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 كلمة شكر 

أول الشكر والثناء إلى اهلل سبحانه وتعالى الذي أنعم علي بنعمة القوة 
واإلدارة للوصول إلى هذا المستوى، كذلك على منحه لنا التوفيق 

 إلنجاز هذا البحث.
 

ن إلى األستاذ الفاضل ياسين لعكيكزة أتقدم بجزيل الشكر واالمتنا
لقبوله اإلشراف على مذكرتي وعلى المرافقة العلمية ومتابعته ومواصلته 
 بالنصح الدائم، وأسله اهلل أن يجزيه عنا كل خير ويديم الصحة عليه.

 

كما أتقدم بأسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير والمحبة إلى من 
قريب أو بعيد بالنصائح والتوجيهات  ساعدوني في إتمام هذا العمل من

 هد وعطاء لكي أصل إلى هذه اللحظة.ولكل الذي بذلو كل ج
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 ملخص:

اقع البيئة و ، مع تبيني IAS/IFRSواملعايري الدولية للتقرير املايل SCFاملايل النظام احملاسيبالتعرف على راسة هتدف هذه الد
، ومن مث IAS/IFRSواملعايري الدولية للتقرير املايل SCFاملايل مقارنة املعايري احملاسبية بني النظام احملاسيباحملاسبية يف اجلزائر، مع إجراء 

يف ظل مستجدات معايري   SCFفجوة اخالف النظام احملاسيب املايلوإظهار ، SCFدي  النظام احملاسيب املايل حتديد إشكالية حت
 .IAS/IFRSالتقارير املالية الدولية 

يف الوقت الراهن ال يستجيب للقواعد وإجراءات احملاسبية ذات  SCF النظام احملاسيب املايلحي  توصلت الدراسة إىل أن 
، وال توجد إمكانية لتققي  التواف  بني النظام احملاسيب املايل وتوورات احملاسبية الدولية يف ظل خاائ  البيئية االقتاادية املستوى الدويل

وألزم الوحدات  SCF تمرار إشكالية التقدي  واملتابعة، وتوبي  القواعد واملعايري اليت وضعها النظام احملاسيب املايلاحلالية يف اجلزائر واس
اادية اتباعها أصبقت غري صاحلة مع مستجدات معايري التقارير املالية الدولية، وسوف يتجاوزها الزمن نتيجة التغريات املتعددة االقت

تجدات األبعاد اليت عرفتها البيئة احملاسبية الدولية، أصبقت اجلزائر أمام ضرورة حتمية إلعادة النظر يف نظامها و حتيينه مبا يتواف  مع مس
 احملاسبة الدولية.معايري 

 ، البيئة احملاسبية اجلزائرية.واملعايري الدولية للتقرير املايلالنظام احملاسيب املايل،  الكلمات االفتتاحية:

Abstract: 

Summary this study amis to identify the SCF financial accounting system and the international  financial  reporting  

standards IAS/IFRS , while clarifying the reality of  the accounting environment in algeria, with a 

comparison of accounting standards between the SCF financial accounting system and the 

international financial reporting standards IAS/IFRS, and then identifying the problem of updating 

the accounting system the financial accounting system SCF , and showing the gap of failure of the 

financial accounting system SCF in light of the developments of the international financial 

reporting standards IAS/IFRS ,where the study concluded that the finacial accounting system at the 

present time does not respond to the rules and procedure of accounting at the intenational level, and 

there is no possibility to achieve compatibility between the financial accounting system and 

international accounting developments in light of the characteristics of the current economic 

environment in algeria and the persistence of the problem of modernization and follw-up and the 

application of the rules and standars that it set the finanial accounting system and the economic 

units  obliged to follow them have become invalid with the developments of internastional financial 

reporting standards. 

Words :the financial accounting system,  internastional accounting standards, the algerian 

accounting environment. 
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  أ

 مقدمة:

يف املؤسسات  ةف  بني املمارسات احملاسبياهبدف حتقي  التو   SCFالنظام احملاسيب املايل  2010ائر سنة اجلز  اعتمدت
ومن جهة  ،من جهة IAS/IFRSالدولية للتقرير املايل تن  عليه املرجعية الدولية للمقاسبة املتمثلة يف املعايري اجلزائرية مع ما

علومات مالية واحاسبية ذات ماداقية وشفافية وف  ما تن  عليه املعايري احملاسبية تزويدهم مبأخرى تلبية احتياجات املستثمرين و 
 الدولية. 

وقدم إطارا تاوريا للمقاسبة املالية ميثل دليال إلعداد املعايري  الدولية للتقرير املايل حي  اقتدى النظام احملاسيب املايل باملعايري
األحداث غري واضقة املعاجلة، غري أنه مل و أاسبية املالئمة عندها تكون بعض املعامالت احملاسبية، وتأويلها واختيار الوريقة احمل

قام IASB تورأ أي تعديالت على اإلطار التاوري هلذا لنظام منذ تاريخ إصداره، يف حني أن جملس معايري احملاسبة الدولية 
 . مواكبة التغريات وحتسني املمارساتاملايل يف سبيل  على اإلطار املفاهيمي لإلبالغ 2018و  2010بإجراء تعديالت يف سنة 

إىل  يةالبيئية احملاسبية  اجلزائر  الفاعلة يف لتجسيده يف امليدان ودفع كل األطراف حتديات كبرية  املايلالنظام احملاسيب  يواجه
مع معايري  ملتولبات التواف   تهلضمان حتقيقه ألهدافه وضمان استجاب النظامهذا  متولبات مع همفتوحيد وتنسي  جهودهم وتكي

 ومسايرة املستجدات وحتديد فجوة االختالف ومن هنا ميكننا بلورة اإلشكالية األساسية يف السؤال التايل:الدولية 

 إشكالية الدراسة:  .1

 المحاسبية الجزائرية؟ ئةللبي لتقرير المالي أو الدولية معاييرلل يستجيب النظام المحاسبي الماليهل 

 الفرعية: األسئلة .2
 لبيئة احملاسبية يف اجلزائر؟ل SCFهل يستجيب النظام احملاسيب املايل  -
 ؟قارير املالية الدولية يتواف  مع معايري الت SCFاحملاسيب املايل هل النظام  -
 ماهي مكانة النظام احملاسيب املايل يف ظل اإلصدارات احلديثة للمعايري؟ -

 فرضيات الدراسة: .3

 املوروحة مت االستناد إىل الفرضيتني التاليتني:لإلجابة على اإلشكالية 

 املايل يستجيب  النظام احملاسيب  -
 مع البيئة احملاسبية اجلزائرية. -
 قارير املالية الدولية فانه حتما سيستجيب لتغرياهتا.ليتواف  مع معايري الت SCFجاء النظام احملاسيب املايل  -
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  ب

قت احلاضر يف تضي  فجوة االختالف بينه وبني معايري التقارير املالية يساهم توبي  النظام احملاسيب املايل يف الو ال  -
 الدولية.

 

 أهمية الدراسة: .4
 .مع خاائ  البيئة اجلزائرية تكييفللمعايري احملاسبية  إمكانيةمعرفة مدى  -
 الدولية. حملاسيب املايل ملعايري التقاريرالقواعد وإجراءات النظام ا ختالفاتقييم  -
وفقا ملستجدات التقارير املالية الدولية ط الضوء على إشكالية حتدي  النظام احملاسيب املايل املسامهة يف تسلي -

IAS/IFRS. 

 الدراسة:  أهداف .5
 هتدف هذه الدراسة إىل حتقي  األهداف التالية:

 .IAS/IFRSواملعايري الدولية للتقرير املايل SCFاملايل النظام احملاسيبالتعرف على  -
 حملاسبية يف اجلزائر.معرفة واقع البيئة ا -
 .IAS/IFRSواملعايري الدولية للتقرير املايل SCFاملايل مقارنة املعايري احملاسبية بني النظام احملاسيب -
 .SCFحتديد إشكالية حتدي  النظام احملاسيب املايل  -
 .IAS/IFRSلدولية للتقرير املايلا يف ظل مستجدات معايري  SCFفجوة اخالف النظام احملاسيب املايل معرفة -

 المنهج المتبع في الدراسة: .6

العلمية اليت ترتبط مبوضوع  تتولب طبيعة موضوع البق  استخدام املنهج الوصفي التقليلي يف مناقشة وحتليل األفكار
تقرير الدولية للومعايري  املايل نهج املقارن ملقارنة بني النظام احملاسيبوكذا اإلعتماد على امل، النظام احملاسيب املايلح إصال
وذلك باالعتماد على جمموعة من البقوث العلمية السابقة والكتب ذات عالقة مبقتوى فيما خي   IAS/IFRSاملايل

 البق  من أجل اإلجابة على إلشكالية املوروحة.

 ر الموضوع:دوافع اختيا .7
 ميكن تلخي  دوافع اختيارا للموضوع الدراسة يف النقاط التالية:

 كون يدخل ضمن ختاانا؛  اهتمامنا مبوضوع احملاسبة -
سنوات من توبيقه، وذلك من منظور مكانته يف ظل املستجدات معايري 10ضرورة تقييم النظام احملاسيب املايل بعد  -

 احملاسبة الدولية. 

 الدراسات السابقة: .8
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o ،دراسة مدى توافق اإلطار التصوري للنظام المحاسبي المالي الجزائري شنايت بالل، حبيش عليSCF  مع
 ،02العدد  جملة املنهل االقتاادي،"دراسة مقارنة"،  2018و 2010مي لإلبالغ المالي لسنة يار المفاهاإلط
، يهدف هذا املقال لدراسة درجة التواف  بني كل من اإلطار التاوري للنظام 2020، اجلزائر، ديسمرب 03اجمللد 

، حي  توصلت الدراسة اىل إن 2018و 2010املايل لسنتني  لإلبالغ ييمواإلطار املفاه SCFاحملاسيب املايل
املايل  كان يتواف  ضمنيا وإىل حد كبري مع اإلطار املفاهيمي لإلبالغ  SCFاإلطار التاوري للنظام احملاسيب املايل

والذي مت من خالله إضفاء تغريات  2018لسنتني ولكن بعد التقدي  الذي عرفته هذا األخري يف مارس 
وحتيينه مبا يتواف   SCFضرورة حتمية إلعادة النظر يف اإلطار التاوري للـ جوهرية، أصبقت اجلزائر أمام

 .2018مي لـإلبالغ املايل لسنة يومستجدات اإلطار املفاه
o  ،الممارسة المحاسبية بين متطلبات النظام المحاسبي المالي ختنوين أمالSCF  والمتغيرات المحاسبية

ت نيل شهادة دكتوره الوور يف علوم التسيري، جامعة باتنة، أطروحة مقدمة ضمن متولبا ،IAS/IFRSالدولية 
، هتدف هذه الدراسة إىل عرض أوجه االختالف والتواف  بني قواعد النظام احملاسيب املايل ومعايري 2018-2019

ومن أهم  التقارير املالية الدولية ومستجداهتا وحار أهم نقاط التفاعل بني معايري املالية الدولية واحيوها اخلارجي،
النتائج املتوصل إليها أن النظام احملاسيب املايل ال يتواف  مستجدات معايري التقارير املالية الدولية حي  مل يشهد أي 
عملية متابعة أو حتدي  للقواعد والفقرات الواردة يف صلب النظام احملاسيب املايل ومسايرة لألبعاد احلديثة ملعايري 

إذا أن هناك معايري مت إلغاؤها أو تغيريها مبعايري أخرى، ولكنها ال تزال متضمنة يف النظام  التقارير املالية الدولية،
سنوات من توبي  النظام 10احملاسيب املايل، ناهيك عن الكم اهلائل من التعديالت واإلصدارات املستقدثة خالل 

اجلزائر يف وضعها الراهن ال ختضع سبية يف املمارسة احملاأن احملاسيب املال، كل ذلك أدى التساع فجوة االختالف، و 
لقواعد وإجراءات احاسبية ذات مستوى دويل، وال توجد إمكانية لتققي  التواف  بني النظام احملاسيب املايل وتوورات 

 ة.االقتاادية احلالية يف اجلزائر واستمرار إشكالية التقدي  واملتابع سبية الدولية يف ظل خاائ  البيئةاملمارسة احملا
o  ،مدى توافق النظام المحاسبي المالي سعيداين احمد السعيد، رزيقات بوبكرSCF  مع المعايير المحاسبية

، مارس العدد الثال  راسات االقتاادية،جملة شعاع للد)دراسة تحليلية تقييمية(، IAS/IFRSالدولة 
املعايري احملاسبية الدولية، توصلت مع  SCF، هتدف الدراسة إىل معرفة مدى تواف  النظام احملاسيب املايل 2018

هذه الدراسة إىل أن النظام احملاسيب املايل يتواف  إىل حد كبري مع املعايري احملاسبية الدولية، غري أن ما ميكن 
مالحظته أن املعايري احملاسبية الدولية هي معايري سريعة التقدي  وف  املستجدات والظروف االقتاادية على غرار 

اسيب املايل، و أنه بعد مرور سبع سنوات من البدء يف توبي  النظام احملاسيب املايل أصبح من الضروري النظام احمل
 دراسة واقع هذا النظام واملشاكل اليت تواجه توبيقه.

o ،النظام المحاسبي المالي ختنوين أمال،  عقاري ماوفىSCF قارير المالية تفي ظل مستجدات معايير ال
، هتدف الدراسة إىل 2017جوان ،12جملة االقتااد الاناعي، العدد  IFRS (2010-2016،)الدولية 



   مقدمة
 

 

  ث

إلقاء نظرة حتليلية لتقديد أبعاد مشكلة عدم مسايرة قواعد وإجراءات النظام احملاسيب املايل ملستجدات معايري 
أن النظام احملاسيب  التقارير املالية الدولية ومن مث تقييم فجوة االختالف، ولقد توصلت الدراسة إىل التأكيد على

، األمر الذي أدى إىل خل  IFRSاملايل ينأى وبافة واضقة يف توجيهاته وتوبيقاته عن املستجدات احلاصلة يف
فجوة اختالف بني النظام احملاسيب املايل وبني ما تشهده هذه املعايري من توورات، ومع الوقت وباستمرار هذه 

وتضيي  دائرة التواف ، األمر الذي جيعل النظام  فاالختالسيع فجوة الوترية قد تساهم كل هذه األحداث يف تو 
 احملاسيب املايل بعيدة عن املماسة احملاسبية الدولية.

o  ،اقتاادية،  جملة دراسات ،-دراسة مقارنة–ي المالي ومعايير المحاسبة الدولية بالنظام المحاسبن حكو غنية
، 2017 جوان ،2دية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قسنوينة ،كلية العلوم االقتاا1، اجمللد04العدد رقم: 

يهدف هذا املقال إىل توضيح مدى التواف  بني معايري احملاسبية الدولية والنظام احملاسيب املايل اجلزائري، و من أهم 
جيل احملاسيب والقياس توصل إليه أن النظام احملاسيب املايل اعتمد يف حتديد قواعده العامة واخلاصة ومفاهيمه للتس ما

وعرض القوائم املالية بشكل كبري على معايري احملاسبة الدولية، إال أن النظام احملاسيب املايل ال يساير التغريات 
 والتعديالت احلاصلة يف معايري احملاسبة الدولية. 

o  النظام المحاسبي المالي  مدى توافقعبد القادر، عياديSCF ي في إعداد مع المرجع المحاسبي الدول
كلية العلوم االقتاادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ،2017، مارس 07، اجمللد 02 العدد القوائم المالية،

إىل التعريف باإلطار التاوري للنظام احملاسيب املايل والبق  عن  حسيبة بن بوعلي، شلف، هدفت هذه الدراسة
لنظام واملرجع الدويل مع الرتكيز على إعداد القوائم املالية احملاسبية، أهم أهم العناصر اليت حتق  التواف  احملاسيب بني ا

توصلت إليه أن النظام احملاسيب املايل اجلديد يسوق امتيازات جديدة إال أن هذا التاور اجلديد يتولب من كل  ما
يري الثقافة احملاسبية، ت هامة لرفع وحتسني املستوى، أي تغجاتتولب احتيا اليتاألطراف املعنية إعادة النظر 

 الناجتة، باإلضافة إىل دراسة تكلفة االنتقال إىل النظام احملاسيب املايل اجلديد. ير اجلبائوالتعامل مع األثا
o  االنتقادات الموجهة لشرعية المعايير شرعية اإلصالح المحاسبي على ضوء  محاولة لتقييم، مهاوهأمال

جامعة  ،ختا  احاسبة وجبايةه، ا، الدراسة أطروحة دكتور 2016الجزائر"  الدولية للتقارير المالية "دراسة حالة
تورقت إىل إشكالية كيف ميكن حتقي  التواف  بني األطراف الفاعلة يف إدارة ، 2015/2016 قاصي مرباح ورقلة،

جلزائر، وللقيام التغيري احملاسيب لبلوغ مستوى كاف من القبول واالعرتاف لضمان شرعية اإلصالح احملاسيب وجناحه با
املقابلة واملالحظة والتقليل الوثائقي، ومن أهم  مباستخدابذلك اعتمدت الباحثة دراسة ميدانية لعرض جتربة اجلزائر 

ما خلات إليه، أن اجلهود اليت بذلتها الدولة املمثلة يف اجمللس الوطين لضمان انتقال جناح وسليم تكاد عدمية 
يعة القائمة بينها وبني أصقاب املهنة، وكذلك تكاد تكون عدمية التأثري يف الواقع، التأثري يف الواقع، نتيجة للقو

نتيجة للقويعة القائمة بينها وبني أصقاب املهنة، وكذلك غياب عالقة متثيل والدفاع عن مااحل واحتياجات 
 املؤسسات االقتاادية املعين األول بتوبي  النظام احملاسيب املايل.
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o  ،ام المحاسبي المالي كإطار لتصور معايير محاسبية وطنية في ظل المعايير المحاسبية النظعزوز خملويف
جامعة عمار ثلجي، األغواط،  ،ختا  احاسبةأطروحة دكتوره الوور الثال ،  األصول المادية"، الدولية "حالة

ما تضمنه اإلطار  ، إشكالية الدراسة: هل ميكن صياغة معايري احاسبية وطنية لألصول املادية بناء على2016
، ومتت يف الدراسة املقارنة IAS/IFRSعلى املعايري احملاسبية الدولية   باالعتمادالتاوري للنظام احملاسيب املالية 

، ومن أهم ما IAS/IFRSبني معايري احاسبة األصول املادية وفقا للنظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية 
لة تاور إطار ما تضمنه النظام احملاسيب املايل ستساهم يف فهم أكر لبنوده وتوضيح معامل توصلت إليه الدراسة احاو 

 اختالفه واملعايري احملاسبية الدولية وتسهيل عملية التعديل والتووير من فرتة ألخرى هلذه املعايري.  
o ،ختا   ه،ارسالة الدكتور التطبيق، المحاسبية الدولية والبيئة الجزائرية متطلبات التوافق و  المعايير محزة العرايب

، جاءت هذه  الدراسة هبدف معرفة مدى تواف  2012/2013بومرداس،  ، جامعة ااحمد بوقرةتسيري املنظمات
معرفة مدى لدرجة تأييد املمارسني ملهنة احملاسبة يف و  البيئة اجلزائرية مع متولبات توبي  املعايري احملاسبية الدولية،

