسع في اإلفصاح: الفرع الرابع
وهذي  ر معاییر اإلفصاح،المحاسبي ینطوي على مدخلین لتحدید أهداف التقاریر المالیة، وصیاغة وتطوی

  :1اهم المدخلین
ظهرت الحاجة إلى التوسع في اإلفصاح بصفة خاصة بعد إزدیاد أهمیة  اجات المستخدممدخل إحتی: أوال

خاصیة المالئمة بإعتبارها إحدى الخصائص النوعیة الرئیسیة للمعلومات المحاسبیة، وترتب على ذلك 
التي إزدیاد نطاق المعلومات المعروضة وكمیتها في التقاریر المالیة بحیث لم تعد تقتصر على المعلومات 

تتصف بدرجة عالیة من الثقة والتي تناسب المستخدم العادي ذو الخبرة المحدودة في أمور التحلیل 
ن كانت  نما تتسع لتشمل أیضًا أیة معلومات مالئمة یهتم بها المستخدمون الواعون حتى وإ المالي، وإ

ة، وبناء علیه یتعین تحدید تقدیریة تحتاج في إعدادها ومراجعتها واستخدامها إلى قدر من الخبرة والمعرف
الفئات المستخدمة للتقاریر المالیة وتحدید النماذج التي یعتمدون علیها في اتخاذ قراراتهم اإلقتصادیة، ثم 
محاولة توفیر المعلومات المالئمة لهذا الغرض، ونظرًا لوجود حاالت تكون فیها احتیاجات الفئات المختلفة 

اك حاالت تكون فیها االحتیاجات متعارضة إلى حد ما، فإن هذا من المعلومات متجانسة، كما أن هن
التعارض یؤدي إلى مشاكل بالغة التعقید سواء من حیث مدى اإلفصاح أو من حیث مجال اإلختیار بین 
البدائل المحاسبیة الواجب إتباعها، فاختیار بدیل معین سوف یحقق مزایا لفئة معینة على حساب مصالح 

، ومن هنا كان االتجاه نحو مزیدًا من التوسع في اإلفصاح بحیث یمكن لكل فئة أن فئة أو فئات أخرى 
  .2تختار ما یالئمها من معلومات

  :3ولتحقیق التوسع في اإلفصاح یتم تحدید احتیاجات مستخدمي التقاریر المالیة بإحدى طریقتین
  .االعتماد على البحث المیداني لتحدید هذه االحتیاجات  -
على مفهوم الرفاهیة االقتصادیة واالجتماعیة في تقویم كمیة ونوعیة المعلومات الواجب االعتماد  -

عنها في التقاریر المالیة وذلك بافتراض هذه االحتیاجات على أساس ما یجب أن یكون، ثم  اإلفصاح
  .الفروض محاولة اختبار هذه

                                                
، اریة ألثر إختالف الحجم وطبیعة النشاط على متطلبات اإلتجاهات المعاصرة للتوسع في اإلفصاحدراسة إختبمراد ممدوح هاشم،  1

  .221: ، ص1997، 01، العدد 19 ، المجلدث التجاریة، جامعة الزقازیق، مصرمجلة البحو 
2 Hendrikson ,Eldon , Accounting Theory, 4th edition , Richard D. Irwin Inc , Illinois, 1982 , p : 50. 
3 American Accounting Association, A statement Of Accounting Theory and Theory Acceptance, 1977, p: 
10. 
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علومات التي یرغب متخذي القرارات ونرى مما سبق أن الطریقة الثانیة هي األفضل من منطلق أن الم    
، والتي اعتادوا على استخدامها ولیس المعلومات التي  في توفرها قد تكون متأثرة بالمعلومات المتاحة فعًال

   ً.هم في حاجة إلیها فعال
وفقًا لهذا المدخل ال یتم التركیز على احتیاجات مستخدمي التقاریر المالیة، ومحاولة  مدخل األحداث: ثانیا

نما ینصب اإلهتمام على األحداث االقتصادیة والمالیة ذاتها ومحاولة اإلفصاح عنها بشكل  الوفاء بها، وإ
محاید، وطبقا لهذا المدخل ینظر إلى التقاریر المالیة على أنها تحتوي على بیانات خام صالحة للتشغیل 

مستخدم أن یقوم بدراستها في أي إتجاه، ولیست معلومات موجهة الستخدام ما أو هدف محدد، وعلى ال
  . 1وتحلیلها بما یتناسب مع أغراضه

ویعتبر مدخل األحداث أحد أهم المحاوالت التطبیقیة في مجال التوسع في اإلفصاح، حیث یركز هذا     
المدخل على ضرورة الحیاد في اإلفصاح المحاسبي، وتتطلب المالئمة في اإلفصاح تحدید الفئات 

لیة، وكذلك تحدید المعلومات التي یستخدمونها في عملیة إتخاذ القرارات، ویترتب المستخدمة للقوائم الما
على ذلك أن تلك المعلومات والتقاریر تتحول من معلومات وتقاریر ذات هدف عام إلى أدوات لتحقیق 
أهداف خاصة ومعینة، وهذا قد یقود منهج التوسع في اإلفصاح إلى أن یتطور بإتجاه أن یكون مفهوم 

  .2فصاح المتعدد واإلفصاح المستمرلإل
ونرى مما سبق أن أهم الصعوبات التي تواجه مدخل األحداث، هي تحدید المعاییر التي على أساسها     

یتم اإلفصاح عن أحداث معینة دون األخرى، وفي غیاب هذه المعاییر سوف یتم اإلفصاح عن أحداث 
لتطبیق، وبالتالي فان مدخل إحتیاجات المستخدم غیر مهمة وما یترتب على ذلك من زیادة في أعباء ا

طبقًا لمفهوم مالئمة المعلومات ألهداف متخذي القرارات یعتبر المدخل المناسب لتطویر معاییر إفصاح 
  .بهاجدیدة إللزام المؤسسات باإللتزام 

التي  هناك العدید من العواملالعوامل المؤثرة على متطلبات التوسع في اإلفصاح : الفرع الخامس
تعترض سبیل التوسع في اإلفصاح، حیث أن هناك جانبًا مهمًا یعترض تطبیق متطلبات التوسع في 
اإلفصاح، وهذا الجانب یتمثل في أن البیانات اإلضافیة سیكون لها تأثیرًا سلبیًا على مقدرة األفراد على 

  .3تشغیلها واإلستفادة منها في إتخاذ القرارات
ات المؤسسات بمتطلبات التوسع في اإلفصاح لتعارض مصالحها مع أهداف وكذلك ال تتقبل إدار     

مستخدمي التقاریر المالیة، ولتجنب تكلفة إعداد ومراجعة وتوزیع التقاریر الموسعة، كما تؤثر الظروف 

                                                
دور اإلفصاح المحاسبي في قرار تدویر محفظة األوراق المالیة للشركة القابضة في ضوء سیاسة توسیع قاعدة البارودي شریف،  1

  .05: ، ص1996حاسبین والمراجعین، مؤتمر دور المحاسبة والمراجعة في مرحلة الخصخصة، القاهرة، ، المعهد المصري للمالملكیة
  .131: ، صمرجع سبق ذكرهمحمد الهادي ضیف اهللا،  2
  .246: ، صمرجع سبق ذكره، مهدي الشیرازي 3



 قیاس وعرض عناصر القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي.... ...........: .....الفصل الثالث

  188

البیئیة المحیطة على متطلبات التوسع في اإلفصاح وبشكل خاص طبیعة وشكل المؤسسات، وتقدم 
  .1لمحاسبیةوتطور الممارسة ا

 وكذلك فإن معاییر التوسع في اإلفصاح یجب أن تختلف بإختالف حجم المؤسسات وطبیعة نشاطها،    
باإلضافة لضرورة إلزام المؤسسات كبیرة الحجم باإلفصاح عن بعض متطلبات التوسع في اإلفصاح دون 

لزام المؤسسات التي تتعرض لمخاطرة عالیة نتیجة لطبیعة أعمالها أو  المؤسسات صغیرة الحجم، وإ
إلعتبارات أخرى تنظیمیة وفنیة خاصة باإلفصاح عن عوامل المخاطرة دون المؤسسات األخرى التي ال 

  .2تتعرض لمثل هذه الدرجة من المخاطرة
نرى مما سبق أن حجم أصول المؤسسة وحجم أرباحها وعدد المساهمین فیها وتكلفة إعداد ومراجعة     

ة إنما هي مؤشرات لعامل واحد وهو حجم المؤسسة من حیث كونها كبیرة الحجم وتوزیع التقاریر الموسع
أو صغیرة الحجم، وبالتالي فإن أهم العوامل التي یمكن أن تؤثر على متطلبات التوسع في اإلفصاح هي 

ح المقدرة اإلستیعابیة لمتلقي المعلومات ورغبات اإلدارة، وحریتها في األخذ بمتطلبات التوسع في اإلفصا
من عدمه، وأحجام المؤسسات وطبیعة نشاطها ودرجة المخاطرة في هذا النشاط ومدى تقدم وتطور 

  .الممارسة المحاسبیة
تعتبر المعلومات المحاسبیة كسلعة ال تخضع لعوامل  أثر حجم المؤسسة على التوسع في اإلفصاح: أوال

تكلفتها وبین العائد المتوقع منها،  العرض السائدة في األسواق العادیة، فال توجد عالقة مباشرة بین
ویجب أن  ،فالمؤسسات یقع علیها عبء إنتاج المعلومات المحاسبیة، والمستخدمین وهم المستفیدون منها

ال یؤخذ في اإلعتبار أن إصدار المعاییر عملیة تتم بدون تكلفة، وأن ال یفترض أن العائد دائمًا یفوق 
عدة عناصر منها تكالیف تجمیع وتشغیل البیانات وتخزین واسترجاع  التكلفة، وتكلفة المعلومات تتمثل في

  . 3المعلومات، وتكالیف المراقبة والمراجعة الداخلیة والخارجیة وتكالیف اإلفصاح
أن العدید من المؤسسات صغیرة الحجم تحقق معدالت ربحیة مرتفعة بالرغم من  ویرى البعض األخر    

المؤسسات تتصف بعدة مزایا من بینها عدم التغیر المستمر في سوق  إنخفاض حصتها السوقیة، وأن هذه
المنتجات التي تتعامل فیها وثبات الطلب على منتجاتها بما یمكنها من مواجهة أیة أعباء تفرض علیها 

  .نتیجة التوسع في اإلفصاح
، ومن هذه تنتمي المؤسسات لعدة قطاعاتعالقة طبیعة نشاط المؤسسة بالتوسع في اإلفصاح : ثانیا

والقطاع المالي واالستثماري، ویختلف كل قطاع عن اآلخر  ناعة وقطاع الخدماتالقطاعات قطاع الص

                                                
1 Mark , I. L. and Russell, J. L, Corporate Disclosure Policy and Analyst Behavior , The Accounting Review , 
Vol. 71, No :  4, 1996, p : 467. 

د ، مجلة البحوث التجاریة، جامعة الزقازیق، مصر، المجلاإلفصاح عن المخاطرة في التقاریر المالیة المنشورةبحیري أحمد هاني،  2
 .28: ، ص1989، 03العدد  ،11

  .80: ، صمرجع سبق ذكره مطر محمد، موسى السویطي، 3
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من حیث ظروف وطبیعة نشاطه، لذلك یطالب البعض بضرورة أن تختلف معاییر التوسع في 
  .1طبیعة النشاط الختالفنظرًا  اإلفصاح

یعتبر حجم درجة المخاطرة بالتوسع في اإلفصاح عالقة حجم المؤسسة وطبیعة نشاطها معًا و : ثالثا
النشاط بمفرده أحد العوامل التي یمكن أن تؤثر في متطلبات التوسع في اإلفصاح، وكذلك بالنسبة لطبیعة 
النشاط التي تزاوله المؤسسة، غیر أن ذلك ال ینفي وجود تفاعل بین هذین العاملین على متطلبات التوسع 

، فالمؤسسة صغیرة الحجم قد تزاول نشاطًا تزداد فیه درجة المخاطرة، كأن تكون المقترحة أو المطبقة فعالً 
درجة حساسیتها عالیة بالنسبة للتغیرات التكنولوجیة، أو التغیرات في أذواق المستهلكین، أو یعتمد نشاطها 

ك فإن األمر على نوع واحد من المنتجات أو قطاع معین من العمالء، هذا باإلضافة لعامل المنافسة، كذل
یتطلب مزیدًا من اإلفصاح لیكون مستخدمي التقاریر المالیة على بینة بأوضاع هذه المؤسسات، ولیتمكنوا 
من تحقیق التوازن بین درجة المخاطرة الستثماراتهم والعائد المتوقع منها، لذلك یتعین على المؤسسات 

بالتوسع في اإلفصاح عن عوامل التي تتعرض لمخاطر عالیة إما لطبیعة عملها أو لظروف خاصة 
  .2المخاطرة دون المؤسسات التي ال تتعرض لمثل هذه الدرجة من المخاطرة أو الظروف الخاصة

ولم یتم التفرقة بین حجم المؤسسة من حیث كبیرة أو صغیرة الحجم، فیما یتعلق باإلفصاح عن درجة 
خاطرة، كمقاییس التشتت لمتغیرات معینة المخاطرة، وأنه یمكن إستخدام نماذج إحصائیة لقیاس درجة الم

مثل ربح المؤسسة، وربح السهم منسوبًا إلى سعره، ومقاییس إختالف تلك المتغیرات بین الفترات 
المحاسبیة، باإلضافة إلى إمكانیة إستخدام نموذج بیتا المحاسبي الذي یستند إلى نموذج بیتا للسوق والذي 

  .3اإلستثماریة، كما یستند إلى نظریة محفظة االستثمارات المالیةیستند بدوره إلى نموذج تقویم الفرص 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .234: ، صمرجع سبق ذكرهمراد ممدوح هاشم،  1
  .730: ، صیة، مرجع سبق ذكرهالتقاریر المال حماد طارق عبد العال، 2
  .133: ، صمرجع سبق ذكرهمحمد الهادي ضیف اهللا،  3
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  المحتوى المعلوماتي للقوائم المالیة حسب النظام المحاسبي المالي: المبحث الرابع
  عرض المحتوى المعلوماتي لقائمة المیزانیة: المطلب األول

للمؤسسة في لحظة زمنیة معینة وعادة ما تكون تعتبر المیزانیة الوسیلة المحاسبیة لبیان المركز المالي 
سنة، وتوفر هذه القائمة معلومات مفیدة عن مدى متانة وقوة المركز المالي للمؤسسة فتبین ما لدیها من 

  .موجودات وما علیها من التزامات سواء من قبل المالك أو اتجاه األطراف األخرى
سبي المالي فان المیزانیة تهدف إلى قیاس المركز المالي حسب النظام المحا تعریف المیزانیة: الفرع األول

للمؤسسة، وهذا من خالل معرفة قیمة الموارد التي هي تحت رقابة المؤسسة ومعرفة هیكلها المالي خالل 
فترة زمنیة معینة، ولتحقیق ذلك فان عناصر المیزانیة یتم عرضها حسب درجة السیولة التي على أساسها 

صول جاریة وأصول غیر جاریة وتصنف الخصوم على أساس درجة استحقاقها إلى تصنف األصول إلى أ
  .رؤوس األموال الخاصة، الخصوم غیر الجاریة والخصوم الجاریة

تعرف المیزانیة على أنها وثیقة مالیة ختامیة تقوم على أساس عرض صافي ذمة : 01تعریف  -
یسمح بمعرفة صافي مركزها المالي، أي صافي المؤسسة، أي ما لها من أصول وما علیها من دیون، بما 

الفوائد التي ترجع إلى أصحاب المؤسسة ومساهمیها، وهو ما یجعل هذه القائمة بامتیاز أكثر القوائم 
 .1المالیة أهمیة بالنسبة للمستثمرین

بة قائمة تلخیصیة تعكس الوضعیة المالیة للمؤسسة، فهي بمثا: تعرف المیزانیة على أنها :02تعریف  -
وتسمى األصول ومت علیها من مطلوبات ) استخدامات(مرآة عاكسة تبین ما لها من موجودات 

  .2وتسمى بالخصوم من قبل المالك أو الغیر ولهذا تسمى قائمة المركز المالي) التزامات(
  :3ةسوف نورد فیما یلي أهم المزایا التي تحققها قائمة المیزانیمزایا قائمة المیزانیة : الفرع الثاني

معرفة الوضعیة المالیة للمؤسسة في تاریخ إعداد المیزانیة حیث توضح ما للمؤسسة من حقوق وما  -
 علیها من التزامات؛

تقییم القدرة االئتمانیة للمؤسسة من خالل مقارنة التزاماتها بحقوق ملكیتها وفقا لما یعرف بنسبة التغطیة  -
 تها؛والتي تعني مدى تغطیة حقوق المؤسسة اللتزاما

التعرف على مدى قدرة المؤسسة على سداد التزاماتها المستحقة الدفع، ویتم قیاس ذلك بنسب التداول -
 والسیولة؛

التعرف على مدى اعتماد المؤسسة على التمویل الذاتي من خالل األرباح المحتجزة أو التمویل  -
 الخارجي بالنسبة لاللتزامات على رأس المال؛

                                                
  .73: ، صمرجع سبق ذكرهسفیان بن بلقاسم،  1
، 2013، 01، ط 02منشورات كلیك، الجزائر، ج  ،الدولیة، والمعاییر SCFالواضح في المحاسبة المالیة وفق حنیفة بن ربیع،  2

  . 425: ص
  .114 -113: ص ص ،مرجع سبق ذكرهخالد جمال الجعارات،  3
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 حلیل المالي؛القیام بعملیات الت -
 بیان مدى التزام المؤسسة بالقوانین والتشریعات المحلیة والمعاییر المحاسبیة الدولیة؛ -
 الوقوف على استمراریة المؤسسة؛ -
  .معرفة سیاسة المؤسسة تجاه استثماراتها المالیة -

للمیزانیة إال أن هناك على الرغم من الممیزات السالفة الذكر بالنسبة  ة المیزانیةعیوب قائم: الفرع الثالث
  : 1العدید من العیوب  التي تؤثر على قدرتها على تمثیل الواقع المالي، ومن بین هذه العیوب ما یلي

التعبیر عن معظم األصول وااللتزامات بمبالغ التكلفة التاریخیة، وبالتالي فان معظم األصول تكون  -
 مسجلة بأقل من قیمتها؛

عض العناصر مثل تقدیر الدیون الممكن تحصیلها، وبالتالي فان معظم التقدیر والحكم الشخصي لب -
 األصول تكون مدرجة بأقل من قیمتها؛

عدم شمول المیزانیة على العدید من العناصر ذات القیم المالیة للمؤسسة والتي یصعب قیاسها  -
 ها عند بیعها؛بموضوعیة، مثل الموارد البشریة، الشهرة المولدة داخلیا والتي یتم االعتراف ب

تقیس الوضعیة المالیة عند تاریخ إعدادها، ولیس بالضرورة أن تكون الوضعیة المالیة خالل السنة  -
  .المالیة كما هو في نهایة السنة

من ) 1-122(إن النظام المحاسبي المالي ومن خالل المادة  العناصر المكونة للمیزانیة: الفرع الرابع
، حدد الحد األدنى من المعلومات التي یجب اإلفصاح عنها في 2008جویلیة  26القرار المؤرخ في 

  : 2قائمة المیزانیة وهي تشمل ما یلي
تعرف األصول على أنها عبارة عن موارد خاضعة لسیطرة المؤسسة نتیجة األحداث السابقة  األصول: أوال

لتثبیتات المعنویة، التثبیتات ا: ویتوقع أن تتدفق منها منافع اقتصادیة مستقبلیة، وتضم العناصر التالیة
العینیة، االهتالكات، التثبیتات المالیة، المساهمات، المخزونات، األصول الضریبیة مع تمییز الضرائب 

، خزینة األموال )أعباء مقیدة سلفا(المؤجلة، الزبائن، المدینون اآلخرون، األصول األخرى المماثلة 
  .االیجابیة ومعادالت الخزینة االیجابیة

  :والتي بدورها تنقسم إلى ثالثة عناصر أساسیة كاآلتي): التثبیتات(األصول غیر الجاریة  -1
قابلة للتحدید غیر نقدیة وغیر مادیة مراقبة ومستعملة  أصولهي عبارة عن  :التثبیتات المعنویة -1.1

إذا توفرت فیه  من طرف المؤسسة في إطار أنشطتها العادیة، وال یمكن اعتبار أصل انه تثبیت معنوي إال
  : الشروط التالیة

                                                
  .31: ، صرجع سبق ذكرهمنصار، جمعة حمیدات،  أبومحمد  1
، "ة جدول حسابات النتائجحال"اثر تطبیق النظام المحاسبي المالي الجدید عل عرض القوائم المالیة منور اوسریر، محمد مجبر،  2

جانفي  18 -17، وآفاقحول لنظام المحاسبي المالي الجدید في ظل معاییر المحاسبة الدولیة، تجارب، تطبیقات  األولالملتقى الدولي 
  .06: ، المركز الجامعي بالوادي، الجزائر، ص2010
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  تسیطر علیه المؤسسة نتیجة ألحداث سابقة؛ -
  یتوقع أن تحصل المؤسسة من اقتنائه منافع اقتصادیة مستقبلیة؛ -
  إذا كانت تكلفته ممكنة التقدیر بصورة صادقة؛ -
  .إذا كان قابل للتحدید، أي یمكن بیعه أو مبادلته أو تأجیره -

مكن اعتبار مصاریف التنمیة القابلة للتثبیت والتي هي عبارة عن مصاریف خاصة من خالل ما سبق ال ی
مصاریف (بمرحلة التطویر لمشروع داخلي كانت تسجل من قبل ضمن حساب المصاریف اإلعدادیة 

في بند االستثمارات بعد أن سبق تسجیل هذه المصاریف حسب طبیعتها في ) الدراسات واألبحاث
أما معالجتها من خالل بنود النظام المحاسبي المالي فیمكن تسجیل مصاریف  الحسابات الخاصة بها،

الدراسات في حساب مصاریف التنمیة القابلة للتثبیت ضمن التثبیتات المعنویة، أما المصاریف الخاصة 
  . بمرحلة البحث تسجل كأعباء تتحملها الدورة المعنیة وال یمكن اعتبارها تثبیت معنوي

  :المعنویة الحسابات التالیةوتضم التثبیتات 
  مصاریف التنمیة القابلة للتثبیت؛ 203الحساب   -
  برامج اإلعالم اآللي؛ 204الحساب   -
  رخص وعالمات؛: االمتیازات والحقوق المماثلة 205الحساب  -
  فرق االقتناء ویظهر هذا الحساب في حالة انصهار أو اندماج مؤسسة مع أخرى؛ 207الحساب  -
  .تثبیتات معنویة أخرى 208الحساب  -

هي تلك األصول الملموسة والتي تحوزها المؤسسة بغرض اإلنتاج، ): المادیة(التثبیتات العینیة  -2.1
أو تقدیم الخدمات أو اإلیجار أو تستخدم ألغراض إداریة وتفوق مدة استعمالها في المؤسسة السنة المالیة 

  .الواحدة
  :تالیةوتضم التثبیتات العینیة الحسابات ال

  األراضي؛ 211الحساب  -
  تهیئة األراضي؛ 212الحساب  -
  المباني؛ 213الحساب  -
  المنشات والتركیبات الصناعیة؛ 215الحساب  -
  .التثبیتات المادیة األخرى 218الحساب  -

یعرف امتیاز الخدمة العمومیة على انه عقد یسند بموجبه شخص : التثبیتات في شكل امتیاز -3.1
كاستغالل (حق االمتیاز ) صاحب االمتیاز(إلى شخص طبیعي أو معنوي ) ح االمتیازمان(عمومي 
لمدة محددة عادة ما تكون طویلة مقابل تلقي إتاوة دوریة عادة ما تكون سنویة مثل عقود اإلجارة ) تثبیتات

  .الخ...الزراعیة، المقالع
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من االمتیاز بدفع اتاوة االمتیاز المحددة وفي نهایة كل دورة محاسبیة وعلى أساس مدة العقد یقوم المستفید 
  .في العقد في مقابل جعل الحساب إتاوات مترتبة عن على االمتیازات مدینا

التثبیتات في شكل امتیاز، ویكون التسجیل المحاسبي  22وقد خصص النظام المحاسبي المالي الحساب 
حق مانح االمتیاز دائنا، وفي  229تثبیتات في شكل امتیاز مدینا ویقابله الحساب  22×بوضع الحساب 

األتاوى المترتبة عن االمتیاز مدینا ویقابله في الطرف الدائن  651نهایة السنة المالیة یتم وضع الحساب 
  . احد الحسابات المالیة

یهدف هذا الحساب إلى إبراز قیمة التثبیتات التي ال تزال غیر منتهیة  :التثبیتات الجاري انجازها -4.1
ور االنجاز في نهایة السنة المالیة، كما یضم أیضا التسبیقات والمدفوعات على الحساب التي أو في ط

تمنحها المؤسسة للغیر من اجل اقتناء تثبیت معین، ویرصد هذا الحساب عندما یكون التثبیت جاهزا 
نا  دائ 237أو  232مدینا والحساب  23×لوضعه في الخدمة وذلك باستعمال حساب التثبیت المعني 

  :وتضم التثبیتات الجاري انجازها الحسابات التالیة
  التثبیتات العینیة الجاري انجازها؛ 232الحساب  -
  التثبیتات المعنویة الجاري انجازها؛ 237الحساب  -
  . التسبیقات والمدفوعات على الحساب 238الحساب  -

على المدى البعید، وهذه هي أصول تحوزها المؤسسة من اجل التوظیف : التثبیتات المالیة -5.1
األصول تكون مملوكة من طرف المؤسسة من غیر العقارات الموظفة، واألصول المالیة األخرى في شكل 

 :1أصول مالیة جاریة، وتضم التثبیتات المالیة العناصر األربعة التالیة
اط الكیان خاصة وأنها سندات المساهمة والحسابات الدائنة الملحقة التي یعد امتالكها الدائم مفیدا لنش -

المشاركة في : تسمح لها بان تمارس نفوذا على الشركة التي تصدر السندات، أو أن تمارس مراقبتها
  الفروع، الكیانات المشاركة لها أو المؤسسات المشتركة؛

السندات المثبتة لنشاط المحفظة الموجهة لكي توفر للكیان على المدى الطویل بقدر أو بآخر مردودیة  -
  مرضیة، لكن دون التدخل في تسییر الكیانات التي تمت الحیازة على سنداتها؛

السندات المثبتة األخرى التي تمثل أقساط رأس المال أو توظیفات ذات أمد طویل التي یمكن للكیان  -
  االحتفاظ بها حتى حلول اجل استحقاقها أو ینوي االحتفاظ بها أو یتعین علیه ذلك؛

الدائنة التي أصدرها الكیان والتي ال ینوي أو ال یسعه القیام ببیعها في األجل  القروض والحسابات -
الحسابات الدائنة لدى الزبائن، وغیرها من الحسابات الدائنة لالستغالل لمدة تفوق السنة : القصیر مثل

  .المالیة الواحدة والمقدمة ألطراف أخرى

                                                
  .11: ص، مرجع سبق ذكره، 2009مارس  25: ، الصادرة بتاریخ19ة للجمهوریة الجزائریة، العدد الجریدة الرسمی 1



 قیاس وعرض عناصر القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي.... ...........: .....الفصل الثالث

  194

تتعرض إلى نقص في قیمتها نتیجة االستعمال الدائم  إن التثبیتات المعنویة والعینیة: االهتالكات -6.1
، من خالل هذه األسباب تلجا المؤسسة إلى اعتماد طریقة )التقادم(والتآكل ونتیجة التطور التكنولوجي 

االهتالك من اجل تحمیل الدورات المحاسبیة النقص في هذه القیمة، ویتفرع هذا الحساب إلى الحسابات 
  :الفرعیة التالیة

  اهتالك التثبیتات المعنویة؛ 280ساب الح -
  اهتالك التثبیتات العینیة؛ 281الحساب  -
    .اهتالك التثبیتات في شكل امتیاز 282الحساب  -

قد تتعرض التثبیتات إلى نقص في قیمتها نتیجة أحداث مختلفة كاألزمات : خسائر القیمة -7.1
رض لها معدات النقل أو التطور التكنولوجي قد االقتصادیة، الحوادث الطبیعیة، حوادث المرور التي تتع

  :یفقد األصل قیمته أو جزء منها، وهو بدوره یتفرع إلى الحسابات الفرعیة التالیة
  خسائر القیمة عن التثبیتات المعنویة؛ 290الحساب  -
  خسائر القیمة عن التثبیتات العینیة؛ 291الحساب  -
  ي شكل امتیاز؛خسائر القیمة عن التثبیتات ف 292الحساب  -
  خسائر القیمة عن التثبیتات الجاري انجازها؛ 293الحساب  -
  .خسائر القیمة عن المساهمات والحسابات الدائنة المتعلقة بالمساهمات 296الحساب  -
وهي األصول المعدة لالستهالك أو االستخدام خالل الدورة التشغیلیة العادیة : األصول الجاریة -2

  :يللمؤسسة وتشمل ما یل
هي عبارة عن أصول تملكها المؤسسة وتكون موجهة للبیع في إطار االستغالل : المخزونات -1.2

  .الجاري أو قید اإلنتاج أو مواد أولیة ولوازم موجهة لالستهالك خالل عملیة اإلنتاج أو تقدیم الخدمات
ن، أوراق القبض، وتتضمن المبالغ المستحقة على الزبائ: الزبائن والحسابات المدینة األخرى -2.2

  الخ...األعباء المقیدة سلفا
  .وتضم النقدیة الصندوق، البنك، الحساب الجاري البریدي والخزینة العمومیة: الحسابات المالیة -3.2

  291: ص 02انظر الملحق رقم  )جانب األصول( شكل قائمة المیزانیة -3
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على أنها  156 -08رسوم التنفیذي من الم) 22(تعرف الخصوم حسب نص المادة الخصوم : ثانیا
االلتزامات الراهنة للكیان الناتجة عن أحداث ماضیة والتي یتمثل انقضائها بالنسبة للكیان في خروج موارد 

  :1ممثلة لمنافع اقتصادیة، وحتى یتم إدراج العنصر على انه خصم ال بد من توافر الشروط التالیة
یة التزام مالي عن طریق تحویل مستقبلي ألصل ما عند الطلب یتطلب االلتزام أن تقوم المؤسسة بتسو  -

 أو عند حدوث حدث معین في تاریخ معین؛
 ال یمكن تفادي االلتزام؛ -
 .وقوع الحدث الملزم للمؤسسة -

أن األصول تصنف حسب درجة سیولتها،  156 -08من المرسوم التنفیذي  22والمادة  21وتشیر المادة 
رجة استحقاقها باإلضافة إلى مبدأ السنویة في التفرقة بین العناصر الجاریة أما الخصوم فتصنف حسب د

  :وتتضمن الخصوم ثالثة عناصر أساسیة كما یلي، وغیر الجاریة
  وتتضمن: رؤوس األموال الخاصة -1
  رأس المال الصادر؛ -
  فرق إعادة التقدیر؛ -
  االحتیاطات؛ -
  الترحیل من جدید؛ -
  .نتیجة السنة المالیة -
وتتمثل في تلك الخصوم التي تفوق مدة استحقاقها السنة المالیة الواحدة : الخصوم غیر الجاریة -2

المؤونات ، خصوم أخرى غیر جاریة، الضرائب المؤجلة خصوم، القروض والدیون المالیة -  :وتضم
  .والخصومات المماثلة

  :قها السنة المالیة الواحدة وتضموتتمثل في تلك الخصوم التي ال تتعدى مدة استحقا:الخصوم الجاریة -3
  الموردون والحسابات الملحقة، وتشمل الحسابات الدائنة، أوراق الدفع قصیرة األجل واألجور المستحقة؛ -
  الضرائب وتشمل الضرائب المستحقة الدفع والمصاریف األخرى المستحقة؛ -
  . حسابات الخزینة السالبة وما یعادلها -
   292: ص 02انظر الملحق رقم  : لخصومشكل المیزانیة جانب ا -4
  
  
  
  
  

                                                
  .129، التقاریر المالیة، أسس اإلعداد والعرض والتحلیل، مرجع سبق ذكرهطارق حماد عبد العال،  1
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  المحتوى المعلوماتي لقائمة حساب النتیجة: المطلب الثاني
قائمة حساب النتیجة هي قائمة تتضمن نتیجة أعمال المؤسسة من ربح أو خسارة بعد مقابلة اإلیرادات     

  .بالمصاریف خالل فترة مالیة معینة
عرف النظام المحاسبي المالي قائمة حساب النتیجة على أنها  یجةتعریف قائمة حساب النت: الفرع األول

عبارة عن ملخص لألعباء والمنتوجات المنجزة من قبل الكیان خالل السنة المالیة الواحدة، وال یأخذ في 
، كما )الربح أو الخسارة( الحسبان تاریخ التحصیل أو تاریخ السحب ویبین النتیجة الصافیة للسنة المالیة 

النظام المحاسبي المالي للمؤسسات بتقدیم جدول حساب النتیجة حسب الطبیعة والتي تسمح بتحدید  یسمح
  .1النتائج الوسیطیة، أو تقدیمه حول الوظیفة

وقبل الخوض في العناصر المكونة لقائمة حساب النتیجة سنورد فیما یلي بعض المفاهیم الخاصة بهذه 
  :2القائمة

یادة المزایا االقتصادیة التي تحدث خالل الدورة في شكل مدخالت أو هي عبارة عن ز : اإلیرادات -
  .زیادات في األصول أو نقائص في الخصوم، كما أن طبیعة اإلیرادات تزید مستوى األموال الخاصة

هي عبارة عن في المزایا االقتصادیة التي تحدث خالل الدورة في شكل مخرجات ونقائص في  :األعباء -
  .في االلتزامات، كما أن طبیعة األعباء تنقص مستوى األموال الخاصة األصول أو زیادة

الفرق بین مجموع اإلیرادات ومجموع األعباء الخاصة بتلك الدورة، وهو ما یمثل وهي  :النتیجة الصافیة -
ل تغیر األموال الخاصة بین بدایة الدورة ونهایتها خارج العملیات التي تؤثر مباشرة على مبلغ هذه األموا

  .دون المرور
تمكن قائمة حساب النتیجة من تزوید مستخدمي القوائم المالیة  مزایا قائمة حساب النتیجة: الفرع الثاني

بالمعلومات حول األداء المالي للمؤسسة وتساعدهم بالتنبؤ بالتدفقات النقدیة، ویمكن تحدید مزایا قائمة 
  :3حساب النتیجة كما یلي

مالیة بمعلومات تساعد على عملیة التنبؤ ومقارنة وتقییم القوة االیرادیة تزوید مستخدمي القوائم ال -
 للمشروع؛

تقدیم المعلومات المفیدة للحكم على قدرة اإلدارة في استغالل موارد المؤسسة بشكل فعال من اجل  -
 تحقیق الهدف األساسي للمؤسسة؛

                                                
المتضمن تحدید قواعد التقییم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالیة وعرضها ومدونة ، 2008جویلیة  26: القرار المؤرخ في 1

  .: 2.230 - 1.230تین ، الفقر رهالحسابات، مرجع سبق ذك
  .79 -78: ، ص صمرجع سبق ذكرهسفیان بن بلقاسم،  2
: ، صمرجع سبق ذكره والعملیة،معاییر المحاسبة واإلبالغ المالي الدولیة الجوانب النظریة محمد أبو نصار، جمعة حمیدات،  3

47.  
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شغیلیة واألحداث االقتصادیة األخرى والتي توفیر المعلومات الحقیقیة والتفسیریة بالنسبة للعملیات الت -
 تكون مفیدة في عملیة التنبؤ والمقارنة وتقییم القوة االیرادیة؛

عن نشاط المؤسسة الذي یؤثر على المجتمع، والتي یمكن تحدیدها أو قیاسها والتي ) اإلعالم(التقریر  -
 تكون ذات أهمیة بالنسبة لألهداف المحددة مسبقا؛

 لضریبة المستحقة على المؤسسة؛تحدید مقدار ا -
 .معرفة المالك لنتائج استثماراتهم في المؤسسة -

نظرا الشتمال قائمة حساب النتیجة على عدد من االفتراضات  عیوب قائمة حساب النتیجة: الفرع الثالث
في والتقدیرات مثل تقدیر الدیون المشكوك في تحصیلها وعبئ اهتالك األصول غیر الجاریة، فان الدخل 

) العیوب(هذه الحالة یمثل بشكل تقدیري، مما یتطلب ضرورة إدراك مستخدمي هذه القائمة أوجه النقص 
  :1المرتبطة بالمعلومات التي تتضمنها قائمة حساب النتیجة والتي نوردها فیما یلي

بنود ومن هذه ال :البنود التي ال یمكن قیاسها بشكل موثوق غیر مشمولة بقائمة حساب النتیجة: أوال
األرباح والخسائر غیر المتحققة لبعض االستثمارات المالیة التي ال یتم تسجیلها في قائمة حساب النتیجة 
في حالة عدم التأكد بان التغیرات في قیمتها سوف تتحقق، ومن األمثلة األخرى على ذلك عدم االعتراف 

مة المقدمة للعمالء أو زیادة كفاءة ومهارة بالزیادة في القیمة الناتجة عن زیادة جودة المنتج أو تحسین الخد
  العنصر البشري في المؤسسة

