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  بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
  
  

  

قَالَ يا قَومِ أَرأَيتُم إِن كُنت علَى بينةٍ مِن ربي ورزَقَنِي مِنه رِزْقاً حسناً 
ا أُرِيدما  وم الحإِلَّا الْإص أُرِيد إِن هنع اكُما أَ�ْهإِلَى م الِفَكُمأُخ أَن
تَطَعاس فِيقِي تا تَومهِ   إِلَّا بِاللَّهِ ولَيعهِ أُ�ِيبإِلَيو كَّلْتالعظيم .  تَو صدق ا  

  )88اآلية : هود (قرآن كريم 
  

  
  
  
  
  
  
  



 II

  
  

  هـــــداءاإل
  

  وا�تظر بشوق وهلفة لذي بذل الغايل والنفيس، ألجل أن أمت مشواري التعليمي، إىل الوالد الكريم ا
  .هذا العمل يشرف على ختامهكبريين حتى يرى 

  .عبدت دعواهتا يل طريق اخلري  والتوفيقإىل الوالدة الكرمية اليت 
  أن جيعل هلما هذا العمل أن يغفر هلما ويرمحهما كما ربيا�ي صغريا، وراجيا من ا عز وجل 

  .جرها وأجر من عمل هباأصدقة جارية، يصيبون 
  

   عناء ومشقة البحثإىل الزوجة الكرمية اليت ضحت وجتشمت معي
  .إىل هبة ا ابناي حممد وفاطمة

  .راجيا من ا عز وجل أن حيفظهم مجيعهم وأن جيعلهم قرة عني يل 
  

   ؛ وأخواتي وعائالهتمإخوتيإىل مجيع 
  إىل مجيع األهل واألقارب وخاصة مدا�ي بن حرزا بن الرماش

   العلم النافع؛معلمي وأساتذتي ومن كان هلم فضل تلقيينمشاخيي إىل كل 
  .ئي وطلبيت اللذين ا�شغلوا با�شغايل هلذا البحثوزمالئي إيل مجيع أصدقا

  
  

 أهدي هذا العمل املتواضع إىل هؤالء مجيعا 
  مدا�ي بن بلغيث



 III

  وتقدير شكر
  
  
  
      

  . إلجناز هذا العملياحلمد والثناء والشكر  العلي القدير على �عمه الظاهرة والباطنة وتوفيق
  

   : إىلوامتنا�ي ال يسعين وأ�ا أ�تهي من إعداد هذا البحث إال أن أتوجه جبزيل شكري ا بالفضل وتقديرا للجميل، اعرتاف
   ؛له املستمر عن هذا البحثؤقبوله اإلشراف على هذا العمل، وتوجيهاته القيمة وتسالحممد التهامي طواهر،  الدكتور ستاذاأل -

   ؛ إعداد هذا البحثوأثناء، ة الدراستوجيه، طوال مشوار املساعدة والعبد ايد قدي على  الدكتورستاذاأل -
  وي الذي اعترب هذا العمل عمله ومل يدخر جهدا ألجل أن يتم يف أحسن الظروف واألحوال ؛ا الدكتور الشيخ الد-

  عبد القادر دقموش على املساعدات والتوجيه أثناء فرتة الرتبص بفر�سا ؛ الدكتور -
  .د الوهاب دادن الذي حتمل عناء ومشقة إعادة قراءة هذا العمل  األستاذ عب-

  وإمتام إىل كل من ساعد�ي من قريب أو من بعيد على إجناز كما أتوجه خبالص شكري وتقديري 
  :وأخص بالذكر السادة هذا العمل، 

  مي ؛  األستاذ عبد ا إبراهياألستاذ حممد العربي قزون ؛  األستاذ حممود فوزي الشعوبي ؛   -
  .األستاذ عمر حوري ؛ الدكتور بوعالم بن جياليل  ؛ األستاذ غريب بولرباحاألستاذ �بيل عشي ؛  األستاذ عمر عزاوي ؛  

  . ؛ عبد الغين أوذينة   عمار رقاقدة؛ العروي موسى ؛  رزاق حممد �بيل ؛   عادلإبراهيموصبيع  ب-
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  :ملخص 

  
وضوع ببعد املوإثراء احلوار العلمي حول  بعثالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف اجلزائر، هبدف تعاجل هذه األطروحة موضوع إص

؛   من خالل البحث يف طبيعة مسار التوحيد احملاسيب، الدوليني نياحملاسبي والتوافق تصوري يأخذ باالعتبار أعمال التوحيد
يف إسرتاتيجية ) الغائب(؛ مكا�ة اإلصالح احملاسيب  لتوحيد العامليأهداف هيئة التوحيد احملاسيب، وموقفها من العوملة وبروز ا

؛ منوذج التوحيد املالئم لسياسة اال�فتاح االقتصادي اليت شرعت فيها  ) تبين-تكييف(إسرتاتيجية التوحيد  ؛ اإلصالح االقتصادي
التبادل  الشراكة وإلمتام اتفاقاتاجلارية ملفاوضات  أساسا إ�شاء بورصة القيم املنقولة، واومتخض عنهااجلزائر مع بداية التسعينيات 

  .احلر مع االحتاد األوروبي  واال�ضمام للمنظمة العاملية للتجارة
  

واقع وخصوصيات امليدان استعراض تارخيي وعرض املفاهيم النظرية للمحاسبة، جاءت الدراسة العملية كمحاولة لتقييم بعد 
 املهنيني واألشخاص املهتمني مشل، واستقصاء باستخدام االستبا�ة قاءات وحواراتاحملاسيب يف اجلزائر من خالل سلسلة ل

   حول أمهية إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف اجلزائرأظهرت �تائج هذه الدراسة إدراك قوي وإمجاع كبري. باحملاسبة
  

 ، اإلطار التصوري للمحاسبة احملاسبة الدولية، احملاسيب، املعايري احملاسبية،املبادئ احملاسبية، التوحيد احملاسيب، التوافق احملاسبة، :الكلمات املفتاح 
  .املخطط احملاسيب الوطين، النظام احملاسيب للمؤسسات

  
 
 
 
 
 
Résumé : 
 
Cette thèse traite le sujet de la réforme du système comptable des entreprise en Algérie, dans 
le but de Lancer  et enrichir  le débat scientifique  sur le thème dans une dimension 
conceptuelle qui prend en considération les travaux de normalisation et harmonisation 
comptable internationale. A travers la recherche sur La nature et le processus de la 
normalisation comptable ;  Les objectifs de l’institution de normalisation comptable, et sa 
position vis-à-vis la mondialisation et la remonté de normalisation internationale ; Place de 
la réforme comptable (inexistante) dans la stratégie de réforme économique ; Stratégie de 
normalisation, (adaptation ou alignement) ;  Le modèle de normalisation adaptable à la 
politique économique d’ouverture que l’Algérie mène depuis les années 90, marquée 
essentiellement par l’introduction de la bourse, et les négociations pour la conclusion des 
accords de libre échanges avec l’union européenne et l’adhésion à l’ OMC. 
 
Après un aperçue historique et un examen des définitions théoriques de la comptabilité, une 
étude empirique est réalisée, elle présente une tentative pour l’évaluation de la réalité et les 
spécificités du domaine comptable en Algérie, par une série d’entretiens et une enquête par 
questionnaire auprès des professionnels et personnes intéressés par la chose comptable. Les 
résultats obtenus de cette recherche indiquent une perception forte et un consensus sur 
l’importance de la réforme du système comptable des entreprise en Algérie. 
 
Mots clés : Comptabilité, Principes comptable, Normalisation comptable, Harmonisation comptable, Normes 

comptable, comptabilité internationale, Cadre conceptuel de la comptabilité, Plan comptable 
national, Système comptable des entreprise. 
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  البحث طرح إشكالية. 1
  

اقتصاديات دت إىل تغيري أ -واالتصال   املعلوماتانتيجة لثورة تكنولوجي، مذهالا تطوريشهد العامل 
وبفضل هذا  - مثل مسامهة الثورة الصناعية يف تغيري مالمح اقتصاديات القرن العشرينالقرن الواحد والعشرين

لتطور يف طرق ابني األفراد، نتجت عن غري مألوفة جديدة  تسلوكياعرفت اتمعات واألمم ميالد طور الت
 متخطيني كل احلواجز يف الزمان ، بني األفراد واملؤسساتالتواصل من إمكانية بهما مسحت ، واالتصال
قام مع املؤسسات، وعلى وعلى عال على عالقات األفراد فيما بينهم، ا بالغاحيث كان هلا تأثري. واملكان

دفع بالعديد من اهليئات واملؤسسات إىل السعي إلعادة النظر يف  األمر الذي .ع بعضهاهذه األخرية معالقات 
  .نطق االقتصاد الدويل اجلديد يف إطار ما أصبح يعرف بالعوملةاليت حتكم األفراد واملؤسسات مبتنظيم العالقات 

  
ورغبتها يف احتواء ام تنامي ومشولية أنشطة املؤسسات االقتصادية اجلديد، وأمالواقع  ايف ظل هذ

سواق األالذي تعرفه  لتطوروراء اسبب المت احلاجة ملصادر متويل هذا التوسع، وكانت ظ تعا،ألسواق العامليةا
  بفرض أدوات، وما صاحبه من قيود وضوابط حتكم وتنظم عملية االتصال بني خمتلف املتدخلني فيها،يةاملال

 املعربة عن حصيلة أنشطة املؤسسات  واالقتصاديةمن نشر وتوصيل املعلومات املاليةوسياسات مالئمة متكن 
اللذين يتشكلون هذه املعلومات، ملستخدمي  ضمن الفهممبا ي موال املستثمرين يف هذه األسواق،املستخدمة أل

تعد تقريبا أهم ) األموال(عن النقود املعلومات " : ت أصبحلذلك  .متجانسةغري  خمتلفة من جمموعاتأصال 
  . " ذاا)األموال (من النقود
  

التعايش مع التحوالت يف احمليط من خالل التطور الذي عرفته نتيجة  -استطاعت حماسبة املؤسسة 
ذلك . فئات خمتلفةقبل  طلبات خمتلفة من املعلومات املالية املعرب عنها من عناإلجابة  -للمؤسساتاالقتصادي 

 حبياة وأعمال املهتمني ستعملنياملاملعلومات املعرب عنه من طرف خمتلف عن طلب تلبية الشرعيتها تكمن يف ن أ
أو على ، ...)إدارة الضرائب، احملاسبة الوطنية،   البنوك،،املستثمرين( على الصعيد اخلارجيسواء ، املؤسسة
لومات احملاسبية يف األصل وسيلة لإلثبات جتاه الغري نظام املعيعد وعليه ...). اإلدارة، النقابة ( الداخلي الصعيد

 القرارات مبا يتيحه من معلومات الختاذ مبا يقدمه من األمن والضمان الضروريني يف عامل األعمال، وقاعدة 
  .مة وذات مصداقيةئفعالة ومال
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رة حماسبة قدتتمثل يف مدى جوهرية، إشكالية  ألنشطة املؤسسات للوقوف على الدويلالبعد قاد 
ذلك أن النظام احملاسيب للمؤسسات، خيتلف يف احملتوى ويف التطبيقات . املؤسسة على مسايرة هذا البعد اجلديد

داف احمللية املرسومة يف كل إعداده يف األصل مكيف لإلجابة على األهأن و. ويف األولويات من دولة ألخرى
تم به هذا النظام تؤدي حتما لعدم الفهم واخللط يف  لذلك فإن عملية االتصال خارج احمليط الذي يه.دولة
  .اخلارجيو، نتيجة اختالف الثقافة احملاسبية بني احمليط الداخلي لومات وما حتمله من مضمون إخبارياملع

  
للمؤسسات املتعددة لقد شكلت هذه املفارقة عائقا كبريا أمام ضمان القراءة املوحدة للقوائم املالية 

نشط يف حدود جغرافية متباينة، وختضع فروعها ألنظمة حماسبية حتكمها ثقافات حماسبية حملية  اليت ت،اجلنسيات
ومن . يفة تبادل املعلومات املالية واالقتصادية املرتبطة باختاذ القرارظوعلى وكان هلذا األمر األثر البالغ . خمتلفة

 إخضاع  مبين على، جديداء نظام حماسيبإرس على املؤسسات املتعددة اجلنسيات للعملهذا املنطلق بدأ سعي 
قصد تسهيل عملييت وهذا  ، على مستوى كل دولة للمعايري احملاسبية الدولية للمؤسساتاملمارسة احملاسبية

مع االلتزام بتقدمي احلسابات عن األنشطة يف كل قابة واالتصال على أنشطة الفروع املنتشرة يف دول خمتلفة، الر
  .باحملاسبة الدوليةصطلح عليه أما مهد لظهور ما  .ات تنظيمية، تشريعية وجبائيةالعتباراستجابة . دولة

  
، بني من يرى بأمهية وضرورة  واختلفتتعددت الطروحات يف موضوع األنظمة احملاسبية للمؤسسات

 ارتباطها بالواقع االقتصادي للدولة من أجل ضمان سالمة منظومة االتصال على املستوى احمللي  املستندة
 وبني من يرى ؛لية للمؤسسات مع طرق التسيري ومعايري ومؤشرات التمويل املعدة حمليااللتجانس بني اهليكلة امل

ملعلومات على املستوى الدويل، بأن اتبادل و ،يف ظل تسارع التجارة الدولية وحرية حركة رؤوس األموال
ضافية إول دويل، لتجنيب املؤسسات أعباء  بقبظىختضع املمارسة احملاسبية يف املؤسسات ألنظمة حماسبية حت

  .اترغب يف دخوهل وفق املعايري احملاسبية لدولة  املعلومات اليت أعداإلعادة معاجلةنتيجة 
  

حسب البعض اآلخر، بناء على واقع االقتصاد الدويل اجلديد ومتطلبات ما سبق ولعل احلل الوسط بني 
 وأن اختالفها اسيم. ضرورة توحيد األنظمة احملاسبيةيكمن يف ادية، عوملة االتصاالت املالية والتكتالت االقتص

املؤسسات قد يضلل الكثري من مستعملي املعلومات املالية، إضافة لكوا مصدرا لبعض املصاعب اليت تواجهها 
وم ا يق اليت ني الدولينياحملاسبي والتوافق عمال التوحيدألويستند أصحاب هذا الطرح،  .املتعددة اجلنسيات

  .]IASB - International Accounting Standard Board[جملس املعايري احملاسبية الدولية 
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  : هوفإن التساؤل اجلوهري هلذه األطروحةوعليه 
  

 ؟  الدولينينيييف ظل أعمال التوحيد والتوافق احملاسب  للمؤسسات نظام احملاسيبال أمهية إصالحمدى ما 
  ؟لجزائري اجلديد للواقع االقتصادا الءمةفعيله ملو ماهي السبل الكفيلة بت

  
 وتزداد أمهية هذا التساؤل خاصة إذا علمنا بأن جهود كبرية تبذل على املستوى الدويل من خالل

 وتعميم تطبيقاا وهذا بتأثري من صطلح عليه باحملاسبة الدوليةأإلرساء ما  )IASB(جملس املعايري احملاسبية الدولية 
يف إطار ما يعرف بالعوملة املالية اليت ). Big 5 (اتب املراجعة واحملاسبة الدوليةومكتعددة اجلنسيات املؤسسات امل
  .نجو من تأثريها األنظمة احملاسبية للمؤسسات على مستوى كل دولةتيصعب أن 
  

 جاءت حماوالت عديدة لدول ذات أنظمة حماسبية خمتلفة، تتبىن من خالهلا فكرة ،يف هذا اإلطار
، ما ومن أهم وأبرز هذه احملاوالت.  الدولية ، ولو بشكل متدرجةي احملاسبييف أنظمتها احملاسبية مع املعايريتك

إلزام ب القاضي ) Règlement( التنظيم  مصادقة الربملان األورويب علىتقوم به بعض الدول األوروبية، بناء
  تاريخية الدولية ابتداء من املعايري احملاسبتطبيق ب)APE( عالنية لالدخار تلجاملؤسسات األوروبية اليت ا

 اليت أصبحت واقعا لبدأ العمل يف اجتاه تبين املعايري احملاسبية الدوليةالدول دفع ذه وهو الذي . 01/01/2005
هلذا التحول اجلديد سوف يكون  و.حتميا رغم ما هلا من تأثريات خمتلفة على املمارسة احملاسبية يف هذه الدول

الهلا حتما على مناذج التوحيد احملاسيب للدول اليت كانت ورمبا ما تزال ستوحي إصالحاا ظت ستلقي بتأثريا
وخنص بالذكر النموذج احملاسيب اجلزائري املستوحى من النموذج . بعض الدول األوروبيةمن مناذج احملاسبية 
الوطنية  من هيمنة اإلدارة هيزميما وة، أي التوحيد عن طريق املخططات احملاسبي" العتبارات تارخيية"الفرنسي 

  .النظرة اجلبائيةتغليب و
  

 عن طريق خمطط حماسيب وطين ا موحد1976لمؤسسات اجلزائرية ومنذ سنة ل  النظام احملاسيبكان
 الكلية اليت ميزت التوجه االختياراتمستوحى من و 1957 لسنة مشتق من املخطط احملاسيب الفرنسي العام

 احملاسبة احتياجات اإلجابة على  هذا املخططروعي عند تصميم. االستقاللتبنته اجلزائر بعد  الذي االشتراكي
 واحتياجاا وإغفال االقتصادية مع إمهال دور املؤسسات ؛ الوطنية، التخطيط الوطين ومراقبة التحصيل اجلبائي

  .قواعد املخطط طبيق املنتج األساسي للمعلومات احملاسبية واملعنية مباشرة بتاأدورها، رغم 
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   فرضيات البحث.2
  

  : الفرضيات التالية ابتداء نعتمدفإننا إشكالية البحث ملعاجلة 
غياب إطار حماسيب يستجيب الحتياجات خمتلف إىل ضعف فعالية النظام احملاسيب للمؤسسات، يعود  -

 ؛ األطراف املهتمة حبياة املؤسسة مبا فيها احتياجات التسيري الداخلي
 
، قد )اإلطار الدويل(لمعايري احملاسبية الدولية لاولة إلصالح النظام احملاسيب للمؤسسة، دون االستناد أي حم -

 ؛ حتد من فعالية اإلصالح
  
 على املنظومة ةجناح مسار اعتماد املعايري احملاسبة الدولية، على مجلة اإلصالحات اليت تتم باملوازايتوقف  -

 ضافة إىل تأهيل املؤسسات ؛املالية، التشريعية واجلبائية باإل
  
، على قدرة النموذج احملاسيب على التكيف املستمر مع  احملاسيبكفاءة إستراتيجية التوحيدتتوقف  -

 واملالية املعرب  ومن مث  التحديد املسبق والدقيق لطبيعة االحتياجات من املعلومات احملاسبية،املستجدات
  ).حسب درجة أولويتها(املؤسسات عنها من قبل خمتلف الفئات املعنية بأنشطة 

    

   املوضوعاختيار مربرات .3
  

  :تتجلى مربرات اختيار املوضوع من خالل ما يلي 
يف جمال تؤديه مكانة حماسبة املؤسسات يف الواقع جلية نظرا للدور األساسي الذي ينتظر منها أن أصبحت  -

 مانملؤسسات، وبالتايل حتقيق الشفافية واآل خاصة ما تعلق باإلخبار عن الواقع احلقيقي ألنشطة ا؛االتصال
 ؛ عامل األعمالاللذين يتطلبهما الضروريني 

  
مست واقع وحميط مجود النظام احملاسيب للمؤسسات يف اجلزائر جتاه التحوالت االقتصادية اجلديدة اليت  -

وعلية . استجابة هلا عن الظروف اخلاصة اليت أعد املخطط احملاسيب الوطين ان خيتلفا أصبحنذيلاملؤسسة، ال
 ؛ هذا الواقع اجلديد ببعده الوطين والدويلبعني االعتبار أن تأخذ ألية حماولة لإلصالح ينبغي 
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، فإن حماوالت اإلصالح احملاسيب وفتح األسواقيف ظل عاملية ومشولية األنشطة االقتصادية للمؤسسات،  -
 ؛ اج يف االقتصاد العاملي تعظيم مكاسب االندميفؤسسات املاجلادة قد تزيد من فرص 

 
سلسلة الفضائح املالية العاملية املتعلقة بالشركات املتعددة اجلنسيات، واليت بعثت مع بداية القرن الواحد  -

 ؛ والعشرين اجلدل حول فعالية األنظمة احملاسبية للمؤسسات يف ضمان الشفافية يف التعامالت املالية
  .املاليةخاصة لتلك الشركات اليت تلجأ لألسواق 

  

   أمهية املوضوع.4
  

مع بعض اهودات احملدودة اليت تبذل يف اجلزائر يف إطار تزامن معاجلته تتمثل أمهية هذا املوضوع يف 
مث إن التحوالت . يقوم ا الس الوطين للمحاسبة خاصة تلك اليت ،إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات
ري واملتمثلة أساسا يف إنشاء بورصة القيم املتداولة، واملفاوضات اجلارية االقتصادية اليت يعرفها االقتصاد اجلزائ

ث على اإلصالح حت، كلها عوامل إلمتام اتفاق الشراكة األوروبية واالنضمام للمنظمة العاملية للتجارة
  .االقتصادي، مبا فيه اإلصالح احملاسيب وبالتايل حتديد مالمح وإطار هذا اإلصالح بات أمرا حتميا

  
حنو انسجام وتوافق  التطبيقات احملاسبية على الصعيد تزايد املجتاه اال من  كذلكالبحث أمهيتهيستمد 

املعايري احملاسبية الدولية  اعتماد  راغبة يف االندماج يف االقتصاد العاملي،ةدول الدويل، األمر الذي حيتم على كل
   .راءة املوحدة العامليني للقوائم املاليةان الفهم والقلضم أو على األقل تكييف أنظمتها احملاسبية

  
  

  حتديد إطار الدراسة. 5
  

تم هذه الدراسة بالنظام احملاسيب للمؤسسات االقتصادية، وباألخص موضوع إصالح هذا النظام يف 
 وعليه فإن االهتمام األساسي سوف ينصب على اإلطار العام. ظل االجتاه الدويل حنو توحيد التطبيقات احملاسبية

وهذا من خالل عرض خمتلف . الذي حيكم مسار اإلصالح، دون اخلوض يف التفاصيل التقنية ملوضوع احملاسبة
  :  خاصةاملراحل التارخيية اليت مرت ا املمارسة احملاسبية، إضافة لنماذج عن بعض األنظمة احملاسبية
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للتشابه والترابط وفونية، وة الفرنك لدول املنظوماسبيةاحمللنماذج لباعتباره مرجعا  : النموذج الفرنسي -
متر بإصالح حماسيب جعل من  التجربة الفرنسية الكبريين يف املمارسة احملاسبية بينها وبني اجلزائر، وكون

 بني خمتلف  واسعا وهو ما فتح جمال اجلدل يف فرنسا.منوذج التوحيد على الطريقة الفرنسية يف احملك
 مقارنة بالنموذج  الفرنسيالنموذجصالحية ى أو عدم جدوى  جدوحول ،الفاعلني يف هذا املوضوع

  ؛ )IASB (الدويل
  
ملعظم مناذج اعتباره كذلك مرجعا مرجعي صلب، وتصوري الستناده إلطار : النموذج األمريكي  -

إضافة ملرجعيته . ل فيها السوق املالية مكانة بارزةتاليت حتالتوحيد يف دول املنظومة األجنلوسكسونية 
احلضور القوي واملؤثر للواليات بفعل هيمنة النظرة األمريكية  نتيجة بالنسبة للمعايري احملاسبية الدولية،

  خمتلف اهليئات الدولية املهتمة باحملاسبة ؛يف املتحدة األمريكية 
  
 يف اسيب، باعتباره مرجعا لكثري من عمليات اإلصالح احمل)اإلطار الدويل للمعايري احملاسبية (النموذج الدويل -

 يعكس حركية النشاط االقتصادي للدول اليت تتبىن فلسفة أو منط اقتصاد العامل، وهو يف الواقع إطار
  .السوق، ولديها أسواق مال قوية ومتطورة

  
النظام   من خوض عملية إصالحكن سبق، قمنا بتوجيه هذه الدراسة على النحو الذي مياإضافة مل  

مة للتوحيد ءوبالتايل تبين االستراتيجية األكثر مال. نهجية واضحة املعاملاحملاسيب اجلزائري للمؤسسات، مب
 وبناء على وجهات نظر وتوجهات خمتلف الفئات املهتمة حبقل احملاسيب يف ظل املعطيات الوطنية والدولية

  . اللذين مشلتهم الدراسة اإلحصائيةاحملاسبة، وخباصة فئة األساتذة واملهنيني
  

  أهداف البحث. 6
  

 فإن  ؛باإلضافة لإلجابة على التساؤل األساسي يف إشكالية البحث، واختبار صحة الفرضيات املتبناة
  : هذه الدراسة دف إىل

  
إبراز فصول التطور التارخيي الذي عرفته تطبيقات حماسبة املؤسسة، على قاعدة مسايرة التحوالت  -

 ؛ بريين لألنشطة االقتصادية يف العاملاالقتصادية املتالحقة، الناجتة عن التطور واالنتشار الك
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قوم عليها وحتديد مالحمها، أبعادها تستعراض بعض مناذج التوحيد احملاسيب، واالستراتيجيات اليت ا -
 ؛ ، ومتباينة البنية واهليكلأا منتمية القتصاديات خمتلفةوولوياا خاصة أو

 
، بعرض الظروف اليت جاء فيها هذا اإلطار، أمهيته، إبراز مالمح اإلطار الدويل للتوحيد والتوافق احملاسبيني -

 ؛ بنيته، اهتماماته مث آثار اعتماده أو جتاهله على استراتيجية التوحيد على املستوى احمللي
  
 إبراز التجربة اجلزائرية يف ميدان التوحيد احملاسيب، مث تناول متطلبات اإلصالح احملاسيب ،وكنتيجة ملا سبق -

  قتصادية والسبل الكفيلة بتفعيلها ؛ع االيف ظل تطور األوضا
  
، خاصة حول املمارسة احملاسبية؛ استقصاء أراء املهتمني يف اجلزائر، حول مجلة من القضايا املتعلقة باحملاسبة -

الوقوف على رأيهم فيما يتعلق  إىل إضافة. اإلصالحات الواجبة جتاههماوالتعليم والتكوين احملاسبيني 
  .يري احملاسبية الدولية يف اجلزائر واآلثار املترتبة عن ذلكمبستقبل تطبيق املعا

  
  

  وأدواهتا منهجية  الدراسة  .7
  

 املعتمدة يف الدراسات االقتصادية واملالية، باملناهجرغبة يف بلوغ تطلعات الدراسة، متت االستعانة 
 تناول فصول التطور حني يتماملنهج املسحي الوصفي يتم االعتماد يف هذه الدراسة على . حسب احلاجة

ذلك باملنهجني كو. التارخيي للمحاسبة، أو عند استعراض مناذج التوحيد احملاسيب على مستوى بعض الدول
  .دراسة اخللفية اليت تستند إليها األطر اليت حتكم مناذج التوحيد واستراتيجياا التحليلي واملقارن عند

  
تعلق بدراسة جتربة اجلزائر يف ميدان التوحيد  يف الشق الذي ي كذلكأعتمد منهج دراسة احلالة

ولقد مت استخدام . احملاسيب، مستعينني ببعض األدوات املنهجية كاإلحصاءات والنصوص التشريعية والتنظيمية
 كما استخدم األسلوب . بغية تتبع واقع تطور النظام احملاسيب للمؤسسات يف اجلزائرأسلوب االستبانة واملقابلة،

كما  .بناء نظرة شبه متكاملة عن املوضوع لء اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة للموضوعاملكتيب لبنا
، SPSS 11.0حزم  بالنسبة للدراسة اإلحصائية استخدم الباحث يف هذه الدراسة برامج معلوماتية خمتلفة متثلت

M.S. Excel، وحتميله وقع االلكتروينلبناء امل وبالنسبة M.S. Front page، Cute FTP.  
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   الدراسات السابقة يف املوضوع.8
 

  : يف حدود علم الباحث مت تناول املوضوع فيما يلي
 أطروحة ]  Comptabilité de l’Entreprise et système économique – l’expérience Algérienne[  :جلول ساسي  -

صاحبها من خالهلا اإلجابة على  حاول 1986، سنة دوفني بفرنسا- يف جامعة باريسقدمت دكتوراه دولة 
  :استفهامني أساسني

  كل هلا ا؛ولتضمن الوظيفة االقتصادية امل) القانون(إمكانية حترر احملاسبة من القيود التنظيمية  - 
باخلصوص، قادرة  عدة وفق املخطط احملاسيب الوطينهل املعلومات احملاسبية بصفة عامة، وتلك امل - 

  ؟  املؤسسة أو الدولةعلى تلبية طلبات املعلومات من
  

 جاءت دراسة الباحث يف قسمني، خصص القسم األول لتحديد خمتلف طلبات املعلومات ،وعليه
الحتياجات من ا على أما القسم الثاين فتناول إجابات النموذج احملاسيب. للنموذج احملاسيب من طرف مستعمليه

ل جدا يف مثيالا بتناوهلا موضوع حماسبة املؤسسة يف تعترب هذه الدراسة من بني القالئ. املعلومات املعرب عنها
ولقد حاول . الدول النامية، وخاصة اجلزائر، وذلك استنادا للمقارنة مع تطبيقات احملاسبة يف الدول املتقدمة

  . الباحث كذلك إبراز املقاربة بني حماسبة املؤسسة واحملاسبة الوطنية
  

ة مع ، موازاه الدراسة جلانب اإلصالح الذي ينبغي القيام بهإال أن أهم مأخذ يف رأينا، هو إغفال هذ
عايري املإضافة إلغفال أمهية وتأثري . مة املخطط احملاسيب الوطين للواقع اجلديد للجزائرئ مالإشارة الباحث لعدم

ذا اإلطار  مرجعية هخلفيةعلى مستقبل التوحيد والتوافق احملاسبيني دوليا، وذلك على ) IASB(ة الدولية ياحملاسب
  .حيد احملاسيب يف الدول املتقدمةالدويل للمحاسبة ملعظم أعمال التو

  
البحث عبارة عن أطروحة دكتوراه دولة ، ] Les comptabilités d’entreprise et nationale [ :  إمساعيل عرباجي -

-سة العالقة حماسبة عامة حول دراشكاليتهاإ، تدور 1994 سنة مقدمة لكلية العلوم االقتصادية جبامعة اجلزائر
 إرساء إطارا نظريا ثريا حول الباحث من خالهلااستطاع فصول مخسة جاءت الدراسة يف  ،حماسبة وطنية

وبالرغم مما متثله هذه الدراسة من إضافة علمية يف حقل . ني بعد التعرض إلشكالية كل منهات بني احملاسبالعالقة
ار اجلديد حملاسبة املؤسسة الناتج عن أعمال التوحيد والتوافق احملاسبيني اإلطاحملاسبة، إال أا أمهلت يف رأينا 

  ).IASB(الدوليني لس املعايري احملاسبية الدولية 
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البحث يف األصل عبارة  ] Gestion  et système d’information comptable de l’EPE Algérienne [:   أمحد ميمش -
حول كانت إشكالية الدراسة تدور . 1997 سنة  العليا للتجارة باجلزائرعن رسالة ماجستري مقدمة للمدرسة

 ،نظام املؤسسة ونظام املعلومات احملاسبية، من خالل ستة فصول خصصها على التوايلكيفية حتقيق الترابط بني 
؛  فة عامة؛ الفصل الثاين للمؤسسة بص الفصل األول للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية ونظام معلوماا احملاسيب

؛ الفصل اخلامس  ؛ الفصل الرابع ملصادر النموذج احملاسيب الفصل الثالث خصص لنظام املعلومات احملاسبية
؛ ويف األخري الفصل السادس الذي خصص لدراسة حالة شركة  لنظام املعلومات احملاسبية ومراقبة التسيري

 أن كمايل وافتقادها إلشكالية واضحة املعامل، ، طابعها الشمويهاأهم مأخذ عل. العربات الصناعية بالرويبة
  . توضح سبل حتقيق الترابط بني النظامنيالدراسة ملنتائج واستخالصات 

  
البحث عبارة عن رسالة  ]اسبية يف التسيري واختاذ القار فعالية نظام املعلومات احمل [:  مداين بن بلغيث  -

 جبامعة اجلزائر، تدور إشكالية البحث حول مدى تفعيل  بكلية العلوم االقتصادية1998ماجستري قدمت سنة 
 ولقد خلص .نظام املعلومات احملاسبية ليستجيب الحتياجات التسيري واختاذ القرار يف املؤسسات اجلزائرية

الباحث إىل أن أكرب العوائق اليت حتول دون جناح املؤسسة يف تفعيل نظام معلوماا احملاسبية، يكمن يف عدم 
وعليه أوصى الباحث بضرورة إصالح النظام . تطلبات الواقع اجلديد للمؤسسةملالنموذج احملاسيب استجابة 

  . هللبحث الذي حنن بصدد التوصية اليت كانت بذرة يهو. احملاسيب للمؤسسات
  
  

  مسامهة البحث. 9
  

فإن مسامهة باإلضافة حملاولة هذا البحث تدارك بعض األوجه اليت مت إغفاهلا يف الدراسات السابقة، 
  :هذه األطروحة تتمثل يف

  
احملاسيب الدولية تناول اإلطار النظري الذي حيكم النظام احملاسيب للمؤسسات، على قاعدة أعمال التوحيد  - 

ذلك أن تأثريها أصبح بارزا ويستمد قوته وشرعيته من . املرجعية، اليت متخض عنها معايري احملاسبة الدولية
  ؛ شها العامل يف ظل العوملةالتحوالت اجلديدة اليت يعي

  
كما يتناول اجلانب العملي موضوع حماسبة املؤسسات، من خالل التعرض لتجارب ومناذج خمتلفة  - 

مع اعتماد اإلطار النظري  ملعايري احملاسبة الدولية كمرجع رئيسي يستدل به يف عملية . للتوحيد احملاسيب
 .حبياا وأعماهلا، حسب أمهية ودرجة هذه العالقةاإلصالح، مبا خيدم املؤسسة وكل األطراف املهتمة 
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  هيكل البحثخطة و .10
  

ت تلخيص ضمنتمخسة فصول، تسبقهم مقدمة وتعقبهم خامتة، ىل البحث قمنا بتقسيمه إإلجناز هذا 
ويف األخري قدمنا لنتائج اليت توصلنا إليها، لمث عرض .  اليت جاءت يف مقدمة البحثاختبار للفرضياتو عام

  . املتوصل إليها بناء على النتائجرأينا بأا ضروريةاليت وصيات لتبعض ا
  

نقدم فصول ، حاولنا من خالل هذا الفصل أن "حاسبة سياق التطور التارخيي للم"   :الفصل التمهيدي -
على إىل الطبيعة العلمية للمحاسبة ألجل الوقوف مث تطرقنا ، التطور الذي عرفته احملاسبة يف عصور خمتلفة

كما تناولنا من خالل هذا الفصل عرض .  أم ال؟اراء اليت اختلفت حول ما إذا كانت احملاسبة علماآل
ما احملاسبة وظيفيت القياس واالتصال اللتني تعىن ب املرتبطة حبقل مالحظة احملاسبة، وألهم املبادئ احملاسبية

موازاة مع ؤسسة نظام للمعلومات  حماسبة املكونوأخريا تناولنا أهم املفاهيم املرتبطة ب. بشكل أساسي
 .أنظمة املعلومات األخرى داخل املؤسسة

  
، خصصنا هذا الفصل أساسا لدراسة موضوع  "حمددات وضوابط النموذج احملاسيب: " الفصل الثاين  -

 ، انطالقا من مجلة املعايري اليت تضبط املمارسةالتوحيد احملاسيب باعتباره احملدد األساسي حملاسبة املؤسسة
مث تناولنا احملدد الرئيسي الثاين للنموذج احملاسيب . فصاح عن املعلومات احملاسبيةسياسة اإلحتكم احملاسبية و

تبعا  اليت تتفاوت درجة أمهيتها والتكفل باحتياجاا ةواملتمثل يف األطراف املستعملة للمعلومات احملاسبي
، الناجتة يف عالقة املعلومة احملاسبية بصراعات الوكالة مث .الختالفات اليت ميزت األنظمة احملاسبية الوطنيةل

 .األساس عن تضارب مصاحل الفئات املهتمة حبياة وأعمال املؤسسة
  
باإلجابة على هتم هذا الفصل ي،  " املؤسسة والتطبيقات الدولية حملاسبة احملاسيبالتوافق: " الفصل الثالث -

املنظومة  يف املنظومة احملاسبية األجنلوسكسونية أو ء سوايةألنظمة احملاسبية الوطنختالف بني اإشكالية اال
كما . من خالل البحث عن أسباب االختالف بني األنظمة احملاسبية، وأشكال هذا االختالف، القارية

النموذج الدويل دولية يف أعمال التوافق احملاسيب، وعرضا عن اهليئات التناول هذا الفصل، مسامهات 
 .))IASBلس ومستقبل املعايري احملاسبية الدولية للتوحيد احملاسيب، 
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هذا الفصل نا من خالل تناول،  "دراسة التجربة اجلزائرية يف ميدان التوحيد احملاسيب: " الفصل الرابع  -
، باعتباره أداة التوحيد اليت اعتمدا الدولة لضبط وتنظيم املمارسة احملاسبية املخطط احملاسيب الوطينأساسا 

اهليئة املؤهلة إلصدار  باعتباره  الس الوطين للمحاسبةمث تناولنا. 1976منذ سنة  املؤسسات اجلزائريةيف 
 . للمؤسساتإصالح النظام احملاسيب يف اجلزائر واملكلفة كذلك باملعايري احملاسبية

  
  الواقعخصوصياتبعض تقييم الفصل هذا  ، حاولنا من خالل" الدراسة امليدانية: " الفصل اخلامس  -

تضمن هذا الفصل كذلك . باستعمال أدوات خمتلفة يف اجلزائر االقتصادي وما جيري يف حقل احملاسبة
هذه الدراسة اليت ، )العادي واإللكتروين( الستمارة االستبيان عرض وحتليل نتائج الدراسة اإلحصائية

ون من الفئات ذات العالقة نا مع جمتمع الدراسة املتكتطابق وجهات نظرحاولنا من خالهلا قياس مدى 
لضمان جناح التواصل مع و .حول مجلة من القضايا املرتبطة حبقل احملاسبة يف اجلزائرباملمارسة احملاسبية، 

 .ستمرارحث على حتديثه باامر، مت بناء موقع الكتروين، درج البأفراد العينة بشكل مست



  
  
  

 
 
 
 

  :تمهيدي الفصل ال

  املؤسسةحماسبة 
  - حملة تارخيية ومفاهيم أساسية -
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 خمتلفة وغري متجانسة من املعلومات احملاسبية ألطراف خمتلفة، الحتياجات منها واستجابةاسبة إن احمل
اه هذه التغريات وجميبة  حركية جتمثبتة املتالحقة، االقتصادية التوحتطورت عرب الزمن يف تعايش مذهل مع الت

يعترب اخللل يف النظام .  القراراختاذ السليم، وعملية على طلبات جديدة ملعلومات جديدة خدمة ألغراض التسيري
ينتج هذا اخللل يف واملولد هلذه املعلومات مصدرا أساسيا لعدد من املشاكل التشغيلية اليت تواجهها املؤسسات، 

 وباستمرارا وجب ذهل. دم توصيلها يف الوقت املناسباملعلومات املالية اهلامة أو عالنظام عن التواين يف توصيل 
 . ا حتسينها أو تغيريهاباالحتفاظمة املعلومات املالية املنشورة، أثارها ومنفعتها للتقرير بعدها ء مالاختبار

 
املالية املتعلقة و احملاسبية مع، حتليل، معاجلة البيانات وتوصيل املعلوماتجلتعترب احملاسبة نظاما يهدف 

 القرارات اختاذمبؤسسة معينة إىل أطراف خمتلفة هلا فائدة من اإلطالع على هذه املعلومات، وهذا بغرض 
السليمة، سواء تعلقت هذه القرارات بالتسيري الداخلي للمؤسسة، أو تلك اليت تتخذها األطراف اخلارجية 

 املستثمرين لإلطالع  ؛تسيري العقود السابقة اليت تربطهم معهال، وقاعدة من جهة إلقرار تعاقدهم مع املؤسسة
 الدولة  ؛ املقرضني لتتبع تطور قروضهم ؛على مكافئة أمواهلم وشروط التسيري الكفيلة بالرفع من مردوديتها

  .بائيإىل حتديد وعاء التحصيل اجلباإلضافة  اليت حددا واالجتماعية االقتصاديةللوقوف على أثر اإلجراءات 
  

 بوظيفة العد أو احلساب أو احلصر العددي عقود من الزمن مبراحل ثالث، بدأتمرت احملاسبة وخالل 
وظيفة التحليل اليت ظهرت احلاجة إليها يف بداية العصور الوسطى نتيجة التوسع وتنوع مث   ؛يف العصور القدمية
 أن جتيب  من املعلومات اليت كان يفترضظيفة االتصال من خالل طبيعة االحتياجاتومث   ؛أشكال األعمال

. للمحاسبة يف ظل الظروف االقتصادية اليت أصبحت تتميز بكربها وتعقيد عملياا وكثرة املتدخلني فيهاعنها 
  .الدولة من خالل تدخلها يف احلياة االقتصاديةتؤديه إضافة إىل الدور اجلديد الذي أصبحت 

  
البحث يف تاريخ و ،1 اإليضاح التارخييعلى أمهية، وضوع احملاسبة املهتمني مبجيمع الكثري من الباحثني

مراكز هود جبعزز هذا املسعى ت و،2)1990( خاصة يف التسعينيات من هذا القرن ؛ الذي بداء يتضاعف احملاسبة
 رغبة يف ضمان تواصل البحث .3البحث اليت أصبحت تويل ملوضوع البحث يف تاريخ احملاسبة اهتماما متزايدا

باحملاسبة، ليس فقط دف اكتشاف املاضي بتاريخ الباحث يف احملاسبة عليه االهتمام ف .  حقل احملاسبةيف
 .والوقوف على حقائقه، ولكن أيضا لفهم وإدراك احلاضر، وبالتايل اكتساب القدرة على استشراف املستقبل

  .4ف على تاريخ العلومبضرورة التعر )H. constructiviste (عمال مببدأ ربط الفرضية البنائية

                                                 
1 - SACI  D. 1991 : Comptabilité de l'entreprise et système économique, L’expérience Algérienne, OPU Alger,  p 23. 
2 - LEMARCHAND Y. & Autres 2000 : Recherche historique en comptabilité et contrôle, in Encycl. C.C.A., Economica éd., Paris,  p1035. 
3 - http://www.crefige.dauphine.fr/recherche/actualite/pacioli.htm  24/05/2002 
4 - LEMARCHAND Y. &  NIKITIN M. 5/1999 : Vingt ans d’histoire de la comptabilité, in Revue C.C.A., Vuibert éd., p 126. 
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  للمحاسبةتارخيي التطور السياق : املبحث األول
  

   تارخييةحملةاحملاسبة . 1
  

 يف العصور واالجتماعية االقتصادية لذلك التطور يف الظروف استجابةالتطور الذي عرفته احملاسبة كان 
 إىلباإلضافة . قواعد احملاسبة وتطبيقاا املعين بباعتبارهااملختلفة، وما أملته التغريات يف بيئة وحميط املؤسسة، 

وذلك نتيجة احلاجة املستمرة والدائمة . ذلك التطور السريع يف تكنولوجيا املعلومات، والعلوم السلوكية
إلفصاح عن الوضعية املالية ل. حبياة املؤسسةملعلومات حماسبية مالئمة وفعالة، خدمة ملختلف األطراف املهتمة 

   . القرارات وفق معايري التسيري املالئمةاختاذة يف إثراء قاعدة البيانات ألجل للمؤسسة أو املسامه
  
  من العصور القدمية إىل املرحلة ما قبل الثورة الصناعية . 1. 1
  
  يف العصور القدمية .1. 1. 1

ظهور احملاسبة مرادفا للعد الذي استخدمته اجلماعات البشرية قدميا، حبيث الزم مسك السجالت كان 
القتطاع الضرييب، من خالل حصر احملاصيل واألمالك اليت كانت قاعدة حلساب لنظيم وحركة هذه اجملتمعات ت

وتثبت بعض اآلثار بأن وجود احلسابات . 5وبالتايل وضع نظام عادل لتوزيعها على الشعب، هذه االقتطاعات
كان عبارة عن قانون مدين، "ذي ال 6، وبالتحديد مع ظهور قانون محورايب سنة قبل امليالد2000يعود إىل 

 عن عقود الزواج، اهلبة، اكما تضمن هذا املعلم التشريعي، نصوص". قانون جتاري، قانون حبري وقانون جزائي
  .على تسجيل تعامالموكان من مميزات هذا القانون خاصية إجبار األطراف املتعاقدة االقتراض والودائع 

  
 سنة قبل 300تخدمها الفراعنة بعد استحداث الكتابة حوايل كما تشهد اآلثار بالسجالت اليت اس

مكنت من اليت عناصر وهي ال. ، واليت كانت تتضمن حروفا وحسابات واستمارات وبيانات كمية7امليالد
 تلك تهرفما ع على اشاهد) Papyrus de Zénon(وتعد خمطوطة زينو . تشكيل صورة عن احملاسبة يف ذلك الوقت

  .بني احملاصيل الزراعية والتدفقات النقديةمن متييز الفترة 
  
  
  

                                                 
 .5صفحة ، مقدمة يف علم احملاسبة، دار النهضة العربية، بريوت:  1972  حممد أمحد خليل و حممود شوقي عطاء اهللا-  5

6 - NIKITIN Marc & REGENT M. O. 2000 : Introduction à la comptabilité, Armond Colin éd., Paris, p 06. 
7 - DEGOS Jean-guy 1998 : La comptabilité, Dominos Flammarion éd., Paris, p 16. 
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 La comptabilité( مبا كان يعرف آنذاك مبحاسبة املعابد  تطورا كبريا عند اليونانينياحملاسبةكما شهدت 

des temples( ،رسائل التحويل، االقتراض واحلساب وكلمعابد دور البنوك من خالل استعمال الصكوكان ل ،
الفترة ظهور حمكمة احملاسبني، املشكلة من عشرة أعضاء مهمتهم األساسية مراجعة كما عرفت هذه . املايل

  . للدولةاحلسابات العامة
  

 ؛  آنذاكوكان من أهم السجالت. يف عهد الرومان أجرب أرباب األسر على مسك سجالت حسابات
 .خمتلف التعامالتباإلضافة لسجالت أخرى حتفظ فيها تسجيالت . تلك املتعلقة باملدفوعات واملقبوضات

 8أول من أعطت فكرة وصورة دقيقة عن مفهوم الزمن يف األعمال احملاسبيةهي عند الرومان فاملمارسة احملاسبية 
، مث ترحيلها كل شهر  )Ephemeris( و  )Adversaria( يف سجالت خاصة  للعمليات اليوميمن خالل التسجيل

  ).Junon moneta(ملعبد الروماين لألعمال  إىل ا )Monnaie(ويعود أصل كلمة . سجل خاصإىل 
  
  يف العهد اإلسالمي. 2. 1. 1

. من خالل حث القرآن الكرمي املؤمنني على كتابة الدينويف العهد اإلسالمي ظهرت أمهية التسجيل 
  : إذ يقول عز وجل بعد بسم اهللا الرمحن الرحيمولقد نزلت يف هذا الشأن أطول آية يف القرآن الكرمي

  
ا أَيال يِل ودِبالْع كَاِتب كُمنيب بكْتلْيو وهبفَاكْت ىمسٍل مٍن ِإلَى أَجيِبد متنايدوا ِإذَا تنآم ا الَِّذينأَنْ ه كَاِتب أْبي

لَّه ربه وال يبخس ِمنه شيئاً فَِإنْ كَانَ الَِّذي علَيِه يكْتب كَما علَّمه اللَّه فَلْيكْتب ولْيمِلِل الَِّذي علَيِه الْحق ولْيتِق ال
 فَِإنْ لَم اِلكُمِرج ِن ِمنيِهيدوا شِهدشتاسِل ودِبالْع هِليِللْ ومفَلْي وِملَّ هأَنْ ي ِطيعتسال ي ِعيفاً أَوض ِفيهاً أَوس قالْح

رجلٌ وامرأَتاِن ِممن ترضونَ ِمن الشهداِء أَنْ تِضلَّ ِإحداهما فَتذَكِّر ِإحداهما الْأُخرى وال يأْب يكُونا رجلَيِن فَ
طُ ِعنأَقْس ِلِه ذَِلكُمكَِبرياً ِإلَى أَج ِغرياً أَوص وهبكْتوا أَنْ تأَمسال توا وعا داُء ِإذَا مدهِة الشادهِللش مأَقْواللَِّه و د

وأَدنى أَلَّا ترتابوا ِإلَّا أَنْ تكُونَ ِتجارةً حاِضرةَ تِديرونها بينكُم فَلَيس علَيكُم جناح أَلَّا تكْتبوها وأَشِهدوا ِإذَا 
ِإنْ تو ِهيدال شو كَاِتب ارضال يو متعايبتِليمٍء عيِبكُلِّ ش اللَّهو اللَّه كُملِّمعيو قُوا اللَّهاتو ِبكُم وقفُس هلُوا فَِإنفْع (

نته ولْيتِق وِإنْ كُنتم علَى سفٍَر ولَم تِجدوا كَاِتباً فَِرهانٌ مقْبوضةٌ فَِإنْ أَِمن بعضكُم بعضاً فَلْيؤد الَِّذي اؤتِمن أَما(
ِليملُونَ عمعا تِبم اللَّهو هقَلْب آِثم ها فَِإنهمكْتي نمةَ وادهوا الشمكْتال تو هبر 283 - 282 اآلية: البقرة (  اللَّه( .  

  
  
  
  

                                                 
8 - Ibidem,  p 17.  
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الزكاة عمال اللذين يرسلهم جلمع الاحلساب على  يستويف ،كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
كما كان للتوسع الذي عرفته الدولة اإلسالمية دورا كبريا لزيادة  ،9وحياسبهم على املستخرج واملصروف

وزاد االهتمام باحملاسبة . اهتمام اخللفاء املسلمني باحملاسبة، نتيجة ما اقتضته متطلبات تسيري بيت مال املسلمني
ع يف أوعية الزكاة، اليت كانت حتسب على أساسها مع زيادة وتنوع أنشطة املسلمني وما نتج عنه من تنو

ولعل زيادة حدة احلاجة للمحاسبة لضبط تسيري بيت .  املتأتية بالدرجة األوىل من الزكاة،مداخيل بيت املال
 ايوناني ا أن يرسل إليه خبري، باخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بطلب واليه يف الشامدفع هو ما ،املال

وكان من مثرة أعمال سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إنشاء . نظيم حسابات املداخيليساعد على ت
  .لفياواملتمثل يف الزكاة، اجلزية دواوين تسهر على مجع ومتابعة إنفاق املال العام 

  
برعاياها من حيث على الكتاب الذي حيوي جمموعة القوانني اليت تنظم عالقة الدولة  "لفظ الديوان يطلق 

حقوق الدولة على رعاياها، ومقدار ووقت حتصيل هذه قوقهم املالية، وأوقات استحقاقها، وكذلك ح
اعلم أن هذه الوظيفة من  : "  عند كالمه عن ديوان األعمال واجلبايات10،لقد ذكر ابن خلدونو. "احلقوق

 واخلرج، وإحصاء الدخلالوظائف الضرورية للملك، وهي القيام بأعمال اجلبايات وحفظ حقوق الدولة من 
وهي كلها . ، وصرف أعطيام يف إبانتها، والرجوع يف ذلك إىل القواننيالعساكر بأمسائهم، وتقرير أرزاقهم

من احلساب ال يقوم به إال مسطورة يف كتاب شاهد بتفاصيل ذلك يف الدخل واخلرج مبين على جزء كبري 
، الذي يعترب يف الواقع الدستور املايل واإلداري ناملهرة من أهل تلك األعمال، ويسمى ذلك الكتاب بالديوا

أئمة املفكرين يف النواحي املالية وغريها، وأن وأن من يقوم بإعداد هذه الدواوين هم . الذي تسري عليه الدولة
  ."الذي يتوىل تنفيذ هذه القوانني هم مهرة احملاسبني

 
  يف العصور الوسطى. 3. 1. 1

ية حلصر موجودات املزارع اليت كان ميلكها اإلقطاعيون يف إجنلترا نظم حماسب لعصور الوسطىشهدت ا
ومل تكن ، إال أن تلك النظم مل تكن تعرف التوازن الرياضي. وكذلك تسجيل نفقات وإيرادات تلك املزارع

ومع التطور الذي عرفته التجارة واتساع رقعتها، . 11)دائن – مدين(تشترط تسجيل العملية يف جانبني 
دخول األرقام بو . إىل الالتينيةالرياضيات، اجلرب والفلك ك العرب يف جماالت خمتلفةركة ترمجة كتبوانتشار ح

 إجراء سهولةلخاصة  احملاسبة تطورا يف خمتلف مناحيها،أوروبا، بدأت تعرف يف العربية وانتشار استعماهلا 
 باألرقام العربية  ميكن ]66  =33+33 [ةفالعملي. ة باألرقام العربية عوض األرقام بالالتينيية احلسابالعمليات

                                                 
 عن حممد كرد علي؛ اإلدارة اإلسالمية نقال. 48 صفحة  دار الكتاب املصري، القاهرةالتنظيم احملاسيب لألموال العامة يف الدولة اإلسالمية،:  1977 حممود املرسي الشني  - 9

  . احلسبة يف اإلسالم- ابن تيمية-يف عز العرب عن 
  .52- 51 نقال عن حممود املرسي الشني مرجع سابق صفحة -202املقدمة صفحة :  ابن خلدون- 10

11 - DE ROOVER R. 1970 : La comptabilité à travers les âges, Bibliothèque royale ALBERT I° Bruxelles, p IX. 
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حتويلها يكون كما يلي فإن ] XXXIII+XXXIII = LXVI[، ونفس العملية بالالتينية ]176  =88+88[حتويلها 
]LXXXVIII+LXXXVIII=CLXVI .[ وهكذا أصبحت الرياضيات وسهولة احلساب باألرقام العربية أداة

  .ر كبري ومذهل يف احملاسبةمة اليت مكنت من إحداث تطوئاحلساب املال
  

 اعتماد سجل واحد، تسجل فيه العمليات اليت يقوم ا التجار مع كما عرفت احملاسبة يف هذه الفترة
ومع تطور األعمال أكثر وتنوعها وتعقدها ظهرت احلاجة لتقسيم هذا السجل . زبائنهم ومورديهم وبنوكهم

مت ألول مرة التمييز بني عناصر لقد و . التسجيل احملاسيبوتفريعه، مث بدأ اعتماد حساب لكل عنصر من عناصر
. هد لظهور احملاسبة بالقيد الوحيدما م، املشروع الثابتة، وعناصر األعباء اليت يدفعها التاجر أو رجل األعمال

  . يف عنصر ماعلى قيمة الزيادة والنقصاندالني شهدت هذه الفترة استعمال مصطلحي املدين والدائن الكما 
  
ول لتسيري اليت تعترب األ] LUCA Pacioli - 1445/1517 [موسوعة صدرت   عشرع بداية القرن الرابعم
  ؛] Summa de arithmetica geometria proportioni et proportionalita[ اجلرب واهلندسة،  لرياضيات،األعمال

 2500يرجع البعض اكتشافها إىل ( ول مرة مبادئ القيد املزدوج ألاستعرضت  و،1494نشرت يف ايطاليا سنة 
وهو انعكاس . يف حميط كانت تعرف فيه احملاسبة إجبارية تدريسها "PACIOLI"اليت طورها  12  )سنة قبل امليالد

 وابتداء من اية القرن اخلامس .حتمي لتلك الظروف االقتصادية اليت كانت تعرفها ايطاليا كمركز جتارة عاملية
 االهتمام بالتعليم ، نتيجة13 املزدوج انتشارا واسعا يف أوروبا بداية ولندا وأملانياعشر عرفت احملاسبة بالقيد

  .والتكوين
  

، وبالرغم التطور الكبري الذي ها احلايللمحاسبة بشكلل مبثابة شهادة ميالد "PACIOLI"اعتربت حماولة 
ت مفهوم الدورة احملاسبية أي حتديد ه القواعد اجلديدة للتسجيل احملاسيب بالقيد املزدوج، إال أا أمهلتأحدث

لتسجيل احملاسيب بطريقة لألول مرة ثالثة سجالت واستحدث إال أا . مفهوم بداية السنة واية السنة حماسبيا
  :القيد املزدوج وهي

  ؛ طبيعة هذه العملياتلتسجل فيها كل العمليات اليت قام ا التاجر، دون حتليل :  )Mémorial(املذكرة  -
 مدينة أو دائنة حسب احلسابات املرادفة لكل تسجل فيه العمليات حسب طبيعتها:  )Journal(ية اليوم -

  ؛ عنصر من عناصر العمليات، وبترتيب زمين حسب تاريخ حدوثها
ترحل إليه احلسابات اليت مت تسجيلها باليومية، ويتم ترصيدها بطرح الطرف املدين من : دفتر األستاذ  -

  .الرصيدب ألجل استخراج الطرف الدائن لكل حسا

                                                 
12 - VERHILLE  Roland 7-8/2000 : Le mystère de la partie double, in R.F.C. N° 324, Paris,  pp 52-55.  
13 - LEMARCHAND Y. & NIKITIN M. 2000 : Histoire des système comptable, in Encyclopédie de C.C.A., Economica éd., Paris, p 773. 
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  قبيل الثورة الصناعية. 4. 1. 1
 Claude IRSON" إىل أن توصل ،14ذلك احلنييف الظروف االقتصادية يف لتطور  استجابة لتوالت األحباث

أداة جلمع  امليزانية  اعتربت.اليت مت إحالهلا مكان ميزان احلسابات، )Bilan(إىل حتديد مفهوم امليزانية  15"
حلسابية للتجار واملؤسسات فترة بفترة، ألجل توقيف احلسابات السابقة واحليلولة دون التالعب فيها العمليات ا

 .وتغيريها، مث اعتماد تلك احلسابات املوقوفة كقاعدة للتسجيالت اجلديدة
 

الذي  "  .DE LA PORTE M"يعود الفضل يف ظهور احملاسبة بشكلها املعهودة به اليوم للباحث الفرنسي
، وكتابه الذي صدر 1685سنة الصادر  )Le guide des négociants et teneurs de livres(من خالل مؤلفه اع استط
 والذي يعترب نسخة حمسنة لكتابه السابق؛ أن  ) La science des négociants et teneurs de livres (1712سنة 

  .تمييز بني ذمة التاجر وذمة املؤسسةمفهوم األصول واخلصوم يف امليزانية، ومبدأ اليرسي وألول مرة 
  

 الذي يعترب أول من أوصى باستعمال ميزانية  "François BARREME"  حماوالت  من بعدهجاءتكما 
الذي صدر ) Traité de partie double( يف كتابه  )Bilan en l’air(منفصلة عن بقية سجالت التاجر أو املؤسسة 

عمليات احلساب القاعدية   نتيجة الستعراضهنسبة المسه] Barème - اجلدول[يعود أصل كلمة و ، 1721سنة 
  ).Livre des comptes faits(اليت تضمنها كتابه الذي نشر من قبل 

  
  : الثورة الصناعيةأثناء وبعداملرحلة . 2. 1
  
   استنادا ملتطلبات الثورة الصناعية.1. 2. 1

قتصادي، لذلك كان هلا األثر الكبري على تطور الكانت الثورة الصناعية نقطة حتول يف تاريخ التطور ا
سامهت يف بل إذ مل تقتصر نتائج الثورة الصناعية على تسريع وحتديث وترية الصناعة، . 16الفكر احملاسيب

 ة كمياتريورة االقتصاد، وحركية اجملتمعات اليت شهدت بدورها تغريسإحداث تغيريات أساسية على 
 وتوايل 17مهد هلا يف الواقع، ارتفاع املستوى املعريف والعلمي للشعوبهذه التحوالت . ة نوعيتوحتوال

  . وكذلك الثورة اليت شهدا الزراعة، استجابة للتطور الدميغرايف وحتسن طرق ووسائل االتصال. االختراعات
 
 

                                                 
14 - DURAND Romain 2003 : Chronologie comptable commentée (1400 – 1969), Cahier d’étude n° 9101, CREFIGE  « université Paris 

dauphine » Paris. 
15  - DEGOS Jean-guy 1998 : Op. cit. p 23. 
16 - FOURASTIE Jean 1995 : Histoire de la comptabilité, P.U.F. collection, Que Sais Je, 20° éd., Paris, p 18. 
17  - CARSALADE  Yves 1998 : Les grande étapes de l’histoire économique, Ellipses éd., Paris, p 17. 
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ت الطلب الكبري واملتزايد على األموال، اليت نشأ اليت كانت وراء تطور احملاسبة، لعل أهم األسباب
احلاجة إليها لتمويل متطلبات الثورة الصناعية، من حتديث وسائل وأساليب التصنيع، إىل اقتناء املواد واألدوات 

وهو ما دفع يف الواقع أمام ندرة مصادر التمويل، إىل اللجؤ لشركات املسامهة اليت . وآالت التصنيع اجلديدة
  . ظروف الثورة الصناعيةاقتضتهساير التطور الذي ي عدي ملحبيث أن املشروع الصغري  ،تباع أسهمها لألفراد

  
 ببعضهم البعض أي صلة، وليس يف مقدورهم التفرغ إلدارة مال تربطهإن طبيعة هؤالء املمولني اللذين 

 هيئات إدارية مستقلة، تتوىل إدارة انتخاب إىل اضطرهمشؤون الشركة وبالتايل ضمان أمواهلم، هو ما 
ومتابعة أعماله وإعداد قوائمه املالية، اليت " فصل امللكية عن اإلدارة" خصية املعنوية املشروع الذي يتمتع بالش

من الوقوف على وضعية املشروع وحالته يف الفترة املاضية " الغري"متكن أصحاب املشروع والدائنني واجلمهور 
وما دام موقف املسامهني  )....بيع أسهم، شرائها، إقراض( القرارات املتعلقة مبستقبل املشروع اختاذمن أجل 

 هلؤالء نال ميكومبا أنه ) امليزانية،  قائمة، الدخل(يتحدد بالدرجة األوىل على أساس القوائم املالية املنشورة 
 مراجعي حسابات إىلذه املهمة اإلطالع املباشر على دفاتر املؤسسة والتأكد من صحة القوائم املالية، عهد 

  : م املالية املنشورة وهذا لعدة أسباب أمههاللتأكد من مدى صحة القوائ
  

  ؛  إعداد هذه القوائميةكيفوجهلهم بعدم توفر املعرفة الفنية للمسامهني،  -
  خالل سنة كاملة ؛  أصالأعدت لإلطالع على القوائم اليت عدم توفر الزمن الكايف هلؤالء املسامهني -
  ون إطالع مباشر على حماسبة املؤسسة؛وجود هؤالء املسامهني يف مناطق متباعدة جغرافياً حال د -
 إىل احلديثة أدت االختراعاتاملنافسة الكبرية اليت الزمت النظام الرأمسايل بعد الثورة الصناعية وتزايد  -

 إىل اإلفالس، مما أدى باملؤسسات إىل اجتاههسيطرة بعض املؤسسات يف السوق وإفالس البعض اآلخر أو 
  . أسعار أسهمهانشر بيانات مضللة خوفاً من هبوط

  
   استنادا لدور املنظمات املهنية.2. 2. 1

أمام تزايد صعوبة مسؤولية احملاسب جتاه بعض مظاهر الغش والتالعب اليت سادت املمارسة احملاسبية، 
 الكبرية اليت االنتقادات خاصة بعد ،لدفاع على مصاحلهم، وإثبات وجودهملشكل احملاسبون منظمات مهنية 

  ؛ إلعداد القوائم املالية ونشر املعلومات احملاسبيةاعسها عن املسامهة يف إرساء إطارهنة حيال تقتلقتها هذه امل
 األزمة  أصوات عديدة بعدارتفعتلذلك التصدي ملوجة نشر البيانات واملعلومات املالية املضللة، يف وتوانيها 

 مبدية يف ،غري الصحيحةائدة واملعلومات  من املمارسات احملاسبية الساستيائها مبدية 1929سنة االقتصادية ل
  18. ساكناوام حتركاللذين املهنة أصحاب ذات الوقت سخطها على 

                                                 
18 - COLASSE Bernard 2/1995: A quoi Sert La recherche Comptable ?, in R.F.C. N° 264, Paris,  p 70. 
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 شرع يف أمريكا يف ، املتصاعدة يف تلك الفترةاالحتجاجاتنتيجة للظروف السابقة، وإجابة على موجة 
 األخطار اليت حتيط ا، وجدت هذه  من تفطن املهنة احملاسبية إىلوابتداء للتوحيد احملاسيب، منتظمإرساء مسار 

األخرية نفسها يف مواجهة مجلة من املشاكل اجلديدة ويف غالب األحيان مشاكل غري مألوفة ناجتة أساسا عن 
  . واملايلاالقتصاديالتقلبات يف احمليط 

  
جلديدة إال  جتاه هذه املشاكل اايتهكوحروعلى الرغم من أن املهنة احملاسبية أثبتت قدرا على التكيف، 

بل على العكس من ذلك كانت جتد حلوال مؤقتة، ما . أا كانت عاجزة أن جتد هلذه املشاكل حلوال دائمة
، الذي يقوم بإمخاد النار يف املكان الذي 19 دور املهنة احملاسبية مبثابة دور رجل املطافئاعتبارحدا بالكثري إىل 

 هذه افتقادوما زاد من تفاقم حدة هذه املشكلة، هو . ويلتشتعل فيه، عوض التفكري يف حلول على املدى الط
 فقط على خربة، أفكار وأحكام أعضائها، واعتمادهااملهنة إىل خط سري تستند إليه يف معاجلة املشاكل بنجاعة، 

  .اللذين يتغريون ومعهم هذه األفكار واألحكام
  

 جلديدة، تلقى رضا خمتلف األطرافإن العجز الذي ميز املهنة احملاسبية عن إرساء حلول للمشاكل ا
، )Congrès( بقانون من الكنقرس 1933 هو ما دفع املشرع األمريكي سنة ،إلطالع على القوائم املاليةاملهتمة با

سلطة فرض ا كان هلاليت . SEC - Security And Exchanges Commission[20[ جلنة مراقبة السوق املايلإىل إنشاء 
وإلمناء وعيهم الثقايف . الية للشركات، مبا يتماشى واملبادئ احملاسبية املقبولة عموماشكل وحمتوى القوائم امل

والعمل على تشكيل شخصية مستقلة حملاسب املؤسسة، مبعزل عن اإلدارة اليت يعمل احملاسب لديها حبيث ال 
 يف حياته املهنية، مت يستند إىل توصيات اإلدارة بل يستند إىل توصيات مهنته يف حل املشاكل اليت يتعرض هلا

  : تشكيل عدة منظمات مهنية يف أوروبا وأمريكا أمهها
  

  قام هذا اجملمع بإصدار عدة نشرات، تناولت الكثري ) :. ق. م.م( جممع احملاسبني والقانونيني بربيطانيا
  . النشرات اليت تناولت املبادئ احملاسبيةامن املشاكل اليت تواجه احملاسب، وأمه

  
 بعد فشل املهنة احملاسبية يف أداء الدور املنوط ا، واملتمثل يف ) :. أ. م.م( اسبني األمريكينيجممع احمل

 ؛االقتصاديةالتوحيد احملاسيب وإجياد احللول للمشاكل احملاسبية الناجتة عن التطور السريع واملتالحق لألحداث 
دف ضمان حد أدىن من التوحد ) SEC( ايلمراقبة السوق املجلنة وبعد قيام احلكومة األمريكية بإنشاء 

                                                 
19 - NACIRI  Ahmed 10/1986 : Le Cadre Conceptuel Américain et ses conséquences sur le modèle comptable traditionnel, in  R.F.C.  N° 

173, Paris, p 44. 
20 - ZEFF Stephen A. 3/1995 : La normalisation Aux Etats Unis, in R.F.C. N° 265, Paris, p 62. 
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)Uniformité (دور التوحيد الذي بافتقادوشعورا منها . 21أو التماثل، خاصة فيما يتعلق بقواعد املراقبة والتدقيق 
 - CAP[ احملاسبية املبادئه، كان رد فعل املهنة احملاسبية ثالثة سنوات من بعد، بإنشاء هيئة ؤديكانت ت

Committee On Accounting Principles[ . مراقبة السوق املايل قبلت هيئة)SEC ( فيما بعد توكيل)CAP ( للقيام
. كان على هذه اهليئة إجياد حلول سريعة للمشاكل احملاسبية املستعجلةومن جديد بدور التوحيد احملاسيب، 

، حبيث )CAP ( أقرهاكافة التوصيات اليتإىل  هذه األخرية واستندت، نيويورك ةبورصتعاونت هذه اهليئة مع 
  .ه القوائم املالية لشركات مسجلة لديها إال حسب توجيهاتةالبورص رال تنش

  
 استبداهلاعلى تأدية املهمة اليت أوكلت إليها هو ما دفع بالتبعية جممع احملاسبني إىل ) CAP(إن عدم قدرة 

مهمته يف متثلت  يذال، ]APB - Accounting Principles board [ احملاسبيةاملبادئ مبا عرف مبجلس 1959سنة 
 وبالفعل توجت جمهودات هذا اجمللس مبحاولة إرساء إطار .إصدار أراء حول املشاكل اليت يواجهها احملاسبون

املرجع لكل األعمال ، أول حماولة يف هذا اجملالإضافة لكونه تصوري حقيقي للمحاسبة، يعترب هذا التتويج 
  :  تصنيف أهداف احملاسبة إىلرةألول موإذ مت مبوجبه . الالحقة

  . أهداف نوعية-    ؛  أهداف عامة-     ؛  أهداف خاصة-
  

 من االحتياجاتولعل ما أنقص من فعالية هذا العمل، هو عدم قدرة أعضاء اجمللس، على حتديد وبدقة 
 سنة استبدالهإذ مت  هذا اجمللس يف عمله، استمراروهو ما حال دون .  مستعملي القوائم املاليةملختلفاملعلومات 

 الذي يعود إليه الفضل  ] FASB - Financial Accounting Standard Board [ مبجلس معايري احملاسبة املالية1973
  ).Cadre conceptuel de la comptabilité(يف إرساء أول إطار تصوري للمحاسبة 

  

  بةحملاسا يف النظري بحثال ميدان يف املبذولة اجلهود خالل من .3 .1
  

 أثبتت ، جمرد تقنية جامدة وغري حركيةاعترباإن احملاسبة، وعلى العكس من بعض األفكار السائدة اليت 
 اجلديدة االحتياجات مع باستمرارمتكيفة . االقتصاديكيتها يف تعايش  مدهش مع التطور حرتطورها و

هذا التكيف املستمر يستند حتما إىل  ودون شك فإن هذا التطور و.للمعلومات، اليت على احملاسبة اإلفادة ا
ت بتنظري أحبيث تغريت عرب مراحل عديدة بد. رغبة، مت مبوجبها إضفاء هذه امليزة التطورية اليت صبغت احملاسبة

  .املمارسة احملاسبية السائدة ووصلت إىل حد هندسة األنظمة احملاسبية ومراقبتها وتصحيحها
  

                                                 
21 - NACIRI Ahmed  11/1986 : Le Cadre Conceptuel Américain Et Ses Conséquences Sur Le Modèle Comptable Traditionnel, in R. F. C. 

N°  173, Paris, p 52. 
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لوجي، والطلب على املعلومات احملاسبية الذي أصبح يتضاعف من نتيجة للتأثري املزدوج للتطور التكنو
 عرفت التطبيقات احملاسبية تغيريات جذرية ني يف نوعية املعلومات احملاسبية،حيث احلجم، أو متطلبات التحس
للمؤسسات اليت تتطلب دمج احملاسبة كنظام مقتضيات التسيري احلديث و ،أملتها طبيعة املعاجلة األوتوماتيكية

باإلضافة إىل أهم من ذلك بروز رغبة ملحة لدى مسريي . ضمن أنظمة املعلومات األخرى للمؤسسة
وعليه ميكن . املؤسسات يف إنتاج واستغالل املعلومات احملاسبية بالشكل الذي حيقق األداء اجلديد للمؤسسات

  : 22للبحث يف احملاسبة أن خيضع للتصنيف الثالثي التايل
  

  الذي يهدف إىل تطوير املعارف ؛:  اسيالبحث احملاسيب األس -
  يهدف إىل دراسة املشاكل احملاسبية امللموسة وهندسة األنظمة احملاسبية ؛:  البحث احملاسيب التطبيقي -
  .مهمته أساسا يف تطبيق ومراقبة األنظمة اجلديدةتتمثل و:  البحث التطويري -

  
  اسبةتفاعل الوظائف األساسية للبحث يف احمل - )I.01(الشكل رقم 

  

  
  

Source : COLASSE Bernard  (2/1995 - p 69).  
  
  وضيح وتنظري التطبيقات احملاسبيةت. 1. 3. 1

 بعض الباحثني يف ميدان احملاسبة، وتعود احترفهصاحب هذه الوظيفة يف األساس نشاط التعليم الذي 
 ممارسا ال يعتربالذي ) Luca PACIOLI (بالضبط معأصول هذه الوظيفة إىل منتصف القرن اخلامس عشر، و

وهي الفرصة اليت . ابفينيسي أثناء وجوده اإليطالينيللمهنة احملاسبية بل كان أستاذا تكفل بتكوين أطفال التجار 
، وذا يكون سينييالفينمن اإلطالع على املمارسات احملاسبية السائدة عند التجار  "PACIOLI" متكن من خالهلا

 األخري قد متكن من اجلمع بني الدراسة لألحداث السابقة والتشخيص أو املالحظة التشخيصية اليت مكنته هذا
  .من تنظري تلك املمارسات احملاسبية

                                                 
22 - COLASSE Bernard  2/1995 : Op. Cit. p 68. 
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 اللذين ،اسبني أصحاب املهنةاحمل التطور يف احملاسبة، وكان بداية من القرن العشرين من قبل استمر
 احملاسبية اليت املبادئ جهودهم بدراسة واستمرت. إجياد حلول هلاواجهوا مشاكل، كانوا حياولون جاهدين 
 واستمر. ا أدى إىل تصنيفها وحماولة إزالة اللبس والغموض عنهاممشاب تطبيقها بعض الغموض والتضارب، 

مل تتوقف هذه الوظيفة عند الشكل السابق فقط أي . العمل على هذا النحو أيامنا هذه مع أعمال التوحيد
، دارت جهود )théorisation Priori(، بل تعدا إىل التنظري البعدي )théorisation à posteriori (االستداليل التنظري

 املعلومات باحتياج على جمموعة من الفرضيات متعلقة باالعتمادإجناز نظريات حماسبية " هذه احملاولة أساسا يف 
  .23"عنياحملاسبية اليت ينبغي على املؤسسة تلبيتها يف حميط م

  
 من هذا التوجه اجلديد الذي عرفه جمال البحث يف احملاسبة، متكن الباحثون يف احملاسبة من تأكيد انطالقا
 استند يف أعمال تنظري بعدية مكنت من إرساء نظريات معيارية وانطلقوا.  عن املمارسة احملاسبيةاستقالليتهم

  .24 إال نظرية بعدية للمحاسبةال يعتربي يف تصميم اإلطار التصوري للمحاسبة، الذ) FASB(ليها إ
  
  هندسة األنظمة احملاسبية. 2. 3. 1

لإلجابة على احملاسبية واملالية ، لبناء وتطوير نظام ملعاجلة املعلومات دف هندسة األنظمة احملاسبية
نولوجية  وذلك بالنظر خلصوصيتها االقتصادية، التك،احتياجات املؤسسة من املعلومات الضرورية لتسيريها

، وطرق خاصة بأنظمة املعلومات )لتحقيق النوعية احملاسبية(والتنظيمية، وذلك استنادا لطرق حماسبية خاصة 
تشمل هذه الوظيفة، كل أعمال جتديد األنظمة احملاسبية، أو تصميم أنظمة جديدة ، 25)لتحقيق النمذجة(

. حملاسبية أو تكييفها وفق املضامني اجلديدة اجلديدة من املعلومات ااالحتياجاتتستهدف تكييف احملاسبة مع 
ليت  أو إفادة احملاسبة بالتغريات ا،وقد تأخذ هذه الوظيفة أشكاال خمتلفة، كتوسيع جمال مالحظة وتطبيق احملاسبة

  .احلديثة تكالتكنولوجياتقع يف امليادين األخرى 
  

 تكييف احملاسبة مع استهدفتليت من بني األعمال اليت ميكن تصنيفها ضمن هذه الوظيفة، أي األعمال ا
 املبادئ واملضامني اجلديدة، كل األعمال املرافقة حملاسبة التضخم اليت جاءت نتيجة لعدم متاشي االحتياجات

 اليت دارت يف موضوع وكذلك البحوث. 26 املتعلقة بالقياساملبادئ، خصوصا االقتصاديةاحملاسبية مع التغريات 
 حماسبة التسيري التقليدية إىل الشروط اجلديدة لتشغيل املؤسسة، استجابة من عدم تانطلقالنشاط اليت ب احملاسبة

  .واملنافسة احلادة بني املؤسسات

                                                 
23 - Ibidem, page 71. 
24 - COLASSE Bernard 1991: Où il est Question d’Un Cadre Conceptuel Français, in Revue De Droit Comptable, N° 91-3, Paris , p  07. 
25 - GARNIER Claude 2000 : Système d’information et comptabilité, in Encyclopédie de C.C.A., Economica éd., Paris, p 1129. 
26 - BOUSSARD Daniel 1983 : Comptabilité et Inflation, Masson éd., Paris, p 05. 
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كما أن أعمال هندسة األنظمة احملاسبية وسعت من جمال مالحظة احملاسبة، ليصبح احلديث عن حماسبة 
أو أعمال إفادة . ، حماسبة احمليطاالجتماعيةحملاسبة ، االتدفقات، حماسبة القيم املعنويةاملوارد البشرية، حماسبة 

.  متعددة وخمتلفةالحتياجات استجابة وهذا G. H. SORTER(27( احملاسبة بالتطورات التكنولوجية اليت قام ا
 وجد إسقاطات هاالواقع ، إال أن بعضيف عرف تطبيقات صحيحة توعلى الرغم من أن بعض هذه احملاسبات مل 

  .ة مثل حماسبة التدفقات، حتت شكل جداول التمويل وجداول التدفقاتوتطبيقات سريع
  
  تطوير املعارف. 3. 3. 1

، أو االستداليل سواء تنظري التطبيقات أي التنظري استهدفت كل األعمال اليت تشمل هذه الوظيفة
مال هندسة األنظمة  لفرضيات أي التنظري القبلي، باإلضافة إىل أعاستناداالوصول إىل نظريات ألحداث مل تقع 

   .كل من له عالقة باحملاسبة ومن يستهدفها بالبحث والتطبيقمساعدة ودف هذه األعمال إىل . احملاسبية
  

إن حماسبة املؤسسة وخدمة منها لفئات خمتلفة مهتمة حبياة وأعمال املؤسسة، استطاعت اإلجابة على 
 األصل، مثل املسامهني، املستثمرين باإلضافة االحتياجات من املعلومات هلذه الفئات غري املتجانسة يف
الدولة ملراقبة التحصيل اجلبائي، كما جنحت يف والحتياجات مسريي املؤسسات خدمة لعملية اختاذ القرار، 

املهتمني باملؤسسات املشاركة يف النشاط إمداد قواعد بيانات كل من الباحثني، االقتصاديني واملخططني 
 يظهر جليا أن احملاسبة حاضرة يف كل اجملتمعات، إال أنه ليس ،ستقراء بسيط للواقعومن خالل ا. االقتصادي

إذ تويل كل دولة اهتماما خاصا للمحاسبة وتسند هلا أهداف . هناك نظام حماسيب صاحل لكل األزمنة واألمكنة
   28.يةوعليه فاحملاسبة ليست جمرد أداة بقدر ماهي ظاهرة اجتماع. خاصة مرتبطة باعتبارات آنية

  
 خاصة يف ظل تطور ،كما يدخل ضمن دائرة تطوير املعارف، وظيفة التكوين والتعليم احملاسيب

تكنولوجيا املعلومات واالتصال، اليت يقتضي على احملاسبة يف ظلها بناء تكنولوجيات التكوين اخلاصة ا 
 وبالتايل التأثري على مستقبل 29.وإقحامها يف التعليم احملاسيب لتأهيل معدي ومستخدمي احملاسبة املستقبليني

  .لمحاسبةأساسيان لكإهتمامان وظيفيت القياس واالتصال يف االجتاه االجيايب الذي خيدم  احملاسبية املمارسة
< <

< <

 

                                                 
27 - MELYON Gérard 3/1988 : l’Atome Comptable, une nouvelle voie pour l’école française, in R.F.C. N° 188, Paris, p 60. 
28 - CAUSSE Geneviève 2000 : Développement et comptabilité, in Encyclopédie de C.C.A., Economica éd., Paris, p 597. 
29 -  DESCARGUES R. 2000 : Technologies nouvelles et formation comptable, in Encyclopédie de C.C.A., Economica éd., Paris, p 1176. 
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  يف الطبيعة العلمية للمحاسبة. 2
  

 اعتبارض فنا خيدم إجراءات التطبيق العملي، ويرفأن هذه األخرية احملاسبة يف ميدان بعض الباحثني يعترب 
 البحث النظري يف فلسفة احملاسبة، مضيعة أن اعتربوا كالذل. احملاسبة علماً له جماله، أهدافه، فروضه ومفاهيمه

ال ، قانونية وإدارية اقتصادية على تطوير احملاسبة، نظراً ألن تطوير احملاسبة يتم بفعل عوامل دوال يساعللوقت، 
 أن احملاسبة علم، ويرى بعض الباحثني يف نفس املوضوع أنه ال بعضالى وير.  احملاسبة إال أن تليب حاجتهاكمتل

ميكن الفصل بني العلم والفن، وأن كل علم قد ولد من فن مقابل له، وإلثبات الطبيعة العلمية للمحاسبة البد 
تسبها حيث أن املعرفة تتصف بصفات تك. عتبارمها معنيني بفلسفة العلوما املنطق واملعرفة بإىلمن الرجوع 

  . العلمإىلحسب مراحل نضجها وتطورها من الفن 
  

، ا احملاسبة علماعتبار متوإذا . وقت بعيدسبة فناً أو علماً، مفتوح منذ إن النقاش حول ما إذا كانت احملا
 والكائن املدروس أو املالحظ من طرف ، علوم املالحظة اليت تدرس الكائن احلي واألشياءإىلفإا حتماً تنتمي 

نستطيع القول بأن احملاسبة هي . Entité viable(30( وحدة حية أو كائن حي باعتبارهااسبة هو املؤسسة احمل
واليت . طريقة جلمع، تفسري ومعاجلة معلومات متعلقة بتدفقات حقيقية ومالية، ختضع للقياس النقدي"

يعية أو مادية هلا أثر ، تشراقتصاديةناشئة أساساً عن أحداث و  ؛اقتصاديةتدخل، خترج وتبقى يف وحدة 
  : اإليضاحبنتناول بنود هذا التعريف . 31 "االقتصاديةعلى األموال املستعملة داخل هذه الوحدة 

  
.  حقائق معنيةإىلاليت يتبعها العقل للوصول ) Démarches( باملعىن الشامل جمموعة من اإلجراءات :طريقة  -

  ؛ ئ اليت يستند إليها يف التعليم أو التوصيلجمموعة من القواعد أو املباد: أو مبعىن أكثر ضيقاً
   ؛ستمراريته وجود نظام رقابة متكامل ا تنظيم حي يعمل ككل متكامل يضمن بقاؤه و :اقتصاديةوحدة  -
 إن خاصية التفسري اليت تتميز ا احملاسبة تعترب أساسية، إذ على عكس التعاريف التقليدية فإن :التفسري -

إذ ترفق كلما تطلب فهم املعطيات، بيانات تفصيلية مع املالحق، .  ليست كميةخاصية التفسري يف احملاسبة
 ؛ وتتعلق هذه البيانات عادة بطرق التقييم والقياس

أو بني " تدفق خارجي " اقتصادينيبني عونني " Observé" هي عبارة عن حركة قيم مالحظة :تدفقات  -
 Erigéne de"وميكن إدراج التعريف الذي صاغه ". تدفق داخلي"  نفسه االقتصاديوحدات النشاط للعون 

fages"32 ،"  عد الوحدات اليت تتحركإىلاحملاسبة هي العلم الذي يهدف .  