يم للنظام احملاسيب املايل، توصلت إىل أن البيئة اجلزائرية ال تتواف  عموما مع متولبات التوبي  اجلزائر لتوبي  السل
السليم للمعايري احملاسبية الدولية، وهناك عدة معوقات تواجه التوبي  السليم للنظام احملاسيب املايل، أمهها عدم 

، وكذا صغر حجم السوق املايل، باإلضافة إىل أن الفرتة متاشي القوانني الضريبية مع متولبات النظام احملاسيب املايل
 املخااة إلعادة تأهيل املمارسني ملهنة احملاسبة يف اجلزائر كانت صغرية.

o  ،ضرورة تكييف بيئة المحاسبة بالجزائر مع متطلبات النظام المحاسبي المالي "خالل الفترة آيت احمد مراد
ل متولبات شهادة دكتوره علوم يف العلوم االقتاادية، جامعة ، رسالة مقدمة ضمن متولبات ني"2010-2013
هتدف هذه الدراسة إىل دراسة مدي تكييف قواعد ومعايري النظام احملاسيب املايل ، 2014-2013، 03اجلزائر 

، توصلت مع معايري احملاسبة الدولية ومعرفة واقع املمارسة احملاسبية اجلزائرية يف مواكبة املستجدات الدولية احلالية
الدراسة إىل أن النظام احملاسيب املايل  مل يعرف أي حتدي  أو تعديل هبدف التواف  مع املستجدات اليت تورأ على 
معايري احملاسبية الدولية، فال تزال أنظمة املعلومات غري فعالة، واملوارد البشرية غري مؤهلة باملستوى املولوب لتوبي  

 ة أساس من معايري احملاسبية الدولية. النظام احملاسيب املايل املستمد
o  ،مذكرة دراسة النظام المحاسبي المالي الجديد ومتطلبات نجاحه في بيئة المحاسبة الجزائريةعوينات فريد ،

نظم املعلومات، املركز اجلامعي مقدمة الستكمال متولبات شهادة املاجيستري يف علوم التسيري، ختا  احاسبة و 
هدفت الدراسة إىل ، 2010/2011االقتاادية والتجارية والتسيري قسم علوم التسيري، بالوادي، معهد العلوم 

التعرف على واقع املمارسات احملاسبية دوليا بشكل تفايلي من جراء توبي  املعايري احملاسبية الدولية واالطالع على 
أن اجلزائر اعتمدت يف إصالح  املشاكل الناجتة من اختالف األنظمة احملاسبية بني الدول، أهم ما توصلت إليه

احاسبتها اسرتاتيجية التغيري الكلي للمخوط احملاسيب الساب  بالنظام احملاسب املايل اجلديد، هذا النظام الذي 
يهدف إىل تقريب سياسة املمارسات احملاسبية اجلزائرية من املمارسات الدولية، وأن مهنة احملاسبة اجلزائرية ال زالت 
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لدولة وذلك يظهر شكل جلي من خالل مهمة إعداد النظام احملاسيب املايل دون إشراك مجيع احتكرة من طرف ا
 اخلاص مبهن اخلبري احملاسب واحافظ احلسابات واحملاسب  01-10رقم -املعنيني به، وكذلك يف القانون األخري

o ها.الذي استعادت مبوجبه وزارة املالية صالحيات تنظيم املهنة والوصاية علي -املعتمد      

مدى استجابة النظام احملاسيب املايل للمعايري التقارير املالية الدولية و البيئة احملاسبية اجلزائرية، قمنا من الدراسة كان  اهلدف
احملاسبية  قع البيئةمعايري التقارير املالية الدولية واحاولة تشخي  وااالطار املفاهيمي لللنظام احملاسيب املايل و اإلطار التاوري ل بتقدمي

، باإلضافة IAS/IFRSواملعايري الدولية للتقرير املايل SCFقارنة املعايري احملاسبية بني النظام احملاسيبامل وباستخدام يف اجلزائر،
يف ظل اإلصدارات احلديثة يف معايري  SCFمكانة النظام احملاسيب املايلومعرقة  دراسة إشكالية حتدي  النظام احملاسيب املايلإىل 
 .IAS/IFRSالدولية  لتقارير املاليةا

اليت تناولت موضوع مدى استجابة النظام احملاسيب املايل للمعايري التقارير تقاطعت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة 
  IAS/IFRSالدولية  معايري التقارير املاليةالنظام احملاسيب املايل و والبيئة احملاسبية اجلزائرية، من منظور تقدمي املالية الدولية 

من غريها من الدراسات أهنا حاولت تدارك بعض اجلوانب اليت مل تعاجل يف الدراسات السابقة، فان أما ما مييز هذه الدراسة 
األخري ومقارنته باإلطار التاوري للنظام احملاسيب  اإلطار املفاهيمي املنقح لإلبالغ املايل امهة هذه الدراسة تتمثل يف تناولمس
 IAS/IFRSيف ظل مستجدات معايري التقارير املالية الدولية   SCFفجوة اخالف النظام احملاسيب املايلتقدمي  يل، وكذااملا

       

 هيكل الدراسة: .9

معاجلة وحتليل إشكالية البق  املوروحة وإثبات صقة الفرضيات املوضوعة البد من اإلملام مبختلف جوانب املوضوع  هبدف
 وع إىل فالني:لذلك مت تقسيم املوض

اإلطار التشريعي  : يعترب اإلطار النظري للدراسة حي  يتناول ثالث مباح  يف املبق  األول تورقنا فيه إىلولالفصل األ -
 اليت جاء هبا؛  ةالورق احملاسبية املعمول بيها مع املعايري احملاسبي والتنظيمي للنظام احملاسيب املايل وكذلك

اإلطار املفاهيمي الذي نات عليه مع عرض املعايري احملاسبية الدولية مي املعايري احملاسبية الدولية و املبق  الثاين حيتوي على تقد
 وتفسرياهتا؛

املشاكل طبيعة  وأيضاتناولنا خاائ  البيئة اجلزائرية أما املبق  الثال  فهو عبارة عن تشخي  واقع البيئة احملاسبية يف اجلزائر  
 .املايل اليت تواجه النظام احملاسيب

إلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل باإلطار املفاهيمي ملعايري لمقارنة من خالل هذا الفال قمنا بدراسة الفصل الثاني:  -
بتقديد وعرض أهم االختالفات بني معايري احملاسبية الدولية والنظام احملاسيب املايل، وأخريا حاولنا القيام  احملاسبة الدولية



   مقدمة
 

 

  خ

إبراز فجوة االختالف النظام احملاسيب  املايل يف ظل مستجدات معايري التقارير املالية ي  النظام احملاسيب املايل و إشكالية حتد
.الدولية



 

 

 

 

 

 الفصل األول

 اإلطار النظري للدراسة
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 تمهيد:

إىل  PCGسي ات احاسبية بدءا من توبي  املخوط احملاسيب العام الفرنئة احملاسبية اجلزائرية عدة إصالحعرفت البي
، حي  يعترب النظام احملاسيب املايل أحدث PCN مرورا بتوبي  املخوط احملاسيب الوطين   SCFتوبي  النظام احملاسيب املايل 

 .IAS/IFRSإصالح متميز بتوافقه تقريبا مع املعايري الدولية للتقارير املالية 

املية وف  مرجعية احاسبية ومبادئ أكثر مالءمة مع االقتااد املعاصر، وهبدف تقريب املمارسة احملاسبية اجلزائرية من املمارسات الع
على رغم وإمكانية توفري معلومات دقيقة تعكس الاورة الاادقة املعربة عن الوضعية املالية للمؤسسات االقتاادية اجلزائرية، لكن 

 ظل الظروف االقتاادية اجلزائرية، البعض منها يف من تبىن اجلزائر للعديد من معايري جملس احملاسبة الدويل إال أنه ياعب توبي 
 .وهذا ما يثبته تأثري العوامل البيئية على توور ومرونة احملاسبة

 لدراسة هذا الفال قمنا بتقسيمه إىل ثالث مباح  أساسية وف  الرتتيب املوايل:

 (SCFلنظام احملاسيب املايل )اإلطار التاوري لالمبحث األول: 

 (IAS/IFRS)إلطار النظري ملعايري التقارير املالية الدولية االمبحث الثاني: 

 تشخي  واقع البيئة احملاسبية يف اجلزائرالمبحث الثالث: 
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 (SCFلنظام المحاسبي المالي ): اإلطار التصوري لاألولالمبحث 

اجلزائري والذي يندرج يف أفضل خيار حسب اجمللس الوطين للمقاسبة لتقسني النظام احملاسيب  SCFيعترب مشروع  
إطار حتدي  اآلليات اليت تااحب اإلصالح االقتاادي، ولقد أستلهم هذا النظام من املعايري الدولية للمقاسبة املالية وجاء 

كام ومت حتديد أح ،بفلسفة جديدة للمفاهيم واملبادئ احملاسبية تغاير متاما ما كان معموال به سابقا يف ظل املخوط الوطين احملاسيب
 .2010التنفيذ بداية جانفي والذي دخل حيز  25/11/2007املؤرخ يف  11-07نظام احملاسبة املالية اجلديد يف القانون رقم 

ونواق توبيقه، وكذلك  (SCF)تقدمي النظام احملاسيب املايلبق  سوف يتم  التورق إىل كل من: من خالل هذا امل
 .(SCF)النظام احملاسيب املايلسبية وف  الورق احملاسبية ويف األخري املعايري احملا

 (SCF)تقديم النظام المحاسبي المالي المطلب األول:

اإلطار التشريعي  مبفهوم جديد للمقاسبة املالية وحدد جمال توبي  هذا النظام وذلك يفلقد جاء النظام احملاسيب املايل 
 .11-07منة يف صلب القانون رقم املتض والتنظيمي

 :(SCF)لتشريعي والتنظيمي للنظام المحاسبي المالي اإلطار ا -أوال

والناوص األخرى اليت  SCFاملتضمن النظام احملاسيب املايل 11-07يتمثل اإلطار التشريعي للنظام احملاسيب املايل يف القانون 
 لية.خيضع هلا معدو القوائم املالية، مبا فيها القانون التجاري، قانون النقد والقرض والقوانني التكمي

 اإلطار التشريعي للنظام المحاسبي المالي: .1
  يتضمن النظام احملاسيب املايل؛ 25/11/2007املؤرخ والاادرة يف  11-07القانون رقم 
  ضمن توبي  أحكام يت: 28/05/2008والاادرة يف  26/05/2008املؤرخ  156-08املرسوم التنفيذي رقم

 ؛ملتضمن النظام احملاسيب املايلوا 11-07القانون 
  املتضمنة تعديل 27/07/2008والاادرة يف  24/07/2008املؤرخ يف  02-08من األمر رقم  62املادة :

 ؛11-07من القانون  41أحكام املادة 
  حيدد شروط وكيفيات 08/04/2009والاادرة يف  07/04/2009املؤرخ يف  110-09املرسوم التنفيذي رقم :

 ؛مسك احملاسبة بواسوة أنظمة اإلعالم الآليل
  حيدد قواعد التقييم واحملاسبة واحتوى الكشوف 25/03/2009والاادرة يف  26/07/2008القرار املؤرخ يف :

 املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها؛
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  حيدد أسقف رقم األعمال وعدد املستخدمني 25/03/2009والاادرة يف  26/07/2008القرار املؤرخ يف :
 1الكيانات الاغرية بغرض مسك احاسبة مالية مبسوة.والنشاط املوبقة على 

 اإلطار التنظيمي للنظام المحاسبي المالي:  .2
  املدعة جبدول مقاربة حسابات املخوط احملاسيب : 29/10/2009المؤرخة في  02تعليمة وزارة المالية رقم

 حسابات النظام احملاسيب املايل؛الوطين مع 

 المذكرات المنهجية (Notes méthodologiques)   الصادرة عن المجلس الوطني للمحاسبة
CNC : مذكرات منهجية ألول توبي  للنظام احملاسيب املايل؛  9صدر عن جملس احملاسبة الوطين 

  اآلراء (Avis):ناا  45صدر عن اجمللس الوطين للمقاسبة   الصادرة عن المجلس الوطني للمحاسبة
ا بأن يعترب جمرد أجوبة، صادرة عن جلنة معايري الناوص يبدو جله بدراسة احتوى تلكمساها كلها آراء غري انه 

 مستعملي القوائم املالية،  وانشغاالتعلى تساؤالت للمقاسبة، املمارسات احملاسبية واملهنية، لدى اجمللس الوطين 
 احملاسبية رقى لدرجة الرأي، كوهنا أوجدت حلوال لبعض املعاجلات كن اعتبار مخسة ناوص منها فقط من تإذا مي

 ة.مأو فسرت بعض املعاجلات املبه

 (: النصوص الصادرة عن المجلس الوطني للمحاسبية المكيفة كآراء01الجدول رقم )

 موضوع الرأي تاريخ اإلصدار الرقم
 يانات التأمني وإعادة التأمنيحلسابات وعرض القوائم املالية لكخموط وقواعد سري ا 10/03/2001 89

 التسجيل احملاسيب للضريبة على النتيجة املدجمة 17/04/2013 17042013
 منافع املستخدمني 23/04/2013 23042013
 الضرائب املؤجلة 10/06/2014 10062014
 العقود طويلة االجل 04/01/2017 040412017

، 2020ن، اجلزائر، تلمسا ،NPUديد النشر اجلامعي اجل اإلطار الفكري للنظام المحاسبي المالي الجزائري، احمد احلبيب مرحوم، المصدر:
 .44ص

 :(SCFتعريف النظام المحاسبي النظام المالي )-ثانيا

 :احملاسبة املالية هي نظام لتنظيم املعلومة املالية يسمح بتخزين معويات قاعدية عددية،  من الناحية االقتصادية
ة املالية وممتلكات الكيان، وجناعته، عن الوضعي، وعرض كشوف تعكس صورة صادقة هاتسجليوتانيفها، وتقييمها، و 

 1ووضعية خزينته يف هناية السنة املالية.

                                                           
 

. 2009، اجلزائر: املؤسسة الوطنية للفنون املوبعية، النظام المحاسبي المالي اجمللس الوطين للمقاسبة،  1 
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 :النظام احملاسيب املايل اجلديد هو جمموعة من اإلجراءات والناوص التنظيمية اليت تنظم  من الناحية القانونية
للمعايري احملاسبية الدولية املتف   قا حكام القانون ووفاألعمال املالية واحملاسبية للمؤسسات اجملربة على توبيقه وفقا أل

 باحملاسبة  الذي يدعى يف صلب الن  القانويناحملاسبة اجلديد إىل حتديد النظام احملاسيب املايل نقانو  عليها، ويهدف
 2روط وكيفيات توبيقه.املالية وكذا ش

 :(SCFالمالي ) النظام المحاسبيالتطبيق  نطاق-ثالثا

لى كل شخ  طبيعي أو معنوي، ملزم مبوجب ن  قانوين أو تنظيمي مبسك احاسبة ع ام املايلالنظام احملاسيب النظيوب  
اخلاضعون لقواعد احملاسبة  ة األحكام اخلاصة هبا، ويستثىن من جمال توبي  هذا القانون األشخاص املعنوينيمالية، مع مراعا

 3الكيانات اآلتية مبسك احاسبة مالية:العمومية، وعليه تلتزم 

 ون التجاري؛كات اخلاضعة ألحكام القانالشر  -
 التعاونيات؛  -
انوا ميارسون نشاطات األشخاص الوبيعيون أو املعنويني املنتجون للسلع أو اخلدمات التجارية غري التجارية، إذا ك -

 ية على عمليات متكرر؛اقتاادية مبن
 4.أو التنظيميعني لذلك مبوجب الن  القانوين  أو املعنويني اخلاضنيشخاص الوبيعيوكل األ -

 أهداف اإلطار التصوري للمحاسبة المالية: -رابعا

 ، يهدف اإلطار التاوري للمقاسبة املالية إىل مساعدة على:156-08من املرسوم التنفيذي  03حسب املادة 

 تووير املعايري؛ -
 حتضري الكشوف املالية؛ -
 املعايري احملاسبية؛ تفسري املستعملني للمعلومة املتضمنة يف الكشوف املالية املعدة وف  -
 1إبداء الرأي حول مدى موابقة الكشوف املالية مع املعايري. -

                                                                                                                                                                                     

، املادة 74العدد ،  1428،2007ذي القعدة عام  15، مؤرخ يف اجلريدة الرمسية المتضمن النظام المحاسبي المالي، ،11-07قانون رقم 1  
 .03، ص03

 (IAS/IFRS)مع المعايير المحاسبية الدولية (SCF)مدى توافق النظام المحاسبي المالي رزيقات بوبكر، ، سعيداين احمد السعيد 2
 .260، ص2018جملة شعاع للدراسات االقتاادية، العدد الثال ، مارس )دراسة تحليلية تقييمية(،

 معوقات معايير المحاسبة الدولية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية دراسة حالة مؤسسة الجزائرية للمياه،جعفور صفية، ، براشد ملوكة  3
 .09، ص2016-2015، اجلزائر، -عني متونشنت-مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت يف علوم التسيري، املركز اجلامعي بلقاج بوشعيب

 .03صمرجع ساب ،  ،11-07انون رقم ق  4
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 (ة )المبادئ العامة لإلطار التصورالطرق المحاسبي :نيطلب الثاالم

يف املبادئ واالتفاقيات والقواعد  156-08 رقم من املرسوم التنفيذي 05تتمثل الورق احملاسبية حسب املادة 
جيب على الكيان توبيقها بشكل دائم من سنة مالية إىل أخرى إلعداد وعرض   واليتة احملددة أدناه، والتوبيقات اخلاوصي

 كشوفه املالية.

 الفرضيات المحاسبية:  -أوال

 156:2-08من املرسوم التنفيذي رقم  07و 06أوردهتما كل من املادتني  اليتتتجلى يف الفرضيتني 

 :ة آثار املعامالت وغريها من األحداث على أساس احاسبة االلتزام عند ويعىن أنه تتم احاسب محاسبة االلتزام
 3 تربط هبا. اليتت املالية ث وتعرض يف الكشوف املالية للسنواالت أو األحداحدوث هذه املعام

 :متابعة الكيان  بافرتاضويعين أن الكشوف املالية تعد على أساس استمرارية االستغالل،  استمرارية االستغالل
طاته يف مستقبل املتوقع، إال إذا طرأت أحداث أو قرارات قبل تاريخ نشر احلسابات واليت من املمكن أن لنشا

 تتسبب التافية أو التوقف عن النشاط يف املستقبل قريب. 
وإذا مل يتم إعداد الكشوف املالية على هذا األساس، فإن الكشوف يف استمرارية االستغالل تكون مبنية ومربرة 

 ألساس املستند عليه يف ضبوها يف ملق .وحيدد ا

 الخصائص النوعية للمعلومة المالية: -ثانيا

)القوائم دة يف الكشوف املالية على أن املعلومات املالية الوار 156-08من املرسوم التنفيذي رقم  08نات املادة 
 4والوضوح. املالية( جيب أن تتوفر على اخلاائ  النوعية للمالءمة والدقة وقابلية املقارنة

 :جيب أن تتالءم مع متولبات اختاذ القرارات من طرف املستعملني هلا، وتعترب املعلومات  المالءمة أو الداللة
يتخذوهنا، وذلك عن طري  مساعدهتم يف  اليتمالئمة للمستخدمني إذا كان هلا تأثري على القرارات االقتاادية 

 سب  التوصل إليه من تقييم. و تعزيز أو تعديل ماتقييم األحداث املاضية واحلالية واملستقبلية أ

                                                                                                                                                                                     
جملة الدراسات االقتاادية  الدولية، مقاربة النظام المحاسبي المالي الجزائري مع معايير المحاسبةبرحومة عبد احلميد، ، بن خليفة بالقاسم  1

 . 164واملالية، العدد السابع، اجمللد الثاين، ص
، العدد 2008 ،1429مجادى األوىل عام 20، مؤرخ يف اجلريدة الرمسية اسبي المالي،المتضمن النظام المح، 156-08مرسوم تنفيذي رقم  2

 .11، ص07و06املادة   ،27
3
Bruno Colmant et al (2008) : Comptabilité financière-Normes IAS/IFRS-، Pearson Education، Paris، P36. 