ویظهر هذا األثر من خالل االختالف في : تأثیر الطرق المحاسبیة المستخدمة على أرقام الدخل: ثانیا
اختیار طریقة االهتالك لألصول غیر الجاریة من مؤسسة إلى أخرى مما یجعل من الصعوبة إجراء 

  .اشرة بین نتائج أعمال المؤسسات مع بعضها البعضالمقارنة المب
ومن األمثلة على تأثیر الحكم الشخصي في تحدید رقم  :مقاییس الدخل تتأثر بالحكم الشخصي: ثالثا

تحدید نسبة االهتالك  من اجلفتراضي لألصول غیر الجاریة األعمال، تقدیر قیمة العمر اإلنتاجي اال
  .یولد اختالفا في قیم الدخل من مؤسسة إلى أخرىدیر لتقاهذا السنویة، وبالتالي فان 

  العناصر المكونة لقائمة حساب النتیجة :الفرع الرابع
أن قائمة حساب النتیجة تظهر النتیجة الصافیة للسنة المالیة، سواء كانت ربحا أو خسارة وتحتوي هذه 

  :القائمة على العناصر التالیة
الهامش : (یسمح بتحدید مجامیع التسییر الرئیسیة التالیةتحلیل األعباء حسب طبیعتها، والذي  -

 ؛)اإلجمالي، القیمة المضافة، الفائض اإلجمالي
 المنتجات من األنشطة العادیة؛ -
 المنتجات المالیة واألعباء المالیة؛ -

                                                
  .48: ، صالمرجع السابق 1
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 مصاریف العمال؛ -
 الضرائب والرسوم؛ -
 ت العینیة؛المخصصات من االهتالكات وخسائر القیمة بالنسبة للتثبیتا -
 نتیجة األنشطة العادیة؛ -
 ؛)المنتجات واألعباء(العناصر غیر العادیة  -
 النتیجة الصافیة للفترة قبل التوزیع؛ -
  .النتیجة الصافیة لكل سهم من األسهم بالنسبة إلى شركات المساهمة -

  :في حالة حساب النتیجة المدمجة
 مدمجة حسب طریقة المعادلة في النتیجة الصافیة؛حصة المؤسسات المشاركة والمؤسسات المشتركة ال -
 حصة الفوائد ذات األقلیة في النتیجة الصافیة؛ -
وهناك معلومات دنیا أخرى مقدمة أما في حساب النتیجة، وأما في الملحق المكمل لحساب النتائج وهذا  -

 :وهي 2008جویلیة  26من القرار المؤرخ في ) 2.230(حسب المادة رقم 
 منتجات األنشطة العادیة؛تحلیل  -
مبلغ الحصص في األسهم مصوتا علیها أو مقترحة والنتیجة الصافیة لكل سهم بالنسبة إلى شركات  -

 .المساهمة
للمؤسسات أیضا إمكانیة تقدیم حساب النتیجة حسب الوظیفة في الملحق، فتستعمل إذن زیادة على  -

نة حسابات حسب الوظیفة مكیفة مع خصوصیتها مدونة حسابات النواتج واألعباء حسب الطبیعة، مدو 
 .واحتیاجها

طریقتین أقر النظام المحاسبي المالي : وفق النظام المحاسبي المالي قائمة حساب النتیجة شكل -
  : لعرض قائمة حساب النتیجة وهما

  293: ص 02انظر الملحق رقم  :حسب الطبیعة قائمة حساب النتیجة شكل - أ
  294: ص 02رقم  أنظر الملحق :تیجة حسب الوظیفةشكل قائمة حساب الن -ب
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   ة تدفقات الخزینةالمحتوى المعلوماتي لقائم: ثالثالمطلب ال
التي تساعد مستخدمي القوائم المالیة في التعرف  القوائم المالیة من أهمتدفقات الخزینة  تعتبر قائمة    

قائمة في كونها تبین األثر النقدي لكافة األنشطة التي على التغیرات المالیة للمؤسسة، وتأتي أهمیة هذه ال
 ةن كونه یشكل تدفقات نقدیة داخلقامت بها المؤسسة خالل السنة المالیة مع بیان طبیعة هذا األثر م

  .منها ةأو خارجمؤسسة لل
  تدفقات الخزینة قائمةتعریف : الفرع األول

المالیة األساسیة التي تعتمد علیها المؤسسة، وهي قائمة تدفقات الخزینة هي إحدى القوائم : 01تعریف  -
تمثل التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة من والى المؤسسة، كما أنها تبین طریقة الحصول على تلك 
األموال وطرق استخدامها، والتي تعبر عن العملیات التي تقوم بها المؤسسة داخلیا وخارجیا، كما یمكن 

دخل هذه العملیات ضمن اإلطار المحاسبي والتي تقوم علیها بشكل كبیر قیاسها بشكل كمي نقدي، وت
  . 1وأساسي

قائمة تدفقات الخزینة هي تلك األداة الدقیقة المستخدمة للحكم على فعالیة تسییر الموارد  :02تعریف  -
الحكم المالیة واستخداماتها وذلك اعتمادا على عنصر الخزینة الذي یعد المعیار األكثر موضوعیة في 

على تسییر مالیة المؤسسة، ویعتبر كجدول قیادة في ید اإلدارة العلیا تتخذ على ضوئها مجموعة من 
  .2القرارات الهامة كتغییر النشاط أو توسیعه أو االنسحاب منه أو النمو وغیرها

قائمة تدفقات الخزینة هي قائمة تتضمن التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة : 03تعریف  -
واالستثماریة والتمویلیة التي تمت خالل سنة مالیة معینة في المؤسسة، كما یمكن وصفها بأنها تبین 
المركز النقدي في تاریخ معین، وتكتسب أهمیتها استنادا إلى األساس الذي یتم إعدادها بناء علیه وهو 

  .3الستحقاقاألساس النقدي كون قائمة المیزانیة وحساب النتیجة یتم إعدادها على أساس ا
حسب النظام المحاسبي المالي قائمة تدفقات الخزینة هي جدول یهدف إلى إعطاء : 04تعریف  -

مستعملي الكشوف المالیة أساسا لتقییم مدى قدرة الكیان على تولید األموال ونظائرها، وكذلك المعلومات 
موجودات المالیة الحاصلة أثناء بشان استخدام السیولة المتاحة لدى الكیان، كما یقدم مداخیل ومخارج ال

  .4السنة المالیة
  
   

                                                
  .277: ، صكرهمرجع سبق ذحسین القاضي، مأمون حمدان،  1
  .204: ، ص2006دار وائل للنشر والتوزیع، األردن،  ،"دروس وتطبیقات" التسییر المالي یوسف قریشي، الیاس بن ساسي،  2
  .56: ، صمرجع سبق ذكرهنصار، جمعة حمیدات،  أبومحمد  3
   .26: ، صع سبق ذكرهمرج، 2009مارس  25: ، الصادرة بتاریخ19الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  4
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   1فیما یلي سنورد أهم میزات قائمة تدفقات الخزینة مزایا قائمة تدفقات الخزینة: الثانيالفرع 
  معرفة المركز النقدي للمؤسسة؛ -
  بیان مدى قدرة المؤسسة على سداد االلتزامات المستحقة من خالل السیولة المتوفرة؛ -
  لتدفقات النقدیة المتعلقة بالنشاطات التشغیلیة واالستثماریة والتمویلیة؛بیان ا -
  الوقوف على الفرق بین صافي الدخل وصافي التدفقات النقدیة المتحققة من النشاطات التشغیلیة؛ -
تقییم قدرة المؤسسة على تولید تدفقات نقدیة في المستقبل، ومعرفة درجات عدم التأكد المحیطة بهذه  -
  دفقات؛الت
  التنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیة ودرجة عدم التأكد المحیطة بها؛ -
  التعرف على النقدیة والنقدیة المعادلة المقیدة وغیر المتاحة لالستخدام في المؤسسة؛ -
مقارنة المراكز النقدیة وفقا لقائمة تدفقات الخزینة بین المؤسسات المختلفة وفي المؤسسة ذاتها بین  -
  ترات المالیة المختلفة؛الف
التعرف على سیاسة المؤسسة فیما یتعلق باألصول غي الجاریة واستبدالها وكذلك سیاسات المؤسسة  -

  .النقدیة المختلفة فیما یتعلق باسهم الخزینة والقروض
تظهر أهمیة قائمة تدفقات الخزینة من أهمیة المعلومة أهمیة قائمة تدفقات الخزینة : الفرع الثالث

ضافیة المتمثلة في تغییرات الخزینة التي جنتها المؤسسة وتلك التي استعملتها خالل الدورة والتي یعجز اإل
كل من المیزانیة وجدول حساب النتیجة عند تقدیمها، كما یرى الكثیر من المستعملین أن تغیرات الخزینة 

الن قیمة المؤسسة تزداد أو تنقص التي تمثل أصل التغیرات، وهي أهم معلومة تقدمها الوثائق المحاسبیة 
في نظرا المساهمین والمقرضین وما تحققه من فوائض، الن تلك الفوائض تمكنها دون غیرها من منح 

   .2قسائم أرباح المساهمین وتسدید ما علیها من قروض ألصحابها وتحقیق مشاریع استثمار
  3قائمة تدفقات الخزینة من العناصر التالیة تتكونلقائمة تدفقات الخزینة العناصر المكونة : الفرع الرابع

وتمثل اآلثار النقدیة للمعامالت واألحداث التي  عناصر التدفقات المتأتیة من األنشطة التشغیلیة: أوال
  :غیر تلك المتعلقة باالستثمار والتمویل ومنها) صافي الدخل(تدخل في تحدید نتیجة المؤسسة 

  وتقدیم الخدمات؛المقبوضات النقدیة من بیع السلع  -
  المدفوعات النقدیة المدفوعة للموردین مقابل الحصول على سلع وخدمات؛ -
  المدفوعات النقدیة للمستخدمین أو لحسابهم؛ -
  المقبوضات النقدیة الناتجة عن منح حقوق، امتیازات الرسوم والعمالت وغیرها من اإلیرادات؛ -

                                                
  .129: ، صمرجع سبق ذكره خالد جمال الجعارات، 1
  .79: ، صمرجع سبق ذكرهمحمد بوتین،  2
، مذكرة ماجستیر في المعالجة المحاسبیة لنشاطات المؤسسات االقتصادیة وفق النظام المحاسبي الماليمحمد الصدیق الفضیل،  3

   .70 -69 :ص ، ص2010عة الجزائر، محاسبة وتدقیق، جام: العلوم التجاریة، تخصص
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ین في صورة أقساط أو مطالبات تعویض، أو أیة مزایا المقبوضات والمدفوعات النقدیة لشركات التام -
  تنتج عن بوالیص التامین؛

  المقبوضات والمدفوعات النقدیة المتعلقة بعقود محتفظ بها للتعامل أو اإلیجار؛ -
  .المقبوضات والمدفوعات المتعلقة بشراء أو بیع األوراق المالیة والسندات بغرض المضاربة -

وتتمثل في التدفقات النقدیة الناتجة عن الحیازة  لمتأتیة من األنشطة االستثماریةعناصر التدفقات ا: ثانیا
  :أو التنازل أو استبدال األصول الثابتة ومنها

  المدفوعات النقدیة للحیازة عن األصول غیر الجاریة العینیة والمعنویة واألصول الثابتة األخرى؛ -
  یة العینیة والمعنویة واألصول الثابتة األخرى؛المقبوضات النقدیة من بیع األصول غیر الجار  -
المدفوعات النقدیة التي تمت بغرض إما الحیازة على حقوق الملكیة أو القروض لدى مؤسسات أو  -

  المساهمة في مشروعات مشتركة مع أطراف أخرى؛
ت األخرى، المقبوضات النقدیة نتیجة التنازل عن حقوق الملكیة أو عن القروض التي تصدرها المؤسسا -

  أو عن حصصها لدى المشروعات المشتركة؛
المقبوضات النقدیة الناتجة عن تحصیل القروض والتسبیقات الموجودة لدى األطراف األخرى غیر تلك  -

  الموجودة لدى المؤسسات المالیة؛
ض المقبوضات والمدفوعات الناتجة عن العقود اآلجلة، باستثناء تلك التي تم االحتفاظ بها ألغرا -

  . التعامل، أو المتاجرة أو التي تصنف ضمن األنشطة التمویلیة
وهي التدفقات النقدیة المرتبطة باألنشطة التي التمویلیة  عناصر التدفقات المتأتیة من األنشطة: ثالثا

  :تؤدي إلى التغیر في عناصر حقوق الملكیة وعناصر االلتزامات طویلة األجل، ومنها
  تجة عن إصدار أسهم أو غیرها من أدوات حقوق الملكیة؛المقبوضات النقدیة النا -
  المدفوعات النقدیة للمالك في سبیل شراء أو استرداد أسهم سبق للمؤسسة إصدارها؛ -
النقدیة الناشئة عن السندات والقروض أو كمبیاالت والرهونات العقاریة، أو أیة أدوات اقتراض مالیة  -

  قصیرة أو طویلة األجل؛
  النقدیة لسداد المبالغ المقترضة؛المدفوعات  -
النقدیة المدفوعة بواسطة المستأجر من اجل تخفیض االلتزامات عن موجودات مستأجرة ناتجة عن عقد  -

  .إیجار تمویلي
، الصادرة 19حسب ما ورد في الجریدة الرسمیة، العدد شكل قائمة تدفقات الخزینة : الفرع الخامس

  :بطریقتین وهما قائمة تدفقات الخزینةیمكن عرض ،  2009مارس  25بتاریخ 
وهي الطریقة التي اقرها المشرع الجزائري، وتهدف الى تقدیم العناصر الرئیسیة الطریقة المباشرة : أوال

، قصد الحصول على التدفق ...)الزبائن، الموردین، الضرائب (للتدفقات النقدیة المقبوضة والمدفوعة 
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تدفق مع النتیجة قبل الضریبة للسنة المالیة، ویتم عرض جدول تدفقات النقدي الصافي ویتم مقارنة هذا ال
   295: ، ص02انظر الملحق رقم : الخزینة وفق هذه الطریقة كما یلي

وهي الطریقة التي من خاللها یتم تصحیح النتیجة الصافیة للسنة المالیة من  الطریقة غیر المباشرة: ثانیا
ا اثر نقدي والتدفقات المالیة المرتبطة بأنشطة االستثمار أو التمویل، خالل استبعاد العملیات التي لیس له

  296: ، ص02الملحق رقم انظر  : ویتم عرض جدول تدفقات الخزینة وفق هذه الطریقة كما یلي
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   الخاصةاألموال  المحتوى المعلوماتي لقائمة تغیر: المطلب الرابع
حیث  المالي يلقوائم المالیة التي اقرها النظام المحاسبایر في األموال الخاصة احد تعتبر قائمة التغ    

تتضمن تسویة حقوق الملكیة بین آخر المدة وأول المدة إضافة إلى عناصر األرباح والخسائر  التي تعتبر 
  كجزء من رؤوس األموال الخاصة وال تظهر في قائمة الدخل

  األموال الخاصة  تعریف قائمة تغیر: الفرع األول
األموال الخاصة هي قائمة توضح مقدار الزیادة أو النقصان الذي یطرأ على  قائمة تغیر: 01تعریف  -

رصید حقوق الملكیة ویكون مصدرها صافي دخل المؤسسة المحقق خالل الفترة، وأیضا تنتج من أي 
یكون مصدره صافي الخسائر التي استثمارات إضافیة لزیادة رأس المال من قبل المالك، أما النقص فیها 

  .1قد تحدث خالل الفترة، وكذا المسحوبات خالل نفس الفترة
قائمة تغیر األموال الخاصة هي عبارة عن مصفوفة في جانب األسطر العناصر التي  :02تعریف  -

دار، راس المال، عالوات اإلص(تؤثر على األموال الخاصة وفي جانب األعمدة العناصر المعنیة بالتغیر 
، هذه القائمة تبین لنا كیف )n-2(، انطالقا من عناصر السنة )فرق إعادة التقییم، االحتیاطات والنتیجة

تغیرت العناصر المكونة لألموال الخاصة، وما هي العملیات المسؤولة عن هذا التغییر، أما العناصر 
األرباح والخسائر غیر المسجلة في  التي تفسر التغیرات في األموال الخاصة نجد تغییر طرق إعادة التقییم

  . 2قائمة حساب النتیجة، األرباح الموزعة، رفع راس المال والنتیجة الصافیة للدورة
قائمة تغیر األموال الخاصة هي عبارة عن جدول تحلیلي یبین الحركات التي أثرت في : 03تعریف  -

  . 3ل السنة المالیةكل فصل من الفصول التي تتشكل منها األموال الخاصة للكیان خال
    مزایا قائمة تغیر األموال الخاصة :الفرع الثاني

  التعرف على مقدار األموال الخاصة وعناصرها وأي تفصیالت أخرى عنها؛ -
  التعرف على التغیرات التي تحدث في األموال الخاصة خالل الفترة؛ -
ي األموال الخاصة مثل المكاسب التعرف على المكاسب والخسائر التي تم االعتراف بها مباشرة ف -

  .والخسائر المتعلقة ببیع االستثمارات المتاحة للبیع
حدد النظام المحاسبي المالي العناصر  العناصر المكونة لقائمة تغیر األموال الخاصة: الفرع الثالث

  :4یما یليالواجب تقدیمها في هذه القائمة والتي تتعلق بالحركات الخاصة باألموال الخاصة وهي تتمثل ف
  النتیجة الصافیة للسنة المالیة؛ -

                                                
  .39: ، ص2007، مصر، اإلسكندریة، الدار الجامعیة، مبادئ المحاسبة المالیةاحمد صالح عطیة،  1
  .185، مرجع سبق ذكرهصالح حواس،  2
ومدونة تحدید قواعد التقییم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالیة وعرضها  المتضمن، 2008جویلیة  26: القرار المؤرخ في 3

  .1-250: ة، الفقر مرجع سبق ذكره، الحسابات
  .81: ص ،01ج  محاسبة المؤسسة طبقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة، مرجع سبق ذكره،شعیب شنوف،  4
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تغیرات الطرق المحاسبیة وتصحیحات األخطاء المسجلة والتي لها اثر مباشر على راس المال  -
  الخاص؛

  .إیرادات وأعباء سجلت مباشرة في رأس المال  -)  زیادة، نقصان، استرجاع( حركة راس المال  -
  297: ، ص02انظر الملحق رقم ل الخاصة شكل قائمة تغیر األموا: الفرع الرابع

  الملحق: المطلب الخامس
 إن الملحق هو عبارة عن وثیقة مالیة هامة تسمح بفهم كیفیات إعداد القوائم المالیة السالفة الذكر    

وتحدید الطرق المحاسبیة التي تم اعتمادها للقیام بذلك، ثم إعطاء تفاصیل ومعلومات تسمح بالفهم 
   :1اءة السلیمة  للقوائم المالیة، ویتضمن الملحق المعلومات التالیةالصحیح والقر 

والطرق المحاسبیة التي تم اختبارها  تقدیم المعلومات عن القواعد المعتمدة في إعداد القوائم المالیة -
  وتطبیقها على الصفقات واألحداث الهامة التي تترجمها تلك القوائم؛

عاییر المحاسبیة الدولیة تقدیمها والتي ال تظهر في أي قائمة من القوائم تقدیم المعلومات التي تفرض الم -
  المالیة المعدة؛

تقدیم المعلومات التكمیلیة التي ال تفرضها المعاییر المحاسبیة الدولیة وال تظهر في القوائم المالیة،  -
  ولكنها ضروریة للفهم الشامل والدقیق والسلیم لعناصر القوائم المالیة؛

اإلشارة انه یجب تبیین كل تغییر في عرض القوائم المالیة أو تغییر في الطرق المحاسبیة التي تم  وتجدر
  .االعتماد علیها، مع إظهار معلومات تسمح بتحقیق مبدأ قابلیة المقارنة

  :كما یتضمن الملحق معلومات أخرى أساسیة نذكر منها ما یلي
  القوائم المالیة أعدت وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة؛تصریح أو حكم ضمني من إدارة الوحدة على أن  -
معلومات عن الفرضیات المستقبلیة المتوقعة وعن كل تقییم غیر مؤكد قد یؤدي إلى تعدیالت مهمة  -

للمبالغ المسجلة في األصول والخصوم خالل الدورة المقبلة وتحدید طبیعتها ومبلغها في أخر میزانیة تم 
  إعدادها؛

باح الموزعة المقترح للدورة المعنیة واألرباح الموزعة قید التسدید المتعلقة بالتوزیعات السابقة مبلغ األر  -
  التي لم یتم دفعها بعد، وكذا المبلغ حسب السهم الموافق؛

  مبلغ األرباح الموزعة ذات األولویة التي تبقى قید التحمیل؛ -
المعلومات منشورة ومصرح بها في مكان آخر،  كل المعلومات ذات الطبیعة العامة، إال إذا كانت هذه -

مثل الشكل القانوني للوحدة، عنوانها، بلد النشاط، عنوان مقرها االجتماعي، طبیعة العملیات التي تقوم بها 
  الخ...وأنشطتها األساسیة، اسم الشركة األم 

  

                                                
  .87: ، صمرجع سبق ذكرهسفیان بن بلقاسم،  1
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  خالصة الفصل الثالث
عاییر المحاسبة الدولیة، وذلك لما له من تأثیر اعتبر اإلفصاح من القضایا الهامة التي ركزت علیها م    

العدید من   على جودة المعلومات المحاسبیة، ونظرا لهذه األهمیة فقد أصبح شائع االستخدام، وأصبح
مستخدمي التقاریر المالیة یطالبون الیوم بمزید من اإلفصاح، وذلك بهدف أن تكون البیانات المحاسبیة 

  .قي لألحداث المالیة التي تظهرهاحقیصادقة ومعبرة عن المحتوى ال
محاسبیة ومنهج إفصاح كافي، یخدم عملیة  رمن أجل الوصول إلى إفصاح عام وجب وجود معایی    

توصیل وعرض المعلومات للمستثمرین بطریقة مفهومة وأسلوب مالئم، مما یزید من قیمة ومنفعة 
یة في تطویر محتوى المعلومات التي تتضمنها المعلومات المحاسبیة، فقد ساهمت معاییر المحاسبة الدول

القوائم المالیة، فقد ركزت على زیادة مستوى اإلفصاح المحاسبي وبأشكال مختلفة، سواء بطرح قوائم مالیة 
إضافیة أو ضمن القوائم المالیة الحالیة من ناحیة، وتوحید أسس وقواعد العرض واإلفصاح من ناحیة 

علومات المحاسبیة الموجهة للمستخدمین نتیجة ارتقاء مضمون التقاریر أخرى، األمر الذي أثر على الم
  .المالیة واكتمال محتواها من المعلومات وتعظیم جودتها

یهدف االتجاه المعاصر في اإلفصاح إلى توفیر المعلومات المالئمة التخاذ القرارات، وفي ظل هذا     
التي تتمتع بأكبر قدر من الموضوعیة والتي الهدف لم یعد اإلفصاح یقتصر على تقدیم المعلومات 

تتناسب مع قدرات المستثمر العادي، بل یتسع نطاق اإلفصاح لیشمل المعلومات المالئمة، التي تحتاج 
إلى درجة كبیرة من الدرایة والخبرة في فهمها واستخدامها والتي یعتمد علیها المستثمرون والمحللون 

عداد التقاریر القطاعیة المالیون في اتخاذ قراراتهم، ومن  أمثلتها المعلومات المرتبطة بالتنبؤات المالیة وإ
والمرحلیة والمعلومات الخاصة بأثر تغیرات مستویات األسعار، وهو إفصاح إعالمي یتم بغرض تحقیق 

  .المالءمة للمعلومات المحاسبیة
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  تمهید
عملیة إصالح نظامها المحاسبي بدایة من التسعینات شرعت الجزائر في ن الدول مالعدید  على غرار    

بهدف تقریب الممارسة المحاسبیة في الجزائر إلى الممارسة الدولیة، وذلك من خالل تبني معاییر 
  .المحاسبي الدولیة كلیا أو تتكیف مع خصوصیاتها افقمحاسبیة جدیدة تتماشى مع أعمال التو 

باشرت في سًن العدید من القوانین المتعلقة بهذا المجال من ضمنها قانون النظام المحاسبي المالي ف    
(SCF) مما یحتم على 2010، وباإلضافة إلى ذلك أصدرت مدونة الحسابات التي شرع في تطبیقها سنة ،

  .ة وما تحمله من أبعادالمعنیین بالمحاسبة في الجزائر مواكبة هذه التغیرات وفهمها خاصة الجوانب التقنی
على القوائم المالیة لها، واكتفائهم  المحاسبي المالي النظامفي تطبیق  ظرا لمباشرة المؤسساتون    

وكذلك  یةتطبیق مما صعب لنا إجراء دراسة فقط،الذي جاء به النظام المحاسبي المالي نظري بالجانب ال
عن طریق توزیع ي، مما ارتأینا أن تكون دراستنا نقص األبحاث في الجانب التقني بخالف الجانب النظر 

  .المالیة مختلف الفئات المستخدمة للقوائم إستبیان على
ونهدف من خالل هذا الفصل، للتطرق إلى المفاهیم األساسیة المتعلقة بموضوع بحثنا والتي سیتم     

الفقرات تحلیل دراسة، و وصف وتحلیل توزیع عینة الالفصل، وعلیه سوف نتطرق إلى  تداولها ضمن سیاق
  .، واستخدام نموذج االنحدار المتعدداالرتباطعالقة  باستخدامالفرضیات  واختبار
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  وصف وتحلیل عینة الدراسة: المبحث األول
ز هذه الدراسة، فقد نجاإل) التطبیقي(جانب المیداني نظرا لألهمیة العلمیة والعملیة التي یحضى بها ال    

من خالل هذا المبحث إعطاء فكرة توضیحیة ألهم الوسائل المستخدمة في جمع  الطالبإستهدف 
 لیب اإلحصائیة التي إتبعها الطالبفضال عن األسا بالجانب المیدانيالبیانات والمعلومات المتعلقة 

حصائیة لمعالجة أداة الدراسة والمتمثلة في إستمارة اإلستبیان، وذلك بهدف قیاس وتحلیل اإلختبارات اإل
آلراء ومقترحات فئات العینة باإلجابة على محاورها اإلستبیانیة، وكذلك الخصائص والصفات الشخصیة 

  ج واقعیةألفراد عینة الدراسة، بهدف الوصول إلى نتائ
  الوسائل واألسالیب المستخدمة في وصف وتحلیل عینة الدراسة: األول المطلب

، كما ائل واألسالیب المستخدمة في تحلیل عینة الدراسةالوسإبراز  المطلب سنحاول من خالل هذا   
  نتساق الداخلي لفقرات اإلستبیاالصدق والثبات واإلطرق دراسة سنتطرق إلى 
ى ر تطبیق النظام المحاسبي المالي علیأثتالتعرف على  تهدف الدراسة إلى منهجیة الدراسة: الفرع األول

إتباع المنهج الوصفي التحلیلي في هذه توجب علینا ومن ثم ، إعداد وعرض عناصر القوائم المالیة
الدراسة، وذلك ألن المنهج الوصفي التحلیلي یهدف إلى دراسة الظاهرة، وجمع الحقائق والمعلومات عنها 
ومن ثم تحلیلها للوصول إلى النتائج والتوصیات، كما تم الحصول على البیانات عن طریق المصادر 

  :ولیة وذلك كما یليالثانویة ومصادر البیانات األ
تم الحصول على البیانات عن طریق المصادر الثانویة المتمثلة في  مصادر البیانات الثانویة: أوال

لدراسة الكتب، والمراجع العربیة واألجنبیة، والدوریات والمقاالت، والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع ا
  .ة على شبكة اإلنترنیتالمتخصصة، وبعض المواقع ذات الصل والمجالت العلمیة

تم الحصول على المصادر األولیة من خالل تصمیم إستبیان كأداة رئیسیة  مصادر البیانات األولیة: ثانیا
  SPSSالبرنامج اإلحصائي: البرنامجین التالیین للبحث، وقام الباحث بتفریغ وتحلیل اإلستبیان من خالل

 EXELوبرنامج 

ر تطبیق النظام المحاسبي یأثتیق هدف الدراسة المتمثل في التعرف على لتحق أداة الدراسة: الفرع الثاني
، قام الباحث ببناء وتصمیم إستبیان إعداد وعرض عناصر القوائم المالیة في المؤسسة المالي على

ستشارة مستفیدا من الدراسات السابقة الدراسة واإلختصاص في هذا المجال من أكادیمیین ذوي الخبرة   وإ
مع البیانات الشخصیة عن یستخدم الجزء األول في ج: وقد إشتمل اإلستبیان على جزئین، ینمهنیو 

معلومات حول سنوات الخبرة، الوظیفة، العمر، ، العلمي كالمؤهل العلمي، التخصص المستجوبین
 07وقد احتوى هذا الجزء على  ، وهي بیانات تفید في التعرف على خصائص مجتمع الدراسةالمؤسسة

ر تطبیق النظام یأثتا الجزء الثاني من اإلستبیان فهو عبارة عن مقیاس یهدف إلى التعرف على ، أمفقرات
، وقد إحتوى هذا الجزء على إعداد وعرض عناصر القوائم المالیة في المؤسسةالمحاسبي المالي على 

معنون بـــ البالمحور األول و  20 -8فقرة، حیث تعلقت الفقرات من  54مجموعة من الفقرات بلغ عددها 
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 33 -21والفقرات من ، واقع الممارسة المحاسبیة في الجزائر قبل تطبیق النظام المحاسبي المالي
والفقرات من تطبیق النظام المحاسبي المالي في البیئة المحاسبیة الجزائریة، : المعنون بــبالمحور الثاني و 

على إعداد عناصر القوائم محاسبي المالي تطبیق النظام ال أثر :بالمحور الثالث والمعنون بـــ 47 -34
أثر تطبیق النظام المحاسبي المالي على : المعنون بـــبالمحور الرابع و  61 - 48والفقرات من ، المالیة

  .عرض عناصر القوائم المالیة
وعند وضع هذه اإلستبانة تم األخذ بعین اإلعتبار وضع أسئلة تغطي كافة جوانب الدراسة النظریة،     
بي جمیع المتطلبات والمتغیرات ذات التأثیر على فرضیات الدراسة، مع مراعاة أن تكون معظم وتل

  .األسئلة واضحة وذات نهایات مغلقة لسهولة وسرعة اإلجابة علیها وسهولة تحلیلها
القوائم  وقد تم إستهداف عینة الدراسة بالتركیز على عدد كبیر من الفئات الداخلیة والخارجیة لمستخدمي

أساتذة جامعیین متخصصین، محافظي الحسابات، مسیري المؤسسات، البنوك، مصلحة (لمالیة ا
  ). ، خبراء محاسبینالضرائب، محاسبین معتمدین

لیكرت الخماسي المكون من خمس درجات لتحدید أهمیة كل فقرة  )likert(وقد تم إستخدام مقیاس    
  :ن لفقرات اإلستبیان حسب الجدول التاليوبیان، وذلك لقیاس إستجابات المستجمن فقرات اإلستبی

  یوضح درجات إجابة المستجوبین )01 -04(جدول رقم ال
  تماما قغیر مواف  قغیر مواف  محاید  موافق  تماماموافق   اإلستجابة

  1  2  3  4 5  الدرجة
  من إعداد الطالب: المصدر

ي مدلوال بإستخدام المقیاس كما أنه تم وضع مقیاس ترتیبي لهذه األرقام إلعطاء الوسط الحساب    
الترتیبي لألهمیة، وذلك لإلستفادة منها فیما بعد تحلیل النتائج، حیث تبنت الدراسة المعیار التالي للحكم 

  :على اإلتجاه عند إستخدام مقیاس لیكرت الخماسي وهو موضح في الجدول اآلتي
  النسبیة للوسط الحسابيیوضح مقیاس تحدید المعدل النسبي واألهمیة  )02 -04(جدول رقم ال

درجات المقیاس   المعدل النسبي  الوسط الحسابي
  المستخدمة في الدراسة

األهمیة النسبیة 
  إلى  من  إلى  من  لدرجات المقیاس

  درجة كبیرة جدا  تماماموافق  100% 84% 5.00  4.20
  درجة كبیرة  موافق  83.8% 68%  4.19  3.40
  درجة متوسطة  محاید  67.8% 52%  3.39  2.60
  درجة صغیرة   غیر موافق  51.8% 36%  2.59  1.80
  درجة صغیرة جدا  تماماغیر موافق   35.8% 20%  1.79  1.00

  من إعداد الطالب: المصدر
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  :وقد تم إعداد هذا الجدول وفق المعیار التالي
  4= 1-5= الحد األدنى  –الحد األعلى  =المدى 

  )دم في الدراسةحسب مقیاس لیكرت الخماسي المستخ( 5= عدد  الفئات 
  )أكبر قیمة في المقیاس÷ المدى ( 0.8=  5÷  4= طول الفئة 

، وذلك لتحدید )بدایة المقیاس وهي الواحد الصحیح(إلى أقل قیمة في المقیاس ) 0.8(إضافة هذه القیمة
  .الحد األعلى لهذه الخلیة

، واألهمیة النسبیة لها كما وهكذا أصبح باإلمكان تصنیف قیم المتوسطات الحسابیة لكل فقرة من الفقرات
  . الجدول السابقهو مبین في 

حسب  على اإلجابات وبوبت جداول في االستبیان نتائج حوصلة تم فقد وواضحة دقیقة النتائج تكون حتى
 النسب من تعلق بها وما المختلفة االستجابات تكرارات حساب تم االستبیان، في المدرجة لألسئلة التسلسل

 فئات نظر وجهة حسب العبارات ترتیب تم كما المعیاریة، نحرافاتواال الحسابیة طاتالمئویة والمتوس
 للتشتت قیمة أقل وحسب الحسابي للمتوسط قیمة أكبر على اعتمادا المهنیین واألكادیمیین من العینة
  .الحسابي المتوسط قیم تساوي المعیاري عند االنحراف یمثله والذي

   عینة الدراسةغرافیة لالخصائص الدیم: المطلب الثاني
نظرا لصعوبة تحدید مجتمع الدراسة بدقة، ومنه استحالة ضبط حجم العینة وفقا للنماذج اإلحصائیة     

المعروفة، تم تحدید عینة الدراسة بطریقة العینة العشوائیة الطبقیة من مجتمع الدراسة، ولقد تم توزیع 
إستبانة صالحة وخاضعة للدراسة بعد إستبعاد  185إستبانة على جمیع أفراد العینة، واسترداد  200

اإلستبیانات الملغاة نظرا لعدم تحقق الشروط المطلوبة منها، ولقد تم اإلهتمام بإختیار شریحة األفراد 
د المستفیدة من القوائم لفئات عینة الدراسة بعنایة فائقة، بحیث تم الوصول إلى أكبر شریحة من األفرا

ختیار شریحة أفراد العینة من الشرائح اإلجتماعیة التي تمتلك التي تصدرها االمالیة  لمؤسسات الجزائریة، وإ
قدر من الخبرات العلمیة والعملیة في المجال المحاسبي وتطبیقاته العملیة، وذلك بهدف التمكن من 

 یوضح مكن من النتائج الواقعیة واالستفادة منها في الدراسة، والجدول التاليالوصول إلى أكبر قدر م
  . الفئات المستهدفة من عینة الدراسة ومجال عملها

على غرار الدراسات التى تعتمد على االستبیان فانه لم یتم تحدید حجم عینة الدراسة مسبقا، فقد تم توزیع 
  .متوفرة فیها شروط البحث العلمي استمارة 185دنا انه استرد منها استمارة، وبعد عملیة الفرز وج 200
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  .الخاصة باستمارات االستبیان اإلحصائیةیوضح  )03 -04( ل رقمجدوال
  
  
  
  
  
  

  االستبیان على بیانات بناء ،من إعداد الطالب :المصدر
  

  الخاصة باستمارات االستبیان إلحصائیةیوضح التمثیل البیاني ل) 01 -04(الشكل رقم 
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  أعالهجدول البناء على  ،من إعداد الطالب: المصدر

  
  الجنس حسبخصائص العینة : الفرع األول

  توزیع عینة الدراسة حسب الجنسیوضح ) 04 -04( جدول رقمال
 النسبة العدد الجنس
 89.7 166 ذكر

نثىا  19 10.3 
 %100 185 المجموع

  على بیانات االستبیان بناء ،من إعداد الطالب :المصدر
  
  
  

  االستبیــــان  البیــــــــــان
  النسبة  العدد

 %100  200  عدد االستمارات الموزعة
 %7.5  15  عدد االستمارات غیر المسترجعة

 %92.5  185  عدد االستمارات الصالحة
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 عینة الدراسة حسب الجنسل البیاني تمثیلیوضح ال) 02 -04( الشكل رقم

89,70%

10,30%

الجنس

ذكر

إنثى

  
  سابقالجدول البناء على  ،من إعداد الطالب: المصدر

 اإلنـاث مشـاركة نسـبة بلغـت حـین فـي، %89.70 بلغت االستبیان في الذكور مشاركة نسبة أن نالحظ    
 العنصـر عـزوف مقابـل المحاسـبة مهنـة علـى الذكور عنصر هیمنة إلى األمر هذا یرجع، %10.30 نسبة

  .كوظیفة أو حرة كمهنة سواء المحاسبة بامتهان االهتمام عن النسوي
  الفئة العمریة حسبخصائص العینة : الفرع الثاني