                                                 
30 - APOTHELOZ Bernard 1989 : Pertinence et fiabilité de l'information comptable, Mita éd., Lausanne, p15 
31 - Ibidem p 16. 
32 - Idem . 
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لمياً، يشكل قاعدة  مرحلة النضج، وتشكيلها نظام معريف مستقل يقدم تفسرياً عإىل احملاسبة بلوغإن 
، جعل من الضروري أن يستند النظام التفسريي ديةاالقتصا و يعطي للمعلومات احملاسبية قيمتها ،أساسية للتنبؤ

 مبادئ تفيد إجراءات اشتقاق جمموعة من الفروض واملفاهيم املستقلة حبيث ميكن إىلالذي تقدمه احملاسبة 
 جتاه اإلدارة، خاضعاً فقط للفروض واملبادئ احملاسبية اليت متلي استقالليتهالتطبيق العملي وتضمن للمحاسب 

 عرب جمموعة من اخلصائص اليت استقالليتها الوصول إىل ضمان استطاعتلذلك فإن احملاسبة . يناًعليه سلوكاً مع
  .أضفت عليها الطبيعة العلمية

  
  اسبة واحملةاستقالليإشكالية حياد و . 1. 2
  

 حول قدرة احملاسبة على ضمان ،يف إعادة بعث النقاشالفضل  1929كان لألزمة االقتصادية العاملية لسنة 
 احملاسبة أن تضمن استطاعت ،مة وذات املصداقيةئاج ونشر وتوصيل املعلومات احملاسبية الصحيحة واملالإنت

 داخل املؤسسة، وهذا دف الرفع من استثمرواتسيري العالقات التعاقدية بني خمتلف األعوان الذين 
 على طبيعة وءحتاول تسليط الضاألثر البالغ يف بروز أفكار ونظريات األمر ا ذوبالتايل كان هل 33.مردوديتها

  .حياة املؤسسة بني كل من املتدخلني يف أعماهلا ومن يهمهم نشاطهاالعالقات التعاقدية اليت تنشأ يف 
  

، استنادا Gouvernement de l’entreprise(34(يادة املؤسسة  نظرية الوكالة وفكرة قومن أبرز هذه األعمال
 تعلق األمر باالنفصال التام بني وظائف امللكية والقرار، وتفرد ؛ خاصة إذا)  مسريين–مسامهني (للعالقة 
وجتهيز املعلومات احملاسبية مبا خيدم أهدافهم اليت قد  من خالل إعداد ريين واحتكارهم سياسة صنع القراراملس

  .تتعارض مع أهداف املالكني ومصاحلهم وبالتايل سالمة أمواهلم

 
  آنية نظرية احملاسبة. 2. 2
  

 جممع احملاسبني األمريكيني أمهية وضع نظرية كدرا إىل إ تارخييا،هتمام مبوضوع نظريات احملاسبةيعود اال
 3و1للمحاسبة تعتمد على دراسة فلسفية، وكانت هذه احملاولة اليت قام ا اجملمع من ضمن نشرة البحوث رقم 

 اجملمع أصدر. حتتاج إىل برهانمستهدفة وضع مصادرات وهي فروض منطقية غري قابلة للتجريب، وبديهية ال 
 معتمدا االستنباطي هذا الكتيب املنهج واتبع كتيبا عن مبادئ احملاسبة من خالل شركات املسامهة 1936سنة 

 . حتت عنوان نظرية احملاسبة1922املنشور عام ) Paton (على كتاب

                                                 
33 - SAADA Toufik 3/1996 : Impact des normes comptable sur les décisions financière de l'entreprise,  revue E. & C.  N° 194, Paris , p 10. 
34 - CHARREAUX Gérard 2000 : Gouvernement d’entreprise et comptabilité, in Encyclopédie de C.C.A., Economica éd., Paris, p 744. 
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ويعود استعماله أساسا . اسبيةمصطلح نظرية جديدا يف أدبيات احملاسبة، مقارنة بقدم املمارسة احمليعترب 
احملاسبة، كانت حتدوهم الرغبة يف إحلاق املمارسة  ميدان لظهور أفكار معرفية مت بناءها من قبل باحثني يف

 وقدرا على  ؛احملاسبية بإطار نظري علمي قادر على توجيهها بالشكل الذي يضمن للمحاسبة استقالليتها
جتماعية يف حميط املؤسسة، وضمان جناحها يف اإلجابة على خمتلف  اال–مسايرة كل التحوالت االقتصادية 

 توالت األحباث منذ ذلك احلني ونتج .ة املؤسسةاملهتمني حبياقبل االحتياجات من املعلومات املعرب عنها من 
عنها عدة نظريات، خدمت يف جمملها احملاسبة كموضوع قابل للبحث والتطوير، فكانت أحيانا نظريات 

 pour -ألجل احملاسبة (؛ وأحيانا نظريات معيارية خدمة للمحاسبة ) De la comptabilité –للمحاسبة (وصفية 

la comptabilité (؛ وأحيانا أخرى نظريات تفسريية)  على احملاسبة– Sur la comptabilité(. وعليه ميكن تصنيف 
   . والتفسريية، هي الوصفية ؛ املعيارية35إىل ثالث جمموعات كربى احملاسبة نظريات
  
  )Descriptives(النظريات الوصفية . 1. 2. 2

اسبية، ورفع كل لبس أو وصف املمارسة احملاسبية من خالل شرح املبادئ احمل ىلإدف هذه النظريات 
 وتعترب نتاج البحث ذا الطابع البيداغوجي، الذي له تأثري اجيايب على املمارسة احملاسبية من خالل غموض عنها،

  .املمارسني اجلدد من أصحاب املهنة احملاسبية بالتصور الذي يساعدهم يف أداء مهامهم على أحسن وجهإمداد 
  
  )Normatives(النظريات املعيارية . 2. 2. 2

.  للممارسة احملاسبية، وخدمة لوظيفة التنظيم والتأطري والتوضيحوهي النظريات اليت جاءت لتصبح دليال
  .سة احملاسبية، وجتد هذه النظريات امتدادا هلا يف األطر التصورية للمحاسبةانطالقا من وضعية نقد للممار

  
  )Explicatives(النظريات التفسريية . 3. 2. 2

اعتبارها موضوع حبث أو ب أو التطبيقات احملاسبية، تتم هذه النظريات بتفسري أو حتليل السلوكيا
، )La théorie positive de la comptabilité(جبة للمحاسبة وتصنف ضمن النظريات التفسريية، النظرية املو. تنظري

اليت ترسي بناءا على املمارسة احملاسبية جمموعة من القواعد السلوكية اليت مت تأكيدها عمليا، مكونة بذلك 
وكنتيجة لذلك مت حتديد مجلة من الفروض حول   36.نظرية عامة إلعداد القوائم املالية من طرف املؤسسة

  :الختيارات احملاسبية منها حمددات ا
  
  

                                                 
35 - COLASSE Bernard 2000 : Théories comptables, in Encyclopédie de C.C.A., Economica éd., Paris, p 1233. 
36 - CASTA  Jean-françois 2000 : Théorie positive de la comptabilité, in Encyclopédie de C.C.A., Economica éd., Paris, p 1233. 
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  األخذ بعني االعتبار العوامل املالزمة لالختيارات احملاسبية اخلاصة ؛ -
 ؛ إبراز التحفيزات املتعلقة بالسياسات احملاسبية اليت يقودها املسريون -
 ؛ تقدير الطرق احملاسبية اليت رسا عليها املسريون استنادا خلصائص املؤسسة -
  . املعايري احملاسبيةدداعتفسري وشرح مسار إ -

  
 احملاسبة أن تكون موضوعا للدراسات بذاا وجماال للبحث مبا يضمن إرساء استطاعتمن هذا املنظور 
لتوحيد احملاسيب، يف إطار إرساء األطر اتوج هذا العمل جبهود كبرية من طرف هيئات . إطار نظري يوجهها

  :  أمههايوفيما يلالتصورية للمحاسبة، 
  

- FASB : بإصدار ست توصيات يف الفترة املمتدة بني  1973سنة تأسيسه مباشرة بعد اجمللس  اهذء ابد
   ؛ 37دف إىل حتديد إطار تصوري إلعداد وتقدمي احلسابات1985 - 1978

- IASC  : مشروع معايري بعنوان اإلطار التصوري إلعداد وتقدمي القوائم املالية حبيث هذه اهليئة تبنت حيث
  ؛ 198938صادقة عليه سنة  واملمناقشتهمتت 

- ONCC  : ؛ بنشر اإلطار النظري للمحاسبة الذي يعترب القسم األول من دليل املعايري 1987قام سنة  
- FARC  : ؛ إصدار إطار تصوري للمحاسبةانتظار بنشر أربع مشاريع توصيات يف 1987قامت سنة  
- CSOEC  :طار تصوري للمحاسبة يعترب سنتني من عمل خمتصني وخرباء حماسبني مبشروع إت جهود توج

    ؛199639 جويلية 31احملاولة األوىل خارج العامل األجنلوفوين، طرح للمناقشة واإلثراء يف 

- UE- CRC : على قانون جديد يقضي بإلزام الشركات األوروبية اليت تلجأ  7/6/2002بتاريخ  صادقت
ابتداء من السنة املالية  )IASB(لمجلس ل] IAS / IFRS[الدخار باعتماد املعايري احملاسبية الدولية علنا ل
    ؛200540

-  ONU–ISAR   : من خالل فريق العمل الذي يعمل حتت إشراف األمم املتحدة، الساعي إىل حتديد
إىل ضرورة اعتماد خمطط حماسيب مبسط يستند للمعايري  هوأفضى تقرير. احتياجات احملاسبة يف الدول النامية

 41. مع طبيعة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول الناميةيتالءمواحملاسبية الدولية 
  
  
  

                                                 
37  - BERNHEIM Yves 5/1997 : Normaliser – interpréter -harmoniser, Où va t’on, in R.F.C. N° 289, Paris, p 26. 
38 - GELARD Gilbert 7-8/1994 : La normalisation comptable internationale de l’IASC, in R.F.C. N° 258, Paris, p 22. 
39 - CAILLIAU J. C. 5/1996 : Cadre conceptuel de la comptabilité, in R.F.C. N° 278, p 18. 
40 - GELARD Gilbert 10/2002 : L’IASB 18 mois après, in R.F.C. N° 348, Paris, pp 31- 34. 
41 - WALTON Peter 1/2001 : Plan comptable ? Yes, please, in R.F.C. N° 329, Paris, pp 30 – 31. 
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  اإلطار النظري. 3. 2
  

 استقاللبعض املبادئ مثل مبدأ رساء  احملاسبون من خالل ممارستهم للمحاسبة عرب زمن طويل إاستطاع
 على واصطلح للربهنة  غري قابلة(postulats) هذه املبادئ مصادرات واعتربوااخل  ...الدورات، التكلفة التارخيية 

باملبادئ احملاسبية املقبولة عموماً حبيث لقيت مكاا داخل اإلطار النظري باإلضافة إىل تربير (هذه املبادئ 
  . اإلخالل مببدأ اإلفصاح يف القوائم املاليةمال يت شرطية أن ، أو إن لزم األمر إحالهلاالحترامهامنطقي 
  

لنظرية احملاسبية أن يكون موجها حنو التطبيق العملي، حيث ينبغي أن يتنظر اليوم من التفكري يف ميدان ا
 مهامهم أداء أدوات تسيري وحتليل جديدة تساعد احملاسبني على اعتماد وتعمل دائما على أساساتكون نافعة 

 أن أي إطار اعترب الذي (ONCC)من هذا املنطلق كانت إسهامات . على أحسن وجه وفق متطلبات احمليط
هذا اإلطار ضمان نفعية أجل من و، 42للمحاسبة ينبغي أن يكون بالتعريف وثيقة بطبيعة بيداغوجيةنظري 

  .بات خمتلف األطراف املستعملةمترابطا، موحدا ومرتكزا على رغ) à jour(حداث ينبغي أن يكون مسايراً لأل
  

س سنوات من  مراجعة دورية لإلطار النظري للمحاسبة كل مخ(Pâton)  اعتمدقما سبأجل كل من 
تغيريه كليا، فإذا كانت العلوم الطبيعية تتطور ب بعض العناصر أو لأو تعديأجل التأكيد على حمتوى هذا اإلطار، 

 .بالتحسني املستمر ألدوات التحقيق والتحليل فإن املالحظة التارخيية تبني تطورا من هذا النوع عرفته احملاسبة
 أدواته بكفاءة، ألن جتديد األدوات يف باستعماليف األحداث وذلك  التوغل واستطاعالعلم بسرعة تطور لقد 

 ألن األزمة هي اليت تقودنا إىل جتديد ، به للمتغريات اليت تفرضهاالحتفاظالعلم أو يف الصناعة خيار ينبغي 
اسبة وتشهد احملاسبة منذ عدة سنوات ضغط احمليط، فعامل األعمال واملالية الدولية فرضت على احمل. األدوات

 للطلب املتزايد استجابة ،تسيري عمليات صعبة ومعقدة، وهو ما أجربها على جتديد أو على األقل تكييف أدواا
  .ومعدة يف الوقت املناسب) fiable ( وذات مصداقية)pertinente (على معلومات حماسبية مالئمة

  
إىل عامل وفضاء افتراضي يتمثل يف  حقيقيا فحسب، بل ميتدان فضاءا نومبا أن املؤسسة ونشاطها ال ميثال

وهي يف الواقع كلها عوامل .  واإلنترنيتاإللكترونيكاألسواق النظرية، األسواق املالية ومنتجاا املشتقة، 
أملت ضرورة وجود إطار جديد تنصهر فيه عدة أنواع من احملاسبات ومنها على اخلصوص، احملاسبة املصفوفية 

 إىل إحالل احملاسبة بالقيد يال ترم حملاسبة بقيد ثالثي، اقتراحاتوكذلك   ،)Hypertextuelle(و احملاسبة التشعبية 
  .43املزدوج لكن على العكس ترمي إىل تطويرها

                                                 
42 - APOTHELOZ Bernard 1989 : Op. cit. P 24. 
43 - AUGUSTIN Gérald 4/1985 : De la théorie événementielle aux comptabilité multidimensionnelle, in R.F.C.  N° 156, Paris, p 11. 
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   :املعرفة احملاسبيةواإلطار املعريف . 4. 2
  

ذه اليت تستلزم إطارا ينظر ويقوم ه ،التعريف الوارد يف بداية الفصل إىل املسؤولية احملاسبيةيتعرض 
معريف ألنه يعرب عن امللكية املشتركة جملموعة . املسؤولية ويضبط املعايري اليت يستند إليها عند أداء هذه الوظيفة

 ما يعرف  وبإسقاط ؛  أما اإلطار فهو عبارة عن جمموعة من العناصر املرتبة(Discipline)من املختصني ملعرفة 
أما الثانية  موعة من املختصني قامسهم املشترك هو املعرفةبأن األول ميثل جميتضح  عن احملاسبني واحملاسبة

لذلك نستطيع القول بأن احملاسبة تقوم على إطار معريف مستقل يقوم على  .فهي إطار لعناصر مرتبة) احملاسبة(
ية تعرب عن ممبادئ عل  عليها من طرف أصحاب املهنة فهيمبادئ معترف ا من طرف احملاسبني، ومتفق

  . مبادئ عملية تعرب عن النواحي التطبيقية هلذا الفكر و.اسيب السائدالفكر احمل
  

 يف مذكرة عن الطبيعة العلمية . هل نستطيع القول بأن احملاسبة علم؟،بعد تعرضنا ملا سبقوعليه و
نستطيع التأكيد دون أدىن شك بأن الثمار األوىل لطبيعة احملاسبة   "Bernard OLIVERO" للمحاسبة يقول 

، مبثابة عترب احملاوالت الرامية إىل إرساء نظرية للمحاسبةت. ية موجودة لكن املقاربة العلمية مازالت بعيدةالعلم
املرحلة األخرية للعلم وكنتيجة نستطيع القول بأن اجملهودات املبذولة لتحديد األطر التصورية تندرج يف هذا 

 حنو ها قبل املنظرين يف ميدان احملاسبة ترمي إىل جر كبرية منا هناك جهودنأكما جتدر اإلشارة إىل . 44االجتاه
  .سبة باإلضافة إىل الطابع النظامي يف نظرهم احلل إلضفاء طابع خنبوي على احملاألنهالعلم 

  
 يف بعض األحيان إىل اجتاههااحملاسبة إىل العلوم الدقيقة، على الرغم من  يال تنتمبالنظر إىل طريقتها، 

 كذلك إىل العلوم التجريبية، ألن هدف دراستها الوحدة يوال تنتم. حصائية والرياضية باألدوات اإلاالستعانة
بل تنتمي إىل علوم املالحظة اليت تدرس الكائنات احلية واألجسام داخل . وهي غري صاحلة للتجربة االقتصادية

أما بالنظر  .االقتصاد داخل  النشطةاالقتصاديةالطبيعة، وذا نستطيع القول بان احملاسبة تم بدراسة الوحدات 
 45فإن احملاسبةلذلك . االجتماعية فإن احملاسبة تنتمي إىل العلوم اإلنسانية وباخلصوص إىل العلوم ،إىل موضوعها

فهي تم بالتحويالت اليت هلا  اجتماعيةتعاجل التحويالت اجلارية بني وحدات خمتلفة تعترب حتما جمموعات " 
  . "ة املعنيني ذه األنشطلألشخاص تصدر تقارير نافعة ، ويف األخرياجتماعيةآثار 

  
  
  

                                                 
44 - OLIVIRO Bernard 5/1985 : Réflexion sur un système d’information comptable, Cahier de L’IAE de Nice, p 10. 
45 - BELKAOUI  A. 1981 : Théorie comptable, Presse de L’université de QUEBEC, Sillery, p 30. 
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ص مما تقدم بأن احملاسبة عبارة لإن النقاش حول ما إذا كانت احملاسبة علماً بذاا مازال مفتوحا لكننا خن
العلوم  -علوم املالحظة، لوأن هذه املعرفة تنتمي ) discipline(عن جمموعة من املعارف املنهجية أي معرفة 

 جلمع، )discipline(طريقة علمية  : ل نستطيع القول بأن احملاسبة هي وبالرجوع إىل التعريف األو- جتماعيةاال
معاجلة وتفسري املعلومات املتعلقة بالتدفقات احلقيقية واملالية القابلة للقياس واليت خترج تدخل وتبقى يف وحدة 

 عن القوائم املالية لتلبية حاجة اا، مث تصدر تقارير، وفق طرق معينة وحسب مبادئ وفروض متفق عليهاقتصادية
كانت ضرورية   خالل تارخيها من إنتاج معارف نظرية احملاسبةوعليه، استطاعت .46ء هذه القوائماخمتلف قر
يوم هلذه التقنية املعلومات عنها، فالتقنية والعلم تكاتفا تعاضدا ألجل ظهور واستطاعت أن تقدم ال. الستمرارها
  .Techno science Comptable [ 47 - علم احملاسبة  /تقنية  [لود جديد منتج مو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .23صفحة ،  بريوت،الدار اجلامعية للطباعة والنشر، مقدمة يف أصول احملاسبة املالية : 1991  عبد احلي مرعي- 46

47 - COLASSE Bernard 2000 C : Op. cit. P 1243. 
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  مفاهيم أساسيةاحملاسبة  : الثا�ياملبحث 
  

  املبادئ احملاسبية. 1
  

من أدبيات احملاسبة اليت شاع استعماهلا وانتشر يف كل األرجاء مصطلح املبادئ احملاسبية املقبولة عموما 
)GAAP( ا واليتا صفة القبول العام أو اإلمجاع الذي تشكل بشأهذه املبادئ حازت . يظهر أنه من مكونا

 يف املبادئعرب مراحل خمتلفة من التطبيق العملي على صفة القبول العام، وحتكم هذه اليت تقوم عليها احملاسبة 
 طلب احتياجاتاملؤسسة، وتلبية جمملها خطوات وإجراءات الدورة احملاسبية، اليت تنتهي بإظهار نتائج نشاط 

ملبدأ الذي مفاده  احملاسبية ترتكز على ااإلجراءاتوألن . املعلومات من خمتلف الفئات املستعملة هلذه املعلومات
واملصداقية يف املعلومات احملاسبية املعدة من طرف احملاسب، تلزم هذا األخري إتباع رزنامة مة ءاملالأن ضمان 

 املستمر أو القواعد القانونية، بل هي االستعمال، هذه الرزنامة ليست نتاج أو مثرة 48ةمنهجية معلومة ودائم
  .ةنتاج اإلطار التصوري للنظرية العامة للمحاسب

  
 احملاسبية بالشكل الذي هي عليه اليوم، مل تنشأ كلها يف ذات الوقت لتمثل إطارا نظريا املبادئإن 

، مث اوإمنا نشأ كل منها نشأة مستقلة، وعند ظهور احلاجة إليه.  املهنيةمتكامال حيكم التطبيق العملي واملمارسة
نتيجة جاءت  كقواعد طبيعية، املبادئ هذه اعتبارإال أنه ال ميكن . 49 تطبيقها وحازت القبول العامانتشر

ملتعارف  ااملبادئ من مسلمات وبديهيات قاعدية ألا ليست خالدة أو أبدية مثلها يف ذلك مثل انطالقاالبحث 
ناجتة عن تعميم املمارسات  بل تعترب كقواعد ذات صبغة أخالقية. 50عليها يف العلوم الدقيقة والعلوم التجريبية

   . ألعمال التوحيد على املستويني الوطين والدويلاستدالل وأصبحت نقاط احملاسبية، والقت القبول دويل
  

ترة اليت جاءت فيها نستطيع القول بأن هذه املبادئ باالستناد لطبيعة هذه املبادئ احملاسبية وخصوصية الف
كانت مبثابة معايري مبفهومها احلديث، فالتوصل إليها والسهر على احترام تطبيقها كانا من بني األهداف املوكل 

 يف املمارسة احملاسبية وتوحيد شكل القوائم املالية ))Harmonisationا للمهنة احملاسبية دف إرساء توافق 
لذلك سوف نتناول يف هذا املبحث دراسة أهم املبادئ احملاسبية بتوزيعها على ثالثة . مة ملختلف مستعمليهاخد

، باإلضافة ) الثالثواحملورالثاين احملور ( تعىن ما احملاسبة ا لوظيفيت القياس واالتصال اللتانحماور رئيسية استناد
  ) :احملور األول(تطبيق هذه املبادئ جمال جملال مالحظة احملاسبة املتمثل يف املؤسسة 

                                                 
48 - APOTHELOZ B. 1989 : Op. cit. p 159. 

 .93مرجع سابق صفحة :  الصبان حممد مسري- 49
50 - SACI D.: Op. cit. page 82. 
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  املبادئ احملاسبية املتعلقة باملالحظة؛:  احملور األول -
 املبادئ احملاسبية املتعلقة بالقياس؛:  احملور الثاين -
 .املبادئ احملاسبية املتعلقة باالتصال:  احملور الثالث -
  

  املالحظةباملتعلقة حملاسبية  ااملبادئ. 1. 1
   

 املؤسسة االقتصادية، ا البند املبادئ املتعلقة مبجال مالحظة احملاسبة املتمثل يفنتناول من خالل هذ
  .االقتصادية، االجتماعية، املالية، الزمانية أو املكانيةبأبعادها 
  
   مبدأ القيد املزدوج. 1. 1. 1

    Luca "  من قبل االيطايل1499يعد من أقدم املبادئ اليت ضبطت املمارسة احملاسبية منذ إرساءه سنة 
PACIOLI "  ويعرف حلد الساعة قبوال عامليا أصبح مبقتضاه ملزما للممارسة احملاسبية يف كل الدول مهما كانت

يقضي هذا املبدأ بتسجيل العمليات اليت تقوم ا أي . طبيعة أنظمتها احملاسبية ومناذج التوحيد اليت تتبناها
 بشرط تساوي –لية وباالستناد جلملة من احلسابات  حسب طبيعة كل عم–دائن ومؤسسة يف طرفني مدين 

وإذا جاز االعتبار بأن أي وحدة اقتصادية . املبالغ املسجلة يف اجلهة املدينة مع تلك املسجلة يف اجلهة الدائنة
ماهي إال تضافر جملموعة من الوسائل املالية واملادية يف شكل أو قالب معني دف خلق الثروة  وبالتايل حتقيق 

ربح بغض النظر عن الوسائل اليت تعترب استخداما أو حقا يف الوقت الذي تعترب فيه مصادر تلك الوسائل ال
  :ننا نستطيع القول بأن ذمة املؤسسة يف بداية نشاطها هي ، فإ)املؤسسة( الوحدة االقتصادية التزاما على

    
 االلتزامات  =  احلقوق

  املوارد  = االستخدامات
  

  )1(املعادلة  .........................  

  
  - نتيجة أعمال املؤسسة  - وهو ما أصبح يعرف مبعادلة امليزانية اليت ميكن من خالهلا قياس 

  
  النتيجة  = االلتزامات  -  احلقوق

  النتيجة  =  املوارد  - االستخدامات
  

  )2(املعادلة  ......  
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  – فترة النشاط الدورية -ياس وتكون النتيجة يف اية الدورة املالية املعتمدة للق
  استخدامات  أكرب من موارد   )ربح(نتيجة اجيابية 

  استخدامات  تساوي موارد   )تعادل(نتيجة معدومة 
  استخدامات  أقل من موارد   )خسارة(نتيجة سلبية 

  
أسيسا على ما سبق فإنه الميكن أن يتحقق فرق بني استخدامات املؤسسة ومصادرها إال حبدوث ت

  .تدفقات مالية أو حقيقية دخوال للمؤسسة أو خروج منها ألن نشاط أي مؤسسة ما هو يف الواقع إال تدفقات
  
  ..........)شراء أراضي، سيارات، مباين( ممتلكات -
  .................)إشهار، تأمني، تكوين(دمات  خ-

  
  تدفقات حقيقية......  

  تدفقات مالية......      )تسديدات أو حتصيالت حاضرة أو مؤجلة ( أموال -
  

  :وعلى هذا األساس ميكننا اعتبار بأن
  ؛) األصول( دخول أي تدفق ضمن استخدامات املؤسسة يعترب زيادة يف االستخدامات -
  ).األصول(ات املؤسسة يعترب نقصان يف االستخدامات  خروج أي تدفق من ضمن استخدام-
  

  :وكذلك
  ؛) اخلصوم( دخول أي تدفق ضمن التزامات املؤسسة يعترب زيادة يف االلتزامات -
  ).اخلصوم( خروج أي تدفق من ضمن التزامات املؤسسة يعترب نقصان يف االلتزامات -
  

يعتها فإن أي زيادة فيها تعترب مدينة وأي مدينة بطب) أصول املؤسسة(وما دامت عناصر االستخدامات 
دائنة بطبيعتها فإن أي زيادة فيها تعترب ) خصوم املؤسسة(نقصان فيها يعترب دائنا، وما دامت عناصر االلتزامات 

دائنة وأي نقصان يعترب مدينا لذلك فإن أي عملية تقوم ا املؤسسة هي عبارة عن تدفق أو جمموعة من 
و اجتاه، وأن ترمجة هذه التدفقات إىل استخدامات والتزامات حسب مبدأ القيد املزدوج التدفقات هلا مصدر أ

 جبمع وتفسري  تم لذلك نستطيع القول بأن احملاسبة-)2( املعادلة -وحدها القادرة على حتقيق معادلة الربح  
أو خرجت أو بقيت يف ومعاجلة معلومات متعلقة بتدفقات حقيقية ومالية خاضعة للقياس النقدي سواء دخلت 

وحدة اقتصادية وأن هذه التدفقات نشئت أساسا عن أحداث اقتصادية أو تشريعية وأنه هلا أثر على األموال 
  ).الذمة املالية(املستعملة داخل هذه الوحدة االقتصادية 
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   Entitéمبدأ الوحدة احملاسبية . 2. 1. 1
إذا أن يكون هذا القياس  ، البدواالتصالن يف القياس مبا أن احملاسبة تقوم على وظيفتني أساسيتني تتمثال

أما عن وظيفة القياس فإا تتعلق بأحداث ومعامالت .  مبوضوع معني ولغرض معني كذلكا مرتبطواالتصال
 اليت يقوم ا فرد واحد أو تلك اليت االقتصاديةووقائع مالية حتدث بني عدة أطراف، فقد تتمثل يف األنشطة 

  ).شركات املسامهة(وعة حمددة من األشخاص أو تلك اليت يقوم ا عدد كبري من األفراد تقوم ا جمم
  

ملن مهم حياا ) املؤسسات(أما وظيفة االتصال فإا تتعلق بتوصيل نتائج أعمال الوحدات االقتصادية 
موعة من األفراد اليت جتمع بني جم) الشركات التجارية(وأعماهلا ومع تطور األشكال القانونية للمؤسسات 

 يف حدود مسامهتهم، وجب التمييز بني ذمة الشركاء وذمة الشركة اليت ماللذين تتحدد مسؤوليته) الشركاء(
مبوجب هذا املبدأ فإنه  .أصبحت وفق هذا التصور شخصا معنويا له اسم وموطن وجنسية وذمة مالية مستقلة

 هلا عالقة بنشاط املؤسسة، وأنه يقع على احملاسبة وفقط خذ بعني االعتبار إال األحداث االقتصادية اليتؤال ت
والفكرة األساسية هلذا املبدأ تكمن يف . معاجلة األحداث اليت هلا تأثري على الذمة املالية للشركة دون املالكني

كما أن هلذا . شخصية الشركة والشركاءختالف ، وهذا ال51حتديد وتوضيح جبالء مسؤولية املؤسسة جتاه الغري
 تعترب األصول ملكا اعتباريا شخصا باعتبارهالتمييز أمهية عند التقاضي، حبيث ميكن إقامة دعوة ضد الشركة ا

  . عليهالتزاماله وتعترب اخلصوم 
  

شركات سواء لقد أخذ املشرع اجلزائري ذا املبدأ عند التمييز بني ذمة املشروع وذمة الشركاء، 
من وجهة اللذين يعتربون  مستقلة عن الشركاء أو املسامهني، باريةاعتاألموال واألشخاص اليت متلك شخصية 

  : نظر املشرع أطرافا خارجية، تسجل كل تعامالم مع الشركة يف حسابات احلقوق أو الديون
  ؛ حقوق على الشركاء والشركات احلليفة : 44احلساب رقم 
  .ديون جتاه الشركاء والشركات احلليفة : 55احلساب رقم 

  
 أن هذا املبدأ ينطبق كذلك على الشركات التجارية ذات املساهم الوحيد واجملسدة يف شكل  إىلنشري

الذي جيب مبقتضاه كذلك التمييز بني ذمة  " )EURL(املؤسسة ذات الشخص الوحيد ذات املسؤولية احملدودة "
، تقوم اقتصادية وحدة  ميكن تعريف الوحدة احملاسبية على أا، على ما سبقءاوبنا. املؤسسة وذمة املساهم

  52.مشروعا فرديا أو شركة تضامن أو شركة مسامهةحتت شكل   معني سواء كاناقتصاديبنشاط 
  

                                                 
51 - SACI D.: Op. cit. page 85. 
52 - APOTHELOZ B. & STETTLER A.: Maîtriser l’information comptable, Lausanne 1979, page 234. 
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   Continuité االستمرارمبدأ . 3. 1. 1
عند التفكري يف إنشاء مؤسسة فإنه يفترض أن هذه املؤسسة سوف لن تتوقف عن مزاولة نشاطها يف 

 املؤسسة يف ظل الظروف العادية، وإمنا ةأو تصفي انقضاء يف نيفكروال األجل القريب، أي أن املؤسسني 
خر فإن التفكري يف آ مبعىن .يفترض دائما أن املؤسسة سوف تستمر يف متابعة نشاطها الذي تأسست ألجله

 أمهية كبرية يف حتديد ما االستمرار الفتراض.  أو تصفية املؤسسة ليس هو الغرض العادي من تأسيسهاانقضاء
  :منه العديد من املفاهيم احملاسبية، ومن النتائج احملاسبية اهلامة املترتبة على قبولنا هذا الفرضتضت

  
أن تقييم األصول بأنواعها البد أن يتم على أساس التكلفة التارخيية، فاألصول الثابتة تقوم على أساس  -

وكذلك بالنسبة . نه باإلهالك هلذه األصول، أو ما ميكن أن يعرب عستعماللتكلفة ناقص تكلفة االسعر ا
  ؛ أقليهماأ ،لألصول املتداولة اليت جيب تقييمها أيضا بسعر التكلفة أو السوق

  
 املستحقة على املؤسسة متثل ديونا تستحق الدفع يف املستقبل، أي يف التاريخ احملدد اللتزاماتإن ا -

   ؛53 املؤسسة يف أعماهلااستمرارلسدادها، ويف هذا األمر ما يؤكد فكرة 
  
 لذلك . املؤسسة يف أعماهلا، يؤكد مفهوم قدرة املؤسسة على حتقيق األرباح يف املستقبلاستمرارإن فكرة  -

  :  54فإنه عند الرغبة يف تقييم عناصر ذمة املؤسسة يف اية السنة نكون أمام حلني
خطري ويف هذه احلالة يتم تقييم استثمارات ية عسر مايل إما أن تكون املؤسسة يف وضع -

 ؛) اليت تكون عادة منخفضة(املؤسسة وخمزوناا بالقيمة احملتملة للتصفية 
أو اعتبار املؤسسة يف حالة استمرار يف نشاطها، يف هذه احلالة تقيم نفس العناصر السابقة  -

  ).Valeur d’utilité(بقيمة منفعتها للمؤسسة 
  

يفهم أن قياس النتائج من ربح جيب أن   املؤسسة يف نشاطها، إال أنه الاستمرار باالعترافرغم 
 بل جيب تقسيم حياة أو عمل هذه األخرية إىل فترات ،وخسارة سوف يؤجل إىل أن ينقضي أجل املؤسسة

ختتلف من مؤسسة إىل أخرى، بقصد حتديد املصاريف واإليرادات اخلاصة بكل فترة بغرض حتديد نتائجها 
  .) املالية أو سنوية احلساباتمبدأ الفترة( وإعداد القوائم املالية املتعلقة ا

  
  

                                                 
53 - ROUSSE Francis: Normalisation comptable, principes et pratiques, collection méthodologie, Paris 1989, page 130. 
54 - NIKITIN M. & REGENT M. O. 1999 : Op. Cit. page 49. 
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  ) Périodicité -  الدوراتاستقالل(مبدأ الفترة احملاسبية . 4. 1. 1
فاالحتياجات املعرب عنها من قبل خمتلف األطراف ) االستمرار(هلذا املبدأ ارتباط وثيق مع املبدأ السابق 

 وجود املعلومات احملاسبية واملالية املتعلقة تقتضي....) إدارة املؤسسة، املالكني، املستثمرين، إدارة الضرائب،(
يفترض يف الوحدة احملاسبية أا مستمرة يف مزاولة نشاطها، فإن التحديد طاملا و. بأعمال املؤسسة بشكل دوري

 حىت االنتظارميكن  ومبا أنه عمليا ال.  حياة هذه املؤسسةبانتهاءميكن أن يتم إال  الدقيق لنتائج نشاطها ال
ؤسسة وتصفيتها للتعرف على نتائج نشاطها، تسديد الضرائب املستحقة، توزيع األرباح بني الشركاء  املانقضاء

 اليت قد تطول ملدى بعيد يتعارض مع خاصية املالئمة واملصداقية والوقتية  هذه الفترةانتظار فإن. وعلى العمال
فاملالك والدائنون وحىت املدراء . اليت جيب أن تتصف ا املعلومات احملاسبية، حىت تصبح مفيدة ملستخدميها

  .ة املالئماترار القاذالختفترات متقاربة لوغريهم ممن يهمهم أمر الوحدة احملاسبية، يرغبون يف معرفة نشاطها 
  

بعض التشريعات القانونية سواء من الناحية عمال بأما من ناحية أخرى فقد أخذ مببدأ الفترة احملاسبية 
، هو حتديد انتهائهاالضريبية أو املالية، ومن نتائج تقسيم حياة املؤسسة إىل فترات مالية حماسبية أيا كان تاريخ 

املستحقة  واألعباء وكذلك قياس النواتج احملققة. االستنفاذف املؤجلة املصاريف املستنفذة واملستحقة واملصاري
 هلذا وجب تقسيم حياة املؤسسة ).ربح أو خسارة(خالل تلك الفترة املالية، بغرض بيان نتائج أعمال كل فترة 

لقد أكد و. تتحمل كل دورة حماسبية أعباءها وتستفيد من إيراداا ،55املستمرة إىل فترات أو دورات حماسبية
  56:  العمل ذا املبدأ حبيث)35-75األمر  (املخطط احملاسيب الوطين

  ؛ )16املادة ( ديسمرب 31كل دورة حماسبية بتاريخ ) إقفال(حدد تاريخ إغالق  -
، وكذلك )17املادة (الستثمارااجبرد مفصل ) عند اإلقفال(أجرب املؤسسات بالقيام يف اية كل فترة  -

  ).20املادة ( عناصر املخزونات القيام جبرد مادي لكل
 
  قياسالباملتعلقة حملاسبية  ااملبادئ. 2. 1
 
  )Nominalisme(مبدأ ثبات وحدة النقود . 1. 2. 1

بالرغم من االنتقادات املوجهة ملبدأ اعتماد القيمة االمسية للنقود أساسا لتسجيل العمليات احملاسبية دون 
 ألن ،وحدة القياس الوحيدة يف احملاسبةمازالت النقود إال أن . رائيةاألخذ باالعتبار التغريات يف قدرا الش

 كمية وخاضعة للقياس هي أحداث االقتصاديةاحملاسبة تقوم على أساس التقييم النقدي، ومادامت األحداث 
  : 57 على النقود يطرح مشكل مضاعفاالعتمادالنقدي، فإن 

                                                 
55 - MEMENTO 2001 : Comptable 2002, Francis Lefebvre éd., Paris 2001, page 521. 
56 - SACI D.: Op. cit. page 87. 
57 - Ibidem  page 89. 
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  قع؛هل تعترب النقود معيارا مالئما لإلطالع على الوا -
  .هل الوحدة النقدية املختارة كمعيار، ثابتة مع الوقت -
  

وبالتايل  النقود كأداة قياس وحيدة، يؤدي بالتبعية إىل حصر جمال مالحظة احملاسبة، استخدامالواقع أن 
إمهال كل األحداث والعالقات اليت قد جتري خارج جمال السلع واخلدمات مثل العالقات ينتج عن هذا األمر 

  . واإلنسانية وجتارة املقايضةيةاالجتماع
  

، يف ظل االفتراض إىل هذا استناداباإلضافة إىل ذلك فإن القوائم والتقارير املالية اليت يتم إعدادها 
تجانس يف مراكز امليزانية ال عدم  ذلك إىلألسعار، تفقد الكثري من دالالا ويؤديلالتقلبات يف املستوى العام 

احملاسبة بتسجيل التعبري النقدي لوسائل النشاط املرتبطة بالتدفقات الناجتة عن أحداث تقوم . والقوائم املالية ذاا
والقياس هنا يكون على أساس اإلبقاء على القيمة .  واليت تدخل، تبقى، تتحول مث خترج من املؤسسةاقتصادية
ك فإنه حتت هذه الشروط، سيظهر لذل.  للنقود، ال على القيمة احلقيقية املعرب عنها بالقدرة الشرائيةاالمسية

حتما تفاوت وعدم جتانس يف حسابات املؤسسة، مادامت عناصر الذمة املتحصل عليها يف تواريخ خمتلفة مقيمة 
 اآلونةخاصة مع بروز ظاهرة التضخم بشدة يف . حتما بنقود ليس هلا نفس العمر وبالتايل نفس القدرة الشرائية

مات احملاسبية تفقد بعضا من مصداقيتها، ومع هذا فإن اجلمود يبقى سائدا يف األخرية، وهو ما جيعل من املعلو
  .احملاسبة باإلبقاء على هذا املبدأ، مع قبول احملاسبني ذا الواقع، وهو ما سوف يتأكد مع مبدأ التكلفة التارخيية

  
   Coût historiqueمبدأ التكلفة التارخيية  . 2. 2. 1

 مبدأ احليطة  مها، مبدأ ثبات وحدة النقود و58ية نتاج مفهومني أساسينيمفهوم التكلفة التارخييعد 
إن للتكلفة التارخيية معىن أكيد للداللة على قيمة عناصر ذمة املؤسسة عند تاريخ حدوثها وتسجيلها،  .واحلذر

ت االقتصادية وتفقد هذه الداللة ملعناها مع بقاء هذه العناصر ملكا للمؤسسة وهذا يف ظل التغريات يف املؤشرا
إن احلديث عن مبدأ التكلفة التارخيية يشبه يف حمتواه كثريا احلديث  .اليت حتكم احمليط الذي تنشط فيه املؤسسة

 وحدة النقود ال اختيارعن مبدأ ثبات وحدة النقود يف القياس، إال أنه خيتلف عليه يف إدراج عامل الزمن، ألن 
فالتكلفة التارخيية هي إذا، .  أو اللحظة اليت متت فيها عملية القياس الوقت  معرفةجيبيكفي وحده للقياس، بل 

رة بالقيمة اجلارية املعاصرة لتسجيل احلدث قدالتعبري النقدي لوسائل النشاط املسجلة يف احلسابات وامل"
ة التكلف (االستالمة حلمروجد عدة مواصفات ممكنة لقياس املوجودات، حبيث تدرج قيمته يف ت 59.االقتصادي
  ).تكلفة اإلنتاج(اإلنتاج  ؛ )القيمة السوقية(البيع أو إعادة البيع  ؛ )االستبدالتكلفة (التجديد  ؛ )التارخيية

                                                 
58 - TOURNIER Jean-claude : La révolution comptable – du coût historique à la juste valeur – éd. d’Organisation, Paris 2000, page 11.  
59 - Ibidem page 166. 
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 املخطط احملاسيب الوطين على مبدأ التكلفة التارخيية يف اعتمدوعلى غرار العديد من املخططات احملاسبية؛ 
  اليت االقتصاديةاملاضي دون أن يأخذ يف احلسبان التقلبات الرغم من أن هذا املبدأ يبقى يعرب فقط عن بالقياس، 

  : على ثالثة حلول ممكنةاالعتمادولسد هذه الثغرة، ميكن . 60قد تؤثر على املؤسسة
  ؛ االستعمالاليت تعرب عن قيمة أو مقدار النقص الناتج عن :  هتالكاتاإل -
  ؛ ية للمؤسسةملواجهة التدهور احملتمل لبعض عناصر الذمة املال: املؤونات  -
  . عامل التضخماالعتبارمع األخذ بعني : إعادة التقييم  -

  
 فإذا كان للتضخم الذي .كما تعترب عملية التسجيل املسبق للخسائر احملتملة ترسيخا ملبدأ احليطة واحلذر

ثر يف رد مبدأ التكلفة معدالت مرتفعة، أ) الفترة بعد احلرب العاملية الثانية(عرف خالل سنوات مضت 
 فإن ازدهار األسواق املالية يف سنوات الثمانينات والتسعينيات شكل بدوره دافعا لتحوالت عميقة ، التارخيية،

أصبحت ...) معدالت الفائدة، أسعار األسهم(وأعطى أمهية بالغة ملفهوم القيمة خاصة وأن مؤشرات أخرى 
، وهو األمر الذي فتح 61ملؤسسةظاهرة مهمة  ختتلف كثريا عن التضخم وتقتضي أن تترجم يف حسابات ا

  ).La juste valeur( اجملال للحديث عن مفهوم القيمة العادلة أو احلقيقية
  
  Prudenceمبدأ احليطة واحلذر  . 3. 2. 1

 لتجنب  عند قياس اإليرادات اخلاصة بالفترة موضوع الدراسة،واالحتياطيقوم هذا املبدأ على احلذر 
ناء املعاجلة احملاسبية لألحداث االقتصادية على دورات الحقة، كما ميثل خطر حتويل حاالت عدم التأكد أث

يعترب هذا املبدأ من .  واحلذر للخسارة املتوقعة، مع عدم إمهال أخذ األرباح اليت مل تتحقق يف احلسباناالحتياط
 من حتد، وامل األمانعامل من عفهو أول السياسات احملاسبية اليت ينبغي مراعاا عند إعداد القوائم املالية، 

 العاملني واملستثمرين يف املؤسسة بتوزيعات كبرية لألرباح، ومن جهة أخرى فهي من إحدى الوسائل مطالبة
  .افظة على رأس مال املؤسسةاليت ميكن بواسطتها احمل

  
وف القاعدة الذهبية اليت يقوم عليها هذا املبدأ بعدم األخذ يف احلسبان أية إيرادات متوقعة ستقضي 

أي نقص   واألخذ يف احلسبان للخسائر اليت سوف حتدث يف املستقبل أي أناالحتياطحتدث يف املستقبل، مع 
 ؛ يف القيمة ميكن أن يلحق بذمة املؤسسة، ينبغي أن حيتاط له ويتم تسجيله، حىت وإن كان حدوثه ليس أكيدا

  : ومن مظاهر تطبيق هذا املبدأ 62.وباملقابل ال يتم تسجيل األرباح و اإليرادات إال إذا متت فعال
  

                                                 
60 - CHRISTOPHE Bernard : l’Usage de la notion d’intention et la comptabilisation par entité, Analyse financière 1 trim. 1993, Paris p. 51. 
61 - SIMON Claude J. : Valeur et comptabilité, in Encyclopédie de C.C.A., Economica éd., Paris 2000, p 1253. 
62 - CAILLIAU J. C. 5/1996 : Op. cit. page 30. 
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 وذلك بقصد تقليل قيمة الربح الذي يظهر يف حساب ايرادية بعض املصاريف أو النفقات الرأمسالية اعتبار -
  ؛ النتيجة، وهو األمر الذي يترتب عليه نقص يف قيمة األرباح املوزعة

  ؛ الكاملغاالة يف إهالك اخلدمات طويلة األجل، عن املعدالت الطبيعية لإله -
   أقل؛أيهماتقييم املوجودات املتداولة على أساس قاعدة التكلفة أو السوق  -
  ؛ تكوين املخصصات املختلفة ملقابلة النقص املتوقع يف قيم بعض األصول -
إتباع القاعدة النقدية يف حتديد اإليرادات، وبناءا عليه فإن اإليرادات اليت ال حتصل نتيجة عملية بيع أو  -

 إىل فكرة عدم استنادا يف احلسبان عند قياس اإليرادات، ذال تأخمالء يف خالل الفترة تأدية خدمات للع
  .التأكد من حتصيل هذه الديون

  
 وشهرة احملل، تعترب أيضا االختراع فإن ختصيص قيم لألصول املعنوية مثل براءة ،زيادة على ما سبق

ح اجملال يف كثري من األحيان للتعارض واخلروج فتإىل مظهرا من مظاهر تطبيق هذا املبدأ، الذي يؤدي تطبيقه 
 املتداولة على أساس واالستثمارات فتطبيقه عند تقيم املخزون ، احملاسبية املقبولة عمومااملبادئعن تطبيق 

 أقل، يؤدي إىل اخلروج على مبدأ التكلفة التارخيية، واملقابلة املتحفظة لإليرادات أيهماالتكلفة أو السوق 
  . وكذلك إىل تأجيل حتقيق األرباح من فترة إىل أخرىباملصروفات،

  
بدأ احليطة واحلذر، إال أنه لقي قبوال واسعا يف املمارسة العملية من قبل املوجهة مل االنتقاداترغم بعض 

 أن املبالغة تؤدي إىل زيادة اعتباروذلك على . احملاسبني، ومن قبل مستعملي املعلومات احملاسبية يف نفس الوقت
ولقد أيدت قوانني الضرائب بعض . طر أو املخاطر، بينما يؤدي التحفظ إىل السالمة منها وجتنبهااخل

  . أقلأيهما هلذا املبدأ، حيث قبلت بتقييم املوجود السلعي على أساس التكلفة أو السوق االستخدامات
  
  )Non compensation(مبدأ عدم املقاصة . 4. 2. 1

القيام باملقاصة بني حسابات كل من أصول وخصوم املؤسسة أو يقوم هذا املبدأ على عدم جواز 
حسابات إيراداا وأعبائها، وهذا دف إظهار نتيجة أعمال املؤسسة بشكل صادق من خالل املعاجلة السليمة 
والصحيحة والكاملة لكل العمليات اليت حدثت، دون اختصارها، واألمثلة على ذلك عديدة، نذكر منها على 

  :ال ال احلصر، عدم جواز املقاصة بني عنصرين حماسبيني يتعلقان بطرف واحد مثل سبيل املث
  عدم جواز املقاصة بني ديون على مورد معني وحقوق لنفس هذا املورد ؛ -
  .عدم جواز املقاصة بني الرسم على القيمة املضافة على املشتريات واملبيعات حمققة مع طرف واحد -
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  تعلقة باالتصالدئ احملاسبية املاملبا. 3. 1
  

اليت تشكل القاعدة العلمية لنظام املعلومات احملاسبية،  ا والتذكري اليت جاء  احملاسبيةلمبادئإضافة ل
املتعلقة بوظيفة  األساسية باملبادئاألخذ بكوسيلة لإلخبار واإلفصاح عن حالة املؤسسة، ه جناحالذي يتوقف 
  .قاعدة صلبة للنموذج احملاسيب ، وللمؤسسةواحملاسبية واملالية  االقتصاديةتشكل منظارا للحقائق االتصال لكي 

  
  )Bonne information(مبدأ اإلفصاح عن املعلومات اجليدة . 1. 3. 1

 من أمهية املعلومات احملاسبية واملالية بالنسبة ملختلف املستعملني اللذين مهم حياة وأعمال انطالقا
قف واليت قد تؤثر يف مالضرورية، لمعلومات لالية إظهار التقارير امل ورةضر علىيقوم هذا املبدأ املؤسسة، فإن 

متخذ القرار جتاه قرار معني يتعلق بالوحدة احملاسبية، حبيث ال تكون هذه املعلومات مضللة، إذ جيب أن تظهر 
 صاديةاالقتالوحدة احملاسبية يف صورة تتفق مع أوضاعها احلقيقية يف ظل الظروف احمليطة واملتغريات 

 احملاسبية اليت املبادئكما يعترب اإلفصاح يف الوقت الراهن من .  والسياسية اليت تؤثر فيها وتتأثر اواالجتماعية
 القائمة واليت املبادئميكن أن تسهم بفاعلية يف إثراء قيمة املعلومات احملاسبية اليت تظهرها القوائم املالية يف ظل 

   .63قد تنقص من قيمة املعلومات
  

تلك التقارير والقوائم املعدة أساسا، وهذا ل إضافةإىل إعداد تقارير مالية  على هذا املبدأ االعتماد يقود
 على أساس التقلبات يف إضافيةوقد تدور هذه الزيادة حول إنتاج معلومات . خدمة ملختلف قراء هذه القوائم 

ر الذمة املالية، وكذلك اإلفصاح يف إظهار املستوى العام لألسعار وكذلك إظهار القيم احلقيقية لبعض عناص
 االتصال بالشكل الذي ينجح وظيفة  والتزاماا البيئية االجتماعيةمدى مسامهة الوحدة احملاسبية يف مسؤولياا 
  .قياسالاليت تعىن ا احملاسبة املالية موازاة مع وظيفة 

  
  )Image fidèle( - الصورة الصادقة-مبدأ الصدق . 2. 3. 1
 واسعا استعماال، ولقي 1948مت تداوله ألول مرة سنة ) True and fair view( مفهوم الصورة الصادقة إن

 اليت اعتمد تشريعها على مفهوم الصورة الصادقة،  وبريطانيايف كل من الواليات املتحدة األمريكية، هولندا 
لمؤسسة عوض القوائم املالية اليت مت إعدادها ألجل تفضيل القوائم املالية اليت تترجم الوضعية املالية احلقيقية ل

وفق املبادئ احملاسبية املتعارف عليها، إال أا وبالرغم من ذلك ال متكن مستعملها من املعرفة الدقيقة للوضعية 
   64.املالية للمؤسسة

                                                 
 .103 صفحة،  بريوت،الدار اجلامعية، دراسات يف احملاسبة املالية : 1991 الصبان مسري -  63

64 - WALTON Peter 2000 : Comptabilité en Grande Bretagne ,  In Encyclopédie de C.C.A., Economica éd., Paris, p 326. 
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د يف  اليت تعترب مرجع عملية التوحي- يلق هذا املفهوم إسقاطات يف املمارسة احملاسبية الفرنسية مل
 °4(، تبعا لتطبيق التوجيهية األوروبية الرابعة 1982 إال بعد صدور املخطط احملاسيب املراجع لسنة -اجلزائر

Directive européenne .( ،نظاما باعتبارهاوالصورة الصادقة هي عبارة عن هدف يرجى بلوغه من احملاسبة 
ملعلومة املالية واحملاسبية اليت مت إعدادها وفق الصورة الصادقة هي تلك الذلك فإن ، 65.لتمثيل واقع املؤسسة

 –معايري منتظرة ومؤكدة من قبل سوق املعلومات املالية واحملاسبية مشبهة يف ذلك احلالة املثلى لنظام جيمع بني 
  66.-املنتج، السوق، املوحد وهيئات الرقابة

  
ء صورة أكثر موضوعية ممكنة للوضعية  اإلجراءات احملاسبية يسمح لقراء القوائم املالية ببنااحتراموألن 
 فإن هذه القوائم املالية ينبغي أن تكمل باملعلومات الضرورية لتسمح للمستعمل اخلارجي ، للمؤسسةاالقتصادية

من هذا املنظور، جيب اإلشارة إىل أن الصورة الصادقة كمفهوم تتجاوز  و.بناء هذه الصورة املالئمة والصادقةب
اللذين لقيا صدى يف التطبيق يف الدول املغلبة للجانب ) Sincérité(و الصدق ) Régularité (االنتظام مبدئي

 التطابق مع التنظيم املكتوب، أما مبدأ الصدق االنتظام حبيث يفترض مبدأ ،67القانوين مثل اجلزائر وفرنسا
ما يرتكز  ك.اسبيةىل القواعد واإلجراءات احملفتعطى مبوجبه صورة موضوعية للمؤسسة لكن دائما بالرجوع إ

كن مي اهذا املبدأ أساسا على تغليب تفضيل احملتوى على الشكل من خالل التركيز على إعطاء صورة أقرب م
  : اعتمادها إذ يسمح  68 للمؤسسةاالقتصاديللواقع 

  نح حسابات املؤسسة الصبغة القرارية وهذا لفائدة التسيري داخل املؤسسة؛مب -
  .ثيالا من املؤسسات اليت تنشط يف نفس القطاعللمؤسسة بالتموقع مقارنة مع م -

  
  )Permanence (مبدأ ثبات الطرق احملاسبية. 3. 3. 1

 املؤسسة بإتباع مبدأ واحد أو طريقة واحدة ال تغريها من فترة إىل التزاميقوم هذا املبدأ على ضرورة 
 اتبعتهاسس والقواعد احملاسبية اليت  الوقوف ضد أي تغيري يف األ،أخرى يف إعداد القوائم املالية، مبعىن آخر

 املسريين واإلجراءات املعتمدة من طرف املبادئفالطرق احملاسبية اليت تشمل . املؤسسة يف السنوات السابقة
ملعاجلة األحداث احملاسبية، وإعداد القوائم املالية ملؤسسام ينبغي أن تطبق بنفس الشكل من دورة إىل أخرى، 

  69.ريات على هذه الطرق فإنه ينبغي اإلشارة إليها وتربيرها يف املالحقوإذا ما وردت أي تغي
  

                                                 
65 - DELESALLE Eric 6/1994 : Faire évoluer le PCG ou le PCG face aux douze travaux d’hercule, in R.F.C. N° 257,  Paris, p 55. 
66 - KLEE Lois 2000 : Image fidèle et représentation comptable , In Encyclopédie de C.C.A., Economica éd., Pari, p 790  
67 - SACI D. 1991 : Op. cit. p 310. 
68 - MICOL Alain 10/1996 : L’Evolution du principe comptable de permanence dans le droit français, in R.F.C. N° 282, Paris,  p. 25-26. 
69 - CAILLIAU J. C. 5/1996 : Op. cit. page 37. 
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من مظاهر تطبيق هذا املبدأ هو توحيد األسس احملاسبية اخلاصة بتقييم موجودات املؤسسة لغرض قياس 
، أو  أقل يف تقييم املخزون السلعيأيهماالتكلفة، فمثال إذا درجت املؤسسة على إتباع قاعدة التكلفة أو السوق 

يف قياس تكلفة املواد ) LIFO(إتباع طريقة القسط الثابت أو املتناقص مثال يف قياس اإلهالك، أو إتباع طريقة 
   .املنصرفة لإلنتاج، فإنه ال ينبغي للمؤسسة العدول عن إتباع إحدى هذه الطرق املعتمدة من فترة إىل أخرى

  
اء املقارنات بني الفترات املختلفة سواء بالنسبة من نتائج تطبيق هذا املبدأ، أنه يؤدي إىل سهولة إجر

 االقتصادية بتطبيق هذا املبدأ يف ظل الظروف االلتزام وباملقابل فإن ،لعناصر قائمة الربح أو قائمة املركز املايل
 االقتصاديةاملتغرية، يطرح مشاكل من حيث مصداقية ومالئمة املعلومات اليت قد ال تعرب عن حقيقة القيم 

  .، وتصبح القوائم املالية إذا غري معربة عن القيم السائدةاالقتصاديةإلمهال أثر هذه التقلبات وذلك 
  
  )Prééminence(مبدأ تغليب الواقع املايل على الظاهر القانوين . 4. 3. 1

) l’Apparence juridique( على الظاهر القانوين  )Réalité financière(يقضي هذا املبدأ بتفضيل الواقع املايل 
وتظهر صعوبة كبرية يف حل مشاكل حماسبية تطبيقية متعلقة . وذلك أثناء املعاجلة احملاسبية لألحداث االقتصادية

ببعض العمليات، بني من يريد التعامل مع العملية بالشكل القانوين ومن يريد التعامل معها حسب الواقع 
  .70املايل

  
ان اليت يتم ضبط املمارسة احملاسبية فيها استنادا إلجراءات الواقع أن هذا املبدأ غري معمول به يف البلد

فأساس تسجيل عناصر ذمة املؤسسة هو ملكية هذه العناصر، األمر الذي يتعارض ...) فرنسا، اجلزائر (قانونية 
عن طريق قرض ) الستثماراتا(مع الواقع الذي قد يصادف يف املؤسسات اليت تتحصل على عناصر ذمتها 

مثال دون أن )  قطار-طائرة (ليه نستطيع أن نصادف حالة استغالل مؤسسة لعتاد مرتفع التكلفة ، وعاإلجيار
يكون هلذه األخرية أي أثر يف ميزانية املؤسسة، ألنه يف هذه احلالة أقساط الكراء فقط هي اليت تظهر يف جدول 

 اليت متت حيازا بواسطة قرض بينما تظهر كل املعلومات األخرى املتعلقة باالستثمارات. حسابات النتائج
 مثل القيمة األصلية للعتاد، األقساط املتبقية، القيمة احملاسبية الصافية للعتاد يف الدفاتر 71اإلجيار يف املالحق

وعلى العكس من ذلك فإن املعاجلة احملاسبية املعتمدة يف الدول األجنلوسكسونية، . احملاسبية للمؤسسة املؤجرة
صر األصول يف ميزانية املؤسسة صر اليت متت حيازا بواسطة قرض اإلجيار ضمن عناتقضي بتسجيل العنا

وهو ما يعكس بشكل جلي نتيجة تطبيق .  وتسجيل الديون املقابلة هلا ضمن عناصر خصوم امليزانيةاحلائزة،
  .72مبدأ تفضيل احملتوى على الشكل

                                                 
70 - MEMENTO 2001 : Op. cit. page 57. 
71 - NIKITIN M. 1999 : Op. cit. p 49.  
72 - GELARD Gilbert 1993 : Les difficultés d’harmonisation du leasing , in R.F.C. N° 241, p 43. 
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  من احملاسبة إىل �ظام املعلومات احملاسبية. 2
  

ل يف نظام املعلومات احملاسبية مصدرا أساسيا لعدد من املشاكل التشغيلية، اليت تواجهها كثري يعترب اخلل
ينتج هذا اخللل يف النظام عن و .73، واليت تكون عادة سببا يف اختفاء البعض منهااالقتصاديةمن املؤسسات 

 كثري العتمادنظرا و ، القرارالختاذاسب التواين يف توصيل املعلومات املالية اهلامة، أو عدم توصيلها يف الوقت املن
 ذه املالية، فإن فشل نظام املعلومات احملاسبية يف تزويد اإلدارةو  احملاسبيةمن القرارات على املعلومات

  .، وبالتايل إىل نشأة املشاكل التشغيليةإىل عدم كفاءة أعمال املؤسسةاملعلومات يف الوقت املناسب، يؤدي 
  

 املعلومات أحد عوامل اإلنتاج داخل املؤسسة إذ تدخل البيانات يف اعتبار ميكن ،ما سبقعلى ا ستأسي
شكلها اخلام مثلها مثل املواد األولية بعدها ختضع هذه البيانات إىل عملية معاجلة،لتخرج يف شكلها النهائي 

ى جودة تصميم هلذا فإن كفاءة نظام املعلومات تتوقف على مد. لالستعمالصاحلة " معلومات"كمنتج جديد 
مسار تدفق البيانات من خالل كافة أقسام املؤسسة، وكذلك التصميم اجليد ملستندات ومناذج مجع البيانات 

سنحاول من خالل هذا البند تناول أهم املفاهيم املتعلقة باملعلومات مث نظم . وطرق إعدادها ومعاجلتها
  .عترب أحد األنظمة  الفرعية لنظام املعلومات التسيريياملعلومات ويف األخري نظام املعلومات احملاسبية الذي ي

  

  الطبيعة األولية للمعلومات. 1. 2
  

تعترب املعلومات احملاسبية األداة األساسية لعملية اختاذ القرار، ويتوقف جناح هذه األخرية بدرجة كبرية 
ولعله من . دات القرار السليمعلى مدى صحة ومصداقية املعلومات ودقتها يف متثيل الواقع الذي يعترب من حمد

احلديث للمؤسسة، االهتمام جبمع ومعاجلة البيانات واستخدام املعلومات بفعالية، للتسيري املتطلبات األساسية 
  .خاصة يف ظل التغريات املستمرة واملتالحقة اليت تشهدها بيئة وحميط املؤسسة

  
  مفهوم املعلومات.  1. 1. 2

ة على بيانات مت جتهيزها أو حتويلها لكي تصبح ذات منفعة لطرف حيتاج لفظ املعلومات للدالليستخدم 
 )معلومات (إليها ومن مث فإن البيانات تعترب مبثابة املادة اخلام اليت حتتاج إىل تصنيع لكي تتحول إىل منتج ائي

 موضوع أو  جمموعة من األخبار حتمل معارف أو علم حولهي فاملعلومات.  إلشباع حاجة قائمةاستخدامله 

                                                 
73 - LAVIGNE Benoît 10/2002 : Système d’information comptable des PME , in R.F.C. N° 348, pp 39-42.  
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يف آن واحد وهذا "  اإلخبار بهمما يت" وحتتوي على مضمون "  فعل األخبار"  عملية  إذاهيف ،شيء معني
   :ومات تشغيلية ينبغي أن تعاجلوألجل أن تكون هذه املعل. 74ألجل فهم جيد للمحيط 

  ؛ املوضوع أو الشيء املعين :) Identité (اهلوية -
   أو الشيء املعين ؛وضوع املمواصفات: ) Attribut (املواصفات -
  .يء شتقييم هذا ال: ) Mesure (القياس -
  

كما أن املعلومات عبارة عن معطيات مت تسجيلها، تنظيمها وتصنيفها يف قالب معني إلظهارها عند 
تكون و . عن طريق ناقل كهربائي وفيزيائيمل ا يف حاواالحتفاظاحلاجة إليها ويتم إرساهلا ومعاجلتها 

مما  نستنتج .75االثنني لكن يف الغالب تكون خليط بني ،دية مثل األرقام أو تكون معطيات أجبديةمعطيات عد
 للقيام بإجراءات اختاذها أن املعلومة عامل من عوامل اإلنتاج ومصدر أساسي لكل القرارات اليت مت قسب

 إال ىال يتأتة وهذا حتما  القرار يف األصل هو ناتج عن عملية مفاضلة بني بدائل عديداختاذتسيريية، ألن 
 املعلومة اعتربتمن هذا املنطلق كثريا ما .  على معلومات صحيحة ومالئمة ناجتة عن نظام متكاملباالعتماد

هلا تكلفة ناجتة عن  ؛ نادرة ؛ أصل من أصول املؤسسة وعامل مهم من عوامل اإلنتاج وهذا ألن املعلومة
  . عرب الزمناالستفادةتعدد تسمح بقابلة للتخزين  ؛اقتصادية ة هلا قيم، ولعرض والطلبلخاضعة  ؛ راجعةامل

  
  مسار معاجلة البيانات  -  )I.02(الشكل رقم 

  
  

  
  

  
  

   القراراتالختاذ تفصيلية صاحلة  معاجلة البيانات   القرارات الختاذخام غري صاحلة

  من تصور الباحث: املصدر

  
  دور املعلومات. 2. 1. 2

داخلية  (استعماهلا اهلدف من باختالف ختتلف استعماالتمعلومات  فإنه لل،ككل مورد نادر
  : 76 أسياسية للمعلوماتاستعماالت، وعليه ميكن حصر أربعة )وخارجية
  
  
  

                                                 
74 - RESEAU Martine 1993 : Economie d'Entreprise, édition ESKA, Paris, page 71. 

 .24 صفحة ،ماجستري غري منشورة؛ اجلزائررقلة؛ رسالة  وحدة و-التنظيم املعلومايت للمبيعات ومنذجتها؛ حالة الشركة الوطنية للغازات الصناعية  : 1994  خبيت إبراهيم- 75

 76 - CHOKRON R. 1-2/1987 : Planification des systèmes d'information et stratégie d’entreprise, in R.F.G. N° 61,  Paris, p 87. 

  املعلومات نظام املعلومات البيانات
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 إن مسار التسيري عبارة عن توفيق بني جمموعة من : املعلومات أداة دعم ملسارات التسيري -أوال
مسار : وذا فإننا بصدد " قيمة مضافة"ا من طرف املؤسسة األنشطة والقرارات بغية توليد نتائج مرغوب فيه

خمتلف العمليات املشكلة أن تكون ينبغي . للتموين، مسار تسيري طلبات الزبائن، مسار ترتيب عمليات اإلنتاج
حبيث تشكل كل من الرسالة . للمسار مترابطة فيما بينها ألا تنتج وتستعمل معلومات، ختزن، تعاجل، وتوزع

حتملها املعلومات املتعلقة مبسار تسيري وإجراءات املعاجلة وامللفات اليت حتتوي هذه املعلومات، نظام اليت 
مبدى أدائها  أن املؤسسة عبارة عن جمموعة من مسارات تسيري يتعلق بقاء املؤسسةذلك .  هلذا املسارتمعلوما

  .من خالل ضمان إمدادات معلوماتية كافية
  
 عن طريق ضمان تنسيق بني خمتلف األطراف داخل : داخل املؤسسة التصاللاملعلومة أداة  -ثانيا

 بنية خمتلف اختيار احملددة بواسطة االتصالاملؤسسة، من خالل تبادل بيين للمعلومات، حبيث أصبحت وظيفة 
 ؛ اناتقواعد البيمع انتشار استعمال  هذا اجلانب وضوحا ازداد إليه واالهتداءجند عناء يف  األطراف هدفاً ال

  .االتصاالت، أثار ثورة يف عامل االنترنيت ظهور ؛ احلديث االتصال ؛ علم املكتبية
  
 تساهم تكنولوجيا املعلومات يف حتسني : املعلومة أداة دعم للخربات الفردية داخل املؤسسة -ثالثا

قدرة األفراد يف يف احلقيقة تمثل تألن القدرة املعرفية للمؤسسة )L'intelligence de L'organisation(ذكاء املؤسسة
تتحسن  .ليت جتمع، تصفي وتعاجل املعلوماتحبيث تتشكل املعرفة، من النماذج املعرفية ا. تتكون منهمالذين 

ختزين   دوراً مهماً حيث أا متكن منيةكما تلعب تكنولوجيا املعلومات. ةهذه النماذج بفضل املعلومات املتاح
  .العودة إليها وقت احلاجةاملعلومات النافعة مع إمكانية 

  
 السابقة للمعلومة وكذلك التكنولوجيا االستعماالت إذا كانت : املعلومة أداة للربط مع احمليط -رابعا

 التكاليف، ئة حتسني القيمة املضافة بتدنا داخلية تستطيع املؤسسة من خالهلةبغ صذاتاملرافقة واملساندة هلا، 
مع حميط تؤديه  أنه ليس للمعلومة دور ال يعين مسارات التسيري، فإن هذا حتسني املعرفة بالسوق حتسني خمتلف

  : املؤسسة، بل يوجد وحتت أشكال كثرية
  

السعر، ،  مركبات مادية ومركبات معلوماتية لهمنتج معني، ألن أي منتجحتت شكل معلومة مندجمة يف  -
 أو حتسينه عن طريق إضافة أو دمج منتج، وبفضل التكنولوجيا ميكن متييز االستعمالاملواصفات وطريقة 

احلصول على نصائح بميزات أخرى إضافية من املعلومات كإنشاء خط هاتفي خاص يسمح للزبائن 
أو ختصيص فضاءات يف برامج ،  من خالل احلاسبؤمقر مثال استعمالوإرشادات أو إدماج طرق 

 ؛ ت بأقل التكاليف، تتيح للمستعمل إمكانية اإلطالع املباشر على املعلومااالنترنيت
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 فتكنولوجيا املعلومات ميكن ،)interentreprises(أو حتت شكل أنظمة معلومات بني مؤسسات  خمتلفة  -
  هنا من أجل تقوية ومتتني قاعدة املركز التنافسي للمؤسسة من خالل تغيري وبعث عالقة جديدة اعتمادها

  .هيل الطلبياتلتس اتصال بعض املوردين وسائل كاعتماد "  مورد – زبون" 
  
  خصائص املعلومات. 3. 1. 2

تعتمد نظم املعلومات، على تدفق البيانات من خالل كافة إدارات وأقسام املؤسسة، ومن الضروري أن 
خيضع تدفق البيانات هذا إلدارة ورقابة سليمة حىت يتمكن نظام املعلومات من إمداد اإلدارة أو اجلهات الطالبة 

 .يت يف خدمة هذه األطراف املختلفةقف على أساسها مدى كفاءة النظام املعلومامبعلومات ذات خصائص، يتو
  : وتتحدد قيمة املعلومات باخلواص التالية

  
 تتمثل املالئمة يف مدى متكن مستعملي املعلومات من التنبؤ بأحداث : Pertinenceمة ءاملال -أوال
 أو احلاضر من نفس الطبيعة وهذا يف الوقت اضيامل معلومات ألحداث يف أساس القرار على واختاذمستقبلية، 

  .77املناسب والنافع 
  
 على احلياد، وهذا بضماا عدم اشتملت املعلومة ذات مصداقية إذا أن نقول : fiabilité  املصداقية -ثانيا

وكذلك إمكانية . متثيل جزئي حلدث ما، والصدق يف متثيل األحداث أو املبادالت اليت تبحث يف عرضها
  78.ويرتبط التمثيل الصادق للمعلومة بدرجة خلوها من األخطاء .اجعتها وقياسهامر

  
 وتتمثل يف مدى صحة املعلومات ودرجة خلؤها من التقريب أو اخلطأ يف : exactitude'l الدقة -ثالثا

ه األخطاء هذ. عرض األحداث اليت تعين ا هذه املعلومات نتيجة للتأخر أو لبس يف الفهم أو التفسري أو اخلطأ
  : 79 نتيجةاألخطاءتوجد هذه و طريقة سهلة ومتاحة لتصحيحها دال توج ألنهمتثل مشكلة هامة 

  ؛  طريقة غري دقيقة يف مجعهاواستخدامعملية قياس غري دقيقة للبيانات  -
  ؛ الفشل يف إتباع طريقة سليمة ألعداد بيانات يف صورة معلومات -
  ؛ ، أو اخلطأ يف تسجيلهان تشغيلفقدان أجزاء من البيانات أوترك بعضها دو -
  .مد يف البياناتعالتزوير املت، أو حلفظ املعلوماتطئ اخ ملف استخدام -

 
 

                                                 
 77 - APOTHELOZ Bernard 1989 : Op. cit.  p 149. 

78 - MICHAÏLESCO Céline 2000 : Qualité de l’information comptable, in Encyclopédie de C.C.A., Economica éd., Paris, p 1028. 
 .99 صفحة  ، القاهرة مركز التنمية اإلدارية،ت مذكرات يف نظم املعلومات اإلدارية، املبادئ والتطبيقا : 1994  عبد اهلادي مسلم- 79
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حبيث  ال ميكن ألي مستعمل للمعلومات أن يدرك جودة البيانات ولكن ميكن القول أنه هناك عدة طرق 
  :  املعلومات املتاحةاخلطأ يف تتبع للتقليل من أنميكن 

  ؛إلجراءات رقابة داخلية قوية علومات ج املإخضاع مسار إنتا -
  ؛ املراجعة الداخلية واخلارجية للمعلومات -
  ؛ إضافة درجة حمددة من الثقة حول صحة املعلومات -
  .وضع قواعد خاصة بعملية القياس، التجميع وإعداد للبيانات -

  
ومات املتعلقة حبدث  واإلحاطة الذي تتضمنه املعلاالكتمال وتعين هذه اخلاصية مدى : الشمول -رابعا

معني وما حتمله من تفاصيل، وما حترص عليه من تفادى اإلغفال يف التسجيل يف البيانات األساسية اليت تعترب 
 خيضع إىل مطلقا فإنهيس لومبا أن ضمان خاصية الشمول للمعلومات . قاعدة للمعلومات ومصدراً أساسيا هلا

  .نظمهمان أساليب رقابة ومراجعة وقواعد خاصة تنفس مسار تقليل األخطاء يف املعلومات بضما
  

مصطلح املوضوعية بالتعبري عن احلقائق بدون حتريف وبعيدا عن التحيز يرتبط  : املوضوعية - خامسا
وللموضوعية درجات حبيث تتوقف كل . الشخصي، ومن مث فإن الدليل املوضوعي، هو دليل غري شخصي

ثبت لعملية معينة قد يكون موضوعيا متاماً، موضوعيا بطريقة مقنعة أو درجة على قوة اإلثبات كما أن الدليل امل
 قواعد اعتمادمشكوك يف موضوعيته أو غري موضوعي، لذلك فإن ضمان املوضوعية يف املعلومات يعين ضمان 

  .غري ذاتية يف إعداد وتقدمي هذه املعلومات
  

ملستمدة منها، وتتجسد هذه املنفعة يف تقييم أي معلومة من زاوية املنفعة ايتم  : النفعية -سادسا
  :  اصية املنفعة عدة أشكال نذكر منهاتتجسد خ. استخدامهاسهولة  وصحة املعلومة ؛ عنصرين  أساسيني مها

  ؛  القراراختذأي أن قيمة املعلومات حتدد مبدى تطابق شكل املعلومات مع متطلبات : شكليةالنفعة امل -
   ؛علومات لدى متخذ القرار أو مستعملها يف الوقت الذي حيتاجها فيهبفعل توافر امل: زمنية النفعة امل -
وتتمثل يف مدى حصول متخذ القرار، أو مستعمل املعلومات على هذه املعلومات :  كانيةاملنفعة امل -

بسهولة ودون عناء، أويف وقت قد يزيد يف تعميق تكلفة احلصول عليها لذا فإنه عند زيادة تكلفة 
  : فإننا نكون أمام بديلني.ومات عن قيمتها احلصول عن املعل

  ؛ زيادة قيمة املعلومة من خالل زيادة درجة صحتها أو زيادة املنافع املتحصل عليها -
  . تقليل التكلفة من خالل التقليل من درجة صحتها أو التقليل من املنافع املستمدة منها -
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  لطبيعة األولية ألنظمة املعلوماتا. 2. 2
  

  Organisation (: 80 (من خالل منظور تقليدي أويل بني أربع وظائف أساسية يف حياة املنظمةميكن التمييز 
دف إىل حتديد مجلة املعايري واملقاصد والطرق اليت تستند إليها املؤسسة ) : Finalisation(وظيفة ديف  -

  ؛" سلوك املؤسسة" نشاطها أداءيف 
ترمي إىل حتديد األنشطة اليت حتقق أو تنجز السلوك ) : Production ou Opérante (عملياتوظيفة إنتاج أو  -

  ؛ الذي ترغب فيه املؤسسة
  ؛  معلومات أولية متاحةإىل االستنادتسعى إىل تنفيذ األنشطة من خالل :  وظيفة قرار -
هذه . جناحهإلحبيث تقوم بإمداد وظيفة القرار مبختلف املعلومات الالزمة لكل نشاط : وظيفة معلومات  -

  : هيوئف األربعة ممثلة بأربع أنظمة حترص على أدائها وبالتايل إجناحها الوظا
  ؛) Un système de finalisation (فدينظام  -
  ؛) Un système de production (نظام إنتاج -
   ؛)Un système de décision(نظام قرار  -
  .)Un système d'information (نظام معلومات -

  
وارد البشرية، املادية، النماذج، واإلجراءات والطرق الالزمة إلجناز املعلومة ل امليتضمن نظام املعلومات ك

   :81ي مؤسسةألتحقيق التفاعل املتبادل بني النظامني الفرعيني ل ،اليت ينبغي توصيلها إىل نظام القراراملالئمة 
متثل يف الواقع أهدافها ميثل املنظمة اليت يراد تسيريها، واليت تقوم بأعمال ): S. Opérant(نظام العمليات  -

 مع الغري ؛) التبادل(النهائية ويسهر على تنفيذ التعامالت 
وتتمثل وظيفته أساسا يف توجيه حركة نظام العمليات، استنادا لألهداف النهائية ): S. Pilot(نظام القرار  -

  .اخل...للمنظمة أو تبعا للتطورات اليت حتدث يف حميطها
  

و إذا جمموع الوسائل واالتصاالت اليت حتقق التبويب، القياس، املراقبة، وعليه فإن نظام املعلومات ه
ويظهر فيما يلي الشكل البياين كيفية تفاعل خمتلف األنظمة يف أي .  وتوزيع املعلوماتةالتخزين، املعاجل

  .مؤسسة خدمة ألهدافها
  
  

                                                 
80 - BLANCHIER  J. F. 3/4/1997 : Système D'information et système de  décision, in  R.F.G., Paris,  p 107. 
81 - GENSSE Pierre 1985 : Système comptable et variation monétaires, Economica éd., Paris, p 12 
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  سةتفاعل األنظمة الفرعية مع نظام املعلومات يف املؤس - )I.03(الشكل رقم 

  
Environnement  

  
  
  

 
Transactions 

 
  

Source : GENSSE  P. ( 1985,  page 13)  
  

  مفهوم نظام املعلومات. 1.2. 2
م من األلفاظ اليت تستخدم يف العديد من اجملاالت، مما جعلها من األلفاظ املعقدة االنظمصطلح يعترب 

نه من األمور األساسية التعرف على املفهوم  الفهم، واليت قد تتصف يف بعض احلاالت بالغموض، ومن مث فإ
  .استخدامهاملراد 

  
، دف مجيعها، إىل حتقيق جمموعة من األهداف 82يعترب النظام وحدة مكونة من أنظمة فرعية متداخلة

. للمؤسسة بكفاءة وفعالية عالية وذلك من خالل توفري املعلومات املالئمة لكل األقسام املكونة للمؤسسة
ومييز . ، على أنه جمموعة الطرق، العمليات واملعطيات والربامج املنظمة ملعاجلة املعلومات83م كذلكيعرف النظا

  .األنظمة التشغيليةو األنظمة العامة ،، ومها84 أساسيني ملصطلح األنظمةاستخدامنيبني البعض 
  

ما يف احلالة الثانية فإن يستخدم لفظ نظام يف احلالة األوىل للداللة على أنه طريقة ملتابعة وحل املشاكل، أ
" ومبا أن هدف دراستنا هو املؤسسة .  يتحقق من خالهلا أداء شيء ماوسيلة لفظ نظام يدل على أنه استخدام
  : فإننا إذا بصدد جمموعة من اإلدارات املكونة للنظام الرئيسي الذي يتفرع إىل األنظمة الفرعية التالية" نظام

 
 

                                                 
  .21 صفحةة،  دار املريخ للنشر؛ السعودي،)ترمجة كمال الدين سعيد(القرارات الختاذ  نظم املعلومات احملاسبية  : 1989 موسكوف ستيفن و سيمكن مارك - 82
 .630 صفحة ،الطبعة الثانية؛ املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ بريوت ،املعجم املوسوعي يف الكومبيوتر واإللكترونيك: 1988  لوغارف أندري- 83
 .19-18 صفحة، مرجع سابق : 1991 الصبان مسري  - 84

S P

S I

S O



 حملة تارخيية ومفاهيم أساسية    –حماسبة املؤسسة : الفـصل  األول 
  
  

52 

  ؛"ة األفرادإدار" النظام الفرعي األفراد  -
  ؛"إدارة املالية، احملاسبة" النظام الفرعي للتمويل  -
  ؛"إدارة اإلنتاج " النظام الفرعي لإلنتاج  -
  ؛"إدارة املبيعات" النظام الفرعي للتسويق  -
  ".إدارة املعلوماتية" النظام الفرعي ملعاجلة البيانات  -

  
 احملددة لكل إدارة بشكل مرض، مبدى حتقق األهداف  حتقق األهداف العامة للمؤسسة بكفاءةيرتبط

لذلك ينبغي أن يكون هناك ترابط بني خمتلف اإلدارات حىت تكون كل واحدة على وعي كامل بالظروف 
 أن الظروف اخلارجية متثل عامال مهماً يؤثر بدرجة كبرية على االعتبار مع األخذ بعني -الداخلية واخلارجية 

فاملخرجات املعلوماتية لنظام .  على املعلومات واملعلومات املرتدةمادباالعت وذلك -العمليات الداخلية للنظام 
هذه التغذية العكسية تساعد على حسن . فرعي هي مدخالت معلوماتية لنظام فرعي آخر والعكس صحيح

ظهر لتمكن يف األخري مستعملي املعلومات من ذي ي الختاللسري األنظمة الفرعية وتكفل تعديل وضبط اال
  . الالزمةتاراالقر اختاذ

  
  ماهية نظام املعلومات. 2.2. 2

 اخللفية العلمية والعملية باختالف هذه التعاريف واختلفتتعددت التعاريف اليت قدمت لنظم املعلومات 
   : عرض بعض التعاريفيفيما يلملقدميها، وميكن  

  
بة، التخزين، املعاجلة  اليت تضمن القياس، واملراقواالتصاالتيعترب نظام املعلومات جمموعة الوسائل 

  أن أنظمة 86البعضيف حني يعترب . 85وتوزيع املعلومات من أجل توفريها يف املكان والوقت وبالشكل املناسب 
يعترب نظام كما  .املعلومات هي أنشطة املشروع اليت تنطوي على جتميع وتصنيف وتبويب وتوزيع البيانات

 املعلومات، مستعملي القرار وخمتلف صانعي تسعى إىل خدمة نه تلك الذاكرة الضخمة، اليتأاملعلومات على 
 بالوضعية احلالية للمؤسسة، وكذلك اإلحداث التارخيية اليت مهم واليت حاطتهمإحبيث تكون قادرة على 

  .87قامت بتسجيلها
  
  

                                                 
85 - SOUAMES Ahmed 1992 : Grandes axes du Système d’information, en vue du pilotage de l'économie national, Alger, p 5. 

 .13صفحة ، بريوت، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، املدخل املعاصر يف احملاسبة اإلدارية:  1992  أمحد رجب عبد العال- 86
87 - DOURNEAU J. P. 9/1989 : Pertinence Et Amélioration des Systèmes d’information comptable, in R.F.C. N° 204 , Paris, p 63. 
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، استرجاع جمموعة اإلجراءات اليت يتم من خالهلا جتميع أو ،88على أاكذلك  نظم املعلومات تاعترب
 كذلك اعتربو. تشغيل، ختزين ونشر املعلومات، بغرض دعم عمليات صنع القرار وحتقيق الرقابة داخل املنظمة

جمموعة من اإلجراءات املنظمة اليت ميكن من خالل تنفيذها، توفري معلومات تستخدم لدعم عمليات ا أعلى 
 أهم استخالصلنظم املعلومات، نستطيع  التعريفات السابقة وباستعراض. صنع القرار والرقابة يف املنظمة

  : لسمات واملواصفات اليت متيزهاا
  

جمموعة من اإلجراءات اليت حتدد كيفية معاجلة البيانات اخلام من أجل إخراجها يف هو نظام املعلومات  -
  ؛  القراراتالختاذشكل معلومات صاحلة 

  ؛حتياجات خمتلف االمات وتوزيعها بعد رصدنظام املعلومات مجع ومعاجلة البيانات، مث ختزين املعلويتوىل  -
 تنتج وتستخدم هذه األخريةأن العنصر البشري يعترب أحد املكونات األساسية يف نظام املعلومات، ألن  -

 هذا العنصر يف اجلهة املقابلة يقوم بصنع القرار وممارسة أنبواسطة العنصر البشري يف املؤسسة، كما 
  ؛ لومات املتولدة من هذا النظام املعأساسالنشاط، املبنيان على 

 الفرعية، حبيث يستمد مدخالته من البيانات من العديد من املصادر األنظمةأن نظام املعلومات هو أحد  -
 القرارات وعمليات اختاذ خمرجات نظام املعلومات تستخدم يف عمليات أنالداخلية واخلارجية، كما 

 . راف داخلية أو خارجيةالرقابة اليت متارس عرب املؤسسة، سواء من أط
  
  م املعلوماتاوظائف نظ. 3. 2. 2

 من حتكم جيد  وأصحاب القرار داخل املؤسس املسريين هو متكنينظام املعلوماتإن أهم ما يهدف إليه 
،  قرارات تزيد من فعالية أداء املؤسسةالختاذ املؤسسة، من خالل مدهم مبعلومات مالئمة وصاحلة أداءيف 

إذ على نظام املعلومات املعتمد يف املؤسسة . 89يل أو احلد من أثر املخاطر املرتبطة بعدم التأكدالتقلوتعمل على 
  : قبل كل شيء بالوظائف التاليةيؤدي أن 

      ؛ )Savoir( اإلطالع -
  ؛ )Prévoir( التنبؤ -
      ؛ )Comprendre( الفهم -
  ).Informer( اإلعالم -
  
  

                                                 
 16فحة مرجع سابق ص : عبد اهلادي مسلم - 88

89 - VINAY A. & ABTEY B. H. 1984 : Contrôle de la gestion stratégique de l'entreprise, CLET éd. Paris, p  44. 
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فإن التعرف . ومات، هو خدمة عمليات صنع القرار يف املنظماتم املعلاومبا أن اهلدف األساسي من نظ
 نظم املعلومات يف كل مرحلة من ؤديهعلى مراحل صنع القرار سوف يظهر طبيعة الدور الذي ميكن أن ت

  : 90مراحل صنع القرار حسب منوذج سيمون ملراحل القرار الذي مييز فيه بني أربعة مراحل أساسية
  
اخلطوة األوىل من عملية االستخبار بالبحث عن املشكالت، من خالل تبدأ  :  مرحلة االستخبار-أوال

التعرف على أهداف املؤسسة ومدى فعالية األداء يف حتقيقها للكشف عن جماالت القصور وبالتايل املشاكل 
لى  تصنيف املشكلة بناءاً عإىلأما اخلطوة الثانية من عملية االستخبار فتهدف . اليت تقف أمام األهداف

 إىل مكوناا األساسية وجتزئة وحتليل املعقدة منها إىلحني تتمثل اخلطوة الثالثة يف حتليل املشكلة  يف. خصائصها
يف اخلطوة األخرية من مرحلة االستخبار، يتم حتديد  .مشاكل نوعية تسهيالً إلمكانية فهمها والتعامل معها

. كانت هذه األخرية متلك إمكانية حلها املؤسسة  إذااملسؤول عن املشكلة، فقد تكون املشكلة من مسؤولية 
عمل صبح ي املؤسسة القدرة على التحكم فيها، كال متلكانت املشكلة ناجتة عن عوامل خارجية  أما إذا

 من عمليات البحث عن املشكلة، تصنيفها، حتليلها وباالنتهاء. معهاالتكيف  أو ها كيفية جتنبواملؤسسة إذا ه
  .عنها فسنقوم بإسقاط الدور املوازي هلا يف نظام املعلومات وحتديد املسؤول 

  
 تتمثل هذه املرحلة يف منذجة املشكلة موضع القرار حبيث تتضمن خمتلف  : مرحلة التقييم -ثانيا

 اخلطوة على تصور البدائل املمكنة من خالل عمليات مفاضلة بني أنسب هذهاملتغريات ، وكذلك تنطوي 
ويتمثل دور نظم املعلومات، فيما تقدمه هذه األخرية من إمكانية توفري . يالً لواقع املشكلةالنماذج وأكثرها متث

مناذج رياضية وكمية تساعد يف التعرف على بدائل احللول املختلفة وتقييمها، من خالل نظم دعم القرار 
  .حل املشاكل املعقدةاملساعدة على والنظم اخلبرية 

  
 تتضمن هذه اخلطوة كل من عمليات البحث، التقييم وحتديد البديل :ر واالختبا مرحلة البحث -ثالثا

 القول بأن احلل املتوصل إليه للنموذج هو بالضرورة حل للمشكلة، ألن حل نوال ميكاملناسب حلل املشكلة، 
ل النموذج ينتج عنه فقط مقدمات حبلول للمشكلة وفعالية تقييم أحد هذه احللول األولية هو ما يقودنا للقو

  .بأن املشكلة قد مت حلها
  

، ألن احلل قد يكون مقبوالً يف ظروف معينة، تقييم مبا يسمى بتحليل احلساسيةكما ترتبط عملية ال
إن حتليل احلساسية يساعدنا على التعرف على املدى . ولكن أي تغيري يف الظروف قد تترتب عليه نتائج عكسية

                                                 
 .153فحة  سابق، صمرجع:  1994  عبد اهلادي مسلم- 90
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 حد كبري دوره يف إىلور نظم املعلومات يف هذه املرحلة، يشبه كما أن د. الذي يظل فيه احلل املطروح جيداً
  .املرحلة السابقة، من حيث ما يقدمه من مناذج رياضية وكمية تسهم يف حتديد احللول املمكنة وتقيمها

  
 ويتطلب ، تتضمن هذه املرحلة وضع احلل الذي مت التوصل إليه، موضع التنفيذ:  مرحلة التطبيق-رابعا

يف الغالب إجراء تغريات معينة يستلزمها احلل، كما أن بعض احللول قد تلقى املعارضة وبالتايل هذا اإلجراء 
لذا فإن دور نظم املعلومات، .  برعاية اإلدارة العلياظىحت مقاومة تطبيقها، خاصة من طرف العمال، أو قد ال

 على دعائم ترتكز اعتمدتع كلما  إقناعاً ملختلف األطراف، ألن عملية اإلقنامكاناإليتمثل يف توصيل وقدر 
عليها، كالتوضيح، األشكال البيانية، عرض نتائج حتليل احلساسية بشكل مبسط، تنجح بالتايل من تقريب 

  .وجهة نظر صاحب القرار من خمتلف األطراف اليت هلا عالقة مباشرة بالقرار داخل النظام الواحد
  
  لمعلوماتلنظام حماسبة املؤسسة . 4. 2. 2

 نظام املعلومات احملاسبية أحد املكونات األساسية لنظام املعلومات اإلدارية، وينحصر الفرق بينهما يعترب
يف أن األول خيتص بالبيانات واملعلومات احملاسبية بينما خيتص الثاين بكافة البيانات واملعلومات اليت تؤثر على 

 جهة بأن احملاسبة هي نظام معلومات استنادا وعليه فعبارة نظام معلومات حماسبية توحي من  .نشاط املؤسسة
 متت اإلشارة إليه سابقا، ومن جهة أخرى يتعلق األمر بالنظام الذي يعاجل معلومات خاصة تستدعي وجود امل

  .منوذج حماسيب
  

  النموذج احملاسيب - )I.04(الشكل رقم 

 
 
 
 
  
  
 
  

  
  من تصور الباحث: املصدر

  
  

قسم احملاسبة

  حماسبة التسيري )املالية( احملاسبة العامة

اسبةقسم احمل إدارة املؤسسة أطراف خارجية

  التقديرات  التكاليف  املوازنات
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 من األقسام اخلدمية، حيث يقوم بتحويل البيانات املالية إىل معلومات يعترب قسم احملاسبة يف أي مؤسسة
 جهة أخرى هلا فائدة من وأية، الدائنني واملستثمرين احلاليني واملتوقعني دارةمناسبة ونافعة تساعد كل من اإل

: ة على أاميكن تعريف نظم املعلومات احملاسبي. تالقرارا اختاذاإلطالع على هذه املعلومات وذلك ألغراض 
 الختاذأحد مكونات تنظيم إداري، خيتص جبمع، تبويب، معاجلة، حتليل وتوصيل املعلومات املالية املالئمة 

  .91وإدارة املؤسسة) اجلهات احلكومية، الدائنني واملستثمرين(القرارات إىل األطراف اخلارجية 
  

 الدور الذي تضطلع به هذه  نفسؤدي احملاسبة تأنبالرجوع إىل خصائص نظم املعلومات، نالحظ 
النظم، حبيث تقوم جبمع، ختزين، تفسري وحتليل للمعلومات وباإلضافة إىل ذلك فإن النموذج احملاسيب يعترب 

وختتص احملاسبة بصفة رئيسية، بتزويد أو اإلجابة على . العنصر األساسي يف نظم املعلومات داخل املؤسسة
  .ابفضل خمتلف فروعهل، خمتلف طلبات املعلومات املتعددة األشكا

  
  نظام املعلومات احملاسبية - )I.05(الشكل رقم 

  
  

  
  
  
  

  
Source : GRENIER C. & BONNEBOUCHE J. (1998, page 26)  

  
  

حملاسبة املالية بتوصيل جمموعة من املعلومات قادرة على إخبار الغري مبا فيه الكفاية، حىت يتمكنوا من اتم 
ن ظهور املنافسة احلقيقية أو احملتملة، كان مانعا أمام نشر املعلومات بشكل يسمح إال أ. تقييم املؤسسة
هلذا فإن املنافسة الشديدة هي اليت هيئت إىل ظهور حماسبة .  ضد املسامهني، أو املؤسسةاستعماهلاللمنافسني من 

بأن التمييز بني احملاسبة العامة  "92ويعترب يف هذا الشأن. التسيري، وهي اليت آدت إىل فصلها عن احملاسبة املالية
واحملاسبة التحليلية هو وسيلة مالئمة للتمييز، بني املعلومات اليت تكون املؤسسة موافقة أو جمربة على إيصاهلا 

                                                 
 .25فحة  ص، مرجع سابق:  1989  موسكوف- 91

92 - COLASSE B. 1993 : Comptabilité générale, Economica 3° éd., Paris, p 08. 