 .12، ص 8املادة   مرجع سابق ، ، 156-08مرسوم تنفيذي رقم  4
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  جيب أن تكون موثوق هبا، أي ميكن  لكي تكون املعلومات مفيدة فإنه:)المصداقية أو الموثوقية(الدقة
وتعترب املعلومات موثوق فيها إذا كانت خالية من األخواء املادية والتقيز وميكن االعتماد عليها االعتماد عليها، 

 تخدمني يف التمثيل بادق عما متثله أو يتوقع أن متثله بدرجة معقولة. بواسوة املس

 :على إجراء مقارنات للقوائم املالية على ممر ون جيب أن يكون مستخدمو القوائم املالية قادر  قابلة المقارنة
، كما جيب أن يكونوا تعلقة مبركز املنشأة املايل وأدائهاة، وذلك لتقديد بعض االجتاهات املالفرتات الزمنية املختلف

قادرين على مقارنة القوائم املالية ملختلف املنشآت وذلك لتقييم املركز املايل واألداء النسيب وكذلك التغريات  أيضا
 يف املراكز املالية لتلك املنشآت. 

  يت جيب أهم اخلاائ  ال دحأ تعترب القابلة للفهم من جانب مستعملي القوائم املالية:)قابلية الفهم(الوضوح
، وهلذا الغرض فإنه يفرتض بأن يكون املستخدمون على علم باألنشوة ملعلومات الواردة بالقوائم املاليةا يف اتوافره

التجارية واالقتاادية وباحملاسبة، ويكون لديهم لدراسة املعلومات  االقتاادية مبعرفة املستخدمني حبجة أنه قد 
 ياعب على بعض املستخدمني فهمها.

  :المبادئ األساسية -ثالثا 

 :مبقتضى مبدأ األمهية النسبية جيب أن تربز الكشوف املالية كل معلومة مهمة ميكن أن تؤثر  مبدأ األهمية النسبية
 على حكم مستعمليها جتاه الكيان. 

  ومن  تكون نتيجة كل سنة مالية مستقلة عن السنة اليت تسبقها وعن السنة اليت تليها،الدورات:  االستقالليةمبدأ
 أجل حتديدها، يتعني أن تنسب إليها األحداث والعمليات اخلاصة هبا فقط.

 :ر معقول للوقائع يف ظروف يؤدي إىل تقدي احملاسبة ملبدأ احليوة الذي جيب أن تستجيب مبدأ الحيطة والحذر
يان أو نتائجه الشك قاد تفادي خور حتول لشكوك موجودة إىل املستقبل من شأهنا أن تثقل بالديون ممتلكات الك

 من خالل تكوين احتياطيات خفية أو مؤونات مبالغ فيها.

 :املتعاقبة دوام توبي  القواعد  بية وقابلية مقارنتها خالل الرتاثيقتضى انسجام املعلومات احملاس مبدأ ديمومة الطرق
 .والورق املتعلقة بتقييم العناصر وعرض املعلومات

 :واخلاوم واملنتوجات واألعباء وتعرض يف الكشوف املالية  اسبة عناصر األصولتقيد يف احمل مبدأ التكلفة التاريخية
بات آثار تغريات السعر أو توور القدرة ابتكلفتها التارخيية، على اساس قيمتها عند تاريخ معاينتها دون ألخذ يف احلس
 م بقيمتها احلقيقة.الشرائية للعملة، ويستثىن من ذلك األصول البيولوجية واألدوات املالية اليت تقي

 :ة املالية نال السة لسنة مالية موابقة مليزانية إقفجيب أن تكون امليزانية االفتتاحي مبدأ ثبات الميزانية االفتتاحية
 السابقة. 
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 حبي  تقيد العمليات يف احملاسبة وتعرض ضمن  :مبدأ اسبقية الواقع االقتصادي على المظهر القانوني
 يعتها ولواقعها املايل االقتاادي دون التمسك فقط مبظهرها القانوين.القوائم املالية طبقا لوب

 ادئ والقواعد ا وضمن احرتام املباهتجيب أن تستجيب الكشوف املالية بوبيعتها ونوعيأ الصورة الصادقة: مبد
 ة املالية كيان.عواء صورة صادقة مبنح معلومات مناسبة عن وضعية املالية والنجاعة وتغري الوضعياحملاسبية إىل هدف إ

  :عنار من ال ميكن إجراء أي مقاصة بني عنار من األصول وعنار من اخلاوم، وال بني مبدأ عدم المقاصة
من املقرر أصال حتقي  قانونية أو تعاقدية، أو إذا كان  األعباء وعنار املنتوجات، إال إذا متت هذه املقاصة على أسس

 نتوجات بالتتابع، أو على أساس صاف. عناصر هذه األصول واخلاوم واألعباء وامل

  :ميس كل تسجيل على األقل  حترر الكتابات احملاسبية حسب املبدأ املسمى القيد املزدوجمبدأ القيد المزدوج
دائن، يف ظل احرتام التسلسل الزمين يف تسجيل العمليات، جيب أن يكون املبلغ  واآلخرحسابني اثنني، أحدمها مدين 

 بلغ الدائن.املدين مساويا للم

 (SCF)المعايير المحاسبية وفق النظام المحاسبي المالي المطلب الثالث:

لقد جاء النظام احملاسيب املايل مبعايري احاسبية مستمدة ناوصها من ناوص املعايري احملاسبية الدولية، وأعوى هلا قوة القانون 
بأن املعايري احملاسبية املناوص  08/156وم التنفيذي رقم من املرس 29حي  أدرجها على صيغة مواد وفقرات، ولقد ن  املادة 

صر ليت حتدد طرق التقييم واحاسبة عنا، تتشكل الناوص التقنية عن اإلطار التاوري وا 11/07من القانون  8عليها يف املادة 
 1:من نفس املرسوم إىل 30القوائم، واملانفة بواسوة املادة 

  املخزونات واملنتوجات قيد  التثبيتات املالية، التثبيتات العينية واملعنوية، :وتتمثل يف، المتعلقة باألصولالمعايير تتمثل
 التنفيذ.

 القروض واخلاوم  مؤونات املخاطر، رؤوس األموال اخلاصة، اإلعانات، ، وتتمثل يف:المعايير المتعلقة بالخصوم تتمثل
 املالية األخرى.

  املنتوجات. األعباء، :، وتتمثل يفلمحاسبةمتعلقة بقواعد التقييم واالمعايير التتمثل 
  عقود  األدوات املالية، تقييم األعباء واملنتوجات املالية، أساسا فيما يأيت: ،المعايير المتعلقة ذات الصفة الخاصةتتمثل

متويل،  -عقود إجيار الضرائب املؤجلة، العقود طويلة املدى، العمليات املنجزة بافة مشرتكة أو حلساب الغري، التأمني،
 العمليات املنجزة العمالت األجنبية. امتيازات املستخدمني،

                                                           
جامعة  مذكرة ماسرت،، مع المرجع المحاسبي الدولي في إعداد القوائم المالية  SCFمدى توافق المحاسبي المالي عيادي عبد القادر،  1

 .57ص، 2018حسيبة بن بو علي بالشلف، 
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وتعترب هذه املعايري املوجه األساسي للعمل احملاسيب ويتم حتديدها بورق قانونية، كما أن تفاصيل احتوياهتا مت شرحها من 
 .26/07/2008القرار الاادر بتاريخ 

 (IAS/IFRS) الدولية للتقرير المالي ث الثاني: اإلطار النظري لمعاييرالمبح

إن معايري احملاسبة هي بالفعل دليل املستخدم لكيفية ترمجة األداء املايل ملنشأة يف جمموعة مرتابوة واحكمة من القوائم 
اذ قرارات الخت املالية، وتامم النتيجة النهائية املولوبة للوصول إىل جمموعة من القوائم املالية اليت متثل األساس ملستخدمني متنوعني

 االستثمار واإلقرتاض على أساس معلومات مالئمة وموثوقة.

 (IAS/IFRS) معايير الدولية للتقرير الماليعموميات حول  المطلب األول:

 :(IAS/IFRS)الدوليةالتقارير المالية  مفهوم معايير-أوال

، وذلك من الوقوف على مفهوم ماولح املعيار احملاسيب  كان بالضرورةالتقارير املالية الدولية   حىت يتسىن التورق ملفهوم املعايري 
 يلي: خالل ما

 معيار:ال مفهوم 

تستعمل يف  اليتتعىن يف األساس الزاوية القائمة  واليت ((normaالالتينية  يعود إىل الكلمة ( norme)أصل كلمة معيار
 1و وزن أو جودة شيء معني.ئه مقارنة طول أمسبقا ويتم على ضو القياس اهلندسي، أما لغة فاملعيار هو منوذج الذي يعد 

وزن على ضوئه  يقاسويقاد  هبا لغة "منوذج يوضع مسبقا   (standard )وكلمة معيار هي ترمجة للكلمة اإلجنليزية 
 2أو طوله أو جودته". شيء

التقييم واملقارنة،  كننا أن نستخل  مفهوم املعيار عموما بأنه يشمل " أي مقياس للقكم على أمر أو شيء ما من خاللمي
يئة معرتف تكون مضمونا يف وثيقة ماادقا عليها من طرف ه ويشرتط أن يكون املقياس موثوقا فيه ومتوافقا بشأنه، وعادة ما

 3هبا".

                                                           
ل ضمن متولبات نيل املاجستري احاسبة ، مذكرة تدخالدولية ومتطلبات التطبيق للمعايير االستجابةالنظام المحاسبي المالي بين رفي  يوسفي،  1

 .102، ص2011-2010وتدقي ، جامعة تبسة، اجلزائر، 
 ،-حالة األصول المادية–في ظل المعايير المحاسبية الدولية  النظام المحاسبي المالي كإطار لتصور معايير محاسبية وطنيةعزوز خملويف،  2

 .15ص ،2015/2016غواط، اجلزائر، ي باألأطروحة دكتورة الوور الثال ، جامعة عمار ثلج
 دراسة–الدولي  لتامين الجزائرية على معايير االبالغ الماليا ت لشركا يمدى امتثال النظام المالي المحاسببوعيشاوي يوس  و مزيود ابراهيم،  3

، أفريل 09ي واملالية الدولية، جامعة املدية، اجلزائر، العددخمرب االقتااد الكل ،اجمللة اجلزائرية لالقتااد واملالية ،-استطالعية للشركات التامين الجزائرية
 .181، ص2018
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 المعيار المحاسبي مفهومIAS : 

سن وتنس  النظم واملعايري املعايري احملاسبية الدولية هي مبادئ احاسبية أصبقت مقبولة على الاعيد الدويل العاملي، وهي حت
 1احملاسبية واإلجراءات املتعلقة بالورق اليت تعرض فيها مؤسسة ما قوائمها املالية.

 2ميكن تعريف املعايري احملاسبية بأهنا مناذج أو إرشادات عامة تؤدي إىل توجيه وترشيد املمارسة العملية يف احملاسبة والتدقي .

يب هو منوذج أو مؤشر تادره هيئات مهنية وقانونية لتقديد ما جيب أن يكون عليه التوبي  نستخل  مما سب  أن املعيار احملاس
 .العملي يف احملاسبة

  مفهوم معايير التقارير المالية الدوليةIFRS: 
اسبية معايري التقارير املالية الدولية هي معايري مسيت سابقا مبعايري احملاسبة الدولية، وهي معايري حتدد طرق املعاجلة احمل

 3واإلفااح عن كل عنار من عناصر القوائم املالية باعتبار أن املعيار هو أفضل طريقة لعمل شيء ما.

إن ماولح مرجعية معايري التقارير املالية الدولية يشمل املعايري والتفسريات الاادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية، حي  
-IASايري يف سلسلة إصدارات تسمى معايري التقارير املالية الدولية وتشمل كل من ينشر جملس معايري احملاسبة الدولية املع

IFRS-SIC-IFRSIC:وهي ، 

 ؛IASمعايري احملاسبة الدولية القائمة حاليا  -
 ؛IFRSالتقارير املالية الدولية  اإلصدارات اجلديدة يف معايري -
 ؛IFRSICوتفسريات معايري التقارير املايل الدولية  SICالتفسريات ذات الالة، تفسريات معايري احملاسبة الدولية  -
 التعديالت الالحقة للمعايري والتفسريات ذات الالة؛ -
 ما يادره ويعتمده جملس معايري احملاسبة الدولية يف املستقبل. -

Référentiel IFRS= IAS+IFRS+SIC+IFRIC 

 (IAS/IFRS)التقارير المالية ر لمعايي المطلب الثاني: اإلطار المفاهيمي

ن تؤدي إيل ميكن أ اليتثابة الدستور فهو ميثل نظاما متكامال من األهداف واألسس املرتابوة مبإن اإلطار املفاهيمي 
 طبيعة ووظيفة واحددات احملاسبة املالية والقوائم املالية.معايري احاسبية متسقة، واليت تساعد على وصف 

                                                           
 .169، ص2008دار الراية للنشر والتوزيع، األردن،  المفاهيم المحاسبية الحديثة،سيد عوا اهلل السيد، 1
 .103، ص2008، دار الثقافة، األردن، المحاسبة الدولية ومعاييرهاحسني القاضي، مأمون محدان،  2
 .351، ص2009، دار اليازوري، األردن، أساسيات المعرفة المحاسبيةطالل احمد اجلقاوي وآخرون،  3
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 ": اإلطار المفاهيميتاريخ وتطور "-أوال

من قبل جلنة معايري احملاسبية الدولية، ليكون اإلطار  1989ر أول إطار مفاهيمي إلعداد وعرض القوائم املالية مت إصدا
وظل هذا اإلطار املفاهيمي ألكثر من  ينول  منها واضعو املعايري يف عملية تووير املعايري احملاسبية، اليتالعام والقاعدة األساسية 

اسبية الدولية الذي ال ميكن املساس به أو التشكيك باقته، لكن مع هناية القرن املاضي عقد دستور عمل جلنة معايري احمل
وبسبب التقارب بني جلنة معايري احملاسبية الدولية واهليئة العاملية املشرفة على األسواق املالية، فأوصت األخرية بضرورة الرفع من 

من قبل جملس معايري احملاسبية  2001سنة عداد وعرض القوائم املالية جودة من سابقتها، وعليه مت تعديل لإلطار املفاهيمي إل
بني جملس معايري احملاسبية الدولية  2002الدولية، لكن أعترب التعديل طفيف وغري مهم نسبيا. ومنذ االجتماع الذي عقد سنة 

IASB وجملس معايري احملاسبية املالية األمريكيةFASBملعايري احملاسبية يف العام، حي  ان بتووير اـ، باعتبارهم أهم هيئتني تقوم
أفضل فائدة  اتفقا على تووير حزمة متكاملة من املعايري احملاسبية ذات جودة عالية خدمة لألغراض العامة من أجل تقدمي

هتم االقتاادية؛ عدهتم يف اختاذ قرارااب املااحل من خالل املعلومات املالية املتضمنة يف التقارير املالية وذلك بقاد مساألصق
ومنذ احلني سعى جملس معايري احملاسبة الدولية إىل تووير معايري ذات جودة عالية وقبول دويل، وال يتم ذلك إال من خالل وجود 
إطار مفاهيمي إلعداد وعرض القوائم املالية يتماشى مع املستجدات واألهداف اجلديدة جمللس معايري احملاسبية الدولية، فبدأ 

، فقام جملس معايري احملاسبة الدولية جبهود حثيثة قاد تووير 1989يف تووير اإلطار املفاهيمي الذي مت إصداره سنة التفكري 
جملس معايري احملاسبة الدولية وجملس معايري احملاسبة املالية األمريكية، وقد بدأت إطار عمله، حي  تتالت سنويا االجتماعات بني 

أصدر جملس معايري احملاسبة الدولية مسودة  2010ومع بداية سنة  2008يمي جديد منذ سنة عملية مناقشة إصدار إطار مفاه
إلعداد التقارير املالية وهو  مت إصدار اإلطار املفاهيمي 2010املفاهيمي إلعداد التقارير املالية، ويف سبتمرب  عمل تتضمن اإلطار

وعرض القوائم املالية، ومن التسمية ميكننا االستنتاج أن هدف اإلطار  طار إعدادتعديل باإلطار الساب  واملسمى باإليف احلقيقة 
ومل يتم تعديل اإلطار  1يشمل مجيع مكونات التقرير املايل،املفاهيمي اجلديد ليس متهما فقط بالقوائم املالية وحسب بل تعداها ل

نقح لإلبالغ املايل، وتتضمن النسخة اإلطار املفاهيمي امل 2018، حي  أصدر اجملس مارس 2018بعد ذلك إىل غاية سنة 
إلطار املفاهيمي يف اجلدول ميكن تلخي  أهم احملوات التارخيية اليت مر هبا ا ، 2010املنققة تغيريات شاملة على اإلطار 

 .02رقم

 الدولية  (: ملخص التطور التاريخي لإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية02الجدول رقم )

 الحدث التاريخ
 IASCوضع إطار إعداد وعرض القوائم املالية من قبل  1989أفريل 

 إصدار إطار إعداد وعرض القوائم املالية  1989جويلية 

                                                           
 في ظل التقارب مع مجلس IASBاإلطار المفاهيمي المحاسبي الجديد لمجلس معايير المحاسبة الدولية خالد قاشي ، ، محزة العرايب  1

 .75-56، جملة الدراسات االقتاادية واملالية، اجمللد الثال ، العدد الثامن، ص2يدة، جامعة البلFASBمعايري احملاسبة املالية األمريكي 
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 دون تعديله IASBتبين إطار إعداد وعرض القوائم املالية من قبل  2001أفريل 
 IASBوضع اإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية من قبل  2010سبتمبر 
 إصدار اإلطار املفاهيمي املنقح لإلبالغ املايل 2018مارس 

https://www.iasplus.com/en/standards/other/framework Deloitte; the official wedالمصدر:

site :  04/07/2021بتاريخ. 