  عینة الدراسة حسب الفئة العمریة توزیع یوضح )05 -04( جدول رقمال
  النسبة  العدد  الفئة العمریة

 %9.7  18  سنة 30أقل من 
 %43.8  81  سنة 40 إلى 30من 
 %39.5  73  سنة50 إلى 40من 

 %7  13  سنة 50اكبر من 
 %100  185  المجموع

  SPSSبرنامج على مخرجات  بناء ،لطالبمن إعداد ا: المصدر 
 .عینة الدراسة حسب الفئة العمریةل البیاني تمثیلیوضح ال) 03 -04(  الشكل رقم
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  أعالهجدول البناء على  ،من إعداد الطالب: المصدر
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قمنا  قد و سنة، 40 نم إلى اقل 30 بین وتراوحت عموماً  المستجوبة العینة أفراد أعمار تباینت    
 بین الثانیة الفئة حددت فیما سنة، 30 دون هم لمن األولى الفئة خصصت عمریة، فئات أربعة بتشكیل

 كانت قد سنة و 50من  أكثر األخیرةسنة والفئة  50اقل من  إلى 40والفئة الثالثة من  40اقل من و  30
ثم الفئة  %39.5تلیها الفئة الثالثة بنسبة  %43.8بنسبة  الثانیة الفئة عند المشاركین من الكبیرة النسبة

 العمریة الفئات بین التوزیع هذا تفسیر ویمكن .%7بنسبة  األخیرةالفئة  األخیرفي  %9.7األولى بنسبة 
 خبرة على تحوز أنها ناضالفترا نسبیاً  األعمار المتقدمة ذوي لألفراد  میلنا و تركیزنا بسبب العینة ألفراد

  .كما هو موضح في الشكل االستمارة مع الجید التعامل على تساعد میدانیة
  المؤهل العلمي حسبخصائص العینة : الفرع الثالث

المؤهل العلمي حسبتوزیع عینة الدراسة  یوضح )06 -04(الجدول رقم   
 النسبة العدد المؤهل العلمي

 53.5% 99 لیسانس

 29.7% 55 ماستر 

 10.3% 19 ماجستیر

 5.4% 10 دكتوراه

 1.1% 2 شهادات اخرى

 %100 185 المجموع

  SPSS برنامج  على مخرجات بناء الب،من إعداد الط: المصدر
  

عینة الدراسة حسب المؤهل العلميیوضح التمثیل البیاني ل) 04 -04( الشكل رقم  

  
  أعالهجدول البناء على  ،من إعداد الطالب: المصدر
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لیسانس،  شهادة على الحائزین لألفراد 53.50% نسبة هي العینة أفراد من نسبة كبرا أن نالحظ    
، بعدها فئة المتحصلون على شهادة %29.70الحائزون على شهادة ماستر بنسبة  األفرادوتلیها 

فئة المتحصلون على  األخیر، في %5.40، بعدها فئة الدكاتره بنسبة %10.30ماجستیر بنسبة 
  .%1.10بة بنس أخرىشهادات 

 على الدارسة في العتمادنا  )اللیسانس شهادة على الحائزین(  األولى للفئة الكبیر التركیز یفسر    
 حسابات محافظي معتمدین، محاسبین ،)والمالیة لمحاسبة(  المؤسسات في تااإلطار  من كبیرة مجموعة

  .علیها للحصول اسبةالمح في لیسانس شهادة تشترط المهنیة الرتب هذه و محاسبیین، خبراءو 
  التخصص العلمي خصائص العینة من حیث: الفرع الرابع

التخصص حسبتوزیع عینة الدراسة  یوضح) 07 -04(جدول رقم ال  
 النسبة العدد التخصص

ومالیة محاسبة  83 44.9% 
 %37.8 70 تدقیق
 %4.3 8 اقتصاد

 %13 24 إدارة أعمال
 %100 185 المجموع
  SPSS برنامج  على مخرجات بناءالب، من إعداد الط: المصدر

 
عینة الدراسة حسب التخصصیوضح التمثیل البیاني ل) 05 -04( الشكل رقم  

44,90%

37,80%

4,30%

13% التخصص

محاسبة ومالیة

تدقیق

اقتصاد

إدارة أعمال

  
  أعالهجدول البناء على  ،من إعداد الطالب: المصدر
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لیة هي یتضح لنا توزیع النسب حسب تخصص األفراد العینة حیث نجد أن فئة تخصص محاسبة وما    
فیمثل تخصص تدقیق بعدد أفراد  %37.80نسبته  أما ،%44.90فرد بنسبة  83األكبر والبالغ عددها 

فرد، في األخیر تخصص إقتصاد بنسبة  24بعدد أفراد  %13بنسبة  أعمالفرد، تلیها فئة إدارة  70بلغ 
  .8بعدد أفراد  4.30%

  المهنة حسبخصائص العینة : الفرع الخامس
  مهنةتوزیع عینة الدراسة حسب ال یوضح )08 -04(جدول رقم ال

 النسبة العدد المهنة
 25.9 % 48 محاسب مؤسسة
 20.5 % 38 مسیر مؤسسة

متخصص جامعي أستاذ  31 % 16.8 
 8.6 % 16 قطاع البنوك

 6.5 % 12 مصلحة الضرائب
 13 % 24 محاسب معتمد
 4.9 % 9 محافظ حسابات
 3.8 % 7 خبیر محاسبي

100   % 185 المجموع  
  SPSS  برنامج بناء على مخرجات ،من إعداد الطالب: المصدر 

  
  .عینة الدراسة حسب المهنةالتمثیل البیاني ل یوضح) 06 -04(الشكل رقم 
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  أعالهجدول البناء على  ،من إعداد الطالب: المصدر
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 وظیفـة یمارسـون الـذین المسـتجوبین نسـبة أن دناوجـ، الوظیفـة حسـب وتبویبهـا ترااالسـتما خـالل مـن   
، وتلیهــــا األســـــاتذة %20.50، وتلیهــــا وظیفـــــة مســــیر مؤسســــة بنســـــبة %25.90محاســــب مؤسســــة بنســـــبة 

، %13، فــي حـین الــذین یمارسـون مهنــة محاسـب معتمــد بنســبة %16.80الجـامعیین المتخصصــین بنسـبة 
، وكــذا الــذین یعملــون فــي مصــلحة %8.6بنســبة  أمــا الوظیفــة التــي تلیهــا الــذین یعملــون فــي قطــاع البنــوك

، فـــي األخیـــر مهنـــة الخبیـــر بنســـبة %4.90، تلیهـــا مهنـــة محـــافظ حســـابات بنســـبة %6.5الضـــرائب بنســـبة 
3.80%.  

  الخبرة المهنیة حسبخصائص العینة : الفرع السادس
عینة الدراسة حسب الخبرة المهنیةیوضح توزیع ) 09 -04(الجدول رقم   

لنسبةا العدد السنوات  

سنوات 5أقل من  36 % 19.5 

 50.8 % 94   سنوات 10إلى  5من 

سنة 20 إلى 10من   41 % 22.2 

 7.6 % 14  سنة20أكثر من 

100  % 185 المجموع  

  SPSS  برنامج بناء على مخرجات ،من إعداد الطالب: المصدر 
  

المهنیةعینة الدراسة حسب الخبرة التمثیل البیاني لیوضح ) 07 -04(الشكل رقم   
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22,20%

7,60%
الخبرة المھنیة

سنوات 5اقل من 
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  أعالهجدول البناء على  ،من إعداد الطالب: المصدر
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 5على أربعة فئات، كل فئة لها مدى من  المدروسة العینة داألفر  الخبرة سنوات توزیع في اعتمدنا    
للفئة  %22.20 سنوات، تلیها نسبة 10 إلى 5للفئة من  %50.80نسبة  تسنوات، حیث بلغ 10 إلى
سنة  20من  أكثرسنوات، في األخیر فئة  5للفئة اقل من  %19.50سنة، تلیها نسبة  20 إلى 10من 

  .%7.60بنسبة 
  

  المؤسسة نشاط حسبخصائص العینة : الفرع السابع
المؤسسة یوضح توزیع عینة الدراسة حسب نشاط) 10 -04(جدول رقم ال  

 النسبة العدد التخصص

 13.5 % 25 تجاري
 14 % 14 صناعي
 78.9 % 146 خدمي

 %100 185 المجموع
  SPSS  برنامج  بناء على مخرجات ،البمن إعداد الط: المصدر

  
  المؤسسة نشاط عینة الدراسة حسبالتمثیل البیاني ل یوضح) 08 -04(الشكل رقم 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

تجاري صناعي خدمي

25 14

146

تجاري

صناعي

خدمي

  
  أعالهجدول البناء على  ،من إعداد الطالب: المصدر
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  المؤسسة قطاعحسب خصائص العینة : الثامن الفرع
  المؤسسة قطاع حسب توزیع عینة الدراسة یوضح )11 -04(جدول رقم ال

 النسبة العدد التخصص
 18.91 % 35 مؤسسة عامة
 79.45 % 147 مؤسسة خاصة
 1.64 % 3 مؤسسة مختلطة

100  % 185 المجموع  
  SPSS مج برنا بناء على مخرجات ،من إعداد الطالب: المصدر

  
  المؤسسة قطاع عینة الدراسة حسبل یوضح التمثیل البیاني )09 -04(الشكل رقم 
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  بناء على الجدول أعاله ،من إعداد الطالب: المصدر

  
، غذ الحرة المهن كذا و للعینة المشكلة المؤسسات بتصنیف قمنا االقتصادیة، القطاعات أساس على

لمؤسسات القطاع العام وفي  %36.80مؤسسات القطاع الخاص وتنتمي نسبة  %61.60تمثل نسبة 
  .من المؤسسات التي تنتمي للقطاع المختلط %1.60األخیر ما نسبته 
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  )Reliability(الصدق والثبات واالتساق الداخلي لفقرات االستبیان : مبحث الثانيال
 ألفا معامل عن طریق التحكیم، ت وصدق االستبیانبدراسة ثباسنقوم من خالل هذا المبحث      

  ).Split-Half Coefficient(  النصفیة والتجزئة ،)Cronbach Alpha( كرونباخ
   التحكیم: المطلب األول

من لهم خبرة ألساتذة األكادیمیین المتخصصین و تم عرض اإلستبانة في صورتها األولیة على بعض ا    
طالع في مجال المحاسبة من  خذ ات التي تضمنها اإلستبیان، وقد أأجل االسترشاد بآرائهم حول الفقر وإ

الباحث بآراء ونصائح المحكمین حیث تم حذف بعض الفقرات، كما تم تعدیل فقرات أخرى، حتى تم 
  .التوصل للصورة  النهائیة لإلستبیان

كرونباخ لقیاس ثبات  تم إستخدام طریقة ألفا ) Cronbach Alpha(طریقة ألفا كرونباخ : الفرع األول
  :اإلستبیان كطریقة ثانیة لقیاس الثبات وسنوضحها كما یلي

واقع الممارسة المحاسبیة في الجزائر قبل تطبیق : الثبات الداخلي لفقرات المحور األولالصدق و : أوال
  النظام المحاسبي المالي 

ور األول، تم إستخدام معامل وإلختبار مدى توفر الثبات الداخلي بین اإلجابات على أسئلة المح    
ألفا كرونباخ  ، وتعتبر القیمة المقبولة إحصائیا لمعامل)Cronbach Alpha(المصداقیة ألفا كرونباخ 

)Cronbach Alpha( 70%  فأكثر، وقد تم تطبیقه على كل محور من محاور اإلستبیان، ولجمیع األسئلة
  .أیضا

واقع الممارسة المحاسبیة في الجزائر : اخلي لفقرات المحور األولیوضح الصدق والثبات الد) 12 -04(جدول رقم ال
  تطبیق النظام المحاسبي المالي قبل

 الرقم
معامل  الفقرة 

 اإلرتباط

معامل 
اإلرتباط 
 المصحح

االقتصادیة الجدیدة في  أصبح العمل بالمخطط الوطني للمحاسبة غیر مالئم للظروف 01
 0.801 0.967  الجزائر

المحاسبیة باالستناد إلى قواعد المخطط الوطني للمحاسبة غیر قادرة على حل الممارسة  02
 0.877 0.966  المشاكل المحاسبیة الراهنة التي تواجه المحاسبین

یعتمد التسجیل المحاسبي المستند إلى المخطط الوطني للمحاسبة على االجتهادات  03
  واألحكام الشخصیة

0.967 0.813 

محاسبیة وفق المخطط الوطني للمحاسبة العدید من أوجه القصور تعاني الممارسة ال 04
 0.832 0.967  ومشاكل في القیاس واإلفصاح

تشتمل القوائم المالیة المعدة وفق المخطط الوطني للمحاسبة على معلومات محاسبیة  05
  غیر مالئمة التخاذ القرارات االقتصادیة

  
0.967 0.827 
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ة في القوائم المالیة المعدة وفق المخطط الوطني للمحاسبة المعلومات المحاسبیة الوارد 06
 0.833 0.967  ال تمتاز بالثقة وال تلبي احتیاجات مختلف المتعاملین االقتصادیین

لمیة للتجارة على الجزائر مواكبة تفرض تحدیات العولمة واالنضمام للمنظمة العا 07
 0.857 0.966  التطورات الحاصلة على المستوى الدولي

الممارسة المحاسبیة وفق النظام المحاسبي المالي المستوحى من المعاییر المحاسبیة  08
 0.838 0.966  الدولیة قادر على حل اغلب المشاكل التي تواجه المحاسبین

ضرورة إصالح نظام التعلیم والتكوین المحاسبي في الجزائر لتحسین الممارسة  09
 0.881 0.966  المحاسبیة

 0.760 0.968  صالح وتعدیل التنظیمات الجبائیة والتشریعیة لتحسین الممارسة المحاسبیةإلزامیة إ 10
للتوافق واالنسجام مع التطبیقات المحاسبیة الدولیة فرضت على المجلس الوطني  11

 0.818 0.967  للمحاسبة إصدار قرار بالتخلي عن المخطط الوطني للمحاسبة

بي المالي المستوحى من المعاییر المحاسبیة الدولیة التوجه نحو تطبیق النظام المحاس 12
 0.853 0.966  یعتبر أفضل بدیل للمخطط الوطني للمحاسبة

تطبیق النظام المحاسبي المالي سیكون له اثر ایجابي على الممارسة االلتزام ب  13
 0.787 0.968  المحاسبیة في الجزائر

  SPSS  مجبرنا مخرجاتعلى  ، بناءمن إعداد الطالب: المصدر
 

 )Cronbach Alpha( أن قیمة معامل ألفا كرونباخ )12 - 04(جدول رقم الونالحظ من خالل     
لردود المستجوبین على جمیع األسئلة ذات قیمة أكبر من قیمة الحد األدنى المقبول بمعامل ألفا كرونباخ 

)Cronbach Alpha( 96.9%في اإلجابات، مما  ، وهذا یعني توفر درجة عالیة من الثبات الداخلي
  .یمكننا من اإلعتماد على هذه اإلجابات في تحقیق أهداف الدراسة وتحلیل نتائجها

تطبیق النظام المحاسبي المالي في البیئة : الصدق والثبات الداخلي لفقرات المحور الثاني: ثانیا
لة المحور الثاني، تم وإلختبار مدى توفر الثبات الداخلي بین اإلجابات على أسئالمحاسبیة الجزائریة 

 وتعتبر القیمة المقبولة إحصائیا لمعامل، )Cronbach Alpha(إستخدام معامل المصداقیة ألفا كرونباخ 
فأكثر، وقد تم تطبیقه على كل محور من محاور اإلستبیان،  Cronbach Alpha( 70%(ألفا كرونباخ 

  .ولجمیع األسئلة أیضا
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تطبیق النظام المحاسبي المالي في  :ق والثبات الداخلي لفقرات المحور الثانيالصد یوضح) 13 -04( جدول رقمال
  البیئة المحاسبیة الجزائریة

 الرقم
معامل  الفقرة 

 اإلرتباط

معامل 
اإلرتباط 
 المصحح

یوفر النظام المحاسبي المالي القواعد والفروض والمعاییر التي تعالج كافة األحداث  01
عد  0.765 0.964  اد معلومات مالیة قابلة للمقارنةالمالیة واالقتصادیة وإ

یكفل النظام المحاسبي المالي إنتاج معلومات محاسبیة ومالیة مالئمة وموثوق بها یعتمد  02
 0.895 0.961  علیها مستخدمیها في اتخاذ قراراتهم االقتصادیة

لمحاسبیة سیضمن تطبیق النظام المحاسبي المالي الوضوح والشفافیة في اإلجراءات ا 03
  المتبعة في إعداد القوائم والتقاریر المالیة

0.962 0.858 

سیحد تطبیق النظام المحاسبي المالي من مشكلة عدم تماثل المعلومات المحاسبیة  04
 0.798 0.963  والتالعب بالمعلومات الداخلیة

انون الجبایة، القانون التجاري وق(عدم تكیف بعض التشریعات واألنظمة والقوانین  05
 0.842 0.962  في الجزائر یعیق التطبیق السلیم للنظام المحاسبي المالي) الشركات

غیاب األسواق المالیة النشطة في الجزائر یحول دون التطبیق السلیم للنظام المحاسبي  06
 0.865 0.962  المالي

ن من قبل المؤسسات یحول دو  العنصر البشري المؤهل والخبرات الكافیة عدم توفر 07
 0.829 0.963  لنظام المحاسبي الماليالسلیم ل تطبیقال

صدار  عدم وجود جهات تشریعیة 08 مهنیة مستقلة تعمل على تنظیم مهنة المحاسبة وإ
 0.826 0.963  تشریعات ملزمة

یعاني النظام المحاسبي المالي من بعض القصور والنقص خاصة في جانب التقییم  09
 0.842 0.962  مستوى جودة المعلومات المحاسبیة بالقیمة العادلة من اجل تحسین

إن النصوص القانونیة الصادرة لحد اآلن كفیلة بتوضیح التطبیق السلیم للنظام  10
 0.641 0.967  المحاسبي المالي

إن اإلصالحات التي شهدها التعلیم المحاسبي في الجامعات غیر كافیة لتحسین  11
 0.810 0.963  اسبي الماليالممارسة المحاسبیة وفق النظام المح

یلعب المجلس الوطني للمحاسبة دورا مهما في توجیه ومساعدة المحاسبین على تطبیق  12
 0.842 0.962  النظام المحاسبي المالي  

یؤدي التطبیق الجید للنظام المحاسبي المالي على تحسین عملیة تقییم ومقارنة أداء   13
 0.782 0.964  المؤسسات

  SPSS  برنامج مخرجاتعلى  ، بناءعداد الطالبمن إ: المصدر
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لردود  )Cronbach Alpha(أن قیمة معامل ألفا كرونباخ  )13 -04(جدول رقم الونالحظ من خالل     
المستجوبین على جمیع األسئلة ذات قیمة أكبر من قیمة الحد األدنى المقبول بمعامل ألفا كرونباخ 

)Cronbach Alpha (70%  ،وفر درجة عالیة من الثبات الداخلي في اإلجابات، مما یمكننا وهذا یعني ت
  .من اإلعتماد على هذه اإلجابات في تحقیق أهداف الدراسة وتحلیل نتائجها

اثر تطبیق النظام المحاسبي المالي على إعداد : الثالصدق والثبات الداخلي لفقرات المحور الث: ثالثا
الثبات الداخلي بین اإلجابات على أسئلة المحور الثاني، تم فر وإلختبار مدى تو  عناصر القوائم المالیة

 ، وتعتبر القیمة المقبولة إحصائیا لمعامل)Cronbach Alpha(إستخدام معامل المصداقیة ألفا كرونباخ 
اإلستبیان،  فأكثر، وقد تم تطبیقه على كل محور من محاور Cronbach Alpha( 70%(ألفا كرونباخ 

  ضاولجمیع األسئلة أی
اثر تطبیق النظام المحاسبي المالي  :یوضح الصدق والثبات الداخلي لفقرات المحور الثالث) 14 -04( جدول رقمال

  على إعداد عناصر القوائم المالیة
 الرقم

معامل  الفقرة 
 اإلرتباط

معامل 
اإلرتباط 
 المصحح

حداث االقتصادیة یوفر النظام المحاسبي المالي طرق وبدائل القیاس المحاسبي لكافة األ 01
 0.639 0.975  والمشاكل المحاسبیة المعاصرة

سیضفي استخدام بعض المعاییر المحاسبیة الدولیة للقیمة العادلة في القیاس لألحداث  02
 0.860 0.971  االقتصادیة مزیدا من الشفافیة على المعلومات المحاسبیة

سبي وفق ما جاء به النظام هناك انسجام بین األدوات المستخدمة في القیاس المحا 03
المعاییر المحاسبیة ( المحاسبي المالي مع ما آل إلیه االجتهاد العالمي في المحاسبة

  )الدولیة
0.971 0.847 

إن إعادة تقییم بعض عناصر القوائم المالیة وفقا لطریقة القیمة العادلة في الجزائر  04
 0.868 0.971  تكتنفها بعض الصعوبات والغموض

ب المنافسة العادیة في بعض األسواق وتحكم المحتكرین في القیمة السوقیة یعیق غیا 05
 0.862 0.971  القیاس وفق القیمة العادلة

یعتمد اختبار تدني قیم عناصر القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي على أساس  06
 0.843 0.971  مؤشرات داخلیة وخارجیة

اسبي بشكل أساسي على مبدأ التكلفة التاریخیة عند االعتراف تعتمد عملیة القیاس المح 07
 0.871 0.971  بتمیزها بالمالئمة والموضوعیة

یعاني مبدأ التكلفة التاریخیة من بعض القصور والنقص في جانب إعادة تقییم عناصر  08
ظهار أرباح صوریة   القوائم المالیة وإ

  
0.971 0.840 

 0.887 0.970وفق أساس القیمة العادلة یوفر معلومات محاسبیة جیدة قیاس عناصر القوائم المالیة  09
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  )جدول حساب النتیجة(عن أداء المؤسسة 
االعتماد على مبدأ القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي لعناصر القوائم المالیة یؤدي  10

 0.886 0.970  إلى إظهار صورة صادقة تعكس الوضعیة المالیة للمؤسسة

داد القوائم المالیة وفق مبادئ وقواعد النظام المحاسبي المالي یساعد في تحسین إن إع 11
 0.883 0.970  طرق عرضها من ناحیة الشكل والمضمون

) اتباع النسق الواحد( ینص النظام المحاسبي المالي على ثبات طرق القیاس والتقییم  12
 0.851 0.971  من دورة إلى أخرى بما یسمح بقابلیة المقارنة  

یطبق النظام المحاسبي المالي بصفة واضحة وشفافة نفس المبادئ التي تتبناها   13
 0.811 0.972  المعاییر المحاسبیة الدولیة في التسجیل والتقییم المحاسبي للمعامالت

المبادئ التي تحكم التسجیل والتقییم المحاسبي لألحداث االقتصادیة وفق النظام  14
 0.806 0.972  لمستخدمي المعلومة المحاسبیة من فهمها بسهولة المحاسبي المالي تسمح

  SPSSبرنامج  مخرجاتعلى  ، بناءمن إعداد الطالب: المصدر
لردود  )Cronbach Alpha(أن قیمة معامل ألفا كرونباخ  )14 -04(جدول رقم الونالحظ من خالل     

ألدنى المقبول بمعامل ألفا كرونباخ المستجوبین على جمیع األسئلة ذات قیمة أكبر من قیمة الحد ا
)Cronbach Alpha( 70% وهذا یعني توفر درجة عالیة من الثبات الداخلي في اإلجابات، مما یمكننا ،

  .من اإلعتماد على هذه اإلجابات في تحقیق أهداف الدراسة وتحلیل نتائجها
ظام المحاسبي المالي على عرض اثر تطبیق الن :الثبات الداخلي لفقرات المحور الرابعالصدق و : رابعا

وإلختبار مدى توفر الثبات الداخلي بین اإلجابات على أسئلة المحور  عناصر القوائم المالیة ) اإلفصاح(
وتعتبر القیمة المقبولة إحصائیا  ،)Cronbach Alpha(الثاني، تم إستخدام معامل المصداقیة ألفا كرونباخ 

فأكثر، وقد تم تطبیقه على كل محور من محاور  Cronbach Alpha( 70%(ألفا كرونباخ  لمعامل
  .اإلستبیان، ولجمیع األسئلة أیضا

تطبیق النظام المحاسبي المالي على  :الصدق والثبات الداخلي لفقرات المحور الرابع یوضح) 15 -04( جدول رقمال
  عناصر القوائم المالیة) اإلفصاح(عرض 

 الرقم
معامل  الفقرة 

 اإلرتباط

معامل 
رتباط اإل

 المصحح
تحقق المعلومات المحاسبیة المدرجة بالقوائم المالیة المعدة وفق النظام المحاسبي المالي  01

 0.179 0.780  متطلبات اإلفصاح الالزمة وتلبي احتیاجات مستخدمیها

تعتبر المعلومات المحاسبیة المدرجة بالقوائم المالیة المعدة وفق النظام المحاسبي المالي  02
 0.589 0.739  ودة وتعبر عن الوضع المالي الحقیقي للمؤسسةذات ج

یحتوي النظام المحاسبي المالي على عدد من المعاییر المتخصصة والمتعلقة  03
  بالمتطلبات الالزمة لإلفصاح حول بعض البنود والعناصر المدرجة بالقوائم المالیة

0.750 0.461 

 0.396 0.756المزید من اإلفصاح عن المعلومات  یتوسع النظام المحاسبي المالي في اشتراط 04
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  المحاسبیة ویشجع على تقدیم افصاحات إضافیة ومعلومات أخرى مفیدة
سیضل حجم المؤسسة ونوع نشاطها وملكیتها مؤثرة على اإلفصاح وجودة المعلومات  05

 0.334 0.762  المحاسبیة حتى بعد تطبیق النظام المحاسبي المالي

المؤسسة وربحیتها مؤثرة على اإلفصاح وجودة المعلومات المحاسبیة  تبقى مدیونیة 06
بالقوائم المالیة، وقد تؤثر على عرض المزید من المعلومات حتى بعد تطبیق النظام 

  المحاسبي المالي خوفا من تأثر قیمتها في السوق
0.770 0.268 

حاسبي المالي یمكن اإلفصاح عن أهم السیاسات والطرق المحاسبیة في ظل النظام الم 07
 0.492 0.748  مستخدمي القوائم المالیة من الحكم السلیم على المركز المالي

اإلفصاح المحاسبي في المؤسسات وفق النظام المحاسبي المالي یعطي للمساهمین  08
الحق في الحصول على معلومات كافیة عن القرارات المفصلة بالتغیرات األساسیة في 

  لتوسع في مستوى اإلفصاح وجودة القوائم المالیة  المؤسسة ویزید في ا
0.749 0.472 

یسمح اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي بحصول المستثمرین على  09
 0.590 0.740  المعلومات المتعلقة بالشركة بصفة دوریة ومنتظمة

ات الكافیة وفي یسمح اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي بعرض المعلوم 10
 0.113 0.783  التوقیت المناسب وبطریقة تتسم بالعدالة لجمیع األطراف ذات العالقة

یسمح اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي بتخفیض درجة عدم التأكد لدى  11
متخذي القرارات وزیادة درجة الثقة لدیهم فیما یتعلق باالستثمار في سوق األوراق المالیة 

  )البورصة(
0.744 0.867 

یسمح اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي بزیادة إقبال المدخرین على  12
  ، ومن ثم زیادة حجمها)البورصة(تقدیم أموالهم لالستثمار في سوق األوراق المالیة 

  
0.763 

 
0.312 
 

المالیة وفق النظام  تتوفر المعلومات المحاسبیة التي تفصح عنها المؤسسة في القوائم  13
المحاسبي المالي على جمیع الخصائص النوعیة مما یجعل االستفادة منها ممكنة من 

  جمیع األطراف وتزید درجة تأكدها
0.750 0.457 

قوائم تحلیلیة، تفسیرات، تقاریر ( تفصح المؤسسة عن معلومات محاسبیة إضافیة  14
 0.335 0.763  أكثر تفصیال، ما یجعل المعلومة المحاسبیة )الخ...مكتوبة 

   SPSS  برنامج مخرجاتعلى  ، بناءمن إعداد الطالب: المصدر
لردود  )Cronbach Alpha(أن قیمة معامل ألفا كرونباخ  )15 -04(جدول رقم الونالحظ من خالل     

اخ المستجوبین على جمیع األسئلة ذات قیمة أكبر من قیمة الحد األدنى المقبول بمعامل ألفا كرونب
)Cronbach Alpha (77.1% وهذا یعني توفر درجة عالیة من الثبات الداخلي في اإلجابات، مما یمكننا ،

  .من اإلعتماد على هذه اإلجابات في تحقیق أهداف الدراسة وتحلیل نتائجها
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وإلختبار مدى توفر الثبات الداخلي بین اإلجابات على  صدق اإلتساق البنائي لمحاور الدراسة: خامسا
وتعتبر القیمة  ،)Cronbach Alpha(أسئلة محاور اإلستبیان، تم إستخدام معامل المصداقیة ألفا كرونباخ 

فأكثر، وقد تم تطبیقه على كل محور  Cronbach Alpha( 70%(ألفا كرونباخ  المقبولة إحصائیا لمعامل
  .من محاور اإلستبیان، ولجمیع األسئلة أیضا

   مع المعدل الكليبین معدل كل محور من محاور الدراسة  االرتباطل معام یوضح )16 -04( جدول رقمال
  یانلفقرات اإلستب

  مستوى الداللة معامل اإلرتباط  محتوى المحور  الرقم

واقع الممارسة المحاسبیة في الجزائر قبل تطبیق النظام        01
  المحاسبي المالي

0.969 0.000 

 0.000 0.966  المؤسسات الجزائریة مدى تطبیق النظام المحاسبي المالي في 02
 0.000 0.973  على إعداد عناصر القوائم المالیة أثر تطبیق النظام المحاسبي المالي 03
  0.000 0.771  على عرض عناصر القوائم المالیة أثر تطبیق النظام المحاسبي المالي 04

  SPSSبرنامج  مخرجات على ، بناءإعداد الطالبمن : المصدر

  
  )طریقة ألفا كرو نباخ(معامل الثبات  یوضح) 17 -04(م الجدول رق

 محتوى المحور  الرقم
عدد 
 الفقرات

معامل 
 اإلرتباط

معامل اإلرتباط 
 المصحح

01 
واقع الممارسة المحاسبیة في الجزائر قبل تطبیق النظام المحاسبي 

  المالي
13 0.969 0.9612 

 0.9235 0.966  13  الجزائریةمدى تطبیق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات  02

03 
على إعداد عناصر القوائم  أثر تطبیق النظام المحاسبي المالي

  المالیة
14  0.973 0.8666 

04 
على عرض عناصر القوائم  أثر تطبیق النظام المحاسبي المالي

  المالیة
14 0.771 0.9137 

 0.9715  0.944  54  جمیع الفقرات

  SPSS ى مخرجات برنامجإعداد الطالب بناء علمن : المصدر
لردود  )Cronbach Alpha( أن قیمة معامل ألفا كرونباخ) 17 - 04(جدول رقمالونالحظ من خالل     

المستجوبین على جمیع المحاور ذات قیمة أكبر من قیمة الحد األدنى المقبول بمعامل ألفا كرونباخ 
)Cronbach Alpha (70%الداخلي في اإلجابات، مما یمكننا  ، وهذا یعني توفر درجة عالیة من الثبات

  .من اإلعتماد على هذه اإلجابات في تحقیق أهداف الدراسة وتحلیل نتائجها
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تم إیجاد معامل اإلرتباط بیرسون بین   )Split-Half Coefficient( طریقة التجزئة النصفیة: الفرع الثاني
كل قسم وقد تم تصحیح معامالت اإلرتباط معدل األسئلة الفردیة الرتبة ومعدل األسئلة الزوجیة الرتبة ل

  :حسب المعادلة التالیة  بإستخدام معامل إرتباط سیبرمان براون للتصحیح
  1=معامل الثبات+ r ÷2 r حیث:  
   R: تاليوهي موضحة في الجدول الأو الجذر التربیعي لمعامل االرتباط،  یمثل اإلرتباط: 

  
 )ریقة التجزئة النصفیةط(معامل الثبات  یوضح )18 -04( جدول رقمال

  محتوى المحور  الرقم
  التجزئة النصفیة

  معامل الثبات معامل اإلرتباط عدد الفقرات

01  
النظام تطبیق  واقع الممارسة المحاسبیة في الجزائر قبل

  المحاسب المالي
13  0.969 0.984 

02  
تطبیق النظام المحاسبي المالي في البیئة المحاسبیة 

  الجزائریة
13  0.966 0.983 

03  
یبین الصدق والثبات الداخلي لفقرات المحور الثالث اثر 

تطبیق النظام المحاسبي المالي على إعداد عناصر القوائم 
  المالیة

14  0.973 0.986 

04 
تطبیق  یبین الصدق والثبات الداخلي لفقرات المحور الرابع

عناصر ) اإلفصاح(النظام المحاسبي المالي على عرض 
  الیة  القوائم الم

14 0.771 0.878  

  SPSS مخرجات برنامج على بناء طالب،إعداد المن : المصدر
للتصحیح معامل إرتباط سیبرمان براون أن قیمة  )18 -04( ونالحظ من خالل جدول رقم    

)Spearman-Brown Coefficient(  لردود المستجوبین على جمیع المحاور ذات قیمة أكبر من قیمة الحد
، وهذا Spearman-Brown Coefficient( 70%(معامل إرتباط سیبرمان براون للتصحیح قبول األدنى الم

یعني توفر درجة عالیة من الثبات الداخلي في اإلجابات، مما یمكننا من اإلعتماد على هذه اإلجابات في 
  .تحقیق أهداف الدراسة وتحلیل نتائجها

  تحلیل واختبار محاور الدراسة: انيالمطلب الث
تعلق فی الثاني الجزء أما للدراسة الوصفیة بالنتائج یتعلق األول الجزء جزئین، المطلب هذا یضمسوف     

  .) اإلحصائیة المخرجات ( بالنتائج االحصائیة للدراسة
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  ةلدراسل الوصفیة النتائج :الفرع األول
  النتائج الوصفیة للدراسة الخاصة بالمحور األول: أوال
نتائج آراء عینة الدراسة حول واقع الممارسة المحاسبیة في الجزائر قبل تطبیق النظام یوضح  )19 -04(جدول رقم ال

  )SCF(المحاسبي المالي 
  اإلحصائیة المؤشرات  االستجابات

  العبارات
موافق 
  بشدة

  محاید  موافق
غیر 
  موافق

غیر 
موافق 
  تماما

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  

  الدرجة

خطط الوطني للمحاسبة غیر أصبح العمل بالم.1
  مالئم للظروف االقتصادیة الجدیدة في الجزائر

40  92  27  24  2  3.78   0.967  11  

الممارســــــة المحاســــــبیة باالســــــتناد إلــــــى قواعــــــد .2
المخطـط الـوطني للمحاسـبة غیــر قـادرة علـى حــل 
المشــــــــــاكل المحاســــــــــبیة الراهنــــــــــة التــــــــــي تواجـــــــــــه 

  المحاسبین

46  87  28  20  4  3.82 0.999 9  

یعتمــــــــد التســــــــجیل المحاســــــــبي المســــــــتند إلــــــــى .3
المخطــــط الــــوطني للمحاســـــبة علــــى االجتهـــــادات 

  واألحكام الشخصیة

37  84  41  21  2  3.72 0.948 13  

تعــــاني الممارســــة المحاســـــبیة وفــــق المخطـــــط ..4
الـــــوطني للمحاســـــبة العدیـــــد مـــــن أوجـــــه القصـــــور 

  ومشاكل في القیاس واإلفصاح

57  90  19  15  4  3.98 0.967 4  

مل القـــوائم المالیـــة المعـــدة وفـــق المخطـــط تشـــت..5
الـوطني للمحاســبة علــى معلومــات محاســبیة غیــر 

  مالئمة التخاذ القرارات االقتصادیة

43  97  25  18  2  3.87 0.917 8  

المعلومات المحاسبیة الواردة في القوائم المالیة .6
المعدة وفق المخطط الـوطني للمحاسـبة ال تمتـاز 

مختلـــــف المتعـــــاملین بالثقـــــة وال تلبـــــي احتیاجـــــات 
  االقتصادیین

44  98  13  26  4  3.82 1.019 10  

تفـــرض تحـــدیات العولمـــة واالنضـــمام للمنظمـــة .7
العالمیــة للتجـــارة علـــى الجزائــر مواكبـــة التطـــورات 

  الحاصلة على المستوى الدولي

57  79  30  19  -  3.94 0.939 7  

الممارســــة المحاســــبیة وفــــق النظــــام المحاســــبي .8
ن المعاییر المحاسبیة الدولیـة المالي المستوحى م

64  92  15  12  2  4.10 0.882  2  
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قـــــادر علـــــى حـــــل اغلـــــب المشـــــاكل التـــــي تواجـــــه 
  المحاسبین

ضــــــــرورة إصــــــــالح نظــــــــام التعلــــــــیم والتكــــــــوین .9
المحاســـــــــبي فـــــــــي الجزائـــــــــر لتحســـــــــین الممارســـــــــة 