Traitement des transactions 

Comptabilité financière 

Comptabilité générale

Comptabilité de gestion 
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 عليها من احملاسبة العامة، هناك حنصلاإلضافة إىل املعلومات اليت  ب". وبني تلك اليت حتتفظ ا لنفسها،للغري
تتعلق إال بالقرارات التشغيلية  لكن هذه املعلومات ال.  عليها بواسطة احملاسبة التحليليةصلحنمعلومات أخرى 

  . تفي إال بأغراض املستخدم الداخلي دون سواه للمؤسسة، أي أا معلومات ال
  

 إال أا ال ،مبا أن احملاسبة العامة تسمح للمؤسسة بتقييم ذمتها، وتسمح بإعطاء نتيجة إمجالية للنشاط
 يف النتيجة اإلمجالية منتجتسمح بتجزئة هذه النتيجة حسب طبيعة تركيبها، وبالتايل حسب مسامهة كل 

 الداخلية يف االحتياجاتونظرا ملا تقدمه حماسبة التسيري من تدارك ألوجه قصور احملاسبة العامة هلذه . للمؤسسة
، وحلقة وصل هامة بني أجهزة قتصاديةاال أحد املصادر األساسية للمعلومات اعتبارهاتسيري املؤسسة، مت 

  . وظائفهاباختالفاإلدارة 
  

 من القيد الوحيد مث القيد املزدوج، كان هناك يف املقابل ابتداءمع تطور احملاسبة العامة يف الواقع العملي 
و  من مشاريع فردية أانتقلت، كزيادة كرب حجم املشاريع الصناعية، إذ االقتصاديةتطور يف شكل الوحدات 
 املنافسة الشديدة بني هذه وانتشرتوزادت أعمال املشروع وتعقدت عملياته، . عائلية إىل مشاريع باملسامهة

 املباعة، ألن معرفة منتجااهذه املنافسة اليت جعلت املؤسسات يف حاجة ملعرفة تكاليف . املشروعات ذاا
  .إلعداد إلستراتيجيات املنافسة بالتكاليف تسمح للمؤسسات بتحديد أسعار البيع، وكذلك ااملنتجاتتكاليف 
  

ضرورة التمييز بني طبيعة املستعملني تأكدت  93أمهية احلاجة إىل محاية سرية املعلوماتانطالقا من 
 اهلدف من احملاسبة املالية، إمداد خمتلف األطراف اعتبارهلذا مت ". للمعلومات، وبالتايل الفصل بني احملاسبتني

.  قرارام املستقبلية جتاههااختاذمتكنهم من الوقوف على وضعية املؤسسة، وتساعدهم على املستعملة مبعلومات 
ضرورية ال، باملعلومات واملسريينيف حني أعترب الدور األساسي حملاسبة التسيري، هو إمداد كل من اإلدارة 

  . التسيري  لنجاح مسار
  

  القراراختاذميكن من مساعدة كل من له سلطة  حماسبة التسيري نظام حماسيب اعتبارمن هذا املنطلق مت 
مة ءاو باألهداف اليت يرجون بلوغها، أي ممقارنة االقتصاديةاملوارد   على تقييم، حتليل، أمثلةداخل املؤسسة

  .  املوارد، واملنافع احملققة مقابل ذلك، أي التحكم اجليد يف التكاليفاستهالكجيدة بني 
  
  

                                                 
93 - LEBAS Michel 10/1992 : Essai de définition du domaine de la comptabilité de gestion, in R.F.C. N° 238, Paris, p 58. 
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   الفصلخالصة واستنتاجات
  
  :  استعراض فصول التطور التارخيي للمحاسبة من خالل هذا الفصل تبني لنا أنبعد
  
املمارسة احملاسبية عرفت تعايشا مذهال مع التطورات اليت كانت حتدث يف احمليط الذي كانت تستعمل فيه  -

أو يف ظل . احملاسبة، سواء يف التجمعات البشرية قدميا، أو أروقة احلكم واملعابد يف حقب تارخيية خمتلفة
الواقع االقتصادي اجلديد الذي أحدث حتوالت يف العامل، من خالل تطور التجارة وانتشار واتساع رقعتها 

 وكذلك تعدد وتنوع العالقات التعاقدية بني كل الوحدات االقتصادية العاملة؛
 
 ،ات فكرية متعددةاجملال املعريف للمحاسبة أصبح يعرف يف اآلونة األخرية توسعا هائال، نتيجة ظهور تيار -

اجتهدت كثريا وجتتهد يف صياغة أطروحات، تصورات فكرية ونظريات، رغبة يف إضفاء الصبغة العلمية 
خاصة وأا أصبحت متثل ظاهرة اجتماعية برزت أمهيتها بقوة مع االجتاه اجلديد الذي يسري . على احملاسبة

 فيه العامل حنو عوملة األنشطة االقتصادية للمؤسسات؛
  
 جناح احملاسبة يف تسيري العالقات التعاقدية، من خالل اإلجابة على خمتلف االحتياجات من املعلومات أن -

احملاسبية املعرب عنها من طرف كل من مهم حياة وأعمال املؤسسة؛ يرجع أساسا إىل استناد احملاسبة إىل 
 مثل يف اإلفصاح؛التنشود  الكفيلة لبلوغ اهلدف املتدد وبدقة كل امليكرتماحيإطار نظري مرجعي، 

 
تكييف األدوات احملاسبية مع متطلبات التحول الذي يعرفها حميط املؤسسة، أهل احملاسبة ألن تصبح نظاما  -

للمعلومات يتميز عن باقي أنظمة املعلومات يف املؤسسة جبملة من اخلصائص أمهها، ارتباطه مبسار توحيد 
. ليت يصدرها، طبيعة وطريقة املعاجلة احملاسبية لكل األحداثحماسيب يضبط من خالل املعايري احملاسبية ا

  .ويضمن من خالهلا أيضا صحة ومالءمة ومصداقية املعلومات احملاسبية اليت تتولد عن هذا النظام



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :�يالفصل الثا

  حمددات وضوابط
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رغم التطور املذهل والسريع الذي تعرفه احملاسبة ليس على مستوى تقنيات املعاجلة فحسب، بل على 
يدة مستوى التوحيد الذي يضمن من خالل إصدار املعايري، قدرة احملاسبة على معاجلة األحداث االقتصادية اجلد

إال أن النظرية . الناشئة عن األنشطة االقتصادية مسايرة للتحوالت اجلديدة اليت يعرفها عامل االقتصاد واملال
فمن حيث املبدأ . احملاسبية مازالت تعاين من إشكالية تعدد البدائل احملاسبية وتنوعها، وبالتبعية اختالف نتائجها

 جند العديد من القواعد املتعارضة، ومن حيث الوسيلة جند يوجد العديد منها يف تضارب، ومن حيث القاعدة
ما أدى جلدل حماسيب وهو . العديد من الوسائل املختلفة ومن حيث النتيجة جند العديد من النتائج عدمية املعىن

  .أعطيت فيه مشكلة اختالف األنظمة احملاسبية حظا وافرا من البحث والتصور
  

بارها نظاما إلنتاج املعلومات، هو إنتاج معلومة مفيدة لعملية اختاذ إن اهلدف النهائي للمحاسبة باعت
 ترتبط منفعة املعلومات بإشباع حاجات معينة يف ظل ظروف معينة، كما ترتبط منفعة املعلومات .القرار ونافعة

يت على تتحدد طبيعة املعلومات ال. من وجهة نظر مستعمل معني مبقدار ارتباطها مبواضيع ذات أمهية للمنتفع
ملة للمعلومات، حسب درجة أمهية الوفاء ا لإلجابة على احتياجات خمتلف األطراف املستعالنموذج احملاسيب 

سوف نتناول من خالل هذا الفصل أهم  ،لذلك. وقدرة هذه األطراف على احلصول على املعلومات احملاسبية
د وإصدار املعايري احملاسبية، مث نتناول األطراف حمددات وضوابط النموذج احملاسيب، واملتمثلة يف وظيفة التوحي

  . احملاسبةا تم طار تسيري العالقات التعاقدية اليتاملستعملة للمعلومات احملاسبية يف إ
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  التوحيد احملاسيب:  املبحث األول
  

ن حيث أا تقوم يعد التوحيد احملاسيب وظيفة مالزمة لطبيعة التحول الذي مييز النظام االقتصادي م
وعليه فالتوحيد . أساسا بإضفاء الصبغة النظامية على املعلومات احملاسبية اليت يكون هذا النظام حباجة إليها

احملاسيب يعد مطلبا أساسيا لضمان مواءمة احملاسبة ومسايرة املمارسة احملاسبية للتغريات والتحوالت االقتصادية 
يل حقيقي للواقع االقتصادي خدمة لوظيفة اإلخبار اليت تعىن ا احملاسبة، العديدة واملتالحقة، دف ضمان متث

  . باختالف طبيعتهم وأمهيتهمةستعملاملف اطرخمتلف األلطلبات من املعلومات املعرب عنها من اجابة على لإل
   

  واألهداففهوم التوحيد احملاسيب امل. 1
  
  مفهوم املعايري احملاسبية. 1. 1
  

 أن حنيط مبفهوم هذه ،وض يف دراسة التوحيد احملاسيب كوظيفة إلصدار املعايري احملاسبيةجيدر بنا قبل اخل
بالالتينية واليت تعين مبفهومها األصلي، أداة قياس ) Norma(إىل )  Norme-معيار(يعود أصل كلمة . األخرية

أما ). Equerre – الكوس(مكونة من قطعتني متعامدتني تعطي الزاوية القائمة وتسمح بالقياس اهلندسي 
  .1، النموذج أو املثال)Règle(مع مفهوم القاعدة ) Norma(اصطالحا فلقد ترادف استعمال هذه الكلمة 

  
كما ميكن . بشكل عام للداللة على قاعدة، هدف أو منوذج) Norme -معيار (يستعمل مصطلح 

و جماالت معرفية كالرياضيات، استعماله بشكل خاص كمفهوم فلسفي يف ميادين حمددة كالصناعة، الزراعة أ
مرتبط بشكل وثيق مبجال ) Norme -معيار (دقيق ملصطلح التحديد اللذلك فإن . علم االجتماع وعلم النفس

كل قاعدة مت إرساءها من " على أنه ) Norme - عيار امل(يعرف . اهتمام املعايري ذاا واملواضيع اليت تعاجلها
 والفرق األساسي بني الطريقتني يتمثل يف كون أن Consensus.(2(ع طرف سلطة مؤهلة أو عن طريق اإلمجا

األوىل متثل كل أعمال إرساء املعايري اليت تقوم ا هيئات مؤهلة دون مراعاة رغبات من هم مطالبون بتطبيقها 
ن قبل يف حني أن الثانية تتمثل يف كل أعمال إرساء املعايري اليت تكون موضوع استشارة م. أو االلتزام ا

مبعىن أا من احملتمل أن ختضع لبعض التغيريات .  املعنية بتطبيقها مستقبال، أي قبل إصدارها بشكل رمسيالفئات
 ومواقفها حول هذه املعايري من خالل مذكرة اإليضاح ا عن انشغاال وتعبريهاالفئاتبناء على إجابة هذه 

)Exposé sondage (احملاسبيةعايرياملإعداد عادة توزيعها  يسبق اليت .  

                                                 
 
1 - BERGERET  J. 1985 : La personnalité normale et pathologique, Dunod  2° éd., Paris, p 14. 
2 - SYLVAIN Fernand  1982 : Dictionnaire de la comptabilité et des disciplines connexes ICCA, repris par   CHRISTOPHE Bernard : Brève 

histoire du rapport environnementaux, in R. F. C., N°  324, Paris 7-8/2000, pp 61-67.  



   احملاسيب   وضوابط النموذج  حمددات :�ي الفـصل  الثا
  
 

62 

وثيقة أعدت " على أنه ] ISO - International Standards Organisation[حسب ) Norme -املعيار(ويعرف 
بإمجاع، ومصادق عليها من قبل هيئة معترف ا، تعطي الستعماالت مشتركة ومتكررة، قواعد أو خطوط 

  3.ثل يف سياق معنيعريضة أو مواصفات لألنشطة أو نتائجها لضمان مستوى تنظيم أم
  

معطى مرجعي " على أنه ) Norme - املعيار(يعرف ، 1982 لسنة استنادا للمخطط احملاسيب الفرنسي
)Donnée référentielle (دف تقدمي حل ملشكل متكرر 4".ناتج عن اختيار مجاعي، مت إثراءه  

  
اعد املتعلقة باحملاسبة مهما كانت  ميكن اعتبار املعايري احملاسبية على أا كل القو،تأسيسا على ما سبق

 أكانت نصوص تشريعية سواءطبيعتها إلزامية أو اختيارية، أي أا كل ما من شأنه أن يشكل دليال أو مرجعا 
باإلضافة إىل أا تعد معايري حماسبية . أو تنظيمية أو توصيات، صادرة عن سلطات مؤهلة لتنظيم امليدان احملاسيب

ثه من قبل املؤسسات من املمارسات احملاسبية اليت القت انتشارا نتيجة تكرار كذلك كل ما مت استحدا
  .5عين مجيع القواعد اليت تلتزم بتطبيقها املؤسسات ألجل إعداد قوائمها املاليةها يكما أن مفهوم. استعماهلا
  

 املتمثل يف مهما كانت طبيعة املعايري احملاسبية فإن استحداثها جاء أساسا خلدمة املنتج احملاسيب،
وأن أهدافها . ومسار املعاجلة الذي يولد هذه املعلومات) شكلها، قياسها، عرضها(املعلومات احملاسبية واملالية 

تتمثل يف ضمان حتكيم عادل بني مصاحل فئات خمتلفة مهتمة حبياة املؤسسة هي يف األساس غري متجانسة 
 واألطراف املستعملة على اختالف طبيعتهم وأمهيتهم وباألخص املؤسسة باعتبارها املنتج هلذه املعلومات،

جل تسهيل املقارنات ألباإلضافة لضمان التجانس هلذه املعلومات . باعتبارهم املستعملني هلذه املعلومات
 للمعايري احملاسبية دور أساسي يتمثل هيظهر أن، واقتصاديو املاكروكذلك التجميعات الضرورية على املستوى 

  .قات التعاقدية من خالل التحكيم العادل بني خمتلف األطراف املستعملة للمعلومات احملاسبيةيف تنظيم العال
  
  : مفهوم التوحيد احملاسيب . 2. 1
  

 نتيجة االستشعار أصبح التوحيد احملاسيب من الوظائف األساسية اليت متيز عامل االقتصاد واألعمال اليوم،
ا املمارسة احملاسبية اليت تعرف فيها يف العديد من الدول واالهتمام املتزايد  املعايري احملاسبيةالكبري بدور وأمهية 

من خالل احلضور القوي للهيئات واموعات املهتمة باستحداث املعايري احملاسبية، والسهر ؛ ا  وتطوراتقدم

                                                 
 
3 - Repris par CHARON Claude  10/2000 : Pour quoi des normes d’audit, in R. F. C., N°  326, Paris, p 5. 
4 - COLASSE B. 9/1987 : La notion de normalisation comptable, in R. F. C.,  N° 182, Paris, p 42. 
5 - HOARAU C. 1997 : La France, in Comptabilité internationale, Vuibert éd., Paris, p 131. 
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مصطلحات، قواعد (ة  توحيد احملاسبة يعين تطبيق لغة موحدوعليه فإن. على ضمان االلتزام ا وحسن تطبيقها
  6.باحملاسبةواملهتمني دف تسهيل االتصال بني خمتلف األطراف الفاعلة يف احلياة االقتصادية، ...) 

  
لقد اختلفت أشكال واستراتيجيات التوحيد احملاسيب نتيجة التأثري املزدوج الناتج من جهة عن االختالف 

اليت ، ول، ومن جهة أخرى طبيعة وقوة األداء االقتصادييف طبيعة التوجهات االقتصادية اليت طبعت خمتلف الد
اليت يرافقها عادة حاجة ملحة  ؛ و يف هذه الدولحتكم يف جمملها كثافة ودينامكية األنشطة االقتصادية

للمعلومات املساعدة على عملية اختاذ القرار، إضافة لطبيعة ومسار عملية التوحيد ذاا وكذلك األهداف اليت 
 ومها ، وذا الصدد نستطيع التمييز بني اجتاهني بارزين ولدا منوذجني خمتلفني للتوحيد احملاسيب.أوكلت هلا

  .منوذج التوحيد األجنلوفوين ومنوذج التوحيد الفرانكفوين
  
  ة األجنلوفوني يف املنظومةالتوحيد احملاسيب. 1. 2. 1

موذج، هو اضطالع املهنة احملاسبية بوظيفة تعتمد هذا الناليت إن أهم ما مييز التوحيد احملاسيب يف الدول 
ومل يكن هذا األمر متاح لوال اجلهود الكبرية اليت بذهلا أصحاب املهنة خاصة يف الواليات . إصدار املعايري

  هيئة مراقبة السوق املايل، واليت توجت بقبول1929املتحدة األمريكية يف أعقاب األزمة االقتصادية العاملية لسنة 
)SEC(معهد احملاسبني األمريكيني كيل بتو) AICPA(ولقد جنح املعهد من خالل جلان .  إلصدار املعايري احملاسبية

) US-GAAP(متعددة يف إرساء جمموعة من املبادئ احملاسبية واليت اصطلح عليها املبادئ احملاسبية املقبولة عموما 
العمليات واألحداث االقتصادية اليت تقع يف حميط واليت كانت دف يف جمملها لضبط املعاجلة احملاسبية ملختلف 

خدمة ألطراف عديدة وخمتلفة مهتمة  حبياة املؤسسة وهي يف و .ي ضبط وظيفة القياس  يف احملاسبةاملؤسسة أ
 خاصة يف ظل متطلبات ،حاجة دائمة ملعلومات مالئمة وذات مصداقية للمساعدة على عملية اختاذ القرار

  .حبساسيته جتاه املعلومات احملاسبية واملالية، أي ضبط وظيفة االتصال يف احملاسبةملتميز االسوق املايل 
  
  ةي الفرانكفون يف املنظومة التوحيد احملاسيب.2. 2. 1

 الذي مل يرتبط فيه دور الدولة بعملية التوحيد إال من خالل هيئات مراقبة ،على عكس النموذج السابق
التوحيد احملاسيب حسب هذا النموذج، هو االضطالع الكلي للدولة بوظيفة ق املالية، فإن أهم ما مييز سوااأل

وتعد التجربة الفرنسية يف جمال التوحيد احملاسيب مرجعا هلذا النموذج، حيث . التوحيد وإعداد املعايري احملاسبية
، جتمع  مؤهلةيةتتم عملية التوحيد استنادا ملخطط حماسيب ويتم إعداد املعايري احملاسبية من قبل هيئات رمس

باإلضافة عن ممثلي الدولة جمموعة من الفئات األخرى ذات عالقة باحملاسبة مثل أصحاب املهنة، ممثلي 
ويتم . أي ممثلني عن خمتلف الفئات املعنية بتطبيقات احملاسبة واملهتمة مبخرجاا. اخل... املؤسسات، الباحثني

                                                 
 
6 - MILOT  J. P. 10/1997 : La normalisation comptable, in revue du conseil national de la comptabilité, Paris, p 02. 
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). Droit comptable( أي من خالل قانون حماسيب ،يق التنظيمضبط وظيفيت القياس واالتصال احملاسبيني عن طر
ولقد كان لنموذج التوحيد احملاسيب الفرنسي تأثري كبري على طبيعة التوحيد احملاسيب يف دول خمتلفة، منها على 
وجه اخلصوص اجلزائر، تونس، املغرب وبعض الدول اإلفريقية وهي كلها يف األساس دول خضعت للهيمنة 

  .رية الفرنسية يف املاضياالستعما
  

من حيث ) CNC (والفرنسية) FASB(هيئة التوحيد األمريكية من بالرغم من التطابق بني أهداف كل 
السعي إلقحام أهم األطراف املعنية باملعايري احملاسبية يف مسار إصدار هذه املعايري، إال أن بعض الباحثني ومن 

إال أنه يوجد اختالف . FASB est un CNC à l’américaine( 7( ار  يف اعتبعناء نمنطلق هذا التطابق ال جيدو
 تتجه فيه  الذيإذ يف الوقت. قوي بني النموذجني األمريكي والفرنسي يف جمال التطبيق وتوجيه األعمال

إن اهتمامات املوحد األمريكي أساسا حنو املبادئ احملاسبية وبطرق عرض القوائم املالية اخلتامية  وحمتوياا، ف
املوحد الفرنسي يهتم باحملاسبة باعتبارها مسارا جلمع، ختزين ومعاجلة املعلومات باإلضافة ملخرجاا اليت تتمثل 

  .8يف القوائم املالية اخلتامية
  

 عوامل عديدة كانت وراء هيمنة املعايري احملاسبية األمريكية واتساع رقعة استعماهلا،  هناكيف الواقع
 األموال، س قوة االقتصاد األمريكي باعتباره مركزا حلركة التجارة العاملية ورؤونذكر منها على اخلصوص،

ألمريكية اعتماد املعايري ااألمر الذي دفع بالعديد من الشركات العاملية غري األمريكية الراغبة دخول السوق 
 . األمريكيملايلعلى كل شركة تدخل السوق ا) SEC(لقيود اليت تفرضها لاحملاسبية األمريكية، استجابة 

 
لقد أفرز الواقع جتارب أثبتت االجتاه املتزايد حنو املعايري األمريكية، إذ ومبناسبة نشر حساباته السنوية 

د يف ذلك احلني إال و أشار جممع فرنسي أنه طبق بشكل مسبق معيار حماسيب أمريكي مل يكن موج1994لسنة 
ومل يكن ليطبق يف الواليات املتحدة األمريكية يف كل ) Expose - sondage(يف شكل مشروع حتت اإلثراء 

 يعاجل نقص القيمة غري احملقق واملثبت  "Impairment of long- lived assets" ويتعلق بـ 1996االحتماالت إال سنة 
  9.يف عناصر األصول الدائمة

  
 -مبدأ (صطلح يعد حديثا يف جمال احملاسبة مقارنة مب) Norme -معيار (ومع أن استعمال مصطلح 

Principe ( إال أنه ميكن اعتبار املبادئ احملاسيب اليت نتجت يف الواقع عن تقدم التطبيقات العملية للمحاسبة، مبثابة

                                                 
 
7 - KERNLER  I. 7-8/1989 : Le FASB « à la française », in R. F. C. N°  203, Paris,  pp 55-58. 
8 -  COLASSE  B. 1996 : Comptabilité générale, Economica 5° éd., Paris, p 60. 
9 - GIOT  Henri 1995 : FASB, Projet de norme sur la dépréciation des immobilisations, in R. F. C. N°  265, Paris 3/1995, p 19-23. 
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معايري حماسبية مبفهومها الشامل والواسع، ذلك ألن املعايري احملاسبية تعد نتاج العمل املتزاوج بني اجلهود العملية 
ال احملاسيب يف إطار مسار متسق ومنتظموالنظرية املبذولة يف ا.  

  
 الذي  "DE GRIBEAUVAL" ألعمال املقدم الفرنسي تارخييا  )Normalisation -التوحيد (يرجع ظهور 

قام مع اية القرن الثامن عشر بضبط وعقلنة املدفعية الفرنسية من خالل حتديد عدد املركبات املتعلقة باملدافع 
ومنذ ذلك احلني بدأ احلديث عن التوحيد الصناعي الذي كان . 10 للتغيري قدر اإلمكانوتبسيطها جبعلها قابلة

 بإسقاط أهداف التوحيد ،يهدف إلعطاء أكرب قدر ممكن من التجانس للمنتجات وحتسني مسار اإلنتاج
ة يف القوائم الصناعي على احملاسبة نالحظ التطابق من حيث أن التوحيد احملاسيب يهتم مبنتجات احملاسبة املتمثل

العمل على ضمان جتانسها باإلضافة إىل االهتمام بطريقة إنتاج هذه القوائم أي االهتمام باحملاسبة، اليت واخلتامية 
تواجه مشكلة منفعة منتجاا وقدرا على تلبية احتياجات خمتلف األطراف املستعملة هلا يف ظل تنوع هذه 

  . جتانسهاماألطراف وعد
  

ريف حول موضوع التوحيد احملاسيب، وتباينت يف طريقتها بني من تناولت التوحيد لقد تعددت التعا
ن التوحيد احملاسيب عبارة عن نظام موحد للتنظيم يعترب البعض أ. احملاسيب باملفهوم ومن تناولته باألهداف

)Système uniforme d’organisation ( موع حماسبات املؤسسات املنتجة يف األمة، أو جمموعة من األمة موجه
 : 11مهما كان القطاع الذي تنتمي إليه

  ؛  املنجمياالستغاللالقطاع األساسي للفالحة، تربية املواشي، الصيد أو  -
  ؛ القطاع الثاين للصناعات التحويلية -
  .القطاع الثالث للتجارة اخلارجية -
  

  :ومن بني ما مييز التوحيد احملاسيب
  ؛  خاصة باحلساباتاالصطالحاتجمموعة من  -
  ؛ هحدتعاريف دقيقة حملتوى كل حساب على  -
  .املعلومات احملاسبية الدوريةاليت تتضمن قوائم عن المناذج  -
  

  : العامل املتقدم مناقتصاد ملا مييز استجابةكما أن التوحيد احملاسيب موجه 
  ؛ االتصالللمعلومات و ) احليوية(احلاجة األساسية  -

                                                 
 
10 - COLASSE  B. 1987 : Op. cit. p 43. 
11 - ROUSSE Francis 1989 : Normalisation comptable, collection méthodologie, Paris 1989. p 24-25. 
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  ؛ االقتصاديةتصنيف التدفقات ) Universalité(عاملية  -
  .تعميم املعاجلة اإللكترونية للبيانات -
  

إذ جاء  ، التوحيد احملاسيب من خالل أهدافه تعريف فلقد تناول)PCR - 82(أما املخطط احملاسيب الفرنسي 
   :12فيه أن التوحيد احملاسيب يهدف إىل

  ؛ احملاسبة) Amélioration(حتسني  -
  ؛ فهم احملاسبات وإجراء الرقابة عليها -
  ؛ ) واملكانزمانيف ال(نة املعلومات احملاسبية مقار -
  ؛ دمج احملاسبات يف اإلطار املوسع للمجموعات، قطاع النشاط واألمة -
  .إصدار اإلحصائيات -
  

 عملية سن هو التوحيد احملاسيبا تعترب بأن  فإAFNOR - Association Française de Normalisation [[أما 
  13.يم أدوات ونواتج العمل، بتوحيدها وتبسيطهامجلة من القواعد اليت تسمح بتنظ

  
اليت حتدد، كيفية تسجيل بعض ) Directives officielles(تعترب املعايري احملاسبية مبثابة التوجيهيات الرمسية 

هلذا فإن . 14أنواع العمليات أو األحداث و املعلومات اليت ينبغي إعطاؤها يف املالحق املرافقة للقوائم املالية
  :يد احملاسيب جيري على املستويات الثالثة التاليةالتوح

  
 احملاسبية واملعايري واملبادئ يقتصر التوحيد يف هذا املستوى على األسس : املبادئعلى مستوى  -أوال

  ؛) تطبيقها(اعتمادها األساسية اليت يتم 
  
وتتطلب هذه . سبية ويشمل توحيد القواعد و اإلجراءات والوسائل احملا: على مستوى القواعد -ثانيا

  :العملية ما يلي
 لتحقيق استخدامهااليت ميكن  وأحصر القواعد واإلجراءات واألساليب احملاسبية املستخدمة فعال،  -

  ؛ أهداف احملاسبة
  ؛  املوضوعيةاملبادئات طلبمتاشيا مع مت،  من بني هذه القواعد واإلجراءات األفضلاالختيار -
  .راءات البديلة القواعد و اإلجاستخداماحلذر عند  -

                                                 
 
12 - COLASSE B. 9/1987 : Op. cit. p 42. 
13 - DEPALLENS  G.  &  autre 1990 : Gestion financière de l’entreprise, Sirey 10° éd. Paris 1990, p 35. 
14 - Banque mondiale 1995 : Manuel de comptabilité générale, d’information financière et d’audit, 1/1995,  p 8. 
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 ويشتمل التوحيد يف هذا املستوى، توحيد النظام احملاسيب بأسره، وما يقوم : النظم على مستوى –ثالثا 
 باإلضافةوميتد إىل تنميط النتائج احملاسبية والقوائم املالية، .  وقواعد ووسائل وإجراءاتومبادئعليه من أسس 

  . عليها اليت تقومواملبادئإىل نظم التكاليف واألسس 
  

  املعايري احملاسبية) Création (استحداث )II.01(الشكل رقم 
    بالتجديداالنشغال                                                                 
  « From top »التوحيد        هيئات التوحيد                                          

                      
                              

  جمال جتديد التوحيد     احملاسبة                                                    
  
  

   التطبيقات احملاسبيةتغيري     املستعملني                                                 
  « From bottom »   للتجديداالحتياج        اسبني                     احمل                           

  
Source : BAC-CHARRY  B.  (1997, page 55) 

  
نالحظ انطالقا من الشكل السابق الترابط الوثيق بني خمتلف مكونات حلقة عملية التوحيد احملاسيب 

 مهما كانت طبيعة هذه اهليئات ومهما –ساسية انطالقا من هيئات التوحيد اليت يدخل ضمن اهتماماا األ
 وكذلك االنشغال بضمان عملية التجديد على  احملاسبية التوحيد أي إعداد املعايري–كانت النماذج اليت تتبناها 

ضمان مسايرة املمارسة احملاسبية ملختلف التحوالت اليت تقع يف حميط يري، حىت تؤدي الدور األساسي لهذه املعا
 تعلق األمر بالقياس أي سواء. اال إلعداد وجتديد املعايريجمتعترب وتندرج ضمن اهتمامات احملاسبة، واملؤسسة 

أو تعلق األمر باالتصال، أي طرق وأشكال توصيل هذه املعلومات . طرق مجع ومعاجلة املعلومات احملاسبية
اجات املتولدة لديهم ألجل التوحيد ملختلف مستعمليها، اللذين يعربون من خالل تطبيق هذه املعايري عن االحتي

  .أو جتديد املعايري احملاسبية
  
  أهداف التوحيد احملاسيب. 3. 1
  

 االهتمام به، الرغبة املزدوجة لدىمن العوامل اليت أبرزت أمهية التوحيد احملاسيب، وزادت من درجة 
ض رقابة اقتصادية الدول للحصول من جهة على معلومات متجانسة حول الوحدات االقتصادية دف فر

وجبائية وتنظيم النشاط االقتصادي، ومن جهة أخرى إرساء قواعد متوافقة إلعداد ونشر هذه املعلومات مبا 
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 نظرا ملا ميثله هذا التوافق ،يضمن الشفافية يف العالقات اليت تربط خمتلف األطراف املهتمة حبياة هذه الوحدات
 على هذه الوحدات عرب فترات خمتلفة وإجراء مقارنات فيما بني من أمهية وتسهيل إمكانية إجراء املقاربات

  .هذه الوحدات مع بعضها البعض
  

، كان ةلغ وأثقافة  وأ ولأصبعضهم البعض، مع  مال جتمعه بني أعوان االقتصاديةإن تطور العالقات 
.  املعلومات إطار توزيعالتوسيع يفما فرض ضرورة ملعلومات احملاسبية واملالية، اتبادل الزما للحاجة لمدائما 

جمموعة متجانسة من القواعد املتعلقة بإعداد وعرض البيانات احملاسبية واملالية ليتسىن من انطالقا من وجود 
  : 15لذلك. خالهلا التوصل إىل حتليل مالئم ومفهوم، يستطيع أن يكتسي الصبغة العاملية

  ؟  كانت املؤسسة املعنية احلسابات املنشورة متجانسة أيااعتبارإىل أي مدى ميكن  -
  ؟ إىل أي مدى ميكن لألعوان االقتصاديني، احلصول على معلومات مفهومة وقابلة للمقارنة -

  
  بعملية التوحيدةاملنوطمن األهداف ) Spécifier(و التمييز ) Simplifier(، التبسيط )Unifier(يعترب التوحيد 

  :من خالل   16 الطرق احملاسبية)Unification ( من توحيد الذي ينطلق لضمان توافق القوائم املالية،احملاسيب
  

الذي ميثل سلسلة اإلنتاج اليت تبدأ من مستندات ووثائق ) Le processus comptable(توحيد السياق احملاسيب  -
يهدف التوحيد يف هذه املرحلة، إىل الرفع من إنتاجية املصاحل  واإلثبات وتنتهي إىل القوائم اخلتامية

  ، من خالل إتباع معايري تتحرى الدقة ؛احملاسبية
 
 خمتلف األطراف احتياجاتالقوائم املالية اخلتامية اليت حتمل اإلجابة عن يف ثل تم احملاسيب املاملنتجتوحيد  -

ن عدم جتانس هذه الفئة وإمكانية تضارب مصاحلها هو الداعي ذلك أل .الطالبة للمعلومات احملاسبية
هلذا ينبغي على املعايري اليت . احتياجام من  ممكنم اإلجابة على أكرب قدرلتوحيد هذه القوائم، حىت تت
وأن  .بل ينبغي أن تكون مرنة وقابلة للتفسري من عدة جوانب  صلبةنال تكوحتكم توحيد هذا اجلانب أن 

عايري، تبين وجناح استعمال املعايري احملاسبية اجلديدة، ينبغي أن جييب على حاجة معينة لدى مستعملي امل
 .ألنه األمر الكفيل وحده بضمان حسن فهم وتطبيق هذه املعايري

  
  
  

                                                 
 
15 - MIKOL Alain 5/1996 : Les normes comptable et leur utilisation en France, in R. F. C.,  N° 278, Paris 5/1996, p15. 
16 - COLASSE B. 9/1987 : Op. cit. p 44. 
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  ة احملاسبياملعايريمراحل التعامل مع  )II.02(الشكل رقم 

  

Source : BAC-CHARRY  B.  (1997, page 57)  
  
  

  التوحيد احملاسيب واألطر التصورية للمحاسبة. 2
  

ساسية يف إعداد املعايري احملاسبية اليت تضمن التجانس  عملية التوحيد وظيفة تتمثل مهمتها األتعترب
 بني أطراف عديدة، تتحدد )Arbitrage(والتوافق يف املمارسة احملاسبية، فاألصل أن عملية التوحيد متثل حتكيما 

 نتظر من التوحيد احملاسيبي. ادي الذي تعد فيه هذه املعايريأمهيتها ودرجة تفضيلها حسب طبيعة السياق االقتص
ونستطيع . أن جييب على إشكاليات عديدة مرتبطة بفحوى املعلومات اليت يكون النظام االقتصادي حباجة هلا

أن منيز يف هذا الصدد بني منوذجني رئيسني، األول هو النموذج احملاسيب الديناميكي ويرتبط باالقتصاد الرأمسايل 
قياس فعالية املؤسسات وهو على لدرجة األوىل القائم على كثافة النشاط البورصي، وينصب فيه االهتمام با

 املكروأما النموذج الرئيسي الثاين فهو النموذج احملاسيب الستاتيكي أو . اهلدف األساسي املوكل به للمحاسبة
  .اقتصادي الذي يرتبط أساسا باالقتصاد الرأمسايل املختلط القائم على النشاط البورصي والنشاط البنكي

  
  )اقتصادي -  املكرو(حملاسيب الستاتيكي النموذج ا . 1. 2
  

يعتمد التوحيد احملاسيب وفق هذا النموذج أساسا على خمطط حماسيب يعكس بطبيعته االحتياجات 
واالنشغاالت املعرب عنها من طرف الدولة، خدمة ألهداف التنظيم املركزي الذي يقتضي حدا من التوافق يف 

ضبط املمارسة احملاسبية، وطة مجلة من احلسابات واملبادئ احملاسبية حماسبة املؤسسات، من خالل توحيدها بواس
 .بالشكل الذي يسمح بتوليد املعلومات اليت تكون ضرورية حلساب امعات على املستوى املكرو اقتصادي

ت أخرى باإلضافة إلمكانية اإلجابة على احتياجات أخرى من املعلومات احملاسبية واملالية املعرب عنها من قبل فئا
  .مهتمة حبياة املؤسسات، بالرغم من تعددها وعدم جتانسها

  
  
  
  

 حسن استعمال املعايري االقتناع بأمهيتها الفهم اجليد للمعايري
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متارس من خالهلا إذ  على هيئات التوحيد، س كان للدولة حضور قوي وإشراف كليوعلى هذا األسا
، ممثلي )Professionnels(باالشتراك مع بعض الفئات الفاعلة يف حقل حماسبة املؤسسة، من أصحاب املهنة 

ضبط املمارسة احملاسبية باالستناد لقواعد املخطط احملاسيب، وتأطريها سلطة ، باحثني األكادميينياملؤسسات وال
  .جبملة من القواعد القانونية والنصوص التشريعية اليت يتضمنها القانون احملاسيب

  
حملاسيب ذا النموذج بكل أبعاده، ونستطيع اعتبار املخطط اهليعد كل من املثال والتجربة الفرنسية صورة 

) Commission de normes comptables(الذي مت إصداره يف أعقاب تشكيل جلنة املعايري احملاسبية   1957لسنة العام 
، يف ظل مقتضيات إعادة بناء االقتصاد  الكفيلة بتلبية احتياجات الدولةلإلمداد باملعلومات احملاسبية واملالية

ياق اقتصادي طبعه التخطيط املركزي، باإلضافة لإلجابة على  يف س العاملية الثانيةالفرنسي بعد احلرب
ومن أهم اخلصائص اليت ميزت املخطط احملاسيب الفرنسي هو اعتماده . احتياجات التسيري الداخلي للمؤسسات

  .أي الفصل بني احملاسبة املالية واحملاسبة التحليلية) Dualisme(على الثنائية 
  

كون أنه للمؤسسة اخليار يف االحتفاظ باملعلومات املساعدة صل، ذا الفتستند تربيرات هيئة التوحيد هل
وهي باخلصوص تلك املعلومات اليت . على اختاذ القرارات الداخلية، للحيلولة دون استغالهلا من قبل املنافسة

تحليلية هو يف رأيهم يتم إعدادها بواسطة احملاسبة التحليلية، وبالتايل فإن الفصل بني احملاسبة املالية واحملاسبة ال
الوسيلة املثلى للتمييز بني املعلومات اليت تكون املؤسسة ملزمة أو متطوعة لإلفصاح عنها وبني تلك املعلومات 

وهو ما .  املنافسة املؤسساتاستغالهلا من قبلخوفا من اليت حتتفظ ا املؤسسة الحتياجات التسيري الداخلي 
فرنسية باملؤسسات الصناعية والتجارية، على العكس من املعايري احملاسبية يفسر اهتمام املعايري احملاسبية ال

  .17 واملعايري احملاسبية الدولية اليت تم بامعات يف سياق مقاربة بورصيةاألجنلوسكسونية
  

لقد كان للتجربة الفرنسية يف جمال التوحيد احملاسيب تأثري كبري على استراتيجيات التوحيد احملاسيب يف 
. سيا والبعض األخر دول من املعسكر االشتراكي بأوروبا الشرقيةآل عديدة، بعضها من أوروبا وبعضها من دو

تأثر بعض الدول اإلفريقية و اآلسيوية بنموذج التوحيد الفرنسي له ما يربره من منطلق تارخيي، كون كما أن 
ار الفرنسي، وكانت املمارسة احملاسبية أن معظم الدول اإلفريقية وبعض الدول اآلسيوية كانت خاضعة لالستعم

 الذي استمر العمل به كذلك حىت بعد 1957لسنة يف هذه الدول مستندة لقواعد املخطط احملاسيب العام 
  .استقالل هذه الدول

  
  

                                                 
 
17 - PEROCHON Claude  2000 : Normalisation comptable francophone, in Encycl. de C. C. A., Economica éd., Paris, p 917. 
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وبالرغم من حماوالت اإلصالح اليت قامت ا هذه الدول على األنظمة احملاسبية للمؤسسات، إال أا 
تأثري قوي على ) الدولة( متطابقة مع النموذج الفرنسي خاصة يف البلدان اليت كان فيها لإلدارة بقيت يف جمملها

احلياة االقتصادية خاصة يف الفترة اليت أعقبت استقالل هذه الدول واليت عرفت فيها عملية التنمية أولويات، 
ما كان ك. 18ملاكرو اقتصاديةأسندت للمخططات احملاسبية يف ظلها أهداف ختدم وجتيب على االحتياجات ا

 أين استمرت املمارسة احملاسبية استنادا للمخطط احملاسيب العام إىل أن دخل املخطط ،عليه األمر يف اجلزائر
 والذي مل يكن يف الواقع إال نسخة عن املخطط احملاسيب العام مع بعض 1976حيز التطبيق سنة  احملاسيب الوطين 

  . طبيعة الظرفية االقتصادية للجزائر يف ذلك الوقتالتعديالت اليت كانت تقتضيها
  

أما اجتاه بعض دول أوروبا الشرقية اليت كانت منضوية حتت لواء املعسكر االشتراكي بعد سقوطه، 
تدويل جتربتها يف ميدان لاحمة  ورغبتها اجلافرنسسعي العتماد منوذج التوحيد الفرنسي فقد يعود حسب رأينا ل

 أو )l’internationalisation de la normalisation comptable française(عطاء منوذجها بعدا دوليا التوحيد احملاسيب وإ
)La normalisation comptable à la française( ،من خالل املد بكل أشكال املساعدة والدعم املايل، التقين، الفين 

أيديولوجية لدى فرنسا لتصدير هذا النموذج، التكوين والتأطري يف إطار البعد الفرنكفوين الذي طبعته رغبة 
ولقد صدق الواقع هذا التوجه بفعل تأطري الباحثني واخلرباء الفرنسيني للممارسة احملاسبية يف بعض دول أوروبا 

 لذلك فإن اليت أصبحت تبحث بعد ايار الشيوعية، عن أجنع السبل الكفيلة بنقلها القتصاد السوق،.19الشرقية
قررت االحتفاظ مببدأ مرجعية ) بلغاريا، ار، بولونيا، رومانيا، روسيا ودولة التشيك(دول غالبية هذه ال

  .20التوحيد باملخطط احملاسيب
  
  
   النموذج احملاسيب الديناميكي.2. 2
  

، مثل بريطانيا، استراليا، كندا والواليات املتحدة األجنلوسكسونيةهلذا النموذج امتداد يف الدول 
 كانت السباقة والرائدة يف القيام بعمليات التوحيد استنادا إلطار تصوري، هذا اإلطار النظري األمريكية اليت

خاصة ما تعلق بتطوير املبادئ (فالتوحيد احملاسيب . كان مبثابة خلفية وقاعدة أساسية لوظيفة إصدار املعايري
 اليت االحتجاجات نتيجة جلملة .)AICPA( مع 1887 يف الواليات املتحدة األمريكية منذ سنة قانطل) احملاسبية

 املعلومات احملاسبية واملالية املنشورة، واليت كانت يف كثري من األحيان مالئمةمحلتها بورصة نيويورك عن عدم 
) Processus( سياق اعتماد مت ،1929 االقتصاديلتضليل املستثمرين وأصحاب األموال يف ظل ظروف الركود 

                                                 
 
18 - CAUSSE Geneviève 1999 : Vingt ans de normalisation comptable et de PCG, in revue de C. C. A., Paris 5/1999, p 213. 
19 - CABAGNOLS P. & OGER B. 1996 : Comptabilité et finance dans les pays de l’est, in revue Economie & Comptabilité, N°  196, 

Septembre 1996, p 35. 
20 - RICHARD Jacques 1997 : Les pays de l’Europe de l’est, in comptabilité international, Vuibert éd. Paris 1997, Chapitre 15, p 385.  
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 احلني وجدت املهنة احملاسبية نفسها أمام الكثري من املشاكل اجلديدة واليت هي يف للتوحيد احملاسيب ومنذ ذلك
  واملايلاالقتصاديحمليط يف اغري العادية للتقلبات معظم األحيان مشاكل غري معهودة، طرحت نتيجة 
  .للمؤسسات واليت توالت بشكل كبري، متسارع ومذهل

  
 أساسية ومبادئمن أهداف يتكون ام متماسك نظ" عبارة عن ) FASB(فاإلطار التصوري حسب 
متثل األهداف،  21.، وتبني طبيعة، دور وحدود احملاسبة والقوائم املاليةمتينةمرتبطة ببعضها، تؤدي إىل معايري 
 كثرية عند وجود إطار امتيازات من االستفادةاحلظ الوافر يف  اليت كان هلا 22النهاية اليت تصبوا إليها احملاسبة

  : حاسبة، مهيكل بطريقة جيدة حبيثتصوري للم
  

  ؛ ميثل اإلطار التصوري دليال مهما للمهنة احملاسبية يف وظيفة التوحيد -
  ؛  أية معايري حللهادال توجميثل اإلطار التصوري مرجعا حلل املشاكل احملاسبية، اليت  -
  ؛ ديلةميكن من الرفع من إمكانية املقارنة، وذلك بالتقليل من عدد الطرق احملاسبية الب -
  ؛ يسمح بتحديد حدود الرأي املهين عند إعداد القوائم املالية -
ب احملاسيب، حىت يصبح احملاسب املمارس قادرا على درييف حتسني الت) Catalyseur(ميثل اإلطار التصوري وسيط  -

  ؛ اجلمع بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي للمحاسبة
، ألنه ميدها بتربيرات   أشكال الضغط السياسي، واهلجمات مهنة احملاسبة من كلمي التصوري حياإلطار -

  23. إذا تعلق األمر مبعايري جديدةاختياراامنطقية متكنها من تبيان عقالنية 
  

على الرغم من أن املهنة احملاسبية أثبتت قدرا على مواجهة هذه التغريات والتأقلم معها، إال أا كانت 
طرح يالسؤال الذي وودائمة للمشاكل اجلديدة أو حىت املشاكل املطروحة، عاجزة على أن جتد حلوال ائية 

 يسمح هلا باملعاجلة السليمة سريهو كيف ميكن للمهنة احملاسبية أن تضطلع بدورها الطبيعي، دون وجود خط 
توحيد حبيث تتغري فلسفة ال. للمشاكل اليت تطرح عليها، عدا خربة وأحكام األعضاء املشكلني هليئات التوحيد

ذاا مع تغري األفراد الذين تتشكل منهم، وتصبح هذه اهليئات بعد ذلك عاجزة عن الدفاع ضد اهلجمات من 
 وهذا نتيجة تضارب وتعارض املصاحل بني خمتلف أي طرف كان، مل جيد يف املعايري ما يتماشى مع مصاحله

  .الفئات املعنية باملعايري احملاسبية
  
  

                                                 
 
21 - COLASSE  B. 10/1996 : Commentaire analytique et critique du projet de cadre conceptuel du CPDC, in R. F. C.,  N° 282, Paris , p  29. 
22 - NACIRI A.: Op. cit. p 45. 
23 - Ibidem p 45. 
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 هيئات التوحيد إىل معايري تقييم تسمح هلا بتبيان سداد قراراا، استندتما لو تكون الوضعية خمالفة متا
، كان )FASB(اإلطار التصوري ف.  بقبول وثقة اجلميعحيظىو إطار تصوري حمكم البنية إىل االستنادر آخمبعىن 

يد الكبري الذي جاء  أما عن التجد.املالئمة القرار، وكانت خاصيته األساسية اختاذهدفه األساسي خدمة عملية 
، 24وعليه يصبح اهلدف األساسي للنظام احملاسيب .به فهو تفضيل املعلومات التقديرية عن املعلومات التارخيية

  .إخبار املستثمرين بتقلبات املردودية املالية
  

اليت وبالنتيجة نالحظ أن التوحيد احملاسيب حسب هذا النموذج، قائم على ضمان إعداد املعايري احملاسبية 
يف حاجة هلا، استنادا ) املستثمرين(توجه القياس واإلفصاح عن املعلومات احملاسبية اليت يكون السوق املايل 

بق ذكرها، مع ضعف التأثري اجلبائي وإمهال االحتياجات من السافاملفهوم واألهداف . إلطار تصوري
طالع املهنة احملاسبية بكامل وظائف  هو ما يفسر اض،املعلومات ألغراض الضبط املركزي املاكرو اقتصادي

التوحيد احملاسيب، على حساب دور الدولة الذي أصبح يقتصر على ضمان اإلطار التنظيمي الضروري لضبط 
 الذي تؤديه هيئة مراقبة البورصة  وهو الدور؛العالقات التعاقدية القائمة بني خمتلف املتدخلني يف السوق املايل

)SEC(  يار البورصي "1929 يف أعقاب األزمة االقتصادية العاملية لسنة 1933منذ تأسيسها سنةأزمة اال" ،
  .كل هلذه اهليئة سلطة تنظيم ومراقبة إنتاج املعلومات احملاسبية للشركات املسعرة يف البورصةووأ

  
  دليال ومرجعا حملاوالت الحقة للتوحيد احملاسيب يفFASBاعترب اإلطار التصوري للمحاسبة الصادر عن 

  : دول عديدة تتسم بنفس خصائص االقتصاد األمريكي نذكر منها على سبيل املثال
  

، الذي ميثل إطارا تصوريا مرجعيا )ICCA( من دليل املعهد الكندي للمحاسبني املعتمدين 1000الفصل  -
  ؛FASB مستوحى من اإلطار التصوري األمريكي ؛إلعداد املعايري احملاسبية

  
 ASB  الربيطاين الذي مت إرساءه من قبل جملس املعايري احملاسبية) The corporate report(اإلطار التصوري  -

وأهم ميزة هلذا اإلطار التصوري هو . 1975 اليت تأسست سنة ASCل هيئة املعايري احملاسبية حم، 1990سنة 
  ؛25 حبيث كان يعكس أساسا احتياجات السوق املايلFASBقربه من توجهات اإلطار احملاسيب 

  
ا تندرج جتربة التوحيد احملاسيب األسترالية يف سياق التوحيد حسب هذا النموذج، إذ على الرغم من كم

 استجابة لبعض املتطلبات الوطنية، فإن جمهودات التوحيد يف نبعض التعديل والتكييف اللذين كانا ضروريا

                                                 
 
24 - RICHARD  J. 1999 : Vingt ans de normalisation française en Europe, in revue de C. C. A., Paris 5/1999, p 224. 
25 - WALTON Peter 1997 : Le Royaume-uni, in Comptabilité internationale, Vuibert éd.., Paris 1997, p 165. 
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ستوحاة من التجربة األمريكية، استراليا كانت مطابقة للتجربة الربيطانية العتبارات تارخيية وسياسية، وم
كاتب املهذا اإلطار الذي أعتمد بدعم من الشركات األمريكية متعددة اجلنسيات و. 26وإطارها التصوري

 اليت ، مرجعا أساسيا ألعمال التوحيد الدويل)Big 5 –خاصة اخلمسة الكبار  (اسبة واحمللمراجعةالدولية ل
 بإرساء اإلطار 1989، اليت توجت أعماهلا سنة IASCلمعايري احملاسبية  اهليئة الدولية ل1973تضطلع ا منذ سنة 

 عملية إعداد املعايري احملاسبية، وتعمل على ترقية وضمان قبول ريطعايري احملاسبية الدولية، لتأالتصوري للم
  .وتطبيق هذه املعايري عامليا

  
   النماذج الوطنيةمن خالل عوامل كبح وظيفة التوحيد وإعداد املعايري احملاسبية. 3
 

األنظمة احملاسبية، بغية إجياد ) Harmonisation( اخلطوة اهلامة يف إرساء توافق باعتبارهاإن عملية التوحيد 
أصبحت  ،واالستثمار، وحترير حركة رؤوس األموال  االقتصادياالنفتاحاالجتاه حنو لغة موحدة خاصة يف ظل 

، عملية هري قد يهدد يف ظل تضارب املصاحلما هو جوتصطدم بعدة عوائق منها ما هو شكلي، ومنها 
ونذّكر أن مقومات التوحيد األساسية، من تشابه النشاط وإمكانية تنميط املعامالت . التوحيد احملاسيب برمتها

 متوقفا على توافر  احملاسبيةواملبادئلقواعد اأن تطبيق و. االقتصادية توافرها يف الوحدات نال ميك االقتصادية
 من حميط إىل آخر، ألن تعدد البدائل احملاسبية ما هو يف وأخرى أ معينة قد ختتلف من مؤسسة إىل ظروف

  . كل مؤسسة يف ظل الظروف اليت حتيط اباحتياجاتالواقع إال حماولة للوفاء 
  

 بني هيئات التوحيد االتصالكما أن غياب خاصية التجديد للمعايري احملاسبية من خالل غياب وظيفة 
طراف املستقبلة للمعايري، للوقوف عند درجة القبول والتبين للمعايري من طرف هؤالء، وكذلك الوقوف واأل
وضعية شبه وأفرز  هذه األطراف من احللول للمشاكل اليت تواجهها، زاد من حدة هذا املشكل احتياجاتعند 

وملا كانت احملاسبة تسعى إىل تسيري  ).املؤسسات(قطيعة بني اهليئات املكلفة بالتوحيد واألطراف املعنية ا 
. استثمارامالعالقات التعاقدية بني خمتلف األعوان اللذين يستثمرون داخل املؤسسة، دف تعظيم مردودية 

 احملاسبية االختياراتكون هلا نتائج اقتصادية على خمتلف األطراف، ألن ت أن هذه املعايري سوف ةال حمالفإنه 
فتسيري النتائج عرب .  التوحيد من املمكن أن تؤثر على القرارات املالية للمؤسسةاملفروضة من قبل هيئات

تقييم املخزون ( احملاسبية جيد حاليا حدودا خاصة مع عدم السماح يف بعض احلاالت خبيارات بديلة االختيارات
  ).LIFO أو  FIFO حسب طريقة  مثالالسلعي

  
  

                                                 
 
26 - HEAZLEWOOD  Terry 1997 : l’Australie, in Comptabilité internationale, Vuibert éd.., Paris 1997, p 309. 
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ري احملاسبية لضمان مالئمتها للمستجدات اليت تطرأ على حميط بالرغم من أن خاصية التغيري وجتديد املعاي
املؤسسة االقتصادية أصبح من حتميات جناح األداء احملاسيب يف املؤسسات بالشكل الذي يتم معه تلبية خمتلف 

ة  إال أنه توجد عوائق عديد.االحتياجات من املعلومات املعرب عنها من قبل كل األطراف املهتمة حبياة املؤسسة
ويف عدة مستويات قد تؤدي إىل عرقلة عملية التوحيد نتيجة لعدة اعتبارات تتراوح ما بني تنظيمية، اقتصادية، 

  .تشريعية، اجتماعية، سياسية، ثقافية أو فكرية
  

  جمال جتديد املعايري احملاسبية )II.03(الشكل رقم 

  
  هيئات التوحيد

  
  

  
   احملاسيباملنتج     ة            اإلجراءات احملاسبي

  
  املستعملني 

  احملاسبني 
  

  
   بتجديد التوحيداالنشغال

  
  

  جمال جتديد التوحيد
  

  تغيري التطبيقات احملاسبية
  

   لتجديد التوحيداالحتياج
  

Source : BAC-CHARRY  B.  (1997, page 56)   
  

ايري احملاسبية يف الواقع، مقاومة التغيري اليت قد من بني أكرب العوائق اليت تواجه تطبيق املعنشري إىل أنه 
وباالعتماد على خصائص عملية التغيري اليت تأخذ عادة . تبديها بعض األطراف املعنية بتطبيق بعض هذه املعايري

 شكلني خمتلفني، فهي إما تغيري عفوي ينتج عادة عن تفاعل جمموعة من الظروف غري متحكم فيها، وتفتقر
 نتيجة توافر مجلة من الشروط الكفيلة بتحقيق ذلك؛ أو تغيري منتظم وموجه حنو أهداف حمددة ،ألهداف حمددة

ميكننا القول أن التوحيد احملاسيب أقرب لشكل التغيري الثاين، من حيث أنه ميثل عملية منتظمة يف سياق . سلفا
 العالقات التعاقدية ة، وضبط خمتلفارسة احملاسبيمنتظم دف لتحقيق أهداف معينة، تتمثل عادة يف حتسني املم

 لنماذج وباالستناد. من الضروريني يف عامل األعمالة بالشكل الذي يضمن الشفافية واألاليت تسريها احملاسب
التوحيد اليت مت التطرق هلا سابقا، سوف نتناول خمتلف العوامل الكاحبة لعملية التوحيد من خالل مناذج التوحيد 

 -ستاتيكية (على الرغم من االختالف بني طبيعة مناذج التوحيد الوطنية  .يد الدويلالوطنية ومنوذج التوح
  .يد وتنقص من فاعليتها لعدة أسباب، إال أا تشترك  يف العوامل اليت تكبح عملية التوح)ديناميكية
  
  



   احملاسيب   وضوابط النموذج  حمددات :�ي الفـصل  الثا
  
 

76 

  أسباب تنظيمية. 1. 3
  

  :ما يليونعين ا خمتلف األسباب املرتبطة يئات التوحيد ذاا وتتلخص في
أو من حيث ) الدولة( من حيث عالقة التبعية اليت تربطها بالوصاية سواءمدى استقاللية هيئة التوحيد  -

  ؛املشكلني هلاطبيعة األعضاء 
 املعنية بتطبيق املعايري احملاسبية، الفئاتختلف مبمدى التمثيل يف هيئة التوحيد أي أنه كلما كان اهتمام  -

  ؛واملالئمة هذه املعايري كلما اتصفت هذه األخرية بالقوة عدادإ يف مسار إشراكهاوبالتايل 
ا  القدرة التجديدية على املعايري لضمان مسايرإضفاء ويتمثل يف قدرة هيئات التوحيد على ،مدى التجديد -

 للمستجدات وعدم تعارضها معها ؛
ذه املعايري باإلضافة  للوقوف على درجة ومدى قبول وتبين  خمتلف األطراف املعنية ،مدى االتصال -

 شاكل اليت قد تواجه هذه األطراف ؛الحتياجام من احللول ملختلف امل
مدى التنسيق بني هيئات التوحيد باعتبارها املعد للمعايري احملاسبية وخمتلف الفئات املعنية بتطبيقها، فضعف  -

  . قد يؤدي إىل الفشل يف حتقيق أهداف التوحيدمستوى الثقة بينهما مثال
  
  أسباب معرفية وفكرية وقيمية. 2. 3
  

ونعين ا خمتلف األسباب املرتبطة باألطراف املعنية بتطبيق املعايري احملاسبية واليت قد تساهم يف إعداد هذه 
  : املعايري من خالل تواجدها كذلك يئات التوحيد ومن أمهها

  
عكس قدرة خمتلف يلمية والعملية، الذي ة العنقصد بالتكوين التراكم املعريف الناتج عن اخلرب:  التكوين -

 ؛ خالل مرحلة التصور، اإلعداد أو التطبيق سواء املعنية باملعايري احملاسبية على التعامل معها بشكل الفئات
على مدى القبول الذي قد ها وهلذا العنصر تأثري كبري سواوتتمثل يف الوفاء لتصورات ومناهج دون : القيم -

 نا وبالتايل تكون عقبة أمامها ؛سبية العتبارات قد تكون فكرية أو إيديولوجية أحيا به املعايري احملاحتظى
والذي قد ميارس من قبل مجاعات املصاحل اليت قد ترى أنه يف ظل مواقف معينة جتاه املعايري : الضغط -

  . باإلجياب أو بالسلبسواءاحملاسبية قد تتأثر مصاحلهم 
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    أو سياسيةأسباب اقتصادية، اجتماعية. 3. 3
  

  : ونذكر من أهم هذه األسباب
 من ناحية عدم جتانس أشكال املؤسسات سواءواحدة على مستوى الدولة الالتباين يف النسيج االقتصادي  -

باإلضافة لذلك ) مؤسسات كبرية قد تكون هلا الصبغة العاملية، مؤسسات متوسطة ومؤسسات صغرية(
األمر الذي يطرح ؛ ...) عة، جتارة، خدمات وجتارة الكترونية صنا(عدم التجانس يف األنشطة االقتصادية 

 املعايري احملاسبية ملختلف األنشطة االقتصادية ومدى تكفلها باإلجابة مالئمةعدة تساؤالت حول مدى 
 ى احتياجات خمتلف أشكال املؤسسات ؛عل
  

مهية اليت تكتسيها هذه الفئة على اعتبار األ) النقابات(الضغط الذي ميارسه خمتلف الشركاء االجتماعيني  -
 ا من شأنه أن حيدث تغريات داخلها ؛من أمهية داخل املؤسسة وبالتايل حساسيتها جتاه كل م

  
طبيعة اخليارات اليت تتبناها السلطة السياسية داخل بلد معني أو تلك اليت تكون مفروضة عليها يف إطار  -

ملنظمات أو الدول حبيث يكون هلا تأثري مباشر على  من قبل املؤسسات املالية الدولية، اسواءتوجهاا 
  .خمتلف الفئات املرتبطة بعملية التوحيد
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   احملاسبيةاألطراف املستعملة للمعلومات:  املبحث الثا�ي
  
، من خالل حصر، جتميع، تشغيل وحتليل واالتصالالقياس وظيفيت نشاط يقوم على  أن احملاسبة امب
، لغرض إعداد التقارير والقوائم املالية إليصال تلك املعلومات ملختلف اإلطراف اليت هلا اديةاالقتصالبيانات 
 نظاما إلنتاج باعتبارهاللمحاسبة نهائي فإن اهلدف ال. )املؤسسة( االقتصادية  بأنشطة الوحدةاهتمامات

جات معينة يف ظل ظروف وترتبط منفعة املعلومات بإشباع حا. املعلومات، هو إنتاج معلومة مفيدة ونافعة
 املؤسسة املستقبلية واألخطار اليت قد تواجهها، باإلضافة لتمكني ة وتسمح ألي مستعمل بتقدير مردوديمعينة،

املستعملني من مقارنة أداء املؤسسة عرب الزمن، أو مقارنته مع املؤسسات املنافسة ليتمكنوا من حتديد مستقبل 
  .عالقتهم معها

  
 املعلومات احملاسبية يف تسيري تؤديهستطيع تصور الدور األساسي الذي قد  ن،وعلى هذا األساس

ومنه ميكننا أن نتصور إمكانية فرض . العالقات اليت تربط املؤسسة مبختلف األطراف يف حميطها الذي تنشط فيه
تغالل ميزة ، تسمح هلا من خالل اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية، اسهاإدارة املؤسسة عالقة سيطرة يف حميط

ومن .عدم التأكد اليت تطبع هذا احمليط حيال بعض القضايا اليت جتيد التحكم فيها دف حتقيق أهداف معينة
هذا املنطلق تظهر أمهية تسيري العالقات التعاقدية وفق القواعد اليت على خمتلف األطراف االلتزام ا ألجل 

  .خيدم بقاء واستمرار نشاط املؤسسةشكل الذي الضمان استمرار هذه العالقة وتقويتها ب
  

، )حميط-مؤسسة(لذا فإن إرساء دعائم قوية لوظيفة االتصال احملاسيب، كفيل يف رأينا بإجناح العالقة 
 تلك اليت سواءوهذا من خالل إستراتيجية اتصال قادرة على اإلجابة على خمتلف االحتياجات من املعلومات، 

أو تلك اليت تكون املؤسسة مستعدة لنشرها . تبارات تشريعية أو تنظيميةتكون املؤسسة جمربة على نشرها الع
  : األطراف املستعملةإليهبشكل إيرادي دون االلتزام بالقيود السابقة مهما كان الصعيد الذي تنتمي 

 ؛)املؤسسةإدارة (الصعيد الداخلي  -
 ).خمتلف األطراف األخرى(الصعيد اخلارجي  -
  

بيعة املعلومات اليت يقع على املؤسسة واجب اإلفصاح عنها، تتحدد على أساس  لذا ميكننا القول أن ط
 لقد تباينت أراء خمتلف .قدرة خمتلف األطراف املستعملة يف احلصول على هذه املعلومات أو الوصول إليها

عية هذه املعلومات  واملالية، وبالتايل نوللمعلومة احملاسبية بشأن حتديد املستعمل املفضلهيئات التوحيد احملاسيب 
نتيجة ختتلف هذه القدرة من طرف إىل آخر ورار، شكل الذي خيدم عملية اختاذ القالوطرق اإلفصاح عنها ب

  :اختالف طبيعة عالقام مبسار معاجلة وإعداد هذه املعلومات من حيث 
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 على معلومات حصول تساعدها للمعايري أية عنىن غيف الواقع يف هي  )دارةاإل (الداخليونون املستعمل -
؛ احملاسبية نظام املعلوماتواستغاللعن تصميم املسؤولة  يها إضافية غري ظاهرة يف القوائم املالية، أل 

  :  اللذين ميكننا أن منيز بينهم حسب فئتنياملستعملون اخلارجيون -
ن وبرغاليت يضافية القدرة على إمالء طبيعة املعلومات اإلذوي  ني اخلارجينياملستعملالفئة األوىل تتمثل يف  -

 ؛  واملسامهنيةالبورصإدارة الضرائب، البنوك، هيئات التوحيد، : احلصول عليها وهم على سبيل املثاليف 
 اللذين ليست لديهم القدرة على إمالء طبيعة املعلومات املراد ني اخلارجينياملستعملالفئة الثانية تتمثل يف  -

 . احلصول عليها، مثل الزبائن، املوردون
 
 طبيعة األطراف املستعملة. 1
  
  ) املؤسسةإدارة(املستعملون الداخليون . 1. 1
  

 القرارات باختاذممثلة يف خمتلف املصاحل واألقسام املكونة للمؤسسة، القائمني على تسيريها واملعنيني 
غوبة، وذلك ، األكثر حظا من حيث حصوهلا على املعلومات املر)اإلدارة(وتعترب هذه الفئة . التشغيلية داخلها

أدوات املعاجلة  (Adéquation) مواءمة وبالتايل قد تعمل على .  القائمة على تشغيل نظام معاجلة البياناتالعتبارها
مة ءخمتلف األقسام، وذلك على حساب مالاملعرب عنها من قبل حسب خصوصيات الطلب على املعلومات 

 ؛)األطراف اخلارجية(لغري ومصداقية هذه املعلومات مقارنة بالطلب عليها من طرف ا
  
  املستعملون اخلارجيون. 2. 1
  

 يف احلصول على معلومات متعلقة نيغبارال - إدارة املؤسسةعدا - ويتمثلون يف كل األطراف 
  : همو. يتمتعون بالقدرة على فرض طبيعة املعلومات املراد احلصول عليها، أم الكانوا  سواءباملؤسسة، 

 
مبا أن الضريبة تعد موردا رئيسيا خلزينة الدولة، خصوصا تلك اليت تقع على  : إدارة الضرائب - أوال 

ولغرض حتديد الوعاء احلقيقي للضريبة، والتأكد من مدى تقيد املؤسسة . عاتق املؤسسات ذات الطبيعة الرحبية
نه يقع على ، فإاخل...االستثمارات، إهالك زوناتاملخبالشروط اليت متليها إدارة الضرائب بشأن طرق تقييم 

 فإن املؤسسة مدعوة ،لذلك. دلذي يسمح من التأكد من هذا التقيعاتق املؤسسة توفري معلومات بالشكل ا
 تعلقت باملؤسسة ومداخيلها ونشاطها أم تلك اليت سواء مفصلة عن العمليات اخلاضعة للضريبة، ة لتقدمي رزنام

  . مثل الرسم على القيمة املضافة للضريبةلنهائياتكون فيها املؤسسة وسيطا بني إدارة الضرائب واملتحمل 
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املعلومات املستمدة من حماسبة املؤسسات عملية ) l’agrégation ( إن جتميع: احملاسبة الوطنية -ثانيا 
فاملخطط . 27ضرورية وملحة، إلجناح سياسة التنمية، خصوصا للدول احلديثة والسائرة حنو النمو، مثل اجلزائر

حيتوي على معلومات تسمح بتشكيل جسر بني حماسبة املؤسسة واحملاسبة الوطنية، (PCN) احملاسيب الوطين 
 الصايف االدخاروباألخص اإلمداد مبؤشرات معربة مثل القيمة املضافة، التكوين اإلمجايل لرأس املال الثابت، 

 28). أو القدرة التمويليةاالحتياج(
  
 مع املعطيات اإلحصائية اخلامة من أجل االقتصاديةرية احملاسبة الوطنية، طريقة تستخدم نتائج النظ تعد

 الوطين خالل فترة معينة، وهي يف نفس الوقت أداة ضرورية االقتصادإعطاء صورة رقمية شاملة و مبسطة عن 
وتزداد قيمة املعلومات املتولدة من حماسبة املؤسسة كلما كانت متجانسة بني  .29االقتصاديةخلدمة السياسة 
حسابات بتقدمي يسمح د  نظام موحباعتماد، وهذا لن يتأتى إال اجلزئيسات على املستوى خمتلف املؤس

 .متجانسة ومعربة
 

 اإلدارة عن انفصال تفيد القوائم املالية واملعلومات مالك الوحدة احملاسبية يف ظل :  املسامهون-ثالثا 
دافهم املرتبطة بالرحبية واحملافظة على سالمة امللكية، وذلك ألجل تقييم األداء اإلمجايل لإلدارة بشأن حتقيق أه

 يف ظل الظروف البيئية والتقنية والتنافسية واملتطلبات استمرارها وبالتايل إمكانية ،املركز املايل للمؤسسة
  . اليت تعمل املؤسسة يف ظلهااالجتماعية
 

اسبية يف إمكانية التنبؤ  هذه الفئة من املعلومات احملاستفادةتكمن   :  الدائنون واملستثمرون- رابعا 
 االستثمار قرارات اختاذبأوضاع املؤسسة مستقبال، خصوصا فيما يتعلق بيسرها املايل ورحبيتها مبا ميكنهم من 

  . بالتدفقات النقديةهتمامهمإضافة ال ،أو اإلقراض املالئمة
 

 تلك ماعدالمؤسسة،  تضم هذه الفئة كل األطراف اليت تم باملعلومات احملاسبية ل: آخرون –خامسا 
 : على اخلصوص وهي. اليت سبق ذكرها

  ؛  اهليئات اإلحصائية-
  ؛  ممثلي العمال -
  .)اجلامعات(  الباحثون-
  

                                                 
 
27 - SACI  D.: Op. cit. p 73. 
28 - BOUKHEZAR Aomar 1983 : La comptabilité De l’Entreprise & Le PCN, éd. ENIC Alger, p 111. 

 .07  صفحة، اجلزائر، أطلس للنشر، الوجيز يف احملاسبة الوطنية:  1990  قادة أقاسم و قدي عبد ايد- 29
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  السوق املايل. 3. 1
  

هناك ارتباط كبري بني املعلومات احملاسبية واملالية والسوق املايل، من حيث حساسية أسعار األسهم 
ا مم_ أو يف بعض األحيان الثالثية أو السداسية _ ملسعرة عن نتائجها السنوية وتأثرها أثناء إفصاح الشركات ا

مع باقي الفترات، وهو ما يؤكد حسب عدة دراسات فرضية مقارنة يؤدي إىل ارتفاع حجم تداول األسهم 
عرة، أو متثله من أمهية بالنسبة للشركات املسما  لذا فإن البورصة و 30.احملتوى اإلخباري لألرقام احملاسبية

بالنسبة لعملية التنمية وتوجيه االقتصاد يف الكثري من الدول، تعترب طرفا مهما من األطراف املستعملة ملا تنتجه 
ألن أسعار املؤسسة من معلومات مالية وحماسبية الرتباط هذه األخرية وتأثريها على درجة كفاءة السوق املايل، 

جيب أن تعكس كليا وآنيا املعلومات احملاسبية املالئمة ) HEMC (ايلاألسهم حسب فرضية كفاءة السوق امل
  .31وتعترب املعلومة مالئمة إذا كانت قادرة على التأثري يف القرارات وتغيريها. املتاحة

 
، املنشورة من قبل الشركات املسعرةلسنوية اليت تتضمنها القوائم املالية ااملعلومات احملاسبية زيادة عن 

ال حتويها القوائم املالية السنوية، قادرة على التأثري وبنسب متفاوتة على أسعار هناك معلومات حماسبية أخرى 
األسهم، مثل املعلومات احملاسبية واملالية اليت يتم نشرها يف التقارير السنوية أو القوائم املالية الدورية وقرارات 

غري (باإلضافة ملصادر أخرى للمعلومات . توزيع األرباح السنويةاجلمعيات العامة القاضية بتخصيص النتائج أو 
قد يكون هلا بدورها  ارتباط وتأثري على ، ...، دينية، ثقافيةاجتماعية، قد تكون سياسية) املصادر احملاسبية
 كمستعمل وحمدد رئيسي لطبيعة )البورصة(وعلى هذا األساس نالحظ أمهية السوق املايل . أسعار األسهم

 ألي  خدمة ألهداف التنمية والنمو،اإلفصاح عنها ونشرهااملعلومات احملاسبية واملالية اليت على املؤسسة ية ونوع
  .نظام اقتصادي

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 
30 - RAFFOUNIER R. & Autre 5/1999 : Vingt ans de recherche positive en comptabilité financière, revue de C. C. A., Paris, p 181. 
31 - NACIRI Ahmed & Ged. Alain  1/1987 : la Bourse et la comptabilité, in R. F. C. N°  175, Paris, p 61. 
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 دور املعلومة يف النمؤ االقتصادي )II.04(الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Source : Geneviève CAUSSE [2000, page 600] 

 
 االقتصادي ارتباطا وثيقا بدرجة الكفاءة اليت بتحقيق أهداف النمويف اعتقادنا ايل ترتبط قدرة السوق امل
  .شكل املعلومات املتاحةإضافة ل ،يتوفر عليها السوق وشكلها

 
  مفهوم كفاءة السوق املايل. 1. 3. 1

  :  يليانها متعددت التعاريف اليت أعطيت ملفهوم كفاءة السوق املايل، وفيما يلي نذكر م
 واليت من أهم 32" تلك السوق اليت تتعادل فيها أسعار القيم املتداولة مع قيمتها احلقيقية " هي:  الكفئة السوق

  :خصائصها أا
األسعار فيها تعكس بصورة مستمرة كل املعلومات املتاحة ذات التأثري يف قيمة األوراق بالنحو الذي  -

 ب بعضهم البعض ؛ال يسمح للمتعاملني من حتقيق أرباح غري عادية على حسا
عشوائية حركة األسعار على النحو الذي يتعذر معه إمكانية السيطرة عليها من طرف املستثمرين،  -

 نظرا ملا تتصف به املعلومات من عدم وجود توقيت حمدد لوصوهلا، واستقالليتها عن بعضها البعض ؛

                                                 
 

  .187اجلزائر، ص أطروحة دكتوراه دولة غري منشورة، جامعة ،  دراسة حالة اجلزائر،بورصة القيم املتداولة ودورها يف حتقيق التنمية االقتصادية: 1999  براق حممد-  32

La qualité de l’information 

Mise à disposition d’informations comptables et 
 financières fiables et pertinentes 

Réduction de l’incertitude sur le marché des capitaux 

Développement du marché des capitaux 

Efficacité du marché des capitaux dans 
l’allocation de ressources rares 

La répartition des risques 

Croissance économique 
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  33:يرى آخرون، أن كفاءة السوق املايل هلا على األقل ثالثة أبعاد و
 

 الصورة األوىل حسب هذا املفهوم، يكون السوق ):Informationnelle (– اإلخبارية –الكفاءة اإلعالمية  -
كفء إذا كانت جمموع املعلومات املالئمة لتقييم األصول املالية اليت مت التفاوض بشأا، منعكسة 

)Reflété ( يف أسعار األسهم يف احلني)Les cours( ؛ 
 
  أما الصورة الثانية ملفهوم كفاءة السوق املايل، فإا : للمتعاملني يف السوق )nelRation(السلوك الرشيد  -

وحسب هذا املفهوم . يف السوق املايل) Les Acteurs(تقوم على عقالنية ورشادة سلوك جمموع املتعاملني 
أي أن . يكون سوق األصول املالية كفء، إذا كانت أسعار األصول تعكس توقعات املداخيل املستقبلية

، يف حالة ما إذا كانت أسعار األصول املسعرة مرتبطة فقط بالتوقعات العقالنية ءكون كفيالسوق املايل 
)Anticipations rationnelles (؛ 

 
يتعلق البعد الثالث بكفاءة السوق املايل، بالوظائف االقتصادية البحتة :)fonctionnelle(الكفاءة الوظيفية  -

 ا يف النظام املايل، خاصة وأن حيظىالقا من أمهية السوق املايل واملكانة الكبرية اليت وانط. للصناعة املالية
أمهيته تكمن يف جتميع املخاطر وحتويلها باجتاه أولئك اللذين هم أكثر استعدادا لتحملها، إضافة إىل أنه 

 آدت إىل حدوث حجم يسمح بتعبئة االدخار يف اجتاه االستعماالت األكثر إنتاجية، وهي الوظائف اليت
ومن هنا يطرح السؤال اجلوهري املتعلق مبدى ضمان الصناعة املالية الفعالية ملختلف الوظائف . تداول كبري

 .اليت تقوم ا ؟
  
  أشكال كفاءة السوق املايل. 2. 3. 1

أعطيت ، تبعا للتصنيفات الثالث اليت 34هناك ثالثة مستويات أو درجات للكفاءة اإلعالمية للسوق املايل
 يف متناول -مفضلة–معلومات خاصة   ؛-يف متناول اجلميع-معلومات عامة  ؛ معلومات تارخيية (للمعلومات
أسعار على بني هذه األشكال املختلفة، يف مدى تأثري املعلومات تكمن الفروق اجلوهرية و ، )فئة معينة
  .35األسهم
  
  
  

                                                 
 
33 - JAQUILLAT Bertrand  & SOLNIK Bruno 1997 : Marchés financier, Dunod 3° éd., Paris, p 48. 
34 - DUMONTIER Pascal 2000 : Marché efficients et comptabilité , in Encycl. de C. C. A., Economica éd, Paris, p 858. 