  تعريف االطار المفاهيمي:-ثانيا

التقرير املايل، اليت تستند إليها معايري التقرير املايل  "اإلطار املفاهيمي للتقرير املايل" هو جمموعة شاملة من مفاهيم  
ميكن أن يتعارض مع متولبات أي معيار، غري أن اجمللس قد حيتاج للخروج عن بعض جوانه، اذا لزم  الدولية، وهو ليس مبعيار، وال

هدف التقرير املايل لألغراض العامة، وقد تنشأ هذه احلاجة نتيجة لتغري التفكري املفاهيمي أو البيئة األمر، من أجل حتقي  
يأيت مكونات اإلطار املفاهيمي إلعداد  ويف ما1ديدة أو املراجعة لتلك التغريات،االقتاادية، مما قد يستوجب مراعاة املعايري اجل

 2التقارير املالية:

o :ير املايل لألغراض العامة؛هدف التقر  الفصل األول 
o :اخلاائ  النوعية للمعلومات املالية املفيدة؛ الفصل الثاني 
o :القوائم املالية ومنشأة التقرير؛ الفصل الثالث 
o :عناصر القوائم املالية؛ الفصل الرابع 
o :االعرتاف وإلغاء االعرتاف؛ الفصل الخامس 
o :القياس؛ الفصل السادس 
o :؛العرض واالفااح الفصل السابع 
o :مفهوم رأس املال واحملافظة على رأس املال. الفصل الثامن 

 محتوى اإلطار المفاهيمي: -ثالثا

يتضمن اإلطار املفاهيمي املراجع بعض املفاهيم اجلديدة، ويقدم تعريفات ومعايري اعرتاف احينة لألصول وااللتزمات،    
 3كما أنه يوضح بعض املفاهيم اهلامة.

                                                           
1
 Nobes Christopher and Parker Robert(2016) , Comparative International Accountiong, 13  Edition, Pearson 

Education, England. 
رسالة دكتورة، جامعة ااحمد بوقرة بومرداس، اجلزائر،  جزائرية متطلبات التوافق والتطبيق،ال ئةالمعايير المحاسبة الدولية والبيمحزة العرايب،  2

 .64، ص2012/2013
اوت  20جامعة  لمجلس معايير المحاسبة الدولية، 2018مفاهيم التقرير المالي في ضوء اإلطار المفاهيمي شرشافة إلياس، ، كيموش بالل  3

 .122، ص2019، جوان 1د د، ع2االقتاادية واإلدارية، جملد رصاد للدراسات ن جامعة سويف، اجلزائر، جملة أ155

https://www.iasplus.com/en/standards/other/framework
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 :المالي لألغراض العامة هدف التقرير -الفصل األول

املعلومات ، لكنه تضمن بعض التعديالت الوفيفة، وخاوصا فيما يتعل  بتوضيح 2010هذا الفال عام  مت إصدار
هدف واملستخدمون الرئيسيون للتقارير املالية حيدد هذا الفال ، Stewardshipلتقييم األداء اإلشرايف لإلدارة  املستخدمة

العامة، واملعلومات الضرورية لتققي  هذا اهلدف، ومن هم املستخدمون الرئيسيون للتقارير املالية حي  لألغراض التقرير املايل 
املفاهيمي اهلدف من إعداد التقارير املالية، وليس فقط القوائم املالية باعتبارها جزء اساسيا من التقارير املالية، وقد اإلطار   حيدد 

لألغراض العامة يف الوقت الراهن ال يزال الوريقة األكثر فعالية لتلبية احتياجات جمموعة متنوعة خل  اجمللس إىل أن التقرير املايل 
 1من املستخدمني.

 :الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة -الفصل الثاني .1

ر" و بعض التعديالت، خاوصا فيما يتعل  بأدوار كل من "احلذ تضمنغري أنه ، 2010مت إصدار هذا الفال عام 
جيعل   يناقش هذا الفال ما ،املعلومات املفيدة و "تفوق اجلوهر على الشكل" يف حتديد ماهي "عدم التأكد من القياس"

املعلومات املالية مفيدة، وياف اخلووة األوىل يف إصدار األحكام الالزمة لتققي  هدف التقرير املايل، من خالل حتديد 
 وهي عائ  واسع النواق على التقارير املالية.  اخلاائ  النوعية، كما يناقش التكلفة

 أساسيتني )املالءمة والتمثيل الاادق( غري مفيدة، وال ميكن أن تكون مفيدة إذا نيال تتوفر على خاصيت اليتتعترب املعلومات 
ابلية للفهم(، فاملعلومات توفرت على اخلاائ  النوعية املعززة فقط )القابلية للمقارنة، القابلية للتقق ، التوقيت املناسب، الق

 أعدت لتمثيله تبقى مفيدة حىت لو تتوفر على أي خاصية نوعية معززة.  متثل بادق ما ئمة واليتاملالية املال

 :القوائم المالية ومنشأة التقريرالفصل الثالث:  .2

ى من التقارير املالية، على غرار على املعلومات املقدمة يف القوائم املالية وال تتناول أشكاال أخر  8إىل  3تركز الفاول من 
 ، واملواد التكميلية املقدمة للتقليل.لخيايةات الاقفية، املعلومات التنالتقارير املالية املؤقتة، البياتعليقات اإلدارة، 

، من أجل وصف هدف وجمال القوائم املالية وتوفري 2018من الفاول اجلديدة، حي  مت إصداره عام  3يعترب الفال 
 نشأة التقرير.وصف مل

 :عناصر القوائم المالية -الفصل الرابع .3

                                                           
1
 Barry J, Eptein and Eva K. Jermakowicz, IFRS : Interpretation and Applicational Financial Reporting 

Standards, John Wiley and Sons, Ins, hoboken, New Jersey, United States of American, 2008, p 13. 
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، من أجل حتديد تعريفات لعناصر القوائم املالية، وخاوصا األصل واخلام، إىل جانب 2018مت إصدار هذا الفال عام 
تعريفات األصل   تضمن تعريفات لعناصر القوائم املالية، إال أن 2010ح  امللكية والدخل واملاروف، ورغم أن اإلطار املفاهيمي 

 واخلام عرفت تعديالت جوهرية، ومن أجل مراعاة ذلك تعبتها تعديالت يف تعريفات الدخل واملاروف.

 :االعتراف وإلغاء االعتراف -الفصل الخامس .4

واالعرتاف هو عملية ، إلغاء اإلعرتاف باألصول واخلاوم، ويوفر توجيهات لإلعرتاف و 2018هذا الفال جديد صدر عام 
من قائمة املركز املايل أو قائمة األداء املايل لبند يستويف تعريف األصل أو اخلام أو ح  امللكية أو الدخل أو املاروف، إدراج ض

وخبالف عملية االعرتاف يف اإلطار ، أو خام من قائمة املركز املايل أما إلغاء االعرتاف فهو إزالة أصل أو خام أو جزء من أصل
 ية داخلة أو خارجة، وعملية إلغاءلة مستقبيمناف  اقتاادتعتمد بشكل كبري على احتمال تدف   كانت  اليت، 2010املفاهيمي 

تعتمد بشكل صريح على خاائ  النوعية  2018االعرتاف اليت كانت غائبة متاما، أصبقت كال العمليتني يف اإلطار املفاهيمي 
 للمعلومات املالية املفيدة. 

 :القياس -الفصل السادس .5

دا، مت إصداره عام ي، إىل أن هذا الفال يعترب جد2010توجيهات خاصة بأسس القياس يف اإلطار املفاهيمي رغم وجود 
توفرها هذه األسس، كما يشرح العوامل اليت جيب  القياس املتاحة، واملعلومات اليت ، تضمن تغيريات مهمة يف أسس2018

منوذج قياس  2018ترب النموذج الذي يعتمده اإلطار املفاهيمي يع ،عند اختيار أساس القياس املناسب أخذها بعني االعتبار
ط، ففي ظل ظروف خمتلفة، تسمح أسس قياس خمتلفة بتوفري معلومات مالئمة ملستخدمي القوائم املالية، وإضافة إىل ذلك، لخمت

 ويف ظروف خمتلفة، قد يكون أساس قياس معني:

 ة للتنفيذ مقارنة بأساس آخر؛ أسهل يف الفهم والتنفيذ من أساس آخر، وأقل تكلف-

  أو خيضع ملستوى أقل من عدم التأكد يف القياس. قابلية للتقق ، وأقل عرضة للخوأ،أكثر -

ياف اإلطار املفاهيمي أسس القياس اليت من احملتمل أن يقوم اجمللس باختيارها عند وضع املعايري، وقد تظهر احلاجة إىل 
 ية".ر د يف املعيار املعين، وتتمثل هذه األسس يف "التكلفة التارخيية" و القيمة اجلاوصف كيفية تنفيذ أساس القياس احملد

 :العرض واإلفصاح -الفصل السابع .6

، ويتضمن مفاهيم العرض واإلفااح، وتوجيهات إلدراج الدخل واملاروفات يف قائمة 2018مت إصدار هذا الفال عام 
ماولح " قائمة األداء املايل" بدال من "قائمة  2018ل اإلطار املفاهيمي وقد أدخ ،أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر الربح

الدخل الشامل" للعبري عن قائمة الربح أو خلسارة وقائمة الدخل الشامل اآلخر معا، وحسبه فإن قائمة الربح أو اخلسارة هي 
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كجزء من قائمة واحدة عن األداء املايل، أو املادر الرئيسي للمعلومات حول األداء املايل للمنشأ خالل الفرتة، وميكن عرضها  
فرعي للربح أو اخلسارة كملخ  لألداء املايل أو جمموع لة، ويف كال احلالتني تتضمن قائمة األداء املايل جمموع اضمن قائمة منف

 للمنشأة عن الفرتة. 

 : مفاهيم رأس المال والمحافظة على رأس المال -الفصل الثامن .7

، ووفقا 2018، ومازال ساريا يف ظل اإلطار املفاهيمي 2010، ومت االحتفاظ به عام 1989ام مت إصدار هذا الفال ع
لذلك فإن أغلب املنشآت توب  املفهوم املايل لرأس املال بغرض إعداد وعرض القوائم املالية، و يف ظله ميثل رأس املال األموال 

و حقوق امللكية، أما يف ظل املفهوم املادي لرأس املال، فإن رأس املال املستثمرة أو القوة الشرائية املستثمر، وهو مرادف لاايف أ
ني، وينبغي أن يعتمد اختيار مفهوم رأس املال على احتياجات املستخدم، ة للمنشأة )مثال وحدات اإلنتاج(ميثل القدرة التشغيلي

 القياس عند وضعه موضع التوبي .  بعض مشاكل حتديد الربح، على الرغم من أن املفهوم قد يثري نويعكس اهلدف املراد حتقيقه م

 (SIC/ IFRIC) (IAS/IFRS)وتفسيراتها المطلب الثالث: عرض المعايير المحاسبة الدولية 

وإىل غاية إعادة هيكلتها عام  1973منذ نشأهتا عام IASC اليت أصدرهتا جلنة  IAS/SICهي املعايري والتفسريات 
 ألن، واليت ميكن عرضها طبقا لألساس النوعي.والسارية املفعول إىل غاية ا 2001

 :(IAS)عرض معايير المحاسبة الدولية -أوال

 International Accountingلية ، كانت تتوىل إصدارها جلنة معايري احملاسبة الدو  IASاختاارا بالرمز  ويرمز هلا

Standards Committee    ويرمز هلا بالرمز(IASC) مبجلس معايري احملاسبة  2001داءا من عام قبل أن يتم استبداهلا ابت
حي  أصدرت اللجنة  1،(IASB)ويرمز له اختاارا بالرمز  Standards Board  International Accountingالدولية 
 معيارا ساريا،( 28األخر ليابح عددها ) وقد مت إجراء تعديل على البعض، وإلغاء البعض، 2000حىت هناية عام  معيارا 41

 2وضيقها يف اجلدول التايل:وميكن ت

 التي مازالت سارية IAS(: قائمة معايير المحاسبة الدولية 30الجدول رقم )

                                                           
مذكرة خترج ماسرت  مدى توافق النظام المحاسبي والجبائي لشركات التأمين مع المعايير المحاسبية الدولية،بوشامة جعفر وكماش حسني،  1

 .2020-2019، -جيجل-أكادميي، جامعة احمد الادي  ين حيي
-IFRS (2016معايير التقارير المالية الدولية  في ظل مستجدات  SCFالنظام المحاسبي المالي تنخويف أمال،  ،عقاري ماوفى 2

 .97، ص2017، جوان 12احلاج خلضر، جملة االقتااد الاناعي، العدد  1جامعة باتنة  (،2010

 الرمز اسم المعيار )إنجليزية( اسم المعيار )ترجمة عربية(
 Persenation of Financial Statements IAS1 عرض القوائم املالية
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 . 2021 -03-09بتاريخ  تم إطالع عليهhttps://eifrs.ifrs.org/eifrs/Menuالمصدر:

 

 Inventories IAS2 املخزونات

 Statements of Cash flows IAS7 النقديةقائمة التدفقات 

السياسات احملاسبية، التغريات يف 
 التقديرات احملاسبية واألخواء

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates 

and Errors  

 

IAS8 

 Events after the Reporting Period IAS10 األحداث بعد فرتة التقرير

 Income Taxes  IAS12 ضرائب الدخل

 Property, Plant and Equipment IAS16 املمتلكات، األراضي واملعدات

 Employee Benefits IAS19 منافع املوظفني

احملاسبة عن املنح احلكومية واإلفااح 
 عن املساعدات احلكومية

Accounting for Government Grants and Disclosure of 

Government Assistance 

IAS20 

آثار تغريات أسعار صرف العمالت 
 األجنبية 

The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates IAS21 

 Borrowing Costs  IAS23 تكاليف االقرتاض

 Related Party Disclosures IAS24 اإلفااحات عن األطراف املرتبوة

احملاسبة والتقرير عن خوط منافع 
 التقاعد 

Accounting and Reporting by Retitrement Benefit 

Plans 

IAS26 

 Separate  Financial Statements IAS27 القوائم املالية املنفالة 

االستثمارات يف املنشآت الزملية 
 واملشروعات املشرتكة 

Investments in Associates and Joint Ventures IAS28 

التقرير املايل يف االقتااديات ذات 
 جلامحالتضخم ا

Financial Reporting in Hyperinflatuionary Economies IAS29 

 Financial Instruments : Presentation IAS32 األدوات املالة: العرض

 Earnings per Shre  IAS33 ربح السهم

 Interim  Financial  Reporting IAS34 التقارير املايل املرحلية

 Impairment of Assets  IAS36 تدين قيمة األصول  

  Provisions, Contingent Liabilities and Contingent املؤونات احملتملة واألصول احملتملة

Assets 

IAS37 

 Intangible  Assets IAS38 األصول غري امللموسة 

 Investment Property  IAS40 العقارات االستثمارية

 Agriculture IAS41 الزراعة

https://eifrs.ifrs.org/eifrs/Menu
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 :(SIC)تفسيرات معايير المحاسبة الدولية -ثانيا

 1973بني عامي (SIC)التفسريات الاادرة عن اللجنة الدائمة للتفسريات  تفسريات معايري احملاسبة الدولية  هي
تفسريات فقط سارية، حي  مت  5، لكن مازال منها SIC-33)إىلSIC-1 أي من (تفسريا  33، وقد مت إصدار 2001و

يوضح تفسريات معايري () جديدة، أو إدراجها يف معايري أخرى، واجلدول سريات األخرى بتفسريات أو مبعايرياستبدال التف
 1مازالت سارية. اليت(SIC)احملاسبة الدولية

 مازالت سارية التي (SIC): تفسيرات معايير المحاسبة الدولية(40ول )الجد
 الرمز اسم التفسير )إنجليزية ( اسم التفسير )ترجمة عريبة(

   Introduction of the Euro  SIC-7 دخول اليورو

عدم وجود عالقة احددة -املساعدات احلكومية
 باألنشوة التشغيلية

Government Assistance-No Specific 

Relation to Operating Activities 

SIC-10 

التغريات يف الوضع الضرييب -ضرائب الدخل
 للمنشأة أو حلملة أسهمها 

Income Taxe-Changes in the Tax Status of 

an Entiy its Shareholder 

SIC-25 

 : Service Concession Arrangements ترتيبات امتياز اخلدمة العامة: إفااحات

Disclosures 

SIC-29 

 Intangible Assets-Web Site Costs SIC-32 تكاليف موقع اإلنرتنت-األصول غري امللموسة

 .2021 -03-09مت إطالع عليه بتاريخ  https://eifrs.ifrs.org/eifrs/Menuالمصدر:

 : (IFRS)الية الدولية عرض معايير التقارير الم -ثالثا

كان   2018( معيار أواخر 16، وهي التسمية احلديثة ملعايري احملاسبة الدولية، واليت عدد )IFRSويرمز هلا بالرمز 
 2( يوضح مجيع املعايري الاادرة عن اجمللس.05، كلها سارية إىل غاية يومنا هذا، واجلدول )IFRS17أخرها 

 سارية تمازالالتي  IFRSير المالية الدولية (: قائمة معايير التقار 05الجدول )
 الرمز اسم التفسير )إنجليزية ( اسم التفسير )ترجمة عريبة(
 Fist-time Adoption of International تبين معايري التقرير املايل الدولية ألول مرة 

Financial Reporting Standards 

IFRS 1 

 Share-based Payment IFRS 2 الدفع على أساس السهم

                                                           
ماع اجمللس ت، سكيكدة، مستخرج من احضر اج1995أوت  20جامعة  دروس وتطبيقات في مقياس المعايير المحاسبة الدولية،كيموش بالل،   1

 . 33، ص2020فيفري 06لية ، العلمي للك

، موبوعة جامعية، خمرب التنمية املؤسسة والتنمية احمللية املستدامة، خمرب 2015مختصر المعايير المحاسبة الدولية مجال اجلعارات،  ،الدكتور خالد 2
 .2014أداء املؤسسات واالقتااديات يف ظل العوملة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائر، 

https://eifrs.ifrs.org/eifrs/Menu
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 Business Combination IFRS 3 اندماج األعمال

 Insurance Contracts IFRS 4 عقود التأمني

لعمليات األصول غري املتداولة احملتفظ هبا للبيع وا
 املستمرةغري 

Non-current Assets Held for Sale and 

Discontinued Operations 

IFRS 5 

  Exploration for and Evaluation of ةاستكشاف وتقييم املوارد املعدني

Mineral Resources 

IFRS 6 

 Financial Instruments :Disclosure IFRS 7 األدوات املالية: اإلفااح

 Operating Segments IFRS 8 القواعات التشغيلية

 Financial Intruments IFRS 9 األدوات املالية

 Consolidated Financial Statements IFRS 10 القوائم املالية املوحدة

 Joint Arrangements IFRS 11 الرتتيبات املشرتكة

 Disclosure of Interests in Other Entities IFRS 12 اإلفااح عن احلا  يف املنشآت األخرى

 Fair Value Measurment  IFRS 13 قياس القيمة العادلة

 Regulatory Deferral Accounts IFRS 14 احلسابات املؤجلة ألسباب تنظيمية

 Revenue from Contracts with اإليراد من العقود مع الزبائن 

Customers 

IFRS 15 

 Leases IFRS 16 اإلجيار

 Insurance Contracts IFRS 17 عقود التأمني 

 . 2021 -03-09مت إطالع عليه بتاريخ  frs/Menuhttps://eifrs.ifrs.org/eiالمصدر:

 : (IFRIC)الدولية ةالمالي تفسيرات معايير التقارير-رابعا

املايل الدولية هي التفسريات الاادرة عن جلنة تفسريات معايري التقرير املايل الدولية   تفسريات معايري التقارير
(IFRSIC) ، أي من(تفسري 23نة التفسريات وقد أصدرت جل، إىل يوميا هذا 2001منذ عام IFRIC1 

واجلدول)( يوضح تفسريات معايري التقرير املايل الاادرة  تفسريا ساريا، 15، مازال منها  IFRIC23)إىل
 1.(IFRIC)والسارية

 سارية تمازالالتي  IFRICالدولية تفسيرات معايير التقارير المالية (:06)الجدول
 الرمز تفسير )إنجليزية (اسم ال اسم التفسير )ترجمة عريبة(

التغريات يف االلتزامات القائمة إلزالة وإعادة إىل احلالة 
 األصلية وااللتزامات املماثلة  

Changes in Existing 

Decommissioning ,Restoration and 

Similar Lia 

Bilities 

IFRIC1 

                                                           
 .34ص دروس وتطبيقات في مقياس المعايير المحاسبة الدولية،ل، كيموش بال  1

https://eifrs.ifrs.org/eifrs/Menu
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 Members’Shares in Co-operative أسهم األعضاء يف املنشآت التعاونية واألدوات املماثلة

Entities and Similar Instruments 

IFRIC2 

احلقوق يف حا  ناشئة عن صنادي  اإلزالة واإلعادة 
 إىل احلالة األصلية واإلصالح البيئي

Rights to Interests arising from 

Decommissioning, Restoration and 
Environmental Rehabilitation Funds 

IFRIC5 

بقايا -لتزامات الناشئة عن املشاركة يف سوق احدداال
 األجهزة الكهربائية واملعدات االلكرتونية

Liabilities arising from Participating 

in a specific Market-Waste Electrical 

and Electronic Equipment 

IFRIC6 

توبي  مدخل إعادة العرض مبوجب معيار احملاسبة 
 29الدويل 

Applying the Restatement Approach 

under IAS29 Financial Reporting in 

Hyperinflationary Economies 

IFRIC7 

 Interim Financial Reporting and التقارير املالية املرحلية وتدين القيمة 

Impairment  

IFRIC10 

 Service Concession Arrangements IFRIC12 ترتيبات امتباز اخلدمة العامة

القيد على أصل ذو منفعة -19معيار احملاسبة الدويل
 احددة، ومتولبات التمويل األدىن وتفاعلها

IAS 19-The Limit on a Defined 

Benefit Asset , Minimum Funding 

Requirements and their Interaction 

IFRIC14 

 Hedges of a Net Investment in a التقوط عن صايف االستثمار يف عملية أجنبية

Foreign Operation 

IFRIC16 

 Distributions of Non-cash Assets to توزيعات األصول غري النقدية على املالك

Owners 

IFRIC17 

 Extinguishing Financial Liabilitie إطفاء االلتزامات املالية بأدوات حقوق امللكية

With Equity Instruments 

IFRIC19 

لة الوبقة الاخرية أو الرتابية يف مرحلة تكاليف إزا
 اإلنتاج من منجم سوقي

Stripping Costs in the Production 

Phase of a Surface Mine  

IFRIC20 

 Leveis  IFRIC21 الرسوم

 Foreign Currncy Transaction and بالعمالت األجنبية واملقابل املقدم65املعامالت 

Advance Consideration 

IFRIC22 

 Uncertainty over Icome Tax ضرائب الدخل عدم الـتأكد حول معاجلات

Treatments 

IFRIC23 

 . 2021 -03-09مت إطالع عليه بتاريخ  https://eifrs.ifrs.org/eifrs/Menuالمصدر:

 في الجزائر تشخيص واقع البيئة المحاسبية المبحث الثالث:

يعترب النظام احملاسيب املايل خووة مهمة لتقريب املمارسات احملاسبية يف اجلزائر مع توجيهات معايري التقارير املالية الدولية، 
غري أن هذه اخلووة غري كافية وقد ال تكون هلا أثار إجيابية كبرية، وذلك الصودامه بواقع البيئة احملاسبية يف اجلزائر منذ بداية 

جهة، وصعوبة تكييف هذه املعايري تشجع على عملية التغيري احملاسيب وبيقه، وبسبب البيئة االقتاادية اجلزائرية اخلاصة واليت ال ت

 .املعقدة والاعبة ووضعية االقتااد اجلزائري املتسم بعد الشفافية والغموض من جهة أخرى
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 األول: خصائص البيئة الجزائرية المطلب

ين اجلزائر للعديد من معايري جملس احملاسبة الدويل إال أنه ياعب توبي  البعض منها يف ظل الظروف على الرغم من تب
 ئرية، وذلك بسب العناصر التالية:االقتاادية اجلزا

 )النسيج المؤسساتي(المحيط االقتصادي للمؤسسات .1

 وميكن التورق إليه من جانبني مها: 

 )االقتصاد الرسمي )هيمنة القطاع الخاص 

احة حنو حترير االقتااد ( بتوجه أكثر صر 1989-2015تمثل خاائ  النسيج االقتاادي خالل الفرتة املمتدة من)ت
، ساعد فيه توقيع اجلزائر التفاقيات عديدة خاصة مع االحتاد األورويب وصندوق النقد الدويل والبنك العاملي، األمر واستبداله

وتشجيع االستثمار اخلاص، ما أحدث تغيريا  يف بنية النسيج املؤسسايت، حي   الذي أدى إىل فتح اجملال االستثمار األجنيب
 ، يغلب عليه األشخاص الوبيعيون.القواع اخلاص على القواع العام  أصقبت هيمنة

 وميكن القول أنه هيمنة القواع اخلاص على القواع العام خالل هذه الفرتة تركزت النظرة إيل احملاسبة يف الواقع يف زاوية
، إضافة إىل أغلب املؤسسات الاغرية واملتوسوة، واليت تتمثل الفئة املهيمنة اجلبائيتقلي  االقتواع الضرييب ومواجهة االلتزام 

يعكس جليا مدى حاجة املؤسسة إىل احملاسبة، ومع توبي  النظام  وهو ماخالل هذه الفرتة، تستعني مبكاتب احاسبة خارجية، 
احلسابات وتقدمي القوائم املالية املولوبة من قبل اإلدارة اجلبائية )امليزانية وجدول  وبي  على قائمةاحملاسيب املايل اقتار الت

يتم إعدادها، وان مت ذلك فال يتم إستغالهلا، وبالتايل فإن احملاسبة يف هذه الفرتة  فال حسابات النتائج(، أما القوائم األخرى
لتقديد الوعاء الضرييب وكذا للتهرب الضرييب، وبالتايل إنتاج معلومات احاسبية  ا يف الغالب نظرة استعماهلا كأداةطغت عليه

مشوهة ال متد للواقع بالة، وال يعتمد عليها يف التسيري واختاذ القرار خاصة وأن املؤسسات اخلاصة غالبا ما تلجأ إىل مسك 
لقواع العام الذي أضقى يسعى جاهدا ملسك احاسيب احاسبة موازية غري مارح هبا، وال تتواف  واحملاسبة الرمسية، على عكس ا

ؤسسات العائلية مواف  قدر اإلمكان للنظم، إضافة إىل طبيعة تكوين القواع اخلاص الذي يغلب عليه األشخاص الوبيعيون وامل
 1يعترب غري احملفز على طلب معلومة احاسبية دقيقة باعتبار أن املالك هو املسري.

                                                           
 .89-88، ص2016/2017، 03أطروحة دكتورة، جامعة اجلزائر الجزائر، أثر العوامل البيئية على التطور المحاسبي فيطاطا إميان،  1
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ليت تقوم بإعدادها املؤسسات األجنبية هي قوائم مفروضة قانونيا، خاصة وأن النظام احملاسيب املايل بنسخة أما القوائم احملاسبية ا
زيد عن أعباء حتويلها للمؤسسة  باهتا يف األسواق اخلارجية وبعيدا جدا عن قوائمها املالية اجملمعة مايلبعيد جدا عن متو 2004

 1احلالية يف بيئة األعمال الوطنية جمرد التزام وعبء اجتاه إدارة الضرائب. األم، كل ذلك جيعل من املمارسة احملاسبية

 )االقتصاد غير الرسمي )السوق الموازية 

إن االقتااد غري الرمسي بتغييبه لإلجراءات واملمارسات احملاسبية ألغى دور احملاسبة دواعي استخدامها بشكل كلي يف 
خشية أن ينجذب حىت املتعاملون الناشوون داخل األطر القانونية يف أي كاملة، وهناك االقتااد اجلزائري، وأنشأ ثقافة تسيريية  

باعتبار أن األفراد واملؤسسات لو مل جتد سبيل االخنراط حلظة كنتيجة لشعورهم بعدم متكنهم من االستمرار باملنافسة ومنه البقاء، 
اإلجراءات احملاسبية من مسك وتاريح، األمر الذي من شأنه التأثري اللتزمت بكافة األطر القانونية وكافة  باالقتااد غري الرمسي

حي  أنه من غري املنوقي، أن يعتمد املسري يف اختاذ قراراته على  ادة توورها،على استمرار قيام املمارسة احملاسبية وليس فقط إع
ة ملؤسسته، نتيجة عدم تارحيه الكامل برقم األعمال دراية أهنا ال تتضمن كافة العناصر املاليقوائمه املالية املارح هبا، وهو على 

يزانية اجلبائية عوض املاجتنابا لألعباء الضريبية، ولعل اشرتاط البنك يف اجلزائر من املؤسسة تقدمي ضمانات ومعلومات خارجية ) 
 2ة املقدمة.على عدم ثقته يف املعلومة احملاسبيبرز دليل امليزانية احملاسبية( لرتمجة عامل املردودية، أل

 النظام الجبائي: .2

للنظام  املكلفني بالنظر ملراحل إصالح وتعديل النظام اجلبائي اجلزائري، نالحظ أن هناك تشجيعا وتوسيعا لدائرة خضوع
املعترب لسقف اخلضوع هلذا النظام، وكذا تبسيط اإلجراءات اخلاصة به واليت لى حساب النظام احلقيقي، من خالل الرفع اجلزايف ع

سيب املايل، الذي يؤكد على يناقض متاما أحد أهم مبادئ النظام احملا فت من االلتزامات احملاسبية واجلبائية للمكلفني، ومن ماخف
عضا أمهية احلاول على املعلومة املالية بوترية دورية خالل السنة املالية لكفاءة أكرب يف التسيري واختاذ القرار باملؤسسة، بالنظر إىل ب

ت النظام اجلزايف أدت إىل التشجيع على عدم املسك احملاسيب، ومنه عدم اإلتقاء باملمارسات احملاسبية، يف الوقت الذي من إجراءا
الزالت تعرف فيه البالد تفاقما مستمرا لظاهرة التهرب الضرييب اليت حتتاج إىل أساليب أكثر صرامة حيال املكلفني بغرض التقلي  

تدفع بالقواع اخلاص يف اجلزائر  ر ثقل العبء الضرييب على املكلفني من بني أهم األسباب اليتمن حجمها، وأخريا ميكن اعتبا
خاصة وأن هذه الظاهرة وجدت يف القواع اخلاص وسوا لى استخدام احملاسبة اساسا كأداة لتققي  فعل التهرب الضرييب، ع

اربتها، ويف ظل عالقة االرتباط القائمة بني احملاسبة واجلباية، مالئما لتوسعا ومنوها يف ظل ضعف اجلهة املقابلة اليت من شأهنا اح

                                                           
اجمللة اجلزائرية للدراسات احملاسبية تياجات والتحديات"، الممارسات المحاسبية الجزائرية في ظل النظام المحاسبي المالي "االحفريدة عوينات،  1

 .165، ص2016، اجلزائر، 02واملالية، العدد 
 .166-156صمرجع سابق، طاطا إميان،  2
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يبية تعترب الغية، ومنه تبىن ممارسة احاسبية توغى عليها ر اليت أكدها قانون املالية ناه على أن كل عملية ختالف العناصر الض
  1اكبة لفرتة توور القواع اخلاص.املرجعية اجلبائية، بديل أن الظاهرة عرفت نشأها عرفت نشأهتا ومنو حجمها السريع مو 

 مصادر التمويل )البنوك والمؤسسات المالية( .3

هذين  يل البورصات وخيتلف حجم سات من االقرتاض عن طري  البنوك إختتلف ماادر التمويل  اخلارجية  للمؤس
 :تمثل فيها يليوت املوجودة ثر مبستوي املمارسة احملاسبة ،  وكل منها يؤثر ويتأخرىالعنارين من دولة إيل أ

 ليات  متويل  ووضع  هيكل  للنظام  املاريف يعتمد علي ، أ10-90لقد وضع قانون النقد والقرض    :البنوك التجارية
، بلغ سنة تمانلتقليدي كقجم  املدخرات ومنح االئمستويني بنك مركزي وقواع اخر من البنوك يتكفل بالنشاط املاريف ا

ضعف البنوك واملؤسسات  املارفية اجلزائرية من أ وتعد البنوك  ،بنك 29الية املعتمدة  عدد البنوك واملؤسسات امل  2017
يف لدول اجلوار وذلك وفقا لتقديرات اهليئات املالية متأخرا مقارنة بالنظام املار  اجلزائر ام املاريف،  كما يعد النظيف املنوقة
لك بالرغم من الوفرات املالية اليت عرفتها البالد يف السنوات  القليلة (، ذالبنك الدويل والاندوق النقد الدويل)منها  ،الدولية

فااح عن املعلومات واإل  نتاجيف تووير اإلن يكون للبنوك دور قوي انتعاش أسعار النفط، يفرتض أ املاضية  جراء 
)الرهن تكوين ملف الضمان قرض استثماري عليها  ة املؤسسات الراغبة يف احلاول علىجرائي،  فمن الناحية اإلاحملاسبية

ن ،  غري أخرية( خاصة ثالث سنوات األكشوف امليزانية وجدول حسابات النتائج )وتقدمي  (و منقولالذي يكون عقار أ
 :نيب، وذلك لسبدااإلفااح احملاسيب احدود ج على دور البنوك اجلزائرية يف الوقت احلايل يف التاثري

، وذلك عداد قوائم احاسبية غري جبائيةمتويليها  ذايت وهي غري جمربة بإ تايلوبال ئليةدة  فردية وعاو غلبية املؤسسات املوجأ -
 ؛ليهالعدم احلاجة إ

ميزانية جبائية  )معلومات خارجية  النسبة للبنوك حلاول املؤسسات على القروض هي الضمانات املقدمة و مهية باأل -
 2.ت احملاسبية املقدمةيف املعلوماوذلك لعدم ثقته   لرتمجة عامل املردودية (عوض احملاسبية

 املتوسوةوسوق املؤسسات الاغرية و  ،سوق السندات ،السوق الرمسي(تتكون بورصة  اجلزائر من :ورصة الجزائريةبال، 
لذلك تعترب يف مستوى  ، مؤسسات 5اجلزائر ال تتعدى املؤسسات املدرجة يف البورصة  (،وسوق سندات اخلزينة العمومية

فيزات م من التقرغلسيسها وبا( بالرغم  من املرور عقدين على تأعدد املؤسسات وحجم التداول)  ضعيف جدا من حي
 األسهم، عوائد السندات( أو للمؤسسات، وغياب نشاط البورصة يرجع لـ: رباح)أاجلبائية املمنوحة للمستثمرين  

كانية احلاول على قروض ومتويل دون بالنسبة للمؤسسات: تتمثل أساسا يف اخلوف من اإلفااح والشفافية وأيضا إم -
 اللجوء إىل السوق املايل، هذا فضال عن النسيج املؤسسايت الذي يغلب عليه شركات فردية وعائلية متويلها ذايت؛

                                                           
 .106-105ص مرجع سابق،طاطا إميان،  1
 .167-166ص مرجع سابق،فريدة عوينات،  2
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بالنسبة للمستثمرين: تتمثل يف صعوبة الوصول إىل املعلومة عن املؤسسات ومدى ماداقيتها، وأيضا تدهور القدرة  -
 فضال عن التعامل بالسندات اليت يعرتيها بعض احلرج من الناحية الدينية. الشرائية للفرد هذا

 التكوين والتعليم المحاسبي .4

عرفت املهنة والتعليم اجلامعي املتعل  باحملاسبة جمموعة من التغريات والتوورات للتواف  مع توبي  النظام احملاسيب املايل لكن 
 ب إجياد احللول املناسبة:بالرغم من كل ذلك ال تزال هناك نقائ  تستوج

 :بشكل عام، حي  وقبل  مهنة احملاسبة القوية هلا تأثرها الكبري على توور املمارسات احملاسبية المهنية المحاسبية
صدور النظام احملاسيب املايل شهدت مهنة احملاسبة صراعات داخلية بني املااحل واليت أضعفت من دورها يف التأثري على 

دى هذا الوضع إىل انعكاسات عديدة رمبا أمهها أن املسابقة الوطنية للقاول على شهادة خبري يف املمارسة، حبي  أ
سنوات وهي أعلى الدرجات املهنية يف احملاسبة على املستوى الوطين، مما أدى إىل 10احملاسبة مل تنظم ملدة أكثر من 

الية بإعادة تنظيم املهنة وذلك بإصدار القانون رقم قامت وزارة امل 2010ويف سنة نق  كبري يف عدد اخلرباء احملاسبني، 
يتعل  مبهن اخلبري احملاسب واحافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ووفقا هلذا أصبح التكفل بتكوين اخلرباء  10-01

ملعتمدين احملاسبني  واحافظي احلسابات من طرف مؤسسة تعليم خمتاة تابعة لوزارة املالية، والتكفل بتكوين احملاسبني وا
 عرفت مرحلتني:من طرف مؤسسات تابعة لوزارة التكوين املهين، علما أن املهنة 

 سيورة هيئة حكومية "اجمللس األعلى لتقنيات احملاسبية"؛ 82-71: مبوجب األمر 1971-1991 -
سيورة منظمة مهنية "املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني، احافظي  08-91: مبوجب القانون 1991-2010 -

 حلسابات واحملاسبني املعتمدين".ا
إىل غاية يومنا هذا وتتميز بسيورة اهليئات احلكومية على تنظيم املهنة، حي   2010بني  أما املرحلة األخرية ما -

العودة لتنظيم االمتقان النهائي بافة انتقالية للقاول على شهادة خبري  2013شهدت املهنة، ابتداءا من سنة 
(، وبذلك 2016، دورة أكتوبر 2015، دورة نوفمرب 2014، دورة نوفمرب 2013توبر احاسب لكل )من دورة أك

احاسب معتمد، واملالحظ هو  1732احافظ حسابات،  2039خبري احاسيب،  295: 2017وصل العدد سنة 
هنم غائبني يعاب عن املهنة احملاسبية وأصقاهبا واهتمام بأ زيادة كبرية يف عدد املهنني على املستوى الوطين، لكن ما

 عن التأثري يف املمارسة من خالل:
احملاسبون ، من حي  اكتفى معظم لالنتقالغياب االهتمام والقيام مبمارسات خاطئة خاصة يف السنوات األوىل  -

باالعتماد على نفس القواعد املخوط احملاسيب الساب  مع حتويل حسابات املدونة  SCFلضمان االنتقال حنو 
 يف املدونة اجلديدة؛  القدمية وما يقابلها

غياب الوعى الكايف بأمهية التأهيل املهين الدويل، واكتفاء اإلطارات احمللية بالتأهيل األكادميي احمللي التقليدي،  -
 وأحيانا انعدام هذا األخري؛
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املرشح غياب سيورة اهليئات املهنية املشرفة على تنظيم املهنة يف حتديد املعرفة املتخااة اليت جيب أن تكتسبها  -
 1ملمارسة املهنة سواء يف املرحلة اجلامعية أو بعدها.