  المحاسبیة

83  74  14  14  -  4.22 0.884  1  

إلزامیــة إصــالح وتعــدیل التنظیمــات الجبائیــة .10
  والتشریعیة لتحسین الممارسة المحاسبیة

45  99  27  12  2  3.94 0.864  6  

للتوافــق واالنســجام مــع التطبیقــات المحاســبیة .11
الدولیـة فرضــت علــى المجلـس الــوطني للمحاســبة 
إصـــــدار قـــــرار بـــــالتخلي عـــــن المخطـــــط الـــــوطني 

  للمحاسبة

43  102  28  2  -  3.95 0.803  5  

ي المـالي التوجه نحو تطبیق النظـام المحاسـب.12
المسـتوحى مـن المعـاییر المحاسـبیة الدولیـة یعتبـر 

  أفضل بدیل للمخطط الوطني للمحاسبة

49  100  23  11  2  3.99 0.853  3  

االلتــــزام بتطبیـــــق النظـــــام المحاســـــبي المـــــالي .13
سیكون له اثـر ایجـابي علـى الممارسـة المحاسـبیة 

  في الجزائر

44  81  34  25  1  3.77 0.981  12  

ول واقع الممارسة المحاسبیة في الجزائر قبل تطبیق النظام المحاسبي المالي ح العام المتوسط
)SCF(  

3.91 0.792   

  SPSS مخرجات برنامج على ناءب، من إعداد الطالب: المصدر
المتعلقـة بواقـع الممارسـة  العبـارات جمیـع نحـو إیجابیـة الدراسـة عینـة اتجاهـات أن أعـاله الجـدول یظهـر    

 الكلـي الحسـابي المتوسـط بلـغ ، حیـث)SCF(ائـر قبـل تطبیـق النظـام المحاسـبي المـالي المحاسـبیة فـي الجز 
 الفئـة الرابعـة مـن ضـمن یقـع هـذا المتوسـط أن كمـا، ) 4.19(وأقـل مـن ) 3.40( بـین یقـع والـذي )3.91(

 أفـراد أغلبیـة رضـا وموافقـة تؤكـد والتـي موافـق درجـة إلـى تشـیر التـي الفئـة الخماسـي، وهـي لیكـارت فئـات
 حیـث العینـة أفـراد من األجوبة في التقارب ونسبة درجة یظهر إذ المعیاري یؤكده االنحراف ما وهذا ،لعینةا

  .تعتبر جیدة نسبة وهي) 0.792(العام  المعیاري االنحراف بلغ
األهمیـة  حسـب بتحلیلهـا قمنـا إلیـه الوصـول یـراد الـذي والهـدف البحثـي الغـرض النتـائج هـذه تؤدي وحتى    

  :كالتالي الحسابیة، وهي المتوسطات لنا تعكسها والتي العینة أفراد من األغلبیة استجابات هتوج وحسب
 ممــا یــدل علــى أن أغلبیــة أفــراد العینــة توافــق تمامــا) 3>4.22(بلــغ الوســط الحســابي) 9(فــي الفقــرة رقــم  -

 ؛حاسبیةضرورة إصالح نظام التعلیم والتكوین المحاسبي في الجزائر لتحسین الممارسة الم على
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علـى أن  ممـا یـدل علـى أن أغلبیـة أفـراد العینـة توافـق) 3>4.10(بلغ الوسط الحسابي) 8(في الفقرة رقم  -
الممارســة المحاســبیة وفــق النظــام المحاســبي المــالي المســتوحى مــن المعــاییر المحاســبیة الدولیــة قــادر علــى 

  حل اغلب المشاكل التي تواجه المحاسبین؛
علــى  ممــا یــدل علـى أن أغلبیــة أفــراد العینـة توافــق) 3>3.99(لــغ الوســط الحسـابيب) 12(فـي الفقــرة رقـم  -

أن التوجــه نحــو تطبیــق النظــام المحاســبي المــالي المســتوحى مــن المعــاییر المحاســبیة الدولیــة یعتبــر أفضــل 
 بدیل للمخطط الوطني للمحاسبة؛

بیـة أفـراد العینـة توافـق علـى أن ممـا یـدل علـى أن أغل) 3>3.98(بلغ الوسط الحسابي) 4(في الفقرة رقم  -
الممارسة المحاسبیة وفق المخطط الوطني للمحاسـبة تعـاني العدیـد مـن أوجـه القصـور ومشـاكل فـي القیـاس 

 واإلفصاح؛
علــى  ممــا یــدل علـى أن أغلبیــة أفــراد العینـة توافــق) 3>3.95(بلــغ الوســط الحسـابي) 11(فـي الفقــرة رقـم  -

المحاســبیة الدولیــة فرضــت علــى المجلــس الــوطني للمحاســبة إصــدار  أن التوافــق واالنســجام مــع التطبیقــات
 قرار بالتخلي عن المخطط الوطني للمحاسبة؛

علــى  ممــا یــدل علـى أن أغلبیــة أفــراد العینـة توافــق) 3>3.94(بلــغ الوســط الحسـابي) 10(فـي الفقــرة رقـم  -
 المحاسبیة؛إلزامیة إصالح وتعدیل التنظیمات الجبائیة والتشریعیة لتحسین الممارسة 

علـى أن  ممـا یـدل علـى أن أغلبیـة أفـراد العینـة توافـق) 3>3.94(بلغ الوسط الحسابي) 7(في الفقرة رقم  -
تفرض تحدیات العولمة واالنضمام للمنظمة العالمیة للتجـارة علـى الجزائـر مواكبـة التطـورات الحاصـلة علـى 

 المستوى الدولي؛
علــى  ممــا یــدل علــى أن أغلبیــة أفــراد العینــة توافــق) 3>3.87(بلــغ الوســط الحســابي) 5(فــي الفقــرة رقــم  -

اشتمال القوائم المالیة المعدة وفق المخطط الوطني للمحاسبة على معلومات محاسـبیة غیـر مالئمـة التخـاذ 
 القرارات االقتصادیة؛

ى أن علـ ممـا یـدل علـى أن أغلبیـة أفـراد العینـة توافـق) 3>3.82(بلغ الوسط الحسابي) 2(في الفقرة رقم  -
الممارســـة المحاســــبیة باالســــتناد إلـــى قواعــــد المخطــــط الـــوطني للمحاســــبة غیــــر قـــادرة علــــى حــــل المشــــاكل 

 المحاسبیة الراهنة التي تواجه المحاسبین؛
علـى ان  ممـا یـدل علـى أن أغلبیـة أفـراد العینـة توافـق) 3>3.82(بلغ الوسط الحسابي) 6(في الفقرة رقم  -

القـوائم المالیـة المعـدة وفـق المخطـط الـوطني للمحاسـبة ال تمتـاز بالثقـة وال  المعلومات المحاسبیة الواردة في
 تلبي احتیاجات مختلف المتعاملین االقتصادیین؛

علـى أن  ممـا یـدل علـى أن أغلبیـة أفـراد العینـة توافـق) 3>3.78(بلغ الوسط الحسابي) 1(في الفقرة رقم  -
 ظروف االقتصادیة الجدیدة في الجزائر؛العمل بالمخطط الوطني للمحاسبة أصبح غیر مالئم لل

علــى  ممــا یــدل علـى أن أغلبیــة أفــراد العینـة توافــق) 3>3.77(بلــغ الوســط الحسـابي) 13(فـي الفقــرة رقـم  -
 االلتزام بتطبیق النظام المحاسبي المالي سیكون له اثر ایجابي على الممارسة المحاسبیة في الجزائر؛
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علـى أن  ممـا یـدل علـى أن أغلبیـة أفـراد العینـة توافـق) 3>3.72(ابيبلغ الوسط الحس) 3(في الفقرة رقم  -
  .التسجیل المحاسبي المستند إلى المخطط الوطني للمحاسبة یعتمد على االجتهادات واألحكام الشخصیة

  النتائج الوصفیة للدراسة الخاصة بالمحور الثاني :ثانیا
راء عینة الدراسة حولیوضح  )20 -04( جدول رقمال   البیئة المحاسبیة الجزائریةق النظام المحاسبي المالي في تطبی َا

  اإلحصائیة المؤشرات  االستجابات

  العبارات
موافق 
  بشدة

  محاید  موافق
غیر 
  موافق

غیر 
موافق 
  تماما

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  

  الدرجة

یــــوفر النظــــام المحاســــبي المــــالي القواعــــد .1
فــــــــة والفــــــــروض والمعــــــــاییر التــــــــي تعــــــــالج كا

عــــــــــداد  األحــــــــــداث المالیــــــــــة واالقتصــــــــــادیة وإ
  معلومات مالیة قابلة للمقارنة

31  90  28  32  4   3.61  1.027  13  

یكفـــــل النظــــــام المحاســــــبي المــــــالي إنتــــــاج .2
معلومــات محاســـبیة ومالیــة مالئمـــة وموثـــوق 
بهـــــا یعتمـــــد علیهــــــا مســـــتخدمیها فـــــي اتخــــــاذ 

  قراراتهم االقتصادیة

42  93  26  20  4  3.81 0.981 11  

سیضمن تطبیق النظام المحاسـبي المـالي .3
الوضوح والشفافیة في اإلجـراءات المحاسـبیة 

  المتبعة في إعداد القوائم والتقاریر المالیة

35  96  33  19  2  3.77 0.910 12  

سیحد تطبیق النظام المحاسبي المالي من .4
مشــــكلة عــــدم تماثــــل المعلومــــات المحاســــبیة 

  والتالعب بالمعلومات الداخلیة

44  98  23  16  4  3.88 0.944 7  

عـــدم تكیـــف بعـــض التشـــریعات واألنظمـــة .5
الجبایــة، القــانون التجــاري وقــانون (والقــوانین 
في الجزائـر یعیـق التطبیـق السـلیم ) الشركات

  للنظام المحاسبي المالي
  

38  104  25  16  2  3.86 0.877 8  

غیـــــــاب األســـــــواق المالیـــــــة النشـــــــطة فـــــــي .6
یم للنظـــام الجزائـــر یحـــول دون التطبیـــق الســـل

  المحاسبي المالي
  

57  90  11  23  4  3.94 1.030 5  
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  SPSS مخرجات برنامج على ناءب ،طالبمن إعداد ال :المصدر
تطبیق النظام بالمتعلقة  العبارات جمیع نحو إیجابیة الدراسة عینة اتجاهات أن أعاله الجدول یظهر    

 یقع والذي )3.90( الكلي الحسابي المتوسط بلغ المحاسبي المالي في البیئة المحاسبیة الجزائریة، حیث
الخماسي،  لیكارت فئات الفئة الرابعة من ضمن یقع هذا المتوسط أن كما )4.19(وأقل من ) 3.40( بین
یؤكده  ما وهذا ،العینة أفراد أغلبیة رضا وموافقة تؤكد والتي موافق درجة إلى تشیر التي الفئة وهي

 االنحراف بلغ حیث العینة أفراد من األجوبة في التقارب نسبةو  درجة یظهر إذ المعیاري االنحراف
  .تعتبر جیدة نسبة وهي) 0.779(العام  المعیاري

عـــــــدم تـــــــوفر العنصـــــــر البشـــــــري المؤهـــــــل .7
والخبـرات الكافیــة مـن قبــل المؤسسـات یحــول 
  دون التطبیق السلیم للنظام المحاسبي المالي

48  86  31  20  -  3.88 0.921 6  

عدم وجـود جهـات تشـریعیة مهنیـة مسـتقلة .8
صــدار تعمــل علــى تنظــیم مهنــة المح اســبة وإ

  تشریعات ملزمة

60  96  14  13  2  4.01 0.881  3  

یعاني النظام المحاسبي المالي من بعض .9
القصــور والــنقص خاصــة فــي جانــب التقیــیم 
بالقیمــــة العادلــــة مــــن اجــــل تحســــین مســـــتوى 

  جودة المعلومات المحاسبیة

71  85  15  14  -  4.15 0.865  1  

إن النصـــــوص القانونیـــــة الصـــــادرة لحـــــد .10
فیلــة بتوضــیح التطبیــق الســلیم للنظــام اآلن ك

  المحاسبي المالي

45  89  32  17  2  3.85 0.930  9  

إن اإلصـــــالحات التـــــي شـــــهدها التعلـــــیم .11
المحاسبي في الجامعات غیر كافیة لتحسین 
الممارســة المحاســبیة وفــق النظــام المحاســبي 

  المالي

40  111  20  14  -  3.96 0.793  4  

دورا  یلعـــب المجلـــس الـــوطني للمحاســـبة.12
مهمــا فــي توجیــه ومســاعدة المحاســبین علــى 

  تطبیق النظام المحاسبي المالي  

51  101  21  10  2  4.02 0.840  2  

یــؤدي التطبیــق الجیــد للنظــام المحاســبي .13
المــــالي علــــى تحســــین عملیــــة تقیــــیم ومقارنــــة 

  أداء المؤسسات

54  74  31  26  -  3.84 1.001  10  

   0.779 3.90  البیئة المحاسبیة الجزائریةسبي المالي في تطبیق النظام المحا حول العام المتوسط
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األهمیة  حسب بتحلیلها قمنا إلیه الوصول یراد الذي والهدف البحثي الغرض النتائج هذه تؤدي وحتى    
  :كالتالي الحسابیة، وهي المتوسطات لنا تعكسها والتي العینة أفراد من األغلبیة استجابات توجه وحسب

مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق على أن ) 3>4.15(بلغ الوسط الحسابي) 9(في الفقرة رقم  -
النظام المحاسبي المالي یعاني من بعض القصور والنقص خاصة في جانب التقییم بالقیمة العادلة من 

 ة؛اجل تحسین مستوى جودة المعلومات المحاسبی
مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق على ) 3>4.02(بلغ الوسط الحسابي) 12(في الفقرة رقم  -

المجلس الوطني للمحاسبة یلعب دورا مهما في توجیه ومساعدة المحاسبین على تطبیق النظام  أن 
 ؛المحاسبي المالي

على  أن أغلبیة أفراد العینة توافقمما یدل على ) 3>4.01(بلغ الوسط الحسابي) 8(في الفقرة رقم  -
صدار تشریعات ملزمة؛  عدم وجود جهات تشریعیة مهنیة مستقلة تعمل على تنظیم مهنة المحاسبة وإ

على  مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق) 3>3.96(بلغ الوسط الحسابي) 11(في الفقرة رقم  -
لجامعات غیر كافیة لتحسین الممارسة المحاسبیة وفق إن اإلصالحات التي شهدها التعلیم المحاسبي في ا

 النظام المحاسبي المالي؛
على أن  مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق) 3>3.94(بلغ الوسط الحسابي) 6(في الفقرة رقم  -

 غیاب األسواق المالیة النشطة في الجزائر یحول دون التطبیق السلیم للنظام المحاسبي المالي؛
على  مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق) 3>3.88(بلغ الوسط الحسابي) 7(ي الفقرة رقم ف -

عدم توفر العنصر البشري المؤهل والخبرات الكافیة من قبل المؤسسات یحول دون التطبیق السلیم للنظام 
 المحاسبي المالي؛

على أن  أن أغلبیة أفراد العینة توافق مما یدل على) 3>3.88(بلغ الوسط الحسابي) 4(في الفقرة رقم  -
تطبیق النظام المحاسبي المالي سیحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات المحاسبیة والتالعب بالمعلومات 

 الداخلیة؛
على عدم  مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق) 3>3.86(بلغ الوسط الحسابي) 5(في الفقرة رقم  -

في الجزائر یعیق ) الجبایة، القانون التجاري وقانون الشركات(ألنظمة والقوانین تكیف بعض التشریعات وا
  التطبیق السلیم للنظام المحاسبي المالي؛

على  مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق) 3>3.85(بلغ الوسط الحسابي) 10(في الفقرة رقم  -
 التطبیق السلیم للنظام المحاسبي المالي؛إن النصوص القانونیة الصادرة لحد اآلن كفیلة بتوضیح 

على  مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق) 3>3.84(بلغ الوسط الحسابي) 13(في الفقرة رقم  -
 أن التطبیق الجید للنظام المحاسبي المالي یؤدي الى تحسین عملیة تقییم ومقارنة أداء المؤسسات؛
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 على أن مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق) 3>3.81(بيبلغ الوسط الحسا) 2(في الفقرة رقم  -
النظام المحاسبي المالي یكفل إنتاج معلومات محاسبیة ومالیة مالئمة وموثوق بها یعتمد علیها 

 مستخدمیها في اتخاذ قراراتهم االقتصادیة؛
أن  على راد العینة توافقمما یدل على أن أغلبیة أف) 3>3.77(بلغ الوسط الحسابي) 3(في الفقرة رقم  -

تطبیق النظام المحاسبي المالي سیضمن الوضوح والشفافیة في اإلجراءات المحاسبیة المتبعة في إعداد 
 القوائم والتقاریر المالیة؛

 أن على مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق) 3>3.61(بلغ الوسط الحسابي) 1(في الفقرة رقم  -
الي یوفر القواعد والفروض والمعاییر التي تعالج كافة األحداث المالیة واالقتصادیة النظام المحاسبي الم

عداد معلومات مالیة قابلة للمقارنة   .وإ
  الثالث النتائج الوصفیة للدراسة الخاصة بالمحور: ثالثا

راء عینة الدراسة حول اثر تطبیق النظام المحاسبي المالي  یوضح )21 -04( جدول رقمال على إعداد عناصر نتائج َا
  القوائم المالیة

  اإلحصائیة المؤشرات  االستجابات

  العبارات
  

موافق 
  تماما

  محاید  موافق
غیر 
  موافق

غیر 
موافق 
  تماما

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  

  الدرجة

یوفر النظام المحاسبي المالي طرق .1
وبدائل القیاس المحاسبي لكافة األحداث 

  المحاسبیة المعاصرة االقتصادیة والمشاكل

34  95  22  29  5  3.67 1.034  14  

سیضفي استخدام بعض المعاییر .2
المحاسبیة الدولیة للقیمة العادلة في القیاس 

لألحداث االقتصادیة مزیدا من الشفافیة 
  على المعلومات المحاسبیة

41  110  18  12  4  3.93 0.879 3  

هناك انسجام بین األدوات المستخدمة في .3
المحاسبي وفق ما جاء به النظام  القیاس

المحاسبي المالي مع ما آل إلیه االجتهاد 
المعاییر المحاسبیة (العالمي في المحاسبة 

  )الدولیة

40  95  22  28  -  3.79 0.950 12  

إن إعادة تقییم بعض عناصر القوائم .4
المالیة وفقا لطریقة القیمة العادلة في 

  ضالجزائر تكتنفها بعض الصعوبات والغمو 

39  97  27  20  2  3.82 0.926 9  
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غیاب المنافسة العادیة في بعض .5
األسواق وتحكم المحتكرین في القیمة 

  السوقیة یعیق القیاس وفق القیمة العادلة

42  95  25  19  4  3.82 0.970 10  

یعتمد اختبار تدني قیم عناصر القوائم .6
المالیة وفق النظام المحاسبي المالي على 

  یة وخارجیةأساس مؤشرات داخل

40  93  25  23  4  3.77 0.997 13  

تعتمد عملیة القیاس المحاسبي بشكل .7
أساسي على مبدأ التكلفة التاریخیة عند 
  االعتراف بتمیزها بالمالئمة والموضوعیة

41  99  23  20  2  3.85 0.926 6  

یعاني مبدأ التكلفة التاریخیة من بعض .8
القصور والنقص في جانب إعادة تقییم 

ظهار أرباح صوریةعناصر    القوائم المالیة وإ

14  97  33  13  2  3.88 0.864  5  

قیاس عناصر القوائم المالیة وفق أساس .9
القیمة العادلة یوفر معلومات محاسبیة جیدة 

  )جدول حساب النتیجة(عن أداء المؤسسة 

53  95  21  10  6  3.97 0.995  1  

االعتماد على مبدأ القیمة العادلة .10
لمحاسبي لعناصر القوائم كأساس للقیاس ا

المالیة یؤدي إلى إظهار صورة صادقة 
  تعكس الوضعیة المالیة للمؤسسة

52  88  24  19  2  3.91 0.957  4  

إن إعداد القوائم المالیة وفق مبادئ .11
وقواعد النظام المحاسبي المالي یساعد في 

تحسین طرق عرضها من ناحیة الشكل 
  والمضمون

40  99  27  20  4  3.81 0.990  11  

ینص النظام المحاسبي المالي على .12
إتباع النسق ( ثبات طرق القیاس والتقییم 

من دورة إلى أخرى بما یسمح بقابلیة ) الواحد
  المقارنة

    

47  85  31  20  2  3.84 0.964  8  

یطبق النظام المحاسبي المالي بصفة .13
واضحة وشفافة نفس المبادئ التي تتبناها 

لیة في التسجیل المعاییر المحاسبیة الدو 
  والتقییم المحاسبي للمعامالت

55  88  24  14  4  3.95 0.963  2  
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  SPSS مخرجات برنامج  على ناءب ،طالبمن إعداد ال: المصدر
المتعلقة اثر تطبیق  العبارات جمیع نحو إیجابیة الدراسة عینة اتجاهات أن أعاله الجدول یظهر    

 )3.85( الكلي الحسابي المتوسط بلغ اد عناصر القوائم المالیة، حیثالنظام المحاسبي المالي على إعد
 لیكارت فئات الفئة الرابعة من ضمن یقع هذا المتوسط أن كما) 4.19(وأقل من ) 3.40(بین یقع والذي

 ما وهذا ،العینة أفراد أغلبیة رضا وموافقة تؤكد والتي موافق درجة إلى تشیر التي الفئة الخماسي، وهي
 االنحراف بلغ حیث العینة أفراد من األجوبة في التقارب ونسبة درجة یظهر إذ المعیاري االنحرافیؤكده 

  .تعتبر جیدة نسبة وهي) 0.819(العام  المعیاري
األهمیة  حسب بتحلیلها قمنا إلیه الوصول یراد الذي والهدف البحثي الغرض النتائج هذه تؤدي وحتى    

  :كالتالي الحسابیة، وهي المتوسطات لنا تعكسها والتي العینة أفراد نم األغلبیة استجابات توجه وحسب
مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق على أن ) 3>3.97(بلغ الوسط الحسابي) 9(في الفقرة رقم  -

قیاس عناصر القوائم المالیة وفق أساس القیمة العادلة یوفر معلومات محاسبیة جیدة عن أداء المؤسسة 
 ؛)ل حساب النتیجةجدو (
مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق على ) 3>3.95(بلغ الوسط الحسابي) 13(في الفقرة رقم  -

أن النظام المحاسبي المالي یطبق بصفة واضحة وشفافة نفس المبادئ التي تتبناها المعاییر المحاسبیة 
 الدولیة في التسجیل والتقییم المحاسبي للمعامالت؛

 مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق على أن) 3>3.93(بلغ الوسط الحسابي) 2(لفقرة رقم في ا -
استخدام بعض المعاییر المحاسبیة الدولیة للقیمة العادلة في القیاس لألحداث االقتصادیة سیضفي مزیدا 

 من الشفافیة على المعلومات المحاسبیة؛
مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق على ) 3>3.91(بيبلغ الوسط الحسا) 10(في الفقرة رقم  -
االعتماد على مبدأ القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي لعناصر القوائم المالیة یؤدي إلى إظهار  أن

 صورة صادقة تعكس الوضعیة المالیة للمؤسسة؛
 لبیة أفراد العینة توافق على أنمما یدل على أن أغ) 3>3.88(بلغ الوسط الحسابي) 8(في الفقرة رقم  -

مبدأ التكلفة التاریخیة یعاني من بعض القصور والنقص في جانب إعادة تقییم عناصر القوائم المالیة 
ظهار أرباح صوریة؛  وإ

المبادئ التي تحكم التسجیل والتقییم .14
المحاسبي لألحداث االقتصادیة وفق النظام 

المحاسبي المالي تسمح لمستخدمي 
  المعلومة المحاسبیة من فهمها بسهولة

46  85  36  16  2  3.85 0.932  7  

   0.819 3.85  ول اثر تطبیق النظام المحاسبي المالي على إعداد عناصر القوائم المالیةح العام المتوسط
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 مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق على أن) 3>3.85(بلغ الوسط الحسابي) 7(في الفقرة رقم  -
بي یعتمد بشكل أساسي على مبدأ التكلفة التاریخیة عند االعتراف بتمیزها بالمالئمة عملیة القیاس المحاس

 والموضوعیة؛
مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق على ) 3>3.85(بلغ الوسط الحسابي) 14(في الفقرة رقم  -
ام المحاسبي المالي المبادئ التي تحكم التسجیل والتقییم المحاسبي لألحداث االقتصادیة وفق النظ أن

 تسمح لمستخدمي المعلومة المحاسبیة من فهمها بسهولة؛
مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق على ) 3>3.84(بلغ الوسط الحسابي) 12(في الفقرة رقم  -
من دورة إلى ) إتباع النسق الواحد( النظام المحاسبي المالي ینص على ثبات طرق القیاس والتقییم  أن
 رى بما یسمح بقابلیة المقارنة؛أخ
مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق إن إعادة ) 3>3.82(بلغ الوسط الحسابي) 4(في الفقرة رقم  -

تقییم بعض عناصر القوائم المالیة وفقا لطریقة القیمة العادلة في الجزائر تكتنفها بعض الصعوبات 
 والغموض؛

مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق على أن ) 3>3.82(الحسابيبلغ الوسط ) 5(في الفقرة رقم  -
غیاب المنافسة العادیة في بعض األسواق وتحكم المحتكرین في القیمة السوقیة یعیق القیاس وفق القیمة 

  العادلة؛
لى مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق ع) 3>3.81(بلغ الوسط الحسابي) 11(في الفقرة رقم  -

إن إعداد القوائم المالیة وفق مبادئ وقواعد النظام المحاسبي المالي یساعد في تحسین طرق عرضها من 
 ناحیة الشكل والمضمون؛

 مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق على إن) 3>3.79(بلغ الوسط الحسابي) 3(في الفقرة رقم  -
المحاسبي وفق ما جاء به النظام المحاسبي المالي مع هناك انسجام بین األدوات المستخدمة في القیاس 

 ؛)المعاییر المحاسبیة الدولیة(ما آل إلیه االجتهاد العالمي في المحاسبة 
 مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق على إن) 3>3.77(بلغ الوسط الحسابي) 6(في الفقرة رقم  -

لنظام المحاسبي المالي یعتمد على أساس مؤشرات داخلیة اختبار تدني قیم عناصر القوائم المالیة وفق ا
 وخارجیة؛

 مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق على إن) 3>3.67(بلغ الوسط الحسابي) 1(في الفقرة رقم  -
دیة والمشاكل النظام المحاسبي المالي یوفر طرق وبدائل القیاس المحاسبي لكافة األحداث االقتصا

  .عاصرةالمحاسبیة الم
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  الرابع النتائج الوصفیة للدراسة الخاصة بالمحور: رابعا
راء عینة الدراسة حول یوضح )22 -04( جدول رقمال اثر تطبیق النظام المحاسبي المالي على عرض  نتائج َا

  عناصر القوائم المالیة) اإلفصاح(

  اإلحصائیة المؤشرات  االستجابات

  العبارات
موافق 
  تماما

  محاید  موافق
 غیر

  موافق

غیر 
موافق 
  تماما

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  

  الدرجة

تحقق المعلومات المحاسبیة المدرجة .1
بالقوائم المالیة المعدة وفق النظام المحاسبي 

المالي متطلبات اإلفصاح الالزمة وتلبي 
  احتیاجات مستخدمیها

74  91  13  7  -  4.25   0.748  7  

ة المدرجة تعتبر المعلومات المحاسبی.2
بالقوائم المالیة المعدة وفق النظام المحاسبي 
المالي ذات جودة وتعبر عن الوضع المالي 

  الحقیقي للمؤسسة

77  97  11  -  -  4.36 0.592 3  

یحتوي النظام المحاسبي المالي على عدد .3
من المعاییر المتخصصة والمتعلقة 

بالمتطلبات الالزمة لإلفصاح حول بعض 
  المدرجة بالقوائم المالیةالبنود والعناصر 

52  110  18  5  -  4.13 0.687 13  

یتوسع النظام المحاسبي المالي في اشتراط .4
المزید من اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة 

ویشجع على تقدیم افصاحات إضافیة 
  ومعلومات أخرى مفیدة

63  112  7  3  -  4.27 0.610 6  

سیضل حجم المؤسسة ونوع نشاطها .5
ثرة على اإلفصاح وجودة وملكیتها مؤ 

المعلومات المحاسبیة حتى بعد تطبیق النظام 
  المحاسبي المالي

61  119  2  3  -  4.29 0.570 5  

تبقى مدیونیة المؤسسة وربحیتها مؤثرة على .6
اإلفصاح وجودة المعلومات المحاسبیة بالقوائم 

64  101  11  9  -  4.19 0.753 10  
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المالیة، وقد تؤثر على عرض المزید من 
م المحاسبي المعلومات حتى بعد تطبیق النظا

  المالي خوفا من تأثر قیمتها في السوق
اإلفصاح عن أهم السیاسات والطرق .7

المحاسبیة في ظل النظام المحاسبي المالي 
یمكن مستخدمي القوائم المالیة من الحكم 

  السلیم على المركز المالي

55  115  15  -  -  4.22 0.577 9  

ي في المؤسسات وفق اإلفصاح المحاسب.8
النظام المحاسبي المالي یعطي للمساهمین 

الحق في الحصول على معلومات كافیة عن 
القرارات المفصلة بالتغیرات األساسیة في 

المؤسسة ویزید في التوسع في مستوى 
  اإلفصاح وجودة القوائم المالیة  

74  96  15  -  -  4.13 0.618  14  

ام یسمح اإلفصاح المحاسبي وفق النظ.9
المحاسبي المالي بحصول المستثمرین على 

المعلومات المتعلقة بالشركة بصفة دوریة 
  ومنتظمة

106  71  8  -  -  4.53 0.581  1  

یسمح اإلفصاح المحاسبي وفق النظام .10
المحاسبي المالي بعرض المعلومات الكافیة 

وفي التوقیت المناسب وبطریقة تتسم بالعدالة 
  لجمیع األطراف ذات العالقة

54  
  
  

121  
  
  

1  
  

9  -  4.19  
  
  
  

0.677  
  
  
  

11  
  

یسمح اإلفصاح المحاسبي وفق النظام .11
المحاسبي المالي بتخفیض درجة عدم التأكد 
لدى متخذي القرارات وزیادة درجة الثقة لدیهم 

فیما یتعلق باالستثمار في سوق األوراق 
  )البورصة(المالیة 

53  124  8  -  -  4.24  0.522  8  

المحاسبي وفق النظام یسمح اإلفصاح .12
المحاسبي المالي بزیادة إقبال المدخرین على 

تقدیم أموالهم لالستثمار في سوق األوراق 

76  107  2  -  -  4.40 0.513  2  
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  SPSS مخرجات برنامج  على ناءب ،طالبمن إعداد ال: المصدر
تعلقة بتطبیق النظام الم العبارات جمیع نحو إیجابیة الدراسة عینة اتجاهات أن أعاله الجدول یظهر    

 الكلي الحسابي المتوسط بلغ عناصر القوائم المالیة، حیث) اإلفصاح(المحاسبي المالي على عرض 
 الفئة الخامسة من ضمن یقع هذا المتوسط أن كما) 5.00(وأقل من ) 4.20(بین یقع والذي )4.28(

 أفراد أغلبیة رضا وموافقة تؤكد التيو تماما  موافق درجة إلى تشیر التي الفئة الخماسي، وهي لیكارت فئات
 حیث العینة أفراد من األجوبة في التقارب ونسبة درجة یظهر إذ المعیاري یؤكده االنحراف ما وهذا ،العینة

  .تعتبر متوسطة نسبة وهي) 0.322(العام  المعیاري االنحراف بلغ
األهمیة  حسب بتحلیلها قمنا لیهإ الوصول یراد الذي والهدف البحثي الغرض النتائج هذه تؤدي وحتى    

  :كالتالي الحسابیة، وهي المتوسطات لنا تعكسها والتي العینة أفراد من األغلبیة استجابات توجه وحسب
مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق تماما ) 3>4.53(بلغ الوسط الحسابي) 9(في الفقرة رقم  -

اسبي المالي یسمح بحصول المستثمرین على المعلومات على أن اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المح
 ؛المتعلقة بالشركة بصفة دوریة ومنتظمة

 مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق تماما) 3>4.40(بلغ الوسط الحسابي) 12(في الفقرة رقم  -
على تقدیم  على أن اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي یسمح بزیادة إقبال المدخرین

 ؛، ومن ثم زیادة حجمها)البورصة(أموالهم لالستثمار في سوق األوراق المالیة 

  ، ومن ثم زیادة حجمها)البورصة(المالیة 

تتوفر المعلومات المحاسبیة التي تفصح .13
عنها المؤسسة في القوائم المالیة وفق النظام 

المالي على جمیع الخصائص  المحاسبي
النوعیة مما یجعل االستفادة منها ممكنة من 

  جمیع األطراف وتزید درجة تأكدها

65  95  20  5  -  4.19 0.731  12  

تفصح المؤسسة عن معلومات محاسبیة .14
قوائم تحلیلیة، تفسیرات، تقاریر ( إضافیة 
، ما یجعل المعلومة المحاسبیة )الخ...مكتوبة 

  أكثر تفصیال

83  82  14  6    4.31 0.750  4  

عناصر القوائم ) اإلفصاح(حول تطبیق النظام المحاسبي المالي على عرض  العام المتوسط
  المالیة  

4.28  0.322   
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 مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق تماما) 3>4.36(بلغ الوسط الحسابي) 2(في الفقرة رقم  -
لمالي تعتبر ذات على أن المعلومات المحاسبیة المدرجة بالقوائم المالیة المعدة وفق النظام المحاسبي ا

 جودة وتعبر عن الوضع المالي الحقیقي للمؤسسة؛
 مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق تماما) 3>4.31(بلغ الوسط الحسابي) 14(في الفقرة رقم  -

قوائم تحلیلیة، تفسیرات، تقاریر مكتوبة ( على أن المؤسسة تفصح عن معلومات محاسبیة إضافیة 
 المعلومة المحاسبیة أكثر تفصیال؛ ، ما یجعل)الخ...
 مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق تماما) 3>4.29(بلغ الوسط الحسابي) 5(في الفقرة رقم  -

على أن حجم المؤسسة ونوع نشاطها وملكیتها سیضل مؤثرة على اإلفصاح وجودة المعلومات المحاسبیة 
  حتى بعد تطبیق النظام المحاسبي المالي؛

 مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق تماما) 3>4.27(بلغ الوسط الحسابي) 4(ي الفقرة رقم ف -
أن النظام المحاسبي المالي یتوسع في اشتراط المزید من اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة  على

 ویشجع على تقدیم افصاحات إضافیة ومعلومات أخرى مفیدة؛
 مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق تماما) 3>4.25(سط الحسابيبلغ الو ) 1(في الفقرة رقم  -

أن المعلومات المحاسبیة المدرجة بالقوائم المالیة المعدة وفق النظام المحاسبي المالي تحقق  على
 متطلبات اإلفصاح الالزمة وتلبي احتیاجات مستخدمیها؛

 ا یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق تمامامم) 3>4.24(بلغ الوسط الحسابي) 11(في الفقرة رقم  -
اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي یسمح بتخفیض درجة عدم التأكد لدى متخذي  على أن

 ؛)البورصة(القرارات وزیادة درجة الثقة لدیهم فیما یتعلق باالستثمار في سوق األوراق المالیة 
 مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق تماما) 3>4.22(سابيبلغ الوسط الح) 7(في الفقرة رقم  -

على أن اإلفصاح عن أهم السیاسات والطرق المحاسبیة في ظل النظام المحاسبي المالي یمكن 
 مستخدمي القوائم المالیة من الحكم السلیم على المركز المالي؛

على أن  لى أن أغلبیة أفراد العینة توافقمما یدل ع) 3>4.19(بلغ الوسط الحسابي) 6(في الفقرة رقم  -
تبقى مدیونیة المؤسسة وربحیتها مؤثرة على اإلفصاح وجودة المعلومات المحاسبیة بالقوائم المالیة، وقد 
تؤثر على عرض المزید من المعلومات حتى بعد تطبیق النظام المحاسبي المالي خوفا من تأثر قیمتها 

 في السوق؛
على  مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق) 3>4.19(بلغ الوسط الحسابي) 10(في الفقرة رقم  -

أن اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي یسمح بعرض المعلومات الكافیة وفي التوقیت 
 المناسب وبطریقة تتسم بالعدالة لجمیع األطراف ذات العالقة؛
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على  مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق) 3>4.19(بلغ الوسط الحسابي) 13(في الفقرة رقم  -
المعلومات المحاسبیة التي تفصح عنها المؤسسة في القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي  أن

تتوفر على جمیع الخصائص النوعیة مما یجعل االستفادة منها ممكنة من جمیع األطراف وتزید درجة 
 تأكدها؛

على أن  مما یدل على أن أغلبیة أفراد العینة توافق) 3>4.13(بلغ الوسط الحسابي) 3(في الفقرة رقم  -
النظام المحاسبي المالي یحتوي على عدد من المعاییر المتخصصة والمتعلقة بالمتطلبات الالزمة 