  .177 صفحة معة اجلديدة للنشر ؛ اإلسكندرية ،ة األوراق املالية ؛ دار اجلابورص : 2003  حنفي عبد الغفار - 35
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 السوق كفء بشكل ضعيف، إذا كانت  حسب هذه الصيغة يكون : الصيغة الضعيفة لكفاءة السوق -
  ؛) Historique du cours(أسعار األسهم تعكس كل املعلومات املستقاة منذ تاريخ حدوثها 

  
 يكون السوق متوسط قوة الكفاءة، إذا كانت األسعار تعكس : الصيغة متوسطة القوة لكفاءة السوق -

مثل إعالن النتائج، توزيع ( الطابع العام باإلضافة للمعلومات التارخيية وبشكل فوري كل املعلومات ذات
، وتكون ...)األرباح، توزيع األسهم اانية، تغيري الطرق احملاسبية، دخول شركات أخرى البورصة 

  .معروفة من قبل اجلميع والوصول إليها ليس مكلفا
  

كس ، إذا كانت أسعار األسهم تعبشكل قوييكون السوق كفء  : الصيغة القوية لكفاءة السوق -
باإلضافة للمعلومات التارخيية وتلك اليت هي يف متناول اجلمهور املعلومات اليت اليستطيع احلصول عليها 
إال فئات خاصة، من منطلق عالقاا املفضلة مقارنة مع باقي الفئات، مثل القائمني على هياكل إدارة 

  .ثماراملؤسسات، احملللني املاليني واملؤسسات املالية املتخصصة يف االست
  
  اءة السوق باملعلومات احملاسبيةعالقة كف. 3. 3. 1

انطالقا من التعاريف السابقة ملفهوم الكفاءة، أشكاهلا وصيغها املختلفة واليت حددت مفهوم كفاءة 
يف أسعار ) باختالف تصنيفاا(السوق املايل، على أا تلك السوق اليت تنعكس فيها مجيع املعلومات املتاحة 

ميكن مالحظة العالقة بني استخدام املعلومات املتاحة عن األوراق املالية من قبل خمتلف وملالية األوراق ا
  .املتعاملني يف قرارام االستثمارية وبني أسعار هذه األوراق املالية وعائداا

  
 يتمثل ،ماتبالرغم من تعدد مصادر املعلومات، إال أنه ميكننا يف هذا املقام التمييز بني نوعني من املعلو

النوع األول يف املعلومات احملاسبية واملالية اليت تتضمنها القوائم املالية والتقارير املعدة من قبل الشركة املصدرة 
  .أما النوع الثاين فيتمثل يف املعلومات العامة اليت قد يوجد هلا مصادر خمتلفة غري حماسبة املؤسسة. لألوراق املالية

  
– للمعلومات احملاسبية عالقة ارتباط مهمة وقوية مبفهوم كفاءة السوق : حملاسبيةدور املعلومات ا: أوال

 وذلك ملا تتميز به من قدرة عن اإلخبار باحلقائق املالية اليت يكون املستثمر املايل يف -خاصة يف شكله املتوسط
. تقدير الرحبية واملخاطرةحاجة هلا لتحديد مستقبل العالقة اليت تربطه مع الشركة املصدرة لألسهم، من خالل 

 اللذين قد يهتمون -مثل شركات وصناديق االستثمار واحملللني املاليني–إضافة الحتياجات أطراف أخرى 
وتعرض املعلومات . باملعلومات احملاسبية للشركات لعدة أسباب من أمهها تتبع حركة السوق وتقدمي االستشارة

  :  نذكر منها)Supports( حوامل ةاحملاسبية واملالية من خالل عد
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 جداول أخرى قد تعد يف شكل مالحق ةالقوائم املالية اخلتامية، من ميزانية وجدول حسابات النتائج أو أي -
 ميكن أن تتضمن أية معلومات تفصيلية إضافية ؛

التقرير السنوي عن النشاط والذي يتضمن حصيلة كمية عن نشاط الشركة من خالل إبراز تركيبة  -
  تتضمنها القوائم املالية ؛احلسابات اليت

  .امليزانيات التقديرية اليت تتضمن معلومات متعلقة باألداء املستقبلي للشركة -
  

سيها املعلومات احملاسبية عن باقي املعلومات املتاحة عن الشركات، وألجل توانطالقا من األمهية اليت تك
ل املقارنة بني عدة سنوات، أو على  على صعيد شركة واحدة من خالسواءضمان جناح عملية املقارنات 

  :صعيد عدة شركات من خالل مقارنتها مع بعضها البعض، وجب يف رأينا ما يلي 
  

خضوع املمارسة احملاسبية ملختلف الشركات املسعرة بالبورصة، إلطار موحد يضبط عملية إعداد  -
 بية موحدة ؛ مبعىن أن تتعامل هذه الشركات مع السوق بلغة حماس،املعلومات احملاسبية

التزام الشركات بالطرق والسياسات احملاسبية وضمان ثباا ومتاثلها، دف متكني محلة األسهم من القيام  -
 بالنسبة لشركة واحدة أو موعة من سواءبكل أشكال املقاربات واملقارنات اليت يروا ضرورية 

 .الشركات
  
 دف تنظيم السوق املايل وضبط العالقات التعاقدية : دور هيئات الرقابة، املراجعني احملاسبيني: ثانيا

 املالية إىل حتديد جمموعة من القواعد املتعلقة األسواقاليت تربط خمتلف املتدخلني فيه، تسعى هيئات مراقبة 
  : باإلفصاح عن املعلومات احملاسبية املتعلقة بالشركات املسعرة اليت تلتزم من خالهلا

 حملاسبية اليت على الشركات املسعرة نشرها ؛حتديد طبيعة املعلومات ا -
 حتديد الفترات الزمنية اليت ينبغي أن تنشر فيها هذه املعلومات ؛ -
 إجراء املقارنات بني املعلومات التقديرية واملعلومات اليت حتققت فعال ؛ -
 .إبراز أثر التحول يف تطبيق السياسات والطرق احملاسبية من سنة ألخرى على النتيجة -

  
أنه للمراجعني احملاسبيني دورهم، من خالل األحكام اليت يصدروا حول مدى صحة وانتظام كما 

املسك احملاسيب يف الشركات وبالتايل مالئمة ومصداقية املعلومات احملاسبية واملالية اليت تبىن عليها فروض كفاءة 
  .السوق املايل

 
  
  



   احملاسيب   وضوابط النموذج  حمددات :�ي الفـصل  الثا
  
 

86 

، ولكل جمموعة  واملاليةل على املعلومات احملاسبيةأنه هناك جمموعات خمتلفة تم باحلصو مما سبقنستنتج 
من هذه اموعات هدف معني قد خيتلف عن هدف اموعات األخرى، ألنه لكل جمموعة مصاحلها اخلاصة 

ومبا أن مصاحل األطراف اخلارجية من اإلطالع . على معلومات معينة تعنيها أكثر من غريها زيتركاليت تقودها لل
. تلف يف كثري من األحيان مع مصلحة اإلدارة اليت تشغل النظام املولد هلذه املعلوماتختات، على هذه املعلوم

لذلك ولتجنب هذا  .تضارب املصاحل بني خمتلف األطراف ظهور عالمات لمر قد يتسبب يفاألفإن هذا 
مث حتدد درجة األولوية   حتدد وبدقة األطراف املستعملة،  إىل مجلة من املعايرياالحتكامالتضارب احملتمل، ينبغي 

احلصول عليها حىت طرف يف رغب كل ي، وكذلك طبيعة املعلومات اليت  يف اإلجابة على احتياجااأو التفضيل
 . الذي تعىن به احملاسبةاالتصاللغرض إيفاء من الطلب على هذه املعلومات، ممكن يتم تلبية أكرب قدر 

  
  

  وحيد من منظور هيئات التاألطراف املستعملة. 2
  

 اليت على النموذج احملاسيب  واملاليةاحملاسبية مبا أن األطراف املستعملة تعترب حمددا رئيسيا لطبيعة املعلومات
 خمتلف األطراف املستعملة الحتياجاتإنتاجها، فإن جناح هذا األخري يتوقف بشكل دقيق على التحديد املسبق 

 بشأن حتديد قائمة موحدة الدويللتوحيد على املستوى لقد تباينت أراء خمتلف هيئات ا. للقوائم املالية
 على أن حتديد طبيعة واحدة من معلومات حماسبية لفئة غري اتفقتومتجانسة ملستعملي القوائم املالية، لكنها 

 أي طرف منها، وفيما يلي سوف نتناول األطراف املستعملة مال خيدمتجانسة وخمتلفة من املستعملني قد 
  . هيئات التوحيد املعروفةمنظورن  واملالية ماسبيةللمعلومات احمل

  
  )FASB ( جملس معايري احملاسبة املالية األمريكيمن خالل. 1. 2
  

 من املعلومات ملختلف املستعملني اخلارجيني للقوائم املالية، االحتياجاتيف حتديد ) APB(بعد فشل 
 على التوايل بتطوير مشروع اإلطار التصوري املكلفتني) wheat(و) Trublood( كل من اللجنتني انتهاءوبعد 

حني كلفت الثانية يف التفكري يف  حبيث كلفت اللجنة األوىل بالتفكري يف أهداف القوائم املالية، يف. للمحاسبة
فرت توصيات جلنة سأ. 36شكل هيئة للتوحيد احملاسيب قادرة على التكفل اجليد مبشروع اإلطار التصوري

)Wheat ( إنشاء  عن 1973سنة)FASB (ت باعتبارهاهيئة مستقلة للمهنة احملاسبية مكلفة بالتوحيد احملاسيب، وأ 
  . املتضمن أهداف احملاسبة1973أعماهلا بإصدار تقريرها سنة ) Trublood(جلنة 

                                                 
 
36 - NACIRI Ahmed 11/1986 : Op. Cit. p 46. 
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لقد كان هلذا التقرير األثر يف الفكر احملاسيب التقليدي، حبيث مت ربط املعلومات احملاسبية  وألول مرة 
 املعلومات احملاسبية تكمن يف اإلطالع استخدامأن الفائدة الفعلية من   القرار، كما مت التوصل إىلاختاذلية بعم

كما أقر التقرير الصبغة الكمية والنوعية . على التدفقات النقدية املستقبلية، عوض اإلطالع على النتائج احملاسبية
 اجلديد يف االجتاهإن هذا . تكون معلومات حقيقية وتقديريةإىل أا ميكن أن باإلضافة للمعلومات احملاسبية، 

 القرار، وذلك بفعل تفضيل معاجلة التدفقات اختاذ احملاسبة مساعدا على اعتبارالفكر احملاسيب الذي يقوم على 
ميتلكون فقط منوذجا للقرار هؤالء  قد أوىل العناية والتفضيل للمستثمرين ، ليس ألن ،النقدية عوض النتائج

  .أثبت جناحه، بل كذلك ألن البيانات املتعلقة برد فعل املستثمر للمعلومات احملاسبية سهل احلصول عليها
  

 1984و1978يف الفترة املمتدة بني سنة ) FASB(كقاعدة للعمل قامت ) Trublood( من تقرير وانطالقا
 SFAC- Statements[م املالية،  أهداف نشر القوائتتضمن) Directives (توجيهات عن مخسة لال يقبإصدار ما 

of financial accounting concepts[37وهي  :  
  

 باختاذجيب أن توفر القوائم املالية معلومات مفيدة للمستثمرين احلاليني واملتوقعني، والدائنني، للسماح هلم  -
  ؛ قرارات عقالنية

  ؛ قييم اجليد للتدفقات املالية املستقبليةعلى القوائم املالية توفري املعلومات الكافية للمستثمرين من أجل الت -
  ؛ إيرادات املبيعاتوعلى القوائم املالية توفري املعلومات املفيدة اليت تسمح بتقدير حتصيل الديون  -
  على القوائم املالية توفري معلومات حول تسيري اإلدارة ؛ -
  .يسر املايلالالعوامل اليت تؤثر يف و، االقتصاديةعلى القوائم املالية توفري املعلومات املتعلقة باملوارد  -

  
 ةصاخأوىل اهتمامه  اخلارجي للمعلومات احملاسبية، ولالستعمال مباشرا اهتماما) FASB(لقد أوىل 

للمستثمرين واملقرضني، على حساب العناية بباقي الفئات األخرى اليت هلا فائدة من اإلطالع على هذه 
هذا ألن السبب الرئيسي .  الداخلي، أي ألغراض التسيري واإلدارةاللالستعماملعلومات، وكذلك األمر بالنسبة 

 دعما - املايلسوقالمبا أا مكلفة مبراقبة -) SEC ( هليئة مراقبة السوق املايلهو أن يضمن) FASB(لظهور 
ة واملصداقية يف  عليها لضمان املالئماالتفاق اليت مت باملبادئمهما يف إصدار املعايري احملاسبية اليت تضمن التقييد 

 حنو تفضيل املستثمرين عن غريهم من قراء القوائم )FASB( وهو ما يفسر منحى .38القوائم املالية املنشورة
  .39ةالبورص يف الواليات املتحدة األمريكية مير عرب االقتصادي من النشاط %80أكثر من  ؛ وذلك لكون املالية

 
                                                 
 
37 - APOTHELOZ Bernard 1989 : Op. cit. p 136. 
38 - ZEFF Stephen A. 4/1995: La normalisation aux état unis, 2° partie, in R. F. C.,  N° 266, Paris, p 77. 
39 - NACIRI Ahmed 11/1986 : Op. cit. p 50. 
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  )ASB(يطاين  جملس املعايري احملاسبية الربمن خالل. 2. 2
  

بالرغم من التشابه الكبري الذي مييز النشاط االقتصادي بني كل من الواليات املتحدة األمريكية 
 إال أن ،وبريطانيا، خاصة فيما يتعلق باملكانة اليت حيتلها السوق املايل باعتباره احملرك الرئيسي لعجلة االقتصاد

يف عملية إصدار املعايري احملاسبية، واضطالعها مبهمة   البورصة هتؤديأهم ما مييز بينهما، هو الدور احملدود الذي 
 ما هو معمول به يف   على غرار40مراقبة الشركات املسعرة، وهذا يف ظل غياب هيئة رمسية مكلفة ذه املهمة

  .باجلزائر) COSOB(بفرنسا، ) COB(بالواليات املتحدة األمريكية، ) SEC(كثري من الدول مثل 
  

 يف تفضيل املستثمرين، وترتيب )FASB(من منحى جملس معايري احملاسبة املالية األمريكي وعلى خالف 
 فإن اإلطار ،اإلجابة على احتياجام من املعلومات يف قمة اهلرم مقارنة بباقي األطراف املستعملة األخرى

 لس املعايري احملاسبية الربيطاين التصوري)ASB (ستعملي القوائم املالية، تشمل يقر بوجود تشكيلة واسعة من م
باإلضافة للمستثمرين احلاليني واملستقبليني، العمال، الدائنني ، املقرضني، املوردين، احلكومة مبختلف إداراا 

  41.باإلضافة للجمهور
  
  )ICCA( املعهد الكندي للمحاسبني املعتمدين من خالل .3. 2
  

 اجتاهى أعمال باقي هيئات التوحيد احملاسيب، إال أن عل) FASB(على الرغم من األثر الكبري الذي خلفه 
 فيما يتعلق االختيارنفس ) FASB(عملية التوحيد خارج الواليات املتحد األمريكية، كانت ال تقتسم مع 

 عدد كبري من باحتياجات أن تويل جلنة البحث يف احملاسبة العناية 42اقترحففي كندا . مبستعملي القوائم املالية
وذا يقترح قائمة خبمسة عشر فئة من . بكثري) FASB( به اهتمتر من ذلك الذي ثلقوائم املالية، أكمستعملي ا

  :  وهم ؛ القوائم املالية املنشورةواستعمالاملستعملني للمعلومات احملاسبية، واللذين لديهم احلق يف تلقي 
  
   املستثمرون احلاليني واحملتملني؛-
   السلطة العمومية؛-
  ؛ةالبورص -
   هيئات التوحيد؛-

   العمال؛-
   املوردون؛-
   الزبائن؛-
   اجلمعيات املهنية؛-

   املؤسسات األخرى؛-
   الباحثني؛-
  . واجلمهور-

  
                                                 
 
40 - PHAM Ibidem 1995 : Comprendre les états financiers anglo-saxons, Dalloz éd., Paris, p 180. 
41 - WALTON Peter 2000 : Op. cit. p 323. 
42 - STAMP Edward 1983 : L’information financière publie par les sociétés, d’après APOTHELOZ  B. (1989, p 131). 
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توصية توسيع الفئات املستعملة للمعلومات احملاسبية، حبيث ) ONCC(ديوان املعايري احملاسبية الكندي اتبع 
  مساوية حلظينبغي أن تكون) املدراء والعاملني(ملستعمل الداخلي توجيه املعلومات احملاسبية إىل ا" أن اعترب

املستعمل اخلارجي، املستثمرين، املقرضني، إدارة الضرائب، هيئات التوحيد والفئات األخرى من اتمع 
 الداخلية أم سواء املعلومات  ملختلف الفئات احتياجاتوبالتايل يكون الديوان قد أقر معاملة . 43"الكندي

 املستثمرين واملقرضني، هي صاحلة اتاحتياجعن جتيب  أن املعلومات اليت واعتربارجية على قدم املساواة، اخل
 وهذا يف سياق احترام واحدة من اخلصائص األساسية للمعلومة احملاسبية واملالية، .لفئات أخرى من املستعملني
 من دليل 1000مثل ما هو حمدد يف الفصل ) Pertinence(مة ءكشرط لضمان املالاملتمثلة يف اإلفصاح املنتظم 

  ICCA.(44(املعهد 
  
  الس الوطين للمحاسبة الفرنسي من خالل .4. 2
  

الناتج عن االهتمام بتمثيل خمتلف املتدخلني  )CNC(التطور الكبري يف تشكيلة هيئة التوحيد الفرنسية إن 
تايل حتقيق التوازن بني خمتلف األطراف املستعملة املعنيني بتطبيق املعايري احملاسبية داخل هذه اهليئة، وبال

 على تلبية احتياجات كل املتدخلني يف احلياة قادر) Réglementation(للمعلومات احملاسبية دف إعداد تنظيم 
  45:اإلجابة علىبعملية التوحيد من دف السياسية واالجتماعية يف الدولة ؛ دفع بتحديد اهلاالقتصادية، 

  ري املؤسسات ؛ احتياجات تسي-
  . االحتياجات من املعلومات لكل من املسامهني، البنوك، واإلدارة العمومية-

  
املايل يف  التوحيد الفرنسية بباقي الفئات دون املستثمرين، اعتبارا لعدم أمهية دور السوق هتمام هيئةيأيت ا

 صناديق التأمني والتقاعد، العائالت ، اليت توفرها عادة البنوك وهيئات مالية أخرى مثلتعبئة املوارد املالية
 هذه األخرية باألولوية يف اإلجابة على احتياجاا من املعلومات االقتصادية، على غرار باقي وحتظى. 46والدولة

  .الفئات األخرى، إضافة لبعض املعلومات الضرورية لتحقيق أهداف ماكرو اقتصادية وجبائية
  
  
  
  

                                                 
 
43 - OFFICE DES NORMES COMPTABLE DU CANADA1987 :  Cadre théorique de la comptabilité, Vancouver, p 100. 
44 - ANDRE Paul & Autres 9/1999 : Les déterminants du délai entre la fin de l’exercice financier et l’annonce des résultats comptable , in 

revue de C. C. A. Volume 2, Paris, p 84. 
45 - CAUSSE Geneviève 1999 : Op. cit. p 212. 
46 - ZEFF Stephen A. 1995 : Op. cit. p 77. 
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  )PCN( وطين اجلزائراملخطط احملاسيب ال من خالل .5. 2
  

نظرا لطبيعة الظروف االقتصادية اليت طبعت التوجه االشتراكي يف أثناء إعداد وتطبيق املخطط احملاسيب 
، كان هناك حرصا كبريا على أن يعكس هذا املخطط طبيعة االحتياجات الفعلية للدولة يف تلك PCNالوطين 

ظم للحياة االقتصادية واالجتماعية للجزائر، يف إطار إستراتيجية الفترة من معلومات حماسبية ومالية باعتبارها املن
وذا أسندت لعملية التوحيد احملاسيب عن طريق املخطط . التنمية االقتصادية اليت تبنتها اجلزائر بعد االستقالل

) لبنوكا(احملاسيب الوطين أهداف ماكرو اقتصادية وجبائية، إضافة الحتياجات املؤسسات واهليئات املالية 
  .للمكانة اهلامة اليت حتتلها يف عملية متويل االقتصاد الوطين

  
بالرغم من أن معدو املخطط احملاسيب الوطين مل حيددوا قائمة باألطراف املستعملة للمعلومات احملاسبية 

نت حمددة اليت على احملاسبة اإلجابة على احتياجاا، أو حتديد درجة أولويتها، إال أن طبيعة هذه األطراف كا
  : ضمنيا على صعيدين

  
واليت كان من بني أمهها متكني . من خالل الدور الذي أنيط باحملاسبة واألهداف املنتظر الوصول إليها -

 املؤسسة من احلصول على املعلومات الضرورية لعملية التسيري واختاذ القرار ؛
 

، وجمموع ته القائمة على مبدأ الذمةة لبنيمن خالل طبيعة احلسابات اليت اعتمدت يف هذا املخطط، إضاف -
 العهاضطا زيادة عن –وهي كلها عوامل توحي بأنه للمحاسبة . القوائم اخلتامية ذات الصبغة اإلجبارية

 دور يف اإلجابة على احتياجات أطراف أخرى –باإلجابة على احتياجات التسيري الداخلي للمؤسسة 
 .اسبة الوطنيةاحمل الضرائب ؛ ؛) هيئات املالية(ملقرضني كا

  
، ظهرت التزامات جديدة على عاتق الشركات التجارية اليت تلجأ عالنية هابورصة اجلزائر لعملباشرة مب

تلتزم الشركات مبوجب هذا املبدأ، بإعالم اجلمهور ليتمكن من اختاذ . لالدخار، تتعلق أساسا مببدأ اإلعالم
 هناك معلومات أخرى ذات ،ة اليت حيددها القانون التجاريإذ عالوة عن العناصر اإلجباري. قراراته االستثمارية

 ينبغي اإلفصاح عنها وهذا ضمن التوجه اجلديد الذي يقضي بإرساء قواعد راسخة جتسد مبدأ 47صبغة عامة
 بني خمتلف الفئات املهتمة حبياة وأعمال ت احملاسبية واملالية بشكل متساوالشفافية وحق احلصول على املعلوما

  .لتجاريةالشركات ا
  

                                                 
 
47 - COSOB 1997 : Loi et réglementation, Alger, p 6. 
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  )IASB( احملاسبية الدوليةجملس املعايري  من خالل .6. 2
  

قريب من اإلطار جد  والذي يعترب 1989الصادر يف جويلية  ) IASC( معدو اإلطار التصوري اعتربلقد 
 القرار اختاذ إعطاء معلومات مفيدة يف عملية  إىلهدفيالقوائم املالية إعداد ن أ، )FASB(التصوري 
املستثمرون، العاملون، املقرضون، (نافعة لتشكيلة واسعة من املستعملني احملتملني وينبغي أن تكون  ،االقتصادي

لإلجابة على  القوائم املالية املقدمة تاعترب. 48)، الدولة أعواا واجلمهوراآلخروناملوردون، الزبائن، الدائنون 
ويشري إىل نقطة . 49 األخرىالفئات عنه من باقي طلب املعلومات املعربكفيلة باإلجابة على طلبات املستثمرين، 

يف مسؤولية إدارة املؤسسة يف إعداد وعرض املعلومات املوجهة إىل خمتلف املستعملني، تتمثل  50جوهرية
  .للتسيري اليت متتلكها حتمااإلضافية وإجبارية إجياد الربط بني املعلومات اليت تنشرها املؤسسة واملعلومات 

  

  تعملة وتضارب املصاحلاألطراف املس. 3
  
  ومات احملاسبية يف قيادة املؤسسةدور املعل. 1. 3
  

 على اعتبار 51 )إدارا وضمان خط سري سياسي هلا(   تعين) Gouverner une entreprise(قيادة مؤسسة 
ىل وعليه فإن احلديث عن قيادة املؤسسة يقودنا إ". نظام قيادة ومراقبة املؤسسات"أن قيادة املؤسسات هي 

قع انطالقا من أن املوا. تناول طرق تسيري ومراقبة املؤسسات، وكذلك تقسيم السلطات بني هياكل املديرية
حتكمهم يف املعلومات احملاسبية واملالية من حيث طبيعتها وكيفية إعدادها ، املفضلة اليت يشغلها املسريون، و

فحسب، بل قد يؤدي إىل ) املسامهني( الشركة كلها عوامل قد تؤدي باملسريين ليس يف اجتاه ال خيدم مالكي
  .، حلسام وفق استراتيجيات ختدم هذا الغرض الشركات اليت يشرفون على تسريهاحتويل بعضا من دخل هذه

  
، بل تعداه ) مسامهني–مسريين (مل يتوقف اخللل يف العالقات التعاقدية يف إطارها الضيق عند هذا احلد 

اللذين مهم أعمال املؤسسة، وهذا حسب مفهوم ) Partenaires / Stakeholders(ليشمل جمموع الشركاء 
 والذي حدد من خالله منطقة لنفوذ وسلطة املسريين،  "CHARREAUX 1996" الذي أدخله  يةاخليارات التسيري

 جمال  وهو األمر الذي ال يتعارض مع رغبة املسريين ويصدهم عن توسيع.ال ختضع ألية مراقبة من قبل الشركاء
  .احلرية الذي حيققون من خالله أهدافهم اخلاصة اليت تتعارض حتما مع أهداف مالكي الشركات

                                                 
 
48 - Ibidem p 77. 
49 - COLASSE B. 4/1997 : Du nouveau système comptable des entreprise de la Tunisie, in R. F. C., N°  288, Paris, p 44. 
50 - APOTHELOZ B. 1989: Op. cit. p 133. 
51 - PARRAT Frédéric 1999 : Le gouvernement de l’Entreprise , Maxima éd., Paris, p 09. 



   احملاسيب   وضوابط النموذج  حمددات :�ي الفـصل  الثا
  
 

92 

 –مركز املتعاقدين [ دور تؤديعلى أا الوحدة االقتصادية اليت  من هذا املنطلق، ميكن متثيل املؤسسة
Centre des contractants[ يتخذ شكل ،] تقاطع عقود– Nœud de contrat [ مركزه من قبل املسريينيشغل .

 اليت متثل النقصان يف قيمة ،)Les coûts d’agence( تكاليف الوكالة هيتدنوبالتايل فإن احلديث يبدأ عن أمهية 
مسريين، مسامهني، (املؤسسة الناتج عن تناظر املصاحل بني خمتلف األطراف املستعملة للمعلومات احملاسبية 

  52....)مقرضني، عمال،
  

رية املالية احلديثة، ميكننا اعتبار احملاسبة على أا أداة لتسري العالقات التعاقدية بني خمتلف استناد للنظ
من هذا املنظور ال يتوقف دور احملاسبة على إعطاء . )Stockholders(األطراف املعنية بتمويل أو تسيري الشركة 

 حلل نيزماميك بل تتعداها لكوا ،حسبالصورة الصادقة عن ذمة املؤسسة ونتائجها والوضعية املالية هلا ف
وبالرغم من التصور اجلديد . ) مقرض– مسري –مساهم (تكاليف الوكالة املترتبة عن تضارب املصاحل بني 

لدور احملاسبة وأمهيته إال أن حمدوديته قد تتجسد يف عدة مناحي أمهها، عالقة املسريين مبسار معاجلة املعلومات، 
 إضافة لتسيري نتائجها ،ء يف كل ما يتعلق مبعاجلة البيانات املترمجة لنشاط املؤسساتواليت تتسم بتحكم هؤال

 اليت يبقيها التنظيم احملاسيب يف أيدي املسريين، واملتعلقة أساسا )Choix – Options(عن طريق استغالل اخليارات 
  .علومات اليت يعد اإلفصاح عنها ملزماوهذا فيما يتعلق بامل. باختيار طرق املعاجلة احملاسبية اليت يروا ضرورية

  
، فإنه )خمرجات حماسبة التسيري(أما فيما يتعلق بباقي املعلومات األخرى اليت ال يعد اإلفصاح عنها ملزما 

وهو ما جعل . للمسريين اخليار املطلق يف التعامل بشأا، إذ ال خيضع ألي تنظيم أو إلزام بقدر تصور اإلدارة
ية للحسابات، باعتبارها املصدر الرئيسي للمعلومات حول أداء املؤسسة، الدعامة املفضلة من التقارير السنو

للمسريين ضمن إستراتيجية السيطرة اليت ميارسها املسريين بقصد إعطاء الصورة العامة للمؤسسة بواسطة 
  .53املعلومات احملاسبية واملالية الكفيلة خبدمة مصاحلهم

  
  ر تضارب املصاحلمصاد. 2. 3
  

 – بني مساهم 54تظهر نظرية الوكالة نوعني من العالقات املسببة لتضارب املصاحل يف حميط املؤسسة
عالوة على عالقات أخرى بني املؤسسة وحميطها .  مقرض من جهة أخرى– مسري –مسري من جهة مساهم 

املؤسسة باتمع واملنافسة، كفيلة بالتأثري على نوعية املعلومات احملاسبية واملالية، منها ماهي خارجية كعالقة 
  .ومنها ماهي داخلية متعلقة أساسا بثقافة املؤسسة وهياكلها املكلفة بالتسيري أو املراقبة

                                                 
 
52 - CHARREAUX Gérard 2000 : Gouvernement de l’Entreprise et comptabilité , in Encycl. de C. C. A., Economica  éd., Paris, p 745. 
53 - POCHET Christine 9/1998 : Le rôle de l’information comptable dans le gouvernement de l’entreprise ,  in revue de C. C. A., Paris, p 80. 
54 - SAADA Toufik 3/1996 : Impact des normes comptable sur les décisions financière de l'entreprise,  in E  &  C  N°  194, Paris,  p 10 
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  بني املسريين واملسامهني. 1. 2. 3
، جيمع الكثري )Relation d’agence(التمييز بني املسريين ومالكي رأس املال، إىل تكوين عالقة وكالة يقود 
، )املالكني(ذلك العقد الذي يلجأ مبوجبه شخص أو جمموعة من األشخاص " على اعتبارها من الباحثني

 األمر الذي ،هذا األخري بعمليات التسيري بامسهم وحلساممن أجل قيام ، )املسري(خلدمات شخص آخر 
  ". يفترض تفويض السلطات هلؤالء املسريين

  
صة، فإن التباين يف مصاحل كل من املسريين مادام لكل طرف رغبة دائمة يف تعظيم حاجاته اخلا

) أكثر حضورا(واملستثمرين قد يتجسد يف كون املسريين اللذين يعدون الطرف األكثر ارتباطا باملؤسسة 
لتغري يف النتائج لوبالتايل يكونون أكثر حساسية . هاواألكثر إحاطة بأعماهلا، فإم حيرصون على حتسني أداء

، األمر الذي يقودهم دائما إىل تفضيل 55ذا األداء) رأس املال البشري(مارهم املعنوي على اعتبار ارتباط استث
 دائما يف تعظيم نيغبارالعلى العكس متاما من املسامهني . املشاريع االستثمارية األقل خماطرة واألكثر مردودية

 مصاحلهم، فإنه عادة ما يتحمل ودف تضييق الفروق مبا خيدم. قيمة املؤسسة وبالتايل زيادة أمواهلم اخلاصة
 ويتوقف حجم هذه التكاليف ،املسامهون تكاليف إضافية إلرساء مراقبة ومتابعة كافية لتأطري حركة املسريين

  :الناشئة عن عالقة الوكالة على عاملني مهمني
  

 كلما بني املسامهني، حبيث كلما زاد عدد املسامهني) األسهم(حجم املؤسسة ومستوى توزيع رأس املال  -
وعلى العكس من ذلك . يفترض أن تزيد التكاليف اليت يتحملها املسامهون ألجل تقييد حركة املسريين

كلما قل عدد املسامهني كلما كان بإمكام احلصول على املعلومات بشكل يسري وبالتايل تقل التكاليف 
 اليت يتحملوا ذا الشأن ؛

 
اللذين يفرضون عادة والدولة أو املستثمرين الدوليني، املمثلني يف  )املسامهني األساسيني(طبيعة املسامهني،  -

األمر حيتم على املسريين مسايرة هذا . شكل ونوعية املعلومات احملاسبية واملالية اليت على املؤسسة تقدميها
 .االجتاه، استجابة لوزن هذه الفئات وتأثريها يف مصداقية املؤسسة على الصعيدين الوطين والدويل

  
  بني املسريين، املسامهني واملقرضني. 2. 2. 3

تؤدي لظهور عالقة سلطة خاصة وللمديونية أمهية كبرية يف حصر التضارب الناشئ عن عالقة الوكالة، 
  :ر التمويل حيثعن مصادانطالقا من التباين الناشئ واملقرضني، ) من خالل املسامهني واملسريين(بني املؤسسة 

  

                                                 
 
55 - Ibidem, p 11. 
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 للمؤسسة، يكفأ حبصص أرباح حيصلون عليها إذا حتققت نتائج اجيابية، كما ا دائمن متويالواملسامهيقدم  -
 مينحهم هذا التمويل حق االطالع على تسيري املؤسسة ؛

 
 قد يكون طويل املدى حبيث يكفأ بفوائد، وال حيصل املقرضني مبوجبه على املقرضون متوياليقدم بينما  -

 .حق االطالع على تسيري املؤسسة 
  

. أن التمويل عن طريق الرفع يف رأس املال بواسطة االكتتاب يرافقه عادة ارتفاع يف تكاليف الوكالةومبا 
  : عادة ما يلجؤن إىل تفضيل االقتراض لعدة أسباب نذكر منهاريين فإن املس
  

وبالنتيجة . يع فرص عملهمي على تعظيم أرباح املؤسسة لتجنب خماطر اإلفالس، وبالتايل تضهمحرص -
  ؛56يمة املؤسسة وتنخفض تكاليف الوكالةترتفع ق

 
تفضيل املسامهني اللذين تنحصر مسؤوليتهم يف حدود مسامهتهم، املشاريع األكثر خماطرة ألا يف نظرهم  -

على عكس املقرضني اللذين ال ترتبط عائدام باألداء االقتصادي للمؤسسة، فإم . أكثر مردودية
  ؛57يفضلون املشاريع األقل خماطرة

 
مكانية قيام املسريين بتحويل الثروة من املقرضني إىل املسامهني، من خالل توزيعات ألرباح ممولة أساسا إ -

  .58من ختفيض أعباء ونفقات االستثمار
  

 حيرصون عادة على العمل من أجل احلصول على املعلومات نيألسباب السابقة فإن املقرضنظرا ل
ذلك فإم ميارسون ل. تسديد اليت تتمتع ا املؤسسة متابعة القدرة على الاحملاسبية واملالية، الكفيلة بتمكينهم من

 لقيام املؤسسة بتحسني نوعية املعلومات احملاسبية واملالية، وذلك عن طريق مراقبة سلوك املسريين اضغوط
  .لتمويلبواسطة عقود موثقة تسمح هلم مبتابعة ومراقبة القرارات التسرية يف جمال اإلنتاج، االستثمار وا

  
  
  
  

                                                 
 
56 - JAQUILLAT B. & LEVASSEUR M. 4/1984 : Signaux et mandat et gestion financière, in Finance, Volume 5, pp 70-83. 
57 - SAADA Toufik 3/1996 : Op. cit. p 11. 
58 - Idem . 
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  ) FASB 1980 ; SFAC  n° 2  (املعلومات احملاسبية نوعية  ترتيب )II.05( الشكل رقم
 
 

Les utilisateurs 
De l’information comptable 

 
 
 

Seuil de signification 

 
Qualités spécifiques 

Du point de vue des utilisateurs 

 
 

Qualités premières nécessaires 
à la prise de décisions 

 
 
 
 
 
 

Les ingrédients 
Des qualités primaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuil de signification 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Céline Michaïlesco (2000, page 1029) 

  
  ميكرتمات احللول. 3. 3
  

ة يف التعبري عن الواقع االقتصادي للمؤسسات، واعتبارها من منطلق أمهية املعلومات احملاسبية واملالي
اللذين يفترض أن يكون لديهم حق االطالع على أعمال .  للقرارات االقتصادية ملستعمليهاةاألساسيالدعامة 

 ثمرين اللذين يرغبون يف املسامهة ؛املؤسسات اليت تربطهم ا عالقات املصاحل، كاملسامهني، املقرضني أو املست
مجلة من املعايري اليت تضبط احملاسبة باعتبارها املعين بوظيفيت القياس واالتصال لضمان إىل االحتكام ب وج

، بالقدر تنظيم سوق املعلومات احملاسبيةمن خالل ، ات احملاسبية وصالحيتها للمقارنةمالئمة ومصداقية املعلوم
اليت قد جتد نفسها يف وضع حرج نتيجة الذي خيدم مصاحل خمتلف األطراف دون املساس مبصاحل املؤسسة 

  :ومن احللول املناسبة . الستغالل املؤسسات املنافسة ملعلوماا املتاحة

Valeur 
prédictive 

Les décideurs et leurs 
Caractéristiques 

(par ex. : Faculté de compréhension  
Ou connaissances antérieures) 

Avantages > Coûts  

Intelligibilité 

Utilité décisionnelle 

Fiabilité Pertinence 

Fidélité Vérifiabilité Opportunité 

Valeur 
rétrodictive 

Neutralité Comparabilité 
(ce qui suppose la 
permanence des 

méthode) 

Importance significative 
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  تنظيم سوق املعلومات احملاسبية واملالية. 1. 3. 3
 املعلومات احملاسبية واملالية تؤديهأمهية بالغة العتبار الدور الذي ) La réglementation(لتنظيم يكتسي ا

 خاصة وأن عملية اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية واملالية، ،ة اتصال وربط بني املؤسسة وخمتلف شركائهاكأدا
قد ترتبط برغبة املسريين يف توجيهها بالشكل الذي قد خيدم مصاحل فئة على حساب أخرى، أو قد خيدم 

 للتأخري يف اإلفصاح عن اهكما أن عامل املنافسة بني املؤسسات قد يؤدي بالكثري من. مصاحلهم اخلاصة
املعلومات اخلاصة ا، ذلك ألن السبق يف نشر املعلومات احملاسبية واملالية الذي حتققه بعض املؤسسات، قد 

  . ينعكس بشكل كبري على أسعار أسهمها
  

فإن املؤسسات السباقة يف نشر معلوماا تتحمل وحدها إمجايل التكاليف املرتبطة بإنتاج هذه لذلك 
 وهو األمر الذي يؤدي بالتبعية إىل إحجام املسريين عن التبكري يف اإلفصاح ،) اإلفصاح-املعاجلة (لومات املع

عن هذه املعلومات، أو اإلفصاح عنها بالقدر الذي ال جييب عن االحتياجات الفعلية منها املعرب عنها من قبل 
ني املعلومات اليت تكون املؤسسة ملزمة باإلفصاح وانطالقا من املبدأ القاضي بالتمييز ب. طالبيها أو مستعمليها

، وتلك اليت يكون خيار اإلفصاح عنها نابع من استعداد املؤسسة ورغبتها يف ذلك )معلومات إجبارية(عنها 
 فإنه جيب تكثيف جمهودات السلطات العمومية لفرض قواعد توضح وتبني ،)معلومات اختيارية(دون إلزام 

  .مات احملاسبية واملالية، باعتبارها خدمة عمومية جمانيةحدود اإلفصاح عن املعلو
  

تنظيم سوق املعلومات املالية واحملاسبية، فيما يتعلق باإلخبار وتوصيل املعلومات لطالبيها يواجه عملية 
لك ألن خمتلف الفئات املستعملة  عوائق هيكلية ذومستعمليها بشكل مالئم وعادل وحبظوظ متساوية،

سبية واملالية، ليست متجانسة من حيث الطبيعة والقدرة على الوصول واستعمال هذه للمعلومات احملا
  : املعلومات أو حىت فهمها وذلك لألسباب التالية

 املؤسسة يف كثري من األحيان إىل حجب املعلومات اليت قد ال ختدمها ؛تعمد  -
 واملالية ؛لمسامهني يف الغالب القدرة على معرفة حقيقة األرقام احملاسبية ليس ل -
 ؛ى إىل تضليل املستثمرينتباين الطرق احملاسبية املستعملة من مؤسسة ألخريؤدي  -
  

. التنظيم بعض اآلثار اليت قد تتحملها املؤسسة مثل، ارتفاع تكلفة إنتاج املعلومات احملاسبية واملاليةهلذا 
من األحيان متباينة وغري خاصة وأن احتياجات خمتلف األطراف املستعملة هلذه املعلومات هي يف كثري 

أو قد يتحملها املستعمل الذي يطلب هذه املعلومات، وذلك حبرمانه من املعلومات اليت يكون يف . متجانسة
  .الكثري من املعلومات يؤدي حلجب املعلوماتحاجة فعلية إليها ومل يستطيع التنظيم أن يضمنها وبالتايل فإن 
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  تفعيل استراتيجيات االتصال. 2. 3. 3
 من إرادة السلطات العمومية لضمان حتكيم عادل يف سوق املعلومات ةبعاإذا كانت أمهية التنظيم ن

فإن تفعيل استراتيجيات االتصال يقع . احملاسبية واملالية، اليت يلتقي فيها العرض والطلب على هذه املعلومات
يف إطار ما يعرف ، ية الضروريةيف إرساء الشفافتها عبئه على عاتق املؤسسات وينبغي أن يندرج ضمن رغب

  : بالنشر واإلفصاح اإلرادي الطوعي للمعلومات احملاسبية واملالية، لعدة اعتبارات أمهها
  

 إرساء تقاليد راسخة يف ميدان االتصال قد تكسبها ثقة املزيد من املتعاملني معها ؛ -
يت ال يلزم التنظيم الخاصة ها ارتفاع الوعي لدى مستعملي املعلومات وزيادة حرصهم على طلب -

 أو وجود تشار مكاتب االستشارة أو اخلربة،ومرد هذا األمر قد يكون، إما الن. اإلفصاح عنهاب
 .جتمعات املصاحل اليت تتجانس من خالهلا احتياجات أطراف خمتلفة 

  
ت ولتكييف استراتيجيات االتصال مع االحتياجات املعرب عنها من خمتلف األطراف املستعملة للمعلوما

وخاصة تلك اليت تكون . احملاسبية واملالية، فإنه يقع على املؤسسة مهمة اعتماد وتطوير طرق االتصال
  : ، ال يقع على املؤسسة أي إلزام بشأا مثل59طوعية

  
وتتمثل يف كل اللقاءات اليت تعقدها   ) :vous d’information-Les rendez( لقاءات اإلخبار -أوال

 دف عرض حصيلة النشاط ،ة كاملسامهني، املستثمرين، احملللني املاليني أو الصحافةاملؤسسة مع أطراف عديد
وقد تأخذ هذه اللقاءات عدة أشكال حسب . السداسي أو احلسابات السنوية، أو عرض إستراتيجية املؤسسة

  ...لصالونات املالية، كأن تعقد يف املؤسسة، البورصة، ا، خمتلفة ومتفرقةقد تعقد يف أماكنوطبيعة الفئة املعنية، 
  
وتتمثل يف كل الوثائق اليت تعمد املؤسسة إلعدادها،   ) :La documentation( الوثائق املكتوبة -ثانيا

 التقرير السنوي عن النشاط، دف ضمان إعالم كايف ومستمر ومفهوم من قبل خمتلف األطراف إىلإضافة 
 تبعثها املؤسسة ملختلف املسامهني بشكل فردي، تعلمهم من املهتمة حبياة املؤسسة ومن أمهها تلك الرسائل اليت

كما تعمد .  إضافة إلخبارهم بأهم األحداث اليت قد تشهدها املؤسسة، وتطور حصيلتها املاليةتهاخالهلا بأنشط
املؤسسات إىل اللجؤ إىل صفحات بعض اجلرائد املتخصصة، أو تصدر دليل املساهم الذي يفترض أن يتضمن 

 زيادة على تضمنه جمموعة من ،ملعلومات الكفيلة بتنوير املسامهني عن طبيعة عالقام مع املؤسسةمجلة من ا
  .املؤشرات املالية ذات الداللة حول املؤسسة

  
                                                 
 
59 - GUIMARD A. 1995 : La communication financière , Economica éd., Paris, p 56. 



   احملاسيب   وضوابط النموذج  حمددات :�ي الفـصل  الثا
  
 

98 

 خاصة مع تطور تكنولوجيا اإلعالم ،لعله من أهم هذه الوسائل  :  وسائل االتصال احلديثة-ثالثا
، اليت أثبتت يف الواقع فعالية عالية يف ربط املؤسسة مبحيطها )Site Web(واالتصال، اعتماد مواقع الويب 

لذلك عمدت الكثري من املؤسسات لبناء مواقع الكترونية، . باستمرار وعلى مدار الزمن، وبأقل تكلفة
فأصبحت تضمنها بشكل مستمر كل املعلومات اليت تراها كفيلة خبدمة األطراف املهتمة حبياا وأعماهلا، 

 عالوة ،، وكل املعلومات العامة)سداسية أو سنوية(نشرها من خالل هذه املواقع لتقاريرها الدورية إضافة ل
على ما تتيحه هذه املواقع من إتاحة إمكانية تواصل املؤسسة مع حميطها ومع خمتلف األطراف املستعملة 

 .60للمعلومات املتعلقة باملؤسسة مبا خيدم احتياجام وقرارام
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 
60 - Conseil National de Tourisme France 5/2000 : Tourisme et technologie de l’information et de la communication , La documentation 

française, Paris, p 105. 
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   الفصلخالصة واستنتاجات
  

يف اإلجابة على خمتلف ) Le modèle comptable(تبني لنا من خالل هذا الفصل أن جناح النموذج احملاسيب 
 للمحاسبة اإلجابة واملسنداالحتياجات املعرب عليها من قبل األطراف املستعملة للمعلومات احملاسبية واملالية، 

  :قياس واالتصال، يتوقف علىعليها من خالل وظيفيت ال
  
ضبط احملاسبة جبملة من املعايري احملاسبية، لضمان التجانس يف إعداد املعلومات احملاسبية وجوب  -
 أو ى بسهولة، بالنسبة للمؤسسة لتمكينها من القيام بعمليات املقارنة الدورية من سنة ألخرسواءواملالية، 

ولقد تبني لنا أن التوحيد احملاسيب هو يف . املقارنات فيما بينهابالنسبة موع املؤسسات دف ضمان صحة 
مبا يف ذلك املؤسسة (الواقع مسار خيدم أطراف عديدة، مبا يتيحه من إمكانية إرساء قواعد اتصال راسخة بينها 

لف  وما حيمله من إجابات على خمت،، من خالل لغة اتصال موحدة)املعنية بااللتزام  باملعايري احملاسبية
االحتياجات املعرب عنها من قبل خمتلف هذه األطراف اليت تبني لنا أا كلما كانت حاضرة ومشاركة يف مسار 

  .التوحيد، كلما اقترب هذا املسار من حتقيق اإلمجاع املنشود
  
 أنه على الرغم من التباين الذي ميز خمتلف هيئات التوحيد يف حتديد طبيعة املستعمل املفضل للمعلومة -

، إال أنه .احملاسبية واملالية اليت تعدها املؤسسة، والذي ينبغي على النموذج احملاسيب أن جييب على احتياجاته
، من منطلق أن اإلجابة على احتياجات املستثمر كفيلة بتلبية )l’Investisseur(هناك إمجاع على أمهية املستثمر 

  .احتياجات الفئات األخرى املهتمة حبياة املؤسسة
  
ة عن صراعات عن األخطار النامجابتعدت أنه كلما كان للمؤسسة إستراتيجية اتصال قوية كلما  -

 مادام حتقيقها ما كان ليتم ت رغبة يف حتقيق مكاسب غري شرعيةالوكالة، املتولدة أساسا عن احتكار املعلوما
لوكالة تنحصر بني وأن أهم صراعات ا. لوال قيام أطراف باستعمال املعلومات على حساب أطراف أخرى

الفئات اليت تعترب مصدر لتمويل املؤسسة كاملسامهني والبنوك وبني اإلدارة باعتبارها املشرفة واملوجهة هلذه 
  :الواقع نتاج لتفاعل عاملني أساسني يف لذلك فإن سياسة اإلفصاح اليت تتبناها املؤسسة، هي . األموال

  
على املؤسسة جيب  أدىن ملستوى اإلفصاح الذي الذي يضمن حدا) La réglementation(التنظيم  •

 حلصول على املعلومات احملاسبية واملالية املطلوبة ؛من ا لتتمكن خمتلف الفئات القيام به
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الضغوط الناجتة عن تفاعل آليات احمليط الذي تنشط فيه املؤسسة، واليت تقود املسريين عادة إىل  •
نبهم فقدان مناصبهم، أو تدهور قيمتهم يف  جي عند إعدادهم للمعلوماتانتهاج سلوك رشيد

سوق اإلطارات املسرية، نتيجة الوعي الذي أصبح يتحلى به املسامهون، وحرص باقي الفئات 
  . املعلومات احملاسبية اليت جتيب على احتياجام بشىت األشكال علىحصولللاألخرى 

  
أصبحت حترص باإلضافة حلجم يف هذا االجتاه سلوكيات جديدة من قبل املؤسسات اليت برزت  -

إلفصاح عنها، على التقرب من خمتلف األطراف املستعملة من خالل لوطبيعة املعلومات اليت تكون جمربة 
العرض الطوعي ملختلف املعلومات اليت ترى املؤسسة بأا ضرورية ملساعدة خمتلف األطراف يف تكوين صورة 

ر على إرساء ميزة تنافسية متكنها من تقوية ثقة املستثمرين وبالتايل العمل من خالل هذا األم. جيدة عنها
  .وبالتايل ضمان استمرار نشاط املؤسسة.  املستقبلينيستثمريناملاحلاليني فيها واكتساب ثقة 



 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :ثالثالفصل ال

   والتطبيقات احملاسيبالتوافق
 حملاسبة املؤسسة الدولية
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، وبروز التكتالت االقتصادية  وأسواق املال الدوليةلقد كان لتنامي وتطور حجم األنشطة االقتصادية
 أثرا بالغا على نشاط - احلواجزالذي أصبحت تسقط فيه كل- الدولية وتعاظم دورها يف االقتصاد العاملي 

 يف سياق يفرض استراتيجيات اتصال مالية موجهة ،عن مصادر التمويلدائم حبث ، اليت أصبحت يف املؤسسات
 منها على ،مة باألنشطة االقتصادية للمؤسساتت إضافة إىل جمموعات أخرى مه.غري متجانس جلمهور دويل

  .ستثمار الدولية، وبعض اهليئات األخرى املهتمة باالستثمار الدويلوجه اخلصوص احملللني املاليني، صناديق اال
  

تلف خت -اعتبارها وسيلة أساسية لالتصالب- احملاسبة ن  لألنشطة االقتصادية أالدويل املتناميأظهر البعد 
له  ،االختالف الذي مييز األنظمة احملاسبية يف دول كثرية، لذالك فإن 1مبحتواها وطرق تطبيقها من بلد آلخر
واملؤسسة على  [ني الدولييناري للمعلومات احملاسبية بالنسبة للمستثمربتأثري على املقدرة على فهم احملتوى اإلخ

نتيجة التباين يف طرق إعداد هذه املعلومات اليت ختتلف حمتوياا اإلخبارية حسب النظام احملاسيب -] حد سوا
 ويفضلون ،حلجم الكايف من املعلومات القابلة للمقارنة دائما للحصول على اون يسعن الذي- الذي أعدت فيه

 فوظيفيت. تقييم فرص االستثمار املتاحة واختيار أحسنها احلصول عليها بالشكل الذي ميكنهم من فهمها ألجل
ا أهداف احملاسبة خاصة فيما يتعلق باإلجابة متتحقق من خالهل التني ،لمحاسبةلالقياس واالتصال األساسيتني 

بط املمارسة احملاسبية ويستمد إطار موحد يض، تتطلب ياجات األطراف املستعملة للمعلومات احملاسبيةعلى احت
  . من مجلة القوانني أو التشريعات أو التنظيم الذي تعتمده كل دولة بناءا على خصوصيتهاقوته

  
 واحلصول ،وليةصول ملصادر التمويل الدو كان لزاما على املؤسسات اليت ترغب يف ال،من هذا املنطلق

 أن تعمل على تلبية خمتلف ،-املؤسساتبني خاصة يف ظل املنافسة احلادة -على شروط متويل تفضيلية 
السبب الذي و  وه.االحتياجات من املعلومات للمحللني واملستثمرين الدوليني الذين ينتمون لثقافات خمتلفة

تكييف سياسة اتصاهلا املالية مع االحتياجات  الدولية لا العديد من املؤسسات الكبرية اليت تبذهلاء اجلهودكان ور
، منتجاا لترويج  الدولدخول أسواق بعضإذا ما أرادت  يهاسعمثل  ،ةندول معيلالفعلية لسوق املعلومات 

.  من خالل احترام التنظيم احمللي أو املعايري التقنية ، أو شروط السالمةان البلدهخصوصيات هذ باالعتبارخذ األ
 السيارات اللذين يرغبون دخول السوق الربيطانية أو بعض الدول و قيام منتج،ثر األمثلة داللة على ذلكوأك

  . بتكييف السيارة مبقود على اليمنياآلسيوية 
  
  
  
  

                                                                          
1 - HALLER A. & WALTON P. 1997 : Différences nationales et harmonisation comptable, in Comptabilité internationale, Vuibert Éd., 

Paris, p 01. 
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لإلجابة على االحتياجات من  املؤسسات االقتصادية الدولية ومسرييبذهلا  الكبرية اليت ونتيجة للجهود
املؤسسات ا يف أماكن خمتلفة وبأشكال خمتلفة، واألعباء اإلضافية اليت أصبحت تتحملها املعلومات املعرب عنه

اليت ختتلف ) الوطنية(نتيجة التوسع واالنتشار اجلغرايف لنشاطها وفروعها امللزمة باعتماد املعايري احملاسبية احمللية 
 ةملراجعة الدولية لتوحيد األنظمحاجة هذه املؤسسات الدولية ومكاتب احملاسبة واظهرت  ،من دولة ألخرى

احملاسبية وتنميط املمارسة احملاسبية بني خمتلف الدول للحد من اثر اختالف األنظمة احملاسبية على األنشطة 
 كان أمهها ة وتوالت حماوالت توافق عديدة من قبل هيئات خمتلف. والتكتالت اإلقليمية والدولية،املالية العاملية

 لتتكفل بإعداد املعايري )IASC (املعايري احملاسبية الدولية عن تأسيس هيئة 1973سنة ت تلك اجلهود اليت أفض
  . على ضمان اعتمادها عاملياتسهراحملاسبية و
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  التوافق احملاسيب الدويل: املبحث األول 
  

بني األسواق املالية  تباطات االردالدويل من األمور اليت تساعد يف ظل تعداحملاسيب يعد التوافق 
 لإلجابة ، على ضمان قابلية املقارنة الدولية للقوائم املالية للمؤسسات،واألنشطة التجارية واملالية للمؤسسات

خاصة يف ظل التباين بني األنظمة احملاسبية الوطنية اليت أصبحت . على احتياجات املستثمرين من املعلومات
كما يساعد التوافق .  العاملية ومصدر اضطراب حلركة األسواق املاليةلدويل اتشكل عائقا أمام االستثمار

الدويل على ضمان مصداقية ومالئمة املعلومات احملاسبية من خالل حتقيق شكل موحد للقوائم املالية اسيب احمل
   .ضفي عليها صفة القبولي

  
  الطبيعة األولية للتوافق احملاسيب الدويل. 1
  
   احملاسيبفقمفهوم التوا  .1. 1
  

،  للمطالبة  بإرسائه) حماسبية-مالية (بالرغم من أمهية التوافق احملاسيب واجتاه العديد من اهليئات الدولية
 . التوحيد احملاسيبمفهوموبني  هبين أحيانا خلطتصوري ملفهومه، إضافة للتحديد ب حيظىإال أنه مل 
 

 من )Réduction (عن احلدعرب ي، للمحاسبة الدوليةمالزما مفهوما   ) Harmonisation -التوافق ( أعترب 
فترض الذي ي  )Normalisation - التوحيد( عن التوافق ومييز . ة الوطنيةاحملاسبينظمة  أو التباين بني األالفروق

 فإن ،مادامت احملاسبة جزء مكمل حمليطها الثقايفو . للقواعد احملاسبية)Uniformisation (أساسا توحيد كلي
  .2مستحيال وحىت غري نافع أمرا الدويل يعتربد الشامل على املستوى توحيال

  
حلد من با التطبيقات احملاسبية )Compatibilité (موجه لتعظيم انسجام مبثابة مسار  احملاسيب التوافق أعترب
موعة مبثابة مسار تفرض من خالله جم دالذي يع )Standardisation (التوحيدعلى العكس من . مستوى تغرياا

  .3صارمة من القواعد
  
  
  
  

                                                                          
2 - Idem. 
3 - DELVAILLE  P. 2001 : l’Harmonisation comptable européenne en droit et en pratique , thèse d’octorat, crefige- dauphine, Paris, p 23. 
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لشركات ل خاصة بالنسبة ،)Irréversible (ال رجعة فيهكما أعترب التوافق احملاسيب على أنه مسار 
 حىت وإن اجز اليت تعيق املقارنات الدولية، اليت جيب أن تتمكن مبوجبه من رفع أهم احلو،املتعددة اجلنسيات

 وإن كانت القوائم املالية معدة باالستناد إىل معايري دولية إال أا  ألنه حىت.4كانت املقارنة الكاملة مستحيلة
  ).ثقافية - قانونية( اخلصوصيات الوطنية  حتماستعكس

  
على قادر بوتقة عدة أنظمة حماسبية يف مسار الرامية لاولة احملاسيب أيضا على أنه تلك احملالتوافق  وأعترب

 -التوافق (بأن كل من  ولقد استنتج، 5خمتلفة يف هيكل منتظماملزاوجة والتوفيق بني تطبيقات حماسبية 
harmonie(  و)التوحيد- standardisation(  ملسار واحد قابل للتوقف يف أي خطوتني من  جمموعة خطوات مها
  :6 باقي اخلطوات يفتتمثل و.حلظة

   ؛الفروق احملاسبية هبدف حتديد ةمقارنة خمتلف األنظم -
  ؛- ما ميثل احلركة جتاه التوافق- فروقالجمهودات القضاء على  -
 ؛ )normalisation - التوحيد(تشكيل وقبول جمموعة مترابطة من املعايري احملاسبية  -
 .)Uniformité (التوحد  حالةبلوغ -
 

  احملاسبينيمسار التوافق والتوحيد  - ) III.01 (الشكل رقم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
   Harmonie                                                                           Uniformité 

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                   - - - - - - - - - - - - - - - - -     
Standardisation (normalisation) 

  
       Harmonisation  

Source : VAN der tas (1992 – p30) ; repris par DELVAILLE  P. (2001,  page 25) 

 
 

قل اختالف إذا األ باعتبارها حالة إمجاع أو  (Harmonie)مت التمييز بني كما يوضح الشكل أعاله فإنه 
ار الذي يقوم بترقية هذا  املسه باعتبار)Harmonisation ( وبني.تعلق األمر باالختيارات احملاسبية يف حلظة ما

  .)Uniformité (سمح ببلوغ حالة التوحديالذي سار امل )Standardisation (عترب التوحيدفيما أ. اإلمجاع
  
  
  

  

                                                                          
4 - HOARAU  Christian 9/1995 : l’Harmonisation comptable internationale, Revue de C.C.A. Volume 2, Paris, p 78. 
5 - DELVAILLE  P. 2001 : Op. cit. p 24. 
6 - Idem. 
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   احملاسبينيالتوافق والتوحيد الجم)  III.02 (الشكل رقم 
 

METHODES  COMPTABLES 
  

    
    
Mise en ouvre par la loi ou  
Par la profession comptable 

Utilisé par les société 

    
 
 

Réglementation (normes)  Pratiques 
    

 
        

Strict Moins strict Strict Moins strict 
      

 
 
 
 

  
 
 

Uniformité Harmonie Uniformité Harmonie 
      

 
 
 
 

  
 

Standardisation Harmonisation Standardisation Harmonisation 
 
 

Source : Tay et Parker 1990 ; traduction de DELVAILLE (2001,  p 27) 

  
توافقها سواء من  ضمان  هو أنه إضافة إىل الطرق احملاسبية اليت ميكن،اإلشارة هبذا الصددإليه  ما جتدر

 فإن ضمان توافق اإلفصاح عن املعلومات ، املمارسة اليت متثل جانب القياس يف احملاسبةجهةملعايري أو من جهة ا
  ). املمارسةجهة-املعايريجهة ( لنفس املبدأ ، خيضعدها باعتبارها متثل جانب االتصالاحملاسبية وطرق إعدا

  
   أهداف التوافق احملاسيب. 2. 1
  

اليت تقتضيها  من األهداف األساسية اليت ارتبطت مبوضوع التوافق احملاسيب الدويل مسألة حتقيق الكفاءة
خالل خفض  واليت عادة ما تسعى املؤسسات املتعددة اجلنسيات بلوغها من ،التبادالت االقتصادية الدولية

توحيد شروط املنافسة اليت حتكم النشاط االقتصادي داخل التجمعات االقتصادية أو و ،تكلفة رأس املال
  :ف املهتمة بعملية التوافق وأمهها  إضافة إىل أهداف أخرى مرتبطة بطبيعة األطرا،التكتالت اإلقليمية

   ؛املاليةللقوائم املؤسسات املعدة  -
  ؛ هلذه القوائم)ةالطالب (األطراف املستعملة -
  .مث اهليئات األخرى اليت هلا عالقة باملوضوع -

ETAT 

PROCESSUS



   املؤسسة اسبة  حمل  الدولية  والتطبيقات  التوافق احملاسيب : الفـصل  الثالث 
  
 

107 

  بالنسبة للمؤسسات املعدة للقوائم املالية  . 1. 2. 1
  :على التوافق احملاسيب يساعد 

فيما يتعلق بإعداد احلسابات اجملمعة خاصة ،  تكاليف االستغالل املتعلقة بإعداد القوائم املاليةض فخ -
  ؛احملاسبيةتها أنظمختتلف فروع تنشط يف مناطق اليت لديها لمؤسسات ل

  
إجناح عمليات التسيري واملراقبة اليت تقوم هبا املؤسسات على خمتلف فروعها، وقياس أدائها بناءا على  -

 التقارب الذي حيكم شروط التسيري وقابلية البيانات والتقارير للمقارنة ؛
  
ن حميطها بشكل فعال، خاصة إذا تعلق األمر بالقيام متكني املؤسسات من استغالل املعلومات املتاحة ع -

 بعمليات استثمارية أو إدماج مؤسسات أخرى أو أخذ مراقبتها ؛
  
 استثمارات لىالتموقع اجليد من خالل التحكم يف سياسة االتصال اليت تضمن اإلقبال الكبري ع -

 .نون الدوليووم هبا املستثمراملؤسسة، وهذا من خالل مساعدة عملية اختاذ قرارات االستثمار اليت يق
  

  طراف املستعملة للقوائم املاليةبالنسبة لأل. 2. 2. 1
، إن اهلدف األساسي الذي حيققه التوافق احملاسيب الدويل هلذه الفئة املتمثلة أساسا يف املستثمرين الدوليني

ف األنظمة اليت كان يفترض  بعد إلغاء أثر اختال،هو متكينهم من مقارنة املعلومات املتاحة عن كل املؤسسات
 والقيمية والعوامل األخرى العوامل الثقافيةثر  وبالتايل استبعاد أ،أن تعد كل مؤسسة معلوماا على أساسها

  .على حسابات املؤسسة ألجل اختاذ قرارات االستثمار املالئمة
  
  بالنسبة للهيئات األخرى. 3. 2. 1

 من خالل جناح عمليات الرقابة واملتابعة اليت تقوم هبا بعض ،تتحقق أهداف التوافق احملاسيب هلذه الفئة
 الدولية أو مثل االحتاد األورويب، األمم املتحدة ، هيئات مراقبة األسواق املالية الوطنية ،اهليئات على املؤسسات

 أعباء )وجود اختالفات(العكس  اليت تتطلب يف حالة ، تكاليف هذه الرقابةضفخا يتيحه من مل ،البنك الدويلو
 بتكوين املراجعني وأدوات املراجعة وبراجمها، واالستعانة مبراجعني ال ينتمون لثقافة واحدة  أساساإضافية تتعلق

  7.يطرح مسألة مصداقية هذه األعمال وتطابقها مع أهداف مراجعي اجملمعما ملراجعة الفروع، 
  
  

                                                                          
7 - ROCHAT  M. & Autre 1997 : l’Audit des entreprises multinationales, in comptabilité internationale , Vuibert éd., Paris, p 522. 
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  والضغوط ألجل التوافقفاعلني ال :  )EMN (  الشركات متعددة اجلنسيات-) III.03(الشكل رقم 
Organisations 

intergouvernementales 
internationales 

 
 

Organisations syndicales 
internationales 

 
Pays d’accueil étrangers : 

Influences nationales 
 

 
 

Pays d’origine : 
Influences nationales 

 
 
 

 
 
 
 

Organismes internationaux 
des professionnels de la 

comptabilité 

 
 
Organismes bancaires 
, financiers et  
professionnels internationaux 

  
 

Investisseurs, 
analystes financiers et bourses 

internationaux 
Source : DELVAILLE  P. (2001, page 32) 

 
 

  :حدود التوافق احملاسيب الدويل . 3. 1
  

حلسبان الدور اخلاص ايف   الذي ال يأخذ،ناسبة احلديث عن التوافق احملاسيبمبفكار عديدة أنوقشت 
 بالرغم مما .املناط باحملاسبة يف كل دولة والذي حتققت بفعله توازنات اجتماعية تطلبت سنوات من العمل

  : 8ة أمهها هيكليانه يواجه يف الواقع حدودأيقدمه التوافق من مزايا وما حيققه من أهداف إال 
  

، يف الوقت الذي  التوافق واليت ال تستفيد من املزايا اليت يقدمها،وضعية الشركات غري املسعرة يف البورصة -
  لتوافق الطويل واملكلف ؛اقد تتحمل فيه أعباء مسار 

  
 بعيدة األنظمة احملاسبية الوطنية، خاصة االعتبارات اجلبائية اليت ترتبط بسياسات وطنيةالضوابط اليت متيز  -

 عن جمال التوافق ؛
 
 ى مقابل األخبار بتأثري التغيري عل،األعباء اإلضافية اليت تتحملها املؤسسات يف حالة تغيري الطرق احملاسبية -

  . وكذلك الوسائل واجلهود املبذولة إلجناح التغيري؛النتيجة
  
  
  

                                                                          
8 - AXEL H. & WALTON P. 1997 : Op. cit. pp 1-32. 
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  طلبات التوافق احملاسيب الدويلدواعي ومت. 2
  

 عن التسارع الذي ميز ومييز اجتاه االقتصاد الدويل والت عميقة نتجتوحتلقد عرفت احملاسبة تقلبات 
 وما كان يقتضيه من اعتماد أدوات قياس واتصال جديدة قادرة على احتواء األنشطة االقتصادية ،حنو الشمولية
ل  ويف ظ. ولكن أصبحت فاعلة فيها كذلك،سواق الدولية فقطاألاليت مل تصبح موضوع اهتمام ، للمؤسسات

ش الذي أثبتته مع التحوالت االقتصادية رغم التطور السريع والتعاي(السياق الدويل اجلديد أصبحت احملاسبة 
إذ  .غري قادرة على احتواء هذا الواقع اجلديد  )ةعلى مستوى كل دولة باعتبارها أداة ضبط اقتصادية واجتماعي

 فوق الوطنية هبدف الرفع من الكفاءة أوطاعية صورها جليا يف جمال اإلمداد بقواعد حماسبية فوق الققكان 
 يتصور احللول املناسبة ف وأصبح كل من هذه األطرا،االقتصادية اليت كانت حمور اهتمام العديد من األطراف

 وفيما يلي سوف نتناول أهم الدوافع اليت نرى بأا كانت وراء بروز أمهية .معظمهاكانت متباينة يف اليت له، و
  .اسيب الدويل واحلاجة حملاسبة دوليةالتوافق احمل

  
  )العوملة املالية(مشولية أسواق رأس املال . 1. 2
  

 وبروز التكتالت ،تزامنت أعمال التوافق احملاسيب مع سياق دويل متيز باهليمنة االقتصادية األمريكية
ليت مشلت كل مناحي احلياة  ا، يف إطار ما يعرف بظاهرة العوملة، االقتصاد العاملييفاالقتصادية وتعاظم دورها 

 أدى بدوره ، ماا يف النشاط االقتصادي للمؤسساتعسوأفرزت تو ،السياسية، االجتماعية، الثقافية واالقتصادية
  :املعلومات نتيجة ملا يلي تبادل لرافقه احتياج الذي إىل تطور أسواق املال 

  
      توسع األنشطة العاملية للمؤسسات  .1. 1. 2

من املؤسسات الدولية اليت جديد  إال انه تطور مع نوع ،النشاط التجاري الدويل قدميبالرغم من أن 
ما وهو  . ملا حتققه هذه االستثمارات من مزايا اقتصادية، مالية وحىت سياسية،اهتمت باالستثمارات اخلارجية

مة العاملية للتجارة مهد لظهور ما أصبح يعرف بالشركات املتعددة اجلنسيات اليت أصبحت يف ظل أهداف املنظ
مستمر عن تطوير يف حبث احلواجز اجلمركية املعرقلة لتطور التجارة العاملية، دود و كل احلاحةزالرامية إىل إ

  : لألسباب التالية أنشطتها الدولية
خاصة بعد األزمات ) البترول والغاز(املواد الطاقوية  ورب من مصادر التموين للتحكم يف املواد األوليةالق -

  القرن املاضي ؛ يف ايةنفطية اليت عرفها العاملال
د من الدول بدعم اعات اليت شهدا العدياحلروب والرتيف أعقاب   واإلمناءعماراإلاملشاركة يف عمليات  -

 من البنك الدويل ؛
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البحث عن املناطق  املنتجات باملواصفات احمللية، وأسواق تصريفمن التنويع اجلغرايف لألنشطة للقرب  -
 قيود االجتماعية ؛امتيازات من حيث التكلفة وضعف البع متيت تتال

 جعلت الرغبة تكرب عند الكثري من الشركات ،توسع ومنو قوة أنصار حركة البيئة يف الدول الصناعية -
 لتستفيد من مزايا السوق القريبة ،العاملية إلعادة توطني الصناعات امللوثة للبيئة يف دول العامل الثالث

 9 املستمرة ؛تاجاجنفسها عن االحتولتنأى ب
 واالستفادة من االدخار العاملي من خالل عمليات اإلصدار اليت تقوم هبا يف ،الوصول إىل مصادر التمويل -

 .األسواق املالية الدولية للحصول على متويل أنشطتها بشروط مالئمة قد ال تتاح هلا يف أسواقها الوطنية
  

 وألجل احلد من آثار ،الفروعة طأنش و،كم نشاط املؤسسة األمنتيجة لتباين شروط العمل اليت حت
ة  لالستعان،عمدت الشركات املتعددة اجلنسيات من دولة ألخرى، ريبة الوطنيةضاختالف األنظمة احملاسبية وال

  . يف جمال مراقبة الفروع وإعداد احلسابات اجملمعةخبدمات مكاتب املراجعة الدولية
  

يوجد يف الوقت احلايل ستة شركات كربى ] ROCHAT et WALTON 1997, page 511[حسب 
يف شكل شبكة تكونت وتنشط  ،ستوى عايل من اجلودة العمل مب وتضمن،هلا بعد عاملي) Big - Six(للمراجعة 

  خدماا اليت تقدمها وأصبح اإلقبال على.بتجمع مكاتب حماسبية أمريكية وبريطانية سنة األخرية 25خالل 
 ملا تقدمه هذه ، مالزما لرغبة أي شركة تبحث عن الدخول لألسواق املالية،عددة اجلنسياتلشركات املتل

  .املكاتب من ضمانات تسيري عالقات هذه الشركات مع السوق
  
  تطور األسواق املالية الدولية. 2. 1. 2

 اآلونة األخرية، يتميز هبا االقتصاد العاملي يفأصبح من أبرز اخلصائص اليت يعد انتشار األسواق املالية 
مواجهة االحتياجات و ،خاصة يف الدول املتقدمة اليت تعتمد عليها بشكل كبري ومباشر يف تعبئة االدخار

التمويلية اليت تعرب عنها كل من املؤسسات االقتصادية مبا تطرحه من أسهم للحصول على أموال متكنها من 
 تفالبورصات العاملية وظف.  لتغطية العجز يف ميزانياانداتالرفع من استثماراا، وما تطرحه احلكومات من س

ث املؤسسات حب وهو مستوى كان يف الواقع كفيال. 2000 مليار دوالر لسنة 25000 بـ تمبالغ ضخمة قدر
  .10عن البحث عن التمويل يف مناطق جغرافية خمتلفة وأسواق مالية متعددة

  
  
  

                                                                          
  116 صفحة  غري منشورة ؛ جامعة اجلزائر،دولة أطروحة دكتوراه الضريبة يف ظل التغريات الدولية،لية التمويل بافع : 1995  قدي عبد اجمليد-   9

  .193صفحة ، ، جامعة باتنة07العدد رقم ، العوملة املالية وانعكاساا على الدول النامية ؛ جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية:  2002 جبار حمفوظ - 10
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ة املالية واإلبداعات املالية احلديثة األثر الكبري يف تطور كان لألداء املايل الناتج عن تطور اهلندسكما 
مع حترر القطاع املايل من كل أشكال القيود اليت كانت تعيق انسياب األموال بني ، وتزامن ذلك األسواق املالية

 ، ضخمة وكان لثورة االتصال والتكنولوجيا الرقمية الدور البارز يف هذا التحرر مبا قدمته من إمكانيات.الدول
 ومكنتهم من التواصل وتبادل املعلومات اليت تتطلبها عملية ،ساعدت على ربط األسواق املالية واملتدخلني فيها

 ، الواحديوميف الدوالر  تريليون 1.3أصبح ينقل عرب أسواق رأس املال العاملية و .اختاذ القرارات االستثمارية 
 يعادل ما ينقل يف اقتصاد العامل مبجملها يزيد قليال عن يومني فيم  من أموال يف هذه األسواقحبيث أن ما ينقل

  11.يف غضون سنة واحدةمن السلع 
  
  مات احملاسبية واملالية الدوليةتزايد الطلب على املعلو. 3. 1. 2

 األثر الكبري يف قيام العديد من الشركات املسعرة ،كان لنمو األسواق املالية وتطورها وانفتاحها العاملي
 مع املستثمرين اللذين ها كفيلة بربط،تبين إستراتيجيات اتصال مالية قويةبتسعري أسهمها  يف ك اليت ترغبأو تل

سواء مبناسبة  ،املالية اليت تنشرها هذه الشركاتأصبحوا يبدون حساسية مفرطة جتاه املعلومات احملاسبية و
توقعاا املالية بناءا على عمليات إلفصاح عن ، أو مبناسبة ا نتائج أعماهلا السنوية وأرباح أسهمهااإلفصاح عن

  .االستثمار اليت قامت هبا
  

 للتقرب من املستثمرين ،من أبرز العوامل اليت ساعدت على تطور أشكال وطرق االتصال املايل
طبيعة القيود اليت تفرضها هيئات تسيري ومراقبة  . كانوا أفرادا أو مؤسسات أو هيئة حكوميةسواءالدوليني 

 عايرياملبااللتزام بالقاضية ولشركات األجنبية اليت ترغب دخول أسواقها، واق املالية يف دول خمتلفة على ااألس
ختتلف و. الوطنية املتعلقة بإعداد ونشر القوائم املالية يف إطار سياسات اإلفصاح الوطين اليت تعتمدها هذه الدول

 لتأثري احمليط االقتصادي الثقايف نتيجة،  هلذه الدولحملاسبية اةنظماألالختالف  دولة ألخرى، تبعا منهذه املعايري 
  .واالجتماعي فيها

  
 ختتلف رغبات مؤسسات تسيري البورصات واهليئات اليت تقوم باملراقبة على األسواق قد حيدث أن

قدمي مع استعدادها لت. املؤسسات وأهم البورصات العاملية فيما بينها الجتذاب أكربتنافس  نتيجة ،املالية
 على العكس من اهليئات الرقابية اليت حترص على فرض وتطبيق التنظيم  ؛12 املفضلةللمؤسساتامتيازات 

حلماية مصاحل املستثمرين خاصة األفراد، وتعمل على ضمان حق املستثمرين يف احلصول على املعلومات 
  .املالئمة من الشركات املسعرة

                                                                          
  35، صفحة ات اجلامعية،  اجلزائران املطبوعالعوملة واقتصاد السوق احلرة، ديو :  2003  ضياء جميد املوسوي- 11

12 - BAY  Wolf  & BRUNS H. G. 1997 : l’Information financière des entreprise multinationales, in Comptabilité internationale, Vuibert éd., 
Paris, p 431. 
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 باالكتفاء بتلك  املالية يف جمال اإلفصاح عن املعلوماتال تقتصر قيود هيئات الرقابة على األسواق
 ضرورة  أي، معلومات عن قطاعات النشاط واألسواق اجلهويةبل تتعداها إىل. سابات املؤسسة فقط حباملتعلقة

 القوائم املالية باملعلومات القطاعية اليت تسمح هلم بتحديد وحتليل األخطار والفرص املتاحة إمداد مستخدمي
  13.سات للتمكن من تصور أدائها، من خالل النشاط واملنطقة اجلغرافيةللمؤس

  
الوقوف على أمهية قطاع اقتصادي معني والفرص اليت يقدمها من تقييم األداء استنادا للنشاط كن مي

 قياس الفرص منن ميككما ،  كما أن أمهية تقييم األداء استنادا للمنطقة اجلغرافية.واألخطار اليت حتتويها
  .خطار املرتبطة بالواقع السياسي واالقتصادي الذي خيتلف من منطقة جغرافية إىل أخرىواأل

  
 ،إن السوق األمريكية وباعتبارها أكثر األسواق املالية كفاءة ونضجا وكربا من حيث حجم التداول

راغبة يف دخول  الشركات الإلزاممعظم األسواق العاملية، يف هبا  عمولتفرض باإلضافة إىل الشروط العامة امل
قوائمها املالية ل )Rapprochement (ة أن تقوم بإعداد مقارب]NYSE - New York Security Exchange [سوقال

 إضافة إىل اإلمداد بكل املعلومات الضرورية اليت ال ،)US - GAAP (ةة استنادا للمبادئ احملاسبية األمريكيعاجملم
  .ة حسب املعايري الوطنية للمؤسسة املعدتتضمنها القوائم والتقارير املالية

  
) NYSE(األمريكية سوق الدخوهلا عند  ) DB – Daimler-Benz (الشركة األملانيةكان لزاما على لذلك 

 استنادا للمبادئ )HGBاملعدة أساسا حسب القانون األملاين  (، إعادة معاجلة قوائمها املالية05/10/1993بتاريخ 
قد أظهرت عمليات املقاربة اليت قامت هبا الشركة لو. 1990 سنةابتداء ، )US - GAAP (احملاسبية األمريكية

  :يف اجلدول التايل  جوهرية كما هو مبني ااألملانية فروق
 

  والنتائج )Capitaux Propres(مقاربة األموال اخلاصة   - )III.01(اجلدول رقم 
  94 -92لسنوات ل US-GAAP مع Daimler-Benzمع 

  1994 1993 1992 
 HGB  20.251 18.145 19.719 األموال اخلاصة حسب  

 US GAAP 29435 26.281 27.604األموال اخلاصة حسب 
     

 HGB  895 615 1.451النتيجة الصافية للمجمع حسب 
 US GAAP 1.052 )- 1.839( 1.350النتيجة الصافية للمجمع حسب 
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]BAY & BRUNS 1997, page 442 - 443[Source : 

  
 

                                                                          
13 - Haller Axel  1997 : l’Information sectorielle, in Comptabilité internationale, Vuibert éd., Paris,  p 484. 
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) Daimler-Benz (معاحلسابات السنوية جملبني التباين بشكل جلي أعاله ويتضح من خالل اجلدول 
حجم التباين بني األموال اخلاصة بلغ إذ  ،]US-GAAP  – (HGB)األملاين [نظامني حماسبيني خمتلفني املعدة وفق 

 - 26[ىل إ) HGB(حسب  مليار دتش مارك ] 20 -18[أي من   % 50يقارب إىل ما املقيمة حسب كل نظام 
أما فيما يتعلق بالنتائج اليت حققها هذا اجملمع فإن جدول املقاربة يظهر  .)US-GAAP( مليار دتش مارك ]29

 مليون دتش مارك، 615 مببلغ تقدرنتيجة اجيابية  (HGB) تظهرأ، حيث 1993بعض التقارب عدا يف سنة 
 مليون دتش )1839(سلبية مببلغ  إىل احلصول على نتيجة )US-GAAP (استعمال النظام األمريكييف حني أفضى 

 الفروقعمال للتدليل على  يف أوساط املال واألكان هذا الفرق الكبري حمل تداول إعالمي كبري خاصةو. مارك
اسبية على سياسة االتصال  وأثر اختالف األنظمة احمل األملاين واألمريكي النظامني احملاسبينياملوجودة بني

   .الدولية
  
  يف األنظمة واملمارسة احملاسبيةالتباين واالختالف . 2. 2
  
 إال مع تطور وتسارع حركة ، تظهر أمهية احلاجة لتناول موضوع اختالف األنظمة احملاسبيةمل

دراسة االختالف لو. يف ظل االنفتاح الذي عرفه العامل وتطور األسواق املالية ،التجارة الدولية وازدهارها
  اليت اعتمدنا عليها عند دراسة موضوع التوحيد احملاسيب،والتباين يف األنظمة احملاسبية سوف نتبع نفس املنهجية

ألن ذلك  ،)Continentaux(نماذج القارية احملاسبية األجنلوسكسونية والالنماذج دراسة االختالف بني ستتم أي 
 ارتبطت أمهيته بطبيعة العالقات ،بية يف دول عديدة كانت حمل توافق وتقاربالواقع أثبت أن املمارسة احملاس

 مكنت بعض الدول خاصة ما تعلق باالستفادة املتبادلة من التجارب اليت .اليت كانت تربط هذه الدول ببعضها
   .هذه الدوليقة بني وثالثقافية و التارخيية الرتباطات نتيجة اال. تنظيمية لبعض املشاكل احملاسبيةإرساء حلول  من

  
 يبقى االختالف بني األنظمة احملاسبية قائما بني الدول، تبعا لطبيعة االحتياجات الوطنية ،ومع ذلك
 وكذلك طبيعة األهداف املوكل هبا .باعتبارها أداة ضبط اقتصادياإلجابة عليها  احملاسبة مناملعرب عنها واملنتظر 

، االجتماعية والسياسية يف كل دولة هذه الشروط ةاة االقتصادييف ظل الشروط اليت حتكم احليللمحاسبة 
  . لالختالفات احملاسبية بني الدولاليت تعترب املصدر الرئيسي) الظروف(
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  مصادر الفروق احملاسبية  – ) III.04(الشكل رقم 
         
     اختالفات حماسبية    
         
   التسجيل والقياساختالف يف العرض،     اختالف يف التصور والتفسري  
         
       فروق يف املبادئ احملاسبية      
         
     فروق يف أهداف القوائم املالية    
         
احمليط االجتماعي، االقتصادي     

  والثقايف اخلاص بكل بلد
   

         
Source : [ Haller A. & WALTON P. 1997, page 02 ] 

  
  مصادر االختالف احملاسيب. 1. 2. 2

تباين يف الشروط االقتصادية، االجتماعية ال إىل مستويات ،االختالف يف األنظمة احملاسبيةل يعود أص
إضافة . 14أسياسيةعوامل خبمس أسباب االختالف يف األنظمة احملاسبية  فسرتو. والسياسية من دولة إىل أخرى

ظمة احملاسبية وأا من بني أهم إىل العوامل الثقافية والقيمية، اليت ال شك أن هلا تأثري كبري على تطور األن
  :هذه العوامل هي . مصادر االختالف بني هذه األنظمة

 النظام القضائي ؛ -
 طرق متويل املؤسسات ؛ -
 اجلباية ؛ -
 مستوى التضخم ؛ -
  .االرتباطات السياسية واالقتصادية بني البلدان -
  
  
  
  

                                                                          
14 - Repris par RAFFOURNIER 2000 : Comptabilité internationale, in Encyclopédie de C. C. A., Economica Éd., Paris, p 374. 
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 أن  إىلSalter & Doupnik 1992[15 [ توصل،بناء على الدراسة اليت قاما هبا:  النظام القضائي - أوال 
وأن مصادر االختالف  ، القضائي اليت متارس فيههاعن حميط السائدة يف أي دولة، غري مستقلة املمارسة احملاسبية

 يف هذا  الدول تنقسمو .يف كل دولةة السائدة  القضائيةنظماسا من طبيعة األسأتنبع  من هذا املنظور احملاسيب
  : جمموعتني اجملال إىل 
   ؛جمموعة القانون العريف -
 .جمموعة القانون املكتوب -

  
بينما يترك جمال التقدير واسعا  ،إصدار مبادئ عامةباعتماد التشريع فيها على تتميز اجملموعة األوىل 

 فإا تتميز بتشريع مفصل ال يترك فيه ، أما اجملموعة الثانية وعلى العكس من األوىل. يف حالة الرتاعللقضاة
 احملاسيب يف دول الفئة األوىل هليئات عمليات التوحيدتوكيل وهذا ما يفسر رمبا . عا لتقدير القضاةمكانا واس

 حيكمها ، عامةهيئات حكومية أين تضطلع بعملية التوحيد  عكس دول الفئة الثانية،وميةحك غري مهنية مستقلة
   .Le droit comptable(16 (القانون احملاسيب

  
 يف ،ختالف من منظور طرق متويل املؤسساتاالمثل عناصر تت :سات طرق متويل املؤس - ثانيا 

املنظومة  يف دول .محاية أمواهلاهبدف  ،يليةضطبيعة األطراف اليت على النظام احملاسيب التعامل معها بدرجة تف
 وغري  الذي يستقطب فئات خمتلفة، على السوق املايل أساسا تعتمد املؤسسات يف متويلهاةجنلوسكسونياأل

 لذلك فإن االهتمام األساسي ،)أفراد، مؤسسات، هيئات ( من املستثمرين أو مقدمي األموالمتجانسة
خبار عن األداء والتدفقات املالية الفئات من املعلومات الكفيلة باإلللمحاسبة ينصب على تلبية احتياجات هذه 

مبا أساسا على البنوك مقارنة  هامتويل يفتعتمد  املؤسسات فإن املنظومة القارية  بينما يف دول.يف املؤسسات
ماية املقرضني حل ااهتماما احملاسبة تقوم على مبدأ احلذر وتنصب  لذلك فإن، السوق املايلتتحصل عليه من
  . على حساب إعطاء الصورة الصادقة عن حسابااحىت ولو كان

  
 لكون حساب الربح يف دول أساسامن املنظور اجلبائي  احملاسيب االختالفيعود  :اجلباية  -ثالثا 

للمؤسسة، وأن أمهية ) Comptes sociaux(مستقل متاما عن احلسابات االجتماعية املنظومة األجنلوسكسونية 
 حساب الربح يف املنظومة القارية،  فإن،وعلى العكس من ذلك. املسائل اجلبائية تتبع عادة ثقافة املؤسسة

ئية، نظرا الرتباط حساب الربح اخلاضع هبذه القواعد، اليت ال يقتضي دمج حماسبة املؤسسة بالقواعد اجلبا
  .17تستبعد من هذا الربح إال األعباء املسجلة حماسبيا

                                                                          
15 - Idem. 
16 - MERCADEL B. 3/2001 : Common law et civil law, in R. F. C., N° 331, Paris, pp 34-37. 
17 - WALTON Peter 1996 : La comptabilité Anglo-saxon, La découverte éd., Paris, p 12. 
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 انطالقا من معدالت التضخم السائدة يف كل ، طبيعة االختالفدتتحد: مستوى التضخم  -رابعا 
 ، املالية للمؤسسات بشكل عاديمدى صدق القوائم املالية يف التعبري عن الذمةتطرح مسألة  حبيث ،بلد

  :ر التضخم على مصداقية املعلومات من خاللوبالتايل طبيعة احللول اليت على احملاسبة تبنيها من أجل استبعاد أث
   ؛ة يف دول املنظومة األجنلوسكسونياحملاسبة امللحقة -
  . املنظومة القارية يف دولعمليات إعادة التقييم -
   

من هذا املنظور تتحدد أوجه االختالف : قتصادية و السياسية بني البلدان االرتباطات اال -خامسا 
انطالقا من عالقات التأثري والتأثر بني البلدان، ومن أهم مظاهر هذا التأثري قيام بعض الدول بتصدير مناذجها 

ة أو االقتصادية أو اوبا وفاء للعالقات التارخييجت ي ضمن مناطق نفوذها السياسي اليت تبد،وجتارهبا احملاسبية
النموذج احملاسيب للدول األجنلوسكسونية يف دول الكومنولث املرتبط  مثل تأثري ،السياسية اليت تربط هذه الدول

  . سيوية املرتبطني تارخييا بفرنسا يف الدول اإلفريقية وبعض الدول األتارخيها بربيطانيا وتأثري النموذج األورويب
  

 بني األنظمة احملاسبية يف خمتلف تتحدد نقاط االختالف :ية أخرى عوامل قيمية وثقاف -سادسا 
  : ن حيكمان املمارسة احملاسبية وباألخص الذلانطالقا من التباين يف احمليط الثقايف والقيم ا ،الدول

  مستوى التعليم والتكوين احملاسيب ؛  -
  ة ؛ دور ومكانة املهنة احملاسبي -
  ي ؛ ى ومكانة البحث العلمي والتطبيقمستو -
اليت يبديها اجملتمع جتاه املستوى الثقايف للمجتمع من خالل التحفظ واحلرص والنظرة اإلجيابية  -

  18.صادية ومهنة احملاسبة واملراجعة االقتاألنشطة
  

ومدى تأثر األنظمة ، الف بني األنظمة احملاسبيةأجريت العديد من الدراسات لقياس درجات االخت
 وأكدت هذه الدراسات أن التعارض األساسي يكمن بني الدول ذات ،واملاحملاسبية الوطنية مبختلف الع

  . )Macro(، والدول ذات التوجه الكلي )Orientation micro(التوجه اجلزئي 
  
  
  
  
  

                                                                          
  .17، صفحة القاهرةاحملاسبة الدولية يف املنشآت املتعددة اجلنسيات، الطبعة األوىل، دار اجلالء املنصورة  : 1993  زايد حممد عصام الدين- 18
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  أشكال االختالف احملاسيب. 2. 2. 2
 من  الذي خيتلف، ما تعلق باهلدف األساسي للمحاسبة، أشكال االختالف احملاسيب أمهيةكثرأمن بني 

 لذلك سوف نتناول أهم أشكال .دولة ألخرى تبعا خلصوصياا االقتصادية، السياسية، االجتماعية والثقافية
 والنموذج يرقاقياس االختالف بني النموذج الأي  سابقا  عليهااناعتمداالختالف انطالقا من املنهجية اليت 

  : ين وهذا من خالل العناصر التالية األجنلوسكسو
  
 ومبا أن شكل ،خبار ارتباطا وثيقا بطبيعة التمويل ومصادره ترتبط سياسة اإل: خبارسة اإلسيا -أوال

 فإن ،يأيت من البنوك مقارنة باألمهية النسبية للسوق املايلقاري التمويل الغالب على معظم دول النموذج ال
 فإن اإلجابة على احتياجات لذلك. إمتام األعمالفها الغموض نظرا للسرية املطلوبة يف نسياسة األخبار سيكت

النموذج من ذلك فإن دول عكس وعلى ال .ستطغى على حساب باقي الفئات من املعلومات فئة املمولني
 لتطوير األسواق  ترى يف الشفافية محاية لكل األطراف املستعملة للمعلومات احملاسبية وعامال،األجنلوسكسوين

النموذج األول تساعد على تتبع ذمة املؤسسة والوقوف على قدرا  لذلك فإن املعلومة احملاسبية حسب .املالية
   . فإا تساعد وختدم عملية اختاذ القرارات االستثمارية، بينما املعلومة حسب النموذج الثاين.على التسديد
  
سبة احملان إف ،)Résultat comptable ( خاصة ما تعلق مبفهوم النتيجة احملاسبية:القياس احملاسيب  -ثانيا

  بينما.حسب النموذج األول دف إىل حتديد نتيجة النشاط وتصوير الوضعية املالية الصحيحة وذمة املؤسسة
خبار عن أداء املؤسسة املعرب عنه اإلمداد بالقوائم املالية إىل اإلمن خالل  الثاين  احملاسبة حسب النموذجدف

  19.بالنتيجة ومكوناا
  
بالنسبة لدول ف ،على درجة االرتباط بني احملاسبة واجلبايةقياس النتيجة توقف ي :قياس النتيجة  -ثالثا

 به  الذي تتميز)Prudence (بدأ احلذر، عمال مب هناك تأثري كبري للجباية على قياس النتيجة،النموذج األول
اية و محيف  وتساهم هذه العملية ليس فقط ،تقييم عناصر األصول بأقل من قيمتهاب والذي يقضي ،احملاسبة

 جراء ارتفاع حصص اإلهالك بل كذلك يف ختفيض قيمة النتيجة اخلاضعة للضريبة ،نينائدضمان حقوق ال
 ا اجتماعيا فيها املؤسسات دورتؤدي ويعرف هذا الشكل انتشارا واسعا يف الكثري من الدول اليت .واملؤونات

 يف غاية ا النتيجة اجلبائية يعد أمر فإن حتديدبينما يف دول النموذج الثاين، .)التشغيل، االشتراكات االجتماعية(
  . ستقلة عن تلك اليت يتم تطبيقها يف احملاسبةمينتج عن تطبيق قواعد بل ،  املؤسسة وال يترك حملاسيب،األمهية

  
  

                                                                          
19 - SIMON & STOLOWY  5/1999 : 20 ans d’Harmonisation  comptable internationale, In R. C. C. A., Paris, p 46 
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 ،ثقيل توحيد  يف الوقت الذي تعرف فيه دول النموذج األول مسار:مسار التوحيد احملاسيب  -رابعا
، و اضطالع الدولة بدور رئيسي واستناده جلملة من القواعد القانونية والتشريعية والتنظيميةأهم ما يتميز به ه

مجاع وطين انطالقا من املسامهات اليت تقدمها األطراف املعنية بالتوحيد قاعدة إل اأعلى هذه الدول ها اتر
والتكيف  د أهم ما يتميز به هو املرونةها مسار توحيي فإن دول النموذج الثاين لد ؛احملاسيب واملمارسة احملاسبية

  .  فيه بدور رئيسي ومطلق واضطالع أصحاب املهنة احملاسبية واملراجعة،السريع مع التحوالت االقتصادية
  

 هو استنادها ، أهم ما مييز عملية التوحيد يف دول النموذج األول:طبيعة عملية التوحيد  - خامسا
 مناسبة الحتياجات  دون متكني املهنيني من إجياد حلولحتول  ميةملخطط حماسيب يعتمد على مقاربة تنظي

 على اعتبار أن قواعد املخطط احملاسيب ملزمة لكل شخص طبيعي ومعنوي مهما كان حجمه ،وحجم املؤسسة
يف حاالت معينة إىل بعض االختالف نتيجة عدم وأن تطبيقها قد يؤدي ...) رية مؤسسة فردية أو شركة جتا(

 عكس املعايري احملاسبية اليت يتم إعدادها يف دول النموذج الثاين ، توافقها مع نصوص وقواعد أخرىترابطها أو
وترافقها طرق تطبيقها بشكل مفصل، علما أن املعايري احملاسبية ملزمة فقط للشركات  استنادا إلطار تصوري

  ). ، مؤسسات صغرية حمالت(ة األخرى املسعرة يف البورصة، دون باقي أشكال األنشطة االقتصادي
  
  طرق جتاوز االختالف. 3. 2. 2

من الوصول إىل مصادر التمويل يف أسواق حىت تتمكن بعض الشركات أو اجملموعات يتوجب على 
خيتلف هذا املستوى من دولة و .ه هذه الدولتفرض إعداد قوائمها املالية مبستوى من الشفافية ،أو دول أجنبية
نتيجة و . خاصة الدخول لألسواق املالية،م الذي حيكم نشاطها االقتصادي حسب طبيعة التنظي،إىل أخرى

نه يتم اللجوء إىل بعض الوسائل لذلك ويف ظل االختالف الذي مييز األنظمة احملاسبية يف دول خمتلفة، فإ
   :الطرق لتجاوز هذا اإلشكال وهذا من خالل و

 
عندما تقبل سلطة  هذا الشكل يتحقق:  )Reconnaissance mutuelle (االعتراف املتبادل -أوال 

ال حهذه الطريقة  عتربت.  للشركات األجنبية اليت تعدها وفق مبادئها الوطنيةةالقوائم املالي ب مالدولةالضبط 
 دولة  املطبقة من قبل شركات الوطنية على أساس أن القواعد احملاسبيةالدخول لألسواق املالية األجنبية،ملشكلة 

). مبدأ املعاملة باملثل ( تلقى االعتراف املتبادل دولة أخرىل يف أسواق يمومصادر للت بحث عنال عند ما
 مصاريف و أعباء إضافية تنتج عن إعادة ، نتيجة جتنيبها الشركاتى من آثار إجيابية علشكل البالرغم مما هلذا

ياس أداء الشركات الوطنية  إال أن حدودها األساسية تتمثل يف اخللل الذي قد حيدث عند ق.معاجلة احلسابات
حماسبية قواعد بكأن يتم القبول . قوي الداللةو األجنبية خصوصا إذا كان التباين يف األنظمة احملاسبية للدولتني 

   .الواليات املتحدة األمريكيةاملعتمدة يف   للقواعد احملاسبيةدولة صغرية كمكافئل
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إضافة إىل مفهوم االعتراف املتبادل الذي : ) tiveNorma. M. R(االعتراف املتبادل املعياري  -ثانيا 
  HOARAU1995"20" أضاف ، فرضتها قوة التباين و االختالفات بني األنظمة احملاسبيةاستعماله حدودلقي 

ر مجلة من املعايري احملاسبية الدولية دون يتطو" والذي يتمثل يف ،مفهوما جديدا هو االعتراف املتبادل املعياري
 أن يترك للمؤسسات يف كل دولة إمكانية تقدمي أو عرض قوائمها املالية حسب معايريها  على،خيارات
) Réconciliation(تتضمن توفيق ) Tableaux de passage ( أن تقدم ضمن مالحقا جداول حتولةطي شر،الوطنية

ل ال خته الطريقة قد بالرغم من أن هذو. بني معايريها الوطنية واملعايري الدولية املطورة خصيصا هلذا الغرض
املؤسسات طبقا للمعايري ها  اليت جيب أن تتوفر يف القوائم املالية اليت تعد)La comparabilité (خباصية املقارنة

   . شكلها و حمتواها ومدى توافقها، إال أن اعتمادها يطرح عدة تساؤالت حول طبيعة جداول التحول،الوطنية
  

 حتظى بصفة القبول ،من املعايري احملاسبيةويقصد به االحتكام جلملة  : ويلالداحملاسيب  التوافق  -ثالثا 
  : أي أن التوافق يشمل  ،ىل إضفاء االنسجام على املمارسة احملاسبيةإ ودف ،الدويل

   كل الدول ؛بنيوحدة ماملعايري احملاسبية اليت جيب أن تكون  -
 . املؤسساتاملمارسة احملاسبية اليت يفترض أن تكون متجانسة بني -

  
يدفع إىل توحيد شروط املنافسة بني املؤسسات اليت تنشط يف إطار  ومع أن توافق األنظمة احملاسبية

ستفهامات حول طبيعة املؤسسات امللزمة بتطبيق املعايري إ إال أنه يطرح عدة ،التجمعات االقتصادية الدولية
لإلمكانيات  تضافراأا مكلفة وثقيلة وتتطلب ة و خاص،الدولية ومدى قدرا على تبين املمارسات اجلديدة

  . املادية والبشرية
< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

                                                                          
20 - HOARAU C.  1995 : Op. cit. pp 75-88 
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  األعمال الدولية للتوحيد والتوافق احملاسبيني:  املبحث الثا�ي
  

 الناتج عن التفاعل ،لبعد الدويل لتطبيقات احملاسبة، ايز احملاسبة يف اآلونة األخريةميإن أهم ما أصبح 
القتصادي الدويل القائم على التكتالت واملصاحل املشتركة بني العديد من الدول، يف  يف احمليط ا،بني عدة عوامل

لذلك فإن احلديث عن األعمال الدولية للتوحيد و . ظل االنفتاح الكبري الذي يشهده العامل يف كل امليادين
 واليت ما،ا لطبيعة اجلهة املهتمة هباستنادو ،ا منهامنظر إليهييف الواقع بطبيعة الزاوية اليت يرتبط  نيالتوافق احملاسبي

  :تكون عادة إما 
   التكتالت االقتصادية والسياسية ؛يف إطار بعض) األنظمة السياسية( الدول -
  اهليئات الدولية ؛ -
   أو مكاتب املراجعة الدولية ؛تالشركات املتعددة اجلنسيا -
  .األمم املتحدة من خالل إحدى هيئاا -

  

  نييالدول و التوافق  التوحيدمسامهة اهليئات الدولية يف. 1
  

 -IASC- UE- OCDE-CNUCED[على اعتبار  ،الباحثني يف جمال احملاسبة الدوليةجل حتقق إمجاع بني 

OCAM- OICV [ تبوتقت  ،الدولينيني لتوحيد والتوافق احملاسبيمبوضوع ا هيئات سامهت وارتبطت واهتمت
املعايري  هيئة 1973 تأسيسها سنة ضطلعت به منذ سيب ايف منوذج دويل للتوحيد احملاوانصهرت  ااهتماما

  . وفيما يلي سوف نتناول أهم احملاوالت الرائدة يف املوضوع.IASC –احملاسبية الدولية 
  

  دور اإلحتاد األورويب. 1. 1
  

 مسألة التوافق يف ، إذ طرحت21اهتم االحتاد األورويب مبوضوع التوحيد احملاسيب منذ بداية تأسيسه
 قانون الشركاتوانسجام توافق أعمال يف إطار م املالية املعدة من قبل الشركات األوروبية، القوائ

)Harmonisation du droit des sociétés (على املادة املعتمد )Article 54 – alinéa 3G( قت انبث من اتفاق روما الذي
 25 اعتمادها بتاريخ  اليت مت)directive °4(  الرابعةةلتوجيهيلصدور امهدت و .عنه الوحدة االقتصادية األوروبية

مبناسبة إعداد حساباا  االلتزام هبا،  شركات األموال األوروبيةيقع علىالقواعد اليت ، مبينة 1978جويلية 
  . اجملمعة واليت تتعلق باحلسابات،1983 جوان 13 بتاريخ )directive °7 (ةعالتوجيهية السابصدور مث . السنوية

  
                                                                          
21 - OBERT  Robert 1994 : La pratique internationale de la comptabilité et de l’audit, Dunod éd., Paris, p 23 
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  لتوجيهية الرابعةا. 1. 1. 1
ضمان املقارنة والتوافق ، هو العمل على ) 62  موادهامن خالل( األساسي هلذه التوجيهية دف إن اهل

 دون االهتمام ،واالنسجام يف املعلومات احملاسبة اليت يتم اإلفصاح عنها من قبل شركات األموال األوربية
 شكلت، اليت ياراتاخلبإمكانية اعتماد مع إقرارها  ،ماتبتوحيد القواعد احملاسبة املتعلقة بإعداد هذه املعلو

بطلب من (مفهوم الصورة الصادقة وأدخلت التوجيهية . مصادر لالختالف يف املمارسة احملاسبةبدورها 
 .اهتمت باحلسابات االجتماعية السنوية واملعلومات املكملةو ،)الربيطانيني

  
  ةالتوجيهية السابع. 2. 1. 1
إىل إلزام الشركات املشكلة جملموعات بإعداد ،) 51  موادهامن خالل(هية  هذه التوجيدف 

 ةي ليتمكن كل من له عالقة هبذه اجملموعات من االطالع على املعلومات احملاسب،اإلفصاح عن احلسابات اجملمعة
 إضافة ،عي الشروط اليت تقضي بإدماج شركات معينة يف حميط التجمتحددو .واملالية اليت تتضمنها حساباا

  أمام فتحت هذه التوجيهية اجملال،هاتوكسابق. لطرق التجمع واملعلومات املكملة اليت جيب إدراجها يف املالحق
  .)Les options (اخليارات العتماد لدول األوربية يف جمال التجمع نتيجةاتباين املمارسة احملاسبة بني خمتلف 

  
 وبالرغم من ،سألة التوافق احملاسيب بني الدول األوروبيةمب بالرغم من االهتمام املبكر لالحتاد األورويب
 طبيعة عنعوائق نتجت عدة  األخري صادف  هذاإال أن. اجلهود اهلائلة املبذولة ألجل إرساء هذا التوافق

 وبالتايل أدت إىل مرونة كبرية يف املمارسة احملاسبيةحبيث  ، هذه التوجيهاتااخليارات اليت كانت تسمح هب
 االعتراف املتبادلإرساء مبدأ  الدول األوروبية على تاتفقولتجاوز هذه االختالفات  .فهااختال

)Reconnaissance mutuelle(22  حسب القواعد الوطنيةاملعدة  الشركات األوروبية سابات حب.   
  