  :يات احملاسبية الدولية يف اجلامعات الوطنية من خالل التعليمة رقم املعوبدأ تدريس احملاسبة وف  التعليم المحاسبي
تدريس جمموعة من باللغتني العربية والفرنسية، ويتم حاليا  2010تتضمن توبي  النظام احملاسيب املايل يف سنة  02

، وجباية مؤسسة ....( احاسبة مالية، احاسبة معمقة، احاسبة الشركاتاملقاييس تتعل  باملمارسة احملاسبية الوطنية ) 
أخرى تتعل  باملمارسة احملاسبية الدولية )املعايري احملاسبية الدولية، األنظمة احملاسبية املقارنة، النظم الضريبية ومقاييس 

.(، وبالرغم من اإلصالحات اليت متت بقيت املخرجات اجلامعية ضعيفة جدا ويرجع ذلك بشكل أساسي الدولية، ....
 إىل:

حاة مبعدل  13يقابله  حبي  أن السداسي باجلامعة ميثل على أكثر شهرين، ماضعف احلجم الساعي للدروس  -
ضف إىل ذلك عدم  ال للمقارنة،ساعة وبالتايل ال جم 190ساعة خمااة للمقاسبة معمقة، مقارنة بفرنسا مدة 40

جيب  مستوى اإلدارة هذا من جهة، ومن جهة أخرىتناس  يف املقاييس املدرسة،  وضعف مستوى األساتذة  وضعف 
وأيضا أصبقت العلوم املالية تقدم كخيار لذوي املعدالت املخفضة،  1981ضعف مستوى الولبة فبعد  أن نشري إىل

 تباعهم لدورات تكوينية.عدم مسايرهتم للتقديات والتوورات اليت تعرفها نظرا لعد اضعف كفاءة املهنيني يف اجلزائر ل
 من القواع العام أو القواع اخلاص.عدم وجود طلب اقتاادي واجتماعي حقيقي على منتجات البق  احملاسيب سواء  -

ثرت سلبا على التوور احلايل عوامل أاليت تعترب بشكلها ر السابقة هي أهم عناصر البيئة احملاسبية يف اجلزائر و إن العناص
 احملاسيب بشكل عام وعلى عملية اإلصالح األخرية بشكل خاص.

 (SCF)المطلب الثاني: طبيعة المشاكل التي تواجه تطبيق النظام المحاسبي المالي 

احملاسبية املناسبة وعدم العديد من العوائ  والاعوبات يف التوبي  نظرا لعد توفر البيئة  SCFواجه النظام احملاسيب املايل 
نضج االقتااد الوطين، ويتم هذا املولب تقييم تبين اجلزائر للمعايري احملاسبية الدولية عن النظام احملاسيب املايل من حي  عدد 

 2:كااليتالعوائ   

 ليةلقد امتدت عم :المدة المستغرقة في عملية تبني الجزائر للنظام المحاسبي المالي وغياب مرحلة انتقالية 
 املتتبع لإلصالح احملاسيب أن توبي  النظام احملاسيب املايل مل احملاسيب اجلزائري على فرتة طويلة نسبيا، حي  يرى اإلصالح

                                                           
-3،2016أطروحة دكتورة، جامعة اجلزائر  تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر،أثر الثقافة الفاعلين في المحاسبة على محيد،  فاطيمة 1

 .67ص ،2017
األكادميية  بين مزايا وصعوبات التطبيق "دراسة حالة الجزائر"، IAS/IFRSالمعايير المحاسبية الدولية كتوش عاشور، ،بكيقل عبد القادر  2

 .69-67، ص 2016اجلزائر، جانفي ، 15للدراسات االجتماعية واالنسانية، العدد
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يكن بشكل تدرجيي، فقد كان إحالل املخوط احملاسيب الوطين بالنظام احملاسيب املايل مل يكن بشكل تدرجيي، فقد كان 
 يف ظل غياب مرحلة انتقالية. ين بالنظام احملاسيب املايل مباشرةعرب إحالل املخوط احملاسيب الوط

  :إن املهنة المشاركة المحدودة ألصحاب المهنة في عملية التوحيد المحاسبي وإصدار المعايير المحاسبية
لوصية بتنظيم احتفظت هبا وزارة املالية لنفسها باعتبارها اهليئة ا يدة عن وظيفة إصدار املعايري اليتاحملاسبية بقيت بع

يوضح ضعف  والتكوين، وهو ما احملاسبة يف اجلزائر، واقتار دور املنظمة على تقدمي االستشارة واملسامهة يف تنظيم املهنة
من  اتأثري أصقاب املهنة يف مسار إعداد واستقداث املعايري احملاسبية والذي خيضع هليمنة اإلدارة الوصية، كما أن عديد

النظام احملاسيب املايل، إذ جتاهل إشراك ة والفاعلة يف احملاسبة مل يتم استشارهتا خالل حتضري اهليئات األخرى اهلام
األطراف الفاعلة يف عملية اإلصالح أمر من شأنه أن يعي  عمل اجلهات الرمسية املسؤولة عن اإلصالح وتكريسه على 

 يف الوقت املناسب.أرض الواقع وإدخاله حيز التنفيذ 
 متثلت عملية اإلصالح احملاسيب اجلزائري يف استبدال  لكثير من المؤسسات الجزائرية لتطبيق النظام:ضعف استعداد ا

نظام احاسيب احل أخر، دون إعواء األمهية اليت تستققها البيئة احملاسبية من تكييف، واليت طاملا ختبوت يف املشاكل 
املؤسسات اجلزائرية مؤسسات مغلقة، وهو النمط  ذات صلة باجلباية وعمل البنوك والسوق املايل، حي  تعد معظم

، من اإلفااح األكثر شيوعا حي  تتفاعل مع دائرة صغرية من املستثمرين والشركاء، وتعمل يف ظل مستوى متدين
 على نشر احاسبتها بشكل دقي  وبشكل شفاف.حي  ال تزال غري قادرة 

 :الالزم لتوبي  النظام احملاسيب املايل حي  تعاين من قلة نق  التأهيل والتكوين  ضعف التأطير والتكوين المحاسبي
وعدم اعتماد هذا النظام على ، يل وذلك بسب ضعف اخلربة والتأطريظام احملاسيب املاؤهلة لتوبي  الناملوارد البشرية امل

الوطين للمقاسبة  العديد من املشاكل، وجتدر اإلشارة إىل أن اجمللس التدريبية قبل التوبي  األمر الذي خل املراكز 
الذي ن   01-10الوطين للمقاسبة أصدر جمموعة من الناوص القانونية لتعزيز مستوى املهنية من خالل القانون 

ة، لكن عدم م من منظمات وهيئات أوروبية وعربيعلى إنشاء معهد التعليم اخلاص مبهنة احملاسبة لضمان التكوين، بدع
دم رغبتها يف امتام املشروع حال دون أن يرىب النور على األرض الواقع إىل يوم، مس اإلدارة الوصية هلذا املشروع وعحت

هلذا التأخر الذي عرفته عملية التكوين اضور اجمللس الوطين للمقاسبة الستئناف مسابقة اخلربة احملاسبية ابتداءا ونظرا 
املزمع مواصلة هذه العملية  من قبله من  2016مسابقات، ووفقا لقانون املالية  لسنة  4لينظم بدلك  2013من سنة 
إذا كان معهد التكوين اليزال مل أين سيتكفل املعهد بعملية التكوين، وهنا يتبادل إىل أذهاننا سؤال:  2019إىل غاية 

ة م احملاسيب املايل؟ وماذا عن هيئرى النور فلماذا عن هيئة تتكفل مبعاجلة املسائل املوروحة وحل مشاكل توبي  النظاي
 تابعة املستجدات يف معايري التقارير املالية الدولية.  مل
  تأخر صدور التعليمات التوجيهية لتقديم تفاصيل وشروحات حولSCF:  ت اأي بطء يف وترية إصدار القرار

اإلصالحية اليت متيزت بالتأخري، وكذا غياب ألية أو إطار واضح يتكفل مبسايرة عملية اإلصالح املستمرة يف معايري 
 ، أو تعليمات تابعة توحي بتكييف املستجدات احلاصلة.قوانني، مراسيم  رارير الدولية وذلك من خالل إصداالتق
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 تتولب املعايري الدولية للمقاسبة واملعلومة املالية مستوى عايل من : تحفظ المؤسسات في تقديم المعلومات

ثمار جيب االفااح عنها يف القوائم تاالسختاذ قرار حبي  أن أي معلومة ضرورية الاالفااح والشفافة يف نشر املعلومات، 
املالية، بينما تتميز املؤسسات اجلزائرية باحلرص على تقدمي أية معلومات تتعل  بأدائها ووضعها املايل، حبجة السرية 

 املهنية وهو مبالغ فيه يف بعض األحيان، حي  اعتادت على السرية والتقفظ واحلساسية يف نشرة املعلومات.
   :أي عدم ترابط تبين النظام احملاسيب املايل اجلديد بإجراء تعديالت على القانون  التجاري من سيطرة القواعد الجبائية

جهة والنظام الضرييب من جهة أخرى، حي  ويف ظل اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر عرف النظام الضرييب بعض 
احتوى  النظام اجلبائي مع ة الدولة ووعيها بضرورة تكييف قواعدالتنظيمية تعترب دليال على رغبالتعديالت يف الناوص 

النظام احملاسيب املايل، إال أن هذه اجلهود تعترب غري كافية وتبقى بعض القواعد اجلبائية األخرى واجبة التعديل والتوضيح 
ادلة، الضرائب املؤجلة أو طرح قواعد جديدة باألساس، ومنها ما تعل   بتقييم عناصر األصول واخلاوم بالقيمة الع

 ........إخل.
 ن نتيجة لعوملة األسواق املالية، اليت تتميز اإن التووير احملاسيب الدويل ك: غياب سوق  مالي في الجزائر يتميز بالكفاءة

جد سوق ة، مما جيعل تقييم األسهم والسندات ومشتقاهتا وفقا لوريقة القيمة العادلة ممكنا، بينما يف اجلزائر ال تو ءبالكفا
يعكس حالة بورصة اجلزائر ال توجد سوق مالية فعالة،  مالية فعالة، وأغلبية املؤسسات فيها صغرية ومتوسوة، وهو ما

بورصة اجلزائر اليت تعترب ضعيفة وال تتميز باحلركية املولوبة  يعكس حالة وأغلبية املؤسسات فيها صغرية ومتوسوة، وهو ما
 وليس فقط يف األسواق املالية للدول املتقدمة، األمر الذي يؤكد ضروري ربط اعتماد اليت نشهدها يف األسواق العربية

 النظام احملاسيب املايل اجلديد بإجراء إصالح جاد وعمي  على السوق املالية يف اجلزائر.
 إىل توفري  فالتقييم وف  القيمة العادلة حيتاجظام معلومات لالقتصاد الوطني يتميز بالمصداقية والشمولية: ب نغيا

معلومات كافية عن األسعار احلالية لألصول الثابتة واملتداولة، يف الوقت الذي نسجل فيه تضاربا يف املعلومات املنشورة 
 حول االقتااد اجلزائري من قبل اهليئات الرمسية فضال عن قلتها.

 :الوسط اجلامعي احاوالت جاد مل يعرف  بطء في تطوير مضامين التعليم المحاسبي في الجامعات ومراكز التكوين
بعض جاءت هبا عملية اإلصالح باستثناء لتووي  املشكل املتعل  مبواءمة برامج التعليم مع احتوى املستجدات اليت 

ت العلمية احملدودة يف هذا السياق أو بعض األحباث األكادميية، وهذا مرده إىل عدم وجود خوة أو برنامج االتظاهر 
 طار، إذ مازال التعليم اجلامعي يف اجلزائر تشوبه بعض النقائ  والثغرات يف اجملال احملاسيب.مدروس ومسور يف هذا اإل

 :ذلك أن خمتلف القوانني واألنظمة )أنظمة البنوك، أنظمة السوق املايل....( يف اجلزائر تعترب من أهم  البيئة القانونية
 قها.، ليس من حي  القلة ولكن من حي  كثرهتم وعدم توبياملعوقات

 :تعاين من احنواط كبري ال يرقى إىل املستوى العاملي، نظرا لضعف املنتجات  اليت ضعف المؤسسات المالية والمصرفية
واخلدمات املالية الوطنية املالية الوطنية وعدم فعالية البنوك يف السوق املايل، وبالتايل فقدان الثقة من قبل املتعاملني سواء 

 احملليني، أو األجانب.
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 يف البيئة االقتاادية اجلزائرية وقلة الشفافية األمر الذي جيعلها غري قادرة على  شار الفساد االقتصادي والمالي:تان
 احتضان املعايري احملاسبة الدولية.

 :جتد املؤسسات يف اجلزائر صعوبة يف توبي  بعض املعايري  صعوبات تقنية في تطبيق معايير التقارير المالية الدولية
ية، خاصة يف ظل غياب سوق مالية فعالة ومتخااة يتم اللجوء إليها كمرجع لتقديد وحساب بعض القيم احملاسب

، فارق االقتناء، خسارة القيمة على التثبيتات، تكاليف البق  والتووير(، هذا )القيمة العادلة، إعادة التقييم للتثبيتات
 ,IAS11, IAS12, IAS17, IAS18)ى وأهميدات املرتبوة مبعايري أخر باإلضافة إىل الاعوبات والتعق

IAS19, IAS37)   واخلاصة باألدوات املالية(IAS39, IAS32, IFRS7, IFRS9). 
 واليت تعرف اجلزائر غياب شبه تام لألسواق املتخااة تستعمل أسواقها كمرجعية للتقييم: صصة غياب أسواق متخ

، وحىت إن كانت موجودة فهي يف جمال األصول غري اجلارية تعتمد أسعارها كمرجعية للتقييم وإلعادة التقييم السيما
تتميز باحتكار تام كسوق العقار مثال وال ميكن بأي حال من األحوال الوصول إىل حتديد القيمة العادلة يف ظروف  

لعادلة والقيمة كهذه، هذا باإلضافة للعوائ  الكثرية اليت تواجه القائمني بعملية التقدير والتقييم خاصة يف حالة القيمة ا
التقديرية، وفضال عن التكاليف الناجتة عن املتولبات من اإلمكانيات املالية واملادية اليت تتقملها املؤسسات، من أجل 

 جلب اخلرباء املاليني والتقنيني للقيام مبختلف الدراسات لتقديد وحساب القيم.
 انولقت مبادرة اإلصالح احملاسيب ياسي البحت(: للمحاسبة )المدخل الس طريقة تبنى الجزائر للمعايير الدولية

من إدارة الدولة ممثلة يف اجمللس الوطين للمقاسبة حتت سلوة الوزير املكلف باملالية، حي  متيزت باحتكار السلوة 
الوصية لعملية التوحيد احملاسيب، وإعوائها صبغة سياسة نتيجة غياب ثقافة احاسبية تسمح للمهنيني بإتباع هذا 

 اخنفاض مستوى املهنية يف اجلزائر راجع للخضوع مهنة احملاسبةاه والدفاع عليه، حي  أن أحد أهم أسباب االجت
يئات احلكومية واإلدارة يف تنظيمها، أين وضعت املهنة حتت وصاية وزارة املالية هلاللرقابة القانونية من خالل تدخل 

أن مهنة احملاسبة يف اجلزائر خاضعة للسيورة املباشرة للجهات يؤكد  رغم ميول املهنيني للتنظيم الذايت هلا، وهو ما
اعتبار لرأي املهنيني، وبذلك ميكن  دون هاملختلف الناوص القانونية اهلادفة للتنظيم احلكومية عن طري  إصداراهتا

، وبالتايل القول أن السلوة اجمللس الوطين للمقاسبة ميارسها باورة شبه مولقة بعيدا عن أي تشاور مع املهنيني
 يسمى باملدخل السياسي البقت. فاجلزائر تعتمد على ما

 الواقع أن النظام احملاسيب املايل هو يف  رتباط النظام المحاسبي المالي بالمخطط المحاسبي العام الفرنسي:ا
قاط األصل نسخة عن املخوط احملاسيب الفرنسي مع بعض االختالفات البسيوة والرهان يف اجلزائر قائم على إس

التجربة الفرنسية على واقع اجلزائر واالعتماد بالتايل على كل التفاصيل واإليضاحات والتقديثات اليت تادر عن هيئة 
األجنلو بالتقفظ وهي غري متوورة مقارنة باحملاسبة يف الدول  ة، إذ أن احملاسبة يف فرنسا تتميزالتوحيد الفرنسي

 .IAS/IFRSعايري اليت هي امتداد وأرضية بالنسبة مل ةسكسوني
  :جبائيا(،  السوق املوازية متثل نسبة كبرية من األموال ال يستفيد منها االقتااد )جبائيا، شبهسيطرة السوق الموازية

ينعكس حتما  سوق الرمسي على املدى الوويل من خالل عدم قدرته على املنافسة، ماوهي أيضا تشكل هتديد لل
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اجملتمع وذلك من خالل ما توفره للهيئات احلكومية احملاسبة علم خيدم مالقة على احلاجة من احملاسبة، خاصة وأن 
 1السليمة. تالقراراالزمة الختاذ  عن االقتااد القومي من املعلوماتاملسؤولة 
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 تمهيد:

احملاسبية الدولية جمسدة يف معايري احملاسبة الدولية الاادرة اعتمدت اجلزائر يف إعداد نظامها احملاسيب املايل على مرجعية 
آنذاك، من خالل إصدار ناوص قانونية، قرارات ومراسيم تنفيذية احدد لإلطار التاوري، القوائم املالية وعرضها، والقواعد 

املايل باورة غري مباشرة إىل العديد  احملاسبية العامة واخلاصة لالعرتاف والقياس واإلفااح، حي  أشارت إصدارات النظام احملاسيب
من املعايري احملاسبية الدولية ولكن بشكل ال يقدم التفاصيل الضرورية لفهم احتوى املعيار احملاسيب الدويل وعالقته بباقي املعايري 

 احملاسبية الدولية. 