 لإلفصاح حول بعض البنود والعناصر المدرجة بالقوائم المالیة؛
ان  علـى ممـا یـدل علـى أن أغلبیـة أفـراد العینـة توافـق) 3>4.13(ابيبلغ الوسط الحس) 8(في الفقرة رقم  -

اإلفصــاح المحاســبي فــي المؤسســات وفــق النظــام المحاســبي المــالي یعطــي للمســاهمین الحــق فــي الحصــول 
على معلومات كافیة عن القرارات المفصلة بالتغیرات األساسیة في المؤسسـة ویزیـد فـي التوسـع فـي مسـتوى 

  .وائم المالیةاإلفصاح وجودة الق
 اعتمـدنا ،االسـتبیان لقائمـة الوصـفیة النتـائج بعـرض قمنـا بعـدما للدراسة اإلحصائیة النتائج : الفرع الثاني

 مـن للتأكـد ذلـك و 5% داللـة مسـتوى عنـدOne Sample T text  البسـیطة للعینـة " T " اختیـار علـى
  .االستبیان ارةاستم أسئلة خالل من الموضحةالدراسة  لفروض اإلحصائیة الداللة

  :یلي كما المتبعة قرارال قاعدة كانت و
  Sig(α) > 5% : كانت إذا العدمیة الفرضیة قبول -
  Sig (α) < 5% : كانت إذا العدمیة الفرضیة رفض -

  لمحور األولالنتائج اإلحصائیة للدراسة الخاصة با: أوال
واقع الممارسة المحاسبیة في الجزائر قبل  قةالمتعل البسیطة للعینة "T "  اختباریوضح  )23 -04( مرق جدولال

  )SCF(تطبیق النظام المحاسبي المالي 
  قیمة  نص السؤال  الرقم

T 
الداللــــــــة

sig     
الوسط 
  الحسابي

أصبح العمل بالمخطط الوطني للمحاسبة غیر مالئم للظروف االقتصادیة   01
  الجدیدة في الجزائر

10.953  0.000  3.78  

االستناد إلى قواعد المخطط الوطني للمحاسبة غیر الممارسة المحاسبیة ب  02
  قادرة على حل المشاكل المحاسبیة الراهنة التي تواجه المحاسبین

11.106  0.000  3.82  

یعتمد التسجیل المحاسبي المستند إلى المخطط الوطني للمحاسبة على   03
  االجتهادات واألحكام الشخصیة

10.314  0.000  3.72  

لمحاسبیة وفق المخطط الوطني للمحاسبة العدید من تعاني الممارسة ا  04
  أوجه القصور ومشاكل في القیاس واإلفصاح

13.767  0.000  3.92  

  3.87  0.000  12.902تشتمل القوائم المالیة المعدة وفق المخطط الوطني للمحاسبة على   05
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  معلومات محاسبیة غیر مالئمة التخاذ القرارات االقتصادیة
  

حاسبیة الواردة في القوائم المالیة المعدة وفق المخطط المعلومات الم  06
الوطني للمحاسبة ال تمتاز بالثقة وال تلبي احتیاجات مختلف المتعاملین 

  االقتصادیین

10.965  0.000  3.82  

تفرض تحدیات العولمة واالنضمام للمنظمة العالمیة للتجارة على الجزائر   07
  الدوليمواكبة التطورات الحاصلة على المستوى 

13.619  0.000  3.94  

الممارسة المحاسبیة وفق النظام المحاسبي المالي المستوحى من المعاییر   08
  المحاسبیة الدولیة قادر على حل اغلب المشاكل التي تواجه المحاسبین

17.010  0.000  4.10  

ضرورة إصالح نظام التعلیم والتكوین المحاسبي في الجزائر لتحسین   09
  اسبیةالممارسة المح

18.788  0.000  4.22  

إلزامیة إصالح وتعدیل التنظیمات الجبائیة والتشریعیة لتحسین الممارسة   10
  المحاسبیة

14.728  0.000  3.94  

للتوافق واالنسجام مع التطبیقات المحاسبیة الدولیة فرضت على المجلس   11
  الوطني للمحاسبة إصدار قرار بالتخلي عن المخطط الوطني للمحاسبة

16.120  0.000  3.95  

التوجه نحو تطبیق النظام المحاسبي المالي المستوحى من المعاییر   12
  المحاسبیة الدولیة یعتبر أفضل بدیل للمخطط الوطني للمحاسبة

15.767  0.000  3.99  
  

االلتزام بتطبیق النظام المحاسبي المالي سیكون له اثر ایجابي على   13
  الممارسة المحاسبیة في الجزائر

10.644  0.000  3.77  

 SPSS، بناء على مخرجات برنامج من إعداد الطالب: المصدر

  :النتائج كالتالي  إلى فتشیر البسیطة، للعینة "   T" اختبار نتائج أعاله الجدول ظهری
ممـا  0.05وهـي أقـل مـن  sig( 0.000( ومسـتوى الداللـة) 18.788( Tقیمـة  تبلغـ) 9(في الفقرة رقـم  -

 ؛ح نظام التعلیم والتكوین المحاسبي في الجزائر لتحسین الممارسة المحاسبیةضرورة إصال علىیدل 
ممـا  0.05وهـي أقـل مـن  sig( 0.000( ومسـتوى الداللـة) 17.010( Tقیمـة  تبلغـ) 8(في الفقرة رقـم  -

الممارسة المحاسبیة وفق النظام المحاسبي المـالي المسـتوحى مـن المعـاییر المحاسـبیة الدولیـة أن یدل على 
  قادر على حل اغلب المشاكل التي تواجه المحاسبین؛

 0.05وهـــي أقــل مـــن  sig( 0.000( ومســـتوى الداللــة) 15.767( Tقیمــة  تبلغـــ) 12(فــي الفقـــرة رقــم  -
ممـا یـدل علـى أن التوجـه نحـو تطبیـق النظــام المحاسـبي المـالي المسـتوحى مـن المعـاییر المحاسـبیة الدولیــة 

  للمحاسبة؛یعتبر أفضل بدیل للمخطط الوطني 
ممــا  0.05وهــي أقــل مــن sig( 0.000( ومســتوى الداللــة) 13.767( Tقیمــة  تبلغــ) 4(فــي الفقــرة رقــم  -

ــة المحاســـبیة وفـــق المخطـــط الــــوطني للمحاســـبة تعـــاني العدیـــد مـــن أوجـــه القصــــور  یـــدل علـــى أن الممارسـ
  ومشاكل في القیاس واإلفصاح؛
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ممـا  0.05وهـي أقـل مـن sig( 0.000( ى الداللـةومسـتو ) 16.120( Tقیمة  تبلغ) 11(في الفقرة رقم  -
یدل على أن التوافق واالنسـجام مـع التطبیقـات المحاسـبیة الدولیـة فرضـت علـى المجلـس الـوطني للمحاسـبة 

  إصدار قرار بالتخلي عن المخطط الوطني للمحاسبة؛
ممـا  0.05مـنوهـي أقـل  sig( 0.000( ومستوى الداللـة) 14.728( Tقیمة  تبلغ) 10(في الفقرة رقم  -

 یدل على إلزامیة إصالح وتعدیل التنظیمات الجبائیة والتشریعیة لتحسین الممارسة المحاسبیة؛
ممــا 0.05وهــي أقــل مــن sig( 0.000( ومســتوى الداللــة) 13.619( Tقیمــة  تبلغــ) 7(فــي الفقــرة رقــم  -

زائـر مواكبـة التطــورات یـدل علـى أن تفـرض تحــدیات العولمـة واالنضـمام للمنظمــة العالمیـة للتجـارة علــى الج
  الحاصلة على المستوى الدولي؛

ممــا 0.05وهــي أقــل مــن sig( 0.000( ومســتوى الداللــة) 12.902( Tقیمــة  تبلغــ) 5(فــي الفقــرة رقــم  -
یــدل علــى اشــتمال القــوائم المالیــة المعــدة وفــق المخطــط الــوطني للمحاســبة علــى معلومــات محاســبیة غیــر 

  ة؛مالئمة التخاذ القرارات االقتصادی
ممــا 0.05وهــي أقــل مــن sig( 0.000( ومســتوى الداللــة) 11.106( Tقیمــة  تبلغــ) 2(فــي الفقــرة رقــم  -

یــدل علــى أن الممارســة المحاســبیة باالســتناد إلــى قواعــد المخطــط الــوطني للمحاســبة غیــر قــادرة علــى حــل 
  المشاكل المحاسبیة الراهنة التي تواجه المحاسبین؛

ممــا 0.05وهــي أقــل مــن sig( 0.000( ومســتوى الداللــة) 10.965( T قیمــة تبلغــ) 6(فــي الفقــرة رقــم  -
یــدل علــى ان المعلومــات المحاســبیة الــواردة فــي القــوائم المالیــة المعــدة وفــق المخطــط الــوطني للمحاســبة ال 

  تمتاز بالثقة وال تلبي احتیاجات مختلف المتعاملین االقتصادیین؛
ممــا  0.05وهــي أقــل مــن sig( 0.000( ســتوى الداللــةوم) 10.953( Tقیمــة  تبلغــ) 1(فــي الفقــرة رقــم  -

یـــدل علـــى أن العمـــل بـــالمخطط الـــوطني للمحاســـبة أصـــبح غیـــر مالئـــم للظـــروف االقتصـــادیة الجدیـــدة فـــي 
  الجزائر؛

 0.05وهــي أقــل مــن sig( 0.000( ومســتوى الداللــة) ) 10.644( Tقیمــة  تبلغــ) 13(فــي الفقــرة رقــم  -
ام المحاســبي المــالي ســیكون لــه اثــر ایجــابي علــى الممارســة المحاســبیة ممـا یــدل علــى االلتــزام بتطبیــق النظــ

  في الجزائر؛
ممــا  0.05وهــي أقــل مــن sig( 0.000( ومســتوى الداللــة) 10.314( Tقیمــة  تبلغــ) 3(فــي الفقــرة رقــم  -

یدل على أن التسجیل المحاسبي المستند إلى المخطط الوطني للمحاسبة یعتمد علـى االجتهـادات واألحكـام 
  .شخصیةال
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  الثاني رلمحو النتائج اإلحصائیة للدراسة الخاصة با: ثانیا
حول تطبیق النظام المحاسبي المالي في البیئة  المتعلقة البسیطة للعینة "T  "اختباریوضح ) 24 -04(جدول رقم ال

  المحاسبیة الجزائریة
  قیمة  نص السؤال  الرقم

T 
الداللـــة

sig     
الوسط 
  الحسابي

المحاسبي المالي القواعد والفروض والمعاییر التي تعالج كافة  یوفر النظام  01
عداد معلومات مالیة قابلة للمقارنة   األحداث المالیة واالقتصادیة وإ

8.015  0.000  3.61  

یكفل النظام المحاسبي المالي إنتاج معلومات محاسبیة ومالیة مالئمة   02
  هم االقتصادیةوموثوق بها یعتمد علیها مستخدمیها في اتخاذ قرارات

11.169  0.000  3.81  

سیضمن تطبیق النظام المحاسبي المالي الوضوح والشفافیة في اإلجراءات   03
  المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم والتقاریر المالیة

11.550  0.000  3.77  

سیحد تطبیق النظام المحاسبي المالي من مشكلة عدم تماثل المعلومات   04
  ب بالمعلومات الداخلیةالمحاسبیة والتالع

12.610  0.000  3.88  

الجبایة، القانون التجاري (عدم تكیف بعض التشریعات واألنظمة والقوانین   05
  في الجزائر یعیق التطبیق السلیم للنظام المحاسبي المالي) وقانون الشركات

13.408  0.000  3.86  

بیق السلیم للنظام غیاب األسواق المالیة النشطة في الجزائر یحول دون التط  06
  المحاسبي المالي

12.348  0.000  3.94  

عدم توفر العنصر البشري المؤهل والخبرات الكافیة من قبل المؤسسات   07
  یحول دون التطبیق السلیم للنظام المحاسبي المالي

12.929  0.000  3.88  

عدم وجود جهات تشریعیة مهنیة مستقلة تعمل على تنظیم مهنة المحاسبة   08
صد   ار تشریعات ملزمةوإ

16.600  0.000  4.08  

یعاني النظام المحاسبي المالي من بعض القصور والنقص خاصة في   09
جانب التقییم بالقیمة العادلة من اجل تحسین مستوى جودة المعلومات 

  المحاسبیة

18.098  0.000  4.15  

 إن النصوص القانونیة الصادرة لحد اآلن كفیلة بتوضیح التطبیق السلیم  10
  للنظام المحاسبي المالي

12.494  0.000  3.85  

إن اإلصالحات التي شهدها التعلیم المحاسبي في الجامعات غیر كافیة   11
  لتحسین الممارسة المحاسبیة وفق النظام المحاسبي المالي

16.414  0.000  3.96  

یلعب المجلس الوطني للمحاسبة دورا مهما في توجیه ومساعدة المحاسبین   12
  یق النظام المحاسبي المالي  على تطب

16.537  0.000  44.02  

یؤدي التطبیق الجید للنظام المحاسبي المالي على تحسین عملیة تقییم   13
  ومقارنة أداء المؤسسات

11.455  0.000  3.84  

  SPSS، بناء على مخرجات برنامج من إعداد الطالب: المصدر
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  :النتائج كالتالي  إلى فتشیر لبسیطة،ا للعینة "   T" اختبار نتائج أعاله الجدول ظهری
مما 0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 18.098( Tقیمة  تبلغ) 9(في الفقرة رقم  -

یدل على أن النظام المحاسبي المالي یعاني من بعض القصور والنقص خاصة في جانب التقییم بالقیمة 
  محاسبیة؛العادلة من اجل تحسین مستوى جودة المعلومات ال

مما 0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 16.537( Tقیمة  تبلغ) 12(في الفقرة رقم  -
المجلس الوطني للمحاسبة یلعب دورا مهما في توجیه ومساعدة المحاسبین على تطبیق  یدل على أن 

  ؛النظام المحاسبي المالي
مما 0.05وهي أقل من sig( 0.000( لداللةومستوى ا) 16.600( Tقیمة  تبلغ) 8(في الفقرة رقم  -

صدار تشریعات  یدل على عدم وجود جهات تشریعیة مهنیة مستقلة تعمل على تنظیم مهنة المحاسبة وإ
  ملزمة؛

مما 0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 16.414( Tقیمة  تبلغ) 11(في الفقرة رقم  -
م المحاسبي في الجامعات غیر كافیة لتحسین الممارسة یدل على إن اإلصالحات التي شهدها التعلی

  المحاسبیة وفق النظام المحاسبي المالي؛
مما 0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 12.348( Tقیمة  تبلغ) 6(في الفقرة رقم  -

محاسبي یدل على أن غیاب األسواق المالیة النشطة في الجزائر یحول دون التطبیق السلیم للنظام ال
  المالي؛

مما 0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 12.929( Tقیمة  تبلغ) 7(في الفقرة رقم  -
یدل على عدم توفر العنصر البشري المؤهل والخبرات الكافیة من قبل المؤسسات یحول دون التطبیق 

  السلیم للنظام المحاسبي المالي؛
مما 0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 12.610( Tقیمة  تبلغ) 4(في الفقرة رقم  -

یدل على أن تطبیق النظام المحاسبي المالي سیحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات المحاسبیة 
  والتالعب بالمعلومات الداخلیة؛

مما 0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 13.408( Tقیمة  تبلغ) 5(في الفقرة رقم  -
في ) الجبایة، القانون التجاري وقانون الشركات(عدم تكیف بعض التشریعات واألنظمة والقوانین ى یدل عل

  الجزائر یعیق التطبیق السلیم للنظام المحاسبي المالي؛
مما  0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 12.494( Tقیمة  تبلغ) 10(في الفقرة رقم  -

الصادرة لحد اآلن كفیلة بتوضیح التطبیق السلیم للنظام المحاسبي  یدل على إن النصوص القانونیة
  المالي؛
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مما 0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 11.455( Tقیمة  تبلغ) 13(في الفقرة رقم  -
یدل على أن التطبیق الجید للنظام المحاسبي المالي یؤدي الى تحسین عملیة تقییم ومقارنة أداء 

  المؤسسات؛
مما 0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 11.169( Tقیمة  تبلغ) 2(في الفقرة رقم  -

النظام المحاسبي المالي یكفل إنتاج معلومات محاسبیة ومالیة مالئمة وموثوق بها یعتمد  یدل على أن
  علیها مستخدمیها في اتخاذ قراراتهم االقتصادیة؛

مما 0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 11.550( Tقیمة  تبلغ) 3(في الفقرة رقم  -
یدل على أن تطبیق النظام المحاسبي المالي سیضمن الوضوح والشفافیة في اإلجراءات المحاسبیة 

  المتبعة في إعداد القوائم والتقاریر المالیة؛
مما یدل 0.05ل منوهي أق sig( 0.000( ومستوى الداللة) 8.015( Tقیمة  تبلغ) 1(في الفقرة رقم  -

النظام المحاسبي المالي یوفر القواعد والفروض والمعاییر التي تعالج كافة األحداث المالیة  على أن
عداد معلومات مالیة قابلة للمقارنة   .واالقتصادیة وإ

  النتائج اإلحصائیة للدراسة الخاصة بالمحور الثالث: ثالثا
بأثر تطبیق النظام المحاسبي المالي على  المتعلقة البسیطة للعینة "T  "راختبایوضح ) 25 -04(جدول رقم ال

  إعداد القوائم المالیة
  قیمة  نص السؤال  الرقم

T 
الداللـــة

sig     
الوسط 
  الحسابي

یوفر النظام المحاسبي المالي طرق وبدائل القیاس المحاسبي لكافة   01
  األحداث االقتصادیة والمشاكل المحاسبیة المعاصرة

8.813  0.000  3.67  

سیضفي استخدام بعض المعاییر المحاسبیة الدولیة للقیمة العادلة في   02
  القیاس لألحداث االقتصادیة مزیدا من الشفافیة على المعلومات المحاسبیة

14.390  0.000  3.93  

هناك انسجام بین األدوات المستخدمة في القیاس المحاسبي وفق ما جاء   03
ل إلیه االجتهاد العالمي في المحاسبة به النظام المحاسبي المالي مع ما آ

  )المعاییر المحاسبیة الدولیة(

11.372  0.000  3.79  

إن إعادة تقییم بعض عناصر القوائم المالیة وفقا لطریقة القیمة العادلة في   04
  الجزائر تكتنفها بعض الصعوبات والغموض

11.990  0.000  3.82  

حكم المحتكرین في القیمة غیاب المنافسة العادیة في بعض األسواق وت  05
  السوقیة یعیق القیاس وفق القیمة العادلة

11.521  0.000  3.82  

یعتمد اختبار تدني قیم عناصر القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي   06
  على أساس مؤشرات داخلیة وخارجیة

10.468  0.000  3.77  

التكلفة التاریخیة  تعتمد عملیة القیاس المحاسبي بشكل أساسي على مبدأ  07
  عند االعتراف بتمیزها بالمالئمة والموضوعیة

12.466  0.000  3.85  

  3.88  0.000  13.869یعاني مبدأ التكلفة التاریخیة من بعض القصور والنقص في جانب إعادة   08
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ظهار أرباح صوریة   تقییم عناصر القوائم المالیة وإ
مة العادلة یوفر معلومات قیاس عناصر القوائم المالیة وفق أساس القی  09

  )جدول حساب النتیجة(محاسبیة جیدة عن أداء المؤسسة 
13.781  0.000  3.97  

االعتماد على مبدأ القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي لعناصر القوائم   10
  المالیة یؤدي إلى إظهار صورة صادقة تعكس الوضعیة المالیة للمؤسسة

12.980  0.000  3.91  

اد القوائم المالیة وفق مبادئ وقواعد النظام المحاسبي المالي یساعد إن إعد  11
  في تحسین طرق عرضها من ناحیة الشكل والمضمون

11.138  0.000  3.81  

إتباع ( ینص النظام المحاسبي المالي على ثبات طرق القیاس والتقییم   12
  من دورة إلى أخرى بما یسمح بقابلیة المقارنة  ) النسق الواحد

11.816  0.000  3.84  

یطبق النظام المحاسبي المالي بصفة واضحة وشفافة نفس المبادئ التي   13
تتبناها المعاییر المحاسبیة الدولیة في التسجیل والتقییم المحاسبي 

  للمعامالت

13.440  0.000  3.95  

المبادئ التي تحكم التسجیل والتقییم المحاسبي لألحداث االقتصادیة وفق   14
اسبي المالي تسمح لمستخدمي المعلومة المحاسبیة من فهمها النظام المح

  بسهولة

12.388  0.000  3.85  

  SPSS طالب، بناء على مخرجات برنامجمن إعداد ال: المصدر
  :النتائج كتالي إلى فتشیر البسیطة، للعینة "   T" اختبار نتائج أعاله الجدول یظهر

مما  0.05وهي أقل من sig( 0.000( توى الداللةومس) 13.781( Tقیمة  تبلغ) 9(في الفقرة رقم  -
یدل توافق على أن قیاس عناصر القوائم المالیة وفق أساس القیمة العادلة یوفر معلومات محاسبیة جیدة 

  ؛)جدول حساب النتیجة(عن أداء المؤسسة 
مما  0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 13.440( Tقیمة  تبلغ) 13(في الفقرة رقم  -

یدل على أن النظام المحاسبي المالي یطبق بصفة واضحة وشفافة نفس المبادئ التي تتبناها المعاییر 
  المحاسبیة الدولیة في التسجیل والتقییم المحاسبي للمعامالت؛

مما  0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 14.390( Tقیمة  تبلغ) 2(في الفقرة رقم  -
خدام بعض المعاییر المحاسبیة الدولیة للقیمة العادلة في القیاس لألحداث االقتصادیة است یدل على أن

  سیضفي مزیدا من الشفافیة على المعلومات المحاسبیة؛
مما  0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 12.980( Tقیمة  تبلغ) 10(في الفقرة رقم  -

ادلة كأساس للقیاس المحاسبي لعناصر القوائم المالیة یؤدي االعتماد على مبدأ القیمة الع یدل على أن
  إلى إظهار صورة صادقة تعكس الوضعیة المالیة للمؤسسة؛

مما  0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 13.869( Tقیمة  تبلغ) 8(في الفقرة رقم  -
جانب إعادة تقییم عناصر  مبدأ التكلفة التاریخیة یعاني من بعض القصور والنقص في یدل على أن

ظهار أرباح صوریة؛   القوائم المالیة وإ
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مما  0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 12.477( Tقیمة  تبلغ) 7(في الفقرة رقم  -
عملیة القیاس المحاسبي یعتمد بشكل أساسي على مبدأ التكلفة التاریخیة عند االعتراف  یدل على أن

  الموضوعیة؛بتمیزها بالمالئمة و 
مما 0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 12.388( Tقیمة  تبلغ) 14(في الفقرة رقم  -

المبادئ التي تحكم التسجیل والتقییم المحاسبي لألحداث االقتصادیة وفق النظام المحاسبي  یدل على أن
  المالي تسمح لمستخدمي المعلومة المحاسبیة من فهمها بسهولة؛

مما  0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 11.816( Tقیمة  تبلغ) 12(فقرة رقم في ال -
من ) إتباع النسق الواحد( النظام المحاسبي المالي ینص على ثبات طرق القیاس والتقییم  یدل على أن

  دورة إلى أخرى بما یسمح بقابلیة المقارنة؛
مما 0.05وهي أقل من sig( 0.000( مستوى الداللةو ) 11.990( Tقیمة  تبلغ) 4(في الفقرة رقم  -

یدل على إن إعادة تقییم بعض عناصر القوائم المالیة وفقا لطریقة القیمة العادلة في الجزائر تكتنفها 
  بعض الصعوبات والغموض؛

مما یدل 0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 11.521( Tقیمة  تبلغ) 5(في الفقرة رقم  -
ن أغلبیة أفراد العینة توافق على أن غیاب المنافسة العادیة في بعض األسواق وتحكم المحتكرین على أ

  في القیمة السوقیة یعیق القیاس وفق القیمة العادلة؛
مما  0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 3.81<3( Tقیمة  تبلغ) 11(في الفقرة رقم  -

یة وفق مبادئ وقواعد النظام المحاسبي المالي یساعد في تحسین طرق یدل على إن إعداد القوائم المال
  عرضها من ناحیة الشكل والمضمون؛

مما  0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 11.731( Tقیمة  تبلغ) 3(في الفقرة رقم  -
ه النظام هناك انسجام بین األدوات المستخدمة في القیاس المحاسبي وفق ما جاء ب یدل على إن

 ؛)المعاییر المحاسبیة الدولیة(المحاسبي المالي مع ما آل إلیه االجتهاد العالمي في المحاسبة 
مما  0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 10.468( Tقیمة  تبلغ) 6(في الفقرة رقم  -

مالي یعتمد على أساس اختبار تدني قیم عناصر القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي ال یدل على إن
  مؤشرات داخلیة وخارجیة؛

مما  0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 8.813( Tقیمة  تبلغ) 1(في الفقرة رقم  -
دیة النظام المحاسبي المالي یوفر طرق وبدائل القیاس المحاسبي لكافة األحداث االقتصا یدل على إن

  .والمشاكل المحاسبیة المعاصرة
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  الخاصة بالمحور الرابع لدراسةالنتائج اإلحصائیة ل: رابعا
تطبیق النظام المحاسبي المالي على  بأثر المتعلقة البسیطة للعینة "T  " اختبار یوضح) 26 -04(جدول رقم ال

  عناصر القوائم المالیة)  االفصاح (عرض 
  قیمة  نص السؤال  الرقم

T 
الداللـــة

sig     
الوسط 
  الحسابي

ت المحاسبیة المدرجة بالقوائم المالیة المعدة وفق النظام تحقق المعلوما  01
  المحاسبي المالي متطلبات اإلفصاح الالزمة وتلبي احتیاجات مستخدمیها

22.791  0.000  4.25  

تعتبر المعلومات المحاسبیة المدرجة بالقوائم المالیة المعدة وفق النظام   02
  ي الحقیقي للمؤسسةالمحاسبي المالي ذات جودة وتعبر عن الوضع المال

31.180  0.000  4.36  

یحتوي النظام المحاسبي المالي على عدد من المعاییر المتخصصة   03
والمتعلقة بالمتطلبات الالزمة لإلفصاح حول بعض البنود والعناصر 

  المدرجة بالقوائم المالیة

22.361  0.000  4.13  

إلفصاح عن یتوسع النظام المحاسبي المالي في اشتراط المزید من ا  04
المعلومات المحاسبیة ویشجع على تقدیم افصاحات إضافیة ومعلومات 

  أخرى مفیدة

28.320  0.000  4.27  

سیضل حجم المؤسسة ونوع نشاطها وملكیتها مؤثرة على اإلفصاح وجودة   05
  المعلومات المحاسبیة حتى بعد تطبیق النظام المحاسبي المالي

30.690  0.000  4.29  

المؤسسة وربحیتها مؤثرة على اإلفصاح وجودة المعلومات  تبقى مدیونیة  06
المحاسبیة بالقوائم المالیة، وقد تؤثر على عرض المزید من المعلومات حتى 

  بعد تطبیق النظام المحاسبي المالي خوفا من تأثر قیمتها في السوق

21.475  0.000  4.19  

ام المحاسبي اإلفصاح عن أهم السیاسات والطرق المحاسبیة في ظل النظ  07
  المالي یمكن مستخدمي القوائم المالیة من الحكم السلیم على المركز المالي

28.648  0.000  4.22  

اإلفصاح المحاسبي في المؤسسات وفق النظام المحاسبي المالي یعطي   08
للمساهمین الحق في الحصول على معلومات كافیة عن القرارات المفصلة 

ة ویزید في التوسع في مستوى اإلفصاح بالتغیرات األساسیة في المؤسس
  وجودة القوائم المالیة  

29.047  0.000  4.32  

یسمح اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي بحصول   09
  المستثمرین على المعلومات المتعلقة بالشركة بصفة دوریة ومنتظمة

35.819  0.000  4.53  

اسبي المالي بعرض المعلومات یسمح اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المح  10
الكافیة وفي التوقیت المناسب وبطریقة تتسم بالعدالة لجمیع األطراف ذات 

  العالقة

23.885  0.000  4.19  

یسمح اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي بتخفیض درجة   11
عدم التأكد لدى متخذي القرارات وزیادة درجة الثقة لدیهم فیما یتعلق 

  )البورصة(تثمار في سوق األوراق المالیة باالس

32.421  0.000  4.24  
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یسمح اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي بزیادة إقبال   12
المدخرین على تقدیم أموالهم لالستثمار في سوق األوراق المالیة 

  ، ومن ثم زیادة حجمها)البورصة(

37.128  0.000  4.40  

سبیة التي تفصح عنها المؤسسة في القوائم المالیة تتوفر المعلومات المحا  13
وفق النظام المحاسبي المالي على جمیع الخصائص النوعیة مما یجعل 

  االستفادة منها ممكنة من جمیع األطراف وتزید درجة تأكدها

22.121  0.000  4.19  

قوائم تحلیلیة، تفسیرات، ( تفصح المؤسسة عن معلومات محاسبیة إضافیة   14
  ، ما یجعل المعلومة المحاسبیة أكثر تفصیال)الخ...مكتوبة  تقاریر

23.730  0.000  4.31  

  SPSS مخرجات برنامج على ، بناءطالبمن إعداد ال: المصدر
  :النتائج كالتالي ىإل فتشیر البسیطة، للعینة "   T" اختبار نتائج أعاله الجدول یظهر

مما  0.05وهي أقل من sig( 0.000( الداللة ومستوى) 35.819( Tقیمة  تبلغ) 9(في الفقرة رقم  -
یدل على أن اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي یسمح بحصول المستثمرین على 

  ؛المعلومات المتعلقة بالشركة بصفة دوریة ومنتظمة
مما 0.05وهي أقل من  sig( 0.000( ومستوى الداللة) 37.128( Tقیمة  تبلغ) 12(في الفقرة رقم  -

یدل على أن اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي یسمح بزیادة إقبال المدخرین على تقدیم 
  ؛، ومن ثم زیادة حجمها)البورصة(أموالهم لالستثمار في سوق األوراق المالیة 

مما  0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 31.180( Tقیمة  تبلغ) 2(في الفقرة رقم  -
لى أن المعلومات المحاسبیة المدرجة بالقوائم المالیة المعدة وفق النظام المحاسبي المالي تعتبر یدل ع

  ذات جودة وتعبر عن الوضع المالي الحقیقي للمؤسسة؛
مما 0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 23.730( Tقیمة  تبلغ) 14(في الفقرة رقم  -

قوائم تحلیلیة، تفسیرات، تقاریر مكتوبة ( ومات محاسبیة إضافیة یدل على أن المؤسسة تفصح عن معل
  ، ما یجعل المعلومة المحاسبیة أكثر تفصیال؛)الخ...
مما  0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 30.690( Tقیمة  تبلغ) 5(في الفقرة رقم  -

إلفصاح وجودة المعلومات یدل على أن حجم المؤسسة ونوع نشاطها وملكیتها سیضل مؤثرة على ا
  المحاسبیة حتى بعد تطبیق النظام المحاسبي المالي؛

مما  0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 28.320( Tقیمة  تبلغ) 4(في الفقرة رقم  -
أن النظام المحاسبي المالي یتوسع في اشتراط المزید من اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة  یدل على
  لى تقدیم افصاحات إضافیة ومعلومات أخرى مفیدة؛ویشجع ع
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مما  0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 22.791( Tقیمة  تبلغ) 1(في الفقرة رقم  -
أن المعلومات المحاسبیة المدرجة بالقوائم المالیة المعدة وفق النظام المحاسبي المالي تحقق  یدل على

  احتیاجات مستخدمیها؛ متطلبات اإلفصاح الالزمة وتلبي
مما  0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 32.421( Tقیمة  تبلغ) 11(في الفقرة رقم  -

اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي یسمح بتخفیض درجة عدم التأكد لدى  یدل على أن
 ؛)البورصة(في سوق األوراق المالیة  متخذي القرارات وزیادة درجة الثقة لدیهم فیما یتعلق باالستثمار

مما  0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 28.648( Tقیمة  تبلغ) 7(في الفقرة رقم  -
یدل على أن اإلفصاح عن أهم السیاسات والطرق المحاسبیة في ظل النظام المحاسبي المالي یمكن 

  كز المالي؛مستخدمي القوائم المالیة من الحكم السلیم على المر 
مما  0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 21.475( Tقیمة  تبلغ) 6(في الفقرة رقم  -

یدل على أن تبقى مدیونیة المؤسسة وربحیتها مؤثرة على اإلفصاح وجودة المعلومات المحاسبیة بالقوائم 
ام المحاسبي المالي خوفا من المالیة، وقد تؤثر على عرض المزید من المعلومات حتى بعد تطبیق النظ

  تأثر قیمتها في السوق؛
مما  0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 23.885( Tقیمة  تبلغ) 10(في الفقرة رقم  -

یدل على أن اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي یسمح بعرض المعلومات الكافیة وفي 
  عدالة لجمیع األطراف ذات العالقة؛التوقیت المناسب وبطریقة تتسم بال

مما  0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 22.121( Tقیمة  تبلغ) 13(في الفقرة رقم  -
المعلومات المحاسبیة التي تفصح عنها المؤسسة في القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي  یدل على أن

یجعل االستفادة منها ممكنة من جمیع األطراف وتزید المالي تتوفر على جمیع الخصائص النوعیة مما 
  درجة تأكدها؛

مما  0.05وهي أقل من sig( 0.000( ومستوى الداللة) 22.361( Tقیمة  تبلغ) 3(في الفقرة رقم  -
یدل على أن النظام المحاسبي المالي یحتوي على عدد من المعاییر المتخصصة والمتعلقة بالمتطلبات 

  ل بعض البنود والعناصر المدرجة بالقوائم المالیة؛الالزمة لإلفصاح حو 
ممــا  0.05وهــي أقــل مــن sig( 0.000( ومســتوى الداللــة) 29.047( Tقیمــة  تبلغــ) 8(فــي الفقــرة رقــم  -

اإلفصــاح المحاســبي فــي المؤسســات وفــق النظــام المحاســبي المــالي یعطــي للمســاهمین الحــق ان یــدل علــى 
رارات المفصـــلة بـــالتغیرات األساســـیة فـــي المؤسســـة ویزیـــد فـــي فـــي الحصـــول علـــى معلومـــات كافیـــة عـــن القـــ

  .التوسع في مستوى اإلفصاح وجودة القوائم المالیة
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ختبار الفرضیات بإستخدام عالقة اإلرتباط: المطلب الثالث   )Corrélation dePearson( تحلیل الفقرات وإ
ات وفرضیات الدراسة بإستخدام بعرض وتحلیل نتائج إختبار فقر  لمطلبسوف نقوم من خالل هذا ا   

  )Corrélation de Pearson( إختبار عالقة اإلرتباط بمعامل بیرسون
 بین  =0.05توجد عالقة ارتباطیه عند مستوى داللة یساوي  لفرضیة األولىبالنسبة ل: الفرع األول

سة المحاسبیة في عملیة إصالح النظام المحاسبي من خالل تبني النظام المحاسبي المالي وتقریب الممار 
   .الجزائر إلى الممارسة الدولیة

عملیة إصالح النظام إلیجاد العالقة بین  )Corrélation de Pearson( تم إستخدام إختبار بیرسون    
المحاسبي من خالل تبني النظام المحاسبي المالي وتقریب الممارسة المحاسبیة في الجزائر إلى الممارسة 

   = 0.05لة یساوي عند مستوى دال، الدولیة
عملیة إصالح النظام المحاسبي من خالل تبني النظام المحاسبي معامل اإلرتباط بین  یوضح) 27 -04( جدول رقمال

  المالي وتقریب الممارسة المحاسبیة في الجزائر إلى الممارسة الدولیة
وتقریب الممارسة المحاسبیة في الجزائر إلى   اإلحصاءات  المحور

  یةالممارسة الدول
إصالح النظام المحاسبي من خالل 

  تبني النظام المحاسبي المالي
  0.728 معامل االرتباط
  0.000 مستوى الداللة

  185 حجم العینة
  SPSS ناء على مخرجات برنامجب طالب،لمن إعداد ا: المصدر

  
 0.05 منوهي اقل  0.000 أن قیمة مستوى الداللة تساوي) 27 - 04( یتبین لنا من الجدول رقم    

 الجدولیة rوهي أكبر من قیمة معامل االرتباط  0.728تساوي  المحسوبة rكما أن قیمة معامل االرتباط 
  مما یدل على وجود عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 0.117والتي تساوي 

0.05=  لمالي وتقریب عملیة إصالح النظام المحاسبي من خالل تبني النظام المحاسبي این ب
في الجزائر إلى الممارسة الدولیة، أي أن مباشرة الجزائر عملیة اصالح نظامها  الممارسة المحاسبیة

والمتضمن  11 -07المحاسبي من خالل التخلي عن المخطط المحاسبي الوطني وتطبیق األمر رقم 
ئر إلى الممارسة الدولیة وذلك تطبیق  النظام المحاسبي المالي بهدف تقریب الممارسة المحاسبیة في الجزا

  من خالل التكیف مع المعاییر المحاسبیة الدولیة من اجل استقطاب رؤوس األموال األجنبیة 
بین   = 0.05عند مستوى داللة یساوي  ةتباطیتوجد عالقة ار  لفرضیة الثانیةبالنسبة ل: الفرع الثاني