  آجالالتباعد الكبري يفزاد من تعميق اخلالفات يف املمارسة احملاسبية بني خمتلف الدول األوروبية، 
   :23تراوحت هذه الفتراتويم املعمول به يف كل دولة، تبين وفرض تطبيق التوجيهات من خالل التنظ

  : بالتوجيهية الرابعة فيما يتعلق -أوال
   ؛)Adoption( دراجها ضمن القوانني والتنظيم، إل1991 إىل 1981من سنة  -
  .لفرض تطبيقها على املؤسسات، 1993 إىل 1982من سنة  -
  :فيما يتعلق بالتوجيهية السابعة  - اثاني
   ؛)Adoption(، إلدراجها ضمن القوانني والتنظيم 1991 إىل 1983 من سنة -
  .لفرض تطبيقها على املؤسسات ،1994 إىل 1990 من سنة -

                                                                          
22 - HALLER  A.  &  WALTON P. 1997 : Op. cit. p 18. 
23 -  OBERT  R. 1994: Op. cit.,  p 20. 
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والتوافق ثار أعمال التوحيد آن  ملشركات األوروبية األثر البالغ يف احلدلتنامي النشاط الدويل لكان 
 ، نظًرا ألن اهتمام هذه الشركات أصبح يتعدى االعتبارات األوروبية إىل اعتبارات عامليةا،أوروبيني يف احملاسب

 اليت أصبحت معايريها ملزمة ،)IASC (وروبية يف هيئة التوحيد الدوليةإضافة إىل تواجد ومتوقع ممثلي الدول األ
   .2005ة  ابتداء من سن،للشركات األوروبية اليت تلجأ عالنية لالدخار

  
  )OCDE ( ظمة التعاون والتنمية االقتصاديةمن. 2. 1
  

 Principes ( وتم بإصدار مبادئ موجهة،ثالثني دولة األكثر عناء يف العاملالتضم هذه املنظمة 

directeurs(الشكل املالئم إلخبار اجلمهور عن جمموعة البيانات بإلفصاح بضرورة ا وتوصي ،24 للمؤسسات
التوجيهيات اليت قامت بنشرها  األساسي، املنظمة يتمثل إجناز. ط الداخلي والدويل للمؤسساتاملتعلقة بالنشا

 عن رقم األعمال، نتيجة االستغاللاإلفصاح على حث املؤسسات املتعددة اجلنسيات املتضمنة  و1976سنة 
هذه التوجيهيات يت حظ). املعلومات القطاعية( ة جغرافية ولكل قطاع نشاططقواالستثمارات الصافية لكل من

  25.األجنلوسكسونية نظًرا لقرهبا من املعايري األمريكيةاملنظومة دول قبول ب
  

 تم باملسائل اجلديدة اليت تكون عادة ،لمعايري احملاسبةل جلنة  ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
 احملاسبية الدوليةئة املعايري ي ه، عن ومندوبنياتكومعن احلرها ممثلني حيض و)OCDE (موضوع ملتقيات تنظمها

)IASC( وفدرالية اخلرباء احملاسبيني األوروبيني )FEE( .شهر من أاهتمت املنظمة مبوضوع اجلباية الدولية، و
يف الواقع  والذي ميثل ،)La double imposition (ضاع املضاعفمنوذج االتفاقية حول اإلخا يف هذا اجملال أعماهل
  .بني الدولئية  اجلباالتفاقياتلقاعدة 

   
  OCAM(26 (املخطط احملاسيب. 3. 1
  

 OCAM – Organisation Commune Africaine, Malgache[ سا دول منظمةرؤبعد املصادقة عليه يف قمة 

et Mauricienne [ د املخطط احملاسيب العامأعتم 30/01/1970-28 املنعقدة بياوندي بتاريخ) OCAM( كنظام 
   :27 لتحقيق األهداف التالية،نظمةموحد للمحاسبة يف دول امل

  
  

                                                                          
24 - Ibidem p 22 
25 - HALLER  A.  &  WALTON P. 1997 : Op. cit. p  20. 
26 - Bénin , République centre africaine , Cote d’ivoire , Haute volta , Iles Maurice , Iles Seychelles ,  Niger , Rwanda , Sénégal , togo. 
27 - GAYE  Magaye 7-8/1984 : Comparaison du plan comptable sénégalais avec le PCR, in R F C. N° 148,  Pari, p 294. 
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  ؛ ألنظمة احملاسبية ملختلف الدول األعضاءاضمان توافق وانسجام  -
  ؛      على التسيري املؤسساتتساعد استحداث أدوات عصرية  -
  ؛  إضفاء االنسجام على أهم املفاهيم يف احملاسبة التجارية والوطنية -
 . لسياسة التنمية االقتصاديةإعداد نظام معلومات يسمح باكتساب أداة فاعلة -

  
  28:ملخطط احملاسيب نذكر ما يلي اهذا ومن أهم اخلصائص اليت متيز هبا 

  مل مبخططات خاصة وطنية أو قطاعية ؛فهو إطار عملي يقتضي أن يك، خاصيته املعيارية احملدودة -
 الذي أدخل املفهوم ،)TSCG ( ومنها جدول أرصدة التسيري) Tableaux synthèses (إعداد اجلداول النهائية -

) PCG( املخطط احملاسيب العام ل الفرنسيني عند مراجعةاجلديد للقيمة املضافة، واعتمد هذا التجديد من قب
   ؛1982سنة 

  . ميز هذا املخططما أهم ووه، حماولة حتقيق التوافق بني احملاسبة املالية واحملاسبة الوطنية -
  

 جتاوز لت من خالله أهم الدول األعضاء لذي حاواو ،رغم التجديد الذي جاء به هذا املخطط
 اليت ،)1957 العام املخطط احملاسيب (النقائص اليت ميزت املمارسة احملاسبية املوروثة عن االستعمار الفرنسي

 .أصبحت ال تتماشى مع االحتياجات الفعلية ملتطلبات التنمية والتكامل االقتصادي الذي سعت إليه هذه الدول
 Normalisation (على مستوى كل دولةاملباشر القائم على مبدأ التوحيد  ،29املخطط احملاسيبة هذا طبيعإال أن 

descendante (، وطين انون فوقصفة القبلوغه  حالت دون) Supranationale(.  كان هذا املخطط ومع ذلك
  .صدر استلهام لكل املخططات احملاسبية للدول األعضاءم

  
  )SCAR(ريقية سابقًا منظمة الوحدة األف. 4. 1
  

 حول األنظمة احملاسبية يف إفريقيا، 1976يف إعقاب املؤمتر الدويل األول الذي انعقد بكنشاسة سنة 
الذي   30"اجمللس األفريقي للمحاسبة "1979نية للمؤمتر الدويل املنعقد يف اجلزائر سنة اتأسس أثناء الدورة الث

 هبدف إعداد مشروع نظام حماسيب إفريقي قنية اإلفريقية للتوحيد احملاسيب، بتشكيل اللجنة الت1983 سنة دفع
  مت نشره سنة ، صاحل لكل الدول اإلفريقية] SCAR – Système Comptable Africain de Référence [مرجعي

يئة املكلفة  هو اهل"اجمللس اإلفريقي للمحاسبة" وهي السنة اليت اعتربت فيها منظمة الوحدة اإلفريقية بأن 1985
  .بالتوحيد احملاسيب يف إفريقيا

                                                                          
28 - CAUSSE G. 1999: Op. cit., p 216. 
29 - SACI  D. 1991 : Op. cit. p 296. 
30 - Conseil  Africain de la  Comptabilité  1979 : Les système comptables en Afrique, colloque, Alger 11-13/06/1979. 
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قيادة ومراقبة االقتصاد  باعتباره أداة رئيسية للتنظيم، فريقي املرجعي النظام احملاسيب اإلمن أهم أهداف
فريقي  اجمللس اإل إال أن عدم متثيل.31 توافق وانسجام التكوين والتعليم احملاسيب يف إفريقيااإلفريقي، حتقيق

دون جناح هذا النظام احملاسيب ، حال لف اهليئات احملاسبية اإلفريقية وكل التيارات الفكريةملختللمحاسبة 
ع حتقيق اإلمجاع الذي كان مطلوًبا لكي يصبح هذا كان يعكس وجهات نظر خاصة مل تستطالذي اجلديد، 

  .النظام احملاسيب لكل األفارقة
  

  )SYCOSA (املخطط احملاسيب. 5. 1
  

 حيز التطبيق ابتداء من تاريخ ]SYCOSA – Système comptable africain [يب اإلفريقي النظام احملاسدخل
  باعتباره املرجع احملاسيب اجلديد الذي تبناه االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا،1998من جانفي فاتح لا 
]UEMOA – Union Economique Monitaire Ouest Africaine[، تطبق  ،32 من غرب إفريقياظم مثانية دولي الذي

            مت إعداد هذا املخطط بدفع من. 33لشركات وجتمع املصاحل االقتصادية باا متعلقا واحداقانون
]BCEAO – Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest[ ،هبدف استحداث مركزية ميزانيات مشتركة 
]CBC – Centrale de Bilans Commune[،34.مساعدة خرباء فرنسيني و عضو كل دولةعنكة خرباء  مبشار  

  :فيما يلي )SYCOSA( النظام احملاسيب التجديد الذي جاء بهيتمثل 
  

القائم على  )Dualisme ( كمبدأ االزدواجية، املتبناة)Choix (إعداد إطار تصوري، يضمن حتديد اخليارات -
  ؛         الفرنسية احملاسبيةقاليد والثقافةمع التتطابقا الفصل بني احملاسبة العامة والتحليلية 

 على غرار املبادئ اليت )Préeminence du real sur l’apprence (يل احلقيقي على الظاهرضاعتماد مبدأ تف -
  ؛ يستند إليها التوحيد احملاسيب الدويل

  ؛] TAFIRE – TAbleauu FInancier des ressources et emplois [ويلماستحداث جدول الت -
  ؛التمييز بني العناصر العادية والعناصر االستثنائية غري املرتبطة بالنشاط العادي للمؤسسةعتماد مفهوم إ -
 .جم املؤسسةحبمرتبط ) Système différencie(اقتراح نظام متمايز  -

  
  
  
  

                                                                          
31 - CAUSSE  G. 1999 : Op. cit., p 218. 
32 -  Bénin , Cote d’ivoire ,  Haute volta , Niger , Sénégal , Togo , Mali , Burkina-faso , Guinée bissau 
33 - KOFFI  NOEL Yao 4/2000: La comptabilité des opérations de crédit-bail selon  le SYCOSA, in R. F. C. N° 321, Paris,  p 63. 
34 - CAUSSE  G. 1999 : Op. cit., p 219. 
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  يف)UEMOA( األعضاء يف منظمة دولالرغبة يف الواقع، ) SYSCOA( احملاسيب خططاملعكس لقد 
أفكاره التصورية من املخطط  هذا املخطط ستمدا. التكامل االقتصادي القائم بينهماجناح ى ضمان العمل عل

بعض أعمال  أثر يف بعض االقتراب من املعايري احملاسبية الدولية، وكان لهمع  ،1982احملاسيب الفرنسي لسنة 
   .35غرية واملتوسطةصى املؤسسات الة الواجب تطبيقها علياسبالقواعد احملعن  املتعلقة بالبحث األمم املتحدة
  
  األمم املتحدة. 6. 1
  

 من خالل فوج العمل حول  الدويل اهتمامات األمم املتحدة مبوضوع التوافق احملاسيبتجتسد
 بضغط ، الذي استحدث جلنة مكلفة بدراسة املعلومة القطاعية هلذه املؤسسات،املؤسسات متعددة اجلنسيات

 .36 أن جمموع التوصيات الصادرة عن هذه اللجنة أمهلت من قبل الدول املتقدمة إال،من ممثلي الدول النامية
شكل هلذا الغرض كتابة متخصصة تعمل ت و،احملاسبة الدوليةمبوضوع ومع ذلك تواصل اهتمام األمم املتحدة 

 CNUCED – Conférence des Nations Unis pour le commerce [حتت وصاية ندوة األمم املتحدة للتجارة والتنمية

et le développement[،أوكلت هلا مهمتني أساسيتني :  
  ؛  اقتصاد السوقحنوتقدمي املساعدة التقنية الدائمة، وباألخص للدول النامية اليت تتحول  -
  .تنظيم ندوة سنوية حول املشاكل احملاسبية املعاصرة -

  
 مصدًرا ]ISAR – International Standard of Accounting and Reporting[ بواسطة تشكل أعمال الندوة

مهًما للمعلومات بالنسبة للحكومات اليت جتد يف هذه األعمال قاعدة تقنية تساعدها على اختاذ القرارات يف 
 تبين املعايري احملاسبية الدوليةواألعمال اهلادفة ل احملاسبة الدولية،  جماليفني حثالبل أو بالنسبة ،جمال احملاسبة

)IAS(.ال ألن الندوة  .وجهة للمؤسسات املتعددة اجلنسياتاملجمموعة من التوصيات الندوة ت  كما أصدر
  بقدر ما دف إىل تقدمي املساعدة للدول النامية فيما يتعلق باملشاكل احملاسبية بواسطة،دف إلصدار املعايري

)ISAR(37. والتأثريعلى األخبار فقط  الذي يسعى إىل حتقيق االمجاع ويقتصر دوره  
  
  هيئات أخرى. 7. 1
  

التوافق احملاسيب مبوضوع إهتمت  هناك هيئات دولية أخرى ، ذكرهاسبقليت ا للهيئات باإلضافة
  :  نذكرها فيما يلي حسب درجة أمهيتها.وكان هلا تأثري يف هذا اجملال، الدويل

                                                                          
35 - WALTON Peter 1/2001 :  Plan comptable ? Yes, please, in R F C N° 329, Paris,  p 31. 
36 - HALLER  A. &  WALTON  P. 1997 : Op. cit. p 19. 
37 -  Ibidem p 20. 
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  OICV   املنظمة الدولية هليئات القيم املتداولة.1. 7. 1
اهليئات العمومية ]  OICV – Organisation International des Commission de Valeurs[تضم هذه املنظمة 

 دولة، ودف لضمان تبادل املعلومات والعمل على حتقيق اإلمجاع الدويل 80املنظمة لألسواق املالية ألكثر من 
وافق احملاسيب الدويل، تبدي هذه اهليئة اهتمامات كبرية حول موضوع الت. وإعداد املعايري اليت حتمي املستثمرين

نتيجة لألثر السليب لالختالف بني القيود الوطنية يف جمال احملاسبة على العرض متعدد اجلنسيات للقيم املتداولة 
  .، وانعكاسته على قرارات االستثمار الدولية38والتسعري يف اخلارج

  
سادت  اليت ةرات املتكراالحتجاجووكذلك يف ظل التطورات اليت تعرفها األسواق املالية الدولية، 

الشركات األجنبية الراغبة دخول على ) SEC( األسواق املالية األمريكية هيئة مراقبةنتيجة للضغوط اليت تفرضها 
لضغوط اليت كانت ل نتيجة قام يف األصلالذي  ( مببدأ االعتراف املتبادلرفضها العمل و،السوق األمريكية
حنو ) OICV(اجتهت  ،)ن خالل اهليئات الوطنية ملراقبة األسواق املالية م املتعددة اجلنسياتتفرضها املؤسسات

قيام  بقبول ،اهليئات املكلفة مبراقبة البورصات يف العاملوأوصت  IASC(،39(هيئة املعايري احملاسبية الدولية 
 ودون )IAS - IFRS (ةلشركات األجنبية املسعرة يف أسواقها بإعداد قوائمها املالية حسب املعايري احملاسبية الدوليا

 ها تبني2000 سنة )OICV (تنأعل. أو تقدمي معلومات إضافية قوائمها املالية إلزام هذه الشركات بإعادة معاجلة
كما  40.)40.30.26.15 ( رقم  املعايريماعدا امعيار 30آنذاك عددها  اليت بلغ، املعايري احملاسبية الدوليةرمسيا 

 ألجل احلد من أي اعتراض قد ينتج ،قة على اإلعفاءات يف حاالت استثنائيةمسحت ألعضائها بإمكانية املواف
   . احملاسبية الدوليةجتاه أي من املعايري

  
   )G4+1 ( الدول املتقدمة األربعة زائد واحدجمموعة. 2. 7. 1
يدة،  اجلداهذه اجملموعة من ممثلني عن هيئات التوحيد احملاسيب لكل من أستراليا، كندا، ايرلندشكل تت

 وبالرغم من .41كمالحظ) IASC( هيئة املعايري احملاسبية الدوليةو ،اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية
 املتمثل يف دراسة ، إال أن أمهيتها تكمن يف طبيعة عملها، املعايري احملاسبة ونشرم بإعدادوتق  الةأن هذه اهليئ

 ،عضاءة للدول األيدولية ألهم العمليات اليت تتباين فيها األنظمة احملاسبة اليع املرتبطة باملعاجلة احملاسبياملواض
   .)Pooling -  معاتاجمل( موضوع أمهها

  
  
  

                                                                          
38 - SHIRATORI  Ill chi 1995 : Point sur les relations entre IASC et OICV, in R. F. C. N° 263, Paris, p 53, Traduction GELARD G. 
39 - GELARD Gilbert 1/1996 : Une réforme nécessaire de la normalisation comptable française,  in R F C N° 274, Paris, p 84. 
40 - www.iasb.org.uk /  www.oicv.com. 
41 - GELARD  Gilbert 2/1999 : Regroupement des entreprises , les recommandations du G 4+1, in R F C N° 308, Paris, p  46. 
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  )IFAD ( الدويل لتطوير احملاسبةنتدىامل. 3. 7. 1
 اتئي من ممثلني عن العديد من اهل]IFAD - International forum for accountancy developement [شكليت

 . وممثلني عن املكاتب الدولية للمراجعة واحملاسبة األمم املتحدة للتجارة والتنميةندوة،  مثل البنك الدويلةالدولي
 الذي ينتظر من خالله حتسني نوعية املعلومات املالية ،)Projet vision ( اجلديدة مشروع املنتدىمن أهم أعمال

   .)IAS-IFRS (ية احملاسبية الدول املعايري حيث على استعمالو، عاملًيا
  

  )  IASC - IASB (اإلطار التصوري  - النموذج الدويل للتوحيد احملاسيب. 2
  

يعكس التوحيد احملاسيب الدويل التغريات اهليكلية اليت عرفها االقتصاد العاملي الذي يسري يف اجتاه عاملية 
حثت املؤسسات املتعددة يت العوامل ال وهي ،رؤوس األموالحترير حركة لمؤسسات ولاألنشطة االقتصادية 

 هبدف ضمان توافق ،اجلنسيات على العمل يف اجتاه إرساء إطار ينظم ويضبط املمارسة الدولية للمحاسبة
ضمن مبا يوانسجام دويل يف إجراءات املعاجلة احملاسبية ومنتجات احملاسبة املتمثلة يف القوائم املالية اخلتامية 

 ملعايري احملاسبيةاهيئة  بتأسيس 1973 سنة  اجملهودات هذه قد توجتالقراءة املوحدة هلذه القوائم، ول
  .  باعتبارها هيئة دولية مستقلة مشكلة من ممثلي املهنة احملاسبية يف العديد من الدول)IASC(الدولية

  
 إىل هكانت دف من خاللو ، اإلطار التصوري للمحاسبية الدولية1989صدر عن هذه اهليئة سنة 

هذا كان  . والعمل على ضمان قبوهلا وتطبيقها على املستوى الدويل،إعداد معايري حماسبية دوليةتأطري عملية 
للدول اليت كانت ختشى اهليمنة احملاسبية األمريكية بالنسبة  مبثابة احلل األمثل  الدويللتوحيدل التصوري اإلطار

الدول   هذهبطريقة تباينت بنياسبية الدولية  احملاعتماد املعايريومت   42، احملاسبية الوطنيةعلى حساب املمارسة
دول عديدة ببرز األمور اليت دفعت و من أ ).Adaptation(أو تكييف ) Adoption(تراوحت بني تبين كلي 

لقاضي وا) OICV(و ) IASC (بنيالقائم  االتفاقذلك  ،حول أمهية اعتماد املعايري احملاسبية الدوليةلإلمجاع 
الدولية واالعتراف هبا يف كل األسواق املالية يف  احملاسبية وائم املالية املعدة وفق املعايري الق هذه األخريةبقبول
.  مقاربات أو أعمال حماسبية أخرىةأي أن يتبع ذلك دون الواليات املتحدة األمريكية، اصة يفخب و،العامل

 يتبني فإنه، )OICV( داخل )SEC (ة األمريكيللجنة مراقبة السوق املايلوانطالقًا من الدور احملوري واملؤثر 
  .الدولية مع املمارسة احملاسبية األمريكية احملاسبية ضمنيا توافق وانسجام املمارسة احملاسبية باالستناد للمعايري

  
  
  

                                                                          
42 - SIMON  C. &  STOLOWY H.1999 : Vingt ans  d’Harmonisation comptable internationale,  in revue de C. C. A., Paris , p 56. 
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   املعايري احملاسبة الدوليةهيئة تقدمي. 1. 2
  

اق بني املنظمات املهنية  تبًعا التف،1973تأسست هيئة املعايري احملاسبة الدولية يف جوان من سنة 
، فرنسا، اليابان، املكسيك، هولندا الواليات املتحدة األمريكيةأملانيا، استراليا، كندا، (ة لتسعة دول هي ياحملاسب

 أصبح أعضاءها اللذين تتشكل منهم كل املنظمات املهنية املنتمية للفدرالية 1984 ومنذ سنة .)واململكة املتحدة
 133يبلغ حالًيا أصبح عدد األعضاء و ،]IFAC – International Federation of ACcountants [الدولية للمحاسبني
مراجعة هيكلية  هلذه اهليئة  ولقد عرف القانون األساسي.43 دولة103 منظمات مشاركة من 05منظمة عضو و

  .2001 أفريل 01ريخ بدأ العمل هبا بتا. احض عنها تغيري يف هياكلهمت
  

  .IASC اهليكل التنظيمي اجلديد - )III.05( مالشكل البياين رق
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Source : www.iasb.org.uk/cmt/0001.asp - traduction www.procompta.com. 

  
  
  

                                                                          
43 - COLASSE  B. 2000B : Harmonisation comptable internationale,  in Encyclopédie de C. C. A., Economica  éd., Paris, p 763. 
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 حتديد الشكل القانوين هلذه اهليئة ،تقرر حسب التوصية الواردة يف القانون األساسي املادة الرابعة
 املتمخضة عن تناول خمتلف اهليئاتنسوف أعاله  وانطالقا من الشكل، )Fondation – مؤسسة(باعتبارها 

  .  44 الدولية املعايري احملاسبيةهيئة ه إصالحات جذرية علىالذي أدخلت مبوجب، القانون التأسيسي اجلديد
  
2 .1 .1.  IASC - Fondation  

. يتم اختيارهم من قبل جلنة التعيني، )Trusteesاإلداريني (من ) 19( تسعة عشر تتشكل هذه اهليئة من
وذلك . صول اجلغرافية واملهنيةالتنوع يف األ، وأن تكون ممثلة لألسواق املالية العاملية تركيبة األعضاء ويشترط يف

  : حسب التوزيع التايل
  من أمريكا الشمالية ؛أعضاء  06 -
  من أوروبا ؛أعضاء  06 -
  من أسيا ؛أعضاء  04 -
  .كل املناطق اجلغرافية بشرط احترام التوازن اجلغرايف الكلي  منأعضاء 03 -

  
، )IFAC( للمحاسبني  للفدرالية الدوليةيترك تعيينهم عضوا 19من بني أعضاء  05 مخسة كما أن

 أن يتم اخلمسة البد بني  وأن عضوين من.التشاور املتبادل مع جلنة التعيني واحترام التوازن اجلغرايفة طيشر
يتم اختيارهم بالتشاور ) 03(والباقي . احملاسبية الدولية الرائدةمن بني الشركاء أو املسريين للشركات  ااختيارمه

إلداريني ايتم تعيني  .ةكل فئعن واحد بعضؤ عملي القوائم املالية واجلامعني هيئات دولية متثل معدي ومستمع 
  : سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتمثل دورهم األساسي يف03ملدة 
  ؛ مجع األموال الالزمة لسري أنشطة اهليئة -
  سنة القادمة ؛وأولويات ال جعة القوائم املالية املرااضمنمت ،  التقرير السنوي عن النشاط ونشرإعداد -
  ؛) SAC(و ) Board( ،)IFRIC(تعيني أعضاء كل من اجمللس  -
  . سنوًيا)IASB(و ) IASC - Fondation ( وفعالية إستراتيجيةتقييم  -
  

  )IASB(جملس املعايري احملاسبية الدولية . 2. 1. 2
على نهم ي يتم تعي،ا عضو)14(أربعة عشر  ويتشكل من ) IASC - F (يعمل هذا اجمللس حتت كنف

 مبعىن  أم .)à temps plein (من بينهم املهام بوقت كامل واعض 12 حبيث يشغل ،أساس خربام وكفاءم
  :  ويتوزعون حسب الشروط التالية. ا أجًرعلى ذلك يتقاضون اجمللس ويسخرون كل وقتهم ألعمال

  

                                                                          
44 - Revue Française de Comptabilité 6/2001 : Statuts de l’IASC, RFC N° 334, Paris,  pp 45-52. 
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  ؛  أعضاء على األقل لديهم خربة يف ممارسة املراجعة05 -
  ؛ وائم املاليةقلديهم خربة يف إعداد ال أعضاء على األقل 03 -
  ؛  أعضاء على األقل لديهم خربة كمستعملني للقوائم املالية03 -
  ).باحث جامعي( عضو على األقل لديه خربة أكادميية 01 -

  
 توكل إليهم أعضاء) 07 ( اللذين يعملون بوقت كامل، سبعة)12 (أنه من بني األعضاءكما 

 املعايري احملاسبية الوطنية مع  تقارب حىت يتسىن ترقية،ات الوطنية للتوحيدمسوؤليات رمسية للربط مع اهليئ
 à temps ( عضوين يعمالن بوقت جزئيني، هناكالسابق )12( األعضاء إىلإضافة . املعايري احملاسبية الدولية

partiel(م ال يسخرون كل وقتهم للمهام املوكلة هلم هبا مقابل أجركذلك مبعىن أ .  
  

.  قابلة للتجديد مرة واحدة على األقل،ضاء اجمللس مهامهم ملدة مخسة سنوات على األكثريشغل أع
 خصوًصا إذا كان ،األعضاء الدائمني من كل العقود اليت تربطهم مع اجلهات اليت توظفهم يتحللشريطة أن 

 املعايري  ويضطلع جملس.هلذه العالقات تأثري على أعضاء اجمللس فيما يتعلق باستقالليتهم أثناء إصدار املعايري
  : باملهام التاليةاحملاسبية 

   ؛املعايري احملاسبية الدولية وتعديل نشر، إعداد -
   ؛ اجلارية احملاسبية الدوليةنشر مذكرات اإليضاح حول مشاريع املعايري -
   ؛)Commentaires ( التدخالتإعداد إجراءات معاجلة -
  حول املشاريع املهمة ؛إلبداء رأيها  ،صصةتشكيل كل أنواع اللجان االستشارية املتخ -
، للتطبيق احملاسبية الدولية  للتأكد من قابلية املعايري،الناشئةوالقيام بالدراسات يف الدول املتقدمة  -

 .وصالحياا يف حميط متنوع ومتباين
  

ع اجمللس العاملني بوقت كامل، كما يضطليتم تعيني رئيس اجمللس من قبل اإلداريني، من بني أعضاء 
م اإلداري قالطا مبهمة توظيفبعد استشارة اإلداريني  )IASC - F( املدير التنفيذيرئيس اجمللس بإعتباره 

  : وخاصةللمجلس، 
  

 احلق يف احلوار واملناقشة داخل اجمللس دون أن  لهنويك باجمللس، اشرط أن ال يكون عضوي:  مدير تقين -
  ؛ يكون له حق التصويت

 . عن النشر وحقوق إعادة النشر، االتصال واملوظفني اإلداريني واملالينيوالمسؤبإعتباره :  مدير جتاري -
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  SAC  الس االستشاري للمعايري.3. 1. 2
يتم  وكفاءات خمتلفة ومتنوعة  ميثلون أصوال، على األقلواعض) 30( ثالثنيمن  هذا اجمللس يتشكل
، )IASB ( جملس املعايري احملاسبيةرئيس) SAC(يرأس . ملدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد اإلداريني تعيينهم من قبل
) IASB(لربط بني لواألعمال ذات األولوية كما يشكل فضاء  املتعلقة بالقرارات )IASB(ويوجه أعمال 

  .باملعلومات املالية الدوليةوهيئات التوحيد الوطنية واألطراف األخرى املهتمة 
  

  IFRIC ملالية اللجنة الدولية لتفسري احملاسبة ا.4. 1. 2
 ملدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد،  اإلدارينيينهم من قبلييتم تع واعض )12 (منهذه اللجنة تشكل ت

 وإعداد ونشر  املوجودةة الدوليةي احملاسباملعايري وءبعض النقاط اخلاصة على ضتفسري بهذه اللجنة م تو
م عملية التفسري، كما ينسق مع هيئات التوحيد  إلمتا املهتمنيمهوراجلبني مشاريع تفاسري أودعت لإلثراء 

  .الوطنية لضمان احللول ذات اجلودة العالية
  
  )IASC (أهداف. 2. 2
  

  : 45من بني أهم األهداف اليت تسعى اهليئة لتحقيقها نذكر يلي
ا ستعماهلوكذلك ترقية ا عنها،  واإلفصاح القوائم املاليةلصاحل العام املعايري احملاسبية إلعدادلإعداد ونشر  -

   ؛وتعميمها على املستوى الدويل
  وائم املالية ؛قبطة باإلفصاح عن الاملعايري واإلجراءات املرتوألنظمة احملاسبية، املسامهة يف إرساء توافق ل -
 القوائم املالية والوثائق األخرى، معلومات مالية ذات جودة عالية، شفافة) متد( العمل على أن حتتوي -

 وخمتلف املستعملني ،يساعد خمتلف املتدخلني يف األسواق املالية يف العامللشكل الذي وبا ،وقابلة للمقارنة
  ؛ اآلخرين من اختاذ قرارام االقتصادية

  .حلول عالية اجلودةضمان  عدم تعارض املعايري احملاسبية الوطنية مع املعايري احملاسبية الدولية ألجل ضمان -
  
  
  
  
  
  

                                                                          
45 - MEMENTO 1995 : Op. cit. p 18. 
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  اسبية الدولية وخصائصهاايري احملمسار إعداد املع . 3. 2
  
  تقدمي اإلطار التصوري. 1. 3. 2

 Fram work for the preparation and(  إلرساء أول إطار تصوري خاص1989سنة ) IASC(توصلت 

presentation of financial statements(،  هيئة املعايري مساعدة تتمثل يف  46ية هلذا اإلطارسساالوظيفة األلذلك فإن
 اإلطار التصوريوعلى غرار  .على إعداد املعايري املستقبلية ومراجعة القدمية منها، )IASC(الدولية احملاسبية 

  . ولكن أداة إلعداد املعايري ذااعايرياملال يتعلق بهنا األمر ، فإن )FASB(مريكي اال
  

ة من خالل كما ميثل هذا اإلطار صورة عن اهليمنة اليت تفرضها وجهة النظر األمريكية داخل اهليئ
من حيث توجيه احملاسبة حنو خدمة القرار من ، )FASB (التطابق الكبري جًدا مع اإلطار التصوري األمريكي

  .خالل تفضيل املسامهني
  
 أهداف اإلطار التصوري هليئة املعايري احملاسبية تتمثل  :) IASC (أهداف اإلطار التصوري -أوال

  : 47 فيما يلي)IASC (الدولية
  ؛ ى إعداد املعايري املستقبلية ومراجعة املعايري احلاليةاملساعدة عل -
  ؛ مساعدة هيئات التوحيد الوطنية على تطوير املعايري الوطنية -
  ؛  الدولية احملاسبية املعايريعمساعدة املراجعني على إبداء آرائهم حول مدى تطابق القوائم املالية م -
  ؛ لني على فهم القوائم املاليةعمتس املةمساعد -
  .IASC إعداد املعايري املعتمدة من قبليح طريقة توض -
  

 سبعة )IASC( هليئة املعايري احملاسبية الدولية  يقترح اإلطار التصوري: مستعملي القوائم املالية -ثانيا
 الداخلي يف إضافة لالستعمال، هايتضلأف، ودرجة رتبت حسب أمهيتها من مستعملي القوائم املالية فئات

  :ذه القوائم وهي املؤسسة املعدة هل
 ن؛ي املوردين والدائنني اآلخر-4     ؛نيرضاملق -3     العاملني ؛-2     املسامهني ؛-1
  . الدولة واهليئات العمومية-7     اجلمهور؛-6     الزبائن ؛-5

  
  
  

                                                                          
46 - COLASSE B. 2000A : Cadres comptables conceptuels, in Encyclopédie de C. C. A., Economica éd., Paris, p 99. 
47 -  MEMENTO 1995 : Op. cit. p 92. 
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إلطار التصوري هليئة املعايري احملاسبية لتمثل أهداف القوائم املالية ت : أهداف القوائم املالية -ثالثا
  : 48ملعلومات الضرورية الختاذ قرارام االقتصادية باداد جمموعة واسعة من املستعملني يف إم) IASC(لية الدو
ملالية اها، هيكلتها فصرتاليت توجد حتت  االقتصادية درواالوضعية املالية للمؤسسة وما يرتبط هبا من امل -

   على التسديد ؛اوكذلك قدر
  أداء املؤسسة ؛ -
  . املالية للمؤسسة من خالل ما تقدمه جداول تدفقات اخلزينةالتغيري يف الوضعية -
  

اإلطار التصوري هليئة املعايري ينطلق   : روض األساسية املرتبطة بإعداد القوائم املاليةفال -رابعا
  :، من الفروض األساسية التالية )IASC(احملاسبية الدولية 

 عكس .هاظة حدوثواألحداث األخرى حل تتبادالتعين احملاسبة اليت تم بتسجيل أثر ال: حماسبة تعهد -
  سجيل دخول وخروج العناصر النقدية ؛حماسبة التدفقات اليت ال تم إال بت

  استمرار النشاط ؛ -
  .ثبات الطرق احملاسبية -
  

اإلطار التصوري هليئة املعايري احملاسبية الدولية حيدد   : اخلصائص الكيفية للقوائم املالية - خامسا
  :للقوائم املالية   خصائصأربع
   ؛)Intilligibilité(الوضوح  -
  ؛) pertinence(ة املالءم -
   ؛)Fiabilité (ملصداقيةا -
  .)Comparabilité (القابلية للمقارنة -

  
  تطبيق املعايريإىلإضافة يسمح احترامها ، استدالل منهجيةنقاط مبثابة  اخلصائص الكيفيةتعد هذه 

  .49 عرض صادق للمعلومات صادقة أووائم املالية صورة من أن تعطي الق،بشكل مالئماحملاسبية 
  

  :القوائم التاليةحيدد اإلطار التصوري هليئة املعايري احملاسبية الدولية  : عناصر القوائم املالية -سادسا
  بتقييم الوضعية املالية للمؤسسات ؛العناصر املرتبطة  تتضمن: امليزانية  -
  ؛األداء ملرتبطة بتقييم العناصر ايتضمن  : جدول حسابات النتائج -
  .)2 - 1 (يف العناصر السابقةات التغري خمتلف ويتضمن : جداول تدفقات اخلزينة -

                                                                          
48 - Ibidem p 94. 
49 - KLEE  Louis 2000 : Normes comptables internationales,  in Encyclopédie de C. C. A., Economica éd., Paris, p 920. 



   املؤسسة اسبة  حمل  الدولية  والتطبيقات  التوافق احملاسيب : الفـصل  الثالث 
  
 

134 

  مسار إعداد املعايري احملاسبية الدولية .2. 3. 2
 أو )IASB (املشاكل اليت يتم طرحها من قبل اجمللسحبل  عادة  احملاسبيةعملية إعداد املعايريتم 
  :  املسار التايل عملية إعداد املعايري احملاسبية ويتبع،هاعالقات مع اليت تربطهايئات ، أو اهلأعضاء اهليئة
  

ار، مث يتم تشكيل فوج عمل يترأسه عضو من اجمللس ويضم يحتديد طبيعة املشكل الذي يتطلب إعداد مع -
  ؛ ممثلي هيئات توحيد لثالثة دول على األقل

 يقوم فوج العمل باستعراض أهم احللول اليت ،شكل املطروحبعد أن يستعرض خمتلف املسائل املرتبطة بامل -
 ومن مث يعرض على .)IASC ( مث يقوم بإسقاطها على اإلطار التصوري،تعتمدها هيئات التوحيد الوطنية

  لس أهم النقاط اليت سوف يتناوهلا ؛اجمل
) إعالن معياري(يل  يقوم بإعداد ونشر مشروع أو،بعد تلقي فوج العمل رًدا على اقتراحاته من اجمللس -

 يتضمن خمتلف احللول املقترحة والتربيرات املرفقة هلا، بعد موافقة اجمللس يتم توزيع ،املقترحللمعيار 
   ؛ستة أشهر عادةفترة  خالل ردود ال احلصول علىثراءه مث املشروع بشكل واسع إل

 ويعرضها على ،ادئإعالن املبر الوثيقة النهائية اليت تتضمن يحربت يقوم فوج العمل ،بعد تلقي الردود -
  اجمللس للمصادقة؛

 –) Exposure Draft[( بعد مصادقة اجمللس يقوم فوج العمل بإعداد مشروع معيار يف شكل مذكرة إيضاح -
)Exposé sondage[(، تلقي الردود عليهاإلثراءها و يتم نشرها )صادق قد بعد أن يكون ) خالل فترة شهر

  األعضاء ؛ )2/3(ثلثي  بأغلبيةعليها اجمللس 
لمعيار، ل يقوم فوج العمل بإعداد مشروع ائي ،عد تلقي ودراسة الردود وما تتضمنه من اقتراحاتب -

 .أعضاء اجمللس على األقل) 3/4(ثالثة أرباع ي مبوافقة ظ حاعيار إذهذا امليعتمد وبعد عرضه على اجمللس 
  
   املعايري احملاسبيةخصائص. 3. 3. 2

  :سبية مبجموعة من اخلصائص، أمهها تتميز املعايري احملا
  

 املعايري احملاسبية الدولية  خاصة بعد اإلصالحات األخرية اليت عرفتها هيئة،مجاعاإلقدرا على حتقيق  -
)IASC(مهالإيري لشمل كل األطراف املهتمة هبا، دون  اليت نتج عنها توسيع جمال االستشارة وإعداد املعا 
 ؛ ؤهلةجهة نظر اهليئات الوطنية املو
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بني التباين الذي مييز املمارسة احملاسبية الوطنية حيال املواضع اليت فيق التو خالل قوا اليت اكتسبتها من -
  نوعية عالية اجلودة ؛ما أكسبها وهو تكون جماالً للمعايري، 

يس ما ، لIASC ن أهم ما مييز معايري، إذ أمرونتها نتيجة ملا تقدمه من حلول ترضي خمتلف مستعمليها -
   50 ؛ تسمح به، لكن ما متنعه

- صفة القانون أو التنظيما ليست غري إجبارية أل.  
  

   الدوليةداد املعايري احملاسبيةمسار إع - )III.06( الشكل البياين رقم
       

 Conseil  Groupe de travail Comité consultatit et  

autres organisations 

Public  

 Constitution  

 d’un groupe 

 de travail 

     

   Etude des problèmes sommaire des points à traiter    

 Approbation 

 

     

   Projet de déclaration de principe    

 Approbation      

    Commentaires   

       

   déclaration de principe    

 

 

Approbation      

   Exposé sondage    

 Approbation 

(majorité  des 2/3) 

     

     Commentaires  

       

   Projet de  norme    

 Approbation 

(majorité  des 2/3) 

     

       

       

 Norme      

       

Source : RAFFOURNIER Bernard ( 1997,  page 36) 

  
  
  
  

                                                                          
50 -  GELARD  Gilbert 7-8/1994 : La problématique de la normalisation comptable, in R F C N° 258, Paris,  p 23. 
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  لتوحيد ومستقبل املعايري الدولية ا على مناذج)IASC (تأثري. 4. 2
  

 احملاسبية الدولية على املمارسة احملاسبية على نستطيع قياس تأثري أعمال التوحيد وبالتايل املعايري
طع هذه املعايري مع تقا ومدى ، هذه املعايري من جهةجتاهدول هذه المن خالل موقف ، مستوى كل دولة

  . من جهة أخرىخذها مرجعا يف املعاجلة احملاسبية وإعداد القوائم املاليةتتاملمارسة احملاسبية للمؤسسات اليت 
  

بعض الدول النامية أو حديثة قامت إذ  الدولية، قف الدول من املعايري احملاسبيةايف الواقع موتباينت 
ها يف اعتماد مجلة  رغبة من الدولية،بتبين املعايري احملاسبية 51..)ألورغواي، األردنا، اغانا، ماليزي(التصنيع مثل 
 يف . األجنبيةدف يئة املناخ االقتصادي الستقطاب االستثماراتهبقبولة على املستوى الدويل املمن القواعد 

لعدة اعتبارات، أمهها التقاليد الصلبة اليت اكتسبتها هذه الدول  احملاسبية،  حني مل تتأثر الدول املتقدمة باملعايري
 إرساء مناذج التوحيد اليت رأيناها من قبل واليت على أساسها واليت أدت بالتبعية إىل ،يف جمال التوحيد احملاسيب

  .)IASC( باإلطار التصوري هليئة املعايري احملاسبية الدولية التوحيد يدرجة تأثر منوذجسوف نقيس 
  
  )اقتصادي -ماكرو( على منوذج التوحيد الستاتيكي )IASC(تأثري . 1. 4. 2

هيئة املعايري احملاسبية   أعمال يتم قياس تأثري،نهجية السابقة يف دراسة هذا النموذجباالعتماد على امل
ة وضعية من زاويأوال ، باعتبارها مرجعية هلذا النموذج يف جمال التوحيد على التجربة الفرنسية )IASC(الدولية 

  .د جتاه هذه املعايريبالتوحي ؛ مث من زواية رد فعل األطراف املعنية فرنسا جتاه االحتاد االورويب
  
االحتاد األورويب يف جمال أعمال  أهم ما مييز : من زاوية وضعية فرنسا جتاه االحتاد األورويب -أوال

 مبعاجلة احلسابات السنوية   املتعلقة)1978 جويلية 25 (الرابعةصدور التوجهية و يني هاحملاسبوالتوافق التوحيد 
.  أوروبيةعلى التشريع اخلاص بكل دولةاليت حيل تنظيمها ) 1983ن جوا13( السابعة  والتوجيهية،للمؤسسات

 2002-1606رقم ) Reglement (لنظامعلى ا 19/07/2002ة بتاريخ قلقد قام الربملان األورويب واجمللس باملصاد
 اليت تلجأيب االقتصادية لدول االحتاد االورواملؤسسات طبيق املعايري احملاسبية الدولية والقاضي بإجبار بتاملتعلق 

على إعداد قوائمها املالية اخلتامية املوحدة باالستناد ، ]APE – Appel public à l’Epargne [عالنية لالدخار
  .2005سنة ابتداء من  )IASB( احملاسبية الدولية معايريلل

  
  
  

                                                                          
51 - RAFFOURNIER B. 1997 : l’International accounting standards committee (IASC), in Comptabilité internat., Vuibert éd., Paris,  p 37. 
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 اجمللس الوطين رمسيا من طرف، جاء بالنسبة لرد الفعل الفرنسي حول هذه املعطيات اجلديدة
 صعوبة كبرية يف ازدواج BRACCHI 2003[52 [حيث يرى، التوحيد املؤهلةهيئة بإعتباره )  CNC(لمحاسبة ل

اجمللس  واعتمد . يف ظل التطورات اجليواقتصادية اليت تشهدها فرنسا) الدولية- الوطنية  (تطبيق املعايري احملاسبية
  53: ملقاربات التاليةالوطين للمحاسبة ا

  
  بالنسبة، ) :APE(عالنية لإلدخار  اليت تلجأ ملؤسساتا

 ؛) IAS - IFRS(تطبق اجباريا املعايري احملاسبية الدولية  : )Consolidé (طدةو املاساباحل -
اليت جيب أن تقرب من املعايري ) PCRحسب قواعد (تطبيق املعايري احملاسبية الوطنية : حلساباا االجتماعية  -

  احملاسبية الدولية  قدر اإلمكان ؛
  
  ،بالنسبة :تلجأ عالنية لإلدخار و ال  )Consolidente(طدة املوؤسسات ملا

 اإلختيار بني املعايري الدولية أو املعايري الوطنية القريبة منها ؛: طدةوحلساباا امل -
اليت جيب أن تقرب من املعايري ) PCRحسب قواعد (تطبيق املعايري احملاسبية الوطنية : حلساباا االجتماعية  -

  سبية الدولية  قدر اإلمكان ؛احملا
  
 بسيط ومتقارب جيمع بني املعايري احملاسبية الدولية واملعايريمنوذج يقع عليها اعتماد   :ملؤسسات األخرىا

طدة املعدة استنادا للمعايري الدولية، واحلسابات وولتجنب أي تضارب بني احلسابات امل،  الوطنيةاحملاسبية
  .وجب التقريب بني املعايري الدولية والوطنية بشكل قوي وفعال. يري الوطنيةالسنوية املعدة استنادا للمعا

  
التقديرات الفرنسية الرمسية حسب تتوقع  : لتوحيدبعملية امن زاوية رد فعل األطراف املعنية  -ثانيا

احملاسبية حنو املعايري أن مسار التحول يف التوحيد احملاسيب الفرنسي ، )CNC(اسبة ح اجمللس الوطين للمرئيس
 العديد الوطين للمحاسبة، إجنازاجمللس خالهلا  وهي الفترة اليت ينتظر . سنوات10 إىل 05تد بني ميقد الدولية، 

على احملاسبية الدولية ملعايري حنو اتخفيف حدة أثر التحول الكلي ب رئيسه من األحباث الكفيلة حسب اعتقاد
  . حساب املعايري الوطنية

  
 املهتمة  قياس رد فعل األطراف الفرنسيةقتصرسي ،ل التوحيد احملاسيب الفرنسيقحنظرا ألمهيتها يف 

  :فئتني  املعايري احملاسبية الدولية على عايرياملجتاه مبسار التوحيد 

                                                                          
52 - BRACCHI  Antoine 2003 : Président du conseil national de comptabilité – France. 
53 - BRACCHI  Antoine 1/2003 : l’Evolution envisagée des règles comptables française,  in R F C N° 351, Paris, p 24. 
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، واليت أثبتت يف الواقع اسبيةتطبيق املعايري احملباملؤسسات باعتبارها املعين املباشر   :الفئة األوىل 
اهليئة  هانتيجة للقيود اليت تفرض لقرهبا من املعايري احملاسبية االمريكية الدولية احملاسبية لمعايريتفضيلها لوميلها، 

  .األمريكية ق املالاسوأغبة دخول االر املؤسساتعلى  )SEC(االمريكية املكلفة مبراقبة السوق املايل 
  

يف عملية التوحيد من خالل إسهامام  احملاسبة نظًرا لتأثريهم البالغ حقلالباحثني يف   :الفئة الثانية 
خرباء يف احملاسبة، ك(العلمية والفكرية، وحضورهم القوي يف هيئات التوحيد وكذلك ممارستهم للمهنة 

 ،باإلضافة إىل ما هو أهم من ذلك تأطريهم للعديد من األحباث األكادميية). مستشارين ملكاتب خربة دولية
، وأهم ما نشري إليه 54توراه يف ميدان علوم التسيري واحملاسبة خصوًصامنها على وجه اخلصوص أطروحات الدك

 حول جدوى  الفرنسينيوحنن بصدد تناول رد فعل هذه الفئة هو اجلدل العلمي الكبري القائم بني الباحثني
 به، ظى الدولية ومدى القبول الكبري الذي حت احملاسبية الواسع للمعايريرمنوذج التوحيد الفرنسي يف ظل اإلنشا

بلي  بأن اإلطار التصوري للمحاسبة الفرنسي املستقPr : COLASSE Bernard[55 [جيزم فيهالذي ففي الوقت 
الذي يعتقد بأن  ،Pr : GELARD Gilbert[56 [ يأيت الرد عليه بشكل سريع من قبل.يكون فرنسًيا وسيكون عاملًيا

  .IASCاإلطار التصوري الفرنسي موجود أصالً وهو إطار
  
   على منوذج التوحيد الديناميكي)IASC(تأثري . 2 .4. 2

 على منوذج التوحيد الستاتيكي، سوف نتناول IASC عند دراسة تأثريالسابقة باعتماد نفس املنهجية 
هلذا رجعية مالتجربة األمريكية باعتبارها جتربة مركزين على  ،على النموذج الديناميكي) IASC(دراسة تأثري 

  :  السابقتني زاويتني نفس الا كذلك منوسيتم تناوهلالنموذج 
  
استطاعت الواليات املتحدة  :  )IASC( جتاهوضعية الواليات املتحدة االمريكية من زاوية  -أوال

  : العتبارين أساسني يصعب التفريق بينهما قوية على هيئة املعايري احملاسبية الدولية، األمريكية فرض هيمنة
  

توافقة مع متطلبات  املهصالبة معايريوقوته نتيجة ل التوحيد ومنهجيته مرجعية اإلطار األمريكي ألعما -
  نتظر من احملاسبة اإلجابة عنها ؛ املعرب عنها وامل، املختلفة واحتياجاته اخلاصةالسوق املايل

                                                                          
54 - TELLER  R. & MALO J. L. 5/1999 : Vingt ans de thèses en comptabilité et contrôle, in Revue de C C A, Paris, p 156. 
55 - COLASSE  B. 4/2001 : Ou il est encore question d’un cadre conceptuel français, in R. F. C. N°332, Paris, p 29. 
-  « Il est donc fort improbable que le future cadre conceptuel  français soit français !. Il sera international ». COLASSE  Bernard : Professeur 

à l’université paris dauphine, membre du CNC-France. 
56 -  GELARD G. 5/2001: Le cadre conceptuel  pour la France ne sera pas Franco-français , Réponse à Bernard COLASSE  par  Gilbert 

GELARD, membre de l’IASB,  in R. F. C. N°333, Paris, p 29. 
-  Au risque d’être moins  prudent, il faudrait sans doute dire que cette élaboration est désormais impossible, « On peut penser que le cadre 

conceptuel français et déjà là c’est celui de l’IASC ». GELARD Gilbert professeur agrégé en gestion, membre de liaison entre IASB et 
CNC-France, membre de l’IASB en temps complet.   
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جهود املؤسسات املتعددة اجلنسيات ومكاتب اخلربة واملراجعة األمريكية للعمل على إرساء إطار دويل  -
ملصادر التمويل يف   تسجيل اسهمها والوصولالراغبة يفا تعتمد معايريه من قبل الشركات يكون مرجع

طابق يف القوائم املالية هلذه الشركات خدمة لطاليب تبشكل موحد يسمح باحلصول على االسواق الدولية 
  .املعلومات يف أسواق املال الدولية

  
مال اهليئة الدولية للتوحيد احملاسبية، وأثارت جدالً لقد القت مسألة اهليمنة األمريكية بظالهلا على أع

 مدى  يف غاية يف االمهية تتمثل وبالتايل طفت مسألة،احملاسبية الدوليةواسًعا حول طبيعة مسار إعداد املعايري
وتزداد أمهية هذا . يف إعداد املعايري احملاسبية الدولية Lobbying(57 ( أو الضغط)Consensus (اإلمجاعحتقق 

متويلها الذي يأيت ، و)IASC (كانة ودور الواليات املتحدة بني الدول املؤسسة هلذه هليئةانطالقا من مطرح ال
 والنصف اآلخر من مسامهة ،ااملمثلة للمهنة احملاسبة عرب العامل) IFAC(الفدرالية الدولية للمحاسبني من نصفه 

  .58وعاتطببيع اململداخيل فة باإلضا، الشركات متعددة اجلنسيات ومكاتب اخلربة العاملية
    

 االطراف األمريكية أية ردود فعل مل تبد  : من زاوية رد فعل األطراف املعنية بالتوحيد -ثانيا
 : نذكر من بينها أسبابلعدة جتاه املعايري احملاسبية الدولية أو سلبية متضاربة 

  قوة اإلطار التصوري األمريكي ؛ -
   ؛ة مالئمتصالإسياسة  لضمان )SEC(ق  عاتطبيعة االلتزامات امللقاة على -
 ،)IASB (الدوليةاملعايري احملاسبية جملس  جتاه  األمريكيةلمؤسسات املتعددة اجلنسياتاالجيايب لسلوك ال -

 املفوض من )FASB (نتيجة االستقاللية اليت يتمتع هبا اجمللس مقارنة مبجلس معايري احملاسبة املالية األمريكي
، ما جيعله عرضة لكل أشكال القيود السياسية،  بإعتباره هيئة وطنية)SEC(واق املالية قبل هيئة مراقبة األس

  .59يف أي وقت) SEC( احملاسبية من قبل عداد املعايريإاليت من املمكن أن تؤدي إىل جتريده من مهمة 
  
  
  
  
  
  
  

                                                                          
57 - GELARD  G. 4/2002 : Le plan comptable général- avoir vingt (20) ans- «  compte rendu de la table rende organisé par la commission de 

droit comptable du conseil supérieur, à fin de fêter les 20 ans de PCG   »,  in R. F. C. N°443, Paris, p 47. 
58 -  RAFFOURNIER  Bernard 1997 : Op. cit. p 33. 
59 - GELARD  G. 42002 :  Le PCG Avoir 20 Ans,  in R F C N° 443, Paris, p 48. 
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   من خالل مناذج التوحيد الدوليةعوامل الكبح. 5. 2
  

 قد تكون عائقا أمام أعمال التوحيد الدولية وسوف نتناول فيما عوامل عديدة كانت يف األصل أو
العتقادنا ) IASB(يلي أهم األسباب اليت تواجه أعمال التوحيد اليت يقوم هبا اجمللس الدويل للمعايري احملاسبية 

  ).ريقيا لدول إفSYCOSAاالحتاد األورويب، األمم املتحدة،  -  CRC(بأا تنطبق على باقي اهليئات الدولية 
  
  االختالف اللغوي. 1. 5. 2

حيث أن اللغة الرمسية ألعمال هذه اهليئة هي اللغة اإلجنليزية دون سواها ا،  كبرياوالذي كان له تأثري
بالرغم من أن تشكيلة اجمللس متعددة  الدول وبالنتيجة متعددة اللغات، وألقيت مهمة ترمجة أعمال اجمللس على 

 األمر الذي قد تترتب عليه اختالفات كبرية يف ظل عدم تطابق النصوص ، لدوهلمعاتق أعضاء اجمللس املمثلني
  .60األصلية مع النصوص املترمجة، أو هذه األخرية من لغة ألخرى

  
  القيم اإليديولوجية. 2. 5. 2

صاحل اليت حتكم أعضاء اهليئة الدولية للمعايري احملاسبية واليت تتراوح بني استشعار املكونات الثقافية وامل
املالية، وبالتايل يصبح احلديث عن موضوع اإلمجاع الذي يفترض حتقيقه يف هذا اجمللس مرهون بتوافق مصاحل 
األطراف الفاعلة، اليت قد تلجا الستعمال النفوذ والتحالفات لتجسيد اجتاه خيدم مصاحلها دون االهتمام مبصاحل 

وروبيني للتساؤل الدائم عن اهلوية احملاسبية األوروبية األطراف األخرى، ويتأكد هذا احلديث من خالل ميل األ
. 62  بني الدول األوروبية يف حد ذاا بالرغم من تباينها حىت،61يف إطار اجمللس الدويل للمعايري احملاسبية

 رد الفعل األمريكي جتاه املعاجلة احملاسبية لبعض القضايا اليت كانت حمل خالف بني أطراف ،اإلضافة لذلكب
 Good-will (.63 ( قضية  اة أمههعديد

  
  
  
  
  

                                                                          
 www.iasb.org.uk نشري هبذا الصدد إىل أنه حىت موقع االنترنيت هلذه اهليئة موجود باللغة االجنليزية   - 60

61 - BARTHES DE R. G. 1990 : BERTRAND D’ILLIERS ET IASC, in Réflexions sur la comptabilité, Economica  éd., Paris, p 194. 
62 - " Un succès trop rapide de IASC  ne diminuerait-il pas les chance d’affirmer une identité comptable européenne ". 
63 - RICHARD Jacques 4/2002 : Le PCG Avoir 20 Ans,  compte  rendez de la table rende à l’occasion de la fête 20 du PCG, in revue 

française de comptabilité N° 443, Paris, p 47.   "   C’est par ce qu’on a renoncé à la méthode du pooling que l’on a fait  un cadeau aux 

entreprise en leur permettant de ne pas amortir le Good-will " . 
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  تباين مستويات األداء االقتصادي. 3. 5. 2
 وبالتايل فإن مستويات اهتمام الدول ،خاصة )IASB(لدول العامل عامة واألعضاء يف اجمللس الدويل 

ا حتما يف أنشطة بقضايا التوحيد احملاسيب تابع ملكانة هذه األخرية ضمن استراتيجيات التنمية اليت جتد امتدادا هل
مة املعايري ءاألمر الذي يقودنا للتساؤل عن مدى مال. املؤسسات اليت يفترض أا املعين األول باملعايري الدولية

جم وحداا االقتصادية تبعا حلدول النامية على وجه اخلصوص  والالدولية وتطبيقاا مع أولويات التنمية يف كل
  .ا وضعف كفاءا وأداءهااليت من أهم ما تتميز به هو صغره

  
  مستويات التعليم والتكوين. 4. 5. 2

ملتقدمة أو النامية، األمر الذي يطرح الدول ابني الدول املعنية بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية سواء 
املضي إشكالية كفاءة أصحاب املهنة أو ممثلي الدول النامية يف نقل االنشغاالت احلقيقية لدوهلم أو على األقل 

أعمال التوحيد (باملمارسة احملاسبية يف االجتاه الذي ميكنها من االستفادة من اخلربات الدولية يف هذا اجملال 
  .وكل هبا للمحاسبةبالنظر ملا تتميز به املمارسة احملاسبية من ضعف وقصور ناتج عن طبيعة األهداف امل) وليةدال
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   الفصلخالصة واستنتاجات
    

  : الدوليني تبني لنا من خالل هذا الفصل الذي خصصناه لدراسة التوحيد والتوافق احملاسبني
  
ضرورة  ضبط احملاسبة جبملة من املعايري لضمان التجانس يف إعداد القوائم املالية اليت تتضمن املعلومات  -

  .جملموع املؤسساتاحملاسبية لتسهل عملية املقارنة بالنسبة ملؤسسة معينة من سنة ألخرى بالنسبة 
  
ي ملختلف األطراف املعنية هبذه املعايري يف علأن اإلمجاع حول املعايري احملاسبية ال يتحقق إال بوجود متثيل ف -

  .هيئات التوحيد، اليت يقع عليها مسؤولية إرساء سياسة اتصال فاعلة
  
حوالت العميقة اليت بعرفها أمام منوذج التوحيد الدويل مسايرة للت  التوحيد الوطنيةتتراجع إستراتيجيا -

احلواجز أمام حركة األحوال والبضائع وارتفاع وترية األنشطة الدولية رفع العامل واملتمثلة أساًسا يف 
  .للمؤسسات

  
ت به املعايري الدولية ظي للمعايري الدولية نتيجة للقبول الذي حدناتاالجتاه حنو احملاسبة الدولية باالس -

 .OICV، ه هيئات دولية مهمة مثل االجتاه األورويباالعتراف الذي منحتها إيا



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : رابعالفصل ال

  التجربة اجلزائرية يفدراسة 
  اسيبميدان التوحيد احمل

< <
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ة ئم ترمي إىل موا-تقدمة  املل أو على األقل يف الدو-جهود التوحيد على املستوى الدويل كانت 
ة هذه رمجصادية، وتقتت االالنظم احملاسبية مع املستجدات اليت حتدث يف عامل االقتصاد، أي مسايرة التغريا

ملهنة حيال هذه التغريات اليت قد تقضي بتطبيقات حماسبية احاب ت أصاؤالست نالتغريات حماسبيا، إجابة ع
 بغية ضمان احتواء القوائم املالية لكل العمليات اليت من املمكن ،جديدة، أو تطبيقات قدمية ولكن بطرح جديد
نها، ممات اليت تتضولعمة هلذه القوائم  واملءداقية واملالص ضمان املأن حتدث يف جمال مالحظة احملاسبة، وبالتايل

  .خدمة ملختلف األطراف اليت مها هذه املعلومات
  
ها املمارسة احملاسبية بدخول املخطط احملاسيب تاليت عرفو األفكار األوىل لعملية التوحيد يف اجلزائر إن

التطبيق اإلجباري إجباري ، 29/04/1975 الصادر بتاريخ 35/75 باألمر 1976يز التطبيق سنة ح) PCN(الوطين 
الذي  ، املؤسسات العمومية االقتصادية، الشركات املختلطة واملؤسسات اخلاضعة حسب النظام احلقيقييف

 - لذي كان ساريا العمل به بعد االستقالل ا- 1957لسنة لفرنسي  ا يعترب مشتقا من املخطط احملاسيب العام
يت تبنتها اجلزائر بعد  التوجهات االقتصادية التعبنشغاالت االقتصادية الكلية اليت طواملستوحى من اال

  :همة املكلف مب، )29/12/1971ليمة الصادرة بتاريخ عتلا(الس األعلى للمحاسبة ع إنشاء م ،االستقالل
  ح وظيفة احملاسب واخلبري احملاسب ؛الإص -
  .خطط حماسيب وطين جديدل املخطط احملاسيب العام الفرنسي مبالإح -
  

 وإن مل تكن حىت بعملية التوحيد، االهتمام الفترة اليت مت فيها إنشاء هذا الس، وبالتايل إىلبالنظر 
 كل استهدفت نستطيع تصنيف هذا اجلهد يف سياق عملية التأميم اليت بدأا اجلزائر، واليت ،مبفهومها الواسع

لذلك فإن عملية التوحيد كانت مبثابة حلقة يف سلسلة . اية األجنبيةالثروات الوطنية اليت كانت حتت الوص
  . السيادة الوطنيةاسترجاع الستكمالاإلجراءات اليت قامت ا اجلزائر 

  
 وليس ،لجزائرالتوجه االشتراكي ل السياسية نتيجة تها ما ميز عملية التوحيد يف اجلزائر، صبغ أهمإن
.  يف تلك املرحلة اجلديداالقتصاديب التسيري وفق ما يتطلبه الواقع  املوضوعية كتحديث أسالياالعتبارات

تونس  (ببعض الدول ااورةمقارنة ، كان مبكرا التوحيد احملاسيب وضوعاجلزائر مب هتماماأن من رغم بالو
نظمة  احلقيقي ذا املوضوع مع بداية التسعينات، لكنهم متكنوا من إرساء أااهتمامهمظهر ذين ل، ال)واملغرب

قيام تونس سنة بوتوجت جهودهم .  الدولتاننهاتا اليت عاشتها االقتصاديةحماسبية تتماشى وطبيعة  التحوالت 
  .19971 بإرساء إطار تصوري للمحاسبة و نظام حماسيب إجباري التطبيق مع بداية 1996

  

                                                 
1 - CHABANI IDRISSI Jaouad 2/1994: La normalisation comptable marocaine, in R.F.C.  N° 253, Paris, p 18. 
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وزارة ( دارة الوصيةاإلاضطالع نتيجة  لفية جبائيةكما متيزت عملية التوحيد يف اجلزائر باستنادها خل
احملاسبة أداة لتحديد الوعاء الضرييب للمؤسسات اخلاضعة للضريبة، وذلك العتبار . وظيفة إصدار املعايريب) املالية

حىت وإن كانت .  رقابة تسمح للدولة بالوقوف على اإليرادات اجلبائية املتأتية من هذه املؤسساتأداةوبالتايل 
 واختاذ أداة للتسيري باعتبارها اهتماماملهمة للمحاسبة إال أا كانت تويل للمحاسبة الدول املتقدمة تعترف ذه ا

 والدفاع عليه، حفاظا مسار التوحيدتبين بتسمح ألصحاب املهنة  راسخة غياب ثقافة حماسبية باإلضافة ل.القرار
 مستقل ن إنشاء إطارالتمكن مو. اجلبائيعلى عدم هيمنة التشريع يف خمتلف ااالت وخاصة يف اال 

ا االجيابية مب أصحاب املهنة حىت يتمكنوا من املسامهة واستقاللية استقالليتهاللمحاسبة، يضمن هلذه األخرية 
  . احملاسبة واملمارسة احملاسبية يف اجلزائرخيدم مهنة
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   ومشاكل التسيرياملخطط احملاسيب الوطين: املبحث األول 
  

  )PCN( احملاسيب الوطين املخطط. 1
 

 اجلزائر عند قيامها بعمليات التوحيد على خمطط حماسيب مل يكن وليد الصدفة، بل كان له اعتمادإن 
ما يربره يف الواقع، خاصة وأن اإلطارات اجلزائرية اليت قامت ذا العمل يف ذلك الوقت، كانت تغلب عليها 

 منها والتربوية على االقتصادية املؤسسات اجلزائرية اعتماد األساس على ، الناجتة يفةالفرانكفونيالثقافة احملاسبية 
 فرنسا ذاا ودول أوروبا الشرقية اعتماد إىل ذلك وباإلضافة. املخطط احملاسيب العام تدريسا، تكوينا وممارسة

توحيد مسار ، لباالستقالوبعض الدول اإلفريقية الناطقة بالفرنسية، وحديثة العهد ) االشتراكيذات التوجه (
نستطيع تسجيل جهود اجلزائر يف تصميم و. 2)املخطط احملاسيب العام(خمطط حماسيب وطين يستند إىل حماسيب 

  : 3وإرساء املخطط احملاسيب الوطين، من خالل ثالثة نقاط أساسية
  

 مية؛ مبخطط وطين للتناالقتصاد للجزائر، أين ينظم االقتصاديةق ئتكييف األدوات احملاسبية للحقا -
 للمحاسبة على مستوى االقتصاديلدور ارد أو عدم قبول الدور التقليدي للمحاسبة، مقابل إبراز  -

 القرار الذي كانت احلاجة إليه ماسة واختاذاحملاسبة ) Sphères(املؤسسة واألمة، ولزوم التفاعل بني حقلي 
 ؛االقتصادي  ونمالان  اإلنتاج وضمترة يف طريق النمؤ للتحكم يف أدواعلى مستوى الدول السائ

ويف األخري، جتديد الفائدة من التوحيد احملاسيب على املستوى الدويل، من خالل املنظمات اليت كانت  -
  .طرق عرض ونشر القوائم املاليةو احملاسبية، واملبادئدف إىل توحيد القواعد 

  
 يف اآلونة أصبحسابقة، إال أن املخطط احملاسيب الوطين الذي كان يستجيب الحتياجات خاصة بفترة 

 اإلصالحات، خاصة بعد للجزائراجلديدة  ال يتماشى وغري مالئم للشروط االجتماعية واالقتصادية األخرية
بغض النظر عن جناعة (االقتصادية الذي قامت ا اجلزائر وتوجهها من االقتصاد االشتراكي إىل اقتصاد السوق 

  ). أو صالحية الطرق اليت متت اهذه النقلة
  
  
  
  

                                                 
2  - RICHARD Jacques 3/1994 : Faut’il abroger le plan comptable général, in R.F.C. N° 254, Paris, p 72. 
3  - SACI D. 1991: Op. cit. p 229. 
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  حملة تارخيية عن املخطط احملاسيب الوطين. 1. 1
  

 إىل تارخييا، تعود أوىل حماوالت تكييف املخطط احملاسيب العام الذي كان ساريا العمل به يف اجلزائر
، أين كلفت السلطات السياسية وزارة املالية باالنطالق يف شهر ديسمرب ذه احملاولة ألجل أقصاه 1969سنة 
حسب ما ورد يف قانون املالية  30/06/1970خرية بتقدمي حصيلة عملها أي يف قوم بعدها هذه األشهر تأستة 
 1971فإنه مت يف اية سنة)  أشهر06( كافية للقيام ذا العمل غرين هذه الفترة و لك،4 19الفقرة  1970لسنة 

 العام مبخطط حماسيب وطين حالل املخطط الفرنسيإإنشاء الس األعلى للمحاسبة الذي أوكلت له مهمة 
  . جلنة التوحيد ذا السإىلسندت هذه املهمة أو

  
 أن ما طبع عمل هذه اللجنة وانقص من فاعليتها، هو ضعف الطاقم املكون هلا واملتكون من خرباء إال

صاد واملالية  خمتصني يف االقتإشراك، واالكتفاء ؤالء املختصني يف جمال احملاسبة دون 5وخمتصني وعددهم أربعة
ذ على العكس من ذلك متت االستعانة خبرباء أجانب من الس الوطين للمحاسبة إوالباحثني يف هذه امليادين، 

 اخلطوط العريضة للمخطط احملاسيب الوطين لبالده إرساء إىل خبري تشيكوسلوفاكي ساهم يف باإلضافةالفرنسي 
ذات األمهية بالنسبة ) Les grandeurs comptable(ر احملاسبية  وحتديده طبيعة املقادي01/01/1966واملعتمد منذ 

  6.لالقتصاد االشتراكي
  

، على أعمال جلنة التوحيد، اليت االستقالل الذي تبنته اجلزائر بعد االشتراكيإن ما يؤكد تأثري التوجه 
 ومراقبة التحصيل  احملاسبة الوطنية، التخطيط الوطيناحتياجاتتوجت مبخطط روعي عند إعداده اإلجابة على 

  :ما يلي  ،اجلبائي
إلسهام يف تصميم ل املنتج األساسي للمعلومات احملاسبية، باعتبارها االقتصاديةإمهال دور املؤسسات  -

 التسيري الداخلي هلذه احتياجات إذا تعلق األمر باإلجابة على ةصخا ،حاتاقترباالوإرساء هذا املخطط 
  ؛املؤسسات

  
يقوم على اجلمع واملزاوجة بني احملاسبة العامة للمؤسسة واحملاسبة التحليلية،   التصميم خمطط حماسيب وطين -

  . كل مؤسسةاحتياجات بتبين األوىل على أن يترك تنظيم وتبين الثانية وتكييفها على حسب واالكتفاء
  
  

                                                 
4  - Ibidem  p 230. 
5  - OUANDLOUZ Med 1976 : Instrument comptable et gestion des société national, Mémoire de DES non publie, univ. d’ Alger,  p 38. 
6  - SACI D. 1991 : Op. cit.  p 231. 
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يه  الداخلية للتسيري، كان على العكس مما هو علاالحتياجاتإن تكييف احملاسبة التحليلية حسب 
 والذي يقوم على -الذي يعترب املرجع األساسي ألعمال التوحيد يف اجلزائر-احلال يف املخطط احملاسيب العام 

إىل احملاسبة واجلمع بني احملاسبة العامة، لغرض إظهار الوضعية املالية للمؤسسة وحتديد النتائج اإلمجالية للنشاط، 
ن تعتربان يف ان اللتا احملاسبتاتان التكاليف وأسعار التكلفة، ه، وحتديداالستغاللالتحليلية لغرض حتليل أعباء 

  .7ن عن بعضهما البعض لكن يتم الربط بينهما بواسطة حسابات منعكسةااألصل مستقلت
  

، 1957 لسنة  املخطط احملاسيب العامبانتقاد القائمون على تصميم املخطط احملاسيب بادئ األمر انطلق
وأن هذه  اسيم.  اليت وجهها الفرنسيون أنفسهم هلذا املخططاالنتقادات على وتنطوي هذه اخلطوة يف األصل

املخطط للتغريات اجلديدة اليت عرفتها فرنسا، ) Adéquation(مة ءاو دارت يف األساس حول ماالنتقادات
 بعد ذلك وأسفرت كذلك االنشغاالتولقد تواصلت هذا . 1982سنة وأسفرت عن خمطط حماسيب مراجع 

  ).PCR 86(مراجع آخر عن خمطط 
  

من طرف الس األعلى ) PCN( تبين املخطط اجلديد 1973لقد مت يف شهر نوفمرب من سنة 
والقاضي بإجبارية  29/04/1975الصادر بتاريخ  35/75للمحاسبة بعد فحص للمشروع، تاله صدور األمر رقم 

 االقتصادلصناعي والتجاري، شركات تطبيق املخطط احملاسيب الوطين على اهليئات العمومية ذات الطابع ا
املختلطة، الشركات اليت ختضع لنظام التكليف بالضريبة على األساس احلقيقي مهما كان شكلها، مث صدور 

  .عن وزارة املالية 23/06/1975املرسوم الوزاري املتعلق بكيفية تطبيق املخطط احملاسيب، الصادر بتاريخ 
  
  وطينخصوصيات املخطط احملاسيب ال. 2. 1
  

، أي 8 معدي هذا املخطط عند تصميمه، على النموذج املبسطاعتمادأول ما نشري إليه ذا الصدد هو 
مع العلم أن هذا املخطط موجه  أساسا للمؤسسات اليت متارس .  احملاسبة العامة دون احملاسبة التحليليةاعتماد

ثل نشاط البنوك، شركات التأمني  األخرى ماالقتصاديةأنشطة جتارية وصناعية، مع إمهال األنشطة 
 خلصوصيات استجابةفكرة اللجؤ إىل إعادة تكييف املخطط احملاسيب الوطين، فإن لذلك . واملستثمرات الفالحية

  : ، كانت حاضرة لكن ترك العمل ا الحقا ونذكر منهابعض األنشطة
  

                                                 
7  - MAZARS Robert 1992 : De quelques effets pervers du plan comptable, in Réflexions sur la comptabilité, hommage à Bertrand d’illites, 

Economica éd., Paris, p 115. 
فهو الذي يقوم على التكامل ) Version moniste(على الفصل بني احملاسبة العامة واحملاسبة التحليلية، أما النموذج الثاين ) Version simplifier(النموذج املبسط يقوم  - 8

  .RICHARD Jacques 3/1994 : Op. cit.  p 72: ملزيد من اإليضاح حول هذا املوضوع أنظر.ليلية واحملاسبة التحالعامة احملاسبةبني 
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 احملاسيب الوطين موعة من  وهي مبثابة تكييف املخطط:) PCS(املخططات احملاسبية القطاعية  -أوال
املؤسسات جيمعها نفس النشاط، ويتم من خالهلم مناقشة مشاكل التسيري املتعلقة بطبيعة النشاط اخلاصة واليت 

 ومعاجلة العمليات اخلاصة من االستغاللجتمع جمموعة من املؤسسات وكذلك بنية الذمة، طبيعة ومدة دورة 
 الس األعلى لتقنية  إجناز هذه املخططات القطاعية على مستوىريورةسإال أن .  نظر تقنية احملاسبةوجهة
 يف ،عدا تلك املتعلقة بنشاط البنوك، بصدور املخطط احملاسيب للبنوك ؛  مل تعرف النور1977سنة  وحىت احملاسبة