سبة واحاولة معرفة إذا كان النظام ولغرض توضيح شامل ألوجه ارتباط النظام احملاسيب املايل باملعايري الدولية للمقا
قارنة احملاسيب املايل يستجيب أم ال ملا جاءت به معايري احملاسبة الدولية، وإبراز فجوة االختالف والتباين هلو أمر جيرنا إىل القيام بامل

 أهم أوجه االختالف بينهما، وكل هذا من خالل املباح  التالية: بينهما، فسنتورق إىل بعض أو

 IAS/IFRS للتقارير املايل دوليةال عايرياملفاهيمي مقارنة اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل باإلطار امل األول: المبحث

 IAS/IFRSواملعايري الدولية للتقرير املايل SCFمقارنة املعايري احملاسبية بني النظام احملاسيبالمبحث الثاني: 

 IAS/IFRS للتقارير املايل دوليةال عايريامليف ظل مستجدات   SCFفجوة اخالف النظام احملاسيب املايلالمبحث الثالث: 
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  الدولية طار المفاهيمي لمعاييرالمبحث األول: مقارنة اإلطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي باإل
 .IAS/IFRSللتقرير المالي 

دئ واخلاائ ، وميكن مفاهيمي يشمل تعريف للنظام وجمال التوبي  ومجلة من املباء النظام احملاسيب املايل بإطار جا
من  توضيح مدى ارتباط اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل باإلطار املفاهيمي ملعايري احملاسبة الدولية يف تاريخ إعداده

 خالل املوالب التالية.

 المطلب األول: الخصائص النوعية للمعلومة المالية المفيدة 

 وتتكون من  أساسية اائ  النوعية للمعلومات املالية املفيدة إىل اخلاائ  النوعيةقسم اإلطار املفاهيمي للتقارير املالية اخل
للمقارنة، والقابلية لتقق ،  القابليةللخاائ  النوعية وتشمل  معززة أو داعمةاملالءمة والتمثيل الاادق، وخاائ  

خاصيتني أساسني غري مفيدة وال ميكن أن ال تتوفر على  اليتات والتوقيت املناسب، والقابلية للفهم، حي  تعترب املعلوم
تكون مفيدة إذا توفرت على اخلاائ  النوعية املعززة فقط، فاملعلومة املالية املالئمة واليت متثل بادق ما أعدت لتمثيله 

الواردة يف  تبقى مفيدة حىت لو مل تتوفر على أي خاصية نوعية معززة، بينما ن  النظام احملاسيب املايل على أن تتوفر املعلومة
الكشوف املالية على اخلاائ  النوعية للمالءمة والدقة وقابلية املقارنة والوضوح، ومل يرد شرحها يف صلب اإلطار 

  1بشكل خمتار. 2008جويلية  26من قرار املؤرخ يف  3املفاهيمي، ولكن مت التورق إليها يف امللق  
 تنبئية أو ارات املستخدمني، وذلك إذا كانت تنووي على قيمةهي اليت تكون قادرة على إحداث فرق يف قر : المالءمة 

ؤات جديدة أو تأكيد أو تعديل التوقعات السابقة أو  ب يف عمل تن، أي أهنا تسمح مبساعدة املستخدمنيتأكيدية قيمة
كمل   كليهما، حىت وإن اختار بعض املستخدمني عدم االستفادة منها أو كانوا على علم مسب  هبا من ماادر أخرى.

حذفها أو سوء عرضها يؤثر قرارات ن مهمة نسبيا إذا كاتتولب املالءمة توفر األمهية النسبية، حي  تكون املعلومات 
 املستخدمني، وتعتمد األمهية النسبية على طبيعة البند أو حجمه أو كليهما.   

 :وذلك إذا كانت تتوفر على: هدفة، حىت تكون املعلومات مفيدة جيب أ، تعرب بادق عن ظواهر املست التمثيل الصادق
 االكتمال، احلياد، اخللو من اخلوأ، تغليب اجلوهر على الشكل، واحلذر.

فة، مبا يف ذلك مجيع يشمل الوصف الكامل مجيع املعلومات الضرورية للمستخدم من أجل فهم الظاهر املوصو االكتمال:  -
 واالزمة. ضاحاتيالبيانات واإل

الذي خيلو من التقيز يف اختيار وتوبي  السياسات احملاسبية، فاملعلومات احملايدة ال تنووي الوصف احملايد هو الحياد:  -
على احاباة، أو مؤكدة أو غري مؤكدة، وغري متالعب فيها بوريقة أخرى لزيادة احتمال تلقيها بشكل مرغوب فيه من طرف 

 املستخدمني.

                                                           

 1باإلعتماد على ناوص النظام احملاسيب املايل وإصدارات معايري احملاسبية الدولية. والبةن إعداد الم 
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مات املالية تيار وتوبي  إجراءات إنتاج املعلو الظاهر، وخلأي عدم وجود أخواء أو إغفال يف وصف الخلو من الخطأ:  -
 دون أخواء، وال يعين ذلك الدقة الكاملة يف مجيع اجلوانب.

يتولب التمثيل الاادق أن تعرب املعلومات املالية عن اجلوهر الظواهر االقتاادية بالدرجة  تغليب الجوهر على الشكل: -
 األوىل مث شكلها القانوين.

عريف احلذر تغريا مهما، حي  أصبح يعرب عن ممارسة التقفظ عند إصدار األحكام يف ظل حاالت عدم شهد ت الحذر: -
التأكد، من خالل تبين افرتاضات غري مفرطة بشكل كبري يف التفاؤل أو التشاؤم، مما يساعد يف بلوغ احلياد يف توبي  

 السياسات احملاسبية.
 ملالية إذا أمكن مقارنتها مع معلومات مشاهبة ملنشآت أخرى، أو انفس املنشأة يف تزيد منفعة املعلومات ا للمقارنة: القابلية

ستخدمة امل ةاحملاسبياملنشأة يف فرتة أخرى، ويتقق  ذلك من خالل االتساق والثبات، إضافة إىل اإلفااح عن السياسات 
 وأي تغريات متسها واآلثار املرتتبة عنها.

 :يدة، لكن جيبفجتعل املعلومات غري م علومات بثقة، غري أن عدم قابلية التقق  التسمح باستخدام امل القابلية للتحقق 
من الضروري اإلفااح عن املمكن التقق  من املعلومات حىت فرتة مستقبلية،  استخدامها حبذر، وإذا كان من غري

 االفرتاضات األساسية اليت تدعمها.
 يف الوقت املناسب حىت تؤثر يف قراراهتم، فكلما كانت املعلومات يعين توفري املعلومات للمستخدمني: التوقيت المناسب 

قدمية قلت منفعتها، إال أن بعض املعلومات قد تكون يف الوقت املناسب بعد مدة من هناية فرتة التقرير، من خالل 
 استخدامها يف حتديد وتقييم االجتاهات.

  :ذين ألعمال واألنشوة االقتاادية، واللذين لديهم معرفة معقولة باااد القوائم املالية للمستخدمني جيب إعدالقابلية للفهم
لديهم رغبة يف دراستها جبدية، وقد حيتاج املستخدمون ملساعدة مستشار من أجل فهم املعلومات حول الظواهر االقتاادية 

 1املعقدة.

 إلعداد التقارير المالية النظام المحاسبي المالي و معايير(: مقارنة الخصائص النوعية بين 07الجدول رقم )
 الدولية

 سبي الماليلمحاا النظام معايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 الخصائص النوعية األساسية   الخصائص النوعية 
 للمالءمة املالءمة

 الدقة التمثيل الاادق
 قابلية املقارنة الخصائص المعززة أو الداعمة 
 الوضوح للمقارنة القابلية

                                                           
 .124-124ص مرجع سابق،كيموش بالل وشرشاقة إلياس،   1



   دراسة مقارنة                                                             الثانيالفصل 
  

  

37 

  لية لتقق القاب
 التوقيت املناسب
 القابلية للفهم

 لتقارير املالية الدولية واإلطار التاوري للنظام احملاسيب املايل. من إعداد الوالبة بناءا عن اإلطار املفاهيمي المصدر:

 المطلب الثاني: عناصر القوائم المالية والكشوف المالية 

 أوال: عناصر القوائم المالية وطريقة عرضها

جويلية  26وموابقته مبا جاء يف القرار املؤرخ يف 1IAS1من خالل االطالع على احتوى املعيار احملاسيب الدويل 
 إىل 1-230)، (5-220ىلإ 1-220)، (5-210ىل إ 1-210ئم املالية وضمن الفقرات )حول عرض القوا 2008
اردة يف معايري ىن نفس القوائم املالية الو ( نالحظ ان النظام احملاسيب تب5-260اىل  260-1) ،(250-1) ، (230-8

ه قدم مناذج قاعدية أنال إ1IAS1م ومتواب  نسبيا وبشكل كبري مع ما جاء يف ن  املعيار ز وبتايل الت ،احملاسبة الدولية
على  واالختالف يكمن يف غياب املتابعة للتعديالت احلاصلة ، واعتمادها من طرف املؤسسات للقوائم املالية جيب تكييفها

لغاء مفهوم إ مت1IAS1حي  مبوجب املعيار ، املالية الدولية قبل بداية توبي  النظام احملاسيب املايل مستوى معايري التقارير
 مبا،يف حني يسمح النظام احملاسيب املايل بظهورها يف جدول حسابات النتائج ، ري العادلة عند عرض قائمة الدخلالبنود غ

عيار املالنظام احملاسيب املايل التزم ب ( جند ان5-240ىل إ 1-240زينة وضمن الفقرات )ات اخلفيما خي  جدول تدفق
IAS7  كما قدم منوذجني جلدول ،  الناشئة عن االنشوة التمويلية وصى باستخدام الوريقة املباشرة يف تقدمي التدفقاتأو

ع كل مؤسسة اي متواب  نسبيا وبشكل كبري مع ما تدفقات اخلزينة )الوريقة املباشرة , الوريقة غري مباشرة ( جيب تكييفه م
 .IAS7املايل واملعيار احملاسيب الدويل احملاسيبصدر يف صلب فقرات النظام 

 تسيور حايل  اقتااديأنه " مورد  حسب االطار املفاهيمي تعديالت جوهرية، حي  عرف األصل على األصل تعريف مت
فهو هو ح  من املمكن أو مبقدوره أن ينتج عنه منافع  ورد االقتصاديالمعليه املنشأة كنتيجة ألحداث سابقة"، أما 

" الناجتة، فرغم أن األصل يستمد ة، يشري التعريف اجلديد لألصل إىل "مورد اقتاادي"  وليس إىل "املنافع االقتاادياقتاادية
و احل  احلايل الذي يتضمن هذه تتقكم فيه املنشأة ه لية، فإن مالى حتقي  منافع االقتاادية مستقبقيمته من قدرته ع

 اإلمكانية، وليس املنافع االقتاادية املستقبلية. 

، واليت يركز على مفهوم تسيور املنشأة على اقتااديمورد بضرورة "رقابة املنشأة" على االطار املفاهيمي كما احتفظ بضرورة 
 قد تنتج. اليتعلى املنافع االقتاادية  االقتاادياول املورد إذا كان لديها إمكانية حالية مباشرة إلستخدام واحل االقتاادياملورد 

منها يف حني عرف اإلطار التاوري للنظام احملاسيب األصل على أنه " مورد يراقبه كيان معني بسبب أحدث وقعت وترتقب 
 ".  جين مزايا اقتاادية مستقبلية
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كما عرف اإلطار  ية توفرها هذه األصول".مستقبل اديةاقتاقدرة احلاول على منافع كما ن  على مراقبة األصول بأهنا "
 "،  نتيجة إلحداث سابقة اقتااديالتزام حايل على املنشأة بتقويل مورد  املفاهيمي اخلام على أنه "

الراهن للكيان املرتتب على أحداث واقعت سابقا وجيب أن  االلتزامبينما عرفه اإلطار التاوري للنظام احملاسيب على أنه " 
 رتتب على انقضاؤها بالنسية للكيان خروج موارد تتمثل منافع اقتاادية".ي

 ثانيا: الكشوف المالية 

 ماولح "قائمة األداء املايل" بدال من "قائمة الدخل الشامل" للتعبري عن قائمة الربح أو  2018 الطار املفاهيميا أدخل
الربح أو اخلسارة هي املادر الرئيسي للمعلومات حول اخلسارة و قائمة الدخل الشامل اآلخر معا، وحسبه فإن قائمة 

 األداء املايل للمنشأة خالل الفرتة.
  ( إن الفرضيات األساسية اليت تبىن عليها إعداد القوائم املالية بعد مراجعة اإلطار التاوري الدولية هي فرضية واحدة فقط

 1يزال يعتمد فرضيتني.ايل الذي ال فرضية استمرارية (، على عكس النظام احملاسيب امل

 المطلب الثالث: أسس القياس

  أسس القياس اليت من احملتمل أن يقوم اجمللس باختيارها عند وضع املعايري، وقد تظهر  2018 االطار املفاهيميوصف
و"القيمة  احلاجة إىل وصف كيفية تنفيذ أساس القياس احملدد يف املعيار املعين، وتتمثل هذه األسس يف "التكلفة التارخيية"

بينما ركز النظام احملاسيب املايل على طريقة تقييم العناصر املقيدة يف احلسابات، كقاعدة عامة، على اتفاقية  2اجلارية"،
التكاليف التارخيية، أما بالنسبة إىل بعض العناصر جترى تقييم باالستناد إىل: القيمة احلقيقية )أو التكلفة الراهينة(، قيمة 

 ة احملينة )أو قيمة املنفعة(. اإلجناز، القيم
 سب وكذلك س املنا االعتبار عند اختيار أساس القياالعوامل اليت جيب أخذها بعني 2018 االطار املفاهيمي كما شرح

دور الذي تلعبه يف اختيار أسس قياس خمتلفة، إال أن النظام احملاسيب احملاسيب مل يورق إىل هذه ن  على احددات التكلفة و 
 اجلزئية.

  هنج جديد لإلعرتاف حي  ربوه مباشرة باخلاائ  النوعية للمعلومات املالية املفيدة،  2018تضمن االطار املفاهيمي
فوضع معايري أكثر صرامة لإلعرتاف لن تساعد على حتديد متولبات خاصة باإلعرتاف يف املعايري، هذا ال يوجد يف النظام 

 احملاسيب املايل.
  جبزئية جديدة حول كيفية إلغاء اإلعرتاف كما أهنا إعتمدت بشكل صريح على اخلاائ   2018 االطار املفاهيميجاء

 النوعية للمعلومات املالية املفيدة، إال أن هذا جنده غائب يف النظام احملاسيب املايل.
                                                           

 من إعداد الوالبة باالعتماد على قواعد نظام احملاسيب املايل وإصدارات معايري التقارير املالية الدولية. 1
 .61، ص2020-2019جامعة العقيد أكلي احند أوحلاج بالبويرة، ، IASمحاضرات في معايير المحاسبة الدولية ، سفري احمد 2
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ته جلنة معايري احملاسبة سب  جتد اإلشارة إىل أن النظام احملاسيب املايل أخذ باإلطار املفاهيمي الذي أصدر  ويف املقابل كل ما
من طرف جملس معايري احملاسبة  2010، غري أن تعديل هذا اإلطار ومراجعته وتعديله بدءا من سبتمرب 1989الدولية سنة 

، خلف الكثري من التقديثات 2018الدولية وإصداره بالشكل النهائي الكامل )اإلطار املفاهيمي املنقح( يف سنة 
 احملاسيب املايل بعيد عنها ومل يعرف هلا أي حتيني حلد الساعة.والتعديالت يعترب النظام 

لمعايير الدولية للتقرير وا SCF المبحث الثاني: مقارنة المعايير المحاسبية بين النظام المحاسبي
  IAS/IFRS المالي

 المطلب األول: معايير متعلقة باألصول

 والمعدات واآلالت: الممتلكات  (IAS16)المعيار المحاسبي الدولي رقم .1
  املعيار احملاسيب الدويل ن(IAS16)  والنظام احملاسيب املايل على ضرورة جتزئة التثبيتات املادية يف حال كانت هلا أعمال

قد ن  على ضرورة أن ال تتعدى أعمار هذه األجزاء العمر اإلنتاجي  (IAS16)إال أن املعيار الدولية  خمتلفةإنتاجية 
 ام احملاسيب ذلك.لألصل املتعل  هبا، بينما مل يشرط النظ

  املعيار احملاسيب الدويل اشرتطلقد(IAS16) مستقبلية غري مباشرة  اقتااديةبتكلفة األصول اليت تدر منافع  االعرتاف
، لالسرتدادبشرط أن ال تتعدى القيمة الدفرتية لألصل قيمته القابلة  أخرى)معدات األمان مثال( ضمن تكلفة أصول 

 ايل إىل هذه احلالة بينما مل يشرط ما اشرطته املعيار احملاسيب الدويل.حي  أشار النظام احملاسيب امل
  املعيار احملاسيب الدويلتضمن(IAS16) بالنفقات الالحقة إذا أدت إىل  االعرتافعلى ضرورة  والنظام احملاسيب املايل

على شرط آخر يتمثل يف  (IAS16)املعيار احملاسيب الدويلاملستقبلية لألصل، لكن ن   االقتااديةالرفع من املنافع 
 عدم جتاوز القيمة الدفرتية لألصل قيمته اإلسرتدادية، وهو مل ين  عليه النظام احملاسيب املايل. 