  المالي بشكل فعال لنظام المحاسبيالتزام المؤسسات عینة الدراسة بتطبیق ا
التزام المؤسسات عینة الدراسة إلیجاد العالقة بین ) Corrélation de Pearson(تم إستخدام إختبار بیرسون 

  . = 0.05عند مستوى داللة یساوي  بتطبیق النظام المحاسبي المالي بشكل فعال،
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   دراسة بتطبیق النظام المحاسبي المالي التزام المؤسسات عینة المعامل اإلرتباط بین  یوضح )28 -04( جدول رقمال
  بشكل فعال

 بتطبیق النظام المحاسبي المالي بشكل فعال  اإلحصاءات  المحور
 0.76 معامل االرتباط  التزام المؤسسات عینة الدراسة 

 0.000 مستوى الداللة
 185 حجم العینة

  SPSS  مخرجات برنامج على طالب، بناءمن إعداد ال: المصدر
كما  0.05وهي اقل من 0.000أن قیمة مستوى الداللة تساوي) 28 - 04( تبین لنا من الجدول رقمی    

والتي  الجدولیة rوهي أكبر من قیمة معامل االرتباط  0.76تساوي  المحسوبة rأن قیمة معامل االرتباط 
بین  =0.05مما یدل على وجود عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  0.117تساوي 

من خالل  أثبتناه، وهذا ما التزام المؤسسات عینة الدراسة بتطبیق النظام المحاسبي المالي بشكل فعال
عینة الدراسة  أفراد إلجابات اإلحصائيمن خالل نتائج التحلیل  وأیضادراستنا االستطالعیة لعینة الدراسة، 

  .بشكل فعال من خالل التطبیق السلیم والجید للنظام المحاسبي المالي
 بین =0.05 توجد عالقة ارتباطیه عند مستوى داللة یساوي لفرضیة الثالثةل بالنسبة :الفرع الثالث

  .تأثیر تطبیق النظام المحاسبي المالي على إعداد عناصر القوائم المالیة
النظام تأثیر تطبیق  إلیجاد العالقة بین) Corrélation de Pearson(تم إستخدام إختبار بیرسون     

 . =0.05عند مستوى داللة یساوي   المحاسبي المالي على إعداد عناصر القوائم المالیة
  المحاسبي المالي على إعداد عناصرتطبیق النظام  معامل اإلرتباط بین تأثیر یوضح) 29 -04( جدول رقمال

  القوائم المالیة
 على إعداد عناصر القوائم المالیة  اإلحصاءات  المحور    

 0.562 معامل االرتباط  تطبیق النظام المحاسبي الماليتأثیر 
 0.000 مستوى الداللة

 185 حجم العینة
 SPSS مخرجات برنامج  على ناءب طالبمن إعداد ال: المصدر

كما  0.05وهي اقل من 0.000أن قیمة مستوى الداللة تساوي) 29 - 04( یتبین لنا من الجدول رقم    
 الجدولیة rوهي أكبر من قیمة معامل االرتباط  0.562تساوي  المحسوبة rأن قیمة معامل االرتباط 

 =0.05مما یدل على وجود عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  0.117والتي تساوي 
وهذا ما یثبته النظام تأثیر تطبیق النظام المحاسبي المالي على إعداد عناصر القوائم المالیة بین ،

ي المالي في جانب اإلعداد والقیاس والتقییم لعناصر القوائم المالیة وذلك من خالل بدائل القیاس المحاسب
  .والتقییم التي جاء بها النظام المحاسبي المالي كالقیمة السوقیة والقیمة المحینة والقیمة العادلة
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بین   = 0.05لة یساوي توجد عالقة ارتباطیه عند مستوى دال لفرضیة الرابعةل بالنسبة :الفرع الرابع
  .تأثیر تطبیق النظام المحاسبي المالي على عرض عناصر القوائم المالیة

إلیجاد العالقة بین العوامل المؤثرة على  )Corrélation de Pearson( تم إستخدام إختبار بیرسون    
ریر المالیة للمؤسسات تطبیق النظام المحاسبي المالي و أثرها على الواقع الحالي لإلفصاح وجودة التقا

  . = 0.05عند مستوى داللة یساوي  الجزائریة
  بین تأثیر تطبیق النظام المحاسبي المالي على عرض عناصرمعامل اإلرتباط  یوضح) 30 -04( جدول رقمال

  القوائم المالیة
 على عرض عناصر القوائم المالیة اإلحصاءات المحور

عامل االرتباطم تأثیر تطبیق النظام المحاسبي المالي  0.579 
 0.000 مستوى الداللة
 185 حجم العینة

 SPSS الطالب، بناء على مخرجات برنامج من إعداد : المصدر
 0.05 وهي اقل من 0.000 أن قیمة مستوى الداللة تساوي) 30 - 04( یتبین لنا من الجدول رقم    

 الجدولیة rكبر من قیمة معامل االرتباط وهي أ 0.579تساوي  المحسوبة rكما أن قیمة معامل االرتباط 
 0.05مما یدل على وجود عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة   0.117والتي تساوي 

=   وهذا من خالل ما تأثیر تطبیق النظام المحاسبي المالي على عرض عناصر القوائم المالیةبین ،
ا النظام المحاسبي المالي على كیفیة عرض عناصر یؤكده طرق العرض واإلفصاح التي ینص علیه

القوائم المالیة وأیضا من خالل القوائم المالیة التي اقرها النظام المحاسبي المالي وهي قائمة التدفقات 
النقدیة وقائمة التغیر في حقوق الملكیة إضافة إلى المالحق واإلیضاحات والتي تظهر من خاللها القوائم 

  .لمالي للمؤسسةالمالیة المركز ا
  لمتغیرات الدراسة ت واختبار الفرضیات بإستخدام اإلنحدار المتعددفقراتحلیل ال: المطلب الرابع

في إختبار وتحلیل فقرات  إستخدام اإلنحدار المتعددتوضیح  طلبسنحاول من خالل هذا الم    
  :ما یلي یمكن التطرق إلى طلبالم ، وبالتالي من خالل هذاوفرضیات الدراسة

 = 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة  ال H0 الفرضیة األولى: الفرع األول
  بین تطبیق النظام المحاسبي المالي بشكل فعال، ومدى التزام المؤسسات عینة الدراسة به؛

ضیة، وذلك إلختبار هذه الفر  Multiple Regression Analysisوقد تم إستخدام تحلیل اإلنحدار المتعدد 
  :وفقا للنموذج التالي

Y1= B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 +B5X5 + e 
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  :حیث أن
Y1: تطبیق النظام المحاسبي المالي في البیئة المحاسبیة الجزائریة  
X1:  یكفل النظام المحاسبي المالي إنتاج معلومات محاسبیة ومالیة مالئمة وموثوق بها یعتمد علیها

  خاذ قراراتهم االقتصادیةمستخدمیها في ات
X2:  یضمن تطبیق النظام المحاسبي المالي الوضوح والشفافیة في اإلجراءات المحاسبیة المتبعة في إعداد

  القوائم والتقاریر المالیة
X3:  یحد تطبیق النظام المحاسبي المالي من مشكلة عدم تماثل المعلومات المحاسبیة والتالعب

  بالمعلومات الداخلیة
 X4: عاني النظام المحاسبي المالي من بعض القصور والنقص خاصة في جانب التقییم بالقیمة العادلة ی

  من اجل تحسین مستوى جودة المعلومات المحاسبیة
X5: یؤدي التطبیق الجید للنظام المحاسبي المالي إلى تحسین عملیة تقییم ومقارنة أداء المؤسسات  
B0: الحد الثابت.  

B1, B2, B3, B4. B5: معامالت اإلنحدار.  
   B5=B1= B2= B3= B4 :H0=0:   ویمكن وضع الفرضیة الصفریة والبدیلة على النحو التالي

  )ال توجد عالقة خطیة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع(    
  H 1:واحدة ال تساوي صفرا  )B(على األقل 

  )لتابعتوجد عالقة خطیة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر ا(    
Y1 للمتغیر التابع ANOVA یوضح تحلیل التباین ) 31 -04( الجدول رقم  

Modèle Somme des 
carrés 

Ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 
Régression 24,145 5 4,829 9,474 ,000b 
Résidu 91,239 179 ,510   
Total 115,384 184    

a. Variable dépendante : RD 
b. Valeurs prédites : (constantes),  

  SPSS مخرجات برنامج  على ناءب طالبمن إعداد ال: المصدر
 = P-Value(أن قیمة  )31 -04( رقمونالحظ من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي الواردة في الجدول     

التي  H1ونقبل الفرضیة البدیلة  0Hوبالتالي فإننا نرفض الفرضیة الصفریة  %5وهي أقل من  )0.000
بین تطبیق النظام  = 0.05عند مستوى المعنویة  تنص على أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائیة

  المحاسبي المالي بشكل فعال، ومدى التزام المؤسسات عینة الدراسة
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  Y1یوضح  إختبار العالقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع ) 32 -04( جدول رقمال
Modèle Coefficients non standardizes Coefficients 

standardizes 
T Sig. 

A Erreur 
standard 

Bêta 

 

(Constante) 2.779 .272  10.221 .000 
X1 .336 .119 .408 2.828 .003 
X2 .157 .115 .177 1.368 .002 
X3 -.140- .091 -.163- -1.535- .000 
X4 
X5 

-.96- 
.52 

.103 

.083 
-.105- 
066 

-0.940- 
-0.626 

.072 

.000 
a. Variable dépendante : Y1 

   SPSSبرنامج  مخرجات على من إعداد الطالب، بناء: المصدر
النتائج المتعلقة بالعالقة ذات الداللة اإلحصائیة بین المتغیرات ) 32 -04(نالحظ من الجدول رقم    

  :كما یلي المستقلة والمتغیر التابع
وبالتالي نستنتج أنه ال توجد عالقة ذات داللة  0.05أكبر من X4 للمتغیر )Sig. P( نالحظ بأن قیمة    

توفر معطیات اقتصادیة تسمح بالقیام بعملیة أن الواقع الحالي للبیئة المحاسبیة الجزائریة ال  إحصائیة، أي
ى تقدیم القیاس المحاسبي وفق القیمة العادلة، ولكن تعاني من بعض النقص والقصور مما یؤدي ال

  .  معلومات محاسبیة غیر مالئمة التخاذ قرارات رشیدة
، فسنقوم بحذف y1 والمتغیر التابع X4و X3 المتغیرین المستقلین وجود عالقة عكسیة بین ونالحظ أیضا 

  .لتحسین النموذجX4 و  X3 المتغیرین 
  سین النموذجبعد تح  y1للمتغیر التابع  ANOVAالتباین  یوضح تحلیل) 33 -04(الجدول رقم 

Modèle Somme des 
carrés 

Ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

 
Régression 21.025 3 7.008 13.443 .000b 
Résidu 94.359 181 .921   
Total 115.384 184    
a. Variable dépendante : Y1 
b. Valeurs prédites : (constantes) 

   SPSSمخرجات برنامج  ىمن إعداد الطالب، بناء عل: المصدر
  

 y1 إختبار العالقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابعیوضح ) 34 -04( الجدول رقم
  بعد تحسین النموذج

Modèle Coefficients non standardizes Coefficients 
standardizes 

T Sig. 

A Erreur 
standard 

Bêta 

 

(Constante) 2.483 .241  10.290 .000 
X1 .243 .114 .295 2.133 .004 
X2 .103 .114 .116 0.905 .002 
X5 .029 .083 .036 0.348 .000 

a. Variable dépendante : Y1 
   SPSS مخرجات برنامج من إعداد الطالب، بناء على: المصدر
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ویمكن ، %5من  أقل X5، X2،(X1 ( للمتغیرات )Sig. P( أن قیمة )34 -04( نالحظ من الجدول رقم    
  :كما یلي  Y1والمتغیر التابع  X5، X2،(X1 (المتغیرات المستقلة صیاغة نموذج العالقة بین 

Y1 = 2.483 + 0.243X1 + 0.103X2 + 0.029X5  
  

التي تنص على أنه توجد عالقة  H1ونقبل الفرضیة البدیلة  0Hوبالتالي فإننا نرفض الفرضیة الصفریة     
بین تطبیق النظام المحاسبي المالي بشكل  = 0.05ائیة عند مستوى المعنویة ذات داللة إحص طردیة

، أي أن الواقع الحالي للبیئة المحاسبیة الجزائریة یقدم فعال، ومدى التزام المؤسسات عینة الدراسة
، معلومات محاسبیة ومالیة مالئمة وموثوق بها یعتمد علیها مستخدمیها في اتخاذ قراراتهم االقتصادیة

یؤدي التطبیق و ،الوضوح والشفافیة في اإلجراءات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیةوتمتاز ب
االقتصادیة الجزائریة،  الجید للنظام المحاسبي المالي على تحسین عملیة تقییم ومقارنة أداء المؤسسات

مالئمة  ظام المحاسبي الماليتطبیق الن ونالحظ من خالل ما سبق ان المعلومات المحاسبیة الناتجة عن
وذات موثوقیة وقابلة للمقارنة لمستخدمیها إلتخاذ قرارات إقتصادیة رشیدة، وهذه النتیجة تتوافق مع 

والتي تطبق مفهوم القیمة العادلة كأساس للقیاس  )IASB(توصیات مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 
ة من شأنها تحسین جودة المعلومات المالیة المحاسبي یتطلب اختبار أثرها على أربع خصائص أساسی

خاصیة القابلیة للفهم، وخاصیة المالءمة، وخاصیة : وجعلها مفیدة للمستخدمین، وهي )القوائم المالیة(
حیث أن  كثیرًا من الدراسات المحاسبیة أشارت إلى أن الموثوقیة  الموثوقیة، وخاصیة القابلیة للمقارنة،

)Reliability(  ًلكي تصبح مالئمة التخاذ القرار المالیة أساسیًا یجب تحقیقه في المعلومات تعتبر شرطا  .  
 = 0.05ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة  ال توجد عالقة H0 ثانیةالفرضیة ال: الفرع الثاني

  .بین تأثیر تطبیق النظام المحاسبي المالي على إعداد عناصر القوائم المالیة
Y2= B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5+ B6X6 + B7X7 + B8X8 + e 

  :حیث أن
Y2: اثر تطبیق النظام المحاسبي المالي على إعداد عناصر القوائم المالیة.  
X1 : یوفر النظام المحاسبي المالي طرق وبدائل القیاس المحاسبي لكافة األحداث االقتصادیة والمشاكل

  المحاسبیة المعاصرة
X2:  بعض المعاییر المحاسبیة الدولیة للقیمة العادلة في القیاس لألحداث االقتصادیة سیضفي استخدام

  .مزیدا من الشفافیة على المعلومات المحاسبیة
X3 : هناك انسجام بین األدوات المستخدمة في القیاس المحاسبي وفق ما جاء به النظام المحاسبي المالي

  )المعاییر المحاسبیة الدولیة(مع ما آل إلیه االجتهاد العالمي في المحاسبة 
X4:  إن إعادة تقییم بعض عناصر القوائم المالیة وفقا لطریقة القیمة العادلة في الجزائر تكتنفها بعض

  الصعوبات والغموض
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X5:  تعتمد عملیة القیاس المحاسبي بشكل أساسي على مبدأ التكلفة التاریخیة عند االعتراف بتمیزها
   .بالمالئمة والموضوعیة

X6:  قیاس عناصر القوائم المالیة وفق أساس القیمة العادلة یوفر معلومات محاسبیة جیدة عن أداء
  )جدول حساب النتیجة(المؤسسة 

X7:  إن إعداد القوائم المالیة وفق مبادئ وقواعد النظام المحاسبي المالي یساعد في تحسین طرق عرضها
  من ناحیة الشكل والمضمون

X8: من دورة إلى ) اتباع النسق الواحد( المالي على ثبات طرق القیاس والتقییم  ینص النظام المحاسبي
  أخرى بما یسمح بقابلیة المقارنة  

B0: الحد الثابت.  
B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8,  :معامالت اإلنحدار.    

   B5=B6=B7=B8=B1=B2=B3=B4 :H0= 0: ویمكن وضع الفرضیة الصفریة على النحو التالي
  ) توجد عالقة خطیة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابعال(    

  H1 :واحدة ال تساوي صفرا )B(على األقل 

  )توجد عالقة خطیة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع(    
  

Y2 للمتغیر التابع ANOVA یوضح تحلیل التباین ) 35- 04(الجدول رقم  
 

Modèle Somme des 
carrés 

Ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

 
Régression 57.887 8 7.236 34.614 .000b 
Résidu 0.368 176 .002   
Total 58.255 184    

a. Variable dépendante : Y2 
b. Valeurs prédites : (constantes) 

   SPSSمن إعداد الطالب، بناء على مخرجات برنامج  : المصدر
  

 )P-Value = 0.000( أن قیمة )35 - 04( التحلیل اإلحصائي الواردة في الجدولونالحظ من خالل نتائج    
التي تنص على  H1ونقبل الفرضیة البدیلة  H0وبالتالي فإننا نرفض الفرضیة الصفریة  %5وهي أقل من 

بین تأثیر تطبیق النظام المحاسبي  = 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة  أنه
  .الي على إعداد عناصر القوائم المالیةالم
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Y2  یوضح إختبار العالقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع) 36 - 04(الجدول رقم  
 

Modèle Coefficients non standardizes Coefficients 
standardisés 

T Sig. 

A Erreur standard Bêta 

 

(Constante) ,479 ,042  11,427 ,000 
X1 ,083 ,020 ,188 4,101 ,000 
X2 ,136 ,029 ,289 4,677 ,000 
X3 ,097 ,032 ,198 3,076 ,002 
X4 ,150 ,021 ,278 7,272 ,000 
X5 ,071 ,034 ,087 2,129 ,001 
X6 ,145 ,019 ,120 7,564 ,000 
X7 ,127 ,020 ,138 6,250 ,000 
X8 ,068 ,013 ,053 5,277 ,000 
      
a. Variable dépendante : Y2 

   SPSSمن إعداد الطالب، بناء على مخرجات برنامج  : المصدر
أقل  X8، X7،X6. ، X4 X5، X3، X2،(X1 ( للمتغیرات )Sig. P(أن قیمة  )36 - 04( نالحظ من الجدول رقم    
 X8، X7،X6. ، X4 X5، X3، X2،(X1 (المتغیرات المستقلة ویمكن صیاغة نموذج العالقة بین ، %5من 

  :كما یلي Y2والمتغیر التابع 
  

Y2= 0.479 + 0.083X1 + 0.136X2 + 0.097X3+ 0.150X4+0.071X5+0.145X6+0.127X7+0.068X8  

  

التي تنص على أنه توجد عالقة  H1ونقبل الفرضیة البدیلة  H0وبالتالي فإننا نرفض الفرضیة الصفریة     
بین تأثیر تطبیق النظام المحاسبي المالي  = 0.05توى المعنویة ذات داللة إحصائیة عند مس طردیة

النظام المحاسبي المالي یوفر طرق وبدائل للقیاس ، وذلك من خالل ان على إعداد عناصر القوائم المالیة
التي تنجم عن المتغیرات االقتصادیة  المحاسبي لكافة األحداث االقتصادیة والمشاكل المحاسبیة المعاصرة

وسیضفي استخدام بعض المعاییر المحاسبیة الدولیة التي تنص على ان االعتماد بیئة الجزائریة، في ال
ونستنتج ، على القیمة العادلة في قیاس األحداث االقتصادیة مزیدا من الشفافیة في المعلومات المحاسبیة

ه النظام المحاسبي أیضا ان هناك انسجام بین األدوات المستخدمة في القیاس المحاسبي وفق ما جاء ب
تعتمد عملیة القیاس و ، )المعاییر المحاسبیة الدولیة(المالي مع ما آل إلیه االجتهاد العالمي في المحاسبة 

وعند  المحاسبي بشكل أساسي على مبدأ التكلفة التاریخیة عند االعتراف بتمیزها بالمالئمة والموضوعیة
توفر فإنها  لمالیة وفقا لطریقة القیمة العادلة في الجزائرعملیة إعادة التقییم لعناصر القوائم االقیام ب

یساعد في تحسین طرق عرضها مما  )جدول حساب النتیجة(معلومات محاسبیة جیدة عن أداء المؤسسة 
من ناحیة الشكل والمضمون، وذلك من خالل ما جاء به النظام المحاسبي المالي في خاصیة ثبات طرق 

  . من دورة إلى أخرى بما یسمح بقابلیة المقارنة) لنسق الواحداتباع ا( القیاس والتقییم 
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  H0الفرضیة الثالثة : الفرع الثالث
بین تأثیر تطبیق النظام  = 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة ال     

  .المحاسبي المالي على عرض عناصر القوائم المالیة
Y3= B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5+ B6X6 + B7X7 + B8X8 + e 

    :حیث أن
Y3:  عناصر القوائم المالیة) اإلفصاح(اثر تطبیق النظام المحاسبي المالي على عرض    
X1:  تحقق المعلومات المحاسبیة المدرجة بالقوائم المالیة المعدة وفق النظام المحاسبي المالي متطلبات

  میهااإلفصاح الالزمة وتلبي احتیاجات مستخد
X2:  تعتبر المعلومات المحاسبیة المدرجة بالقوائم المالیة المعدة وفق النظام المحاسبي المالي ذات جودة

  وتعبر عن الوضع المالي الحقیقي للمؤسسة
X3:  یحتوي النظام المحاسبي المالي على عدد من المعاییر المتخصصة والمتعلقة بالمتطلبات الالزمة

  .العناصر المدرجة بالقوائم المالیةلإلفصاح حول بعض البنود و 
X4:  یتوسع النظام المحاسبي المالي في اشتراط المزید من اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة ویشجع

  على تقدیم افصاحات إضافیة ومعلومات أخرى مفیدة
X5:  اإلفصاح عن أهم السیاسات والطرق المحاسبیة في ظل النظام المحاسبي المالي یمكن مستخدمي

  القوائم المالیة من الحكم السلیم على المركز المالي 
X6:  اإلفصاح المحاسبي في المؤسسات وفق النظام المحاسبي المالي یعطي للمساهمین الحق في

الحصول على معلومات كافیة عن القرارات المفصلة بالتغیرات األساسیة في المؤسسة ویزید في التوسع 
    المالیةفي مستوى اإلفصاح وجودة القوائم 

X7:  یسمح اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي بعرض المعلومات الكافیة وفي التوقیت
  المناسب وبطریقة تتسم بالعدالة لجمیع األطراف ذات العالقة

X8:  تتوفر المعلومات المحاسبیة التي تفصح عنها المؤسسة في القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي
جمیع الخصائص النوعیة مما یجعل االستفادة منها ممكنة من جمیع األطراف وتزید درجة  المالي على

  تأكدها
B0: الحد الثابت.  

B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8,  :معامالت اإلنحدار.    
                                           B5=B6=B7=B8=B1=B2=B3=B4 :H0= 0: ویمكن وضع الفرضیة الصفریة على النحو التالي

  )ال توجد عالقة خطیة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع(    
  H1:واحدة ال تساوي صفرا )B(على األقل 

  )توجد عالقة خطیة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع(    
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Y3 للمتغیر التابع ANOVA یوضح تحلیل التباین ) 37 -04(الجدول رقم  
 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

 
Régression 17.535 8 2.192 25.037 .000b 
Résidu 1.541 176 .009   
Total 19.076 184    

a. Variable dépendante : Y3 
b. Valeurs prédites : (constantes) 

   SPSSمن إعداد الطالب، بناء على مخرجات برنامج : المصدر
النتائج المتعلقة بالعالقة ذات الداللة اإلحصائیة بین  )37 - 04( الجدول رقم خالل نالحظ من    

  :كما یلي المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع
 = P-Value(أن قیمة  )37 -04(نالحظ من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي الواردة في الجدولكما     

التي  H1ونقبل الفرضیة البدیلة  H0نرفض الفرضیة الصفریة وبالتالي فإننا  %5وهي أقل من  )0.000
بین تأثیر تطبیق النظام  = 0.05عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة تنص على أنه توجد 

  .المحاسبي المالي على عرض عناصر القوائم المالیة
Y3 ة والمتغیر التابع یوضح إختبار العالقة بین المتغیرات المستقل )38 -04( الجدول رقم   

 

Modèle Coefficients non standardizes Coefficients 
standardizes 

T Sig. 

A Erreur standard Bêta 

 

(Constante) ,417 
,086 
,157 
,083 
,161 
,111 
,108 
,128 
,072 

,092 
,009 
,016 
,012 
,012 
,016 
,014 
,011 
,012 

 
.206 
,289 
,177 
,306 
,199 
,208 
,270 
,164 

4,556 
9,289 
9,842 
6,926 
13,268 
7,040 
7,901 
11,932 
5,816 

,000 
,000 
,000 
,000 
,000 
,000 
,000 
,000 
,000 

X1 
X2 
X3 

X4 

X5 

X6 
X7 
X8 

a. Variable dépendante : Y3 
   SPSSجات برنامج مخر  من إعداد الطالب، بناء على: المصدر

النتائج المتعلقة بالعالقة ذات الداللة اإلحصائیة بین المتغیرات  )38 -04( نالحظ من الجدول رقم    
   :كما یلي المستقلة والمتغیر التابع

 ،X8، X7،X6. ، X4 X5، X3 (للمتغیرات  )Sig. P(أن قیمة ) 38 -04( نالحظ من الجدول رقمكما     

X2،(X1  المتغیرات المستقلة مكن صیاغة نموذج العالقة بین وی %5أقل من) X8، X7،X6. ، X4 X5، X3، 

X2،(X1  والمتغیر التابعY3 كما یلي:  
Y3= 0.417 + 0.086X1 + 0.157X2 + 0.083X3+ 0.161X4+0.111X5+0.108X6+0.128X7+0.072X8  

التي تنص على أنه توجد عالقة  H1ونقبل الفرضیة البدیلة  H0وبالتالي فإننا نرفض الفرضیة المعدومة     
بین تأثیر تطبیق النظام المحاسبي المالي  = 0.05إحصائیة عند مستوى المعنویة  طردیة ذات داللة

المعلومات المحاسبیة المدرجة بالقوائم المالیة على عرض عناصر القوائم المالیة، وذلك من خالل ان 
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ات اإلفصاح الالزمة وتلبي احتیاجات مستخدمیها، المعدة وفق النظام المحاسبي المالي تحقق متطلب
یحتوي النظام المحاسبي المالي على ، كما تعتبر ذات جودة وتعبر عن الوضع المالي الحقیقي للمؤسسةو 

عدد من المعاییر المتخصصة والمتعلقة بالمتطلبات الالزمة لإلفصاح حول بعض البنود والعناصر 
النظام المحاسبي المالي المزید من اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة ، ویشترط المدرجة بالقوائم المالیة

وینص ایضا النظام المحاسبي المالي على  ویشجع على تقدیم افصاحات إضافیة ومعلومات أخرى مفیدة
اإلفصاح عن أهم السیاسات والطرق المحاسبیة في االیضاحات المالحق مما یمكن مستخدمي القوائم 

اإلفصاح المحاسبي في المؤسسات الجزائریة ، ویقدم أیضا السلیم على المركز الماليالمالیة من الحكم 
بالسماح للمساهمین الحق في الحصول على معلومات كافیة عن القرارات المفصلة بالتغیرات األساسیة في 

أیضا اإلفصاح ، كما یسمح المؤسسة ویزید في التوسع في مستوى اإلفصاح وجودة القوائم المالیة
لمحاسبي وفق النظام المحاسبي بعرض المعلومات الكافیة وفي التوقیت المناسب وبطریقة تتسم بالعدالة ا

  .لجمیع األطراف ذات العالقة
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  الرابع خالصة الفصل

 التي النتائج أهم نجمل أن یمكنعینة الدراسة، فیما یلي  آلراء اإلحصائي التحلیل نتائج خالل من    
  :كالتالي الدراسة هذه إلیها تتوصل

إعداد وعرض لمالي على یوجد عالقة طردیة ذات داللة إحصائیة بین أثر تطبیق النظام المحاسبي ا    
تقدم معلومات مالیة  المعلومات المفصح عنها من خالل القوائم المالیة ، حیث أنعناصر القوائم المالیة

ذات جودة عالیة لمستخدمیها إلتخاذ  معلوماتقدم ي بدورها توالتموثوقیة وقابلة للمقارنة،  وذات مالئمة
مؤخرًا  )IASB(قرارات إقتصادیة رشیدة، وهذه النتیجة تتوافق مع توصیات مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 

والتي تطبق مفهوم القیمة العادلة  )IAS/IFRS( الدولیة المحاسبة والتقاریر المالي معاییربأن اعتماد 
تحسین جودة المعلومات المالیة وجعلها مفیدة من أجل  اس المحاسبي یتطلب اختبار أثرهاكأساس للقی
  نللمستخدمی

دخال إصالحات على مستوى تعدیل و یتطلب بأن الواقع الحالي للمؤسسات الجزائریة  هذا مما یدل     إ
تتماشى مع المتغیرات البیئة االقتصادیة، وأن تباشر الجزائر كغیرها من هذه الدول إصالحات إقتصادیة ل

العالمیة بما یمكنها التحكم في تسییر وتنظیم اإلقتصاد وتعدیل القوانین المنظمة للنشاط اإلقتصادي 
النظام المحاسبي المالي المستوحى  ى بتطبیقنعلم أن المحاسبین هم المعنیین بالدرجة األولو  والتجاري،

الجید  تطبیقاللهم علمیا وعملیا لیكونوا قادرین على ، لذلك ال بد من تأهیلدولیةعاییر المحاسبة امن الم
، ولكن نجد الكثیر من المحاسبین في الجزائر ال یتوفرون على الكفاءات والمهارات والسلیم لهذا النظام
، مما یتطلب وقت بالمتغیرات الحدیثة على الساحة الوطنیةهم الدرایة الكافیة بهذه المطلوبة ولیس لدی
الحسابات  راجعيیبیة وورشات عمل للمحاسبین ومهیلهم وذلك من خالل عقد دورات تدر طویل لتكوینهم وتأ

والتي یشارك فیها مختصین ومهنیین  حول آلیات تطبیق النظام المحاسبي المالي موضوعها التي یكون
 لتطوراتفي المحاسبة والتدقیق، ویجب العمل على إنشاء مخابر بحث عل مستوى الجامعات تهتم با

التشریعات تكییف ، إضافة إلى لواقع الحالي للمؤسسات الجزائریةاكمواكبة  یثات التي تخص المهنةوالتحد
واعتماد خطة لتدریب وتكوین المحاسبین لدیها ، ظام المحاسبي الماليالضریبیة في الجزائر مع الن

درجة األولى على لتستجیب لمتطلبات التطبیق السلیم والكفء لمعاییر المحاسبة الدولیة الذي یعتمد بال
كفاءة المحاسب في اختیار السیاسات المحاسبیة المالئمة والتوقیت المناسب وتقدیر بعض القیم المحاسبیة 

  .باستعمال تقنیات كمیة أو من خالل الحكم الشخصي للمحاسب
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بأمور المالیة في البالد یقومون بتصمیم إن تطبیق الجزائر لسیاسة االقتصاد الموجه، جعل المعنیین     
المخطط الوطني للمحاسبة، إال أن هیكلة ومضمون هذا األخیر لم یكن في خدمة احتیاجات المستثمرین 

  .األجانب الذین یسعون إلى اتخاذ قرارات سلیمة عند الخوض في عملیة االستثمار
تصاد السوق ظهرت ضرورة خلق محیط ومع التوجه نحو االنفتاح االقتصادي وتبني الجزائر الق    

خصب یتأقلم مع متطلبات األسواق الدولیة والمنافسة لجلب المستثمرین األجانب، وكخطوة أساسیة توفیر 
مرجع محاسبي مالئم من شانه أن یولد لدیهم تحفیزات للمبادرة على االستثمار، ومن هذا المنطق فان 

  . دئ المرجع الدولي أصبح حتمیة ال مفر منهاتصمیم مرجع محاسبي جدید یعتمد على أسس ومبا
وفي هذا السیاق قررت الجزائر تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة والتقاریر المالیة من خالل إعداد     

من حیث اإلطار المفاهیمي،  النظام المحاسبي المالي والذي یحتوي على جزء كبیر من هذه المعاییر
القوائم المالیة، والذي من المؤكد أن تنجر عن تطبیقه انعكاسات ناتجة عن المبادئ والقواعد المحاسبیة و 

تغیر الممارسات والتطبیقات المحاسبیة، تبعا لتغیر المفاهیم، مبادئ وقواعد التسجیل المحاسبي والتقییم، 
 وهو ما ینعكس تأثیره على جوانب عدیدة، وخاصة المؤسسات باعتبارها قاعدة تطبیق النظام المحاسبي

المالي، وهو ما جعل من الضروري العمل على تكییف جمیع الجوانب مع متطلبات النظام المحاسبي 
المالي، حتى تتم االستفادة من المزایا التي یوفرها هذا األخیر وطنیا ودولیا، وتحقیق توافق النظام 

من توفیر معلومات مالیة المحاسبي المالي مع البیئة المحاسبیة الدولیة، وهذا ما یمكن المؤسسات الوطنیة 
مفهومة، شفافة، موثوق بها، وقابلة للمقارنة على الصعید الدولي، وتخطي النقائص والقیود التي كانت 

  .مفروضة علیها من طرف المخطط الوطني للمحاسبة
على أعداد ) SCF( النظام المحاسبي المالي یر تطبیقأثت: حیث حاولنا من خالل تناولنا لموضوع    

في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة معالجة اإلشكالیة المطروحة التي تحوي  ناصر القوائم المالیةوعرض ع
  :السؤال الرئیسي التالي

كیف یؤثر تطبیق النظام المحاسبي المالي على إعداد وعرض عناصر القوائم المالیة في المؤسسة 
  .؟االقتصادیة 

من فرضیات البحث، یمكن عرض نتائج اختبار  ومن خالل الفصول األربعة للدراسة وانطالقا    
  :الفروض، نتائج هذه الدراسة، التوصیات المقدمة وآفاق البحث فیما یلي

  :من خالل اختبار الفروض توصلنا إلى النتائج التالیة: نتائج اختبار الفروض -1
حاسبي وذلك باشرت الجزائر عملیة إصالح نظامها الم: التي تنص على أن بخصوص الفرضیة األولى* 

من خالل تبني النظام المحاسبي المالي بهدف تقریب الممارسة المحاسبیة في الجزائر إلى الممارسة 
وذلك من خالل قصور المخطط الدولیة، ولقد تم إثبات صحتها من خالل الفصل األول والفصل الرابع، 

نه ویستجیب الحتیاجات فترة المحاسبي الوطني الذي أصبح غیر قادر على تلبیة االحتیاجات المرتقبة م
سابقة ال یسایر وغیر مالئم للظروف االقتصادیة الجدیدة التي تعیشها الجزائر، خاصة بعد اإلصالحات 
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االقتصادیة الرامیة للتحول إلى اقتصاد السوق، وأصبحت المعلومة المحاسبیة التي یقدمها ال تتوافق مع 
أصبح أمرا ضروریا لمسایرة المستجدات والتحوالت على  متطلبات االنفتاح على االقتصاد العالمي، لذلك

 -07الصعید الوطني والدولي، وذلك من خالل تبني النظام المحاسبي المالي من خالل صدور القانون 
  . والمتضمن النظام المحاسبي المالي 2007نوفمبر  25المؤرخ في  11
المالي جاء بالعدید من العناصر  النظام المحاسبي التي تنص على أن بخصوص الفرضیة الثانیة* 

المالیة، والتي تم إثبات صحتها من ) الكشوف(الجدیدة في جانب القیاس والتقییم والعرض لعناصر القوائم 
 خالل الفصل الثالث، حیث أن تطبیق النظام المحاسبي المالي جاء بعدة تغیرات على القوائم المالیة حیث

المیزانیة، جدول حسابات النتائج، جدول تدفقات : ة عناصر وهيأصبحت القوائم المالیة تتكون من خمس
المیزانیة، وجدول : الخزینة، جدول التغیرات في األموال الخاصة والملحق، في حین أنها كانت تتكون من

حسابات النتائج والجداول الملحقة، إضافة إلى عدید التغییرات التي مست جانب القیاس والتقییم من خالل 
یاس الجدیدة كالقیمة المحینة، القیمة السوقیة والقیمة العادلة، إضافة إلى  طریقة عرض عناصر بدائل الق

الخصوم واألصول داخل المیزانیة، إذ أصبحت األصول تصنف إلى أصول ثابتة وأصول متداولة، بینما 
إلى تصنف الخصوم إلى أموال خاصة وخصوم ثابتة وخصوم متداولة، هذا الشكل من التصنیف یهدف 

تقییم التوازن المالي للمؤسسة وقدرتها على توفیر السیولة من أجل الوفاء بالتزاماتها القصیرة األجل أو ما 
  . یعرف باحتیاجات رأس المال العامل

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة  التي تنص على أنها بخصوص الفرضیة الثالثة* 
0.05 =  ینة الدراسة بتطبیق النظام المحاسبي المالي بشكل فعال فقد تم إثباتها بالتزام المؤسسات ع

االستطالعیة  ةدراسال بالضبط من خاللو ) التطبیقي(وذلك ما تم التوصل إلیه من خالل الفصل الرابع 
عینة الدراسة من خالل التطبیق  أفراد إلجابات اإلحصائيمن خالل نتائج التحلیل  وأیضالعینة الدراسة، 