الطاقوية، الوقت الذي شكلت عدة جلان لقطاعات خمتلفة مثل البناء، الفالحة، األشغال العمومية، الصناعات 
  .االجتماعيةالتأمني واخلدمات 

  
 ترك يف هذا الشأن اخليار للمؤسسات لتكييف التنظيم :) CAS(احملاسبة التحليلية القطاعية  -ثانيا

  : 9 بصفة تسمحواحتياجاااحملاسيب الذي تراه مالئما جدا لطبيعتها 
   حبساب التكاليف وأسعار التكلفة؛-
  .رقابة عليها إجناز املوازنات وممارسة ال-
  

يقوم فيما يليها . يقع على عاتق احملاسبة التحليلية القطاعية، حتديد اخلطوط العريضة حملاسبة تكاليف
املخطط احملاسيب القطاعي باإلجابة بالتفصيل ومتاشيا مع خصوصيات كل قطاع على املصطلحات اخلاصة 

)Nomenclatures affinées ( نظاموعلى الرغم من أن مشروع . استعماهلاوأمساء احلسابات مبا يسمح بتوحيد 
  .يومالإىل ينجز للمحاسبة التحليلية مت ضبطه إال أنه مل 

  
ويف الوقت الذي كان فيه من املفروض أن تدرج احملاسبة التحليلية ضمن النموذج احملاسيب يف اجلزائر، 

 الداخلي، أي لالستعمالاسبة  ما تقدمه هذه األخرية من مساعدة يف تسيري املؤسسات ألا حماعتبارعلى 
 أمهل املخطط احملاسيب الوطين هذه األخرية حبيث ترك احلرية للمؤسسات بتكيفها يف إطار ،ألغراض التسيري

  .صبغة اإلجباريةال على العكس من احملاسبة العامة اليت أضفى عليها االحتياجاتاملخططات القطاعية حسب 
  

 تصنيف اعتمادال إعداد املخطط احملاسيب، فإنه مت  لألهداف اليت حكمت ووجهت أعماستجابة
يؤدي إىل إظهار جدول حيث ، )Classification par nature(حلسابات اإليرادات والتكاليف حسب طبيعتها 

 بعض ما تعلق احسابات نتائج مبؤشرات غري صاحلة للتسيري الداخلي ملختلف مصاحل املؤسسة وأقسامها، عد
 Par (االجتاهأو التصنيف حسب ) Par fonction(ى العكس من التصنيف الوظيفي عل. بتسيري املؤسسة ككل

destination ( والذي جيري العمل به يف الدول األجنلوسكسونية)والذي يسمح )أمريكا، بريطانيا، كندا ،
                                                 
9  -   Revue Algérienne de Comptabilité et D’Audit: Arrêté de 23.06.75 relatif aux modalité d’application du plan comptable, in RACA  N° 8 

1995, Alger pp 24-37. 
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باحلصول مباشرة وبدون إعادة معاجلة للمعلومات األساسية اليت متكن من الوقوف على التسيري السليم 
التجارية، (مثل تكاليف اإلنتاج، أسعار تكلفة املبيعات والتكاليف اليت تقع على عاتق كل وظيفة . للمؤسسة

  ).املالية، اإلدارية
  

 إىل هذه املؤشرات، اليت تعترب أساسية لنجاح التسيري اهتماميويل أي  إن املخطط احملاسيب الوطين ال
، االستغاللات إمجالية لكافة نشاط املؤسسة مثل نتيجة الداخلي، بل على العكس من ذلك فإنه ميد مبؤشر

 ن التصنيف حسب الطبيعة، إجابة عاعتمدها، الضرائب املستحقة والقيمة املضافة اليت االستغاللالنتيجة خارج 
 االقتصاد احملاسبة الوطنية، ألن القيمة املضافة على املستوى الكلي هي جمموع القيم املضافة لوحدات احتياجات

وعلى الرغم مما هلذا التصنيف من تأثري كبري على إمكانية الوقوف على سياسة تسيري ناجعة للمؤسسة، . عاملةال
، مل تقوم بأي االستشارة السلطة الوصية يف اجلزائر، واهليئات املكلفة بالقيام بعمليات التوحيد أو تقدمي أنإال 

  .االجتاهجهد يذكر يف هذا 
  

 لطلب عدد من استجابةإن الس الوطين للمحاسبة الفرنسي، وعلى العكس من ذلك متاما ف
بتشكيل جلنة للشركات املتعددة اجلنسيات، أوكلت هلا مهمة البحث يف بداء املؤسسات الفرنسية املهمة، 

وبالفعل توجت جهود .  متنح فيه هذه املؤسسات احلرية يف تصنيف وظيفي حلسابات النتائجفضاءكيفية إجياد 
 اعتربه، وهو ما 1985حبلول حىت ولو كانت جزئية، بدخول املخطط احملاسيب املراجع لسنة هذه اللجنة 

  .10 هلذه املشكلةائيالفرنسيون اخلطوة األوىل حنو إرساء حل 
  
املخطط  تكييف 1998، ونتج عنها سنة املخطط احملاسيب الوطينعمليات تكييف  توالت  -ثانيا
، من قبل جلنة ]IOB – Intermédiaires en opérations de bourse[البورصة ات  ألنشطة وسطاء عملياحملاسيب الوطين

  :مراجعة املخطط احملاسيب الوطين بتكليف من مكتب الس الوطين للمحاسبة، وتضمن هذا املرسوم 
 قائمة احلسابات ؛ -
 قواعد سري احلسابات والتعريف ا ؛ -
 .القوائم اخلتامية -

  
  
  
  

                                                 
10  - MAZARS Robert 1992 : Op. cit.  p 118. 
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  سيب للمخطط احملاسيب الوطينبنية اإلطار احملا. 3. 1
  

 بنية حسابات املخطط احملاسيب الوطين، اليت جسدها القرار استعراض طلبحناول من خالل هذا امل
  :11حبيث حدد.  تطبيق هذا املخططبكيفية واملتعلق 23/06/1975الوزاري الصادر  بتاريخ 

   املصطلحات املتبناة؛-      طبيعة التنظيم والتسيري احملاسيب؛-
   قواعد التسجيل احملاسيب؛-    حلسابات، جمموعاا وأرقامها؛ ا-
  . القوائم اخلتامية-
  

، للحسابات األساسية )Méthode décimale(لقد أختذ عند ترقيم احلسابات مببدأ الترتيب العشري 
   :)اموعات(التابعة لكل صنف من األصناف اليت حددت 

  ؛ االستثمارات: موعة الثانية ا-    ؛ األموال اخلاصة:   اموعة األوىل-
  ؛ احلقوق:  اموعة الرابعة-      ؛ املخزونات:  اموعة الثالثة-
  ؛ األعباء:  اموعة السادسة-      ؛ الديون:  اموعة اخلامسة-
  .النواتج:  اموعة الثامنة-      ؛ اإليرادات:  اموعة السابعة-
  

، واالستحقاق السيولة مبدئياخلصوم على وصول  األ كل منعناصرحسابات روعي عند ترتيب 
  :ثالثة جممعاتعلى ووزعت بدورها 

  ؛)الثانية، الثالثة، الرابعة: اموعات( حسابات األصول وتشمل -
  ؛)اموعة األوىل واموعة اخلامسة( حسابات اخلصوم وتشمل -
  ).اموعة السادسة واموعة السابعة( حسابات التسيري وتشمل -
  
  بنية حسابات األصول. 1. 3. 1

، ومتثل 12"اليت هلا قيمة إجيابية) Patrimoine(جمموع عناصر ذمة املؤسسة " تعرف األصول على أا 
ويعترب عامل ملكية عناصر . بالتايل حقوق امللكية واحلقوق األخرى اليت متتلكها املؤسسة أثناء إعداد امليزانية

 األخرية يف امليزانية، وهو ما يؤدي إىل ميش أو عدم إدراج بعض العناصر الذمة احملدد الرئيسي يف إدراج هذه
 اليت تتحصل عليهم املؤسسة عن طريق التأجري  األصولاليت تستعملها املؤسسة وليست ملكا هلا، مثل عناصر

)Crédit-bail( عناصر  كما تصنف ضمن. تدرج كتعهدات خارج امليزانيةاقتصادية، إذ تعترب هذه العناصر ذمة 

                                                 
11  - JOURNAL OFFICIEL: Arrêté de 23 juin 1975 relatif aux modalité d’application du plan comptable national, J.O. n° 101, 2 Semestre 

Alger 1975. 
12  - AUGUSTIN Gelard 1985 : Op cit  p 85. 
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أدرجت ضمن أصول املؤسسة و تقتطع من نتائج النشاط، لواقع أعباء ملض العناصر اليت تعترب يف ااألصول بع
دف إطفائها على عدة سنوات، مثل املصاريف اإلعدادية، مصاريف البحث والتطوير أو بعض التكاليف اليت 

  .يتم توزيعها على عدة سنوات
  

، أي حسب الفترة اليت تستغرقها )من األسفل إىل األعلى(يولة رتبت عناصر األصول حسب مبدأ الس
  :العناصر يف التحول إىل سيولة، وبالتايل مت تقسيمها إىلهذه 

  
أكثر من ( ومتثل كل العناصر اليت تساهم بصفة دائمة يف نشاط املؤسسة :  األصول الدائمة -أوال

وهي عناصر اموعة الثانية . استعمالجرد أول مب لإلهالك إىل كون هذه العناصر غري قابلة باإلضافة) دورة
أو املنشئة من اليت مت احلصول عليها  إذ تتكون من جمموع التجهيزات والقيم الدائمة، سواء )تاستثماراال(

  : طرف املؤسسة ذاا، وتتفرع هذه اموعة إىل احلسابات التالية
  القيم املعنوية؛: 21م  احلساب رق-    املصاريف اإلعدادية؛: 20 احلساب رقم -
  جتهيزات اإلنتاج؛: 24 احلساب رقم -      األراضي؛: 22 احلساب رقم -
   قيد اإلجناز؛استثمارات: 28 احلساب رقم -    ؛اجتماعيةجتهيزات : 25 احلساب رقم -
   مؤونات تدين املخزون:39 احلساب رقم -    .االستثماراتإهالك : 29 احلساب رقم -

  
اليت يستغرقها كل عنصر يف التحول ) من األسفل إىل األعلى(موعة هو املدة ما مييز تصنيف هذه ا

 خاصة باحملاسبة الوطنية، فيما يتعلق بالفصل  بني بعض العناصر احتياجات، وكذلك اإلجابة على  سيولةإىل
  ). وجتهيزات اإلنتاجاجتماعيةجتهيزات (

  
 يف احلاالت العادية عن استعماهلاتزيد مدة   ال ومتثل كل عناصر الذمة اليت:  األصول املتداولة-ثانيا

ل عناصر اموعة الثالثة شم اليت ترتبط أحيانا خبصوصيات كل نشاط، وتاالستثناءاتالسنة، عدا بعض 
املخزونات، اليت تتكون من جمموع العناصر املوجودة يف خمازن املؤسسة، أو تلك اليت متتلكها لكنها موجودة 

  : ه اموعة بدورها إىل احلسابات التاليةلدى الغري، وتتفرع هذ
  مواد ولوازم؛: 31 احلساب رقم -      بضائع؛: 30 احلساب رقم -
   تامة الصنع؛منتجات: 35 احلساب رقم -   نصف مصنعة؛منتجات: 33 احلساب رقم -
  خمزون لدى الغري؛: 37 احلساب رقم -    فضالت ومهمالت؛: 36 احلساب رقم -
  .ترياتاملش: 38 احلساب رقم -
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إضافة إىل عناصر اموعة الرابعة احلقوق، واليت متثل ما للمؤسسة من حقوق جتاه الغري، نتيجة  
  : وتتفرع هذه اموعة بدورها إىل. لتعاملها معهم

  حقوق املخزونات؛: 43 احلساب رقم -    ؛االستثماراتحقوق : 42 احلساب رقم -
  تسبيقات من الغري؛: 45ساب رقم  احل-    حقوق على الشركاء؛: 44 احلساب رقم -
  حقوق على الزبائن؛: 47 احلساب رقم -    ؛االستغاللتسبيقات : 46 احلساب رقم -
  .مؤونات تدين قيم احلقوق: 49 احلساب رقم -      املتاحات؛: 48 احلساب رقم -

  
  املخطط احملاسيبمعدو يف تصنيف حسابات هذه اموعة كذلك مبدأ السيولة، ولقد حرص روعي

 تعكس هذه األخرية طبيعة العمليات داخل املشروع، أي أن تكون حقوق الغري على أنعند ضبط حساباته، 
  . كما يوضحه اجلدول على الغري متناظرة وتستجيب يف جمملها هلذا التصنيفؤسسةوحقوق املاملؤسسة 

  
  . املشروعوالتزاماتتناظر حقوق  - ) IV.01(اجلدول رقم 

   الديون -اموعة اخلامسة    احلقوق-بعة اموعة الرا  الوظيفة
  االستثماراتديون . 52  االستثماراتحقوق . 42  االستثمارات
  ديون املخزونات. 53  حقوق املخزونات. 43  املخزونات
  االستغاللديون . 56  االستغاللحقوق . 46  االستغالل
  تسبيقات مالية. 57  حقوق على الزبائن. 47  التجارية

Source : SACI D. (1991, page 276)  

  
  بنية حسابات اخلصوم. 2. 3. 1

 13". سالبةاقتصاديةاليت هلا قيمة ) Patrimoine(جمموع عناصر ذمة املؤسسة "اخلصوم على أا تعرف 
ولقد . االستخدامات، والديون اليت تقع على عاتق املؤسسة أي متويل )املالك(ومتثل بالتايل حقوق املالك 

 عناصر اخلصوم من األسفل إىل استحقاق، أي مدة االستحقاقبات اخلصوم مبدأ  عند ترتيب حساروعي
  . األجل وطويلةديون قصرية ومتوسطةو أموال خاصة ؛ وبالتايل مت تقسيمها إىل. األعلى

  
 ومتثل األموال اليت وضعت حتت تصرف املؤسسة، واليت يعتمد عليها بصفة :  األموال اخلاصة-أوال

  :وتتفرع هذه اموعة بدورها إىل . روعدائمة يف متويل املش
  رأس مال شخصي؛: 11حلساب رقم  ا-      ؛اجتماعيرأس مال : 10 احلساب رقم -
  ؛احتياطات: 13 احلساب رقم -       عالوات املسامهة:12احلساب رقم  -

  ؛االستثمارإعانات : 14ب رقم  احلسا-  

                                                 
13  - DEPALLENS G. & JOBARD J.P. 1990 : Op. cit.  p 111. 
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  14؛)ة إعادة التقييمأستحدث تبعا لعملي(فرق إعادة التقييم : 15 احلساب رقم -
  ؛)ال يظهر يف امليزانية املوحدة( بني الوحدات االرتباطحساب : 17 احلساب رقم -
        نتائج رهن التخصيص؛: 18 احلساب رقم -
  .؛ مؤونات األعباء واخلسائر19ساب  احل-

  
 اقتراضها مت  على عاتق املؤسسة، مبا فيها تلك اليتاأدائه  ومتثل كل األموال اليت يقع :  الديون-ثانيا

ويعكس ). L’Exigibilité (االستحقاق، ولقد أتبع يف ترتيب هذه احلسابات كذلك مبدأ )Crédit(من الغري 
وفيما يلي اجلدول الذي يوضح . ترتيب هذه األخرية التصنيف الوظيفي حسب طبيعة العمليات يف املؤسسة

  .تطابق تقسيم الديون مع خمتلف دورات النشاط
  

  تطابق تقسيم الديون مع خمتلف دورات النشاط - )IV.02(اجلدول رقم 
  الوظيفة. 5  لديونا. 4  احلساب

  االستثمارات  االستثماراتديون   52
  التموين  ديون املخزونات  53
  اإلنتاج و التسويق  االستغاللديون   56
  )التوزيع (التسويق  تسبيقات مالية  57
  املالية  ديون مالية  58

Source : SACI  D. (1991,  page 275)  
  
  بنية حسابات التسيري. 3. 3. 1
حسابات كل من اموعة السادسة املتمثلة يف األعباء، وحسابات اموعة السابعة امع  اضم هذي

عباء األ إىل حسابات اموعة الثامنة املتمثلة يف النتائج، والناجتة عن الفرق بني باإلضافة، النواتجاملتمثلة يف 
  : أي نواتجالو

  
  ؛ االستغالل وإيرادات االستغاللالفرق بني أعباء =  االستغاللنتيجة :  83  رقم احلساب -
  ؛ االستغاللالفرق بني األعباء واإليرادات خارج =  االستغاللالنتيجة خارج :  84  رقماحلساب -
  ؛ اهلامش اإلمجايل:  80رقم  احلساب -
  .القيمة املضافة:  81احلساب رقم  -
  

                                                 
  .04/04/1990 الصادر بتاريخ 90/103املرسوم رقم :  األوىلاالستثمارات عملية إعادة تقييم - 14

  .24/10/1993 الصادر بتاريخ 93/250املرسوم رقم :  الثانيةاالستثمارات عملية إعادة تقييم -
  .13/10/1996صادر بتاريخ  ال96/336املرسوم رقم :  الثالثةاالستثمارات عملية إعادة تقييم -
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سديده، سواء تعلق األمر بعمليات أو ما تقوم بتيقع على عاتق املؤسسة  متثل كل ماو : عباءاأل -أوال
يسمح هذا التصنيف .  العادي هلااالستغالل العادي للمؤسسة، أو بالنشاط خارج االستغاللتتعلق بنشاط 

عباء القيمة املسددة وتعترب األ). االستغالل، خارج االستغالل(مبعرفة حجم تطور النتيجة مع طبيعة كل نشاط 
  : أو اليت مت تسديدها، والناجتة عن

  ؛  تتحصل عليه املؤسسة خدمات أو مزايا أخرى ام مقابل -
  ؛   على املؤسسة أدائهاقعأو جبائية ي مات قانونيةالتزا -
  . العادياالستغالل غري مدرجة يف نشاط استثنائية عمليات -

  
  : اإلمجالية وهيلنتيجةاباإلضافة إىل عمليات أخرى بغرض حتديد 

  ؛  خمصصات األعباء والتكاليف-
  ؛  القيم الباقية لألصول املتنازل عليها أو املخربة-
  . الديون املعدومة-

  
  : وتتكون اموعة السادسة من احلسابات التالية

   مواد ولوازم مستهلكة؛61 احلساب رقم -       بضائع مستهلكة؛60 احلساب رقم -
   مصاريف العاملني؛63 احلساب رقم -      مات؛ خد62 احلساب رقم -
   مصاريف مالية؛65 احلساب رقم -       ضرائب ورسوم؛64 احلساب رقم -
   حصص اإلهالك؛68 احلساب رقم-       مصاريف متنوعة؛66 احلساب رقم -
  .االستغالل أعباء خارج 69 احلساب رقم -

  
كل ما تتحصل عليه املؤسسة نتيجة وهي  متثل اجلانب اإلجيايب يف معادلة الربح، :نواتج  ال-ثانيا
 وأخرى االستغاللخارج نواتج مثلها مثل األعباء حسب طبيعتها أي نواتج مت تصنيف ال. قيامها بنشاطها

  :القيم املقبوضة، أو اليت سوف تقبضها املؤسسة، والناجتة نواتج متثل الو. باالستغاللمتعلقة 
  ؛  بعمليات بيع للغري، أو أدائها خدماتاملقابل الذي تتلقاه املؤسسة نتيجة قيامها -
  ؛ لتزامات تقع على عاتق الغري ينبغي أدائها للمؤسسةا -
  .ستثنائيةاأو تلك الناجتة عن عمليات  -

  :يلي وتضم بغرض حتديد النشاط ما
  الكات واملؤونات؛تهاإل) Reprises(سترداد اقيم  -
  عن عناصر األصول؛) Cession(قيم التنازالت  -
  .لتكاليفحسابات حتويل ا -
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  : تنقسم حسابات اموعة السابعة بدورها إىل
   إنتاج مباع؛ 71 احلساب رقم -           مبيعات البضائع؛ 70 احلساب رقم -
  ؛ذاا  إنتاج املؤسسة ل 73 احلساب رقم -           إنتاج خمزن؛ 72 احلساب رقم -
  ؛ اإلنتاج يل تكاليف حتو 75 احلساب رقم -           أداء خدمات؛ 74 احلساب رقم -
  ؛االستغالل حتويل تكاليف  78 احلساب رقم -           نواتج مالية؛اإلنتاج؛ 77 احلساب رقم -
  .االستغالل نواتج خارج  79 احلساب رقم -

  
 املخطط معدووحسابات األعباء، ولقد أخذ نواتج ال متثل الفرق بني حسابات :  النتائج-ثالثا

 Soldes intermédiaires de(عند وضع احلسابات، حتديد األرصدة الوسيطية للتسيري  عتباراالبعني احملاسيب الوطين 

gestion( وتعترب هذه اخلطوة من التغريات اهلامة اليت أدخلها هذا . االستغالل، حسب كل مرحلة من مراحل
  : املخطط، هذه األرصدة هي

   اهلامش اإلمجايل؛ 80 احلساب رقم -
  يمة املضافة؛ الق 81 احلساب رقم -
  ؛االستغالل نتيجة  83 احلساب رقم -
  ؛االستغالل النتيجة خارج  84 احلساب رقم -
  . نتيجة السنة املالية 88 احلساب رقم -
  
  )Documents de synthèse(القوائم املالية اخلتامية . 4. 3. 1

صول و امليزانية خصوم، اليت  السابق ذكرها،  امليزانية أالقوائم املالية األساسية الثالث إىل باإلضافة
ملة من  وكذلك جدول حسابات النتائج الذي ميد جب،تعطي جمتمعة وضعية ذمة املؤسسة حلظة إعدادمها

 فرض املخطط احملاسيب الوطين على املؤسسات ، تعترب مبثابة جدول للقيادة اليتاألرصدة الوسيطية للتسيري
  :سبية، من خالل أربعة عشر جدول آخر تتمثل يفتلخيص العمليات احملاسبية لدورة مالية أو حما

  
   إهالك البضائع واملواد؛ 11 اجلدول رقم -  ؛االستثمارات  04 اجلدول رقم -
   مصاريف التسيري؛ 12 اجلدول رقم -  ؛تاإلهتالكا  05 اجلدول رقم -
  ؛املقدمة املبيعات واخلدمات  13 اجلدول رقم -   املؤونات 06 اجلدول رقم -
   نواتج أخرى؛ 14 اجلدول رقم -   احلقوق؛ 07ل رقم  اجلدو-
  ؛االستثمارات نواتج التنازل عن  15 اجلدول رقم -   األموال اخلاصة؛ 08 اجلدول رقم -
   التعهدات املمنوحة واملقدمة؛ 16 اجلدول رقم -   الديون؛ 09 اجلدول رقم -
  .فة معلومات خمتل 17 اجلدول رقم -   املخزونات 10 اجلدول رقم -
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تشكل هذه اجلداول جمتمعة مجلة من املعلومات املفصلة اليت تساعد كل من له فائدة من اإلطالع على 
ت اليت قامت ا املؤسسة، خالل الدورة احملاسبية حمل يالمعأخذ صورة تفصيلية عن اليف القوائم املالية، 

 إىل تربير عن هذا التغيري، باإلضافةؤسسة، كما تدرج مع هذه املالحق كل التغريات اليت أدخلتها امل. اإلطالع
 طريقة اإلهالك املتبعة يف استعمال احملاسبية، طرق قياس املخزون وكذلك احلياد عن املبادئيف كل من 

 األساسية يف احملاسبة املبادئهذا ألن التغري الذي أدخلته املؤسسة يشكل إخالال بأحد . الدورات السابقة
  . احملاسبية لغرض املقارنة الصحيحة عرب الزمنواملتمثل يف، ثبات الطرق

  

   التسيرياحتياجات احملاسيب عن مواجهة النموذجقصور . 2
  

للمحاسبة فإن هذه األخرية وسيلة لإلثبات بالنظر إىل ) Rôle juridique( إىل الدوري القانوين استنادا
ر اجبإلرية املسك احملاسيب و جيد هذا ا هلذا فإنه يقع على كل املؤسسات إجبا.خمتلف املتعاملني مع املؤسسة

افة إىل إعداد ومراقبة التصريح إلضتربيره، يف كون املؤسسات هلا مسؤوليات خمتلفة جتاه أطراف خمتلفة با
اإلمداد باملعلومات احملاسبة واملتغريات يتمثل يف لمحاسبة، فإنه ل يدور التسيريالإىل  أما بالنظر. اجلبائي
 و كل من مهم معلومات التسيري الداخلية املسريينالة تشغيل املؤسسة حىت تساعد  اليت تنبئ حباألساسية

يعترب املسلك احملاسيب إجابة على إجبار باملسك  من هذا املنطلق كان ينبغي أن ال. بالوقوف على حالة املشروع
احملاسبية هو أن تسمح ويكون اهلدف األول من إنتاج املعلومات . 15 للمعلومات املنتجةيمعىن حقيقبل إعطاء 
  . القراراتاختاذبإمكانية 

  
 خمتلفة وغري متجانسة، ملعلومات معرب الحتياجات استنادا ينظم عمليات التوحيد نظرا لغياب إطار

 وبالتايل ،طأ اخلللوعنها كذلك من أطراف خمتلفة وغري متجانسة، فإن النموذج احملاسيب بشكله احلايل مل يطأ م
احلصول على معلومات يف إرادة الدولة الناجتة من جهة عن  املختلفة، االحتياجاتعلى هذه مل يستطيع اإلجابة 

احملاسبني الوطنيني ومن جهة أخرى ؛   و جبائية عليهااقتصادية املؤسسات، لغرض فرض رقابة نمتجانسة ع
لى معلومات جل احلصول عأل واملؤسسة ذاا، األخرى، إضافة إىل األطراف اقتصاديةماكرو الحتياجات 

  .تساعد على  إجناح مسار التسيري
  

نتناول  ، القراراختاذوعمليات  التسيري احتياجاتاإلجابة على عن  البحثويف إطار من هذا املنطلق، 
 اعتمادالناجتة أساسا عن ، ، يف ظل ظروف التضخماالقتصاديةمشكلة عدم متثيل البيانات احملاسبية للحقائق 

كما . ثر األومنه سوف نتناول السبل الكفيلة بالتقليل من حدة هذا. على سبيل املثال مبدأ التكلفة التارخيية
                                                 
15  - GUY S. & ABAROA F. A. 12/1997 : Cadre comptable international et subjectivité, in revue  E & C N° 201, Paris, p 14. 
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 بالذمة باالقتراب االكتفاء، وعدم )l’approche fonctionnelle( املقاربة الوظيفية اعتمادسوف نتناول أمهية 
)l’approche patrimonial(كل تطابقا مع  ،اسيبوجه اجلديد على النموذج احمل، وكيف ميكن أن يؤثر هذا الت

دراسة جداول تدفقات اخلزينة من خالل  لدراسة التدفقات، اهتماماالتوجهات اجلديدة اليت أصبحت تويل 
  ).IASC, FASB(وذلك على ضؤ توصيات هيئات التوحيد الرائدة 

  
   التضخممشكلمبدأ التكلفة التارخيية و. 1. 2
  

. ة، واليت أصبحت من أمهها السهولة وإمكانية الفهمنظرا خلصائص عديدة ميزت مبدأ التكلفة التارخيي
، حبيث يقوم هذا املبدأ 16  هذا املبدأ كأساس يف القياس يف النماذج احملاسبية املعروفة يف العاملاعتمادفإنه مت 

مات املؤسسة على أساس تكلفة احليازة مع فرض ثبات قوة الشراء للوحدة النقدية التزاعلى تقييم أصول و
 وإمكانية الفهم اليت حيظى ا هذا املبدأ، يف كون أن االستعمالوتتمثل السهولة يف . ساسا هلذا القياساملعدة أ

وتعترب هذه العناصر موضوعية ). الفواتري ،العقود(هذا القياس يقوم على عناصر مادية كأدلة لإلثبات تتمثل يف 
  .نستطيع مراقبة تكون النتائج هذه املوضوعية  القيقة دون احلحلد ما، وهو ما أعطى هلذا املبدأ قوته ألنه يف 

  
، مل يعد األمر كما كان عليه، االقتصاديات يف كل واستفحاهلا ظاهرة التضخم انتشارإال أنه مع 

 على هذا املبدأ أصبحت تفقد الكثري من صالحيتها باالعتمادخاصة وأن املعلومات احملاسبية الناجتة عن القياس 
وأصبح النموذج احملاسيب ميدنا بصورة غري حقيقية عن . الوضعية احلقيقية للمؤسسةإلفصاح عن لوقدرا 

املؤسسة، مادامت عناصر الذمة املالية هلا مسجلة على أساس أسعارها األصلية، مع إمهال تطور أسعارها يف 
 رخاء هي أكثرا ، للحكومة و للجمهور، بأن املؤسساتلمسريينلهلذا فإن التكاليف التارخيية توحي . املستقبل

وتفضي بالتايل إىل قرارات غري سليمة عند ختصيص املداخيل وتطبيق .  مما هي عليه يف واقع األمرازدهاراو 
  .17السياسات احلكومية

  
 إىل مبدأ التكلفة التارخيية إىل التقليل من قيمتها،  مبعىن التقليل من باالستناد عناصر الذمةيؤدي تقييم 

وكذلك األمر بالنسبة ). مات استخداال(اليت تساعد على نشاط املؤسسة لتايل الوسائل قيمة عناصر األصول وبا
 النتائج تقيد بتفاوت  حسابات كما أن حسابات جدول.االمسيةنظرا لتسجيل الديون بقيمها ملوارد املؤسسة، 

  : نظرا ألن) Distorsion(جلي 
  
  

                                                 
16  - SACI D. 1991 : Op. cit.  p 318. 
17  - BOUSSARD D. 6/1984 : l’Impact économique des choix comptable, in R.F.C. N° 147, Paris, Paris, pp 233-234. 
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 مقيمة استثماراتك مت حساا على أساس مت تسجيلها بأقل من قيمتها، ألن خمصصات اإلهالعباء األ -
  ؛ بأقل من قيمتها

متتابعة، ) Gain d’inflation(  الظاهرة نتيجة أرباح تضخم النواتجقيقية أكرب من النواتج احلوباملقابل  -
  .القيمة احلقيقية ب لديون الل االمسيةاألخذ بالقيمة و

  
 من املعلومات احملاسبية الصحيحة املساعدة جاتاالحتياوإذا ما كان ينتظر من احملاسبة أن تليب خمتلف 

 مبدأ التكلفة التارخيية  مببدأ مغاير، يسمح اعتماد الناتج عن االحنراف القرارات، فإنه البد من تعديل اختاذعلى 
وبالتايل ميكن من إظهار معلومات مالئمة وباألساس مساعدة على .  عن املؤسسةاالقتصاديةبإظهار احلقائق 

   :18لييما  ينبغي وألجل تعديل القيم املعدة حسب مبدأ التكلفة التارخيية فإنه.  السليمةتراراالق اختاذ
  

يكون قد ة لألسعار، رمسيال اتؤشرواحد من امليطبق   :لألراضي واألصول الثابتة األخرىبالنسبة  -
 ؛األصول الثابتةهذه قيم دخول باألمة، بالنسبة لكل مؤسسات مشترك 

أو ) Valeur de marché(السوق ، أو قيمة )Indexation(التقومي يطبق إما   : املاليةاتلالستثماربالنسبة  -
 ؛ ب القيم احلقيقيةاحس

 .االستبدالتكلفة  تطبيق  فإن عملية التصحيح تتم عن طريق :بالنسبة للمخزونات -ثالثا -
   

 ،تكلفة الشراء(ولية لعناصر الذمة يف تصحيح القيم األعملية إعادة التقييم للميزانية تتمثل 
وتنظم عملية إعادة التقييم .  يف قيمة النقود يف فترات التضخمااليار معامالت تفسر باستعمال) تاإلهتالكا

 تبقى حني  يف، اليت مت حسااتاإلهتالكاعن طريق القانون إذ تشمل عناصر األصول الدائمة باإلضافة إىل 
، وينبغي أن )31-12 يف اية الدورة بتاريخالقيم(عادة التقييم دقيقة تعترب عملية إ. االمسيةالديون مقيدة بقيمتها 

 الناتج تاإلهتالكابظهور الفائض يف ) النتيجة(ينبغي أن تتغري النتائج  مبعىن ال. تكون حيادية بالنظر إىل النتائج
مثل تقييم . ية بأي أثر آخر ناتج عن هذه العملأو، لإلهالكعن عملية إعادة التقييم للموجودات القابلة 

  . املعاد تقييمهاتاإلهتالكاتجات املصنعة بتكلفة إنتاج تأخذ باحلسبان قيم ناملخزون من امل
  

الصادر  90/103، باملرسوم 1990أدخلت اجلزائر عملية إعادة التقييم حيز التطبيق بداية من سنة 
، 1987.12.31 يف امليزانية بتاريخ ة لإلهالك والظاهرةل القاباالستثمارات على واشتملت، 1990.04.04تاريخ ب

ونتيجة للتخفيض .  من هذا التاريخابتداء على األقل  لفترة ثالث سنواتلالستعمالواحملتمل أن  تكون قابلة 
يف قيمة الدينار، وألجل السماح للمؤسسات إلجياد توازن مايل جديد، شرع يف عملية جديدة إلعادة التقييم 

                                                 
18  - ROUSSE F. 1989 : Op. cit. p 133. 
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 القابلة باالستثمارات، ويتعلق كذلك 24/10/1993  الصادر بتاريخ250 /93رقم  التنفيذي باملرسوم 1993سنة 
على   لفترة ثالث سنواتلالستعمال واليت من احملتمل أن تكون قابلة 31/12/91لإلهالك يف امليزانية بتاريخ 

هور قيمة  يف تدلالستمرار ودف تصحيح قيمة الذمة املالية للمؤسسة نتيجة 1996 من سنة وابتداء األقل
 336 /96 رقم التنفيذي، شرع يف تطبيق عملية جديدة إلعادة التقييم دخلت حيز التطبيق باملرسوم النقود

  19:كانت دف هذه العملية إىل 03/10/96بتاريخ 
  
 حىت تعكس بصفة جيدة القيم احلالية، والسماح بتحسني االستثماراتإعادة تصحيح قيم  -

  ؛ اعدة لتقييم املؤسسات اليت أصبحت موضوعا للتصفيةالوضعية الصافية اليت تعترب الق
ما يسمح بتحديد  ، وهولالستثمارات على أساس القيم احلقيقية تاإلهتالكاحساب قيم  -

  ؛ تكاليف وأسعار البيع
، وبالتايل إمكانية جتديد تاإلهتالكا تكاليف ارتفاعحتسني التدفقات املالية الناجتة عن  -

  .االستثمارات
  

ن امليزات اليت طبعت هذه العملية، إال أن إعادة التقييم مل تفي بالغرض األساسي منها وعلى الرغم م
  20: يلي املعلومات نظرا ملا) Pertinence(واملتمثل يف زيادة مالئمة 

عدم وجود توافق يف املعاجلة اجلبائية للفائض الناتج عن عملية إعادة التقييم بني كل من املؤسسة وإدارة  -
  ؛ الضرائب

بغة اجلزئية لعملية إعادة التقييم، حبيث مل تشمل هذه العملية كل عناصر الذمة، باإلضافة إىل أا مل الص -
  .تشمل كل املؤسسات

  
   الوظيفي يف إعداد القوائم املاليةاالقترابإمهال . 2. 2
  

جدول حسابات امليزانية، (يف إعداد القوائم املالية ) العامة(اهلدف األساسي يف احملاسبة املالية يتمثل 
، بغرض اإليصال الدوري إىل كل من املسريين، الشركاء، املقرضني وكل من هلم فائدة )النتائج وقوائم أخرى

 ذاختا همن اإلطالع على هذه القوائم، مبعلومات ختامية ضرورية إلعداد تشخيص مايل للمؤسسة يتم على ضوء
  21:  بتوفر  جمموعة من الشروط تتمثل يف أنإال أن هذا اهلدف الميكن بلوغه إال. القرارات املالئمة

  

                                                 
19  - BELAMIRI Kamel 1997: Nouvelle réévaluation des investissement, in R.A.C.A  N° 12, 4° trimestre, Alger,  p 05. 
20  - SACI D. 1991: Op. cit.  p 321. 
21  - CHARLOT Bernard 1992 : Informations comptable de synthèse et état financiers, in Analyse financière 3° trimestre, Paris , p 98. 
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بشكل ، و، يفترض يف القوائم املالية ومالحقها  متثيال لألحداث بصدق)Fiable(قة داتكون املعلومات ص -
 ؛ ال يدع جماال للرتاع

  
 جمموعة من املؤسسات بنيتسمح هذه املعلومات بإعداد مقارنات، ليس فقط عرب الزمن و لكن كذلك  -

يفترض أن تقدم القوائم املالية بشكل موحد وبنفس طرق التقييم،  وهو ما. إىل نفس القطاعاليت تنتمي 
 ؛ وأن تكون مكملة مبعلومات أخرى مفصلة لضمان الصحة يف املقارنة

  
إفادة املسريين عن احلالة الصحية للمؤسسة، بتكون هذه املعلومات كافية إلعداد تشخيص مايل يسمح  -

يت ينبغي أخدها، والوسائل اإلضافية اليت جيب جتنيدها للحفاظ على مردودية واملقاييس التصحيحية ال
 ؛ املؤسسة وتوازا املايل عرب الزمن

 
، بشكل يسمح بإظهار التأثريات اخلاصة بالدورات الوظيفية األساسية تكون هذه املعلومات وظيفية -

  .ملالية للمؤسسة وتطورها عرب الزمناملندجمة يف مسار النشاط الكلي للمؤسسة، على النتائج و البنية ا
  
  )L’Approche patrimonial( بالذمة االقتراب. 1. 2. 2
 إىل هذه اخلصائص األساسية للمعلومات احملاسبية واملالية، وبالرجوع إىل خصوصيات املخطط استنادا

وجيهات  للتاستجابةاحملاسيب الوطين، الذي أعتمد معدوه على تقدمي حسابات مصنفة حسب طبيعتها 
القوائم لذلك  ، الداخلياالستعمال من املعلومات ذات االحتياجات اليت طبعت فترة إعداده مهملني االقتصادية
  . احملاسيب كانت تعرب عن الذمة املالية للمؤسسة فهي قوائم ذات صبغة قانونيةالنموذجالناجتة عن 
  
أي تسمح بتقدمي وضعية الذمة املالية  تقليدي، قتراببا نية حسب املخطط احملاسيب الوطينامليزاد تع

 وتعتمد بالتايل يف ،فهي تعين إذا الذمة القانونية للمؤسسة. اوالتزاماها للمؤسسة اليت متثل يف حلظة معينة حقوق
 استناداأي ترتيب عناصر األصول من األسفل إىل األعلى . واالستحقاقالسيولة ي ترتيب العناصر على مبدأ

، وكذلك املدة اليت تستحق فيها )السيولة(كن أن تقضيها هذه العناصر لكي تتحول إىل نقدية على الفترة اليت مي
  ).االستحقاق(عناصر اخلصوم من األسفل إىل األعلى 

  
 عناصر اخلصوم تعكس الطبيعة واستحقاق إىل مبدأ سيولة عناصر األصول استنادابنية العناصر تعكس 

يعكس تعريف  كل عنصر من هذه العناصر، وهو مال الوظيفة احلقيقية ، وملوااللتزاماتالقانونية للحقوق 
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حبيث تعرف األصول . 22أساس القدرة على فرض الرقابة عليها عناصر األصول على أساس ملكيتها وليس على
هذه العناصر حقوق امللكية عكس وت"  موجبة بالنسبة للمؤسسة اقتصاديةعناصر الذمة اليت هلا قيمة : "على أا 

ستبعاد بعض العناصر اليت تستعملها ايقودنا إىل  وهو ما. احلقوق األخرى للمؤسسة حلظة إعداد امليزانيةو
 االقتصاديةاملؤسسة ولكن ليست مالكة هلا مبعىن أخر بعض العناصر اليت نستطيع أن نصنفها ضمن الذمة 

  ).crédit bail(ا عن طريق قرض اإلجيارللمؤسسة مثل العناصر اليت تتم حياز
  

ة على نظرية مالية يمبن) ستحقاق ا -سيولة ( وعلى الرغم من أن امليزانية يف منظور تقليدي 
 الثابتة مبصادرها الثابتة، وأن األموال الدائمة املمثلة يف ااستخداما، أي أنه ينبغي على املؤسسة متويل 23بسيطة

 من العيوب اليت وخيل  الاالقترابال أن هذا  إ،اخلصوم ألكثر من سنة ينبغي أن تتجاوز األصول ألكثر من سنة
  : تنقص من أمهية القوائم املالية كوسيلة لإلفصاح عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة ونذكر منها

  
أنه ليس من السهل دائما تقسيم عناصر األصول واخلصوم حسب املقياس السنوي، ألنه إذا جرت العادة  -

ستثناءات ميكن أن تظهر خاصة فيما يتعلق اج املخزونات ضمن األصول األقل من سنة فإن على إدرا
  ؛ باألشغال قيد اإلجناز

  
 دون أن استعماهلا لبعض عناصر األصول خصوصا تلك اليت تستفيد املؤسسة من االقتصاديةإمهال الصبغة  -

ة اليت تصنف من الوهلة األوىل  هلا، وكذلك لبعض عناصر اخلصوم ممثلة يف القروض البنكياتكون ملك
  .قتراضتفاق بني الطرفني على أن يتم متديد فترة االاضمن اخلصوم قصرية األجل لكن قد حيدث وأن يتم 

  
يكفي وحده إلجناح مسار   مما سبق نالحظ أن التعبري القانوين عن الذمة املالية للمؤسسة الوانطالقا

 الوقوع يف بعض املخاطر عند التقييم، ألنه احتمال، على الرغم من ياقتصادالتسيري، إذ البد من إكماله بتعبري 
هلذا فإنه البد من ميزانية من نوع أخر .  التقريب يف التقييماعتماد يكفي أحيانا ةالتسيريي القرارات ذااختعند 

  .يفي وظاقتراب أي ميزانية تعتمد على ،خر تسمح بإجناح مسار التسيري داخل املؤسسةآومعدة على أساس 
  
   الوظيفي يف إعداد القوائم املاليةاالقتراب. 2. 2. 2

تقوم احملاسبة الوظيفية على مبدأ تصنيف تدفقات العمليات حسب دورة النشاط أو الوظيفية، حبيث 
   :يستجيب التقسيم الوظيفي للمؤسسة إلجناح التسيري احملاسيب، املايل والتقديري

  
                                                 
22  - COLASSE B. 1997 : Op. cit.  p 46. 
23  - AUGUSTIN G. 1994 : Op. cit.  p 85. 
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تصنيف الوظيفي للحسابات ألجل إظهار مسامهة كل وظيفة يف فعلى املستوى احملاسيب تطرح ضرورة ال -
  ؛ تكوين النتيجة وإرساء التوازن املايل للمؤسسة

  
 الدراسة الساكنة ألرصدة احلسابات نملرور مبافإن هذا التقسيم يسمح ) التحليل(أما على املستوى املايل  -

. نجزة من طرف املؤسسة خالل فترة معينةإىل أخرى حركية، تسمح بإظهار التأثري املايل لكل العمليات امل
 االحتفاظبتفسري الشروط اليت تضمن للمؤسسة حتقيق أو الديناميكي ويسمح هذا التحليل الوظيفي 

  ؛ بالتوازنات املالية الكربى
  
 يف املخططات الفروقراقبة وحتليل مبأما عن التسيري التقديري فإنه يسمح من خالل جداول التمويل  -

خمطط ( ل على إجياد شروط جديدة للتوازن املايل وبالتايل إعادة إعداد هذه املخططات الوظيفية للعم
  ). ، خمطط التمويل االستثمار

  
 أو التصنيف الوظيفي يف إعداد القوائم املالية، نظرا ألن االقتراباملخطط احملاسيب الوطين لقد أمهل 

. القرار السليم داخل املؤسسة كما رأينااختاذ م  أي خيدتسرييه كان ذا صبغة االقترابهذا التصنيف أو هذا 
   24:على ثالثة مبادئي أساسية هي ) املنظور( االقترابامليزانية الوظيفية حسب هذا تقوم 

  ؛ ) Pool de ressources(  قطب املوارد -
   تدين القيم عبارة عن موارد؛-
   ) . V. brut(القيم اإلمجالية ) تفضيل (  تغليب -
  

 معني، هلذا فإنه مقابل الستخدامعلى عدم ختصيص مورد معني ) قطب املوارد (  األول يقوم املبدأ -
   األموال، املؤسسة متلك جمموعة أخرى من املوارد اليت تسمح هلا  بالتمويل؛استخدام

 واملؤونات حسب امليزانية تاإلهتالكا، حبيث أن موارد تدين القيم اعتبارحني يقوم املبدأ الثاين على  يف -
 هذه القيم اعتبار نستطيع استمراريلذمة تقيس التدين احلاصل يف قيم األصول، لكنه من منظور وظيفي با

  موردا وبالتايل ينبغي إدراجها ضمن عناصر اخلصوم؛
 واملؤونات ضمن عناصر اخلصوم، نكون قد أظهرنا أصول امليزانية بقيمها تاإلهتالكابإدراج قيم  -

 متتاليتني، على العكس متاما من املقارنة ميزانيتنيع إجراء مقارنات بني يسهل يف الواق اإلمجالية وهو ما
  .كما هو الشأن يف امليزانية بالذمة.على أساس القيم الصافية اليت تطرح صعوبات يف التفسري

  

                                                 
24  - Ibidem  p 86. 
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 اجلديد، تصبح عبارة عن جرد ملختلف العناصر اليت االقترابهلذا فإن أصول امليزانية حسب هذا 
ومن هذا املنطلق قد جند ضمن أصول امليزانية كل العناصر اليت . االقتصاديةسسة ألداء وظائفها تستعملها املؤ

تساهم يف أداء نشاط املؤسسة، حىت وإن مل تكن هذه العناصر ملكا للمؤسسة،  كأن تكون مؤجرة أو مت 
  .احلصول عليها عن طريق قرض اإلجيار

  
اليت متثل يفي القائم أساسا على املعادلة األساسية للخزينة نتاج التحليل الوظتعترب امليزانية الوظيفية 

االعتبارات اجلبائية مستقلة متاما عن الفرق بني رأس املال العامل واالحتياج يف رأس املال العامل، فهي بذلك 
ؤكد  التطور يف أسعارها وهو ما ياالعتبارمانع من إعادة تقييم عناصرها لألخذ بعني  الضرييب، والوالتصريح 

، على الرغم من أا ليست قادرة على تأكيد وتقوية نوعية املقارنات نظرا إلدخال االفتراضتغليب الواقع على 
يؤثر على مسار التسيري   التقريب الذي من املمكن أن حتمله امليزانية الوظيفية، والذي الهذا. بعض التقريب

يتم إرفاق هذه امليزانية بالضرورة مع  لذلك جيب أن .وإجناحه، ولكن الميكن أن يعتمد كوسيلة لإلخبار للغري
   ).Bilan patrimonial(ميزانية بالذمة 

  
بات وهي عبارة  األوىل ذات صبغة إخبارية تقدم احلسا25،نيتاثننشر ميزانيتني  يف هذا الصدد يقترح
 للمحاسبة األوىل اليت تبقى فةإضا أنه هو، اقترحواحلل الذي .  القراراختاذ، أما الثانية فتخدم عن ميزانية بالذمة

وعلى العكس من الواليات . اقتصاديةمهتمة بأحداث املاضي، مبحاسبة ثانية موجهة حنو املستقبل أي حماسبة 
، فإنه يف بعض الدول األخرى ومنها اجلزائر، تبقى  للميزانية اجلبائيةاهتماماتويل  املتحدة األمريكية اليت ال
 للميزانيتني األوىل والثانية، هناك ميزانية جبائية ثالثة على باإلضافةلذلك فإنه . يةاحملاسبة تابعة متاما للجبا

  .تقدميهااملؤسسة 
  
  جداول تدفقات اخلزينة) اعتمادعدم (إمهال . 3. 2
  

 باعتبارهاجداول تدفقات اخلزينة التارخيية،  اليت يوليها مستعملي القوائم املالية إىلالبالغة مهية األإن 
قرار إدخال جدول كانت وراء . ، وتدفقات اخلزينة يف املستقبل يف تسيريها املايل جناعة املؤسسةمؤشر على

، )SFAS n°95(يف املنشور ) FASB( التطبيق يف املمارسة احملاسبية، من قبل هيئة التوحيد  حيزتدفقات اخلزينة
 اإلقرارخر عام  آ ختامية إجبارية مبعىن وثيقة) Statement of cash flows( جدول تدفقات اخلزينة العتبارإقرارا 

  26.مبفهوم اخلزينة كعنصر حمدد حلياة املؤسسة
  

                                                 
25  - ABDELKHALEK Rachad : La culture de désordre des GAAP, d’après AUGUSTIN G. 1985: Op. cit.  p 87. 
26  - TERNICIEN Michel 3/1995 : L’Importance du concept de flux de trésorerie disponible, in R.F.C. n° 265, Paris, p 72. 



  احملاسيب  التوحيد  ميدان اجلزائرية يف  التجربة  :الفـصل  الرابع 
  
  

165 

دورا هاما يف نشاط املؤسسة، وتضمن بقائها ومتثل مؤشر هام يسمح بإعطاء صورة تؤدي فاخلزينة 
د من أمهية زا ولعل ما.  التمويل يف املدى الطويلاحتياجاتلك قياس رها املايل يف املدى القصري، وكذعن يس
   : هلذا اجلدولواستعماهلا هذا اجلدول هو تطور املمارسة احملاسبية على املستوى الدويل اعتماد

  
  ؛ 1987سنة ) FASB(عن هيئة ) SFAS n° 95( بصدور التوصية األمريكيةبداية بالواليات املتحدة  -
 واليت الفرنسينياسبني املعتمدين  اليت أصدرها جملس اخلرباء احملاسبني واحمل1988لسنة 1.22مث التوصية رقم  -

  27؛ )FASB( به اجلدول مماثال ملا جاء جدول مفسر للتغري يف اخلزينة يعترب هذا باستعمالتقضي 
 جدول باعتماد، اليت تقضي 1993يف شهر جانفي ) IAS 7 révisée(مث بعد ذالك تأيت التوصية املراجعة  -

  28؛ األخرىمبا فيها البنوك واملؤسسات املالية كل املؤسسات يف تدفقات اخلزينة كوثيقة ختامية 
 اليت أدخلت مؤخرا على النظام احملاسيب التونسي، ومن بني ما جاءت به اإلصالحات نشري إىل األخريويف  -

 ،29األخرى اإلجبارية جدول تدفقات للخزينة بني القوائم املالية اعتماد هو إجبارية اإلصالحاتهذه 
  ).IASC-FASB(مستوحى من جدول كل من 

  
 كوظيفة مهمة يف املمارسة واعتمادها اليت تكتسيها دراسة تدفقات اخلزينة، األمهية من انطالقا

 استنادا و ، العمل ا عرب معظم الدول اليت أدخلت إصالحات جديدة على أنظمتها احملاسبيةوانتشاراحملاسبة، 
  .وضوع، سوف نتناول جدول تدفقات اخلزينةهذا امليف  التوحيد العاملية ةالتوصيات اليت أصدرا هيئإىل 

  
  أمهية جدول تدفقات اخلزينة. 1. 3. 2

حتليل التغريات احلاصلة يف اخلزينة، إىل تفسري تشكل هذه إىل ) تدفقات اخلزينة(يهدف هذا اجلدول 
ل ويسمح هذا اجلدو. 30اخلزينة، كما هو الشأن بالنسبة جلدول حسابات النتائج الذي يفسر تشكل النتيجة

  : 31بترتيب تدفقات اخلزينة حسب ثالث وظائف أساسية
    وظيفة االستغالل؛ -
    وظيفة االستثمار؛ -
  .وظيفة التمويل -
  
  

                                                 
27  - SCHEVIN Pierre 9/1993 : La pratique des tableaux de financement en France et dans les principaux payé européens, in R.F.C.  N° 248, 

Paris, p 61. 
28  - R.F.C. 3/1993 : Publication de la norme internationale IAS 7 révisée, in R.F.C. N° 243, Paris, pp 17-18. 
29  - COLASSE B. 1997 : Op. cit.  p 46. 
30  - DEPALLENS G. & JOBARD J.P. 1990 : Op. cit.  p 439. 
31  - COLASSE B. 1993 : Gestion financière de l’entreprise, problématique, concepts et méthode, 3° éd., Paris, p 214. 
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  :ثالثة عناصر) Variation( للخزينة اإلمجايلحبيث يشمل التغري 
  ؛)A(االستغالل عمليات عن اخلزينة املتولدة -
  ؛)B( عمليات االستثمار عن اخلزينة املتولدة من -
  ).C( عمليات التمويل عن اخلزينة املتولدة من -
  

، )االستغالل، االستثمار والتمويل(ونستطيع من خالل حتليل خزينة كل وظيفة، من الوظائف السابقة 
  ).فيةاصاخلزينة ال(الوقوف على مسامهة كل وظيفة من هذه الوظائف يف خزينة املؤسسة 

  
وسيلة مفضلة لتكوين مؤشرات تسمح تعد ن حيث أا دراسة تدفقات اخلزينة أمهية كبرية متكتسي 

 األساسيولقد شكلت هذه النقطة احملور . ، والتنبؤ باملشاكل اليت سوف تواجهها املؤسسةاإلفالسبتقدير خطر 
وباإلضافة إىل ذلك فإن أمهية جدول ). Fonctions Scores(لدراسات عديدة، ألجل إجناز مناذج إحصائية 

وهلذا فإن جدول . عات املالية الواردة فيهممن يف قدرة تعبريه، وداللة املؤشرات واتدفقات اخلزينة  تك
  :تدفقات اخلزينة يعترب 

  أداة ضرورية يف التسيري والتقدير؛ -
  أداة للحكم على التسيري املايل للمؤسسة؛ -
  أداة متثيل صحيح للعالقة بني املردودية واملخاطرة؛ -
  الية يف املؤسسة؛أداة لفهم احلركات والتدفقات امل -
   املؤسسة التمويلية؛احتياجاتأداة مهمة يف التشخيص الذي يقوم به البنك لتحليل  -
   أثار القرارات اإلستراتيجية للمؤسسة؛الختبارأداة  -
  .أداة إخبار وعنصر معلومايت للشركاء -

  
  بنية جدول تدفقات اخلزينة. 2. 3. 2

 حتليل تكون خزينة كل وظيفة من الوظائف السابقة، مبا أن حتليل تكوين اخلزينة اإلمجالية ينطلق من
  : لذلك فإننا سوف نتناول حتليل خزينة كل وظيفة

  
 وتشمل العمليات األساسية للمؤسسة املولدة إليرادات، باإلضافة إىل : االستغاللوظيفة  -أوال

   .32 والتمويلاالستثمارالعمليات األخرى اليت ال نستطيع تصنيفها ضمن وظيفيت 
  

                                                 
32  - DEPALLENS G. & JOBARD J.P. 1990 : Op. cit.  p 441-442. 
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 وتشمل على العمليات املتعلقة باحليازة على األصول الدائمة والتنازل عنها، : االستثماروظيفة  -ياثان
دائما، فإنه هناك ) DEPALLENSE(وحسب  . األخرى اليت ليست مكافئة للنقديةاالستثماراتباإلضافة إىل 

   :االستثمارلوظيفة  )  Conceptions(مفهومني 
 املرتبطة االستثمارات أو التنازل عن االستثماراتتضم إال  ن هذه الوظيفة الملتمثل يف أا: املفهوم الضيق -

 ؛ ستثناء املصاريف اإلعداديةاستغالل، بباال
 حسب املفهوم الواردة(ستثمار تضم باإلضافة إىل العناصر السابقة يقضي بأن وظيفة اال: املفهوم املوسع -

  ).دات، القروض، وسداد القروضالسن( املالية والتنازل عنها االستثمارات، )الضيق
  
 وتشمل العمليات الناجتة عن التغيري يف األموال اخلاصة، وكذلك مديونية : وظيفة التمويل -ثالثا

  : ودف هذه الوظيفة إىل حصر املوارد اخلارجية أي مصادر التمويل اخلارجي واملتمثلة يف. املؤسسة
  ؛)زيادة أو نقصان(حركة األموال اخلاصة  -
  ؛) تسديد الديون السابقةأوإصدار قروض جديدة (ديون حركة ال -
  حركة التسبيقات ذات الطبيعة املالية واملستلمة من الغري؛ -
  ).Dividendes( السنة  رأس املال املدفوعة خاللمكافآت  -
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   املعايري احملاسبية يف اجلزائردداعدراسة مسار التوحيد وإ:  املبحث الثا�ي
  

 الثقافة والتقاليد الفرنسية يف ميدان التوحيد احملاسيب ريكب حد توحيد يف اجلزائر إىليعكس مسار ال
ذية احتياجات غباالستناد ملخطط حماسيب تطبعه توجهات ماكرو اقتصادية وت، وزارة املاليةالذي يتم بإشراف 

 مع التخطيط )Esprit commun (لتوحيد احملاسيب تقارب وروح مشتركةللذلك فإنه  .اإلدارة اجلبائية
وكان  . الثانيةعمار اليت أعقبت الفترة بعد احلرب العاملية، الذي وجه عمليات إعادة اإل33االقتصادي الوطين

فيها مبا فيها اجلزائر الذي استمر  الفرنسية ملستعمراتيف ا امتداد يف التطبيق 1957لسنة للمخطط احملاسيب العام 
 بداية تطبيق املخطط احملاسيب الوطين، تاريخ 1975 سنة حىت اية املخطط احملاسيب العام الفرنسيالعمل ب

)PCN (لس األعلى للمحاسبة احمل12-19بتاريخ  82- 71مبوجب األمر رقم  دثالذي يعترب مثرة جهود ا -

إعداد  مبهمة كلف أساسااملوضوع حتت سلطة وزير املالية واملاملتضمن مهنة احملاسب واخلبري احملاسب  1971
  .مت إحالل هذا الس بالس الوطين للمحاسبة 1996ط حماسيب عام جديد، ومنذ سنة خمط

 

  الس الوطين للمحاسبةتقديم . 1
 

 مت إحداث الس الوطين ،1996 سبتمرب 25بتاريخ  318-96مبوجب املرسوم التشريعي رقم 
 وحسب نص .حملاسيب وإعداد املعايري احملاسبيةللمحاسبة باعتباره اهليئة الوطنية املؤهلة للقيام بأعمال التوحيد ا

 مبهمة  يضطلع. الس، جهاز استشاري ذو طابع وزاري ومهين مشترك هذافإن 318-69 من املرسوم 2املادة 
 إضافة حلجم وطبيعة .والتلخيص يف جمال البحث والتوحيد احملاسبيني والتطبيقات املرتبطة ما التنسيق

 لس واملتضمنة يف املادة الصالحيات اليت يضطلعمن مرسوم اإلحداث واملتمثلة يف 3ا ا :  
  

  مجع واستغالل كل املعلومات والوثائق املتعلقة باحملاسبة وبتعليمها ؛ -
 اجناز الدراسات والتحاليل املتعلقة بتنمية استخدام احملاسبة ؛ -
 طار مهام التوحيد احملاسيب ؛إاقتراح التدابري يف  -
 والتوصيات حول النصوص التشريعية يف ميدان احملاسبة ؛فحص وإبداء اآلراء  -
  والتأهيل للمهن احملاسبية ؛املسامهة يف تطوير أنظمة وبرامج التكوين -
 ؛ متابعة تطور املناهج، النظم واألدوات احملاسبية، على الصعيد الدويل -
  .يت تدخل يف جمال اختصاصهتنظيم التظاهرات واللقاءات ذات الطابع التقين، ال -

                                                 
33 - COLASSE B. & STANIDISH P. 9/1998 : De la réforme du dispositif français de normalisation comptable,  revue  C. C. A., Paris, p 10. 
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 318-96ه املادة الثانية من املرسوم ياستنادا لواقع احلال فإن املهام الفعلية للمجلس تتعدى ما تنص عل
  : لتشمل حسب إجنازات الس الناجتة عن أنشطته الفعلية نتائج أعماله املرتبطة أساسا

  شارة سابقة ؛اسيب الذي كان حمل است من خالل مشروع إصالح املخطط احمل،بإصالح النظام احملاسيب -
الذي تحول اللناجتة عن  ا،جتديد املخطط احملاسيب الوطين عن طريق تكيفه مع األنشطة االقتصادية اجلديدة -

  احمليط االقتصادي ؛يعرفه 
  .اإلجابة على االستشارات املقدمة له من خالل اآلراء والتوصيات -

  
 وزير املالية، ال ميتلك سلطة أن الس وبصفته هيئة استشارية موضوع حتت سلطةإىل مع اإلشارة 

ؤسسات أو اهليئات أو األفراد غري ملزمة للمتعترب  هأراءا فإن ).Le pouvoir de réglementation (التنظيم
 وذا .يمية وبالتايل تفرض بقوة القانون عدا تلك اليت يتم إصدارها يف نصوص تنظ،االستشارةطالبني هلذه ال

وعلى . بعة مدى االلتزام بآرائه وتوصياته أو تسليط العقوبات يف حالة خمالفتهافإن الس ليس له احلق يف متا
  :     تنصب يف قالبني أساسينيهالعموم فإن أراء الس وتوصيات

  
إلجابة على االستشارات اليت يتلقاها من قبل األفراد أو املؤسسات أو املنظمات أو اهليئات حول قضايا ا -

 أو تكييف ، أو اإلعفاءات من تطبيق بعض القواعد، تطبيق قواعد املخططبكيفية أو تلك اليت تتعلق ،تقنية
 إال أن هذه اآلراء تهرغم حداث اليت ألنشطة االقتصادية، وااملخطط لبعض اخلصوصيات اليت متيز بعض 

   ؛ من نشاطها كبرياشكلت جزء
  
اهليئات عن  ةدراصالواالت تطبيقها، التشريع أو التنظيم املتعلق باحملاسبة وجمحول  دمهااالستشارة اليت يق -

  .راء توصيات السآ كانت هذه اهليئات غري ملزمة بإتباع ناليت تشرف عليها الدولة، حىت وإ
  

 تندرج ضمن صالحيات املديرية العامة للمحاسبة اليت ،أن وظيفة التنظيم احملاسيبإىل نشري كما 
 باملديرية العامة للمحاسبة بوزارة حملدد تنظيم الوظائف ا1996 ديسمرب 8 بتاريخ 57تضطلع حسب القرار رقم 

بالنسبة للمحاسبية املالية واحملاسبة العمومية،  مبهمة التحديث والتوحيد احملاسيب والتنظيم، )DGC(املالية 
  . حمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد،باإلضافة لتنظيم مهنة اخلبري احملاسب
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  )CNC( حاسبةتشكيلة الس الوطين للم. 2
 

الس يف عضويته فئات خمتلفة متثل وبشكل جيمع  ،نظرا لطابعه الوزاري املشترك واملهين املشترك
 إضافة ،منها القوائم املالية الناجتة عنهاتضلمعلومات اليت تستعملني لا واملني هلقبرامتفاوت ماسكي احملاسبة، امل

  : تتوزع تشكيلة الس بنيو ها ؛سبتدريائمني قلل
  ).خمتلف الوزارات وهيئات الرقابة واهليئات الرمسية(  ممثلي اإلدارة -
  ).خرباء حماسبني حمافظي حسابات حماسبني معتمدين( ممثلني عن املهنة احملاسبية -
  .ممثلني عن اجلمعيات والتنظيمات املهنية -
  
 يف كما يشغل نيابة الرئاسة ،رأس مكتب الس وزير املالية الذي ينوب عنه املدير العام للمحاسبةتي

 أعضاء موزعني على 06 يتشكل املكتب من .)Ordre (الرئيس املزاول مهنته يف جملس املنظمة الوطنيةالس 
 ه ولضمان حسن سريه فإن الس مزود بأمانة إدارية وتقنية توضع حتت تصرف رئيس،خمتلف القطاعات

 يتم تعيني أعضاء الس بقرار من وزير املالية ملدة ،دراساتل مكلفني با رؤساءا أمني عام مبساعدة ثالثيسريه
اليت ينتمون إليها،  األصلية ثالثة سنوات قابلة للتجديد بناًءا على اقتراح من اإلدارات واملؤسسات أو اهليئات

 23س وباإلضافة للرئيس ونائب الرئيس يضم ال. عدا رئيس جملس املنظمة الذي يعترب عضو دائم بتلك الصفة
  .، يتوزعون على خمتلف اللجان التقنيةاعضو

  

  )CNC ( الوطين للمحاسبةتنظيم وعمل الس. 3
  

 بل ترك األمر للنظام الداخلي الذي يصادق ، تنظيم الس وسريهكيفية 318- 96 مل حيدد املرسوم رقم
ة العامة اليت تعد واحدة من مصاحل  يسهر على سري الس األمان.عليه الس ويوافق عليه الوزير املكلف باملالية

 ويدخل ضمن مهامها ، وتتكفل بكل األنشطة اإلدارية والتقنية والتمثيل واالتصال نيابة عن الس،وزارة املالية
  :بـ األعمال املتعلقة أساسا

  
  عاب ؛تاأل واتب، التجهيز، التعويضاتتسيري أموال الس مثل صرف الرو -
  نظيم االجتماعات الدورية هلياكله ؛ وت، وجلانهالتنسيق بني أعضاء الس -
  اإلعداد لكل أشغال الس ؛ -
   أعمال الس ؛نشر -
  .استقبال االستفسارات تنظيمها وتوزيعها على اللجان ومن مث الرد عليها -
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  : على العموم تتوزع أعمال الس حول ثالثة مستويات رئيسيةو
  ا يتعلق بإصدار اآلراء والتوصيات ؛هي السيدة فيمتضم جمموع أعضاء الس وواجلمعية العامة  -
 ،اللجان التقنية اليت يتوزع حوهلا جمموع أعضاء الس حسب اختصاصهم أو القطاعات اليت ينتمون إليها -

حبيث تتكفل كل واحدة يف جمال اختصاصها يف إعداد مشاريع اآلراء والتوصيات حول املسائل املوجهة 
  امج عملها ؛مجلس أو املدرجة يف برنلل

  ويتشكل من الرئيس ونائب الرئيس وست، يضطلع مبهام تنظيم وتوجيه أنشطة وأعمال الساملكتب -
  . أعضاء)06(

  
  جلان وأعمال الس. 1. 3
  

  : بغرض تدعيم هياكل الس مت تشكيل مثانية جلان تقنية
  ؛              طنيةجلنة احملاسبة العمومية والو -    ؛ جلنة املبادئ واملعايري احملاسبية -
  جلنة الطاقة واملناجم ؛ -      ؛ جلنة اإلعالم اآليل واحملاسبة -
    ؛ جلنة اهليئات املالية -  ؛ األخرى احة واخلدماتجلنة الشغل، السي -
  .جلنة البناء واألشغال العمومية -     ؛ جلنة الفالحة، الصيد والري -
  

 استنادا للمعايري والتطبيقات احملاسبية ،وطين يف إطار حتديث املخطط احملاسيب ال، اللجاناتهدف ه
نشري إىل أن جممل األعمال اليت و .ف املعايري اجلديدة لقطاعات النشاطات االقتصادية املختلفةيتكيإىل الدولية، 

 نتيجة الختالف املسائل اليت أعدت ألجلها ، متيزت بتنوعها)Avis (قام بإجنازها الس اختذت شكل أراء
  :  رأي تناولت)16(، ستة عشر 2003ادرها وعلى العموم بلغت آراء الس بتاريخ ماي واختالف مص

  ؛  متعلقة جبرد املخزونات)Dérogation (طلب إعفاءات -
  ؛ )Leasing( اخلاصة املعاجلة احملاسبية لبعض العمليات -
  :منها  ،يف املخطط احملاسيب الوطين لبعض األنشطةيتك -

    
 IOB (  عمليات البورصةءاوسطلطط احملاسيب ملخبا املتعلق ،1998مرب نوف23بتاريخ  98-03الرأي  -

– Intermédiaire des Opération de Bourse( ؛  
لشركات  املتعلق بتكييف املخطط احملاسيب الوطين ألنشطة ا،1999 جوان 21بتاريخ  99-04الرأي  -

   ؛)Société de groupe (الشركات امعةو، )Holding (القابضة
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 Consolidation ( املتعلق بكيفية توطيد حسابات امعات،1999 جوان 21بتاريخ  99- 05الرأي  -

des comptes des groupes( ؛  
 املخطط احملاسيب الوطين ألنشطة هيئات فكييتب املتعلق ،2001 ماي 13بتاريخ  01-16الرأي  -

 OPCVM – Organisme de placement collectif en valeurs (التوظيف اجلماعي يف القيم املنقولة

mobilières(.  
  
  تقييم أعمال الس. 2. 3
  

  :  حناول فيما يلي تقييم أعمال الس من خالل ثالثة زوايا رئيسية
  ؛ حتديث املخطط احملاسيب الوطين -
  ؛ أهداف وبرامج اللجان التقنية -
  .اآلراء الصادرة عن الس -
  
  :  تابعني عة خرباء فرنسيني أوكلت املهمة مو: بالنسبة لتحديث املخطط احملاسيب الوطين -أوالً

   ؛)CNC ( للمجلس الوطين للمحاسبة-
   ؛)CSOEC (نظمة الفرنسية للخرباء احملاسبنيجملس امل -
  .)CNCC (اهليئة الوطنية حملافظي احلسابات -
  

 ة أعمالمتابعمبهمة التنسيق وتضطلع ، )Comité de pilotage(شكل الس هلذا الغرض جلنة قيادة 
  :أعمال هذه اللجنة على أربعة مراحل مت توزيع فريق اخلرباء، 

  ؛ )PCN( املخطط احملاسيب الوطين تشخيص حالة تطبيق:  املرحلة األوىل -
  ؛ إعداد مشروع نظام حماسيب جديد:  املرحلة الثانية -
  ؛  احملاسبية الدولية للمخطط احملاسيب اجلديد واملعايري)Formation (التكوين:  املرحلة الثالثة -
  .يم وعمل الس الوطين للمحاسبةاملساعدة على حتسني تنظ:  املرحلة الرابعة -
  
  
  
  

   :شتمل علىا ومشروع برنامج تكوين ، متخض عن أشغال اللجنة تقرير،ببلوغ املرحلة الثالثة
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   ؛)Normalisation comptable (التوحيد احملاسيب موضوع يوم دراسي حول تنظيم -
وكانت  ، جتمعات جهوية دف لشرح حمتوى برنامج النظام احملاسيب اجلديد)04( أربعة يمتنظ -

  .موجهة أساسا للمهنيني واملمارسني
  

 املخطط احملاسيب الوطين  املتمثل يف تشخيص حالة تطبيق،بالنسبة للتقرير املتعلق باملرحلة األوىلأما 
  : فلقد تضمن أساسا

  ؛ وطيننقائص املخطط احملاسيب ال -
  ؛ املعايري واملمارسة احملاسبية الدولينيباالختالف مقارنة أوجه  -
  ؛ جمموعة من التوصيات -
  :ارات لإلصالح، متثلت يف  ثالثة خي-
  

اإلصالح يف بعض عملية  وحصر ، بشكله احلايلاملخطط احملاسيب الوطين  اإلبقاء على: اخليار األول -
   االقتصادي والقانوين يف اجلزائر ؛اليت عرفها احمليط ملسايرة التغريات ،التعديالت التقنية

ه ضمان توافقعلى والعمل  ، اإلبقاء على املخطط احملاسيب الوطين ببنيته وهيكله: اخليار الثاين -
)Compatibilité(؛  مع احللول التقنية اليت أدخلتها املعايري احملاسبية الدولية  

دا شكل حديث استناب ،املخطط احملاسيب الوطين ة من يتمثل يف إجناز نسخة جديد: اخليار الثالث -
  .)IASC (املعايري احملاسبية الدولية هيئة أرستهاالقواعد واحللول اليت للتطبيقات، املفاهيم، 

  
 وتبنت بالتايل إستراتيجية ،اخليار الثالثباجلمعية العامة  قبلت، وبعد دراسته من قبل هيئات الس

  .املعايري احملاسبية الدولية مع وافق ت م جديد بنظام حماسيباملخطط احملاسيب الوطين  تقضي بإحالل حماسيبتوحيد
  

 بناء على  أعد لنظام حماسيب جديدا فلقد تضمن مشروع،أما بالنسبة للتقرير املتعلق باملرحلة الثانية
  : اختيار الس السابق وتضمن هذا املشروع

  ؛ تعريف باإلطار التصوريال -
  ؛ قواعد تقييم األصول، اخلصوم، األعباء واإليراداتبتعريف ال -
  ؛ )Nomenclature des comptes (مدونة احلسابات -
  ؛  احلسابات قواعد عمل -
  .مصطلحات تفسريية، و ولواحقها اجلديدةمناذج القوائم املالية -
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اللذين ، زائري اجل الس الوطين للمحاسبة من خرباءم مت تشكيل فوج عمل يض،وبغرض تقييم التقرير
تعلق باإلطار احملاسيب املقترح الذي يعترب نسخة فيما  خاصة ، إىل فريقنيتباينت آرائهم حول جمموعة من النقاط

  :حيث . اموعة صفر+  جمموعات )09( تسع  الذي يضم)PCR (عن اإلطار الفرنسي
  

باملدونة االحتفاظ فإنه من املفضل  ،ار دويل حيدد مدونة احلساباتيأنه يف ظل غياب مع ولالفريق األعترب ا -
 لتجنب أي تأثري ، فقط بعض التعديالت الضروريةإليهايضاف و ،املخطط احملاسيب الوطين اليت يتضمنها

 ؛ سليب على املمارسة احملاسبية احلالية والتعليم احملاسيب
  
 واليت تعكس ،رباء الفرنسيني املدونة املقترحة من قبل اخل)Validation (فلقد طلب تأكيدالفريق الثاين، أما  -

 يف العديد من الدول ا واسعا تبنيرب من املدونة الفرنسية اليت تلقى وتقت،بشكل جيد اخليار الثالث
  .ربيةااألوروبية واإلفريقية واملغ

  
 ليتم التكفل ا بناءا على ،الس الوطين للمحاسبة للخرباء الفرنسيني أعضاء مت حتويل مالحظات

اليت أكدت موافقتها على إمجايل نتائج التقييم حول و ،2002 ماي 27ية العامة املنعقدة بتاريخ توصيات اجلمع
، على أن يتم إثراءه مشروع النظام احملاسيب اجلديد باستثناء ما تعلق باإلطار احملاسيب اجلديد الذي تقرر تبنيه

  بإجابات عنقاومرف لنظام حماسيب  ثانعة اخلرباء الفرنسيني مبشروع تقدمت جممو، وعلى هذا األساس.وتقويته
  .األسئلة اليت تشكلت مبناسبة املشروع األول

  
 بإعداد مقارنة بني املشروعني للتأكد ،ذه املناسبة فوج العمل الذي قام بتقييم املشروع األولكلف 

صلة يتم تبليغها من مدى أخذ اخلرباء الفرنسيني فعليا مبالحظات الس الوطين للمحاسبة، ومن مث إعداد حو
للخرباء الفرنسيني من أجل أخذها بعني االعتبار، ليتسىن هلم تقدمي النسخة النهائية ملشروع النظام احملاسيب 

  .ن املخطط احملاسيب الفرنسي إال نسخة م- رمبا -  اجلديد للمؤسسات الذي لن يكون
  
أهداف وبرامج اللجان التقنية  إن : بالنسبة ألهداف وبرامج اللجان التقنية وأراء الس -ثانيا
 الس  الذي طبع أعمالأقل ما يقال عنها أا متباينة متاما مع التوجه اجلديد، اليت مت اإلعالن عنهاوأراء الس 

 مع ، واليت أثبتت حتيز مطلق لنموذج التوحيد الفرنسي، املتعلقة بإصالح النظام احملاسيبالوطين للمحاسبة
 إلرساء النظام احملاسيب اجلديد للمؤسسات الذي عكس وفاءا 1996 نسية اليت قادت سنةاستحضار التجربة التو

  . الدوليةاحملاسبية  على املعايريانفتاح لنموذج الفرنسي مع ل
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 خاصة تلك اليت انبثق عنها تكييف ، نستطيع إدراج نتائج أعمال خمتلف جلان الس،شكل عامب
ضمن األعمال املستوحاة من النموذج الفرنسي واليت  قتصادي املختلفةاعات النشاط االطاملخطط احملاسيب لق

  .)PCN (املخطط احملاسيب الوطين ميزا الوحيدة أا تستعمل حسابات ،كانت يف أغلبها أعمال استنساخ
  

 اليت أعدها الس الوطين للمحاسبة بتاريخ نوفمرب )PCN (املخطط احملاسيب الوطين حىت خالصة تقييم
  احملاسبية املعايريوء واليت حاول من خالهلا تصور إعادة هيكلة وبناء املخطط احملاسيب الوطين على ض،1999
 اجلانب املتعلق باخليارات اليت جيب تبنيها يف شمل إالمل ت ،التحوالت االقتصادية اليت تعرفها اجلزائرو ،الدولية

   :من خاللاسيب  احملهندسة املخططوبالتايل ركزت على  ،هذا املخطط اجلديد
   حتديد اموعات ؛-
   حتديد احلسابات ؛-
   حتديد القوائم املالية ؛-
  .ملبادئ احملاسبية اليت حتكم الدورة احملاسبية ا-
  

أي  ،أال وهو اجلانب التنظيمي، اجلانب األساسي يف عملية التوحيد ل التقييم أمه،ويف هذا السياق
من خالل  احملاسبية الذي يبدأ عمله قبل إعداد املعايريهذا املسار  .سبيةاملسار الذي تتولد عنه املعايري احملا

 مث اختيار أفضل ما يتوافق مع ،عمليات البحث عن حلول للمشاكل احملاسبية الناجتة عن التحوالت االقتصادية
ومن مث البحث عن   التوحيد املتبناة،إستراتيجيةاحتياجات األطراف املهتمة باملعايري احملاسبية بشكل منسجم مع 

ألمر الذي يتطلب ا .على تعديلها، أو تغيريها كلما استدعت الضرورة بعد ذلك العملو .أجنح السبل لتطبيقها
  : أن تتوفر لدى هيئة التوحيد

  
   ؛ واضحة املرجعية، توحيد بارزة املعاملإستراتيجية -
  مرجعي يضبط عملية إعداد املعايري ؛االستناد إىل إطار  -
  باحلجم والكيف الذي يساعد على اإلجابة عن،ختلف الفئات املعنية بتطبيق املعايري احملاسبيةمتثيل عادل مل -

  حتياجات الفعلية هلذه الفئات ؛اال
  جيب أن تكون هلذه اهليئة سلطة التنظيم،مبهمة التوحيد ألعضاء الس باإلضافة للتكليف الرمسي -

)Pouvoir de réglementation(،لس،  أكرب ألعمال ةن شأنه أن يعطي مصداقي وهو األمر الذي ما
 هذا اإلمجاع الذي يعترب ضروريا لنجاح ،ويقود بالتايل لتحقيق اإلمجاع بني خمتلف الفئات املمثلة يف اهليئة

 .مسار التوحيد
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  )CNC (التمثيل لدى الس الوطين للمحاسبة. 4

  
 تلك ا سو، املتدخلة يف مسار التوحيدتفئا طبيعة ال،من بني أهم العوامل اليت حتكم عملية التوحيد

 وأ ، وهلا سلطة القرار بشأن اعتماد هذه املعايري من عدمه احملاسبية،اليت تتدخل بشكل مباشر يف إعداد املعايري
تلك اليت تتدخل بشكل غري مباشر حىت وإن مل يكن هلا سلطة القرار، لذلك فإن اإلشكال األساسي الذي 

 : تم تدخل املشاركني يف مسار التوحيد وبأي صفة يتدخلون؟ هليطرح هو يف أي إطار ي
  
  ؟ م وجتربتهماباعتبارهم خرباء يسامهون خبربم وكفاء -
  ؟ موعات ومدافعني عن مصاحلأم باعتبارهم ممثلني  -
 

  :ى أن الس يتشكل من ممثلني عنعل  318-92 من املرسوم 6ملادة تنص ا
  ؛الوزير املكلف باملالية  -
  ف بالتعليم العايل والبحث العلمي ؛الوزير املكل -
   الوزير املكلف بالتكوين املهين ؛-
   ؛الوزير املكلف بالتجارة -
  ؛) وزارة غري موجودة يف الواقع (الوزير املكلف باإلحصائيات -
   اإلصالح اإلداري والوظيف العمومي ؛الوزير املكلف ب -
   العامة للمالية ؛املفتشية -
   ؛فة الوطنية للزراعةالغر -
   ؛الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة -
   ؛بنك اجلزائر -
   ؛جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها -
   ؛اجلمعية املهنية للبنوك واملؤسسات املالية -
  .مجعية شركات التأمني -
  
  :ضافة إىلاإلب

   ؛عن الشركات القابضة العمومية) 02(ممثلني  -
  يف جمال احملاسبة واملالية ؛خمتصني مساعد ا على األقل رتبة أستاذ مهل) 02( أستاذين جامعيني -
  .ممثلني للمهنة احملاسبية إضافة لرئيس املصف الوطين) 06(ست  -
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هذه الفئة ال متثل  ولكن يف الواقع ،بالنظر لتشكيلة الس نالحظ من الوهلة األوىل هيمنة فئة املهنيني
ألستاذين اجلامعني اللذين ينتميان يف العادة إىل فئة املهنيني على اعتبار اكتسام إضافة ا ،)7/24 (إال نسبة

عدم وجود ل - هنة احملاسبة مل نيارسممأستاذين األحيان  فهما يف غالب ،االعتماد وعضويتهم يف املصف الوطين
اقي الفئات فإا موزعة على أما بالنسبة لب .- مانع قانوين يف اجلزائر حيول دون ممارسة األساتذة للمهن احلرة

لها يف مسار التوحيد احملاسيب ثي األمر الذي يقودنا لطرح التساؤل املتعلق جبدوى مت،قطاعات حكومية خمتلفة
يف املتدخلني دون اغفال أعضاء االمانة العامة وطاقمها االداري  ،)17/24( بإعتبارها احلائزة على أغلبية التمثيل

  .زيع املصاحل داخل االمانة العامةتحديد الطاقم االداري وتوهذا املسار بشكل مباشر ل
  
  

  توزيع أعضاء الس بني خمتلف الوظائف وحسب الفئات املهنية –) IV.03(اجلدول رقم 

  
  موظف

  )متثيل إداري(
  حكومية هيئات

مجعيات مهنية 
  ومؤسسات عمومية

  اموع  احلرة املهن

  1  -  -  -  1  الرئيس

  1  1  -  -  -  نائب الرئيس

  23  06  4  4  09  االعضاء

  25  07  4  4  10  اموع

 %100  7/24  4/24  4/24  10/24  24../النسبة  

 CNCتعلق بانشاء امل  318-96 من املرسوم 6إعداد الباحث استنادا للمادة رقم : املصدر

  
  

اب على حس  اللذين يغلب عليهم طابع التمثيل،يتضح من خالل تركيبة الس هيمنة ممثلي االدارة
 اليت تقتضي عالقة ارتباط بني املتدخلني يف مسار التوحيد واملعايري احملاسبية اليت يفرزها  احلقيقيةاملسامهة الفعلية
 وأكرب غائب عن هذا املسار ممثلي املؤسسات االقتصادية اليت تعترب املوضوع الرئيسي للمعايري .هذا املسار

لي املؤسسات االقتصادية من القطاع اخلاص اليت أصبح عددها يف  خاصة ممثحملاسبية واملعين األول بتطبيقها،ا
تزايد مستمر وأصبحت تستحوذ على ثقافة مرموقة ضمن النسيج الصناعي اجلزائري ملا حتققه من كفاءة 

  . على اخلارج يف إطار الشراكة كبريومردودية عاليتني وانفتاح
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ثيل داخل الس بنسب متفاوتة بني خمتلف الفئات بالرغم من أن االدارة حاولت من خالل توزيع التم
 وبالرغم من أن الظاهر يوحي بأن املهنة احملاسبية حازت على غالبية ،اليت يفترض أن هلا عالقة مبجال احملاسبة

ضعف  نتيجة لختالالت هيكليةاالذي ظل يعاين من  "– استنادا لواقع احملاسبة يف اجلزائر ه إال أن،نسب التمثيل
بعض األحيان إنعدام االهتمام مبوضوع التوحيد احملاسيب مبفهومه الواسع وبالتبعية ضعف وتدين مستوى ويف 

 واملهنة احملاسبية اليت توصف - "املمارسة احلسابيةهلما األثر البالغ على التعليم والتكوين احملاسبيني اللذين كان 
) Ordre(املنظمة ا من وجهة نظرنا عدم استقرار بالقصور وعدم الرشد لعدة اعتبارات، أمههمن قبل االدارة 

 املربر )وزارة املالية (أعطى االدارة امم ،نتيجة حلدة الصراعات القائمة بني خمتلف أعضائها على قيادة جملس
  . للتدخل يف كثري من األحيان
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   الفصلخالصة واستنتاجات
  

 اليت مشلت خمتلف األوجه اليت ،ة يف ميدان التوحيد احملاسيبلتجربة اجلزائريادراسة نتائج استنادا ل
 الذي طبعته ،يتكون منها املشهد احملاسيب الذي تشكل وظهر مع بداية تطبيق املخطط احملاسيب الوطين

التوجهات االقتصادية اليت تبنهتا اجلزائر بعد االستقالل وحكمته طبيعة االحتياجات من املعلومات اليت تطلبتها 
املخطط حتفاظ إ مع  ؛ مبكانة هامةالتخطيط االقتصادي واجلباية العاديةحضي فيها كل من  اليت  الفترةتلك

بوظيفة إعداد املعايري ) االدارة( اليت تضطلع من خالهلا الدولة ،مبنهجية التوحيد الفرنسية )PCN ( احملاسيب الوطين
  :  لنا أننيائها، تبغتعديلها أو إلفرضها ومتابعة االلتزام ا، هلا سلطة تكون احملاسبية و

  
 غري مالئمة للظروف ،)PCN( املمارسة احملاسبية استنادا لقواعد املخطط احملاسيب الوطيناصبحت 

  : السياسية واالجتماعية يف اجلزائر وما ترتب عنها من حتوالت مست خمتلف أوجه احلياة االقتصادية، ،اجلديدة
  ؛ إستقاللية املؤسسات العمومية -
  ؛ )املؤسسات االقتصادية اخلاصة( بروز القطاع اخلاص -
  ؛ )بورصة اجلزائر(إنشاء سوق مايل  -
  .ارةالتحضري لإلنضمام للمنظمة العاملية للتج، والشراكة مع االحتاد األورويبلعقد إبرام اجلزائر  -

  
 الذي رغم أمهيته -  ادة متثلت يف استحداث الس الوطين للمحاسبةكما تبني أن حماولة االصالح اجل

استندت هذه املهمة لتجمع حبيث ،  لنموذج التوحيد الفرنسي)Alignement (إال أنه ال يعدوا أن يكون إال حتيزا
بناًءا على خيار  احملاسبية الدولية، ملعايريمرتكز على ا حماسيب جديد عداد مشروع لنظامإقاموا بخرباء فرنسيني 

  .وصيات اليت متخضت عن عمليات التقييمالس الوطين للمحاسبة وبعض الت
  
ساسي للنظام احملاسيب اجلديد  الذي يعترب املرجع األ، وصالبة منوذج التوحيد الفرنسيةالرغم من قوب
تعرف  ت معايره إال أن عدم تطابقه مع النموذج الدويل للتوحيد احملاسيب الذي بدأ االقتصادية، للمؤسسات

أصبحت إلزامية يف األسواق املالية الدولية، قد ينعكس سلبا على استراتيجية و، ا كبريا وانتشارا واسعاتطبيق
لى ع ،)IASB - IFAC ( يف اهليئات الدولية للمحاسبةا حضوراخاصة وأن اجلزائر ليس هلا دورالتوحيد اجلديدة، 

بني هذا الس (تنسيق العكس من فرنسا اليت هلا ممثل لدى الس الدويل للمعايري احملاسبية مهمته األساسية ال
  . الدولية احملاسبية  يف إطار االحتاد األورويب املعايرياتبنيها رمسيل إضافة ،)والس الوطين للمحاسبة
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 ءولنموذج الفرنسي يف ظل غياب استراتيجية إصالح جزائرية حمكمة على ضلالتحيز قد يؤدي كما 
على املمارسة احملاسبية يف اجلزائر وعلى املؤسسات ثار وخيمة ومضاعفة آ إىل ،الرؤى واألعمال الدولية

تكمن يف التكفل  احملاسيب لتوحيد الرئيسية لشكاليةاإل، ألن املهنة احملاسبيةاالقتصادية والتكوين احملاسيب و
  : باالحتياجات الفعلية لطاليب املعايري احملاسبية بشكل دائم ومستمر، األمر الذي يتطلب

  
 ألطراف املعنية باملعايري احملاسبية؛لالس الوطين للمحاسبة هلا متثيل فعلي تشكيلة صلبة من أعضاء  -
وجود استراتيجية اتصال قوية بني خمتلف أطراف مسار التوحيد احملاسيب للعمل على حتقيق  -

 ؛ االمجاع الضروري لنجاح عملية التوحيد
 ؛ من االضطالع مبهمة التنظيم مبا ميكنها  احملاسيباللية كبرية وسلطة مطلقة هليئة التوحيدقاست -
حضور دويل فاعل هليئة التوحيد الوطنية لدى الس الدويل للمعايري احملاسبية أو على األقل  -

 ميكن اجلزائر من االستفادة من التجربة الدولية وتلقي املساعدات ،ضمان إتصال وتنسيق دويل
 .احملاسيب التوحيد التقنية يف جمال
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 عرف االقتصاد ،االجتماعية اليت عاشتها اجلزائر بعد االستقاللوالسياسية  ونتيجة للظروف االقتصادية

 على سياسات ،الهلاظوأولوياا بوتباين ت يف ظل تنوع سياسات التنمية ق أل،اجلزائري حتوالت عميقة
أيديولوجية تراوح مردها بني ما ورثته اجلزائر غداة واعتبارات سياسية، ثقافية ب ارتبطت أهدافها اإلصالح اليت

لنهوض ا هادف مناهل واليت كان .االستقالل وبني طبيعة التوجهات االشتراكية اليت تبنتها اجلزائر بعد االستقالل
قتصادية مكانة مهمة يف حتقيق هذه  الوطين لتجاوز خملفات االستعمار، وأصبح للمؤسسات االدباالقتصا

الطبيعي املتمثل يف خلق املؤسسة ا والذي تعارض مع دور أنيط األهداف من خالل الدور االجتماعي الذي 
  .ة وحتقيق الربحوالثر

  
األثر  املركزي، لقد كان يف ظل هذا السياق االقتصادي واالجتماعي والسياسي الذي متيز بالتخطيط

حالل املخطط احملاسيب اجلزائري حمل إالقيام بإصالح على النظام احملاسيب اجلزائري من خالل البالغ يف الدفع ب
ة على اإلجابة على احتياجات الدولة من رتبىن إستراتيجية توحيد حماسيب قادوبالتايل   ؛املخطط احملاسيب العام

كان  لذلك .إلضافة للتحصيل اجلبائي، بااملعلومات اليت تساعدها يف حتقيق أهداف التسيري على املستوى الكلي
ملا كان له من انعكاسات قوية وكبرية على املمارسة " La sphère comptable"احملاسيب قل أثر على احلهلذا التوجه 

وعليه سوف .  وخمتلف اهليئات ذات العالقة مبوضوع التوحيد احملاسيبنياحملاسبية، التعليم والتكوين احملاسبي
على  وكذلك ،املشاهدة واستقراء الواقععلى )  احملاسبة من زاوية(يات الواقع يف اجلزائر لتقييم خصوصنعتمد 

  .احلصول عليهااليت تسىن لنا  واملعلومات بياناتالما هو متاح من من خالل املالحظة 
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 تقييم خصوصيات الواقع يف اجلزائر: املبحث األول 
  

  أدوات ووسائل الدراسة امليدا�ية. 1
  

انطالقا من طبيعة البحث الذي يستهدف دراسة النظام احملاسيب اجلزائري يف سياق التحوالت الوطنية 
الذي عرف بدوره تغريات عايري احملاسبة،  اليت كان هلا تأثري كبري على مسار التوحيد وإصدار امل،والدولية

 إحداث الس املتضمنة، ةية احملاسبلمهنل ةظماملنهيكلية تضمنتها جمموعة من النصوص التشريعية  والقوانني 
طابع وزاري ومهين مشترك كلف مبهمة التنسيق والتلخيص يف ذو الوطين للمحاسبة باعتباره جهازا استشاريا 

نا عتمد، اواستنادا ملتطلبات البحث يف امليدان. ة والتطبيقات املرتبطة ايجمال البحث وضبط املقاييس احملاسب
  :من خالل ف على خمتلف اجلوانب الكفيلة بإبراز أهم مالمح مسار التوحيد، لوقولمن األدوات مجلة 

   الشخصية ؛املقابالت -
   ؛املالحظة املباشرة -
  .الوثائق والبيانات -
    

  : يدان متعمدين علىامليف  الدراسةستغالل هذه األدوات يف سياق نستطيع من خالله توجيه  احاولنا
  ريس املقاييس املرتبطة باحملاسبة ؛يل يف تدالتجربة اليت قضيناها يف التعليم العا -
 حول موضوع إصالح النظام احملاسيب ؛مشروع حبث معتمد لدى وزارة التعليم العايل ئاسة ر -
 .م م/م ح/ يف املصف الوطين خ مةعضويالاحملاسبة ون امتها -
  

 من ،الحظة ووسائل املاتوتكامل بني األدمل على إجياد عللوهي العوامل اليت ساعدتنا يف الواقع 
دفعنا إىل اعتماد االستبيان الذي األمر الذي  .حيانا أو حدودها أحيانا أخرىأخالل تدارك أوجه قصورها 

  .اليت ميزت أدوات العمل امليداينحاولنا من خالله تدارك أوجه القصور أو احلدود 
  

  ع الوثائق والبياناتمج. 1. 1
  

هذه املرحلة ، ضمت  قبل انطالق البحث واستمرت معهباعتبارها اخلطوة األوىل والرئيسية اليت بدأت
واقع احملاسبة بكل األعمال واجلهود املبذولة دف الوصول ملصادر املعلومات والوثائق اليت م بالدرجة األوىل 

  :  الوثائق وتنوعت لتشملهذه  ولقد تعددت . بشىت جوانبه الرمسية وغري الرمسية،يف اجلزائر
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  الواردة يف القانون التجاري ؛ونية القواعد القان -
   الرمسية ؛دائرالنصوص والتشريعات الواردة يف اجل -
   ؛CNC  الس الوطين للمحاسبةصدرهاي اليت )Bulletins (النشرات -
  ؛) الشركة الوطنية للمحاسبة (SNCاالت املتخصصة الصادرة عن -
  رة عن اهليئات واملنظمات املهنية ؛التقارير الصاد -
  .أجريت يف اجلزائر وخارجهاأحباث علمية  -

    
  :الوثائق بتعدد هذه األخرية لتشمل كما تعددت مصادر هذه 

الت ودراسات وأحباث مصادر الباحث الشخصية املتمثلة يف جمموع املراجع من كتب وجم -
  ؛  لدى الباحث نتيجة االهتمامات العلمية واملهنية مبوضوع احملاسبةمعتجتأكادميية 

 االهتمام يف البحث ممثلة يف الس الوطين للمحاسبة، اهليئات حمل ادرة عنالصر الرمسية، املصاد -
  ؛ بورصة اجلزائرو) COSOB ( ، جلنة)Ordre(جملس املنظمة 

باحث للحصول على املعلومات، صادر غري الرمسية، واليت متثلت يف كل القنوات اليت اعتمدها الامل -
ون مناصبا يف هذه اهليئات إضافة الزمالء الذين يشغلاالتصال باألعضاء يف اهليئات الرمسية أو مثل 

  ).WWW ( للمعلوماتعامليةللمعلومات املتاحة على الشبكة ال
  

 قمنا بتصور منهجية العمل امليداين اليت ،انطالقا من حجم وطبيعة الوثائق والبيانات اليت جتمعت لدينا
بناًءا على  ، يف اجلزائر يف سياقه التارخيي واحلايلنستطيع من خالهلا تناول أهم حمددات مسار التوحيد احملاسيب

 عن هيئات  وتولد، تلك اليت نتج عنها تغريات وحتوالت يف احمليط االقتصادي،تسلسل وتتابع األحداث خاصة
  : مثلومنظمات جديدة 

  الس الوطين للمحاسبة ؛ -
   ؛ املعتمدين املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني، حمافظي احلسابات واحملاسبني-
  .بورصة اجلزائر جلنة مراقبة عمليات البورصة، و-
  
  التدخل امليداين. 2. 1
  

 من املالحظة ،متكنا من خالل الزيارات امليدانية اليت قادتنا ملختلف اهليئات واملنظمات واملؤسسات
  .يئة أو املنظمة ذاا واختلفت طبيعة الزيارات امليدانية من هيئة ألخرى تبًعا لطبيعة اهل،املباشرة للواقع
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  )CNC( الس الوطين للمحاسبة لدى. 1. 2. 1
 باعتبارها اهليئة املكلفة ،حظيت هذه اهليئة بالنصيب الوافر من االهتمام وعدد الزيارات نظرا ألمهيتها

ات يف كما مشلت الزيار). PCN الوطين  احملاسيب املخططإصالح(بالتوحيد احملاسيب وإعداد املعايري احملاسبة 
صوب س مديرها الس نيابة عن وزير املالية، ولقد توجه اهتمامنا أنفس الوقت املديرية العامة للمحاسبة لتر

 اليت ال تتضمنها الوثائق الرمسية وأمهها مسألة ، حول أهم القضايا املرتبطة مبسار التوحيد احملاسيبان اهليئتاتانه
سنة   كمساعدة للجزائرتعلق باهلبة اليت قدمها البنك الدويل خاصة ما ،إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات

 . باالستعانة خبرباء من الس الوطين للمحاسبة الفرنسي،للشروع يف حتديث املخطط احملاسيب الوطين 2001
  :باإلضافة إىل جمموعة من النقاط األخرى مثل

   ؛ عمل اللجان ومدى انضباط أعضاءها-
  ؛بعض اآلراء اليت يصدرها الس  مدى اإلمجاع احلاصل حول -
  .وكذلك القاعدة اليت يستند إليها الس يف تصور احللول واألعمال اليت تندرج يف إطار التوحيد -

  
 منها ما يعود ألسباب ،مجلة من املشاكل والقيود والعراقيلقيامنا بالزيارات امليدانية، كما صادفتنا أثناء 
  :  على سبيل املثال نذكرها منها،ريوقراطيةسباب بموضوعية ومنها ما يعود أل

 . من األمني العام إىل باقي املوظفنيابتداء ،الذي طبع سلوك العاملني ذه اهليئة هاجس التكتم والسرية -
  ا خاصة املتعلقة بإصدار املعايري ؛بعض القضايل نااألمر الذي حال دون إدراك

نظًرا الرتباط اهتمامام وتوجهها حنو اجلوانب  من قبل املوظفني عدم تلقي إجابات واضحة وحمددة -
  ؛  يف عمل السةاإلداري

 )على األقل أثناء معظم الزيارات اليت قمنا ا (للمسؤولنيوالدائم االنشغال املفرط والغياب املستمر  -
  ؛ ذلكبباعتبارهم املؤهلني لإلجابة على األسئلة احملورية واملخولني 

- إذا تعلق األمر مبمثلي الوزارات واهليئات(لس نظرا لتفرغهم ملهامهم الرمسية االنقطاع الدائم ألعضاء ا (
 ؛) إذا تعلق األمر باملهنيني(حلهم وملصا

  .الس للمبىن اجلديد لوزارة املاليةانتقال هياكل مع  حبجة االنشغال نتيجة تزامنها الدراسة امليدانيةتعثر  -
  

   احملاسبني، حمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين املنظمة الوطنية للخرباء لدى.2. 2. 1
 حمافظي ،الوطنية للخرباء احملاسبني) املصف(تزامن إعدادنا هلذا البحث مع فترة عصيبة متر ا املنظمة 

زادت و . متيزت بعدم االستقرار الناتج عن الصراعات القوية بني أصحاب املهنة،احلسابات واحملاسبني املعتمدين
عداد اإل لذلك فإن القيام بزيارات ميدانية يف إطار .) املديرية العامة للمحاسبة-اإلدارة(مع تدخل الدولة تعقيًدا 

   .طروحة دكتوراه يف هذه الظروف كان غري وارد إطالقًاأل
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 كمحافظ 2000 واعتمادنا منذ سنة ،ةنظم من زيارات مت يف إطار عضويتنا يف هذه امل بهما قمنا
 متكنا من القيام مبالحظة ميدانية  فقط ذه الصفة.2003بتداء من سنة اجلنة التكوين يف يتنا  وعضو،حسابات

  : كذلك من بعض القيود واملشاكل اليت متثلت يف  مل ختلإال أن هذه الزيارات. اسعة عن املهنة احملاسبةو
  

بقى حكًرا لبعض  وإن وجدت ت،نتظم للمعلومات والبيانات والوثائق الرمسيةمكلي ألي شكل شبه غياب  -
  ؛ املنظمة األعضاء حول قيادة جمموعة من املهنيني  خاصة يف ظل الصراعات القائمة بني ،األطراف

 وعدد اإلعتمادات ،انعدام اإلحصاءات الرمسية املتعلقة أساًسا بإمجايل املهنيني املعتمدين لدى املنظمةشبه  -
  ؛) م م/ حم / خ م(ن الفئات املهنية حسب كل فئة ماملمنوحة 

، والفدرالية الدولية )IASC (غياب املنظمة عن متثيل املهنة احملاسبية لدى اهليئة الدولية للمعايري احملاسبية -
تأيت أساًسا متويل املنظمة امل( وهي القضية اليت تطرح من خالهلا بشدة مسألة التمويل ،)IFAC ( للمحاسبني

الذي يصبح  .ا تطوعي تعترب بالنسبة للمهنيني عمال ومسألة التسيري وعضوية الس اليت،)من االشتراكات
وبالتايل فإن مسألة التفرغ كان هلا تأثري على أعمال . ه مع مصاحل املهنيني وأعماهلمضغري فاعل نظًرا لتعار
  .الس ومصداقيته

  
  لدى هيئات ومؤسسات أخرى. 3. 2. 1
   البورصة ؛ عملياتجلنة مراقبة -
  بورصة اجلزائر ؛ -
  سة الوطنية للمحاسبة ؛املؤس -
  املفتشية العامة للمالية ؛ -
  .بعض املؤسسات االقتصادية -
  

 حماولة فهم عالقتها حنوا من خالهلا أساًسا ناهتمامتوجه  ،اختذت هذه الزيارات امليدانية طابًعا عادًيا
 تكوين ية بغ،و العاملني فيهاالحتكاك املباشر باملوظفني أإضافة ل .باحملاسبة ومبسار التوحيد احملاسيب يف اجلزائر

مسريي  ببعض  مستغلني يف ذلك العالقات اليت كانت تربطنا. عن الواقع احملاسيب ممكنةوتشكيل أكرب صورة
 التدخل امليداين وما يتيحه من إمكانية املالحظة بشكل وبالرغم من أمهية .مسؤويل وموظفي هذه اهليئاتو

جهناها أملت ضرورة اعتماد أداة إضافية تتمثل يف املقابلة العراقيل اليت ومجلة احلدود والعوائق واأن  إال ،مباشر
 حسب االحتياجات  احلوار  مع األطراف الفاعلة يف مسار التوحيد احملاسيب وحماولة توجيه)Entretiens (أو احلوار

  . من خالل مجع البيانات أو التدخل امليداين، وافيةاتإجاب هلا دجنالفعلية اليت مل 
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   الشخصيةاملقابالت. 3 .1
  

 اليت تتطلبها ،نظًرا لألمهية البالغة اليت تكتسيها املقابلة كمصدر من املصادر الرئيسية للمعلومات
 الذي يكتسي صبغة سياسية أضفتها هيمنة ، خاصة فيما يتعلق مبسار التوحيد احملاسيب يف اجلزائر.الدراسة امليدانية

قمنا بإجراء جمموعة من  . بالرغم من تعدد املتدخلني يف هذا املسار وتنوعهم؛ اإلدارة على وظيفة إصدار املعايري
 احملاسيب مسار التوحيدالذي يكتنف  األسئلة اليت متثل أوجه الغموض ار احلوار فيها أساسا حولد املقابالت
. ل قضايا متعددة األطراف اليت قمنا مبحاورا حو خمتلفاستقراء وجهات نظروحاولنا من خالهلا  .لنابالنسبة 
  :  ثالث فئات رئيسيةحولهذه املقابالت تركزت 

  أعضاء الس الوطين للمحاسبة ؛ -
  نظمة الوطنية للخرباء احملاسبني ؛أعضاء امل -
  .ة واحملاسبة لدى مؤسسات اقتصاديةإطارات يف املالي -
  

وين صورة ،  وبالتايل تكحلصول على أكرب قدر من املعلومات الكفيلة بإزالة أي غموضألجل ا
  :اختذت هذه املقابالت شكلني اثنني. صحيحة

   املقابلة الرمسية ؛-
  . املقابلة غري الرمسية-
  

   املقابلة الرمسية. 1. 3. 1
جمموعة احلوارات اليت قمنا ا مع خمتلف الفئات بناًءا على طلب مسبق وتوضيح جيد على لت تمشا

إعداد جمموعة من األسئلة املباشرة  دوما قتضي منابالت يهذا النوع من املقا كان .ألهداف وأغراض املقابلة
 كما .الرئيسية وأخرى فرعية ارتبطت اإلجابة عليها بطبيعة الشخص احملاور ودوره ومكانته يف مسار التوحيد

  :تطلبت منا يف بعض األحيان استصدار وثيقة رمسية ومتثلت عادة يف
  ، واليت تربطنا ا عالقة الدراسة ؛ا حبثياإفادة حبث صادرة عن اجلامعة اليت ننتمي إليه -
  .اليت تربطنا ا عالقة العملو ،أمر مبهمة صادر عن اجلامعة اليت ننتمي إليها وظيفًيا -
  

عملنا . نتلقاهاكنا جم اإلجابات اليت حلا تبع ها، األسئلة املوجهة ملختلف األطراف اليت حاورناتنوعت
 تميزائص اليت نقال بالشكل الذي ميكننا من تدارك  وتوجيهه،ألسئلةتعديل اإلطار العام ل على يف كل مرة

  :  حولتنا وبشكل عام فقد متحورت أسئل،املقابالت السابقة
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  ؛ عالقة ودور احملاور يف مسار التوحيد -
  ؛ وجهة نظره حول طبيعة مسار التوحيد -
  ؛ التوحيد للمتطلبات الوطنيةمة إستراتيجية ءمدى مال -
  ؛  ومستقبلها يف ظل االجتاه املتزايد حنو املعايري الدولية،عايري احملاسبة الوطنيةمدى قوة وصالبة امل -
  الفاعلة يف مسار التوحيد ؛مدى التوافق واإلمجاع احلاصل بني خمتلف األطراف  -
  توافق واالنسجام احملاسيب الدويل ؛موقفه من ال -
  . يف رأيهذلك لمةئضرورة اإلصالح احملاسيب واإلستراتيجية املالمدى أمهية و -
  

 بعض االحنرافاملباشرة ات ختلل اإلجابمما ينقص من موضوعيته، إذ مل خيل أسلوب املقابلة املباشرة 
 يف إبراز التفوق هترغبوها يف كثري من األحيان القناعات اخلاصة بكل حماور، تملأ .عن مواضع األسئلة الرئيسية

  .لوب مكملاألمر الذي دفعنا للبحث عن أس .والتحكم يف احلوار
  
  املقابلة غري الرمسية. 2. 3. 1

مكننا من توسيع دائرة الفئات اليت  النوع من املقابالت  قد على العكس من الشكل األول، فإن هذا
طابعه وأهم ما متيز به هذا النوع من املقابالت، اليت هلا عالقة باملمارسة احملاسبية يف اجلزائر، ها احلوار ومشل

  : احمليط الطبيعي للباحث أي معضمن ان جيري يف غالب األحيان الودي نظًرا ألنه ك
  ملناسبات وخباصة أثناء امللتقيات ؛ يف خمتلف ا،األساتذة املمارسني أو املهتمني باحملاسبة -
اليت تعقدها املنظمة الدورية  أو أثناء اللقاءات ،من خالل الزيارات الودية، الزمالء أصحاب املهنة -

  .االنتخابات الوطنية أو اجلهويةبملتعلقة تلك األعضائها خاصة 
  

ختلف  بالنسبة ملا مل يكن متجانس الذي كان يدور خالل اللقاءات غري الرمسيةأن احلواربالرغم من 
ثراء نتيجة  ،قوي بالنسبة للباحثلهام  إال أنه مثل مصدر است.ند إىل أسئلة حمددة ومهيكلةتمل يس و،الفئات

على مجلة من يف اختيار هذه األطراف دنا ماعتذلك ألننا . يت كنا حناورهاالوتنوع وجهات نظر األطراف 
  : املعايري أمهها
  ت العلمية ؛املؤهال -
  املؤهالت املهنية ؛ -
   ا احملاور يف جمال اختصاصه ؛حيظىاملكانة اليت  -
دى مب اليت كان يتحدد عددها وشكلها غالًبا ،ستعداد لإلجابة على خمتلف األسئلةاالمدى  -

  .راوب الذي يبديه الطرف احملاوالتج
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 ،بالرغم من األمهية البالغة اليت اكتستها املقابلة كأداة مكنتنا من اإلحاطة بواقع احملاسبة يف اجلزائر
ية بتطبيق نوالفئات املعتدخلة يف مسار التوحيد احملاسيب، اختالف الفئات املب تختلفاانطالقا من وجهات نظر 

 على سليب  أثره، ترتب عنلنقصابعض شاا  ةعتمد إال أن طريقة املقابلة امل ؛ عنهتتجاليت ن احملاسبية املعايري
  :تيجة  ن.جودة املعلومات وحجمها

  
 بعض األسئلة اليت تتعلق بوجهات نظرهم عن ةاإلجابأثناء  أعتمده بعض األطراف التحفظ الذيمبدأ  -

  ؛ ائريالقضايا املرتبطة باحملاسبة يف الواقع اجلزجتاه هم فومواق
يف تباين وتفاوت لوجود  ،مرده حسب رأينا، وهذا اإلجابات املقدمةبعض  يف طعدم التجانس والتراب -

  ؛ درجات االهتمام واإلحاطة والفهم واإلدراك الذي حتمله خمتلف األطراف جتاه قضايا متعددة
   بعض األجوبة خوفًا من استغالهلا ؛التكتم والتستر على -
دون حتقيق حالت  ، يف كثري من األحيان لبعض القيودت اليت خضع،غرقها املقابلةالفترة الزمنية اليت تست -

  .أهداف املقابلة
  

مكننا من الوقوف على اإلدراك والفهم ، اعتمادنا على األدوات والوسائل اليت سبق ذكرهامع أن 
صاعب اليت واجهتنا يف  واملل إال أنه أمام احلدود والعراقي.ا للظاهرة املدروسة من خمتلف جوانبهاحلقيقيني

قياس درجة تطابق ل، )Sondage (االستبيان تقنية مراحل خمتلفة أثناء إعداد هذا البحث، رأينا ضرورة اعتماد
من فرضيات رئيسية مرتبطة مبوضوع ني طلقمن .وجهة نظرنا مع باقي األفراد الذين وجه إليهم هذا االستبيان

  .) الحقاذكرهاسيأيت (احملاسبة يف اجلزائر 
  

 من خالل املشاهدة واستقراء الواقعالتقييم . 2
  

 عن ارتباط إستراتيجية ول دراسة التأثر والتأثري الناجتني ح،متحور العمل الذي قمنا به يف هذا الصدد
  : لمشاهدة االستقراء حول باإلضافة لالتوحيد بسياق ومضمون اإلصالحات االقتصادية 

  
 احمليط االقتصادي للمؤسسات. 1. 2
  
حاطة اجليدة بطبيعة احملاسبة يف اجلزائر، البد من دراستها استنادا للمحيط الذي تنشط فيه املؤسسة لإل

 : تتناول أهم خصائص هذا احمليط من خالل عليه سوف  و،باعتبارها املعين بتطبيقات احملاسبة
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  أشكال تطور املؤسسات. 1. 1 .2
 الفترة يزتمتحيث ز بني فترتني رئيستني، أن منيؤسسات، املدراسة أشكال صدد وحنن بجيدر بنا 

 ،ها النسيج االقتصادي اجلزائرينالدولة على ملكية املؤسسات االقتصادية اليت كان يتكون م يمنة األوىل
 وبالنظر إىل خصوصية هذه .ستراتيجيةاإليوية أو باحلعات املصنفة قطاإضافة الحتكارها املطلق للنشاط يف ال

 التخلي عن مبدأ  مبوجبهالذي متا للمؤسسات الوطنية مهمة حتقيق أهداف التنمية، الفترة اليت أوكل فيه
 حلساب الدور االجتماعي الذي ،املردودية الذي كان من الطبيعي أن تم به هذه املؤسسات لضمان بقائها

حتقيق  تأسيس عدة شركات يف خمتلف القطاعات االقتصادية ومبناطق خمتلفة، عمال مببدأ ، متبهاضطلعت 
 أثقلت التوازن اجلهوي والتكافؤ يف فرص التنمية االجتماعية واالقتصادية بني خمتلف املناطق اجلغرافية للجزائر

من كاهل املؤسسات الوطنية اليت حتملت مبوجبها أعباء معتربة أدخلت هذه املؤسسات يف عجز مزمن يتم 
   : اجلزائر من بهتميزيجة ملا تات اليت تقدمها اخلزينة العمومية وهذا نتمعاجلته باإلعان

  
   خاصة باجلنوب ؛،ية فيما بينهاغرافالشساعة  وتباعد املناطق اجل -
 احنصارها يفلنقل مثل السكك احلديدية واملوانئ وا  للهياكل القاعدية يف جمال املناطقمعظمافتقار  -

   ؛)الشريط الساحلي (الشمال
 ما أدى جللب هذه اخلربات ،املناطقعض بانتشار األمية وضعف التأهيل املهين والتقين يف  -

  . مناطق أخرىواملهارات من
  
.  على قياس الرحبية اليت تعترب أساسا لالقتطاع الضرييب،فإن االهتمام باحملاسبة اقتصر يف الواقع اذهل

مثل القيمة املضافة، ( اليت تدخل مباشرة يف احلسابات الوطنية امعة اتباإلضافة لتحديد بعض املؤشر
ن اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية كان جييب يف الواقع عن االحتياجات اليت إوبالتايل ف...) ستهالك، اإلنتاجاال

فإن حجم املعلومات احملاسبية واملالية الواقع على وعليه  . نظرا مللكيتها املطلقة هلذه املؤسسات،تعرب عنها لدولة
رتباطه بطبيعة القوائم املالية اخلتامية اليت يتم إعدادها يف اية  يعد حمدودا نظرا ال، الوطنية نشرهاملؤسساتعاتق 
 ارتبطت مببدأ ، إليهاوإمكانية الوصولهذه املعلومات ن جودة أو)  وجدول حسابات النتائجامليزانية(السنة 

  .احليطة واحلذر والسرية اليت ميزت سلوك الشركات الوطنية
  

 مبسامهة املؤسسات اخلاصة يف النشاط ،ركات الوطنيةكما متيزت هذه الفترة إضافة هليمنة الش
 اقتصر دورها على اخلدمات مثل األنشطة ،االقتصادي سواء يف شكل مؤسسات فردية أو مؤسسات عائلية

  .التجارية وخدمات النقل الربي وبعض الصناعات االستهالكية والفالحة واملقاوالت
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احملاسبة إال على أساس االعتبارات اجلبائية اليت مل يكن ارتباط أعمال هذه الفئة من املؤسسات ب
حتديد نتيجة ، دف (PCN)  املخطط احملاسيب الوطين  حسب قواعدة منتظمةمسك حماسبعلى  مبوجبها تأجرب

 غري معربة عن الواقع نتيجة ، إن مل نقل كله،النشاط وبالتايل حساب الضريبة اليت تكون يف غالب األحيان
  .التهرب الضرييب الذي طبع سلوك املكلفني بالضريبةلتفشي ظاهرة الغش و

  
 ،القطاع اخلاص ، مقابل تنامي مؤسساتمتيزت بتراجع دور الشركات الوطنيةفلقد أما املرحلة الثانية 

انتهت و ،الذي تزامن مع فترة االنفتاح االقتصادي وضغط متطلبات اإلصالحات االقتصادية اليت طبقتها اجلزائر
تعاظم دور القطاع اخلاص وتنوع نتيجة  .لشركات الوطنية واستمرار خصخصة بعضهاحبل وتصفية جل ا

اليت أدت لفتح جمال االستثمار أمام املستثمرين الوطنيني و ،لإلصالحات اليت عرفتها املنظومة التشريعية واملالية
ت، الصناعة والفالحة  ليشمل مجيع القطاعات االقتصادية خاصة الطاقة، البنوك، التأمني، االتصاال،واألجانب

قد شركات جتارية ، فهي إما  القانوينسات استنادا لشكلهاوبالتايل أصبح باإلمكان تقسيم املؤس. )اخلدمات(
كما ميكن قياس درجة االرتباط بني احملاسبة . شكل واحد خذمؤسسات فردية تت، أو تأخذ عدة أشكال قانونية

  :من خالل واملؤسسة استنادا ألشكاهلا 
  
  تأثري اجلباية. 2. 1. 2

حتديد النتيجة كثريا ما يتوقف إذ  ، احلسابات اليت تقوم املؤسسة بإعدادهالىللجباية تأثري كبري ع
   :ية تتمثل يفئجبا) مالية( اجلبائي عن النتيجة السنوية قوائم صريحويشمل الت ،يةئاخلاضعة على اعتبارات جبا

  ؛بائية اجليزانية امل -
  ؛جبائي) TCR(جدول حسابات النتائج  -
  .جمموعة من اجلداول امللحقة -
  

االقتصاد يف اليت تبحث بشكل دائم عن ، سبية يف اجلزائراكبري على املمارسة احملمباشر و تأثريللجباية 
ة الين جتلب املزايا ياحملاسبلول عن احلالدائم بحث البلذلك اقترن دور احملاسب . ) Economie d’impôt (الضريبة

نظيم اجلبائي فيما يتعلق بإمكانية قيام املؤسسة ما يسمح به الت من خالل ،ت بشكل كبرياجلبائية للمؤسسا
 وكذلك حساب اإلهتالكات على فترات ثابتة .قائمبتشكيل املؤونات حىت وإن مل يكن السبب أو اخلطر غري 

  .حىت وإن مل تتعرض عناصر االستثمارات املعينة لنقص يف قيمتها
  

 قد ال تعكس  مثال، سنوات5تم اعتمادها إلهالك معدات النقل واملقدرة ب لذلك فإن املدة اليت ي
ختتلف حبيث  .فعليا مدة حياة االستثمار اليت تتوقف على طبيعة االستخدامات اليت يوجه هلا هذا االستثمار
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الذي الواقع أن ارتباط اجلباية باحملاسبة متوقف على طبيعة نظام اإلخضاع و. بدورها من مؤسسة إىل أخرى
  : الذي يتمثل يف حيددها التنظيم اجلبائي و

  ؛) Régime forfait(اجلزايف  حسب النظام اإلخضاع -
 ؛)   Régime réel ( احلقيقي حسب النظاماإلخضاع -
  ؛)Régime de déclaration contrôlé( نظام التصريح املراقباإلخضاع حسب  -
 .اإلدارياإلخضاع حسب نظام التقدير  -

  
اإلدارة اجلبائية عند حتديد أرقام تقييم وتقدير ل يستند: اجلزايف  النظامب اإلخضاع حس -أوال
ماعدا أولئك اللذين اختاروا نظام اإلخضاع احلقيقي واملؤسسات ( لكل األشخاص الطبيعيني األعمال والربح

 وتتمثل هذه ،بةتقع على عاتق املكلفني بالضريد الضرائب اليت يم حتدها يتبعد. )الفردية يف إطار تشغيل الشباب
والرسم على النشاط املهين، والضريبة على ) جزئة ماعدا جتارة الت( الضرائب يف الرسم عل القيمة املضافة 

وال تعد هذه الضرائب . كلفني بالضريبة إلبداء رأيهم، لتصبح ائية، يتم بعدها استشارة املالدخل اإلمجايل
  .اإلشعاروإمضاءه على وصل استالم ليغ املكلف بالضريبة إال بعد انقضاء فترة شهر من تبمستحقة األداء 

  
خيضع لفرض الضريبة حسب النظام احلقيقي كل : النظام احلقيقي اإلخضاع حسب  -ثانيا

 واألشخاص الطبيعيني اللذين، بلغ ،حسب تعريف  القانون التجاري) األشخاص املعنويني(الشركات التجارية 
 يظهر تأثري اجلباية .طلب يقدم إلدارة الضرائببناء على اختاروا هذا النظام  و،معنيمبلغ رقم أعماهلم السنوي 

 واليت تتمثل يف مسك حماسيب منتظم ،الشروط املفروضة على املكلفني بالضريبة حسب هذا النظام من خالل
دفتر  ة العامة،دفتر اليومي( حسب قواعد املخطط احملاسيب الوطين باإلضافة حليازة الدفاتر القانونية اإلجبارية 

  .اليت جيب أن تكون مرقمة ومصدق عليها من قبل حمكمة موطن املؤسسة) دفتر األجور اجلرد،
  

اصر السابقة أو كلها لرد حماسبته تلجأ إدارة الضرائب يف حالة إخالل املكلف بالضريبة بأحد العن
)Rejet de comptabilité( وفق آلية  ،ا من التقدير اإلداريوعندها يتم حتديد الربح اخلاضع للضريبة انطالق

 كما ميتد تأثري اجلباية على ).Multiplicateur - املضاعفات(استنادا موعة من املعامالت اإلخضاع القسري 
احملاسبة تبعا للتغريات اليت تطرأ على اهليكل الضرييب والتعديالت الضريبية اليت تتضمنها قوانني اجلمهورية 

الربح احملاسيب أو اجلبائي يف كثري من األحيان ذه التعديالت اليت تتضمن ختفيضات أو  إذ يتأثر حتديد .سنويا
تشجيع االستثمار وترقية بعض ليتعلق باالمتيازات اجلبائية املمنوحة  بعض الرسوم، خاصة فيما منإعفاءات 

ن اإلجراءات اجلبائية ال كما نشري إىل أ. يف إطار برامج تشغيل الشبابوالقطاعات أو بعض املناطق اجلغرافية 
  )...، إمهال احلجم، الشكل(ني بالضريبة متيز بني املكلف
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  نظام التمويل. 3. 1. 2
البنوك تؤديه إن أهم ما ميز احمليط االقتصادي للمؤسسات يف اجلزائر، الدور احملوري واألساسي الذي 

السوق املايل الذي مل يؤديه عيف الذي احملدود و الض  مقابل الدور،التجارية يف متويل املؤسسات االقتصادية
ثالث مؤسسات أسهم  إال 2003ر فيه إىل حد تاريخ عومل تس، يدخل العمل يف اجلزائر إال يف اية التسعينيات

  .% 20 قامت بفتح رأس ماهلا بنسبة )صيدال ؛ رياض سطيف ؛ فندق األوراسي (وطنية
  
قرض املكوا  البنوك يف متويل املؤسسات اعتبارا لدور: ) دور البنوك( مكانة البنوك -أوال
 لذلك كان . اهتم معدو املخطط احملاسيب الوطين بطبيعة احتياجات هؤالء املقرضني حلماية أمواهلم،األساسي

 عن الوضعية املالية للمؤسسة مبا ا صادقمن بني األهداف األساسية للمحاسبة هو أن تعطي القوائم املالية متثيال
 ومن هنا تظهر أمهية . املرتبطة بالقروض اليت منحوها للمؤسسةرو الدائنني من تقدير األخطايسمح للمقرضني أ

 Comptabilité (ة احملاسبية باعتبارها االنعكاس املباشر لطبيعة احملاسبة يف اجلزائر واليت تعد حماسبة تعهداتينيزاامل

d’engagement( ، الذمةمبنظور تأخذ أساسا )Approche patrimoniale(،قضي بترتيب عناصر األصول من ذي ي ال
وترتيب عناصر اخلصوم حسب درجة ) مبدأ السيولة(األعلى إىل األسفل حسب درجة حتوهلا إىل سيولة 

  ) .مبدأ االستحقاق(استحقاقها 
  

 كان له تأثري على مفهوم  احملاسيب الوطين،كما أن مبدأ محاية املقرضني الذي انطلق منه معدو املخطط
كذلك امتد  بل ،ة احملاسبية الذي أصبح ال يقتصر على الفرق بني جمموع أعباء ونواتج الدورة فقطالنتيج

). زيادة أو نقصان(ج عن تعديل رأس املال الذي مل ينتة، ويف األصول الصافية خالل الدور ريلك التغليشمل ذ
 التسيري اليت  جهة وحساباتمن) 5-4- 3-2-1(لذلك مت الربط بني حسابات امليزانية اليت تشمل اموعة 

  .من خالل حتديد طبيعة هذه احلسابات واجتاه حركتها) 7- 6(تشمل اموعة 
  
ن املبادئ اليت ختدم م  املخطط احملاسيب الوطينعد مبدأ احليطة واحلذر الذي مييز احملاسبة حسب قواعد ي

 من )Sous évaluation (ختفيض قيمة األصوليؤدي تطبيقه عند تقييم عناصر امليزانية إىل ، إذ احتياجات املقرضني
.  من جهة أخرى واستعمال قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل)Sur évaluation (جهة والرفع من قيمة الديون

 مثل املؤونات ،احلذر عند قياس النتيجة من خالل األخذ باالعتبار األعباء احملتملة الوقوع ،إضافة لذلك
يف املقابل و ،ادة ملواجهة نقص القيمة أو التلف الذي قد يلحق ببعض عناصر األصولاإلهتالكات اليت تشكل ع

حذر عن قدرة املؤسسة على  حىت تعرب النتيجة بشكل .عتبار اإليرادات احملتملة الوقوععدم األخذ بعني اال
كالتمويل (يجة عادة انطالقا من مؤشرات مالية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنتهذه القدرة  تقاس التسديد، إذ

 كما تصب يف موضوع محاية املقرضني االلتزامات القانونية اليت يقع على املؤسسة تنفيذها فيما يتعلق .)الذايت
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 رائختصيص للربح الصايف بعد امتصاص اخلس خاصة االحتياطي القانوين الذي يعد أول ،بتشكيل االحتياطات
  . جلماعيةل ااوم من األ% 10إىل حدود  إىل أن يصل ،السابقة

  
 إال أن أمهيته يف ، السوق املايل يف عمليات التمويلدوربالرغم من :  مكانة أو دور البورصة -ثانيا

وحداثة املايل غياب تقاليد وثقافة وطنية لالستثمار ل  نظرا، املؤسسات مازال حمدودا جدااجلزائر ودوره يف متويل
تداولة يف شكل شركة مسامهة أصبحت بعد تعديل  تأسيس شركة القيم امل1990 حيث مت سنة .هذا السوق

 23بتاريخ  93/10 بعد صدور املرسوم التشريعي رقم  يف العمل، بورصة القيم املتداولة لتنطلق رمسيا1992سنة 
كفل بتنظيم ومراقبة عمليات ت واملتعلق ببورصة القيم املنقولة والذي تضمن أيضا إحداث هيئة ت1993ماي 

 لضمان الشفافية ،سلطات اليت تضطلع ا يف جمال التنظيم والتحقيق والضبط والتحكيم من خالل ال،البورصة
  .يف عمليات التداول

  
 واملتعلق 1997 نوفمرب 18بتاريخ  03- 97بصدور نظام جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم 

يما يتعلق باستعمال املعلومات فاحلظوظ ي وسات تكرس مبدأ ،بالنظام العام لشركة إدارة بورصة القيم املنقولة
يف حالة ما إذا بقى مساهم، غري الدولة أو قابضة : "اليت تنص على أنه ) 37املادة رقم ( حسب .احملاسبية

ض مصاحل بني التزامات الشركة راعينجم عنها توعمومية يتحكم يف رقابة شركة على رابطة خاصة معها، 
كل املسامهني فيها، ففي هذه احلالة ميكن أن ال تكون هذه حيال هذا املساهم ومسؤوليات الشركة جتاه 
 إضافة جلملة من الشروط األخرى املتعلقة باإلفصاح عن ." الشركة أهال للقبول يف التداول يف البورصة
  .كل اإلفصاح خدمة للمستثمرين يف أسهم الشركاتوش وقت ،املعلومات احملاسبية اليت تتضمنها القوائم املالية

  
 سوى - إضافة لسندات سوناطراك -  مل تشهد بورصة اجلزائر)2004جوان ( ة هذا التاريخإىل غاي

  : صة جزئية لرأس مال كل من خ بعمليات خصتثالث عمليات تسعري تعلق
  مؤسسة رياض سطيف ؛ -
 مؤسسة صيدال ؛ -
 .مؤسسة التسيري السياحي فندق األوراسي -

  
 من رأس مال هذه املؤسسات إال أا % 20 بالرغم من حمدودية هذه العملية حبيث مل تشمل سوى

 عدة إشكاالت حماسبية مرتبطة باحمليط اجلديد، كانت موضوع إصالحات بروزإىل  أرست ثقافة جديدة قادت
 .الس الوطين للمحاسبة  يفا باعتبارها عضو،)COSOB(جلنة مراقبة عمليات البورصة حماسبية سامهت فيها 
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  اسبيةاملمارسة واملهنة احمل. 2. 2
  

من استنادا للتطبيقات احملاسبية يف املؤسسة سواء ، سينصب اهتمامنا يف هذا اال باملمارسة احملاسبية
ز احمليط يمها يف ظل الواقع الذي مييي وبالتايل حماولة تق،موظفني من داخل املؤسسة أو مهنيني من خارجهاقبل 

نة احملاسبية من زاوية عملية يف سياق التحوالت اليت تناول املهن إضافة إىل ذلك .الذي تنشط فيه املؤسسات
  .تعيشها والتحديات اليت تواجهها 

  
 املمارسة احملاسبية. 1. 2. 2

 هو عدم متيزها بني خمتلف أشكال ،إن أهم ما مييز املمارسة أو التطبيقات احملاسبية يف اجلزائر
املخطط احملاسيب الوطين إلزامية التطبيق على املؤسسات من حيث احلجم والطبيعة القانونية ، ذلك أن قواعد 

 أو بعبارة أخرى على الشركات التجارية واملؤسسات الفردية اليت اختار ،كل شخص معنوي أو طبيعي
 احلقيقي و عليه سوف حناول دراسة املمارسة احملاسبية استنادا  اإلخضاعأصحاا اخلضوع حسب نظام

  . امللكية  بالتركيز على طبيعة،ألشكال املؤسسات
  
إن أهم ما ميز تطبيقات احملاسبة يف املؤسسات :  بالنسبة للمؤسسات اململوكة للدولة -أوال

 املخطط احملاسيب الوطين الذي تبديه هذه املؤسسات لتطبيق قواعد هو عدم فعاليتها، رغم االحترامعمومية ال
(PCN) كانت يف  واليت. يف هذه املؤسساتات عن املعلومالتذبذب الكبري الذي ميز سياسة اإلفصاح، نتيجة 

وطبيعة الدور ، اعتبارات أمهها انعكاس فشل السياسات االقتصادية املتبناة يف اجلزائرغالبها مضللة نتيجة لعدة 
 .لمؤسسات والذي تعارض يف غالب األحيان مع دور املؤسسة الطبيعيلالذي أوكل به 

  
اإلصالحات االقتصادية اليت أدخلت تغريات هيكلية  حىت بعد ،لقد استمر تردي املمارسة احملاسبية

 ومع ذلك استمر الوضع على ما هو عليه وأصبح .منحت مبوجبها املؤسسات االقتصادية استقالليتها يف التسيري
 األحيان معدة ب التأخر يف إعداد القوائم املالية اليت كانت يف غال، املميزة هلذه املؤسساتتمن السلوكيا

وكانت املعلومات اليت . سمح للمؤسسة بالوفاء بالتزاماا القانونية فيما يتعلق باإلفصاح بالشكل الذي ي
تتضمنها هذه القوائم غري معربة عن الواقع احلقيقي، الذي أدى بالعديد من هذه املؤسسات بإعالن إفالسها 

ج عن تردي املمارسة تبني مبناسبة عمليات التصفية حجم الكارثة الناتو. وخضوعها للتصفية أو اخلصخصة
 وما ترتب عنها من نقص فادح يف املعلومات وغياب كلي للقوائم املالية وحىت وإن ،احملاسبية للمؤسسات

ات عملي اللجؤ لإىلباملهنيني املكلفني بعملية التصفية أدى ما وجدت فإا غري صحيحة وغري معربة عن الواقع، 
  .متام عمليات التصفيةوالتقدير إلالتقييم 
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 يف هذه املؤسسات سواء قام ا املمارسة احملاسبيةأهم ما ميز :  بالنسبة للمؤسسات اخلاصة -انياث
يبحث من خالهلا احملاسبون عن  الطرق اليت  ،بائيةخلفيتها اجلموظفني من املؤسسة أو مهنيني من خارجها، هو 

لضريبة الذي ميثل االنشغال األول ألصحاب احملاسبية الكفيلة جبلب االمتيازات اجلبائية وبالتايل االقتصاد يف ا
. من التزامام اجلبائية التملص  ومهية ألجلاتعمليمبعاجلة وتسجيل  ال يترددون يف القيام  ؛ إذهذه املؤسسات

استفحال ظاهرة السوق املوازية اليت مكنت العديد من هذه املؤسسات من ا األمر، وما زاد من حدة هذ
خلواص  كان اهتمام ا.وراق املالية والشيكاتباألرة والتعامل تائية نتيجة غياب الفواإلفالت من الرقابة اجلب

تلبية التزام جبائي يقضي بتقدمي حصيلة سنوية عن النشاط، واليت بدوا قد يتعرض صاحب  عن ا، ناجتباحملاسبة
  . حتدد عن طريق التقدير اإلدارياملؤسسة إىل غرامات جبائية

  
 ، واعتربت للتطبيق يف املؤسسات اجلزائرية(PCN)  املخطط احملاسيب الوطينية لقد أثريت مسألة صالح
شى مع طبيعة التحوالت اليت عرفتها املؤسسة يف اتتمغري صاحلة وال  ماضية قواعده اليت أعدت يف فترة زمنية
 . النشاط على املؤسسات اليت بدأت تبحث عن البعد الدويل يفئا وأصبحت عب،ظل احمليط االقتصادي اجلديد

التحكم يف متكن من ، هارات تسيريية عالية وتطوير مكتسابأصبح يفرض على املؤسسات االذي هذا البعد 
 نظرا الرتباطها الوثيق بقرارات ،ا كبرياسياسة االتصال يف عامل أصبح يويل للمعلومة املالية واحملاسبية اهتمام

 مع هتقامست وهو العبء الذي يفترض أن ، الدوليةحملاسبيةاملمارسة ا األمر الذي يتطلب تفتحها على .االستثمار
  .ةذا ما أرادوا املسامهة يف حتسني هذه املمارسإاملهنيني الوطنيني 

  
 املهنة احملاسبية. 2. 2. 2

 ومت تنظيمها ألول مرة عن طريق األمر ،ارتبطت مهنة احملاسبة يف اجلزائر مبراقبة املؤسسات العمومية
 والذي جاء فيه أن تعيني حمافظي احلسابات 1970 املتضمن قانون املالية لسنة 31/12/1969 بتاريخ 69-107

يقع على عاتق وزارة املالية واملخطط من بني موظفي الدولة املنتمني ملصاحل مراقبة املالية من درجة مراقب عام 
 بتاريخ 173-70رسوم للقيام باملهام التالية حسب ما حدده امل ومفتش مايل، مراقب للمالية  للمالية ؛

  : املتعلق بالتزامات ومهام حمافظ احلسابات 16/11/1970
  

لشروط حتقيق العمليات اليت ميكن أن يكون هلا بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ) النقدية(املراقبة البعدية  -
  تأثري اقتصادي ومايل على التسيري ؛

 عن احملاسبة العامة والتحليلية للمؤسسات؛مراقبة صدق وانتظام اجلرد واحلسابات السنوية الناجتة  -
 رأي حول التسيري املايل والتجاري للمؤسسات املراقبة ؛الإبداء  -
 . كشف أخطاء التسيري وتبليغها لكل من وزارة املالية والوزارة الوصية -
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يم  املتعلق بتنظ29/12/1971 بتاريخ 82-71مت ألول مرة تنظيم مهنة احملاسبة يف اجلزائر باألمر رقم 
الذي أوكلت له مهمة إحالل املخطط ،  بإنشاء الس األعلى للتقنية احملاسبية،مهنة احملاسب واخلبري احملاسب

للوظيفة االستشارية اليت اعتبارا ومع أمهية الدور الذي أسند هلذا الس . احملاسيب العام مبخطط حماسيب وطين
 ، املهنيةاملمارسة احملاسبيةة مبجال احملاسبة ومهام تنظيم وضبط يؤديها خاصة فيما يتعلق مبشاريع القوانني املتعلق

إال أن ممارسة حمافظة احلسابات من قبل مهنيني مستقلني اقتصرت حسب نص هذا األمر على مؤسسات 
  .القطاع اخلاص املشكلة عادة من مؤسسات فردية أو شركات تضامن غري ملزمة باعتماد حمافظ حسابات

  
 بتاريخ 05-80حمافظة احلسابات بتشكيل جملس احملاسبة بالقانون ملهام لة استمر احتكار الدو

ومل ،  والذي أوكلت له مهمة مراقبة حماسبات املؤسسات للوقوف على صحة وانتظام حساباا01/03/1980
 اليت تضطلع املهنة احملاسبية مبهمة حمافظة احلسابات لدى املؤسسات الوطنية إال بدخول اإلصالحات االقتصادية

 88/01دعمت هذه املساعي بصدور القانون رقم ت و.أعطت للمؤسسات استقاللية كبرية يف جمال التسيري
الذي ميز بني وظيفة املراقبة ،  املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية12/01/1988بتاريخ 

ه واليت تدخل ضمن اهتمامات جملس اإلدارة، اليت جيب أن يضطلع ا حمافظ احلسابات ووظيفة التسيري ومتابعت
  . كما فتح جمال حمافظة احلسابات أمام املهنيني املستقلني

  
 واملتعلق مبهنة 27/04/1991 بتاريخ 91/08شهدت املهنة احملاسبية حتوال عميقا مع صدور القانون رقم 

تنشأ منظمة وطنية للخرباء " امسة اخلبري احملاسب حمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد والذي نص يف مادته اخل
احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين تتمتع بالشخصية املدنية وجتمع األشخاص الطبيعيني أو 

  ."هنة حسب الشروط اليت حيددها هذا القانوناملاملعنويني املؤهلني ملمارسة 
  

 ال عن أحكام املادةم م فض/ حم/ م- املنظمة الوطنية خ على تكليف08- 91كما نص القانون 
  : يل أعاله مبا ياخلامسة

  السهر على تنظيم املهمة وحسن ممارستها ؛ -
 الدفاع عن كرامة أعضائه و استقالليتهم ؛ -
 إعداد النظام الداخلي ؛ -
  والشطب من جدول املنظمة ؛واإليقافتويل مهمة التسجيل  -
احملاسيب حيد ومية املختصة يف ميدان التو السلطات العمر اتقدمي املساعدات لألشغال اليت تباد -

 ري ؛عواإلجراءات املهنية أو التس
 .ل مصاحل املهمة اجتاه السلطات املختصة وجتاه الغري واملنظمات األجنبية املماثلةيمتث -
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ليت تبنتها  يف سياق اإلصالحات االقتصادية ا08-91رغم اإلصالحات اهليكلية اليت أدخلها القانون 
ارة املالية لنفسها ة احملاسبية بقيت بعيدة عن وظيفة إصدار املعايري اليت احتفظت ا وزأن املهناجلزائر، إىل 
ارة واملسامهة يف تنظيم ستش على تقدمي االةصر دور املنظمت واق.احملاسبة يف اجلزائربتنظيم ة الوصية ئيباعتبارها اهل

 واملتضمن 25/09/1996 بتاريخ 318-96يذي رقم صدور املرسوم التنف وتعزز هذا املنحى، ب.املهنة والتكوين
 ضعف تأثري املنظمة  متثيل خمتلف الفئاتيتضح من خالل نسبةإذ . إحداث الس الوطين للمحاسبة وتنظيمه

 الذي خيضع هليمنة اإلدارة الوصية نظرا لعدة ،يف مسار إعداد واستحداث املعايري احملاسبية) أصحاب املهنة(
  . املنظمة حنو األنشطة ذات املردود املايلرأينا عدم اهتمام املهنة ذا األمر وتسابق أعضاءاعتبارات أمهها يف 

  
 اليت تزامنت مع تطبيق ،املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبنيت فيها لتشكنظر خلصوصية الفترة اليت بال

 ،نة احملاسبية جماال واسعا لألعمالبرامج اإلصالح االقتصادي اليت نتج عنها استقاللية املؤسسات، افتتح أمام امله
يف  هذه العناصر  شكلت. للمؤسسات االقتصاديةحمافظة احلسابات، اخلربة احملاسبية، التطهري احملاسيبمن خالل 

 نظرا حلجم املبالغ اهلائلة اليت رصدا الدولة هلذه ،جمملها عوامل جذب للمهنيني ومصدر اختالف بينهم
 وعليه بات السعي ، حول السبل الكفيلة بالظفر بأهم املشاريعااب املهنة منصب أصبح اهتمام أصح.العمليات

حثيثا للظفر مبقعد يف جملس املنظمة الذي بات انتخاب أعضائه رهني احلسابات املصلحية وضغط مجاعات 
واحد  بدعم اإلدارة وظى وجود جملسني للمنظمة واحد منتخب ال حي2003املصاحل، نتج عنها لغاية اية سنة 

 وهو اخلالف الذي أدخل املنظمة يف نفق مظلم نتيجة اجلدل حول مسألة . بدعم اإلدارةظىغري منتخب وحي
من األسباب الرئيسية اليت ولدت هذه الصراعات، هو احتكار  و.1 للرأي العاماالشرعية والتمثيل وأصبح حديث

 Paradis (احملاسبية ادة أصحاب املهنة باجلناتجمموعة معينة من املهنيني ألهم األعمال احملاسبية اليت يصفها ع

comptables(واملمثلة يف :   
   

حمافظة حسابات املؤسسات الوطنية اإلستراتيجية مثل سوناطراك وفروعها، اخلطوط اجلوية اجلزائرية،  -
SNVIلشركة الوطنية للكهرباء والغاز، ا... 

   التأمني ؛حمافظة حساب املؤسسات املالية واملصرفية، البنوك وهيئات -
 ؛ حمافظة حسابات الشركات األجنبية العاملة يف اجلزائر وفروع املؤسسات املصرفية الدولية -
 العمومية االقتصادية إضافة لكل أعمال اخلربة احملاسبية والتطهري احملاسيب والتصفية اليت عرفتها املؤسسات -

)EPE (خالل العشرية املاضية واليت رصدت هلا مبالغ كبرية جدا.  
  

                                                 
، 1424 رمضان 11 املوافق 2003 نوفمرب 06 الصادر بتاريخ، اخلميس 3928   على سبيل املثال تناول اخلالف من خالل مقال جبريدة اخلرب اجلزائرية يف عددها رقم -  1

  .09الصفحة رقم "  جملسني املصف الوطين ينشطر إىل–صراع بني اخلرباء احملاسبني " معنون  
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 يف ة احملاسبقلمرتبطة حبمناحي لوضع القائم انعكاسات عديدة وخمتلفة على عدة هلذا اكان لقد 
  :اجلزائر أمهها 

  
لية أصحاب املهنة احملاسبية حيال القضايا املصريية املتعلقة مبهنة احملاسبة أو املرتبطة ا، وابتعادهم اضعف فع -

 ؛ عا أمام انفراد اإلدارة بها ترك اال واسممشبه الكلي عن مسار التوحيد، 
  ؛IFACغياب شبه كلي عن املنظمات  واهليئات الدولية اليت جتمع أصحاب املهنة عرب العامل، مثل  -
تب عنه من ابتعاد عن مسار التوحيد وإصدار  ، وما ترIASCعدم االنضمام للهيئة الدولية للمعايري احملاسبية  -

تفادة من كل املزايا اليت تقدمها هذه اهليئة من مساعدة تقنية ألعضائها  الدولية وحماولة االس احملاسبيةاملعايري
  النامية ؛خاصة من الدول

ضعف وترية التكوين وتأخر كبري يف منح االعتماد للخرباء املتربصني وباقي الفئات األخرى نتيجة الفراغ  -
 ؛) جلنة التكوين(يف تعطل هياكلها الذي عاشته املنظمة والذي تسبب 

 باستقاللية يف تسيري شؤون املهنة، نتيجة ظىانطالق عمل املصفات اجلهوية اليت يفترض أن حتتعطل  -
 لالختالف بني وجهات نظر بعض جتمعات املصاحل حول جدواها ؛

 .أصبح ال يتماشى مع االحتياجات الفعلية للسوقؤهل الكتساب صفة اخلبري احملاسب، طبيعة التكوين امل -
  
  ن احملاسبنيالتعليم والتكوي. 3. 2 

  
 به نقصدميدان التكوين احملاسيب والذي لتعليم اجلامعي يف جمال احملاسبة، و نظرا لالرتباط الوثيق بني ا

الكتساب صفة اخلبري احلاسب، حمافظ فيما يتعلق بالتأهيل  08-19تربص اخلربة احملاسبية حسب نص القانون 
 سوف حناول تناول أهم التحوالت واإلصالحات اليت  ولإلحاطة ذا املوضوع ؛احلسابات واحملاسب املعتمد

  ".احملاسبة"عرفها هذين امليدانني مركزين على نقاط االلتقاء بينهما واملتمثلة يف 
  
 بالنسبة للتعليم احملاسيب. 1. 3. 2

نقصد بالتعليم احملاسيب، مجلة املقاييس املتعلقة باحملاسبة اليت يتم تدريسها باجلامعة إضافة لطبيعة 
 : لشهادات اجلامعية يف ميدان احملاسبة، لذلك فإن هذا التحليل يرتبط ا

  بطبيعة اجلامعات أو الكليات اليت تضمن التعليم و بطبيعة املقاييس وحمتوى الربامج اليت تدرس ؛ -
 ؛وبطبيعة الطلبة الدارسني بطبيعة األساتذة املكلفني بتدريس هذه املقاييس  -
 ة ؛البحث العلمي يف ميدان احملاسب -
 .الذي تتفاعل فيه العناصر السابقةاحمليط العام والسياق  -
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املدرسة (اشتراك برامج التعليم العايل ، هو ت الثمانينيافترةحىت اية إن أهم ما ميز التعليم احملاسيب 
ربع  أبعدويتوج الدارس يف تدريس مقاييس احملاسبة ضمن ختصص املالية واحملاسبة ، ) العليا للتجارة ، اجلامعات

 وما ميكن تسجيله يف هذه الفترة هو ضعف برامج.  بشهادة ليسانس يف املالية واحملاسبة مكللة بالنجاحسنوات
  :على التعليم وفقر حمتواها، واقتصر التعليم يف هذا التخصص 

   احملاسبة املعمقة -     احملاسبة التحليلية-      احملاسبة العامة-
    حماسبة الشركات واخلاصة -    مومية احملاسبة الع-     احملاسبة الوطنية-
  

كان وعلى تدريس هذه املقاييس استنادا للمخطط احملاسيب الوطين، عليم كما اقتصرت برامج الت
مع بداية  . لتقنيات املعاجلة والتسجيل احملاسيب ملختلف العمليات احملاسبية يف املؤسساتااالهتمام موجه

 اجلديدة اليت أدخلتها وزارة  اإلجراءات خالل مناتصالحبعض اإل اجلامعي  عرفت برامج التعليم،التسعينات
فصل ، ب1992للقيام سنة  اجلزائرب درسة العليا للتجارة، واليت دفعت بإدارة املالتعليم العايل والبحث العلمي

ول شهد التعليم احملاسيب ميالد أوذا . ) ختصص مالية–ختصص حماسبة (شقني، ختصص املالية واحملاسبة إىل 
 عرفت برامج التدريس تعديالت متثلت أساسا يف فصل بعض وذا التحول 2،شهادة ليسانس يف احملاسبة

  ". نظرية احملاسبة " املقاييس احملاسبية عن بعضها وإدخال مقاييس جديدة أمهها
  
 مست نظام الدراسة مبقتضى ، تعديالت1998سنة تبعا لذلك عرفت باقي اجلامعات ابتداء من و

 املتضمن نظام الدراسات لنيل شهادة الليسانس يف علوم التسيري 1998- 02-11 بتاريخ 98/53م رقم املرسو
وذا أصبحت احملاسبة اختصاصا مستقال مينح صاحبه شهادة . وتنظيم نظام الدراسات للحصول عليها 

ضمن الربنامج  املت2000-08-10 بتاريخ 395 براجمه مع تطبيق القرار رقم وأثريتليسانس يف احملاسبة 
بالرغم من اإلصالحات اليت مست نظام التعليم اجلامعي و .البيداغوجي لنيل شهادة الليسانس يف علوم التسيري

  :وكانت احملاسبة حمور هلاّ، إال أن أهم ما مييز التعليم احملاسيب هو عدم الفعالية نظرا لعدة اعتبارات أمهها 
  

سنة افتتاح أول دفعة ، وهي 2003 احملاسبة إىل غاية سنة عدم وجود دراسات ما بعد التدرج متخصصة يف -
 ماجستري ختصص حماسبة يف جامعة األغواط ؛

 وبالتبعية عدم وجود تأطري وهيئة تدريس كافية لضمان تكوين صلب يف هذا امليدان ؛ -
 الدولية ؛انغالق اجلامعة على نفسها وابتعاد الربامج عن التطلعات الفعلية يف سياق التطورات الوطنية و -
شبه انعدام وخلو الساحة العلمية من مشاريع البحث، أو املخابر العلمية ومراكز البحث املهتمة مبوضوع  -

 .احملاسبة، أو بامليادين القريبة منها

                                                 
 .، كان املترشح من ضمنها1994   أول دفعة خترجت ذا التخصص كان سنة - 2
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  2003 حىت سنة  تقييم مشاريع البحث اجلديدة اازة يف اجلزائر- ) V.01(اجلدول رقم 
  مقبول  اجلامعة  رئيس املشروع  العنوان

  2002-01-01  ابتداء من  ورقلة  مداين بن بلغيث   اآلفاق واحملددات–إصالح النظام احملاسيب اجلزائري 
   اجلزائر- الوزارة املنتدبة املكلفة بالبحث العلمي: املصدر 

  
  2003حىت سنة   خمابر البحث املعتمدة يف ميدان االقتصاد والتسيري يف اجلزائر– ) V.02(اجلدول رقم 

Code Thème Etablissement Obs. 
18 Economie et gestion des entreprise Université d’ Oran EDS 
471 Economies euro méditerranéenne Université d’ Oran // 
374 Economie d’entreprise et gestion appliqué Université de Bejaia // 
248 Economie et développement Université de Bejaia // 
558 Economie et finance Université de Bejaia // 
261 Economie appliqué et management Université de M’sila // 
487 Economie et management Université de Constantine // 

   اجلزائر- الوزارة املنتدبة املكلفة بالبحث العلمي: املصدر 

  
  بالنسبة للتكوين يف احملاسبة. 2. 3. 2

كما اشرنا يف البداية نعين بالتكوين احملاسيب تربص اخلربة املهنية الذي خيول صاحبه احلق يف اكتساب 
املرجعي يف تنظيم مهنة احملاسب يف الذي يعترب القانون  02- 91حسب نص القانون وهذا  ،صفة اخلبري احملاسب

  :اجلزائر، والذي تبعه صدور جمموعة من القرارات واملقررات اليت تنظم وحتدد شروط التكوين وهي 
  

 08-91من القانون رقم  11يتضمن تطبيق املادة  1997- 12-01بتاريخ  97/457املرسوم التنفيذي رقم  -

حيدد وزير املالية بقرار كيفية نشر املنظمة  «لثانية ونص هذا املرسوم يف مادته ا 1991-04-27بتاريخ 
 ؛ » قاييس تقدير اإلجازات والشهادات اليت ختول احلق يف ممارسة املهنةمل

 يتضمن كيفية نشر معايري تقدير اإلجازات والشهادات اليت ختول احلق 1998 مارس 28قرار صادر بتاريخ  -
 ؛ اسب معتمدملمارسة مهنة خبري حماسب وحمافظ احلسابات وحم

 يتضمن املوافقة على اإلجازات والشهادات وكذا شروط اخلربة املهنية اليت 1999 مارس 24املقرر بتاريخ  -
 . احملاسبختول احلق يف ممارسة مهنة اخلبري

  
أن اإلجازات والشهادات واخلربة املهنية الواجب توافرها يف أي شخص يرغب يف امتهان إىل نشري 

ن اكتساب صفة اخلبري احملاسب تعطي صاحبها أعلما ، بيعة الفئة املهنية املرغوب فيهاعلى ط تتوقف ،احملاسبة
بينما اكتساب صفة حمافظ احلسابات ال متنح صاحبها يف كل . صفة حمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد

  .األحوال صفة احملاسب املعتمد
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سب جيب أن تتوفر يف الشخص  باإلضافة ملمارسة مهنة خبري حما  : بالنسبة للخبري احملاسب -أوال
  :ما يلي  08- 91 من  القانون 06للشروط املنصوص عليها يف املادة 

حتصل على الشهادة ليسانس أو ما يعادهلا يف املالية واحملاسبة النظام القدمي أو احملاسبة قد يكون  -
  حسب النظام اجلديد ؛

 يعد خالله املتربص ،سجلني يف جدول املنظمةالقيام بتربص مهين مدته سنتني لدى أحد اخلرباء امل -
  مثانية تقارير حول احملاسبة أو امليادين املرتبطة ا ؛

على شهادة اية التربص اليت ختوله احلق يف دخول االمتحان النهائي الذي تنظمه أن يتحصل  -
هادة اية كما متنح ش، "شهادة خبري حماسب" متنح للناجحني فيه شهادة جامعية ،جامعة اجلزائر

  . يف اكتساب صفة حمافظ احلسابات وحماسب معتمد،التربص حلاملها احلق
  
  :إال صاحبها ال يتسىن لإن اكتساب هذه الصفة  : بالنسبة حملافظ احلسابات -ثانيا

  باحلصول على شهادة خبري حماسب ؛ -
ملهنية  العايل إضافة إلحدى الشهادات امأو يكون املرشح حائز على إحدى شهادات التعلي -

 :، مع إثبات 1999  مارس 24 من املقرر الصادر بتاريخ 3املذكورة يف املادة 
  ؛) AFS ( مع شهادة اية التربصيف مكتب خبري حماسبملدة عامني تدريب مهين  
  . أشهر6أو خربة عشر سنوات يف امليدانني احملاسيب واملايل، مع تدريب ملدة  

  
 قتضي اكتساب صفة احملاسب املعتمد أن تتوفر يف املترشحي  : بالنسبة للمحاسب املعتمد -ثالثا

  :الشروط القانونية التالية 
 من املقرر 3 كخبري حماسب أو حمافظ حسابات حسب نص املادة  يف جدول املنظمةالتسجيل -

  ؛1999 مارس 24الصادر بتاريخ 
 مارس 24 بتاريخ  من املقرر الصادر4حيازة إحدى الشهادات املهنية املنصوص عليها يف املادة  -

 : من إثبات 1999
  ؛) AFS( يف مكتب خبري حماسب مع شهادة اية التربص ملدة عامنيتدريب مهين  
  . أشهر6أو خربة عشر سنوات يف امليدانني احملاسيب واملايل، مع تدريب ملدة  
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   النظام اجلديد– مسار التكوين يف اخلربة احملاسبية – ) V.01(الشكل رقم 
      
    )حماسبة(شهادة ليسانس   
      
   )سنتني(تربص يف اخلربة احملاسبية   
    - خبري ثاين–مراقبة التربص       
   AFS شهادة اية التربص  
      

  شهادة خبري حماسب
  تسلم من جامعة اجلزائر

االعتماد بصفة حمافظ حسابات  
  وحماسب معتمد

      

       حماسباالعتماد بصفة خبري
      

  من تصور الباحث: املصدر 

  
  نقائص نظام التكوين يف احملاسبة . 3. 3. 2

 ، اعتماده الكلي على اجلانب التطبيقي،على نظام التكوين احملاسيباليت ميكن تسجيلها من أهم املآخذ 
رشح تربًصا مدته ت املالشروط الواجبة الكتساب صفة اخلبري احملاسب واليت تقضي بأن جيريبخاصة فيما يتعلق 

على  –املعمول به يف اجلزائر اخليار ولقد كان هلذا  .سنتني حتت إشراف خبري حماسب معتمد لدى املنظمة
تداعيات ونتائج   –وباألخص فرنسا وتونس اليت يتقارب معها النموذج احملاسيب اجلزائري العكس من الدول 

 بعض التعقيدات اليت دفعت الكثري لطرح فكرة إعادة النظر يف الواقعيف  وأفرزت ،وخيمة على املهنة احملاسبية
  : نذكر ما يليومن أهم هذه التداعيات طريقة التكوين بشكل جدي، 

  
ملتربصني من حرمان اوبالتايل ، عند تكوين اخلرباء املتربصني) التكوين النظري(إمهال اجلانب النظري  -

إثراء القاعدة التصورية اليت  يف لتحليل وبالتايل املسامهةمتكنهم من القدرة على التفكري وااليت دوات األ
  ؛ االقتصادي حباجة ماسة إليها ملواجهة املشاكل الناجتة عن التقلبات يف احمليط احملاسبية تكون املمارسة

  
حدة نظًرا لعدم مو ا حبيث تكاد تكون نسخ،لك واحدفتكرر األعمال املتعلقة بإعداد التقارير ودوراا يف  -

ة اليت يتم مناقشتها من قبل املتربصني يد آليات ملراقبة التربص ومعايري الختيار مواضيع التقارير الثالثوجو
  ؛ الناجحني يف االمتحان الكتايب للخربة احملاسبية أمام جلنة متخصصة ضمن جلان االمتحان الشفهي

  

االمتحان النهائي
 فشل جناح
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املهين الذي ستوى التأهيل  على موانعكاسها ،تباين ظروف إجراء التربص يف مكاتب اخلربة احملاسبية -
 Plan( خاصة وأن حجم األعمال خيتلف من مكتب آلخر تبًعا ملخطط األعباء ،يفترض أن يكتسبه املتربص

de charge (عادة حالة كربه يف  عنه لكل خبري يشرف على التربص والذي ينتج:  
  

القيام جبارهم على  إلنتيجة، إمكانية تعرض املتربصني الستغالل قد يوصف يف بعض األحيان بالبشع -
 دون مقابل... ، املقاربات البنكية اجلردبأعمال التدخل امليداين خاصة تلك اليت توصف بالروتينية مثل

 : من هذه األشكال وخاصة يف ظل غياب تنظيم حيدد عالقة املتربص باملشرف على التربص،مادي، 
  

 ت بالروتينية مثل اجلرد، املقارباقيام املتربص بأعمال التدخل امليداين خاصة تلك اليت توصف -
 ؛ دون مقابل... البنكية

 مع القيام بأعمال السكريتاريا مثل حترير املراسالت كتابة التقارير أو القيام بأعمال املراسلة -
 اهليئات العمومية، ومصاحل إدارة الضرائب ؛

 ربصني من تأمني طيلة فترة التربص ؛عدم استفادة املت -
ظوظ بني املتربصني الذكور واإلناث يف ظل اعتماد التربص على عدم تساوي الفرص واحل -

التكوين امليداين الذي يشمل مناطق جغرافية خمتلفة ويقتضي العمل يف ظروف وأوقات قد ال 
  أو تقاليد اتمع اجلزائري ؛تتناسب مع طبيعة املرأة

و مساومات قد ويف بعض األحيان ميش املتربصني والتمييز بينهم أو تعرضهم لضغوط أ -
حتول دون حصوهلم على موافقة املشرف سواء حول التقارير أو حول رأيه النهائي حول 

 .فاء شروط التربصيستالرب حمدًدا رئيسًيا تالتربص ألن رأيه يع
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  عرض، معاجلة وحتليل �تائج االستبيان -الدراسة اإلحصائية :  املبحث الثا�ي
  

 ، من خالل االعتماد على عرض نتائجه وبناء توصياته،ضوعية البحثلتدارك أي نقص قد يلحق مبو
 أعتمد الباحث على .ليةم أو العةل احملاسبة مبختلف جوانبه سواء األكادمييحقيف سياق التوجهات اليت تطبع 

 عن طريق التقرب املباشر من أهم ،أسلوب التحري املباشر الختبار مجلة من الفرضيات املرتبطة باملوضوع
 االستبيان الذي أصبح اخليار املالئم لقياس درجة تطابق ستخدامبا ،طراف الفاعلة يف جمال احملاسبة يف اجلزائراأل

  .  على اختيار مدروسابناءت عينته ريوجهات نظرنا مع جمتمع الدراسة الذي اخت
  

  عرض االستبيان. 1
  

الذي يعترب قاعدة  -اللكتروين بشقيه العادي وا- نتناول يف هذا البند عرضا مفصال عن االستبيان
  إخضاعه للتحكيمإعداد أسئلة االستبيان،لتعرض للظروف اليت مت فيها صياغة، ابوذلك الدراسة اإلحصائية، 

  .جمتمع الدراسة واملشاكل اليت واجهت هذه الدراسة اإلحصائيةباإلضافة إىل تناول . بشكل ائيواختباره 
  
  مراحل إعداد االستبيان. 1. 1

  : عرض املراحل اليت مت فيها إعداد االستبيان بطبيعة هذا األخري الذي مت إعداده يف شكلني اثنني يرتبط
 استبيان عادي ؛ -
 .استبيان الكتروين -

  
  بناء االستمارة: املرحلة األوىل. 1. 1. 1

 لغتنيل، أعد با)Format A4 ( على ورق عادي االستبيان مت حتميل: النسبة لالستبيان العاديب - أوال 
  . سؤاال)23 (الفرنسية وتضمن ثالثة وعشرونالعربية و
  

 على العكس من االستبيان العادي فلقد مت حتميل االستبيان : بالنسبة لالستبيان اإللكتروين -ثانيا 
  باستخدام لغة النص الفائق3على املوقع الشخصي للباحثيف صفحة خاصة  )WEB (اإللكتروين بواسطة الويب

]HTML -Hyper text markup language[، 23 ( تضمن ثالثة وعشرون سؤال،4اللغة الفرنسية االستبيان بعدأ( 
  . لتلقي مالحظات املستجوبنيتخصص إضافية خانةزيادة على 

                                                 
3 - http://benbelghit.online.fr/sondage.html 

  .بية الباحث يف إعداد النسخة العرتاللفة الفرنسية فقط، نظرا للصعوبات التقنية الكبرية اليت واجه أعد االستبيان االلكتروين ب- 4
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، ينتمون قبل نشره خضع االستبيان لعملية حتكيم من قبل جمموعة من األساتذة يف جامعة ورقلة
لتأكد من سالمة بناء االستمارة وهذا بغية ا. نفس، وعلوم التسيريخمتلفة، اإلحصاء، علم العلمية ختصاصات ال

  :من حيث خاصة ، من خمتلف اجلوانب
  دقة األسئلة ؛ -
  مدى مشولية االستمارة ؛ -
  ئمتها لعملية املعاجلة اإلحصائية ؛توزيع خيارات اإلجابة لضمان مال -
  . التعامل مع االستمارةينة يف الختبار مدى جدية أفراد الع، املفخخة إدراج بعض األسئلة -
  

 بالنسبة لالستبيان العادي يف اختبار إمكانية تمتثل، )Test(ة لعملية اختبار أولياالستبيان كما خضع 
 لتجنب أي ملل قد يلحق بالفرد ، اإلجابة على األسئلة اليت تضمنتها االستمارة بشكل عملي ومالئم

 فلقد متثل االختبار يف قياس مدى جناح عملية التحميل وعرض أما بالنسبة لالستبيان اإللكتروين .املستقصى
املالحظات  وبناء على ،يف األخري و.االستمارة على شاشة احلاسوب وكذلك شكل ورود اإلجابات إلكترونًيا

 .ونتائج االختبار األويل اليت مكنتنا من تدارك النقائص اليت وقفنا عليها لتوصيات الواردة من جلنة التحكيم،وا
  .)أنظر قائمة املالحق (ستبانة بشكل ائيمتت صياغة اال

  
  نشر وإدارة االستمارة:  املرحلة الثانية. 2. 1. 1

كمدرس تنا  أملتها طبيعة وظيف،يف توزيعه ونشره عدة قنوات نا اعتمد: بالنسبة لالستبيان العادي -أوال 
لقاءات العمل وامللتقيات واأليام ، مبناسبة اد العينة االتصال املباشر بأفر، األمر الذي سهل من إمكانية اجلامعةب

دور يف ، افظ حسابات ممارسحمباعتباره  الوطنية للمحاسبني عضوية الباحث يف املنظمةكما كان ل. الدراسية
سواء على مستوى املصف اجلهوي بورقلة الذي ،  يف عدة مناسباتاالتصال مبختلف املهنيني  عمليةتسهيل

 وعلى العموم فلقد اعتمدنا يف . أو على مستوى املصف الوطينلجزائرل منطقة اجلنوب الشرقييضم املهنيني يف 
  : عدة طرق أمهها توزيع االستمارات على

  االتصال املباشر بأفراد العينة ؛ -
  مستوى أمانات بعض اهليئات الرمسية ؛إيداع االستمارات على  -
  .يف جهات خمتلفة من الوطن) ة وأصحاب املهناألكادمييني( االستعانة ببعض الزمالء -
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   :بني  تبًعا الختالف طريقة توزيعها وتراوحت ،اختلفت طريقة احلصول على إجابات أفراد العينة
  ؛  أثناء اللقاء األول مع الفرد املستجوب،احلصول على اإلجابة بشكل مباشر -
  الم اإلجابة ؛تسبالفرد مرة ثانية الإعادة االتصال  -
  عن طريق الفاكس أو الربيد العادي ؛ة احلصول على اإلجاب -
   ؛ بشكل دورياالتصال باهليئات اليت أودعت فيها االستمارات -
   الستالم االستمارات ؛االتصال بالزمالء اللذين استعنا م دورًيا -
 حتمل عنوان موقع الويب الذي ا ألن استمارة االستبيان العادياحلصول على اإلجابات إلكترونًي -

  .ة االلكترونيةيتضمن االستمار
  

  :  اعتمدنا يف توزيع ونشر االستبيان االلكتروين أساًسا على: بالنسبة لالستبيان اإللكتروينثانيا 
 عن  وحثه على ملء االستمارة اإللكترونية،عن طريق املقابلة أو اهلاتف ببالفرد املستجواالتصال املباشر  -

  طريق تصفح املوقع اإللكتروين ؛
 حتمل نص ،بريدهم االلكتروينعناوين ية موعة من أفراد العينة اليت أتيحت لنا ل إلكترونئتوجيه رسا -

 حيمل العنوان االلكتروين )Lien hypertexte ( عن طريق ارتباط تشعيب،يدعوهم للمشاركة يف االستبيان
  .على موقع الويب الشخصي للباحثاالستبيان الستمارة 

  
 حتول اإلجابة على ،إرساهلا بواسطة النقر على زر اإلرسالبعد ملء االستمارة االلكترونية وتأكيد 

 احتياجات  مع  بشكل مت ضبطه ليتوافق.عنوان الربيد االلكتروين الشخصي للباحثإىل االستمارة مباشرة 
  ).249ص  MSN-Hotmailمنوذج اإلجابة االلكترونية بواسطة   04 – رقم امللحق (عملية الفرز والتحليل

  
  معاجلة االستمارة: ة الثالثةاملرحل. 3. 1. 1

تمارة االستبيان العادية يف شكلها اسهذه املرحلة عمليات فرز وحتليل اإلجابات اليت تضمنتها تضمنت 
 اليت )Version imprimable ( واإلجابات اليت وردت عن طريق الربيد اإللكتروين بالنسخة القابلة للطبع،األصلي

لى الورق العادي جتمع مع باقي اإلجابات، متهيًدا لبناء قاعدة االستبيان  بعد طبعها ع،)MSN Hotmail (حهاييت
  .اليت تتضمن املعطيات املستخلصة من استمارات االستبيان العادية واإللكترونية

  
طر س) 90(تسعون  تضمنت ورقة احلساب ،)EXEL 2003 (اعتمدنا يف بناء قاعدة االستبيان على برنامج

انة لكل  خب ،ا عمود)78(ية وسبعون ومثان  ؛عتمدت بعد استبعاد اإلجابات امللغاةا وفقًا لعدد اإلجابات اليت
مت  ]. معطيةX 78 = 7020 90[من   وذا تصبح قاعدة االستبيان مكونة ،جواب فرعيجواب رئيسي أو 
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إتباع أسلوب سطر ب األعمدة واألعقاطتاملعطيات اليت تتضمنها اخلانات الناجتة عن ) Quantification - تكميم(
  :الترميز العددي، حبيث 

  ؛) 0(، واجلواب ال بالعدد )1(يرمز للجواب نعم بالعدد  -
  ؛.. )3(، اخليار الثالث بالعدد )2(، اخليار الثاين بالعدد )1(يرمز للخيار األول بالعدد  -
 .]48 -  01[يرمز للواليات حسب الترقيم اإلداري املعمول به يف اجلزائر من  -

  
  منوذج عن قاعدة االستبيان ) V.03( اجلدول رقم

23  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 2  1  
W2  W1  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  B2  B1  A2  A1 
5  3  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  0  2  1  1  
3  2  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3  1  0  2  

. . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  

. . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  

. . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  
5  4  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2  1  0  90  

  ) امللحق رقم (ستبيان ميز استمارة  االرتبناًءا على  من تصور الباحث: املصدر

  
  هيكل االستبيان وفرضياته. 2. 1

  
 مت إعداد أقسام رئيسية،) 6(توزعت على ستة  سؤاال) 23(تضمنت قاعدة االستقصاء ثالثة وعشرون 

سىن لنا حتديد أراء أفراد العينة حول أهم  حىت يت،األسئلة على أساس النوع املغلق الذي حيتمل إجابة حمددة
نوع ما اعتمدنا  ك.لى الباحث ترميز وتنميط اإلجابات ويسهل بالتايل ع،املواضيع اليت تناوهلا االستبيان

 على أساس ،املفتوح للوقوف على وجهات نظر أفراد العينة حول مجلة من القضايا املرتبطة باملوضوعاإلجابات 
 أفراد العينة إلضافة وجهة نظرهم اليت مل مجمال اإلجابة مفتوح أمايبقي وملة من اخليارات اإلجابات املستندة جل

   : عت األسئلة على ستة أقسام رئيسيةولقد توز. تتضمنها قائمة اخليارات
  

   ؛]6 -1 [مبيانات النوعية عن أفراد العينة، من السؤال رقللاملتضمنة األسئلة العامة يضم :  القسم األول -
  ؛ )PCN(سبية يف اجلزائر استنادا املمارسة احملا، وتم ب]12 - 7 [ألسئلة املمتدةيضم ا:  م الثاينالقس -
  ح النظام احملاسيب ؛املتعلقة بإصال، ]15 - 13 [ألسئلة املمتدةيضم ا:  القسم الثالث -
   ؛]19- 16[ة ا، ويضم األسئلوطرق إصالحهمبنظومة التعليم والتكوين احملاسبيني يرتبط : القسم الرابع -
  ؛ ] 22 – 20[ سئلة األيضم يتناول التوافق احملاسيب يف سياق التحوالت الدولية وأثارها :  القسم اخلامس -
 ،مدى رضاء أفراد العينة املستوجبة) درجة(يبحث يف تقييم ، و)23(تمثل يف السؤال ي:  القسم السادس -

  .عالقة باألسئلة اليت تضمنتها األقسام السابقة وذات ،حول عدة مسائل مرتبطة مبجال احملاسبة يف اجلزائر
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، ارها بناًءا على إجابات أفراد العينةبقمنا بصياغة مجلة من الفرضيات اليت سيتم اختا التقسيم استنادا هلذ
ها من خالل هذه الفرضيات مع توجهات وأراء أفراد نلوقوف على مدى تطابق وجهات نظرنا اليت عربنا عل

  :ضيات كما يلي وكانت الفر.العينة
  

مة ئ أصبحت غري مال،سبية باالستناد لقواعد املخطط احملاسيب الوطينا املمارسة احمل: الفرضية األوىل -
  اجلزائر ؛ فهاللتحوالت االقتصادية اليت تعر

 املعايري احملاسبية الدولية إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات القائم على االنفتاح على : الفرضية الثانية -
   يف اجلزائر أصبح أمر حتمًيا ؛ اجلديدةادية االقتصفروفها ملتطلبات الظوتكيي

 اتطلب إصالحت ت بعدم الفعالية وباتتتسم  اجلزائريةمنظومة التعليم والتكوين احملاسبيني : الفرضية الثالثة -
  اجلديد ؛املناخ ملتطلبات  مسايرة ،اجذري

الدويل يف ظل املعلومة سيلقي بظالله على املمارسة  احملاسيب   تنامي أعمال التوافق: الفرضية الرابعة -
  تلف امليادين املرتبطة باحملاسبة ؛ على خماإجيابيوسينعكس  ،احملاسبية يف اجلزائر

ال تتالءم مع  واجلهود املبذولة يف خمتلف امليادين املرتبطة ا ، واقع احملاسبة يف اجلزائر: الفرضية اخلامسة -
  .ا املؤسسة االقتصادية اجلزائرية واحتياجاا الفعليةاليت تعيشهطبيعة التحوالت 

  
  جمتمع الدراسة وحدودها. 3. 1
  

  .أساسا بتقدمي جمتمع الدراسة وحدودها وعينة الدراسة اليت مت حتديدهايهتم هذا البند 
  
  إطار جمتمع الدراسة. 1. 3. 1

 العلوم االقتصادية أو علوم  يفمعيار حيازة شهادة الليسانسيف اختيار جمتمع الدراسة على اعتمدنا 
 نظًرا الرتباط جزء من أسئلة االستمارة ، كشرط لقبول املشاركات ضمن عينة الدراسة، على األقلالتسيري

مت وعليه . يسمح للمستجوب بالتعامل مع مضمون استمارة االستبيان بشكل جيدمبستوى التأهيل العلمي الذي 
  : هي ةأربع فئات رئيسيضمن تمع الدراسة جمحصر 

  
  جلامعة املمارسني ملهنة احملاسبة ؛أساتذة ا:  الفئة األوىل -
   االختصاصات القريبة من احملاسبة ؛أساتذة اجلامعة ذوي:  الفئة الثانية -
  ؛ )Tableau de l’ordre(املهنيني املعتمدين، املسجلني يف جدول املنظمة  : الفئة الثالثة -
  . العام أو اخلاصنيالقطاعيف املؤسسات االقتصادية املوظفني أو األجراء يف :  الفئة الرابعة -
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   دود الدراسةح. 2. 3. 1
  :تتمثل حدود هذه الدراسة فيما يلي

 استنادا لالحتياجات واملرتكزات ،تم هذه الدراسة بواقع وآفاق احملاسبة يف اجلزائر:  كانيةاحلدود امل -
   إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات ؛الفعلية لعملية

  ؛- ) شهر12 (2003سنة  -بالزمن الذي أجريت  امليدانية الدراسةمضمون ونتائج رتبط ي:  زمانيةال دوداحل -
 ، واملهنيني واملوظفني يف جمال احملاسبةتستند هذه الدراسة ألراء وإجابات األكادمييني:  احلدود البشرية -

   ليسانس فما فوق ؛،ين على مؤهل علمياحلائز
ه الدراسة باملواضيع واحملاور املرتبطة أساًسا مبوضوع إصالح النظام احملاسيب اهتمت هذ:  وضوعيةاملدود احل -

   ؛صل عليهااإلجابات احمل، تتوقف جودا على نوعية سبيةللمؤسسات دون سواها من املواضيع احملا
  

  عينة الدراسة. 3. 3. 1
بيان العادي  يتم حتديد حجم عينة الدراسة بشكل مسبق قبل توزيع أو نشر استمارة االستمل
 وموظفني  ومهنيني استمارة مشلت أكادمييني350 فبالنسبة لالستبيان العادي قمنا بتوزيع حوايل ،وااللكتروين

، وأحيانا أخرى لتسليم واالستالم املباشرطريقة ا أحيانا اعتمدنا. مبختلف جهات الوطنوطلبة دراسات عليا 
باإلضافة اعتمدنا  اإللكترونية  االستبيانبالنسبة الستمارةأما  .طريق الفاكس أو بواسطة زمالءقمنا بذلك عن 

حتصلنا على ، ا فرد50 ألكثر من دعوة إلكترونيةيف شكل ا إرساهل، شارة إليها على صفحة االستمارة العاديةلإل
، تضمنت هذه الدعوة حثهم على املسامهة يف هذا البحث من خالل بطرق خمتلفةهم االلكتروين  بريدعناوين
  .الستمارة وتأكيد إرساهلا انطالقا من الصفحة املخصصة لذلك يف املوقع الشخصي للباحثملء ا

  
  .اإلحصائية اخلاصة باستمارات االستبيان ) V.04( اجلدول رقم

  طبيعة االستبيان  اموع االستبيان االلكتروين  االستبيان العادي
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  البيان

  100  400  100  50  100  350   واملعلن عنهاعدد االستمارات املوزعة

    141    19    122   عدد االستمارات املرجتعة
    259    31    228   أو املهملةعدد االستمارات املفقودة

    20    04    16  لغاةعدد االستمارات امل
    31    03    28  عدد االستمارات الواردة بعد األجل

    90    12    78  عدد االستمارات الصاحلة
  داد الباحث بناءا على استمارات االستبيانإع: املصدر
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 استمارة من جمموع االستمارات املرجتعة بلغ 90تقرر اإلبقاء على ، بعد عملية الفرز والتبويب والتنظيم
 بعدد ) إلكتروين- استبيان عادي(  بعد ما قمنا بإقصاء االستمارات املكررة.لتمثل عينة الدراسة، 110عددها 
 اإلجابات اليت ستبعدت لنقصاا أو للتضارب املوجود يفا )18(ي االستمارات املقدرة أما باق، )02(اثنني 

ورودها بعد األجل الذي استمارة ل) 31(كما مت استبعاد  .من قبل أفراد غري مؤهلنينتيجة استعماهلا حتتويها أو 
رات ستمالية توزيع االلذلك فإن عم. تستخدم هذه االستمارات يف دراسة مستقلة عن هذا البحث مت حتديده،

  .ألجل توسيع قاعدة املعطيات يف الدراسة الالحقة،  وأن املوقع مازال فاعالً،مازالت متواصلة
  

  مشاكل الدراسة. 4. 1
  

مواضيع ذات ، حول  بالرغم من أمهية االستبيان كأداة الستقصاء ومجع أراء وإجابات أفراد العينة
الذي حيكم جممل القضايا واملواضيع العام اإلطار حول  هت نظرإبراز وجهاحىت يتسىن له  ،أمهية للباحث

وبالرغم من النجاح الذي حتقق وبلوغ حجم املرجتعات مستوى يسمح باعتمادها . املرتبطة حبقل احملاسبة
 إال أن الدراسة مل تسلم من بعض املشاكل والقيود الشكلية .مةئللدراسة وفق بعض األساليب اإلحصائية املال

  :متثل يف  أمهها ،عيةواملوضو
  

عن إلحلاح والتساؤل املستمر ا رغم ، ضمن بعض الفئات املستهدفنيبعض أفراد العينةلالتجاوب السليب  -
  االستبيان اليت وجهت هلم ؛مصري استمارة

دون قيامه بتقدمي حال يدة عن موقع تواجد الباحث األمر الذي بعانتشار أفراد العينة يف مناطق جغرافية  -
 غموض الذي قد يكتنف أفراد العينة ؛ات الالزمة يف حالة اللبس أو الالتوضيح

 ضمن مواقع ،ة بالدراسةيعدم وجود عناوين بريدية أو إلكترونية جممعة ملختلف فئات أفراد العينة املعن -
خاصة (إنترنيت خاصة بكل فئة يسهل من خالهلا على الباحث التواصل مع هذه الفئات بشكل مباشر 

  ).وأصحاب املهنة- األكادمييني
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  معاجلة وحتليل �تائج االستبيان. 2
  

ستخدام قد مت باأن نشرع يف عرض نتائج الدراسة امليدانية، نشري إىل أن مجع البيانات وتبويبها قبل 
 اجلداول اليت تتضمن التكرارات والنسب  والذي يعترب يف الواقع مصدرا لكافة11.0 اإلصدار SPSSالربنامج 

  :حسب التقسيم التايل معاجلة اإلجابات تتم . البيانية املرافقةألشكال  الواردة إضافة لاملتعلقة باإلجاباتاملئوية 
  
  للعينة ؛اخلصائص الدميوغرافية  -
 املمارسة احملاسبية يف اجلزائر ؛ -
 إصالح النظام احملاسيب ؛ -
  ؛منظومة التعليم والتكوين احملاسبيني -
 الدويل ؛ التوافق احملاسيب -
  .مدى الرضاء حول جمموعة من العناصرقياس  -
  
  اخلصائص الدميوغرافية للعينة. 1. 2
  
 بلغت نسبة مشاركة اإلناث يف حني % 85.6مشاركة الذكور يف االستبيان نسبة  بلغت : اجلنس -أوال

مام إىل هيمنة عنصر الذكور على املهنة احملاسبية مقابل عزوف اإلناث عن االهت، ورمبا يعزى هذا األمر 14.4%
 وهو على األقل الواقع الذي صادفه الباحث أثناء توزيع ،بامتهان احملاسبة أو خوض جمال البحث فيها

   .)V.02(، الشكل رقم استمارات االستبيان
  

14,4%

85,6%

Féminin

Masculin

  

18,9%

71,1%

10,0%

Plus de 40 ans

De 25 - 40 ans

Moin de 25 ans

 
   نياملشاركتوزيع  –) V.02(الشكل رقم 

  اجلنسحسب 
   توزيع املشاركني – ) V.03(لشكل رقم ا

  حسب الفئات العمرية
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 تبعا ،] سنة55 – سنة 24[، وتراوحت عموما بني  تباينت أعمار أفراد العينة املستجوبة: العمر -ثانيا
] 40 - 25[ثالث فئات عمرية، فكانت النسبة الكبرية من املشاركني مركزة عند الفئة لذلك قمنا بتشكيل 

. % 10 بنسبة ] سنة25أقل من [ مث الفئة % 18.9بنسبة ]  سنة40أكرب من  [ تليها الفئة% 71.1سنة بنسبة 
امليل حنو األعمار املتقدمة نسبيا يف السن، الفتراض أنه باإلضافة ب النسب بني الفئات العمرية، نفسر توزيع

  .)V.03(، الشكل يدمف بشكل تمارةميدانية تساعد يف التعامل مع االسملستواها التعليمي فإا حتوز على خربة 
  
 من املستجوبني حاصلني على %11.1 الدراسة أن نسبة  تبني لنا من خالل: الشهادات اجلامعية -ثالثا

ماجستري أو ما يعادهلا،  هم من احلاصلني على شهادة %47.8 أن نسبة يف حنيشهادة دكتوراه أو ما يعادهلا، 
يف الواقع هذا التوزيع رغبة الباحث يعكس . اصلني على شهادة الليسانساملتبقية فهم من احل % 41.1أما نسبة 

يف حصر عينة الدراسة على فئة اجلامعيني احلاصلني على شهادة ليسانس على األقل، نتيجة اهتمام البحث 
  .)V.04(، باالني التعليمي واملهين للمحاسبة يف اجلزائر

41,1%

47,8%

11,1%

Licence

Magistèr

Doctorat d'etat

  
13,3%

17,8%

8,9%

60,0%

Sans

Autre diplome

En cour

Agrée-comptabilité

 
   توزيع املشاركني – ) V.04(الشكل رقم 

  الشهادات اجلامعيةحسب 
   توزيع املشاركني – ) V.05(الشكل رقم 

  الشهادات املهنيةحسب 

  
الصنف األول معتمد ، أصنافإىل أربعة  اعتمدنا تصنيف الشهادات املهنية : الشهادات املهنية -رابعا
حائزين على الصنف الثالث  ؛ ) En cour(الصنف الثاين يف طريق االعتماد   ؛)Agrée en comptabilité(يف احملاسبة 

 .)Sans(دون شهادة مهنية الصنف الرابع  ؛) Autre(شهادة مهنية أخرى 
  

اخلرباء احملاسبني، حمافظي فئة ، يضم هذا الصنف % 60بلغت نسبة املستجوبني املعتمدين يف احملاسبة 
أما الصنف الثاين فيضم . احلائزين على شهادات اعتماد من املصف الوطينات واحملاسبني املعتمدين احلساب

ومل حيصلوا بعد على شهادة خبري حماسب أو اللذين أوا تربصهم بص لنيل املستجوبني اللذين هم يف طور التر
، أما % 17.8ات مهنية أخرى  بلغت نسبة احلائزين على شهاديف حني، % 8.9االعتماد، فقد بلغت نسبتهم 

  .)V.05(، الشكل  على شهادات مهنيةدون  املتبقية متثل املستجوبني %13.3نسبة 
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، وتبني لنا أن غالبية املستجوبني هم ممن جيمعون  تنوعت وظائف ومهن املستجوبني: الوظيفة - خامسا
مث . %32.2ث بلغت نسبة مشاركتهم مهنة احملاسبة حبيبني وظيفة التدريس باجلامعة وميتهنون يف نفس الوقت 

تلتها فئة . %18.9تلتها فئة املهنيني بنسبة . %24.4تلتها فئة األساتذة اجلامعيني املهتمني مبجال احملاسبة بنسبة 
مل يشغلوا بعد أية مهنة  كانت متثل أفراد العينة اللذين %6.7 أما النسبة املتبقية املقدرة ،%17.8بنسبة  املوظفني

  . )V.06( ، الشكلمأجورةأو وظيفة 

6,7%

17,8%

18,9%

24,4%

32,2%

Autre

Fonctionaire

Professionnel

Enseignant univ.