  .لیم والجید للنظام المحاسبي المالي بشكل فعالالس
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة  التي تنص على أنها بخصوص الفرضیة الرابعة* 

0.05 =   بین تأثیر تطبیق النظام المحاسبي المالي على إعداد عناصر القوائم المالیة، فقد تم إثباتها
، وبالضبط من خالل الدراسة االستطالعیة )التطبیقي(خالل الفصل الرابع  وذلك ما تم التوصل إلیه من

جاء ما  عینة الدراسة من خالل أفراد إلجابات اإلحصائيمن خالل نتائج التحلیل  وأیضالعینة الدراسة، 
النظام المحاسبي المالي في جانب اإلعداد والقیاس والتقییم لعناصر القوائم المالیة وذلك من خالل  به

  بدائل القیاس والتقییم التي جاء بها النظام المحاسبي المالي كالقیمة السوقیة والقیمة المحینة والقیمة العادلة
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى  التي تنص على أنها بخصوص الفرضیة الخامسة* 

ر القوائم المالیة، فقد تم بین تأثیر تطبیق النظام المحاسبي المالي على عرض عناص  = 0.05المعنویة 
 ، وبالضبط من خالل الدراسة)التطبیقي(إثباتها وذلك ما تم التوصل إلیه من خالل الفصل الرابع 

االستطالعیة لعینة الدراسة ، وأیضا من خالل نتائج التحلیل اإلحصائي إلجابات أفراد عینة الدراسة من 
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النظام المحاسبي المالي على كیفیة عرض  ؤكده طرق العرض واإلفصاح التي ینص علیهاما تخالل 
عناصر القوائم المالیة وأیضا من خالل القوائم المالیة التي اقرها النظام المحاسبي المالي وهي قائمة 
التدفقات النقدیة وقائمة التغیر في حقوق الملكیة إضافة إلى المالحق واإلیضاحات والتي تظهر من 

  .مالي للمؤسسةخاللها القوائم المالیة المركز ال
  :من خالل فصول الدراسة یمكن اإلشارة إلى النتائج التالیة :عرض نتائج الدراسة -2
، والذي یندرج 1975إعادة صیاغة للمخطط الوطني المحاسبي لسنة المحاسبي المالي یعتبر النظام  -

ل للمخطط ئر وبدیفي إطار تحدیث اآللیات التي تصاحب اإلصالح االقتصادي الذي انتهجته الجزا
الذي أصبح یعاني من نقائص عدیدة تمس كل جوانبه، ابتداء من المبادئ العامة التي  الوطني المحاسبة

یقوم علیها إلى القوائم المالیة المقدمة، مرورا بقواعد التقییم وتصنیف الحسابات، وهو یحتوي في تطبیقه 
  ؛IAS /IFRSمهم من معاییر المحاسبة الدولیة   على جزء

في المؤسسة  )SCF(النظام المحاسبي الماليإلى  )PCN(النتقال من المخطط الوطني للمحاسبة إن ا -
أحدث عدة آثار هامة على مستوى المعلومات المحاسبیة المنتجة في المیزانیة وعلى  االقتصادیة الجزائریة

تختلف  SCFها ب وهذا راجع إلى كون المبادئ والمفاهیم التي جاء مستوى طریقة عرضها واإلفصاح عنها،
ا على المواصفات النوعیة للمعلومات المالیة، أیض SCF ، حیث یركز تطبیقPCNموجودة في عما هي 

تختلف عما  للقیاس والتقییم  )PCN(طریقة التكلفة التاریخیة المعتمدة من قبل المخطط الوطني للمحاسبة 
المحینة، السوقیة ( القیمة الحقیقیةوالتي تكون على أساس  SCF النظام المحاسبي المالي هي علیه في

  نسبة لعناصر القوائم المالیة؛التقییم بال القیاس األثر البالغ في عملیة اله ، التي بدورها)والعادلة
یخص عناصر القوائم المالیة نجد هناك اختالف على مستوى القوائم المكونة لها، بحیث كانت في  مافی -

PCN الجداول الملحقة، في حین أنها أصبحت  ات النتائج إضافة إلىتتكون من المیزانیة، جدول حساب
قائمة المیزانیة، قائمة جدول : النظام المحاسبي المالي، وتشمل تتكون من خمسة كشوف مالیة حسب

  ؛)االیضاخات(حساب النتیجة، قائمة تدفقات الخزینة، جدول التغیر في األموال الخاصة والمالحق 
أصول غیر جاریة : تنقسم إلى قسمین SCFرض المیزانیة، فاألصول حسب یوجد اختالف في كیفیة ع -

في ثالث مجموعات االستثمارات، المخزونات  PCNوأصول جاریة، في حین أنها تعرض حسب 
رؤوس األموال الخاصة، خصوم غیر جاریة : أصبحت تعرض كاآلتيوالحقوق، أما بالنسبة للخصوم 

  األموال الخاصة والدیون؛: في مجموعتین PCNحسب وخصوم جاریة في حین أنها كانت تعرض 

هناك اختالف بین المعلومات المالیة المعدة وفقا للمخطط الوطني للمحاسبة والمعلومات المالیة المعدة  -
نظرا الستعمالها بعض قواعد التقییم  حسب النظام المحاسبي المالي، بحیث تتمیز هذه األخیرة بالجودة

أسس اقتصادیة تقترب من الواقع، مقارنة مع المعلومات المالیة المقدمة من طرف والمبادئ المبنیة على 
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المخطط الوطني للمحاسبة والتي تتأثر بمعلومات جبائیة وقانونیة وهذا ما یتبناه مبدأ أسبقیة الواقع 
   ؛ )الجوهر قبل الشكل(االقتصادي على الواقع القانوني 

ح بإعطاء صورة تعبر عن الواقع الحقیقي للمؤسسة، كما یمكن إن تطبیق النظام المحاسبي المالي یسم -
العرض الجدید للمعلومات المالیة في قائمة حساب النتیجة باستنتاج العملیات الخاصة باإلنتاج والعملیات 
الخاصة باالستثمارات، هذا العرض لم یكن موجودا في المخطط الوطني للمحاسبة، إضافة إلى القوائم 

قیمة السیولة التي خصصت إلى تمویل : التي تساعد على اتخاذ مختلف القرارات مثل المالیة األخرى
  الخ؛...االستثمارات أو السیولة الناتجة من عملیة التنازل

إن تطبیق النظام المحاسبي المالي لیس فقط عبارة عن تغیر في أرقام الحسابات، بل یؤدي تطبیقه من  -
إلى تأثیر مهم على مستوى المعلومات المفصح عنها، خاصة في  طرف المؤسسات االقتصادیة الجزائریة

المیزانیة التي تعتبر بدورها أهم أساس یعتمد علیه في اتخاذ القرارات من قبل المسیرین، وتحصیل الضریبة 
، )البنوك(، ومنح القروض من طرف المؤسسات المالیة )إدارة الضرائب(من طرف المصالح الجبائیة 

  ات أخرى لها عالقة بنشاط المؤسسة؛باإلضافة إلى جه
إن تطبیق النظام المحاسبي المالي سینتج عنه عدة آثار ایجابیة لعلها تقود المؤسسة االقتصادیة  -

الجزائریة إلى األحسن واألفضل، حیث سیسمح بتحسین جودة المعلومات المالیة المنتجة التي تكون مبنیة 
ع، مقارنة بالمعلومات التي ینتجها المخطط الوطني للمحاسبة على أسس وقواعد اقتصادیة قریبة من الواق

  والتي تتأثر بعوامل جبائیة وعدة عوامل أخرى قد تؤثر على مصداقیتها؛
إن تطبیق النظام المحاسبي المالي من قبل المؤسسات الوطنیة له من االیجابیات التي تتجلى في  -

العالمیة ) البورصات(أسواق المال  إلىالدخول إمكانیة متطلبات اإلفصاح والشفافیة والمساءلة و بالتالي 
المالي المستوحى من المعاییر المحاسبیة  التي ینتجها النظام المحاسبيتحسین جودة المعلومات ، و والعربیة

مما یشجع على انفتاح أسواق المال  ،ددة الجنسیاتقوائم مالیة موحدة للشركات المتع بإعدادالدولیة، و 
  ؛عربیا ودولیا واإلنتاجیةدة االستثمارات المالیة وزیا   الوطنیة

یحقق النظام المحاسبي المالي زیادة جودة المعلومات المالیة المنشورة في القوائم والتقاریر المالیة،   -
  وزیادة كفاءتها وقدرتها على المساعدة في ترشید القرارات؛

ة وقوائم وتقاریر تمتاز بالشفافیة والوضوح یوفر النظام المحاسبي المالي معلومات مالیة ذات مصداقی -
بإعتبار أن القوائم والتقاریر المالیة من المدخالت األساسیة في عملیة تحلیل الوضعیات المالیة لمختلف 

  المؤسسات اإلقتصادیة؛
یمكن النظام المحاسبي المالي من إعداد معلومات مالیة دقیقة تعكس صورة صادقة عن الوضعیة  -

ؤسسات االقتصادیة الجزائریة مما یحقق الشفافیة في تقدیم المعلومات التي تعتبر من المدخالت المالیة للم
  األساسیة للمستثمرین ومن أجل إتخاذ قرارات اإلستثمار؛
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عداد  - یوفر النظام المحاسبي المالي مبادئ وقواعد توجه التسجیل المحاسبي للمعامالت االقتصادیة، وإ
مر الذي یسمح بالتقلیل من أخطار التالعب المحاسبي واإلداري بالقواعد، وتسهیل قوائم وتقاریر مالیة، األ

مراجعة الحسابات وبالتالي تقدیم معلومات مالیة دقیقة تعكس الوضعیة الحقیقیة للمؤسسات اإلقتصادیة 
  .مما یسهل تحقیق الشفافیة في السوق المالیة

  :یمكننا تقدیم التوصیات التالیة ي هذه الدراسةنتائج المتوصل إلیها فلبناءا على ا :التوصیات -3
ضرورة تحیین النظام المحاسبي المالي بما یتماشى مع مستجدات التحیینات الدوریة للمعاییر المحاسبة  -

  .واإلبالغ المالي الدولیة من طرف مجلس معاییر المحاسبة الدولیة
لتتوافق مع متطلبات ) قانون التجاري والشركاتال(ضرورة القیام بتعدیل التشریعات الجبائیة والقانونیة  -

  .التطبیق السلیم للنظام المحاسبي المالي لمواكبة معاییر المحاسبة واالبالغ المالي الدولیة
یجب االستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في تطبیق معاییر المحاسبة واإلبالغ المالي الدولیة، في  -

 .لتطبیق السلیم للنظام المحاسبي الماليتكییف وتحضیر البیئة المالئمة ل

العمل على تطویر بورصة الجزائر وتفعیل دورها في تمویل المؤسسات، واالنضمام إلى مختلف الهیئات  -
  .الدولیة مثل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة، والمنظمة العالمیة الدولیة لهیئات تداول األوراق المالیة

ن خالل التكوین في مجال معاییر المحاسبة الدولیة، والنظام المحاسبي تكثیف الدورات التدریبیة م  -
  .المالي لسد الثغرات والنقائص المسجلة على مستوى اإلشراف والتكوین

من تطبیقه دون أي تمكین المعنیین تیعاب هذا النظام و قصد اس إصدار مؤلفات نظریة وتطبیقیة -
  .یةغموض أو عراقیل، و بالتالي إنجاح هذه العمل

عالقة  لها التي األطراف كل لتتضمن تشكیلته وتوسیع للمحاسبة الوطني المجلس دور تفعیل ضرورة -
عطائها تطبیقه على المسؤولة وخصوصا المحاسبي بالنظام والتوجیهات  االقتراحات لتقدیم فرصة وإ

 في الجزائر؛ اسبیةالمح الساحة على تغیرات من یجري لما درایة وعلى مسایرة تكون وبالتالي الضروریة،

 تخریج إطارات مستوى في لتكون بالنظام دقیقة ومعرفة درایة لها نخبة وتكوین الجامعیین األساتذة تأهیل -

عداد علمي تأهیل لها  إلى إرسال بعثات خالل من المالي المحاسبي النظام تطبیق إلنجاح كافي مهني وإ

  الدولیة؛ حاسبیةالم المعاییر مجال في الالزم التكوین لتلقي الخارج
 سوق المطلوبة في والمهارات المیداني التدریب فترة دمج على العمل وضرورة التعلیمیة األسالیب تطویر -

 العمل؛  متطلبات سوق تلبیة على قادرین خرجین على الحصول أجل من التعلیمیة البرامج في العمل

المحاسبي  النظام تطبیق إنجاح على تساعد لتيا والقانونیة المالیة االقتصادیة البیئة توفیر على العمل -
  مرونة؛ أكثر القانونیة التشریعات وجعل والمالیة االقتصادیة الحركیة بتنشیط المالي،

 من المالیة القوائم في الشفافیة تحقیق نحو والسعي الجزائریة المؤسسات في واإلداري المالي الفساد محاربة -

  .جنبيواأل المحلي المستثمر ثقة كسب أجل
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   :آفاق البحث -4
تأثیر تطبیق النظام المحاسبي المالي على إعداد وعرض عناصر القوائم : لموضوعدراستنا  بعد إتمام    

تبین لنا انه یمكن فتح الباب لعدة إشكالیات ودراسات مستقبلیة تستحق الدراسة وذلك  المالیة في المؤسسة
  :بالتطرق للمواضیع التالیة

  .ییر المحاسبیة الدولیة على اإلفصاح المحاسبي في المؤسسة االقتصادیة الجزائریةأثر تطبیق المعا -
   -عینة من المؤسسات –إشكالیة القیاس واالفصاح المحاسبي للمؤسسات المدرجة في البورصة -
عینة من المؤسسات  –مدى التزام المؤسسات المالیة بمتطلبات االفصاح وفق النظام المحاسبي المالي  -

   –لیة الما
  . ئري مع النظام المحاسبي الماليمتطلبات تكییف النظام الجبائي الجزا -
             أثر محاسبة القیمة العادلة على االبالغ المالي في المؤسسات االقتصادیة -
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، أطروحة دكتوراه دولة في التوجه الجدید نحو معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، حواس صالح -5
 ؛2007العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر، 
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 ؛2004االقتصادیة، جامعة الجزائر، 
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  استمارة االستبیان: Iلملحق رقم ا
  

  محمد خیضر بسكرة  ةـجامع
  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

   ستبیاناال 
  وبعد،،، طیبة تحیة    

كم هذا االستبیان بهدف الحصول على أرائكم واقتراحاتكم الستیفاء البیانات یأن یضع بین أید طالبیسرّ ال
، وذلك استكماال للدراسة العلمیة  للحصول على درجة الدكتوراه في علوم بالدراسة المیدانیةوالمعلومات المتعلقة 

التسییر تخصص محاسبة ونظم المعلومات من كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر بجامعة محمد 
على إعداد وعرض عناصر ) SCF(تأثیر تطبیق النظام المحاسبي المالي  :الموسوم بــــ للبحث خیضر بسكرة 

  -عینة من المؤسسات : دراسة حالة - القوائم المالیة في المؤسسة 

ولهذا أطلب من سیادتكم التكرم باإلجابة عن جمیع فقرات االستبیان المرفقة، علما بأن النتائج التي ستخلص      
د لكم بأن جمیع البیانات التي تدلون إلیها الدراسة متوقفة على مصداقیة اإلجابة عن جمیع أسئلة االستبیان، ونؤك

 . فائق الشكر على تعاونكم معنامنا بها ستعامل بسریة تامة وألغراض البحث العلمي فقط، وفي األخیر تقبلوا 
  ) 06.60.94.45.58 (: الهـاتـف               

  )dfaissel_maida@yahoo.frmohame(: االلكتـرونيالبـرید

  .حسب الحالة التي تتفق مع رأیكم) X(وضع عالمة بیرجى اإلجابة : ةمالحظ

د جمال خنشور                                      .أ: إشراف                                      محمد فیصل مایده: إعداد الطالب

  المعلومات الشخصیة :الجزء األول  

 :          الجنس .1

  أنثى                                ذكر         
 :المؤهل العلمي .2

  ...........دكتوراه            أخرى  ماجستیر                       لیسانس              ماستر    
 :تخصص األكادیميال   .3

 .................. أخرى   إقتصاد                        تدقیق محاسبي             ومالیة محاسبة
 ..............................)...............لكاذكرها من فض(  :الحالیة المهنة أو الوظیفة .4
 :العمر .5
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 سنة 50سنة            أكبر من  50 - 40مابین       40 - 30سنة        ما بین  30أقل من 
 :سنوات الخبرة .6

  20سنة         أكثر من  20 – 10سنوات        ما بین  10 – 5سنوات      ما بین  05ن اقل م
 معلومات حول المؤسسة .7

  :نشاط المؤسسة. 1.7
  تجاري              صناعي                     خدمي                             
  :قطاع المؤسسة. 2.7

  مؤسسة مختلطة              ؤسسة خاصةم                   مؤسسة عامة 
  محاور الدراسة :الجزء الثاني

  ) SCF(واقع الممارسة المحاسبیة في الجزائر قبل تطبیق النظام المحاسبي المالي : أوال
  موافق    انــــالبی

  تماما  
غیر   محاید  موافق 

  موافق
موافق غیر 
  تماما

الئم للظروف االقتصادیة أصبح العمل بالمخطط الوطني للمحاسبة غیر م .1
 الجدیدة في الجزائر

          

الممارسة المحاسبیة باالستناد إلى قواعد المخطط الوطني للمحاسبة غیر  .2
 قادرة على حل المشاكل المحاسبیة الراهنة التي تواجه المحاسبین

          

یعتمد التسجیل المحاسبي المستند إلى المخطط الوطني للمحاسبة على  .3
 ات واألحكام الشخصیةاالجتهاد

          

تعاني الممارسة المحاسبیة وفق المخطط الوطني للمحاسبة العدید من  .4
 أوجه القصور ومشاكل في القیاس واإلفصاح

          

تشتمل القوائم المالیة المعدة وفق المخطط الوطني للمحاسبة على  .5
 معلومات محاسبیة غیر مالئمة التخاذ القرارات االقتصادیة

          

المعلومات المحاسبیة الواردة في القوائم المالیة المعدة وفق المخطط  .6
الوطني للمحاسبة ال تمتاز بالثقة وال تلبي احتیاجات مختلف المتعاملین 

 االقتصادیین

          

تفرض تحدیات العولمة واالنضمام للمنظمة العالمیة للتجارة على الجزائر  .7
 ستوى الدوليمواكبة التطورات الحاصلة على الم

          

الممارسة المحاسبیة وفق النظام المحاسبي المالي المستوحى من  .8
المعاییر المحاسبیة الدولیة قادر على حل اغلب المشاكل التي تواجه 

 المحاسبین

          

          ضرورة إصالح نظام التعلیم والتكوین المحاسبي في الجزائر لتحسین . 9
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 الممارسة المحاسبیة 
إصالح وتعدیل التنظیمات الجبائیة والتشریعیة لتحسین الممارسة  إلزامیة. 10

 المحاسبیة
          

للتوافق واالنسجام مع التطبیقات المحاسبیة الدولیة فرضت على . 11
المجلس الوطني للمحاسبة إصدار قرار بالتخلي عن المخطط الوطني 

 للمحاسبة

          

المستوحى من المعاییر التوجه نحو تطبیق النظام المحاسبي المالي . 12
 المحاسبیة الدولیة یعتبر أفضل بدیل للمخطط الوطني للمحاسبة

          

االلتزام بتطبیق النظام المحاسبي المالي سیكون له اثر ایجابي على . 13
  الممارسة المحاسبیة في الجزائر 

          

  
  البیئة المحاسبیة الجزائریةالمالي في  تطبیق النظام المحاسبي :ثانیا

  موافق    انــــلبیا
  تماما  

غیر   محاید  موافق 
  موافق

موافق غیر 
  تماما

یوفر النظام المحاسبي المالي القواعد والفروض والمعاییر التي تعالج كافة  .1
عداد معلومات مالیة قابلة للمقارنة  األحداث المالیة واالقتصادیة وإ

          

حاسبیة ومالیة مالئمة یكفل النظام المحاسبي المالي إنتاج معلومات م .2
 وموثوق بها یعتمد علیها مستخدمیها في اتخاذ قراراتهم االقتصادیة

          

سیضمن تطبیق النظام المحاسبي المالي الوضوح والشفافیة في  .3
 اإلجراءات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم والتقاریر المالیة

          

مشكلة عدم تماثل المعلومات سیحد تطبیق النظام المحاسبي المالي من  .4
 المحاسبیة والتالعب بالمعلومات الداخلیة

          

الجبایة، القانون التجاري (عدم تكیف بعض التشریعات واألنظمة والقوانین  .5
  في الجزائر یعیق التطبیق السلیم للنظام المحاسبي المالي ) وقانون الشركات

          

زائر یحول دون التطبیق السلیم غیاب األسواق المالیة النشطة في الج. 6
 .للنظام المحاسبي المالي 

          

من قبل المؤسسات  العنصر البشري المؤهل والخبرات الكافیة عدم توفر .7
 لنظام المحاسبي الماليالسلیم ل تطبیقیحول دون ال

          

مهنیة مستقلة تعمل على تنظیم مهنة المحاسبة  عدم وجود جهات تشریعیة. 8
صدار تشر   یعات ملزمة وإ

          

یعاني النظام المحاسبي المالي من بعض القصور والنقص خاصة في  .9
جانب التقییم بالقیمة العادلة من اجل تحسین مستوى جودة المعلومات 

 المحاسبیة 
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إن النصوص القانونیة الصادرة لحد اآلن كفیلة بتوضیح التطبیق السلیم . 10
 للنظام المحاسبي المالي 

          

إن اإلصالحات التي شهدها التعلیم المحاسبي في الجامعات غیر كافیة . 11
 لتحسین الممارسة المحاسبیة وفق النظام المحاسبي المالي 

          

یلعب المجلس الوطني للمحاسبة دورا مهما في توجیه ومساعدة . 12
 المحاسبین على تطبیق النظام المحاسبي المالي  

          

الجید للنظام المحاسبي المالي على تحسین عملیة تقییم یؤدي التطبیق . 13
  ومقارنة أداء المؤسسات

          

  
  اثر تطبیق النظام المحاسبي المالي على إعداد عناصر القوائم المالیة : لثاثا

موافق  انــــالبی
  تماما  

غیر   محاید  موافق 
  موافق

موافق غیر 
  تماما

ائل القیاس المحاسبي لكافة یوفر النظام المحاسبي المالي طرق وبد .1
 األحداث االقتصادیة والمشاكل المحاسبیة المعاصرة 

          

سیضفي استخدام بعض المعاییر المحاسبیة الدولیة للقیمة العادلة في . 2
  القیاس لألحداث االقتصادیة مزیدا من الشفافیة على المعلومات المحاسبیة

          

في القیاس المحاسبي وفق ما جاء  هناك انسجام بین األدوات المستخدمة .3
 به النظام المحاسبي المالي مع ما آل إلیه االجتهاد العالمي في المحاسبة

 )المعاییر المحاسبیة الدولیة(

          

إن إعادة تقییم بعض عناصر القوائم المالیة وفقا لطریقة القیمة العادلة  .4
 في الجزائر تكتنفها بعض الصعوبات والغموض

          

یاب المنافسة العادیة في بعض األسواق وتحكم المحتكرین في القیمة غ .5
 السوقیة یعیق القیاس وفق القیمة العادلة

          

یعتمد اختبار تدني قیم عناصر القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي  .6
 المالي على أساس مؤشرات داخلیة وخارجیة 

          

ساسي على مبدأ التكلفة التاریخیة تعتمد عملیة القیاس المحاسبي بشكل أ .7
 عند االعتراف بتمیزها بالمالئمة والموضوعیة 

          

یعاني مبدأ التكلفة التاریخیة من بعض القصور والنقص في جانب إعادة . 8
ظهار أرباح صوریة  تقییم عناصر القوائم المالیة وإ

          

وفر معلومات قیاس عناصر القوائم المالیة وفق أساس القیمة العادلة ی .9
 )جدول حساب النتیجة(محاسبیة جیدة عن أداء المؤسسة 

          

االعتماد على مبدأ القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي لعناصر  .10
القوائم المالیة یؤدي إلى إظهار صورة صادقة تعكس الوضعیة المالیة 

 للمؤسسة 
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النظام المحاسبي المالي  إن إعداد القوائم المالیة وفق مبادئ وقواعد. 11
 یساعد في تحسین طرق عرضها من ناحیة الشكل والمضمون

          

اتباع ( ینص النظام المحاسبي المالي على ثبات طرق القیاس والتقییم . 12
 من دورة إلى أخرى بما یسمح بقابلیة المقارنة  ) النسق الواحد

          

شفافة نفس المبادئ یطبق النظام المحاسبي المالي بصفة واضحة و . 13
التي تتبناها المعاییر المحاسبیة الدولیة في التسجیل والتقییم المحاسبي 

 للمعامالت

          

المبادئ التي تحكم التسجیل والتقییم المحاسبي لألحداث االقتصادیة . 14
وفق النظام المحاسبي المالي تسمح لمستخدمي المعلومة المحاسبیة من 

  فهمها بسهولة

          

    
  عناصر القوائم المالیة  ) اإلفصاح(اثر تطبیق النظام المحاسبي المالي على عرض : بعارا

موافق  انــــالبی
  تماما  

غیر   محاید  موافق 
  موافق

موافق  غیر
  تماما

تحقق المعلومات المحاسبیة المدرجة بالقوائم المالیة المعدة وفق النظام  .1
  وتلبي احتیاجات مستخدمیهاالمحاسبي المالي متطلبات اإلفصاح الالزمة 

          
  

تعتبر المعلومات المحاسبیة المدرجة بالقوائم المالیة المعدة وفق النظام  .2
  المحاسبي المالي ذات جودة وتعبر عن الوضع المالي الحقیقي للمؤسسة

          
  

یحتوي النظام المحاسبي المالي على عدد من المعاییر المتخصصة  .3
الالزمة لإلفصاح حول بعض البنود والعناصر المدرجة والمتعلقة بالمتطلبات 

 بالقوائم المالیة

          
  

یتوسع النظام المحاسبي المالي في اشتراط المزید من اإلفصاح عن  .4
المعلومات المحاسبیة ویشجع على تقدیم افصاحات إضافیة ومعلومات 

 أخرى مفیدة

          
  

ثرة على اإلفصاح سیضل حجم المؤسسة ونوع نشاطها وملكیتها مؤ  .5
 وجودة المعلومات المحاسبیة حتى بعد تطبیق النظام المحاسبي المالي

          
  

تبقى مدیونیة المؤسسة وربحیتها مؤثرة على اإلفصاح وجودة المعلومات  .6
المحاسبیة بالقوائم المالیة، وقد تؤثر على عرض المزید من المعلومات حتى 

 وفا من تأثر قیمتها في السوقبعد تطبیق النظام المحاسبي المالي خ

          
  

اإلفصاح عن أهم السیاسات والطرق المحاسبیة في ظل النظام . 7
المحاسبي المالي یمكن مستخدمي القوائم المالیة من الحكم السلیم على 

 المركز المالي 
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اإلفصاح المحاسبي في المؤسسات وفق النظام المحاسبي المالي یعطي  .8
ق في الحصول على معلومات كافیة عن القرارات المفصلة للمساهمین الح

بالتغیرات األساسیة في المؤسسة ویزید في التوسع في مستوى اإلفصاح 
 وجودة القوائم المالیة  

          

یسمح اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي بحصول  .9
 نتظمةالمستثمرین على المعلومات المتعلقة بالشركة بصفة دوریة وم

          

یسمح اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي بعرض  .10
المعلومات الكافیة وفي التوقیت المناسب وبطریقة تتسم بالعدالة لجمیع 

 األطراف ذات العالقة 

          

یسمح اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي بتخفیض  .11
ت وزیادة درجة الثقة لدیهم فیما یتعلق درجة عدم التأكد لدى متخذي القرارا
 )البورصة(باالستثمار في سوق األوراق المالیة 

          

یسمح اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي بزیادة إقبال . 12
، )البورصة(المدخرین على تقدیم أموالهم لالستثمار في سوق األوراق المالیة 

 ومن ثم زیادة حجمها

          

فر المعلومات المحاسبیة التي تفصح عنها المؤسسة في القوائم تتو . 13
المالیة وفق النظام المحاسبي المالي على جمیع الخصائص النوعیة مما 

 یجعل االستفادة منها ممكنة من جمیع األطراف وتزید درجة تأكدها

          

قوائم تحلیلیة، ( تفصح المؤسسة عن معلومات محاسبیة إضافیة . 14
 ، ما یجعل المعلومة المحاسبیة أكثر تفصیال)الخ...تقاریر مكتوبة تفسیرات، 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 المالحق

291 
  

 9200مارس  25: نموذج القوائم المالیة حسب الجریدة الرسمیة المؤرخة في :IIالملحق رقم 
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  SPSSمخرجات برنامج : IIIالملحق رقم 

Frequency Table 
 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 89.7 89.7 89.7 166 ذكر

 100.0 10.3 10.3 19 إنثى

Total 185 100.0 100.0  

 المؤھل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 53.5 53.5 53.5 99 لیسانس

 83.2 29.7 29.7 55 ماستر

یرماجست  19 10.3 10.3 93.5 

 98.9 5.4 5.4 10 دكتوراه

 100.0 1.1 1.1 2 اخرى

Total 185 100.0 100.0  

 التخصص 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

محاسبة 
 ومالیة

83 44.9 44.9 44.9 

 82.7 37.8 37.8 70 تدقیق

 87.0 4.3 4.3 8 اقتصاد

مالادارة اع  24 13.0 13.0 100.0 

Total 185 100.0 100.0  

 المھنة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 25.9 25.9 25.9 48 محاسب مؤسسة

 46.5 20.5 20.5 38 مسیر مؤسسة

استاذ جامعي 
 متخصص

31 16.8 16.8 63.2 

 71.9 8.6 8.6 16 قطاع البنوك

رائبمصلحة الظ  12 6.5 6.5 78.4 

 91.4 13.0 13.0 24 محاسب معتمد

 96.2 4.9 4.9 9 محافظ الحسابات

 100.0 3.8 3.8 7 خبیر محاسبي

Total 
185 100.0 100.0  
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لعمرا  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

سنة 30اقل من   18 9.7 9.7 9.7 

 40الى  30من  
 سنة

81 43.8 43.8 53.5 

 50الى  40بین 
 سنة

73 39.5 39.5 93.0 

سنة 50أاكبر من   13 7.0 7.0 100.0 

Total 185 100.0 100.0  

 الخبرة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

سنوات 5اقل من   36 19.5 19.5 19.5 

 10الى  5مابین 
 سنوات

94 50.8 50.8 70.3 

 20الى  10مابین 
 سنة

41 22.2 22.2 92.4 

سنة 20اكثر من   14 7.6 7.6 100.0 

Total 185 100.0 100.0  

 نشاط
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 13.5 13.5 13.5 25 تجاري

 21.1 7.6 7.6 14 صناعي

 100.0 78.9 78.9 146 خدمي

Total 185 100.0 100.0  

 القطاع
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 61.6 61.6 61.6 114 مؤسسة عامة

 98.4 36.8 36.8 68 مؤسسة خاصة

 100.0 1.6 1.6 3 مؤسسة مختلطة

Total 185 100.0 100.0  

ادیة الجدیدة في الجزائرأصبح العمل بالمخطط الوطني للمحاسبة غیر مالئم للظروف االقتص*  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.8 3.8 3.8 7 غیر موافق

 7.0 3.2 3.2 6 محاید

 65.4 58.4 58.4 108 موافق

 100.0 34.6 34.6 64 موافق تماما

Total 
 
 

185 100.0 100.0  
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د المخطط الوطني للمحاسبة غیر قادرة على حل المشاكل المحاسبیة الراھنة الممارسة المحاسبیة باالستناد إلى قواع*
 التي تواجھ المحاسبین

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.2 3.2 3.2 6 محاید

 57.3 54.1 54.1 100 موافق

 100.0 42.7 42.7 79 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

یعتمد التسجیل المحاسبي المستند إلى المخطط الوطني للمحاسبة على االجتھادات واألحكام الشخصیة*  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.7 2.7 2.7 5 غیر موافق

 12.4 9.7 9.7 18 محاید

 69.7 57.3 57.3 106 موافق

 100.0 30.3 30.3 56 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

تعاني الممارسة المحاسبیة وفق المخطط الوطني للمحاسبة العدید من أوجھ القصور ومشاكل في القیاس *  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.6 1.6 1.6 3 غیر موافق

 3.8 2.2 2.2 4 محاید

 60.0 56.2 56.2 104 موافق

 100.0 40.0 40.0 74 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

تشتمل القوائم المالیة المعدة وفق المخطط الوطني للمحاسبة على معلومات محاسبیة غیر مالئمة التخاذ القرارات *  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.2 3.2 3.2 6 غیر موافق

 5.9 2.7 2.7 5 محاید

 65.9 60.0 60.0 111 موافق

 100.0 34.1 34.1 63 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

المعلومات المحاسبیة الواردة في القوائم المالیة المعدة وفق المخطط الوطني للمحاسبة ال تمتاز بالثقة*  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 5.4 5.4 5.4 10 غیر موافق

 10.3 4.9 4.9 9 محاید

 63.8 53.5 53.5 99 موافق

 100.0 36.2 36.2 67 موافق تماما

Total 
 
 
 

185 100.0 100.0  
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تفرض تحدیات العولمة واالنضمام للمنظمة العالمیة للتجارة على الجزائر مواكبة التطورات الحاصلة على المستوى *
 الدولي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 5. 5. 5. 1 غیر موافق

 4.9 4.3 4.3 8 محاید

 56.2 51.4 51.4 95 موافق

 100.0 43.8 43.8 81 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

الدولیة قادر على حل اغلب  الممارسة المحاسبیة وفق النظام المحاسبي المالي المستوحى من المعاییر المحاسبیة*
 المشاكل التي تواجھ المحاسبین

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.8 3.8 3.8 7 محاید

 55.1 51.4 51.4 95 موافق

 100.0 44.9 44.9 83 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

لمحاسبي في الجزائر لتحسین الممارسة المحاسبیةضرورة إصالح نظام التعلیم والتكوین ا*  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.2 2.2 2.2 4 محاید

 42.7 40.5 40.5 75 موافق

 100.0 57.3 57.3 106 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

شریعیة لتحسین الممارسة المحاسبیةإلزامیة إصالح وتعدیل التنظیمات الجبائیة والت*  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.7 2.7 2.7 5 غیر موافق

 4.9 2.2 2.2 4 محاید

 65.9 61.1 61.1 113 موافق

 100.0 34.1 34.1 63 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

المحاسبیة الدولیة فرضت على المجلس الوطني للمحاسبة إصدار قرار بالتخلي عن  للتوافق واالنسجام مع التطبیقات*
  المخطط الوطني للمحاسبة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 8.6 8.6 8.6 16 محاید

 69.2 60.5 60.5 112 موافق

 100.0 30.8 30.8 57 موافق تماما

Total 
 
 
 

185 100.0 100.0  
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التوجھ نحو تطبیق النظام المحاسبي المالي المستوحى من المعاییر المحاسبیة الدولیة یعتبر أفضل بدیل للمخطط الوطني*  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.6 1.6 1.6 3 غیر موافق

 3.2 1.6 1.6 3 محاید

 61.1 57.8 57.8 107 موافق

وافق تمامام  72 38.9 38.9 100.0 

Total 185 100.0 100.0  

االلتزام بتطبیق النظام المحاسبي المالي سیكون لھ اثر ایجابي على الممارسة المحاسبیة في الجزائر**  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

غیر موافق 
 تماما

1 .5 .5 .5 

 2.2 1.6 1.6 3 غیر موافق

 10.8 8.6 8.6 16 محاید

 58.4 47.6 47.6 88 موافق

 100.0 41.6 41.6 77 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

وفر النظام المحاسبي المالي القواعد والفروض والمعاییر التي تعالج كافة األحداث المالیة واالقتصادیة وإعداد ی**
 معلومات مالیة قابلة للمقارنة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.6 1.6 1.6 3 غیر موافق

 7.6 5.9 5.9 11 محاید

 72.4 64.9 64.9 120 موافق

 100.0 27.6 27.6 51 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

وموثوق بھا یعتمد علیھا مستخدمیھا في اتخاذ  یكفل النظام المحاسبي المالي إنتاج معلومات محاسبیة ومالیة مالئمة **
 قراراتھم االقتصادیة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.9 4.9 4.9 9 محاید

 64.3 59.5 59.5 110 موافق

 100.0 35.7 35.7 66 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

بي المالي الوضوح والشفافیة في اإلجراءات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم سیضمن تطبیق النظام المحاس**
 والتقاریر المالیة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.1 1.1 1.1 2 غیر موافق

 7.0 5.9 5.9 11 محاید

 68.6 61.6 61.6 114 موافق

 100.0 31.4 31.4 58 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  
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سیحد تطبیق النظام المحاسبي المالي من مشكلة عدم تماثل المعلومات المحاسبیة والتالعب بالمعلومات الداخلیة* * 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.2 3.2 3.2 6 غیر موافق