Enseig. univ / prof

  

43,3%

13,3%

32,2%

7,8%

3,3%

Sans

Maitre assistant

Chargé de cours

M. de Conférence

Professeur

 

   توزيع املشاركني – ) V.06(الشكل رقم 
  املهن والوظائفحسب 

  فئة األساتذة  توزيع – ) V.07(الشكل رقم 
  حسب الرتب العلمية

  
اد العينة املزاولون لوظيفة التدريس يف اجلامعة، حبيث  بأفر يرتبط هذا العنصر: الرتب العلمية -سادسا

، %3.3حيث بلغت نسبة أساتذة التعليم العايل . تلف الرتب العلمية وبنسب متفاوتةتوزعت هذه الفئة على خم
وبلغت مشاركة األساتذة املساعدين املكلفني ، %7.8نسبة مشاركتهم أما فئة األساتذة احملاضرون فلقد بلغت 

، والباقي مثل نسبة %13.3، وبالنسبة لألساتذة املساعدين فكانت نسبة مشاركتهم %32.2سبة بالدروس ن
  .)V.07(، الشكل املستجوبني اللذين ال ينتمون لقطاع التعليم العايل كأساتذة
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، الحظنا أن غالبية  فئات سنويةعلى توزيع سنوات اخلربة على ثالثعتماد  باال: اخلربة -سابعا
]  سنوات7أقل من [، تليها الفئة األوىل %63.3سنة بنسبة ]20 - 7[جوبني تتمركز خربم عند الفئة الثانية املست

  .)V.08(، الشكل % 7.8بنسبة ]  سنة20أكثر من [، مث الفئة الثالثة % 28.9بنسبة 

7,8%

63,3%

28,9%
Plus de 20 ans

De 7 à 20 ans

Moin de 7 ans

  

35,6%

7,8%

37,8%

18,9%

Mixte

Privé

Public

Fonction libérale

 
   توزيع املشاركني – ) V.08(الشكل رقم 

  اخلربة املهنيةحسب 
   توزيع املشاركني – ) V.09(الشكل رقم 

  حسب القطاع

  
 من املستجوبني لقطاع األعمال احلرة، يف حني تنتمي نسبة %18.9 تنتمي نسبة :القطاع  -ثامنا

، %7.8خلاص بلغت نسبتهم ، أما املستجوبني اللذين ينتمون للقطاع ا)القطاع العام( للقطاع احلكومي 37.8%
ويضم هذا القطاع حتديدا .  للقطاع املختلط%35.6بينما تنتمي النسبة املتبقية من املستجوبني واملقدرة 

  .)V.09(، الشكل املستجوبني اللذين جيمعون بني وظيفة التدريس باجلامعة ومهنة احملاسبة
  

، نوعت نسبة املشاركة حسب الواليات، ت ) V.05 ( كما نالحظ من خالل اجلدول :الوالية  -تاسعا
و مرد هذا األمر . %20 بنسبة ووالية اجلزائر، %28.9بنسبة إال أا تركزت بشدة يف كل من والية ورقلة 

عدادها يف إومدرس جبامعتها، وحيضر لشهادة الدكتوراه اليت حنن بصدد كون الباحث مقيم بوالية ورقلة 
وعليه فوجود . ظمات املهنية واهليئات واإلدارات مركزا لكافة املنعالوة على أن العاصمةجامعة اجلزائر 

باقي ب الواليتني هو ما مكنه من احلصول على اإلجابات بشكل معترب مقارنة اتنيالباحث باستمرار يف ه
  . األمرالواليات اليت صعب فيها ذلك

  
  توزيع أفراد العينة على خمتلف واليات الوطن ) V.05( اجلدول رقم 

  النسبة  التكرار  الوالية  النسبة  التكرار  الوالية  النسبة  التكرار  يةالوال
037 7,81122,225 3 3,3 
056 6,7161820,030 26 28,9 
075 5,61733,331 6 6,7 
082 2,21944,447 2 2,2 
 100 90 اموع4,42322,2 094
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  املمارسة احملاسبية يف اجلزائر. 2. 2
  
، )12( إىل غاية السؤال الثاين عشر )7(تبط هذا العنصر مبجموعة األسئلة املمتدة من السؤال السابع ير

أراء املستجوبني حول املمارسة احملاسبية يف اجلزائر استنادا لقواعد  باستطالع يف الواقع هذه األسئلة تم
  .املخطط احملاسيب الوطين

 
لق مبدى مالئمة اإلبقاء على تطبيق املخطط احملاسيب الوطين يف املتع) 7( بالنسبة للسؤال السابع -أوال

يف حني أن نسبة . مةء املالمبعد من املستجوبني يرى %90الظروف االقتصادية اجلديدة للجزائر، فإن نسبة ظل 
األسباب لقد اختلفت  .)V.10(، الشكل  عن اإلجابة%2.2، وامتنعت نسبة )نعم مالئم( ترى العكس 7.8%

  )V.11(، الشكل  )V.06( وكانت موزعة حسب اجلدول دم املالئمةلتأكيد إجابتهم بعتمدها املستجوبني اليت اع

2,2%

90,0%

7,8%

Sans réponse

Non

Oui
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   مدى مالئمة – ) V.10(الشكل رقم 

  املخطط احملاسيب الوطين
   نسب توزيع– ) V.11(الشكل رقم 

 )PCN (أسباب عدم مالئمة

  
  )PCN( املخطط احملاسيب الوطين أسباب عدم مالئمة) V.06(رقم اجلدول 

  % النسبة  التكرار  األسباب
  54.4  49  1975ألن املخطط جامد منذ إصداره  سنة 

  47.8  43  ألنه يمن عليه نظرة واحتياجات اإلدارة اجلبائية 

  47.8  43   ألنه ال يستجيب الحتياجات التسيري اجلديدة يف املؤسسات

  47.8  43  لمعايري الدولية للمحاسبةألنه ال يستند ل

  42.2  38  ألنه غري متوافق وغري منسجم مع التطبيقات الدولية للمحاسبة

  16.7  15  ألنه ال خيضع إلطار مرجعي حيكم عملية التوحيد ووظيفة إصدار املعايري

  16.7  15  أخرىأسباب 

  
  



   امليدا�ية  الدراسة:   اخلامس    الفـصل
  
  

217 

 يفاسبية املستندة لقواعد املخطط احملاسيب للسؤال الثامن املتعلق بقدرة املمارسة احمل أما بالنسبة -ثانيا
  .)V.12(، الشكل  بالنفي% 87.8أجابت نسبة و أجابت بنعم، %12.2حل املشاكل اليت تواجه احملاسب، نسبة 

87,8%

12,2%

Non

Oui

  

11,1%

23,3%

65,6%

Sans réponse

Non

Oui

 
  املخطط قدرة  – ) V.12(الشكل رقم 
   حل املشاكلعلى  احملاسيب

  توزيع نسبة  – ) V.13(الشكل رقم 
   بني املستجوبنيمصادفة مشاكل

  
 من املستجوبني بأا صادفت مشاكل أثناء املمارسة %65.6 وعن السؤال التاسع، أعربت نسبة -ثالثا

يف حني  عن عدم تعرضها ألية مشاكل، %23.3 وعربت نسبة ،احملاسبية املتعلقة مبعاجلة بعض العمليات حماسبيا
  .)V.13(، الشكل  عن اإلجابة%11.1امتنعت نسبة 

  
وردود أفعاهلم جتاه املعاجلة  املستجوبني  املتضمن كيفية تصرف)10( فيما يتعلق بالسؤال العاشر -رابعا

وكما هو مبني يف .  قواعد املخطط احملاسيب الوطين أية حلول هلايهاية للعمليات اجلديدة اليت مل حتواحملاسب
  .احملددة سلفا يف قائمة االستبيانفإن اإلجابات اختلفت وتوزعت على العناصر   )V.07( رقم اجلدول 

  
  )PCN(املخطط احملاسيب الوطين ردود الفعل الناجتة عن قصور )  V.07 (اجلدول رقم 

  %النسبة   التكرار  شكالاأل
  53.3  48  باالستفسار لدى املهنيني أو زمالء يف مؤسسات أخرى

  40  36  طار الدويل للمعايري الدولية للمحاسبةبالرجوع لإل

  PCN 35  38.9بالرجوع للهيئات الوطنية املكلفة بالسهر على تطبيق 

  35.6  32 .......باالستفسار لدى  املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني 

  PCN 19  21.1 بالرجوع لنماذج حماسبية لدول أخرى مشاة 

  16.7  15  الشخصيحبل املشكلة عن طريق االجتهاد 

  15.6  14  الشركة لتتصرف/بإعالم إدارة املؤسسة

  12.2  11  بتكييف التطبيقات احملاسبية لعمليات مشاة

  0  0  بشكل أخر
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حبيث حتصل اخليار الثاين ما نالحظه من خالل هذه النتائج هو التباين الذي ميز ردود أفعال املهنيني 
بنسبة ، فاخليار الرابع %38.9، مث اخليار الثالث بنسبة %40بع بنسبة  يليه اخليار السا%53.3على أعلى نسبة 

توحي هذه . باقي اخليارات على نسب متفاوتة نسبيا وضعيفة مقارنة باخليارات السابقةفيما حتصلت . 35.6%
عموما يف ردود أفعاهلم، وهذا مرده يف ) املستجوبني(االختالفات بعدم التجانس الذي ميز أصحاب املهنة 

وتباين التطبيقات غياب هيئة رمسية مكلفة بالتوحيد، األمر الذي يترتب عليه بالتبعية اختالف إىل اعتقادنا 
  .)V.14(، الشكل واملمارسة احملاسبية

15,6

53,3

38,9
35,6
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14,4%7,8%

68,9%

8,9%

Sans réponseNul

Négatif

Positif

 
  توزيع نسب   – ) V.14(الشكل رقم 

  ردود أفعال املشاركني
  نظيم اجلبائيأثار الت  – ) V.15(الشكل رقم 

  على املمارسة احملاسبية

  
من املستجوبني تعترب  % 8.9أن نسبة ) 11( فيما يتعلق بالسؤال احلادي عشر  أظهرت الدراسة- خامسا

يف . جودة املعلومات، وبالتايل له تأثري اجيايب على املمارسة احملاسبية) Réglementation fiscale(أن التنظيم اجلبائي 
 أنه % 7.8 سلبية، فيما ترى نسبة التنظيم اجلبائي أثارل حيث ترى بأن العكس متاماعلى  ،% 68.9حني نسبة 

  .)V.15(، الشكل  عن اإلجابة% 14.4أي تأثري، وامتنعت نسبة ليس للتنظيم اجلبائي 
  

املتضمن تقييم التغريات اليت ) 12(اإلجابات املتعلقة بالسؤال الثاين عشر  تبني لنا من خالل -سادسا
 ترى بأن % 10، أن نسبة )PCN(تها املمارسة احملاسبية يف اجلزائر منذ بدأ تطبيق املخطط احملاسيب الوطين عرف

 ترى بأن هذه التغريات مهمة، يف حني يرى غالبية املستجوبني % 15.6التغريات كانت مهمة جدا، وأن نسبة 
ما يالحظ يف هذا املقام .  عن اإلجابة% 13.3، وامتنعت نسبة % 61.1أن التغريات كانت قليلة األمهية بنسبة 

هو وجود إمجاع لدى غالبية املستجوبني، حول التقليل من أمهية التغريات اليت عرفتها املمارسة احملاسبية يف 
، استجابة للتحوالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية العميقة اليت عرفها حميط املؤسسة املؤسسات اجلزائرية

  .)V.16(، الشكل لداخل واخلارج، األمر الذي يقتضي العمل من أجل ضمان التوافق واملسايرة يف ااجلزائرية
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13,3%

61,1%

15,6%

10,0%Sans réponse

Peu impor.

Important

Trés impor.

 
    درجة التغريات اليت عرفتها املمارسة احملاسبية– ) V.16(الشكل رقم 

  
   إصالح النظام احملاسيب.3. 2
  
إىل السؤال اخلامس ) 13(املمتدة من السؤال الثالث عشر رتبط هذا العنصر كذلك مبجموعة األسئلة ي

  .، وتم هذه اموعة من األسئلة مبوضوع إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات)15(عشر 
  
غالبية املستجوبني أن إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات يرى ) 13(للسؤال الثالث عشر   بالنسبة-أوال

ليس  اإلصالح أن هذا %17.8، يف حني ترى نسبة %77.8هذا بنسبة ضروري وجد يف اجلزائر أصبح أمرا 
لدى خمتلف املستجوبني على ضرورة إصالح النظام احملاسيب مهما يكن من أمر فإنه هناك إمجاع و. ضروريا

  .)V.17(، الشكل للمؤسسات يف اجلزائر

4,4%
17,8%

77,8%

Pas Nécessaire
Nécessaire

Plus que nécessaire
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  حضرورة إصال  – ) V.17(الشكل رقم 

   للمؤسسات النظام احملاسيب
   توزيع نسب  – ) V.18(الشكل رقم 
   للمؤسسات النظام احملاسيبدواعي إصالح

  
 اختالف يف أراء املستجوبني حول الدواعي واألسباب اليت ،)V.18(، الشكل هرت الدراسة أظ-ثانيا

  .عملية إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف اجلزائريعتربوا األصل وراء 
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   النظام احملاسيبأسباب ودواعي إصالح)  V.08 (اجلدول رقم 
  %النسبة   التكرار  األسباب

  76.7  69  ...)اإلصالحات، البورصة،(ملتطلبات املناخ االقتصادي اجلديد 

  72.2  65 ............)الشراكة الدولية، العوملة،(املناخ الدويل  ملتطلبات

  33.3  30  حملاسبينيللهيئات الدولية للتوحيد والتوافق ا

  30  27 املؤسسات االقتصادية واألطراف املعنية بتطبيقات احملاسبة

  10  09 )جملس املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني(املهنة احملاسبية 

  10  09  للهيئات الوطنية املكلفة بالتوحيد احملاسيب 

  0  0  بشكل أخر

  
ودواعي  أن غالبية املستجوبني يرجعون أسباب )V.08(اجلدول نالحظ من خالل النتائج الواردة يف 

وكذلك ملتطلبات املناخ الدويل  ،%76.7اإلصالح، ملتطلبات املناخ االقتصادي اجلديد يف اجلزائر وهذا بنسبة 
  .%72.2الذي أصبح يتميز بتنامي التكتالت االقتصادية واستفحال ظاهرة العوملة وهذا بنسبة 

  
، فإن لمستجوبني واملتعلق باإلستراتيجية املالئمة إلصالح النظام احملاسيب وعن السؤال الذي وجه ل-ثالثا

؛  )Adoption( إصدار معايري خاصة باجلزائر  توحيد وأيدت اختيار إستراتيجية  من املستجوبني %14.4نسبة 
؛   اجلزائر يف للظروف االقتصاديةاملعايري احملاسبية الدوليةاختيار إستراتيجية تكييف  %71.1نسبة أيدت فيما 

ما يالحظ . )V.19(، الشكل  بشكل كلي ودون تغيرياملعايري احملاسبية الدولية أفضلية اعتماد %14.4ورأت نسبة 
، ألا جية التوحيد القائمة على التكييفبني جل املستجوبني حول أفضلية إستراتيهو وجود إمجاع 

 )V.20(و الشكل  )V.09(يبني اجلدول . وطين والدويلمتطلبات احمليط الاإلستراتيجية الوحيدة اليت جتمع بني 
  .وحيد املالئمة يف نظرهم لواقع اجلزائربالنسبة إلستراتيجية التخمتلف األصناف املهنية املستجوبة اختيارات 
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    إستراتيجية التوحيد– ) V.19(الشكل رقم 

   حسب املستجوبنياملالئمة
  نسب اختيار  – ) V.20(شكل رقم ال

  االستراتيجيات حسب الفئات
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  اختيار استراتيجيات التوحيد حسب األصناف املهنية)  V.09(اجلدول رقم 

  آخرين  موظفني  مهنيني  أساتذة  أساتذة  مهنيني  
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اإل
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  2  2  3  2  15  2  8  5  3  13  3  4  26  2  تكرار

% 2.2 28.9  4.4 3.3  14.4  3.3 5.6  8.9  2.2 16.7  2.2 3.3  2.2  2.2 

 
  
  منظومة التعليم والتكوين احملاسبينيإصالح . 4. 2
  
 التعليم احملاسيب منذ تطبيق لتغريات اليت عرفها نظاماختلفت أراء املستجوبني حول أمهية ا -أوال

حني ترى   أن التغريات اليت حدثت مهمة جدا، يف%10حبيث اعتربت نسبة ، )PCN(املخطط احملاسيب الوطين 
 أن هذه التغريات قليلة األمهية ؛ %65.6ينما اعترب غالبية املستجوبني بنسبة أن التغريات مهمة، ب %16.7نسبة 

سبب مجود تعليم احملاسبة يف اجلزائر، إىل تأخر يعزى . )V.21(لشكل ، ا عن اإلجابة%7.8وامتنعت نسبة 
  .االهتمام الكبري الذي حظيت به جماالت البحث والتطبيق يف الدول املتقدمةبمقارنة وختلف املمارسة احملاسبية 
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  التغريات اليت  – ) V.21(الشكل رقم 

  حملاسيبعرفها التعليم ا
   توزيع نسب  –) V.22(الشكل رقم 

   بني املستجوبنيمواجهة مشاكل
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املتضمن ما إذا كان قد واجه املستجوبني، مشاكل ) 17( فيما يتعلق بالسؤال السابع عشر -ثانيا
 واجهتهم مشاكل أثناء % 62.2، أظهرت الدراسة أن نسبة مرتبطة جبودة ومالئمة املعلومات احملاسبية واملالية

أما نسبة . م مشاكل أثناء تدريس احملاسبة واجهته% 41.1أما نسبة .  تتعلق باحملاسبة أو مرتبطة االقيام بأحباث
  .)V.22(، الشكل  فإن املشاكل واجهتهم أثناء إعداد أو اإلشراف على الرسائل واألطروحات اجلامعية% 38.9

  
، على املمارسة  للمحاسبةس اجلانب التقينعن تقييم أثر اكتفاء تدري تبني أثناء االستفسار -ثالثا
 تعترب األمر سليب ؛ % 77.8 تعترب هذا األمر اجيايب، يف حني أن نسبة % 10أن نسبة . ي اجلامعاتجياحملاسبية خلر

  .)V.23(، الشكل  عن اإلجابة% 5.6ألمر تأثري ؛ وامتنعت نسبة أنه ليس ل ترى %6.7أما نسبة 

5,6%
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77,8%
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Sans réponse
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1,1%

98,9%

Sans réponse
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  تأثري االكتفاء   – ) V.23(الشكل رقم 
   للمحاسبةاجلانب التقينبتعليم 

  صالح إأمهية  – ) V.24(الشكل رقم 
   احملاسبينيمنظومة التعليم والتكوين

  
يد فكرة إصالح  تؤ%98.9أن نسبة ) 19(على السؤال التاسع عشر  أظهرت إجابات املشاركني -رابعا

، الشكل امتنع واحد من بني املستجوبني عن اإلجابة يف اجلزائر ؛ يف حني منظومة التعليم والتكوين احملاسبيني
)V.24( . ويوضح اجلدول)V.10(   وجهة نظر املستجوبني حول أولويات اإلصالحالتايل.  

  
   نظام التعليم احملاسيبأولويات إصالح)  V.10(اجلدول رقم 

  %النسبة   التكرار  ات ولوياأل
  68.9  62  إدخال مفهوم التكوين املتواصل والتأهيل

  63.3  57  حتديث الطرق البيداغوجية للمحاسبة

  56.7  51  حتسني حمتوى التعليم احملاسيب

  51.1  46  تغيري طريقة تربص اخلربة احملاسبية

  42.2  38  جتديد طرق التعليم املطبقة 

  17.8  16  مليةاالهتمام بتطوير املهارات الع

  2.2  2  أشياء  أخرى
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على إدخال  هناك تركيز واهتمام كبريين )V.25( الشكل النتائج كما هو مبني يف نالحظ من خالل 
باإلضافة إىل ذلك كان هناك تأكيد . مفهوم التكوين املتواصل والتأهيل يف جمال احملاسبة، الغائبني متاما يف الواقع

وكذلك كان هناك إمجاع حول . م احملاسيب وحتسني الطرق البيداغوجيةحتسني حمتوى التعليعلى ضرورة 
  .ضرورة إعادة النظر يف تربص اخلربة احملاسبية
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    توزيع نسب أولويات– ) V.25(الشكل رقم 

   إصالح منظومة التعليم

  
  )Harmonisation comptable(التوافق احملاسيب . 5. 2
  
أعربت يف حني  عن تأييدها لظاهرة التوافق احملاسيب الدويل،  من املستجوبني%71.1عربت نسبة  -أوال

يؤكد هذا . )V.26(، الشكل  عن اإلجابة%13.3 عن عدم تأييدها هلذه الظاهرة وامتنعت نسبة %15.6نسبة 
االجتاه يف الواقع التوجه العام لدى املستجوبني يف تفضيل إستراتيجية التوحيد احملاسيب القائمة على تكييف 

  ).Stratégie d’adaptation (ايري احملاسبية الدولية لواقع اجلزائراملع

13,3%
15,6%

71,1%

Sans réponse
Contre

Pour

  

4,4%

24,4%

71,1%

Sans réponse

Non

Oui

 
  موقف املشاركني   – ) V.26(الشكل رقم 

  من التوافق احملاسيب الدويل
  اآلثار االجيابية – ) V.27(الشكل رقم 

   للمعايري الدولية
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 على املمارسة احملاسبية ا اجيابياأثرملعايري احملاسبية الدولية مبا إذا كان لتطبيق ا وعن السؤال املتعلق -ثانيا
 عن %4.4 بالنفي ؛ وامتنعت نسبة %24.4 أكدت هذا األمر ؛ بينما عربت نسبة %71.1، فإن نسبة يف اجلزائر
 على املمارسة ا اجيابيااملعايري احملاسبية الدولية أثرلتطبيق املستجوبون اللذين مل يروا أرجع ولقد . اإلجابة

 املنخرطة يف مسار هذا األمر إىل التباين القائم يف الظروف االقتصادية بني اجلزائر والدول املتقدمةاحملاسبية، 
  .)V.27(، الشكل التوحيد والتوافق احملاسيب الدويل

  
وأمام حتديات  ترى بأن اجلزائر %93.3وبني بنسبة فإن غالبية املستج) 22( بالنسبة للسؤال أما -ثالثا

 ؛ يف حني العوملة واالنضمام للمنظمة العاملية للتجارة ستجد نفسها جمربة على تطبيق املعايري احملاسبية الدولية
جابات أنه هناك اعتقاد عام من خالل اإليظهر . اإلجابة عن %1.1 بالنفي وامتنعت نسبة %5.6عربت نسبة 
. االنفتاح االقتصادي يف ظل العوملةاسيب للمؤسسات لن ينجو من تداعيات وبني، أن النظام احمللدى املستج

  .)V.29( الشكل  بنسب خمتلفةمجعت على اجيابيتهاإال أا أاالنفتاح، اليت خيلفها ثار اآلحول تباينت أرائهم و
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  إلزامية تطبيق  مدى  – ) V.28(الشكل رقم 
  املعايري احملاسبية الدولية

  ثار آتوزيع نسب  –) V.29(الشكل رقم 
  املعايري احملاسبية الدوليةعتماد ا

  
   املعايري احملاسبية الدوليةعتمادالابية جياإل  ثاراآل  ) V.11 (اجلدول رقم 
  %النسبة   التكرار   عناصرال
  82.2  74  على املمارسة احملاسبية والتوحيد احملاسيب

  71.1  64  على التعليم اجلامعي للمحاسبة وااالت املتصلة ا

  55.6  50  على املهنة احملاسبية يف اجلزائر

  54.4  49  )سياسة اإلفصاح(على املنظومة الوطنية لالتصال 

  46.7  42  )خاصة-عامة(على املؤسسات الوطنية 
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  قياس مدى الرضاء. 6. 2
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  يع  نسب مدى الرضا لدى املشاركني  توز– ) V. 30(الشكل رقم 

  
  

أفراد عينة الدراسة  مدى رضاءباستقصاء  املتعلق )23( الثالث والعشرون تبني لنا من خالل السؤال
 أن غالبية املستجوبني عربوا عن ،)V.12( ، اجلدولاملرتبطة حبقل احملاسبة يف اجلزائرجمموعة من املسائل حول 

  .)V.30(الشكل و مبني يف كما ه وبنسب متفاوتة عدم رضاهم
  

   يف اجلزائرمدى الرضاء حول ما جيري يف حقل احملاسبة) V.12(جلدول رقم ا
    دون جواب غري راض جدا  غري راض  راض راض جدا

  العناصر
 %  ت %  ت %  ت %  ت % ت

 11.1  10 6.7  6 66.7  60 12.2  11 3.3  3  احتكار الدولة لعملية التوحيد ووظيفة إصدار املعايري  1
 13.3  12 28.9  26 28.9  26 20  18 8.9  8  املعايريإعدادحماولة أصحاب املهنة املسامهة يف عملية التوحيد و  2
 3.3  3 21.1  19 57.8  52 16.7  15 1.1  1  التكوين و التعليم  اجلامعي يف ميدان احملاسبية  3
 11.1  10 16.7  15 55.6  50 13.3  12 3.3  3  التأثري املتزايد للتنظيم اجلبائي على املمارسة احملاسبية  4
 10  9 41.1  37 40  36 5.6  5 3.3  3  طبيعة ومسار التكوين يف اخلربة احملاسبية   5
 17.8  16 6.7  6 54.4  49 17.8  16 3.3  3  مرجعية النموذج الفرنسي يف التوحيد وإصدار املعايري احملاسبية  6
 14.4  13 44.4  40 30  27 8.9  8 2.2  2  بةحضور ودور اجلزائر يف املنظمات املهنية الدولية للمحاس  7
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   الفصلخالصة واستنتاجات
  

  :ما ميكن استخالصه من هذه الدراسة امليدانية هو
لقواعد املخطط احملاسيب الوطين، كرست منذ بدء تطبيق هذا املخطط، أن املمارسة احملاسبية باالستناد  -

اليت يعرفها حميط املؤسسة شى مع طبيعة التحوالت توجهات معديه املاكرو اقتصادية، اليت أصبحت ال تتما
   ؛) عدم املالئمةترى من املستجوبني % 90نسبة ( اجلبائيةاإلدارة هيمنة يف الداخل واخلارج، إضافة إىل 

  
 من املستجوبني % 95.6نسبة  (هناك إمجاع على ضرورة إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف اجلزائر -

الذي كرسته متاشيا مع متطلبات املناخ االقتصادي اجلديد ) اسيب للمؤسساتإصالح النظام احملتؤيد 
إضافة ملتطلبات املناخ . اإلصالحات السياسية واالقتصادية، اليت كان من أهم نتائجها، ظهور السوق املايل

  ح ؛الدويل الذي أصبح يفرض هذا اإلصال
  
-تكييف(قائمة على  إستراتيجية توحيد حماسيب تبينحول أفضلية  بني خمتلف الشرائح املهنية، إمجاعهناك  -

Adaptation ( االقتصادية والسياسية يف اجلزائر ؛املعايري احملاسبية الدولية لواقع الظروف  
  
، انطالقا منظومة التعليم والتكوين احملاسبينيإصالح  كذلك حول ضرورة  بني املستجوبنيأنه هناك إمجاع -

، وإعادة النظر كليا يف طريقة تربص اخلربة احملاسبية. طرق البيداغوجيةمن حتسني حمتوى برامج التعليم وال
   ؛دخال مفهوم التكوين املتواصل والتأهيل على منظومة التعليم والتكوين احملاسبينيإو

  
ملسار التوافق احملاسيب الدويل، ملا هلذا األخري من آثار اجيابية على أنه هناك تأييد واسع النضمام اجلزائر  -

 اجلديد ألن اجلزائر ويف كل األحوال ستجد نفسها جمربة أمام حتديات املناخ الدويل. رسة احملاسبيةاملما
  على ذلك ؛جمربة 

  
  : أمههاعدم رضاء واسع حول كثري مما يدور يف حقل احملاسبة يف اجلزائرعن  عرب غالبية املستجوبنيكما  -

  ؛احتكار الدولة ملسار التوحيد ووظيفة إصدار املعايري -
 .طبيعة ومسار التكوين يف تربص اخلربة احملاسبية -
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  اخلالصة العامة. 1
  

حاولنا من خالل تناولنا ملوضوع أمهية إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف ظل أعمال التوحيد 
والسبل  بالتطبيق على حالة اجلزائر، معاجلة إشكالية البحث اليت تدور حول مدى أمهية هذا اإلصالح الدولية

، من خالل الفصول اخلمسة هلذه األطروحة، الءم مع الواقع االقتصادي اجلديد للجزائرالكفيلة بتفعيله ليت
  .ب واألدوات املشار إليهم يف املقدمةيلا، وباستخدام األسوانطلقا من الفرضيات األساسية

  
 استندت ملخطط حماسيب اعتمدت اجلزائر على غرار العديد من الدول، إستراتيجية توحيد حماسيب

مل وعليه .  مناخ سياسي واقتصادي، طبعه التوجه االشتراكي الذي تبنته اجلزائر غداة استقالهلاصيغ يف ظل
أي إطار مرجعي، حيدد بدقة وبشكل مسبق عملية التوحيد اليت إىل تستند املمارسة احملاسبية عند توحيدها 

ضبط خمتلف العالقات اليت  و، حمور عملية التوحيدحتكم هذه املمارسة يف املؤسسات االقتصادية باعتبارها
 من قبل خمتلف تربطها مع حميطها من خالل اإلجابة على خمتلف االحتياجات من املعلومات املعرب عنها

  .األطراف الطالبة هلذه املعلومات انطالقا من اهتمامها حبياة وأعمال املؤسسة
  

احتكار عملية التوحيد يف السلطة الوصية ، إرادة قوية لدى عكس تطبيق املخطط احملاسيب الوطين
، الذي كان يتطلب اإلمداد مبعلومات متجانسة عن املؤسسات احملاسيب، على قاعدة النظام االقتصادي القائم
 إضافة لذلك تلبية خمتلف االحتياجات من املعلومات املعرب عنها ،لفرض رقابة اقتصادية وجبائية على نشاطها

 على حساب اإلجابة ، الكليداد النتائج االقتصادية على املستوىأجل إعمن من احملاسبة الوطنية والتخطيط، 
  .على احتياجات باقي الفئات الطالبة للمعلومات عن املؤسسات

  
ونتيجة لإلصالحات االقتصادية اليت قامت ا اجلزائر، واليت مست احمليط الداخلي واخلارجي 

االقتصادية واالجتماعية تطلبات ءم و يساير املليا أن املخطط احملاسيب الوطين مل يعد ياليتضح ج. ،للمؤسسة
كما أن اإلبقاء على تطبيق هذا املخطط بشكله .  عن التحوالت اجلديدة اليت تعيشها اجلزائروالسياسية الناجتة

، ويرفع من تكلفة ، قد يزيد من مشاكل املؤسسات االقتصادية ويثقل كاهلهااحلايل يف ظل الظروف اجلديدة
قتصاد العاملي، الذي أصبحت املمارسة احملاسبية للمؤسسات فيه مستندة إلطار مرجعي دويل اندماجها يف اال

  .وإعداد املعايري احملاسبية الدوليةحيكم عملية التوحيد 
  
 
 



  ــامتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةـــــاخل
  
 

229 

   �تائج اختبار الفروض. 2
  

 انطالقا من طريقة املعاجلة اليت اعتمدها الباحث واليت مجعت بني الدراسة النظرية من جهة والدراسة
 توصل الباحث أثناء اختبار الفروض إىل ، املتمثلني يف تقييم الواقع واالستقصاء من جهة أخرىالعملية بشقيها
  :النتائج التالية
  

خبصوص الفرض األول املتعلق بضعف فاعلية النظام احملاسيب نتيجة غياب إطار مرجعي يستجيب 
قق من خالل األثر الذي تلحقه املمارسة احملاسبية خمتلف األطراف املهتمة حبياة املؤسسة، فلقد حتالحتياجات 

، نتيجة لعدم توافق هذه  املستندة لقواعد املخطط احملاسيب الوطين بسياسة اإلفصاح اليت تعىن ا احملاسبةاحلالية
األمر الذي يؤيده غالبية . للمؤسسةاملمارسة مع املتطلبات اجلديدة للمحيط االقتصادي االجتماعي والسياسي 

  .احملاسيب الوطينملخطط اإلبقاء على تطبيق استجوبني اللذين أمجعوا بعدم صالحية امل
  
لية حماوالت إصالح ابأثر إمهال املعايري احملاسبية الدولية على فع خبصوص الفرض الثاين املتعلق أما
أصبح ضرورة ) كييفهاأو على األقل ت(، فلقد حتقق أيضا ذلك ألن اإلقبال على املعايري الدولية النظام احملاسيب

ومن مهم حتمية متليها الشروط اجلديدة اليت أصبحت حتكم العالقات االقتصادية الدولية بني املؤسسات 
  دف إرساء لغة عاملية موحدة لالتصال متكن من بلوغ مستوى الفهم العاملي أعمال هذه املؤسسات،

)Compréhension universelle (املطلوب يف عامل األعمال.  
  

، املعايري احملاسبية الدولية على تبين بارتباط مسار التوحيد القائمخبصوص الفرض الثالث املتعلق 
. متوقف على مجلة اإلصالحات اليت تتم باملوازاة على املنظومة التشريعية، اجلبائية، املالية وتأهيل املؤسسات

 األصل مصدرا لالختالف الذي طبع حتقق أيضا، وذلك ألن هذه العناصر جمتمعة مع عناصر أخرى كانت يف
 ، ضبابية سياسات االتصال اليت تربط هذه املؤسسات مع حميطهاملختلف الدول، وسببا يفاألنظمة احملاسبية 

  . للمؤسساتثار هذه االختالفات على النشاط الدويلآدويل هلذه األنظمة لتجاوز توافق وحمركا ملساعي إرساء 
  

 بارتباط كفاءة إستراتيجية التوحيد بقدرة النموذج احملاسيب على وخبصوص الفرض الرابع املتعلق
فلقد حتقق، انطالقا من . مع املستجدات، ومع التحديد الدقيق واملسبق لطبيعة االحتياجات املعرب عنهاالتكيف 

ي يتوقف ، الذ)Consensus(تنطلق من فلسفة العمل على حتقيق اإلمجاع أن إستراتيجية التوحيد احملاسيب اليت ال 
 وخمتلف الفئات املهتمة بدوره على حجم التوافق احلاصل بني املؤسسة باعتبارها موضوع إستراتيجية التوحيد

 قد تقود إىل صراعات بني ،، باعتبارها حمددا وضابطا للممارسة احملاسبية)حسب درجة أولويتها(بنشاطها 
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، وتؤدي بالتايل إىل )Conflits d’agence –لوكالة صراعات ا(خمتلف هذه الفئات يف سبيل حتقيق املصاحل اخلاصة 
  .ما تنشط فيهنذيلأو الدويل ال/ثار وخيمة على املؤسسة واحمليط الوطين وآ

  

   عرض �تائج الدراسة. 3
  

  : من خالل مراجعة نتائج هذه الدراسة ميكن اإلشارة إىل ما يلي
الذي كان - حملاسبية على املخطط احملاسيبن إستراتيجية التوحيد احملاسيب املعتمدة يف ضبط املمارسة اأ

 ديدةغري مالئمني للشروط االجتماعية واالقتصادية اجلو ن ال يسايراحا، أصب-يستجيب الحتياجات فترة سابقة
 بكل ما حيمله ،اصة بعد سلسلة اإلصالحات االقتصادية اليت ترمي للتحول حنو اقتصاد السوقخ ،يف اجلزائر

 يلية النتقال األموال وتنميط للمعامالت االقتصادية الدولية، واليت توجت بتفعهذا النمط من انفتاح وحر
االحتاد األورويب واملفاوضات  ، مث مؤخرا بإبرام اتفاق الشراكة معظهور بورصة القيم املتداولةو السوق املايل

   .الرامية النضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة
  
ملعايري كانت  اعدادظيفة إو ن السياسية، ذلك أتهاا ميز عملية التوحيد يف اجلزائر كذلك، صبغم نأ
  : اتقها هذه املهمة العتبارينعاليت أخذت على ) وزارة املالية( صاص اإلدارة الوصيةت اخنوال تزال م
  

هة حفاظا على عدم ن جم ،تبين هذا االجتاه والدفاع عليهبتسمح ألصحاب املهنة بية غياب ثقافة حماس -
إنشاء إطار   منن ومن جهة أخرى التمك،هيمنة التشريع يف خمتلف اجملاالت وخاصة يف اجملال اجلبائي

امهة املسستقالليتها واستقاللية أصحاب املهنة حىت يتمكنوا من ا للمحاسبة، يضمن هلذه األخرية مستقل
  .بكل ما خيدم هذه املهنة

  
 تسمح للدولة بةلوعاء الضرييب للمؤسسات اخلاضعة للضريبة، وبالتايل أداة رقاداة لتحديد اأ ةاعتبار احملاسب -

 كانت الدول املتقدمة تعترف ذه ن حىت وإ،رادات اجلبائية املتأتية من هذه املؤسساتياإل بالوقوف على
 .اختاذ القرارو ا كانت تويل للمحاسبة اهتماما باعتبارها أداة للتسيري أاملهمة للمحاسبة إال

  
 لضمان مسايرة املمارسة احملاسبية، لكافة أن إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات بات أمرا ضروريا

اليت كان و االقتصادي، السياسي واالجتماعي، املستجدات والتحوالت العميقة اليت تعرفها اجلزائر على الصعيد
  .تعمل فيههلا أثر بالغ على واقع املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وحميطها الذي 
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طالع على القوائم إلهلا فائدة من اليت ، وخمتلف األطراف اؤسسة جناح عملية التوحيد مبا خيدم املنأ
وحيد تأخذ بعني االعتبار أعمال هيئات التوحيد ت مير حتما عرب تبين إستراتيجية ،اسبةحملا املالية اليت تنتجها

ة اقتصاديات الدول املتقدمة واالحتياجات الفعلية للشركات  اليت تترجم معايريها يف واقع األمر قو-العاملية 
 % 95 االقتصاد اجلزائري الذي يتشكل نسيجه الصناعي من حوايل ية مع مراعاة خصوص-متعددة اجلنسيات

ملية التوحيد مثلما لو ع موعليه فتبين املعايري احملاسبية الدولية كليا قد ال خيد.  واملتوسطةةن املؤسسات الصغريم
األمر الذي يؤيده غالبية املستجوبني ( مع واقع اجلزائر املعايري احملاسبية الدولية تكييف هذه  تبين إستراتيجيةمت

  .)خاصة فئة األساتذة واألساتذة املهنيني
  

ام احملاسيب للمؤسسات ، أسس لفكرة إصالح النظ)CNC(رغم أن إحداث اجمللس الوطين للمحاسبة 
واقع، مل يعدوا إال أن يكون أداة جديدة لبسط الدولة سيطرا على مسار التوحيد أنه يف ال إال يف اجلزائر،
خمتلف الفئات يف هذا اجمللس، وهو ما كرس مبدأ هيمنة اإلدارة واضطالعها  نتيجة لتباين حجم متثيل ،احملاسيب

  .املمارسة واملهنة احملاسبية يف اجلزائر) Réglementation(مبهمة تنظيم 
  

  التوصيات. 4
  

حليل اإلحصائي استنادا للمراجعة النظرية للدراسة وبناء على نتائج اجلانب العملي منها ونتائج الت
  :ة مبا يلي لتوصيلالستبيان، فقد متت ا

  
 يف البحث يف كيفية حتديد و إرساء االنطالق التفكري و إصالح النظام احملاسيب،أن يتم موازاة مع 

خمتلف وقاعدة للتحكيم بني وجهات نظر عمال التوحيد احملاسيب إطار تصوري للمحاسبة، يكون مرجعا أل
بالرجوع إىل اإلطار التصوري جمللس املعايري احملاسبية الدولية  . الفاعلة يف مسار التوحيد احملاسيباألطراف

)IASB( ؛ اجلزائرالذي بلغته ، و مستوى التنمية االجتماعية و االقتصاديةيعكس طبيعة البنية ، شريطة أن  
  

مسار ة يف لعفا للمحاسبة، وتوسيع تشكيلته لتشمل كل الفئات الالوطينأن يتم تفعيل دور اجمللس 
 بفرص متساوية، االحتياجاتمناقشة خمتلف الكفيلة بضمان ألن تنويع تشكيلة هذا اجمللس، وحدها التوحيد، 

عايري احملاسبية الصالبة والقوة حىت يتشكل اإلمجاع الذي من شأنه أن يعطي ألعمال اجمللس يف جمال إعداد امل
  لنجاح تبين هذه املعايري يف الواقع ؛الضروريني 
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 احتياجاتجيد وفعال، ينطلق من حصر ) Processus de normalisation( مسار توحيد اعتمادأن يتم 
ئة التوحيد  ومير عرب عالقة قوية بني هي، املعلومات اليت تنتجها احملاسبةباستعمالخمتلف األطراف اليت تعىن 

 اتصال على باالعتماد أي إنشاء شبكة للمعلومات، ، مفتوحةلالتصالواملؤسسات املعنية من خالل قاعدة 
، وهليئات التوحيد بالوقوف وانشغاالميسمح للمحاسبني بالتعبري عن تساؤالم ) Inter actif(مفتوح ومتفاعل 

 ا من طرف املؤسسات من االلتزامايري ومدى  والتأكد كذلك من مدى تطبيق املع،االنشغاالتعلى هذه 
  .جهة وحماولة رفع اللبس الذي قد يشوب تطبيقها أو التعامل معها من جهة أخرى

  
األنظمة احملاسبية على املستوى الدويل توافق  وانسجامأن يتم التعامل مع ما جيري من أعمال 

)Harmonisation comptable international (االستثمار ألن رفع احلدود عن حركة .االعتبار بعني خذجبدية ويأ 
ية، يفرض وجود  املؤسسات إىل السوق املالية الدولءوكات على املستوى الدويل وحرية جلوتوسع نشاط الشر
من  لضمان االستفادة )IASC (املعايري احملاسبية الدولية إىل هيئة ماماالنضلذلك ينبغي  .لغة حماسبية موحدة

  .واالستشارةع، اإلطارات التجربة، املراج
  

  آفاق البحث يف املوضوع. 5
  

 تناولت هذه األطروحة، موضوع إصالح النظام احملاسيب اجلزائري يف ظل أعمال التوحيد الدولية
 وهي ،صالح هذا اإل أمهية ألجل إبرازبالتطبيق على حالة اجلزائر وهذا يف سياق التحوالت الوطنية والدولية

، الذي ميكن أن يكون موضوع ألحباث أخرى استنادا ب التقين يف عملية اإلصالحبذلك مل تتناول اجلان
اليت ميكن من خالهلا .  واإلطار الدويل للمحاسبة كمرجع هلذه املقارنةلدراسات مقارنة بني األنظمة احملاسبية

 والواقع االقتصادي ليةاملعايري احملاسبية الدوحتديد طبيعة عمليات التكييف اليت تضمن حتقيق معادلة اجلمع بني 
  . وذا نأمل أن نكون قد جنحنا يف عملنا، واهللا نسأل التوفيق واألجر.للجزائر

  
  
  

مت حبمد ا 
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187 - ZEFF Stephen A. 1995 : La normalisation aux état unis ; une approche publique et privée 2° partie; la 
SEC en tant que organisme de contrôle; in Revue française de comptabilité;  n°266, Paris Avril 1995. 
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   : رسالة االستبيان-) 01(امللحق رقم 
 

 
 
Université d’Alger 
Faculté des sciences économiques 
et sciences de gestion 
Département sciences de gestion                    Alger le …/…/2003 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
 
Pour la réalisation d’un projet de recherche doctoral  sur : 
 

« l’Importance de la réforme du système comptable des entreprise en Algérie » 
 
Je me permet de solliciter votre concours dans le cadre d’une enquête sur les avis des 

académiciens et professionnels sur un ensembles des questions dans le domaine de la 
comptabilité en Algérie. 

 
Compte tenu de l’importance de cette étude pour moi, et aussi de son intérêt potentiel 

pour la profession, j’espère que vous accepterez de répondre au questionnaire. 
 
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, et je vous 

remercie par avance de votre collaboration à cette étude. 
 
Veuillez agrées, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

 
 
 

 
 
 

Madani BENBELGHIT 
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  عامـا----------:  العمر  /  أنثى     ذكر        :   اجلنس   /  -------------------------------------) :اختياري( االسم -1
 ------------------------------------------:الشهادة املهنية  -----------------------------------:الشهادة العلمية -2
   عامـا---------: اخلربة------------------------:الدرجة العلمية  --------------------------------- : الوظيفة/  املهنـة-3
  -------------------:  املكان------------------------------------------------ :  أو اهليئة املستخدمةالشركة/  املؤسسة -4

 قطاع خمتلط  قطاع خاص                        قطاع حكومي                 أعمال حرة                    :  القطاع الذي تنتمي إليه -5
  --------------------: اهلاتف--------------------------------------------------) :إن وجد( عنوان بريدك اإللكتروين -6

 دون جواب ال غري مالئم   نعم مالئم      :للظروف االقتصادية اجلديدة للجزائر مالئم )  PCN(ترى بأن اإلبقاء على تطبيق املخطط احملاسيب الوطين  هل -7
  

 :إذا كان اجلواب ال، ملاذا يف رأيك
  ألنه ال يستند للمعايري الدولية للمحاسبة    1975ألن املخطط جامد منذ إصداره  سنة   
  افق وغري منسجم مع التطبيقات الدولية للمحاسبةألنه غري متو    ألنه يمن عليه نظرة واحتياجات اإلدارة اجلبائية   
  ألنه ال خيضع إلطار مرجعي حيكم عملية التوحيد ووظيفة إصدار املعايري      ألنه ال يستجيب الحتياجات التسيري اجلديدة يف املؤسسات  
  ---------------------------------------------------------------------------------------------: أخر
  

  دون جواب          ال        نعم      : هل املمارسة احملاسبية باالستناد لقواعد املخطط احملاسيب الوطين، قادرة على حل كل املشاكل اليت تواجه احملاسب ؟ -8

  دون جواب    ال             نعم    :    هل صادفتك مشاكل أثناء ممارستك احملاسبية ملعاجلة بعض العمليات ؟-9
  ----------------------------------------------------------------------------: إذا كان اجلواب بنعم، ماهي؟   
                  ----------------------------------------------------------------------------  
                  ---------------------------------------------------------------------------- 
 :؟  كيف تتصرف جتاه املعاجلة احملاسبية للعمليات اجلديدة اليت مل حتويها تطبيقات وقواعد املخطط احملاسيب الوطين-10
  بتكييف التطبيقات احملاسبية لعمليات مشاة    الشركة لتتصرف/بإعالم إدارة املؤسسة  
 PCN بالرجوع لنماذج حماسبية لدول أخرى مشاة      لدى املهنيني أو زمالء يف مؤسسات أخرىباالستفسار  
  بالرجوع لإلطار الدويل للمعايري الدولية للمحاسبة   PCNبالرجوع للهيئات الوطنية املكلفة بالسهر على تطبيق   
  شكلة عن طريق االجتهاد الشخصيحبل امل   .......باالستفسار لدى  املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني   
  ---------------------------------------------------------------------------------------------: أخر

  
  :على املمارسة احملاسبية وبالتايل جودة املعلومات احملاسبية) La réglementation fiscale(  كيف ترى تأثري التنظيم اجلبائي-11

  دون جواب                   ليس هلا تأثري هلا تأثري سليب               هلا تأثري إجيايب                                   

  دون جواب     ية قليلة األمه      مهمة  مهمة جدا   ؟   كيف تقيم التغيريات اليت عرفتها املمارسة احملاسبية يف اجلزائر منذ تطبيق املخطط احملاسيب الوطين-12
 
  دون جواب           ليس ضروري            ضروري ضروري جدا       :              ماذا ترى يف إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف اجلزائر ؟-13

 
   إىل ماذا تعود حسب رأيك دواعي إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف اجلزائر؟-14
 املؤسسات االقتصادية واألطراف املعنية بتطبيقات احملاسبة    .... )اإلصالحات، البورصة،(صادي اجلديد ملتطلبات املناخ االقت  
  للهيئات الوطنية املكلفة بالتوحيد احملاسيب    ...............)الشراكة الدولية، العوملة،(ملتطلبات املناخ الدويل   
  للهيئات الدولية للتوحيد والتوافق احملاسبيني   )احملاسبنيجملس املنظمة الوطنية للخرباء (املهنة احملاسبية   
  ---------------------------------------------------------------------------------------------: أخر

  
  : إلصالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف اجلزائراملالئمة اإلستراتيجية ماهي حسب رأيك -15

   توحيد وإصدار معايري خاصة باجلزائريجيةإستراتاعتماد   
  تكييف املعايري الدولية للمحاسبة للظروف االقتصادية يف اجلزائر  
  اعتماد املعايري الدولية للمحاسبة بشكل كلي دون تغيري  

  ------------------------------------------------------------------------------:  أخرىإستراتيجية
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  دون جواب        قليلة األمهية      مهمة      مهمة جدا ؟     كيف تقيم التغيريات اليت عرفها تعليم احملاسبة يف اجلزائر منذ تطبيق املخطط احملاسيب الوطين-16
  

  :أثناء) ظام احملاسيباليت متثل خمرجات الن(  املعلومات احملاسبية للمؤسساتومالئمة هل صادف أن واجهتك مشاكل مرتبطة جبودة -17

  ----------------------------:      إذا كان نعم، حدد ال            نعم  قيامك بأحباث تتعلق باحملاسبة أو مرتبطة ا •

 ----------------------------:      إذا كان نعم، حدد ال            نعم  تدريسك للمحاسبة أو مقاييس مرتبطة ا •
 ----------------------------:      إذا كان نعم، حدد ال            نعم   مناقشتك لرسائل أو أطروحات جامعيةإشرافك أو •

  
  : كيف تقيم أثر اكتفاء التدريس اجلامعي باجلانب التقين للمحاسبة، على املمارسة احملاسبية خلرجيني اجلامعات-18

  دون جواب      ليس له أثر                أثر سليب     يب               أثر إجيا                                   

  دون جواب                 ال        نعم      : هل تؤيد فكرة إصالح نظام التعليم والتكوين احملاسبيني يف اجلزائر-19
 :إذا كان اجلواب نعم، ماهي األولويات يف رأيك

  االهتمام بتطوير املهارات العملية    سيبحتسني حمتوى التعليم احملا  
  تغيري طريقة تربص اخلربة احملاسبية    حتديث الطرق البيداغوجية للمحاسبة  
  إدخال مفهوم التكوين املتواصل والتأهيل    جتديد طرق التعليم املطبقة   
  --------------------------------------------------------------------------------------------: أخر

  دون جواب      ضد     مع                   :   )Harmonisation comptable internationale( ما موقفك من التوافق واالنسجام احملاسيب الدويل -20

 دون جواب             ال   نعم              :            سبية اعتماد وتطبيق املعايري الدولية للمحاسبة يف اجلزائر، قد يكون اجيايب للممارسة احملا  هل ترى أن-21
  

 :إذا كان اجلواب ال، ملاذا يف رأيك
  حيلولة التنظيم اجلبائي دون ذلك    تطبيق املخطط احملاسيب الوطين حيول دون ذلك  
  لمحاسبةعدم جدوى املعايري الدولية ل    تباين الظروف االقتصادية بني اجلزائر والدول املتقدمة  
  صعوبة توحيد املمارسة بني املؤسسات نتيجة االختالف يف تفسري املعايري    انعدام التأطري البشري املؤهل بالعدد الكايف    
  ---------------------------------------------------------------------------------------------: أخر

 
  دون جواب             ال   نعم            :    ت العوملة واالنضمام للمنظمة العاملية للتجارة، على تطبيق املعايري الدولية للمحاسبة هل اجلزائر جمربة أمام حتديا-22

  :إذا كان اجلواب نعم ماهي أثار ذلك يف رأيك على      
 دون جواب  ليس له أثر  سليب  إجيايب  
          على املمارسة احملاسبية والتوحيد احملاسيب •
          على املهنة احملاسبية يف اجلزائر •
          )خاصة-عامة(على املؤسسات الوطنية  •
          )سياسة اإلفصاح(على املنظومة الوطنية لالتصال  •
          على التعليم اجلامعي للمحاسبة وااالت املتصلة ا •

  
  :زائر، وباألخص على ما مدى رضاك عما جيري يف حقل احملاسبة يف اجل-23

  دون جواب  غري راض جدا  غري راض  راض  راض جدا  
          احتكار الدولة لعملية التوحيد ووظيفة إصدار املعايري

          حماولة أصحاب املهنة املسامهة يف عملية التوحيد وإصدار املعايري
         التكوين و التعليم  اجلامعي يف ميدان احملاسبية

          للتنظيم اجلبائي على املمارسة احملاسبيةالتأثري املتزايد 
          Stage d’expertiseطبيعة ومسار التكوين يف اخلربة احملاسبية 

          مرجعية النموذج الفرنسي يف التوحيد وإصدار املعايري احملاسبية
          حضور ودور اجلزائر يف املنظمات املهنية الدولية للمحاسبة
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1- Prénom (Facultatif): -----------------------------------/    Sexe :    Masculin        Féminin      /    Age : -------------- ans 

2- Diplôme universitaire : ------------------------------- /  Diplôme professionnel : ------------------------------------------------------- 

3- Profession/ Fonction : -------------------------------  /  Grade scientifique : ------------------------- /  Expérience : -----------  ans  

4- Entreprise   / Etablissement / Société : ------------------------------------------------------------------ / Lieu : -------------------------- 

5- Secteur  du travail :        Fonction  libérale                 Public                 Privé      Mixte     

6- Votre Adresse électronique (E-mail) : ------------------------------------------------------------- Tél. : -------------------------------- 
7- Pensez-vous que le maintien en application  du plan comptable national (PCN) est pertinent par rapport aux nouvelles 

conditions économiques de l’Algérie :          Oui                    Non    Sans réponse 
Si non, pour quoi : 

Aucune réforme sur le PCN depuis sa première édition   Non appuie sur les normes internationale de comptabilité   
La dominance des besoins de l’administration fiscale Il n’y pas d’harmonie avec les pratiques internationales de compta. 
Ignorance  des nouveaux besoins de gestion des entreprises  Le manque d’un cadre référentiel pour la normalisation  

Autre raison : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

8- La pratique comptable sur la base du PCN, est-elle capable de résoudre tous les problème auxquels fait face le comptable : 

          Oui                    Non     Sans réponse 

9 –Avez-vous rencontré des problèmes pendant le traitement comptable des opérations :  Oui   Non    Sans réponse 
    Si oui les quels :  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10 – Quelle est votre réaction face au traitement comptable des nouvelles opération ignorées par les règles du  PCN : 
 

Informer l’administration de l’entreprise Adaptation des pratiques des opérations similaires 
Se renseigner auprès des professionnels ou collègues Sur la base des modèles compta.d’autres pays proches du PCN
Se renseigner auprès des institutions compétentes Sur la base des normes comptables internationales 
Se renseigner auprès de Conseil de l’ordre Résoudre le problème par effort personnel 

Autre : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11 – comment voyez-vous l’impact de la réglementation fiscale sur la pratique comptable, et la qualité des informations produites : 

 Impact positif                Impact négatif               Aucun impact                      Sans réponse 
12 – Comment qualifiez-vous les changements survenus dans la pratique comptable en Algérie depuis l’application du PCN  

 Très importants             Importants                     Peu importants                     Sans réponse 
13 - Comment Voyez-vous la nécessité de la réforme du système comptable des entreprises en Algérie :    

 Plus que nécessaire        Nécessaire                      Pas nécessaire                     Sans réponse 
14 – Quelles sont, selon vous, les origines des exigences de la réforme du système comptable en Algérie 
 

Le nouveau contexte économique (réformes, la bourse,...) Les entreprise économique et les parties prenantes. 
Le contexte international (mondialisation, partenariat,….) Les institutions nationales chargées de la normalisation comptable 
La profession comptable (Conseil de l’ordre) Les institutions internationales (harmonisation comptable) 

Autre : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
15 – Quelle est, selon vous, La stratégie pertinente pour la réforme  du système comptable des entreprise en Algérie: 
 

Adoption d’une stratégie de normalisation  et émission des normes propres pour l’Algérie  
Adaptation des normes comptables internationales au contexte économique algérien 
Alignement sur  les normes comptables internationales  (adoption complète)  

Autre : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   استمارة االستبيان بالغة الفر�سية-) 03(امللحق رقم 



  
 

248 

16 - Comment qualifiez-vous les changements survenus dans l’enseignement comptable en Algérie depuis l’application du PCN  

 Très importants             Importants                       Peu importants                     Sans réponse 
17 - Avez-vous rencontré des problèmes liés à la pertinence et à la fiabilité des informations comptables des entreprises pendant : 

• Des travaux de recherche sur la comptabilité Non     Oui  le quel : ---------------------------------------- 

• l’Enseignement de la comptabilité ou module proche Non     Oui  le quel : ---------------------------------------- 

• Encadrement/soutenance des mémoires ou des thèses Non     Oui  le quel : ---------------------------------------- 
 

18 – Comment jugez-vous l’impact de la limite le l’enseignement comptable  sur la technique par rapport à la pratique comptable :    

                 Impacte positif              impacte négatif                Aucun impact                    Sans réponse 
19 – Voyez-vous la nécessité de la  réforme du système de l’enseignement et de la formation comptable en Algérie 

     Oui                                Non            Sans réponse 
Si oui quel en serait les priorités à votre avis: 

Amélioration des contenus de l’ enseignement comptable Développement des pratiques professionnelles à faire acquérir 
Modernisation des méthodes pédagogiques de la comptabilité Changement du mode de stage d’expertise comptable 
Renouvellement des  méthode d’enseignement employées Introduire la notion de la formation continuée et le perfectionnement  

Autre : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
20 – Quelle est, votre position vis-à-vis du phénomène d’harmonisation comptable international :      

       Pour                              Contre                              Sans réponse 
21 – Pensez-vous que l’application  des normes comptables internationales en Algérie peut être avantageux à la pratique comptable: 

   Oui                                Non                         Sans réponse 
 Si non, quel est la raison : 

Le maintien de l’application du PCN  La réglementation fiscale qui fait obstacle 
Divergence des conditions économiques (Algérie / pays développés) Inefficacité des normes comptables internationales  
Manque de l’encadrement humain compétent Difficulté d’unifier la pratique comptable des entreprises 

Autre : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
22 – Du moment ou l’Algérie fait face à la mondialisation et aux conditions d’adhésion à OMC, serait-elle obligée d’appliquer les 

normes   comptables internationales.            Oui                                    Non                  Sans réponse 
Si oui quel en serait l’effet à votre avis sur: 

 Positif Négatif Sons  effet Sons réponse 
• La pratique et la normalisation comptable    
• La profession comptable en Algérie    
• Les entreprise nationales (publique et privé)    
• La politique de communication nationale (divulgation d’information )    
• l’Enseignement universitaire de la comptabilité et ses domaines    

 
23 - Etes-vous satisfaits de ce qui se passe dans la sphère de la comptabilité en Algérie,  notamment sur: 

  Très  
satisfait 

Peu 
satisfait 

Non 
satisfait 

Très 
insatisfait 

Sans 
réponse 

Le monopole de la normalisation comptable par l’état      
Tentative de participation des professionnelles à la normalisation      
La qualité de la  formation  et de l’enseignement de la comptabilité      
l’Effet grandissant de la réglementation  fiscale sur la normalisation      
Processus de stage pour l’obtention de diplôme d’expert comptable      
La référence au modèle français dans la normalisation (coup par coup)       
Présence et rôle de l’Algérie dans les organisations professionnelles  
internationales de comptabilité 
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 ) Hotmail-MSN  (منوذج اإلجابة الواردة الكرتو�يا بواسطة  –) 04(امللحق رقم 

  
 

 
benbelghit@hotmail.com Imprimé : jeudi 4 mars 2004 07:12:48 

De :   <benbelghit@hotmail.com>  

Envoyer :  jeudi 4 mars 2004 07:05:32 

À :   benbelghit@hotmail.com  

Objet :   [Sondage : MADANI!]  

Bonjour, 
Date: 04/03/2003 à 06:58:25. 
 
Le site : http://benbelghit.online.fr/sondage.html 
 
A1_Nom = Madani BENBELGHIT 
A2_Sexe = Masculin 
A3_Age = 25-40  ans 
B1_Diplome_universitaire = Magister 
B2_Diplome_professionnel = Commissaire aux comptes 
C1_Profession_Fonction = Enseignant universitaire 
C2_Grade = C. de cours 
C3_Experience = 07-20 ans 
D_Raison_sociale = univ 
E_Secteur_de_travail = Secteur mixte 
email_visiteur = benbelghit@hotmail.com   
F2_Lieu = 30-OUARGLA 
F3_tel_fax = 062077878 
G7 = Oui 
G7_7_Autre_raison = Citer 
H8 = Oui 
I9 = Non 
I9_3 = Citer 
J10_9_Autre = Citer 
L12 = Sans réponse 
M13 = Nécessaire 
N14_8_Autre = Citer 
O15_5_Autre = Citer 
P16 = Importants 
Q17_3_lequel = Citer 
R18 = Sans réponse 
S19 = Non 
S19_8_Autre = Citer 
T20 = Sans réponse 
U2 = Oui 
U21_8_Autre = Citer 
V22_ = Positif 
V22_5 = Positif 
X23_ = Sans réponse 
X23_6 = Peu satisfait 
X23_7 = Sans réponse 
Remarques =  Mes remarques: 
1. 
 
2.  
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 SPSS  خمرجات املعاجلة اإلحصائية بالرب�امج-) 05(امللحق رقم 
 
 
 
 
SEXE 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 77 85,6 85,6 85,6
2 13 14,4 14,4 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
AGE 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 9 10,0 10,0 10,0
2 64 71,1 71,1 81,1
3 17 18,9 18,9 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
DIP_UNIV 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 10 11,1 11,1 11,1
2 43 47,8 47,8 58,9
3 37 41,1 41,1 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
DIP_PROF 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 54 60,0 60,0 60,0
2 8 8,9 8,9 68,9
3 16 17,8 17,8 86,7
4 12 13,3 13,3 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
FONCTION 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 29 32,2 32,2 32,2
2 22 24,4 24,4 56,7
3 17 18,9 18,9 75,6
4 16 17,8 17,8 93,3
5 6 6,7 6,7 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
GRADE 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 3 3,3 3,3 3,3
2 7 7,8 7,8 11,1
3 29 32,2 32,2 43,3
4 12 13,3 13,3 56,7
5 39 43,3 43,3 100,0

Total 90 100,0 100,0
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EXPERIEN 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 26 28,9 28,9 28,9
2 57 63,3 63,3 92,2
3 7 7,8 7,8 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
WILAYA 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 7 7,8 7,8 7,8
5 6 6,7 6,7 14,4
7 5 5,6 5,6 20,0
8 2 2,2 2,2 22,2
9 4 4,4 4,4 26,7

11 2 2,2 2,2 28,9
16 18 20,0 20,0 48,9
17 3 3,3 3,3 52,2
19 4 4,4 4,4 56,7
23 2 2,2 2,2 58,9
25 3 3,3 3,3 62,2
30 26 28,9 28,9 91,1
31 6 6,7 6,7 97,8
47 2 2,2 2,2 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
SECTEUR 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 17 18,9 18,9 18,9
2 34 37,8 37,8 56,7
3 7 7,8 7,8 64,4
4 32 35,6 35,6 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
E_MAIL 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 58 64,4 64,4 64,4
1 32 35,6 35,6 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
TEL 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 56 62,2 62,2 62,2
1 34 37,8 37,8 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
G – Question N° 07 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 7 7,8 7,8 7,8
2 81 90,0 90,0 97,8
3 2 2,2 2,2 100,0

Total 90 100,0 100,0
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G1 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 41 45,6 45,6 45,6
1 49 54,4 54,4 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
G2 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 47 52,2 52,2 52,2
1 43 47,8 47,8 100,0

Total 90 100,0 100,0
G3 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 47 52,2 52,2 52,2
1 43 47,8 47,8 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
G4 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 47 52,2 52,2 52,2
1 43 47,8 47,8 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
G5 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 52 57,8 57,8 57,8
1 38 42,2 42,2 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
G6 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 75 83,3 83,3 83,3
1 15 16,7 16,7 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
G7 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 75 83,3 83,3 83,3
1 15 16,7 16,7 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
H – Question N° 08 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 11 12,2 12,2 12,2
2 79 87,8 87,8 100,0

Total 90 100,0 100,0
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I – Question N° 09 
  Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 59 65,6 65,6 65,6

2 21 23,3 23,3 88,9
3 10 11,1 11,1 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
J1 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 76 84,4 84,4 84,4
1 14 15,6 15,6 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
J2 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 42 46,7 46,7 46,7
1 48 53,3 53,3 100,0

Total 90 100,0 100,0
J3 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 55 61,1 61,1 61,1
1 35 38,9 38,9 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
J4 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 58 64,4 64,4 64,4
1 32 35,6 35,6 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
J5 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 79 87,8 87,8 87,8
1 11 12,2 12,2 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
J6 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 71 78,9 78,9 78,9
1 19 21,1 21,1 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
J7 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 54 60,0 60,0 60,0
1 36 40,0 40,0 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

254 

 
J8 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 75 83,3 83,3 83,3
1 15 16,7 16,7 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
J9 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 90 100,0 100,0 100,0
 
K – Question N° 11 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 8 8,9 8,9 8,9
2 62 68,9 68,9 77,8
3 7 7,8 7,8 85,6
4 13 14,4 14,4 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
L – Question N° 12 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 9 10,0 10,0 10,0
2 14 15,6 15,6 25,6
3 55 61,1 61,1 86,7
4 12 13,3 13,3 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
M – Question N° 13 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 70 77,8 77,8 77,8
2 16 17,8 17,8 95,6
3 4 4,4 4,4 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
N1 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 21 23,3 23,3 23,3
1 69 76,7 76,7 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
N2 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 25 27,8 27,8 27,8
1 65 72,2 72,2 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
N3 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 81 90,0 90,0 90,0
1 9 10,0 10,0 100,0

Total 90 100,0 100,0
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N4 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 63 70,0 70,0 70,0
1 27 30,0 30,0 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
 
N5 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 81 90,0 90,0 90,0
1 9 10,0 10,0 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
N6 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 60 66,7 66,7 66,7
1 30 33,3 33,3 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
N7 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 89 98,9 98,9 98,9
1 1 1,1 1,1 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
O – Question N° 15 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 13 14,4 14,4 14,4
2 64 71,1 71,1 85,6
3 13 14,4 14,4 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
P – Question N° 16 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 9 10,0 10,0 10,0
2 15 16,7 16,7 26,7
3 59 65,6 65,6 92,2
4 7 7,8 7,8 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
Q1 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 56 62,2 62,2 62,2
2 26 28,9 28,9 91,1
3 8 8,9 8,9 100,0

Total 90 100,0 100,0
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Q2 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 37 41,1 41,1 41,1
2 38 42,2 42,2 83,3
3 15 16,7 16,7 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
Q3 

   Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 35 38,9 38,9 38,9
2 37 41,1 41,1 80,0
3 18 20,0 20,0 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
R – Question N° 18 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 9 10,0 10,0 10,0
2 70 77,8 77,8 87,8
3 6 6,7 6,7 94,4
4 5 5,6 5,6 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
S – Question N° 19 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 89 98,9 98,9 98,9
3 1 1,1 1,1 100,0

Total 90 100,0 100,0
S1 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 39 43,3 43,3 43,3
1 51 56,7 56,7 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
S2 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 33 36,7 36,7 36,7
1 57 63,3 63,3 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
S3 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 52 57,8 57,8 57,8
1 38 42,2 42,2 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
S4 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 74 82,2 82,2 82,2
1 16 17,8 17,8 100,0

Total 90 100,0 100,0
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S5 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 44 48,9 48,9 48,9
1 46 51,1 51,1 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
S6 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 28 31,1 31,1 31,1
1 62 68,9 68,9 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
S7 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 88 97,8 97,8 97,8
1 2 2,2 2,2 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
T – Question N° 20 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 64 71,1 71,1 71,1
2 14 15,6 15,6 86,7
3 12 13,3 13,3 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
U – Question N° 21 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 64 71,1 71,1 71,1
2 22 24,4 24,4 95,6
3 4 4,4 4,4 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
U1 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 87 96,7 96,7 96,7
1 3 3,3 3,3 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
U2 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 79 87,8 87,8 87,8
1 11 12,2 12,2 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
U3 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 84 93,3 93,3 93,3
1 6 6,7 6,7 100,0

Total 90 100,0 100,0
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U4 
  Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 84 93,3 93,3 93,3

1 6 6,7 6,7 100,0
Total 90 100,0 100,0

 
U5 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 90 100,0 100,0 100,0
 
U6 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 90 100,0 100,0 100,0
 
U7 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 88 97,8 97,8 97,8
1 2 2,2 2,2 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
 
V – Question N° 22 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 84 93,3 93,3 93,3
2 5 5,6 5,6 98,9
3 1 1,1 1,1 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
V1 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 74 82,2 82,2 82,2
2 2 2,2 2,2 84,4
4 14 15,6 15,6 100,0

 Total 90 100,0 100,0
 
V2 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 50 55,6 55,6 55,6
2 22 24,4 24,4 80,0
3 7 7,8 7,8 87,8
4 11 12,2 12,2 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
V3 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 42 46,7 46,7 46,7
2 3 3,3 3,3 50,0
3 26 28,9 28,9 78,9
4 19 21,1 21,1 100,0

Total 90 100,0 100,0
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V4 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 49 54,4 54,4 54,4
2 6 6,7 6,7 61,1
3 6 6,7 6,7 67,8
4 29 32,2 32,2 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
V5 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 64 71,1 71,1 71,1
2 1 1,1 1,1 72,2
3 2 2,2 2,2 74,4
4 23 25,6 25,6 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
W1 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 4 4,4 4,4 5,5
2 11 12,2 12,2 16,7
3 59 65,6 65,6 82,2
4 6 6,7 6,7 88,9
5 10 11,1 11,1 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
W2 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 8 8,9 8,9 8,9
2 18 20,0 20,0 28,9
3 26 28,9 28,9 57,8
4 26 28,9 28,9 86,7
5 12 13,3 13,3 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
W3 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 1 1,1 1,1 1,1
2 15 16,7 16,7 17,8
3 52 57,8 57,8 75,6
4 19 21,1 21,1 96,7
5 3 3,3 3,3 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
W4 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 3 3,3 3,3 3,3
2 12 13,3 13,3 16,7
3 50 55,6 55,6 72,2
4 15 16,7 16,7 88,9
5 10 11,1 11,1 100,0

Total 90 100,0 100,0
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W5 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 3 3,3 3,3 3,3
2 5 5,6 5,6 8,9
3 36 40,0 40,0 48,9
4 37 41,1 41,1 90,0
5 9 10,0 10,0 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
W6 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 3 3,3 3,3 3,3
2 16 17,8 17,8 21,1
3 49 54,4 54,4 75,6
4 6 6,7 6,7 82,2
5 16 17,8 17,8 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
W7 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 2 2,2 2,2 2,2
2 8 8,9 8,9 11,1
3 27 30,0 30,0 41,1
4 40 44,4 44,4 85,6
5 13 14,4 14,4 100,0

Total 90 100,0 100,0
 
 
XY – Question N° Combinison entre  la question n° 15 & n° 03 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 11 2 2,2 2,2 2,2
12 26 28,9 28,9 31,1
13 4 4,4 4,4 35,6
21 3 3,3 3,3 38,9
22 13 14,4 14,4 53,3
23 3 3,3 3,3 56,7
31 5 5,6 5,6 62,2
32 8 8,9 8,9 71,1
33 2 2,2 2,2 73,3
42 15 16,7 16,7 90,0
43 2 2,2 2,2 92,2
51 3 3,3 3,3 95,6
52 2 2,2 2,2 97,8
53 2 2,2 2,2 100,0

Total 90 100,0 100,0
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  منوذج امليزا�ية أصول حسب املخطط احملاسيب الوطين –) 06(امللحق رقم 
  
  
إمجالية. م عناصر األصول احلساب صافية. م إهالكات   ااميع 

      االستثمارات  2
      مصاريف إعدادية  20
      قيم معنوية  21
      أراضي  22
      جتهيزات اإلنتاج  24
      اجتماعيةجتهيزات   25
       قيد اإلجنازثماراتاست  28
     )2 (جزئيجمموع   
      املخزونات  3

      البضائع  30
      مواد أولية ولوازم  31
       نصف مصنعةمنتجات  33
       قيد اإلجنازمنتجات  34
       مصنعةمنتجات  35
      فضالت ومهمالت  36
      خمزون لدى الغري  37
     )3(جمموع   
      احلقوق  4

      االستثماراتحقوق   42
      حقوق املخزونات  43
      حقوق على الشركاء  44
      تسبيقات على احلساب  45
      االستغاللحقوق   46
      حقوق على الزبائن  47
      النقدية  48
      حسابات اخلصوم املدينة  40
     )4(جمموع   
     ااميع  
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  زا�ية خصوم حسب املخطط احملاسيب الوطينمنوذج املي –) 07(امللحق رقم 
 
 

  ااميع اجلزئية  املبالغ  عناصر اخلصوم  احلساب
      األموال اخلاصة  1

10-11        
      عالوات اإلصدار  12
      احتياطات  13
      االستثمارإعانات   14
      فروق إعادة التقييم  15
      نتائج رهن التخصيص  18
      مؤونات األعباء واخلسائر  19
     )1(اموع   
      الديون  5

      االستثماراتديون   52
      ديون املخزونات  53
      حمجوزات للغري  54
      ديون جتاه الشركاء والشركات احلليفة  55
      االستغاللديون   56
      تسبيقات مالية  57
      ديون مالية  58
      حسابات األصول الدائنة  50
     )5( اموع   
     جمموع اخلصوم  
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  وذج جدول حسابات النتائج حسب املخطط احملاسيب الوطينمن  –) 08(امللحق رقم 
  
  
  
  املبالغ الدائنة  املبالغ املدينة  بيان احلسابات احلساب

      مبيعات البضائع  60
      بضائع مستهلكة  60
     اإلمجايلاهلامش   80
      اإلمجايلاهلامش   80
      إنتاج مباع  71
      إنتاج خمزون  72
      إنتاج املؤسسة حلاجتها  73
      أداء خدمات  74
      حتويل تكاليف اإلنتاج  75
      مواد ولوازم مستهلكة  61
      خدمات  62
     القيمة املضافة  81
      القيمة املضافة  81
      نواتج خمتلفة  77
      االستغاللحتويل تكاليف   78
      مصاريف العاملني  63
      ضرائب ورسوم  64
      ةمصاريف مالي  65
      مصاريف متنوعة  66
      خمصصات اإلهالك واملؤونات  68
     االستغاللنتيجة   83
      االستغاللنواتج خارج   79
      االستغاللتكاليف خارج   69
     االستغاللنتيجة خارج   84
      االستغاللنتيجة   83
      االستغاللنتيجة خارج   84

     نتيجة النشاط اإلمجالية  880
      رباحضرائب على األ  889
     نتيجة النشاط  88
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  VIII  ..........................................................................................قائمة األشكال البيانية

  X  .................................................................................................قائمة الجداول

  XI  .................................................................................................قائمة المالحق

  XI  .........................................................................................نترنيتاال بمواقع قائمة

    

  01  املقدمة العامة 
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  15  .......................قبل الثورة الصناعيةمن العصور القديمة إلى المرحلة ما  . 1. 1
  15  ............................................في العصور القديمة. 1. 1. 1
  16  .............................................في العهد اإلسالمي. 2. 1. 1
  17  ..........................................في العصور الوسطى. 3. 1. 1
  19  ..........................................قبيل الثورة الصناعية. 4. 1. 1

  19  ............................................ الثورة الصناعيةأثناء وبعدالمرحلة  . 2. 1

  19  ..............................استنادا لمتطلبات الثورة الصناعية. 1. 2. 1
  20  ..................................استنادا لدور المنظمات المهنية. 2. 2. 1
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