 9.2 5.9 5.9 11 محاید

 69.7 60.5 60.5 112 موافق

 100.0 30.3 30.3 56 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

في الجزائر یعیق ) الجبایة، القانون التجاري وقانون الشركات(عدم تكیف بعض التشریعات واألنظمة والقوانین **
 التطبیق السلیم للنظام المحاسبي المالي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.2 2.2 2.2 4 غیر موافق

 5.4 3.2 3.2 6 محاید

 64.9 59.5 59.5 110 موافق

 100.0 35.1 35.1 65 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

غیاب األسواق المالیة النشطة في الجزائر یحول دون التطبیق السلیم للنظام المحاسبي المالي**  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.1 1.1 1.1 2 غیر موافق

 3.8 2.7 2.7 5 محاید

 57.3 53.5 53.5 99 موافق

 100.0 42.7 42.7 79 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

یم للنظام المحاسبي عدم توفر العنصر البشري المؤھل والخبرات الكافیة من قبل المؤسسات یحول دون التطبیق السل**
 المالي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.1 1.1 1.1 2 غیر موافق

 8.6 7.6 7.6 14 محاید

 63.8 55.1 55.1 102 موافق

 100.0 36.2 36.2 67 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

تعمل على تنظیم مھنة المحاسبة وإصدار تشریعات ملزمةعدم وجود جھات تشریعیة مھنیة مستقلة **  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.6 1.6 1.6 3 غیر موافق

 4.9 3.2 3.2 6 محاید

 58.4 53.5 53.5 99 موافق

 100.0 41.6 41.6 77 موافق تماما

Total 
 
 

185 100.0 100.0  
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م المحاسبي المالي من بعض القصور والنقص خاصة في جانب التقییم بالقیمة العادلة من اجل تحسین یعاني النظا**
 مستوى جودة المعلومات المحاسبیة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 5. 5. 5. 1 غیر موافق

 4.9 4.3 4.3 8 محاید

 50.3 45.4 45.4 84 موافق

تماما موافق  92 49.7 49.7 100.0 

Total 185 100.0 100.0  

إن النصوص القانونیة الصادرة لحد اآلن كفیلة بتوضیح التطبیق السلیم للنظام المحاسبي المالي**  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 8.1 8.1 8.1 15 غیر موافق

 13.5 5.4 5.4 10 محاید

فقموا  98 53.0 53.0 66.5 

 100.0 33.5 33.5 62 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

إن اإلصالحات التي شھدھا التعلیم المحاسبي في الجامعات غیر كافیة لتحسین الممارسة المحاسبیة وفق النظام **
 المحاسبي المالي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.1 1.1 1.1 2 غیر موافق

 4.3 3.2 3.2 6 محاید

 70.8 66.5 66.5 123 موافق

 100.0 29.2 29.2 54 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

یلعب المجلس الوطني للمحاسبة دورا مھما في توجیھ ومساعدة المحاسبین على تطبیق النظام المحاسبي المالي**  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.1 1.1 1.1 2 محاید

 63.2 62.2 62.2 115 موافق

 100.0 36.8 36.8 68 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

یؤدي التطبیق الجید للنظام المحاسبي المالي على تحسین عملیة تقییم ومقارنة أداء المؤسسات**  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.2 2.2 2.2 4 غیر موافق

 9.7 7.6 7.6 14 محاید

 50.8 41.1 41.1 76 موافق

 100.0 49.2 49.2 91 موافق تماما

Total 
 
 
 

185 100.0 100.0  
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شاكل المحاسبیة المعاصرةیوفر النظام المحاسبي المالي طرق وبدائل القیاس المحاسبي لكافة األحداث االقتصادیة والم-  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.8 3.8 3.8 7 غیر موافق

 9.2 5.4 5.4 10 محاید

 63.2 54.1 54.1 100 موافق

 100.0 36.8 36.8 68 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

لدولیة للقیمة العادلة في القیاس لألحداث االقتصادیة مزیدا من الشفافیة سیضفي استخدام بعض المعاییر المحاسبیة ا-
 على المعلومات المحاسبیة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.6 1.6 1.6 3 غیر موافق

 6.5 4.9 4.9 9 محاید

 67.6 61.1 61.1 113 موافق

 100.0 32.4 32.4 60 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

ھناك انسجام بین األدوات المستخدمة في القیاس المحاسبي وفق ما جاء بھ النظام المحاسبي المالي مع ما آل إلیھ -
 االجتھاد العالمي في المحاسبة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 7.0 7.0 7.0 13 محاید

 63.2 56.2 56.2 104 موافق

 100.0 36.8 36.8 68 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

إن إعادة تقییم بعض عناصر القوائم المالیة وفقا لطریقة القیمة العادلة في الجزائر تكتنفھا بعض الصعوبات والغموض-  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.2 2.2 2.2 4 غیر موافق

 8.1 5.9 5.9 11 محاید

 68.1 60.0 60.0 111 موافق

 100.0 31.9 31.9 59 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

غیاب المنافسة العادیة في بعض األسواق وتحكم المحتكرین في القیمة السوقیة یعیق القیاس وفق القیمة العادلة-  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.2 2.2 2.2 4 غیر موافق

 5.4 3.2 3.2 6 محاید

 65.4 60.0 60.0 111 موافق

 100.0 34.6 34.6 64 موافق تماما

Total 
 
 
 

185 100.0 100.0  
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وخارجیة یعتمد اختبار تدني قیم عناصر القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي على أساس مؤشرات داخلیة-  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.2 2.2 2.2 4 غیر موافق

 5.9 3.8 3.8 7 محاید

 66.5 60.5 60.5 112 موافق

 100.0 33.5 33.5 62 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

ة التاریخیة عند االعتراف بتمیزھا بالمالئمة والموضوعیةتعتمد عملیة القیاس المحاسبي بشكل أساسي على مبدأ التكلف-  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.6 1.6 1.6 3 غیر موافق

 5.9 4.3 4.3 8 محاید

 66.5 60.5 60.5 112 موافق

 100.0 33.5 33.5 62 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

بدأ التكلفة التاریخیة من بعض القصور والنقص في جانب إعادة تقییم عناصر القوائم المالیة وإظھار أرباح یعاني م---
 صوریة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 6.5 6.5 6.5 12 محاید

 67.6 61.1 61.1 113 موافق

 100.0 32.4 32.4 60 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

جدول حساب (قیاس عناصر القوائم المالیة وفق أساس القیمة العادلة یوفر معلومات محاسبیة جیدة عن أداء المؤسسة -
 (النتیجة

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative Percent 

Valid 

 4.3 4.3 4.3 8 محاید

 56.8 52.4 52.4 97 موافق

 100.0 43.2 43.2 80 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

االعتماد على مبدأ القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي لعناصر القوائم المالیة یؤدي إلى إظھار صورة صادقة تعكس -
 الوضعیة المالیة للمؤسسة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 5. 5. 5. 1 غیر موافق

حایدم  5 2.7 2.7 3.2 

 51.4 48.1 48.1 89 موافق

 100.0 48.6 48.6 90 موافق تماما

Total 
 
 

185 100.0 100.0  



 المالحق

310 
  

إن إعداد القوائم المالیة وفق مبادئ وقواعد النظام المحاسبي المالي یساعد في تحسین طرق عرضھا من ناحیة الشكل -
 والمضمون

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.7 2.7 2.7 5 غیر موافق

 4.3 1.6 1.6 3 محاید

 66.5 62.2 62.2 115 موافق

 100.0 33.5 33.5 62 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

یسمح  من دورة إلى أخرى بما) اتباع النسق الواحد( ینص النظام المحاسبي المالي على ثبات طرق القیاس والتقییم -
 بقابلیة المقارنة

 Frequenc
y 

Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.1 1.1 1.1 2 غیر موافق

 5.4 4.3 4.3 8 محاید

 65.4 60.0 60.0 111 موافق

 100.0 34.6 34.6 64 موافق تماما

Total 
 
185 

 
100.0 

 
100.0 

 

ة وشفافة نفس المبادئ التي تتبناھا المعاییر المحاسبیة الدولیة في التسجیل یطبق النظام المحاسبي المالي بصفة واضح-
 والتقییم المحاسبي للمعامالت

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.1 1.1 1.1 2 غیر موافق

 5.9 4.9 4.9 9 محاید

 62.7 56.8 56.8 105 موافق

 100.0 37.3 37.3 69 موافق تماما

Total 

 
185 

 
100.0 

 
100.0 

 

المبادئ التي تحكم التسجیل والتقییم المحاسبي لألحداث االقتصادیة وفق النظام المحاسبي المالي تسمح لمستخدمي-  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.1 1.1 1.1 2 غیر موافق

 11.4 10.3 10.3 19 محاید

 65.4 54.1 54.1 100 موافق

 100.0 34.6 34.6 64 موافق تماما

 
Total 
 
 

 
185 

 
100.0 

 
100.0 
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تحقق المعلومات المحاسبیة المدرجة بالقوائم المالیة المعدة وفق النظام المحاسبي المالي متطلبات اإلفصاح الالزمة *
 وتلبي احتیاجات مستخدمیھا

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.8 3.8 3.8 7 غیر موافق

 10.8 7.0 7.0 13 محاید

 60.0 49.2 49.2 91 موافق

 100.0 40.0 40.0 74 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

وتعبر عن الوضع تعتبر المعلومات المحاسبیة المدرجة بالقوائم المالیة المعدة وفق النظام المحاسبي المالي ذات جودة *
يالمال  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 5.9 5.9 5.9 11 محاید

 58.4 52.4 52.4 97 موافق

 100.0 41.6 41.6 77 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

بالمتطلبات الالزمة لإلفصاح حول یحتوي النظام المحاسبي المالي على عدد من المعاییر المتخصصة والمتعلقة*  
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.7 2.7 2.7 5 غیر موافق

 12.4 9.7 9.7 18 محاید

 71.9 59.5 59.5 110 موافق

 100.0 28.1 28.1 52 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

في اشتراط المزید من اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة ویشجع على تقدیم افصاحات  یتوسع النظام المحاسبي المالي*
 إضافیة ومعلومات أخرى مفیدة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.6 1.6 1.6 3 غیر موافق

 5.4 3.8 3.8 7 محاید

 65.9 60.5 60.5 112 موافق

 100.0 34.1 34.1 63 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

سیضل حجم المؤسسة ونوع نشاطھا وملكیتھا مؤثرة على اإلفصاح وجودة المعلومات المحاسبیة حتى بعد تطبیق النظام *
 المحاسبي المالي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.6 1.6 1.6 3 غیر موافق

 2.7 1.1 1.1 2 محاید

 67.0 64.3 64.3 119 موافق

 100.0 33.0 33.0 61 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  
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تبقى مدیونیة المؤسسة وربحیتھا مؤثرة على اإلفصاح وجودة المعلومات المحاسبیة بالقوائم المالیة، وقد تؤثر على *
 عرض المزید من المعلومات

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.9 4.9 4.9 9 غیر موافق

 10.8 5.9 5.9 11 محاید

 65.4 54.6 54.6 101 موافق

 100.0 34.6 34.6 64 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

لمالیة من اإلفصاح عن أھم السیاسات والطرق المحاسبیة في ظل النظام المحاسبي المالي یمكن مستخدمي القوائم ا*
 الحكم السلیم على المركز المالي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 8.1 8.1 8.1 15 محاید

 70.3 62.2 62.2 115 موافق

 100.0 29.7 29.7 55 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

ي المالي یعطي للمساھمین الحق في الحصول على معلومات اإلفصاح المحاسبي في المؤسسات وفق النظام المحاسب*
 كافیة عن القرارات المفصلة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 8.1 8.1 8.1 15 محاید

 60.0 51.9 51.9 96 موافق

 100.0 40.0 40.0 74 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

 
ح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي بحصول المستثمرین على المعلومات المتعلقة بالشركة بصفة یسمح اإلفصا*

 دوریة ومنتظمة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.3 4.3 4.3 8 محاید

 42.7 38.4 38.4 71 موافق

 100.0 57.3 57.3 106 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

یسمح اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي بعرض المعلومات الكافیة وفي التوقیت المناسب*  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.9 4.9 4.9 9 غیر موافق

 5.4 5. 5. 1 محاید

 70.8 65.4 65.4 121 موافق

 100.0 29.2 29.2 54 موافق تماما

Total 
 
 

185 100.0 100.0  
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یسمح اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي بتخفیض درجة عدم التأكد لدى متخذي القرارات وزیادة درجة *
 الثقة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.3 4.3 4.3 8 محاید

 71.4 67.0 67.0 124 موافق

 100.0 28.6 28.6 53 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

یسمح اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي بزیادة إقبال المدخرین على تقدیم أموالھم لالستثمار*  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.1 1.1 1.1 2 محاید

 58.9 57.8 57.8 107 موافق

 100.0 41.1 41.1 76 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

تتوفر المعلومات المحاسبیة التي تفصح عنھا المؤسسة في القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي على جمیع *  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.7 2.7 2.7 5 غیر موافق

 13.5 10.8 10.8 20 محاید

 64.9 51.4 51.4 95 موافق

 100.0 35.1 35.1 65 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  

  الخ...قوائم تحلیلیة، تفسیرات، تقاریر مكتوبة ( تفصح المؤسسة عن معلومات محاسبیة إضافیة *
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.2 3.2 3.2 6 غیر موافق

 10.8 7.6 7.6 14 محاید

 55.1 44.3 44.3 82 موافق

 100.0 44.9 44.9 83 موافق تماما

Total 185 100.0 100.0  
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Descriptive Statistics  

 N Minimum Maximu
m 

Mean Std. 
Deviation 

أصبح العمل بالمخطط الوطني للمحاسبة غیر مالئم للظروف 
 االقتصادیة الجدیدة في الجزائر

185 2 5 4.24 .690 

الممارسة المحاسبیة باالستناد إلى قواعد المخطط الوطني 
للمحاسبة غیر قادرة على حل المشاكل المحاسبیة الراھنة 

 التي تواجھ المحاسبین

185 3 5 4.39 .553 

یعتمد التسجیل المحاسبي المستند إلى المخطط الوطني 
 للمحاسبة على االجتھادات واألحكام الشخصیة

185 2 5 4.15 .698 

تعاني الممارسة المحاسبیة وفق المخطط الوطني للمحاسبة 
 العدید من أوجھ القصور ومشاكل في القیاس واإلفصاح

185 2 5 4.35 .607 

دة وفق المخطط الوطني للمحاسبة تشتمل القوائم المالیة المع
على معلومات محاسبیة غیر مالئمة التخاذ القرارات 

 االقتصادیة

185 2 5 4.25 .662 

المعلومات المحاسبیة الواردة في القوائم المالیة المعدة وفق 
 المخطط الوطني للمحاسبة ال تمتاز بالثقة

185 2 5 4.21 .767 

نظمة العالمیة للتجارة تفرض تحدیات العولمة واالنضمام للم
على الجزائر مواكبة التطورات الحاصلة على المستوى 

 الدولي

185 2 5 4.38 .598 

الممارسة المحاسبیة وفق النظام المحاسبي المالي المستوحى 
من المعاییر المحاسبیة الدولیة قادر على حل اغلب المشاكل 

 التي تواجھ المحاسبین

185 3 5 4.41 .565 

ح نظام التعلیم والتكوین المحاسبي في الجزائر ضرورة إصال
 لتحسین الممارسة المحاسبیة

185 3 5 4.55 .541 

إلزامیة إصالح وتعدیل التنظیمات الجبائیة والتشریعیة 
 لتحسین الممارسة المحاسبیة

185 2 5 4.26 .634 

للتوافق واالنسجام مع التطبیقات المحاسبیة الدولیة فرضت 
للمحاسبة إصدار قرار بالتخلي عن  على المجلس الوطني

 المخطط الوطني للمحاسبة

185 3 5 4.22 .589 

التوجھ نحو تطبیق النظام المحاسبي المالي المستوحى من 
المعاییر المحاسبیة الدولیة یعتبر أفضل بدیل للمخطط الوطني 

 للمحاسبة

185 2 5 4.34 .597 

لھ اثر ایجابي االلتزام بتطبیق النظام المحاسبي المالي سیكون 
 على الممارسة المحاسبیة في الجزائر

185 1 5 4.28 .735 

یوفر النظام المحاسبي المالي القواعد والفروض والمعاییر 
التي تعالج كافة األحداث المالیة واالقتصادیة وإعداد معلومات 

 مالیة قابلة للمقارنة

185 2 5 4.18 .607 

لومات محاسبیة ومالیة یكفل النظام المحاسبي المالي إنتاج مع
مالئمة وموثوق بھا یعتمد علیھا مستخدمیھا في اتخاذ 

 قراراتھم االقتصادیة

185 3 5 4.31 .559 
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سیضمن تطبیق النظام المحاسبي المالي الوضوح والشفافیة 
في اإلجراءات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم والتقاریر 

 المالیة

185 2 5 4.23 .603 

النظام المحاسبي المالي من مشكلة عدم تماثل  سیحد تطبیق
 المعلومات المحاسبیة والتالعب بالمعلومات الداخلیة

185 2 5 4.18 .680 

الجبایة، (عدم تكیف بعض التشریعات واألنظمة والقوانین 
في الجزائر یعیق التطبیق ) القانون التجاري وقانون الشركات

 السلیم للنظام المحاسبي المالي

185 2 5 4.28 .630 

غیاب األسواق المالیة النشطة في الجزائر یحول دون التطبیق 
 السلیم للنظام المحاسبي المالي

185 2 5 4.38 .597 

عدم توفر العنصر البشري المؤھل والخبرات الكافیة من قبل 
 المؤسسات یحول دون التطبیق السلیم للنظام المحاسبي المالي

185 2 5 4.26 .643 

ھات تشریعیة مھنیة مستقلة تعمل على تنظیم عدم وجود ج
 مھنة المحاسبة وإصدار تشریعات ملزمة

185 2 5 4.35 .626 

یعاني النظام المحاسبي المالي من بعض القصور والنقص 
خاصة في جانب التقییم بالقیمة العادلة من اجل تحسین 

 مستوى جودة المعلومات المحاسبیة

185 2 5 4.44 .606 

قانونیة الصادرة لحد اآلن كفیلة بتوضیح إن النصوص ال
 التطبیق السلیم للنظام المحاسبي المالي

185 2 5 4.12 .839 

إن اإلصالحات التي شھدھا التعلیم المحاسبي في الجامعات 
غیر كافیة لتحسین الممارسة المحاسبیة وفق النظام المحاسبي 

 المالي

185 2 5 4.24 .559 

ة دورا مھما في توجیھ یلعب المجلس الوطني للمحاسب
 ومساعدة المحاسبین على تطبیق النظام المحاسبي المالي

185 3 5 4.36 .502 

یؤدي التطبیق الجید للنظام المحاسبي المالي على تحسین 
 عملیة تقییم ومقارنة أداء المؤسسات

185 2 5 4.37 .720 

یوفر النظام المحاسبي المالي طرق وبدائل القیاس المحاسبي 
 األحداث االقتصادیة والمشاكل المحاسبیة المعاصرة لكافة

185 2 5 4.24 .721 

سیضفي استخدام بعض المعاییر المحاسبیة الدولیة للقیمة 
العادلة في القیاس لألحداث االقتصادیة مزیدا من الشفافیة 

 على المعلومات المحاسبیة

185 2 5 4.24 .617 

قیاس المحاسبي ھناك انسجام بین األدوات المستخدمة في ال
وفق ما جاء بھ النظام المحاسبي المالي مع ما آل إلیھ 

 االجتھاد العالمي في المحاسبة

185 3 5 4.30 .593 

إن إعادة تقییم بعض عناصر القوائم المالیة وفقا لطریقة 
 القیمة العادلة في الجزائر تكتنفھا بعض الصعوبات والغموض

185 2 5 4.22 .648 

عادیة في بعض األسواق وتحكم المحتكرین غیاب المنافسة ال
 في القیمة السوقیة یعیق القیاس وفق القیمة العادلة

185 2 5 4.27 .628 

یعتمد اختبار تدني قیم عناصر القوائم المالیة وفق النظام 
 المحاسبي المالي على أساس مؤشرات داخلیة وخارجیة

185 2 5 4.25 .630 

كل أساسي على مبدأ التكلفة تعتمد عملیة القیاس المحاسبي بش
 التاریخیة عند االعتراف بتمیزھا بالمالئمة والموضوعیة

185 2 5 4.26 .615 
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یعاني مبدأ التكلفة التاریخیة من بعض القصور والنقص في 
جانب إعادة تقییم عناصر القوائم المالیة وإظھار أرباح 

 صوریة

185 3 5 4.26 .569 

ق أساس القیمة العادلة یوفر قیاس عناصر القوائم المالیة وف
جدول حساب (معلومات محاسبیة جیدة عن أداء المؤسسة 

 (النتیجة

185 3 5 4.39 .571 

االعتماد على مبدأ القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي 
لعناصر القوائم المالیة یؤدي إلى إظھار صورة صادقة تعكس 

 الوضعیة المالیة للمؤسسة

185 2 5 4.45 .579 

ن إعداد القوائم المالیة وفق مبادئ وقواعد النظام المحاسبي إ
المالي یساعد في تحسین طرق عرضھا من ناحیة الشكل 

 والمضمون

185 2 5 4.26 .626 

ینص النظام المحاسبي المالي على ثبات طرق القیاس والتقییم 
من دورة إلى أخرى بما یسمح بقابلیة ) اتباع النسق الواحد( 

 المقارنة

185 2 5 4.28 .596 

یطبق النظام المحاسبي المالي بصفة واضحة وشفافة نفس 
المبادئ التي تتبناھا المعاییر المحاسبیة الدولیة في التسجیل 

 والتقییم المحاسبي للمعامالت

185 2 5 4.30 .613 

المبادئ التي تحكم التسجیل والتقییم المحاسبي لألحداث 
 لمالي تسمح لمستخدمياالقتصادیة وفق النظام المحاسبي ا

185 2 5 4.22 .667 

تحقق المعلومات المحاسبیة المدرجة بالقوائم المالیة المعدة 
وفق النظام المحاسبي المالي متطلبات اإلفصاح الالزمة 

 وتلبي احتیاجات مستخدمیھا

185 2 5 4.25 .748 

تعتبر المعلومات المحاسبیة المدرجة بالقوائم المالیة المعدة 
ظام المحاسبي المالي ذات جودة وتعبر عن الوضع وفق الن

 المالي الحقیقي للمؤسسة

185 3 5 4.36 .592 

یحتوي النظام المحاسبي المالي على عدد من المعاییر 
 المتخصصة والمتعلقة بالمتطلبات الالزمة لإلفصاح حول

185 2 5 4.13 .687 

یتوسع النظام المحاسبي المالي في اشتراط المزید من 
فصاح عن المعلومات المحاسبیة ویشجع على تقدیم اإل

 افصاحات إضافیة ومعلومات أخرى مفیدة

185 2 5 4.27 .610 

سیضل حجم المؤسسة ونوع نشاطھا وملكیتھا مؤثرة على 
اإلفصاح وجودة المعلومات المحاسبیة حتى بعد تطبیق النظام 

 المحاسبي المالي

185 2 5 4.29 .570 

وربحیتھا مؤثرة على اإلفصاح وجودة  تبقى مدیونیة المؤسسة
المعلومات المحاسبیة بالقوائم المالیة، وقد تؤثر على عرض 

 المزید من المعلومات

185 2 5 4.19 .753 

اإلفصاح عن أھم السیاسات والطرق المحاسبیة في ظل 
النظام المحاسبي المالي یمكن مستخدمي القوائم المالیة من 

 ماليالحكم السلیم على المركز ال

185 3 5 4.22 .577 

اإلفصاح المحاسبي في المؤسسات وفق النظام المحاسبي 
المالي یعطي للمساھمین الحق في الحصول على معلومات 

 كافیة عن القرارات المفصلة

185 3 5 4.32 .618 
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Reliability  
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 

N % 

Cases 

Valid 185 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 185 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
Reliability Statistics  

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.969  13 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 

N % 

Cases  

Valid 185 100.0  

Excludeda 0 .0 

Total 185 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure.  
Reliability Statistics  

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.966 13 

یسمح اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي 
بالشركة بصفة بحصول المستثمرین على المعلومات المتعلقة 

 دوریة ومنتظمة

185 3 5 4.53 .581 

یسمح اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي 
 بعرض المعلومات الكافیة وفي التوقیت المناسب

185 2 5 4.19 .677 

یسمح اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي 
بتخفیض درجة عدم التأكد لدى متخذي القرارات وزیادة 

 رجة الثقةد

185 3 5 4.24 .522 

یسمح اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي بزیادة 
 إقبال المدخرین على تقدیم أموالھم لالستثمار

185 3 5 4.40 .513 

تتوفر المعلومات المحاسبیة التي تفصح عنھا المؤسسة في 
القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي على جمیع 

 ئص النوعیةالخصا

185 2 5 4.19 .731 

قوائم ( تفصح المؤسسة عن معلومات محاسبیة إضافیة 
 ،(الخ...تحلیلیة، تفسیرات، تقاریر مكتوبة 

185 2 5 4.31 .750 

Valid N (listwise)  185     
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Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 

N % 

Cases  

Valid 185 100.0  

Excludeda 0 .0 

Total 185 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
Reliability Statistics  

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.973  14 
RELIABILITY  
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 

N % 

Cases 

Valid 185 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 185 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
Reliability Statistics  

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.771  14 
RELIABILITY  
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 

N % 

Cases  

Valid 185 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 185 100.0  

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
Reliability Statistics  

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.849 54 
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  المتعدد االنحدارب الخاصة المالحق

  :H0الفرضیة األولى 

  /DEPENDENT rd 
  /METHOD=ENTER b2 b3 b4 b9 b13. 
Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables introduites Variables 
supprimées 

Méthode 

1 

 أداء ومقارنة تقییم عملیة تحسین على المالي المحاسبي للنظام الجید التطبیق یؤدي-
  ,المؤسسات

 المحاسبیة المعلومات تماثل عدم مشكلة من المالي المحاسبي النظام تطبیق سیحد-
   ,الداخلیة بالمعلومات والتالعب

 المحاسبیة اإلجراءات في والشفافیة الوضوح المالي المحاسبي النظام تطبیق یضمنس-
  ,المالیة والتقاریر القوائم إعداد في المتبعة

 بالقیمة التقییم جانب في خاصة والنقص القصور بعض من المالي المحاسبي النظام یعاني-
  , المحاسبیة المعلومات جودة مستوى تحسین اجل من العادلة

  الن فلیك
 علیھا یعتمد بھا وموثوق مالئمة ومالیة محاسبیة معلومات إنتاج المالي المحاسبي ظام

  bاالقتصادیة قراراتھم اتخاذ في مستخدمیھا

. Entrée 
 

a. Variable dépendante : rd 
b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,457a ,209 ,187 ,71394 

a. Valeurs prédites : (constantes),  
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

Ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 24,145 5 4,829 9,474 ,000b 

Résidu 91,239 179 ,510   

Total 115,384 184    

a. Variable dépendante : rd 
b. Valeurs prédites : (constantes), 
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Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardizes Coefficients 
standardizes 

T Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1

(Constante) 2,779 ,272  10,221 ,000 

 المالي المحاسبي النظام یكفل
 ومالیة محاسبیة معلومات جإنتا

 علیھا یعتمد بھا وموثوق مالئمة
 قراراتھم اتخاذ في مستخدمیھا
 االقتصادیة

,336 ,119  ,408 2,828 ,005 

 المحاسبي النظام تطبیق سیضمن
 في والشفافیة الوضوح المالي

 في المتبعة المحاسبیة اإلجراءات
 المالیة والتقاریر القوائم إعداد

,157 ,115 ,177 1,367 ,173 

 المحاسبي النظام تطبیق سیحد
 تماثل عدم مشكلة من المالي

 والتالعب المحاسبیة المعلومات
 الداخلیة بالمعلومات

-,140 ,091 -,163 -1,535 ,127 

 من المالي المحاسبي النظام یعاني
 خاصة والنقص القصور بعض

 العادلة بالقیمة التقییم جانب في
 جودة مستوى تحسین اجل من

 المحاسبیة المعلومات

-,096 ,103 -,105 -,940 ,349 

 للنظام الجید التطبیق یؤدي
 تحسین على المالي المحاسبي
 أداء ومقارنة تقییم عملیة

  المؤسسات

,052 ,083 ,066 ,626 ,532 

a. Variable dépendante : rd 
 
REGRESSION 
  /DEPENDENT rd 
  /METHOD=ENTER b2 b3 b13. 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables introduites Variables 
supprimées 

Méthode 

1 

 ومقارنة تقییم عملیة تحسین على المالي المحاسبي للنظام الجید التطبیق یؤدي-
  المؤسسات أداء
 اإلجراءات في والشفافیة الوضوح المالي المحاسبي النظام تطبیق سیضمن -

   ,المالیة والتقاریر القوائم إعداد يف المتبعة المحاسبیة
 وموثوق مالئمة ومالیة محاسبیة معلومات إنتاج المالي المحاسبي النظام یكفل-

 bاالقتصادیة قراراتھم اتخاذ في مستخدمیھا علیھا یعتمد بھا

. Entrée 
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a. Variable dépendante : rd 
b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,427a ,182 ,169 ,72203 

a. Valeurs prédites : (constantes) 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

Ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 21,025 3 7,008 13,443 ,000b 

Résidu 94,359 181 ,521   

Total 115,384 184    

a. Variable dépendante : rd 
b. Valeurs prédites : (constantes) 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non 
standardizes 

Coefficients 
standardisés 

T Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) 2,483 ,241  10,290 ,000 

 إنتاج المالي المحاسبي النظام كفلی
 مالئمة ومالیة محاسبیة معلومات
 مستخدمیھا علیھا یعتمد بھا وموثوق

 االقتصادیة قراراتھم اتخاذ في

,243 ,114 ,295 2,133 ,004 

 المحاسبي النظام تطبیق سیضمن
 في والشفافیة الوضوح المالي

 إعداد في المتبعة المحاسبیة اإلجراءات
 المالیة تقاریروال القوائم

,103 ,114 ,116 ,905 ,002 

 المحاسبي للنظام الجید التطبیق یؤدي
 تقییم عملیة تحسین على المالي

 المؤسسات أداء ومقارنة

,029 ,083 ,036 ,348 ,000 

a. Variable dépendante : rd 

  :H0الفرضیة الثانیة 
REGRESSION 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
COMPUTE TR=(c14+c13+c12+c11+c10+c9+c8+c7+c6+c5+c4+c3+c2+c1) / 14. 
/DEPENDENT TR 
/METHOD=ENTER c1 c2 c3 c4 c7 c9 c11 c12. 
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Régression 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables introduites Variables 
supprimées 

Méthode 

1 

 النسق اتباع ) والتقییم القیاس طرق ثبات على المالي المحاسبي النظام ینص-
  المقارنة بقابلیة یسمح بما أخرى إلى دورة من (الواحد

 القیاس في العادلة للقیمة الدولیة المحاسبیة المعاییر بعض استخدام سیضفي-
 المحاسبیة المعلومات على الشفافیة من مزیدا االقتصادیة لألحداث

 محاسبیة معلومات یوفر العادلة القیمة أساس وفق المالیة القوائم عناصر قیاس -
 النتیجة حساب جدول) المؤسسة أداء عن جیدة

 في یساعد المالي المحاسبي النظام وقواعد مبادئ وفق المالیة القوائم إعداد نا-
  والمضمون الشكل ناحیة من عرضھا طرق تحسین

 عند التاریخیة ةالتكلف مبدأ على أساسي بشكل المحاسبي القیاس عملیة تعتمد -
  والموضوعیة بالمالئمة بتمیزھا االعتراف

 الجزائر في العادلة القیمة لطریقة وفقا المالیة القوائم عناصر بعض تقییم إعادة إن -
 والغموض الصعوبات بعض تكتنفھا

 األحداث لكافة المحاسبي القیاس وبدائل طرق المالي المحاسبي النظام یوفر-
  المعاصرة محاسبیةال والمشاكل االقتصادیة

 النظام بھ جاء ما وفق المحاسبي القیاس في المستخدمة األدوات بین انسجام ھناك -
 bالمحاسبة في العالمي االجتھاد إلیھ آل ما مع المالي المحاسبي

. Entrée 

a. Variable dépendante : TR 
b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,997a ,994 ,993 ,04572 

a. Valeurs prédites : (constantes),  
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

Ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 57,887 8 7,236 34,64 ,000b 

Résidu ,368 176 ,002   

Total 58,255 184    

a. Variable dépendante : TR 
b. Valeurs prédites : (constantes),   
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Coefficientsa 
Modèle Coefficients non standardizes Coefficients 

standardizes 
T Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1

(Constante) ,479 ,042  11,427 ,000 
 وبدائل طرق المالي المحاسبي النظام یوفر-

 األحداث لكافة المحاسبي القیاس
 المعاصرة المحاسبیة والمشاكل االقتصادیة

,083 ,020 ,188 4,101 ,000 

 المعاییر بعض استخدام سیضفي-
 القیاس في العادلة للقیمة الدولیة المحاسبیة
 الشفافیة من مزیدا االقتصادیة لألحداث

 محاسبیةال المعلومات على

,136 ,029 ,289 4,677 ,000 

 في المستخدمة األدوات بین انسجام ھناك-
 النظام بھ جاء ما وفق المحاسبي القیاس

 االجتھاد إلیھ آل ما مع المالي المحاسبي
 المحاسبة في العالمي

,097 ,032 ,198 3,076 ,002 

 القوائم عناصر بعض تقییم إعادة إن-
 في العادلة مةالقی لطریقة وفقا المالیة

 الصعوبات بعض تكتنفھا الجزائر
 والغموض

,150 ,021 ,278 7,272 ,000 

 بشكل المحاسبي القیاس عملیة تعتمد-
 عند التاریخیة التكلفة مبدأ على أساسي

 والموضوعیة بالمالئمة بتمیزھا االعتراف

,071 ,034 ,087 2,129 ,035 

 أساس وفق المالیة القوائم عناصر قیاس-
 جیدة محاسبیة معلومات یوفر العادلة یمةالق

 (النتیجة حساب جدول) المؤسسة أداء عن

,145 ,019 ,120 7,564 ,000 

 مبادئ وفق المالیة القوائم إعداد إن-
 في یساعد المالي المحاسبي النظام وقواعد
 الشكل ناحیة من عرضھا طرق تحسین

 والمضمون

,127 ,020 ,138 6,250 ,000 

 ثبات على المالي المحاسبي النظام ینص-
 (الواحد النسق اتباع ) والتقییم القیاس طرق

 بقابلیة یسمح بما أخرى إلى دورة من
 المقارنة

,068 ,013 ,053 5,277 ,000 

a. Variable dépendante : TR 
  : H0  الفرضیة الثالثة

REGRESSION: 
  /DEPENDENT GF 
  /METHOD=ENTER d1 d2 d3 d4 d7 d8 d10 d13. 
Régression 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,959a ,919 ,916 ,09357 

a. Valeurs prédites : (constantes), 
ANOVAa 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés D Sig. 

1 

Régression 17,535 8 2,192 25,037 ,000b 

Résidu 1,541 176 ,009   

Total 19,076 184    

a. Variable dépendante : GF 
b. Valeurs prédites : (constantes), 
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Coefficientsa 
Modèle Coefficients non standardizes Coefficients 

standardisés 
T Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1

(Constante) ,417 ,092  4,556 ,000 
 المدرجة المحاسبیة المعلومات تحقق-

 المحاسبي النظام وفق المعدة المالیة بالقوائم
 وتلبي الالزمة اإلفصاح متطلبات المالي

 مستخدمیھا احتیاجات

,086 ,009 ,206 9,289 ,000 

 المدرجة المحاسبیة المعلومات تعتبر-
 لمحاسبيا النظام وفق المعدة المالیة بالقوائم
 المالي الوضع عن وتعبر جودة ذات المالي

 للمؤسسة الحقیقي

,157 ,016 ,289 9,842 ,000 

 عدد على المالي المحاسبي النظام یحتوي-
 والمتعلقة المتخصصة المعاییر من

 حول لإلفصاح الالزمة بالمتطلبات
,083 ,012 ,177 6,926 ,000 

 طاشترا في المالي المحاسبي النظام یتوسع-
 المعلومات عن اإلفصاح من المزید

 افصاحات تقدیم على ویشجع المحاسبیة
 مفیدة أخرى ومعلومات إضافیة

,161 ,012 ,306 13,268 ,000 

 والطرق السیاسات أھم عن اإلفصاح-
 المالي المحاسبي النظام ظل في المحاسبیة

 الحكم من المالیة القوائم مستخدمي یمكن
 المالي المركز على السلیم

,111 ,016 ,199 7,040 ,000 

 وفق المؤسسات في المحاسبي اإلفصاح-
 للمساھمین یعطي المالي المحاسبي النظام
 كافیة معلومات على الحصول في الحق

 المفصلة القرارات عن

,108 ,014 ,208 7,901 ,000 

 النظام وفق المحاسبي اإلفصاح یسمح-
 الكافیة المعلومات بعرض المالي المحاسبي

 المناسب التوقیت فيو
,128 ,011 ,270 11,932 ,000 

 -تفصح التي المحاسبیة المعلومات تتوفر
 وفق المالیة القوائم في المؤسسة عنھا

 جمیع على المالي المحاسبي النظام
 النوعیة الخصائص

,072 ,012 ,164 5,816 ,000 

a. Variable dépendante : GF 

  
  
  
  
  



 

  

  