 أشار املعيار احملاسيب الدويل(IAS16)   إىل حالة اليت يتم فيها التنازل عن أصل معاد تقييمه يف الفرتات السابقة حي
لفائض مباشرة إىل حساب األرباح، أي أنه ال يدرج ضمن قائمة الدخل) حساب يتم يف هذه احلالة حتويل هذا ا

 النتيجة(، بينما النظام احملاسيب املايل مل يشر إىل هذه اجلزئية. 
  ن  املعيار احملاسيب الدويل(IAS16)   فيما خي  التثبيتات ذات القيمة الضعيفة على إمكانية جتميعها ومعاجلتها

 كتثبيت واحد على عكس النظام احملاسيب املايل الذي مسح مبعاجلتها كعناصر مستهلكة.
  املعيار احملاسيب الدويلتضمن(IAS16) هتالك وهي: اإلهتالك اخلوي، املتناق  وطريقة وحدات ثالث طرق لال

ما ن  النظام احملاسيب املايل على أربعة طرق وتتمثل يف اإلهتالك اخلوي، املتناق ، املتزايد وطريقة وحدات اإلنتاج، بين
 اإلنتاج.
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  ن  املعيار احملاسيب الدويل(IAS16) يف  هتالك ويف حالة اكتشاف وجود تغريعلى ضرورة املراجعة الدورية لوريقة اإل
صل جيب تغيري طريقة اإلهتالك للفرتة احلالية والفرتات املستقبلية، بينما أشار لأل االقتااديةمن املنافع  االستفادةمنط 

 النظام احملاسيب إىل هذه اجلزئية ولكن بتقفظ، وفقا للمتولبات اجلبائية.
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  حدد املعيار احملاسيب الدويل(IAS16)  االستخدامجمموعة من العوامل عن تقدير العمر اإلنتاجي ألي من األصول مثل 
 قع، التآكل، بعض احملددات القانونية، مل يشر النظام احملاسيب إىل هذه احملددات لتقدير العمر اإلنتاجي لألصول. املتو 

  أشار املعيار احملاسيب الدويل(IAS16)  تشمل فيها تكلفة األرض على تكاليف التفكيك وهتيئة املوقع،  اليتإىل احلالة
األراضي دون  اهتالكنما ن  النظام احملاسيب املايل بوجه عام عن عدم ذلك اجلزء من التكاليف، بي اهتالكحي  يتم 

 اإلشارة إىل هذه احلالة اخلاصة.
  ن  املعيار احملاسيب الدويل(IAS16)  مباروف اإلهتالك حىت ولو كانت القيمة العادلة  االعرتافيف  االستمراريةعلى

مة املتبقية هي املبلغ املقدر لألصل موروحا منها تكاليف التخل ، أن القي باعتبارلألصل تتجاوز قيمته املتبقية )اخلردة(، 
اية عمرها هنواليت ميكن احلاول عليها حاليا من التارف يف األصل إذا كان األصل يف عمر ووضع متوقعني يف 

 ق إىل هذه اجلزئية.النظام احملاسيب املايل مل يتور  اإلنتاجي، يف حني
  أشار املعيار احملاسيب الدويل(IAS16)  إىل احلالة اليت تكون فيها القيمة املتبقية ضئيلة وليست ذات تأثري جوهري ميكن

 جتاهلها، يف حني مل يشر النظام احملاسيب املايل إىل هذه احلالة اخلاصة. 
  أضاف النظام احملاسيب املايل عالوة على املعيار احملاسيب الدويل(IAS16)  حالة األصول املستلمة كإسهام بقيمة

 1كات املكتسبة جمانا بالقيمة احلقيقية يف تاريخ دخوهلا ذمة املؤسسة.اإلسهام، وممتل

 : األصول غير ملموسة  (IAS38)المعيار المحاسبي الدولي رقم .2
 ر احملاسيب الدويلن  املعياIAS38  ،قد يتم ذلك من فعلى حاالت اقتناء األصول غري ملموسة بالعديد من الورق

األعمال، أو من خالل منقة حكومية أو التووير الذايت من قبل  اندماجكجزء من   االقتناءأو  خالل الشراء املنفال،
نفس املنشأة، أو من خالل عمليات مبادلة أصول بعضها ببعض، كما فال املعيار يف كيفية قياس كل حالة من حاالت 

 قياسها.االقتناء، بينما مل يذكر النظام احملاسيب املايل هذه احلاالت وال طريقة 
 بني املعيار احملاسيب الدويلIAS38  ل يف تكاليف البق  كيفية تقييم فابشهرة احملل املولد داخليا، و  االعرتافمتولبات

بعض األصول املعنوية كشهرة احملل املولد داخليا، كالعالمات التجارية وبراءة  احملاسيب املايلوتووير، بينما مل يعاجل النظام 
 مل يورق ومل يفال يف تكاليف البق  وتووير.خليا و املولدة دا االخرتاع

 ر احملاسيب الدويلقسم املعياIAS38  ملموسة األصول غري ملموسة من حي  قابليتها لإلطفاء إىل فئتني مها، أصول غري
وية هتتلك املعن يب املايل على أن التثبيتاتهلا عمر احدد و أصول غري ملموسة ليس هلا عمر احدد، بينما ن  النظام احملاس

 تربر يف امللق .  ال إذا كانت هناك حاالت إستثنائيةسنة إ 20على أساس مد نفعيتها جتاوز 
 ر احملاسيب الدويلاملعيا أشارIAS38  يقتار فقط على تلك اليت ميكن  لإلهتالكإىل أن حتديد األصول املعنوية القابلة

 مل يذكر األصول غري قابلة اإلهتالك. حتديد مدة استعماهلا، يف حني ان النظام احملاسيب املايل 

                                                           
في معالجة اإلهتالك بالمكونات  16دراسة مقارنة للنظام المحاسبي المالي والمعيار المحاسبي الدولي رقم سيد على حسني ومجيلة اجلوزي،  1
 ،552-533، الافقات 23جملدة معهد العلوم االقتاادية، اجمللد  ،-نات في شركة الطاسيلي للطيرانمع دراسة حالة اإلهتالك بالمكو –
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 ر احملاسيب الدويلجاء به املعيا حسب ماIAS38  أنه يدخل ضمن تكلفة األصول املعنوية فوائد القروض املتعلقة هبا
املعايري الدولية يف حتديد تكلفة التثبيتات املعنوية إال أنه مل يظف تكلفة  اتبعمباشرة، رغم أن النظام احملاسيب املايل 

 القروض يف حسابات تكلفة األصول املعنوي.
 ر احملاسيب الدويلأعوى املعيا IAS38  ح  االختيار بيم طريقتني يف القياس االح  لألصول غري امللموسة )طريقة

ظام احملاسيب املايل أن تقاس التثبيتات املعنوية يف تاريخ إعادة التقييم النة التقييم(، بينما فرض التكلفة أو طريقة إعاد
 1بقيمتها احلقيقية منقوصا منها اإلطفاءات وجممع خسائر القيمة.

 : المخزون (IAS02)المعيار المحاسبي الدولي رقم .3
 ن املعيار احملاسيب الدويل إIAS02   ،)قد تضمن مفاهيم ملاولقات التكلفة ) التكلفة الفعلية، التكلفة املعيارية .. إخل

 يا.لقات بالرغم من أهنا مستخدمة ضمنمفهوم أي من هذه املاو بينما مل يشر النظام احملاسيب املايل إىل
  ن  املعيار احملاسيب الدويلIAS02   على أنواع وطرق قياس التكاليف حتويل املواد اخلام إىل سلع جاهزة إىل أنه يتم

يقل فيها االنتاج الفعلي  ليتا على الواقة اإلنتاجية العادية ملؤسسة، ويف الفرتات تكاليف غري املباشرة الثابتة بناءحتميل ال
عن الواقة اإلنتاجية العادية املقدرة فإن الفرق حيمل للفرتة كماروف، ويف احلالة املعاكسة بعامل الفرق كتخفيض لتكلفة 

 الوحدات املنتجة، بالنسبة للنظام احملاسيب املايل فلم يفال بقدر كايف يف هذه اجلزئية.
  املعيار احملاسيب الدويل قام IAS02  أسلوب القيمة البيعية املقدرة لكل منتج على أساس التوزيع، يف حالة  باستخدام

وجود عدة منتجات تنتج من عملية إنتاج واحدة أي أن التكاليف اإلنتاج ال ميكن فالها بشكل واضح لكل منتج، مل 
 الميكن فالها.  ليتايعاجل النظام احملاسيب املايل هذا النوع من احلاالت اخلاصة بتوزيع تكاليف اإلنتاج 

  املعيار احملاسيب الدويل عرضIAS02   حالة وجود منتجات ثانوية ذات أمهية نسبية متدنية، حي  يتم تقدير القيمة
القابلة للتقايل هلذه املنتجات ومت طرح تلك القيمة من تكلفة املنتجات الرئيسية لتقديد تكلفة هذه األخرية، إال أن 

  حيدد املعاجلة احملاسبية املتعلقة هبذا النوع من املنتجات.النظام احملاسيب املايل مل
  املعيار احملاسيب الدويلاعتمدIAS02  ة الفعلية كما أجاز تكلفة املخزون تتمثل يف، التكلف ثالث أساليب لقياس

ة فقد اعتمد طريقة التكلفة التكاليف املعيارية أو طريقة التجزئة، بينما النظام احملاسيب املايل مل يشر لوريقة التجزئ استخدام
 احلقيقية أو التكاليف املعيارية فقط.

  املعيار احملاسيب الدويل يتولبIAS02   نفس األسلوب وطريقة حتديد املخزون لكل جمموعة متشاهبة  استخدامضرورة
ق إليه النظام طرق خمتلفة، وهذا مامل يتور  استخدام، وي حالة العكس ميكن استخدامهامن املخزون يف طبيعتها وجمال 

 احملاسيب املايل.

                                                           
مدى توافق محاسبة األصول غير الملموسة بين النظام المحاسبي المالي والمعايير المحاسبية الدولية شريط صالح الدين وحفاصة أمينة،  1

، العدد: 03اجمللد: جامعة احمد بوضياف املسيلة، جملة البقوث يف العلوم املالية واحملاسبة، ،-فسطي–"دراسة حالة مؤسسة الهضاب العليا الرياض 
 .2018، 211-188، ص01
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 تناول املعيار احملاسيب الدويلIAS02   باملخزون املقيم باايف القيمة القابلة للتقق  لنهاية الفرتة املالية  االحتفاظحالة
لفرتة القيمة القيمة القابلة للتققي  عن قيمة املخزون يف ا ارتفاعاملوالية، حي  يتم إعادة تقييم هذا املخزون ويف حالة 

 بالزيادة ويتم زيادة قيمة املخزون إىل القيمة القابلة للتققي  اجلديدة، مل يشر له النظام احملاسيب. االعرتافالسابقة فيتم 
   املعيار احملاسيب الدويلنIAS02   على أسعار  االعتماديف حالة وجود بضاعة متعاقد على بيعها ألطراف خارجية يتم

ة أو صايف القيمة القابلة للتققي ، أما إذا كانت الكمية املتعاقد على بيعها تزيد عن كمية التعاقد لتوبي  مبدأ التكلف
 1املخزون لدى املؤسسة، بينما مل يعاجل النظام احملاسيب املايل هذه احلالة.

 : الزراعة (IAS41)المعيار المحاسبي الدولي رقم .4
 ن  املعيار احملاسيب الدويل رقمIAS41   ب توفرها يف األصل البيولوجي أو احملاول الزراعي جي اليتعلى شروط

 به، هذا مل يشر إليه النظام احملاسيب املايل. لالعرتاف
 عيار احملاسيب الدويل رقمفرق املIAS41   لك كيفية قياس كل منهما، إال واملنتجات البيولوجية وكذبني األصل البيولوجي

 أن النظام احملاسيب املايل مل يورق إىل كالمها.
 عيار احملاسيب الدويل رقمكان املعيار املIAS41   أكثر وضوحا من حي  حتديد التكاليف مقدرة عند نقوة بيع األصل

ميكن  تعترب كذلك، وكذا حتديد البدائل اليت ميكن اعتمادها يف حالة عدم وجود سوق نشط البيولوجي والتكاليف اليت ال
 املايل.، وهذا ما غاب عن النظام احملاسيب جيعادلة لألصل البيولو لامن خالل حتديد القيمة 

  عيار احملاسيب الدويل رقمامل نIAS41   باملنح احلكومية لألصل البيولوجي، لكن مل يعرتف النظام  االعرتافعلى
 2احملاسيب هبا رغم أمهية معاجلتها.

 : عقود اإليجار  (IFRS09)إلعداد التقارير المالية رقم الدولي المعيار .5
   إلعداد التقارير املالية رقم الدويل املعيارنIFRS09 أنه يتم اإلعرتاف باألصول املالية أو اإللتزامات املالية عندما

تابح املنشأة طرفت يف إشرتاكات تعاقدية ألداة مالية من أجل شراء أو بيع أصول مالية، ويتم إثبات عمليات شراء وبيع 
 خ التسوية كأساس لإلعرتاف واإلثبات يف الدفاتر، األصول املالية باستخدام تاريخ املتاجرة أو تاري

  إلعداد التقارير املالية رقم الدويل املعيارقسمIFRS09 كافة األصول املالية إىل فئتني مها: األصول املالية اليت يتم
 قياسها بالتكلفة املوفأة واألصول املالية املقاسة بالقيمة العادلة

   املالية رقمإلعداد التقارير  الدويل املعيارنIFRS09 ملالية من فئة إىل أخرى  على احلاالت إعادة تانيف األصول ا
 هاوكيفية معاجلت

 إلعداد التقارير املالية رقم الدويل ملعيار تناوالIFRS09،حاالت اليت يتم فيها إلغاء إثبات األصول املالية 
                                                           

 ،-حالة األصول المادية–وطنية في ظل المعايير المحاسبية الدولية  النظام المحاسبي المالي كإطار لتصور معايير محاسبيةعزوز خملويف،  1
 .2015/2016غواط، أطروحة دكتوراه الوور الثال ، جامعة عمار ثلجي باأل

والنظام  41المحاسبة في النشاط الزراعي: دراسة تحليلية مقارنة بين المعيار المحاسبي الدولي رقم أشواق بن قدور وبوبكر مشاخي،  2
 .11/2020اجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات االقتاادية، اجمللد: المحاسبي المالي الجزائري، 
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 المطلب الثاني: معايير متعلقة بالخصوم

: محاسبة المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات (IAS20)مالمعيار المحاسبي الدولي رق .1
 الحكومية 

  املعيار احملاسيب الدويل رقمتضمن(IAS20)  اإلعانات النقدية وغري نقدية، يف حني حار النظام احملاسيب املايل
 اإلعانات يف اإلعانات النقدية فقط دون األصول غري نقدية مثل ) املباين واألراضي(.

   احملاسيب الدويل رقم املعيارن(IAS20) باإلعانة األصول قابلة لإلهتالك إما بالتناسب مع  لالعرتاف تنيعلى طريق
اإلعانة مباشرة من قيمة األصل، حي  ن  النظام احملاسيب املايل على الوريقة األوىل فقط  أقساط اإلهتالك أو حتفيض

 دون الثانية.
  املعيار احملاسيب الدويل رقمأشار(IAS20)  على اإلعرتاف باإلعانات احلكومية املتعلقة باألصول غري القابلة لإلهتالك

فرتات الزمنية االزمة للتنفيذ واستخدام اء الشروط ومل حيدد فرتة الزمنية معنية لإلعرتاف حسب اليفضمن املداخيل بعد است
ضمن النظام احملاسيب املايل ضرورة التكاليف اليت تتكبدها املؤسسة للوفاء بشروط املنقة كأساس للتوزيع، وخبالف ت

 أعوام وحسب الوريقة اخلوية ) الثابتة(. 10اإلعرتاف هبذه يف حدود 
 املعيار احملاسيب الدويل رقم وصف(IAS20)  طرق إرجاع اإلعانة من خالل زيادة لقيمة املسجلة لألصول أو بتخفيض

ك املرتاكم الذي كان من املفروض االعرتاف به حىت رصيد الدخل مبقدار مبلغ إعادة الدفع، وجيب االعرتاف باإلهتال
تاريخ إرجاع اإلعانة كأعباء، وذكر النظام احملاسيب املايل الوريقة األوىل إلرجاع اإلعانة ومبا أن هذا األخري مل يتورق 

القدر الكايف ايل بمللإلعانات غري نقدية فلم يدرج تلك املتعلقة بوريقة اإلهتالك، وعلى العموم مل يفال النظام احملاسيب ا
 1خباوص هذه اجلزئية.

 اإلستثمارات العقارية : (IAS 40)المعيار المحاسبي الدولي رقم .2
 رغم ختاي  املعيار احملاسيب الدويل رقم (IAS 40)  للعقارات املوظفة واليت تعترب أنه رغم طبيعة هذه األصول هي

خدامها هو مايل، يف حني صنف النظام احملاسيب املايل ماديا إال أهنا تانف ضمن األصول املالية ألن اهلدف من است
 العقارات ضمن األصول الثابتة املادية كأهنا أصل مادي عادي.

  حار النظام احملاسيب املايل العقارات املوظفة يف العقارات اململوكة لتقاضي اإلجيار أو لتثمني رأس املال، عكس املعيار
 عديد من أنواع العقارات اململوكة لتقاضي اإلجيار أو لتثمني رأس املال.الذي مشل ال  IAS40احملاسيب الدويل رقم

                                                           
 ، اجلزائر،44جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد  التنظيم المحاسبي في الجزائر وتحديات تطبيق النظام المحاسبي المالي،بن حكو غنية،  1

 .124ص  ،2018
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  املعيار احملاسيب الدويل رقمعاجلIAS40  بعض احلاالت اخلاصة للعقارات اليت خيضع جزء منها للمعيار واجلزء
ظام احملاسيب له النرف املؤسسة، وهو مامل يتناو خيضع للمعيار بسبب طبيعة ونية استخدام العقارات من ط IAS40األخر
 املايل.

  املعيار احملاسيب الدويل رقمتناول IAS40  بدقة األسس اليت جيب االعتماد عليها يف حتديد القيمة العادلة، وعمليات
التقويل من وإىل العقارات االستثمارية ) مثل احددات التقييم عند التقويل، تاريخ التقويل، أثر التقويل على باقي 

افة إىل تانيف االستثمارات العقارية وكذلك عملية اإلفااح عنها، وهذا ماال جنده يف النظام احملاسيب املعايري( باإلض
 املايل.

  املعيار احملاسيب الدويل رقمحددIAS40   بدقة تكلفة العقارات االستثمارية عند االعرتاف االويل خالفا على النظام
 احملاسيب املايل مل يعاجل ذلك بدقة.

  احملاسيب الدويل رقماملعيار وضع IAS40  شروط عند اختيار طريقة القيمة احلقيقة )العادلة(، وهذا مل يشر إليه النظام
 1احملاسيب املايل.

 تكاليف اإلقتراض: (IAS23)المعيار المحاسبي الدولي رقم .3
 املعيار احملاسيب الدويل رقم تناول(IAS23)  يف حني اعوى تكاليف االقرتاض و األصول املؤهلة كماولقني أساسني ،

 النظام احملاسيب املايل تعريف ضمين لألصول املؤهلة ومل يعوي تعريف واضح لتكاليف االقرتاض. 
 يعاجل املعيار احملاسيب الدويل رقم(IAS23)    كل ما له عالقة بتكاليف االقرتاض من شروط رمسلتها وتوضيح األصول

قرتاض، يف حني النظام احملاسيب املايل عند تناوله هذه احلالة مل حيدد املؤهلة لذلك ويشمل نواقه احملاسبة عن التكاليف اال
 نواق رمسلة هذه التكاليف واألصول املعنية. 

  املعيار احملاسيب الدويل رقمحدد(IAS23)  االقرتاض واليت تدخل ضمن تكلفة األصل،  مكونات تكلفة االقرتاض واليت
 قرتاض بشكل عام دون حتديد أو تفايل. حي  أشار النظام احملاسيب املايل لتكاليف اال

   املعيار احملاسيب الدويل رقمن(IAS23)   على شروط االعرتاف بتكلفة االقرتاض خبالف النظام احملاسيب املايل الذي مل
 بفال بشكل كايف خباوص شروط رمسلة هذه التكاليف.

 لقد حدد املعيار احملاسيب الدويل رقم(IAS23)  ة تكاليف االقرتاض، باإلضافة إىل بعض لرمس بدقة شروط بدء إيقاف
احلاالت اخلاصة مثل انتهاء أجزاء منفالة ألصل ما عن باقي األصول األخرى، بينما اكتفى النظام احملاسيب املايل 

 2باإلشارة إىل إيقاف رمسلة تكاليف االقرتاض فقط دون اإلشارة إىل تاريخ البدء.

 مؤونات األعباء والخسائر: (IAS37)المعيار المحاسبي الدولي رقم .4

                                                           
-اسبية، جامعة العريب بن مهيدي،، موبوعة موجهة لولبة السنة الثانية علوم مالية واحمحاضرات في مقياس المعايير المحاسبية الدوليةبركم زهري،  1

 .40، ص2019،-2018، -أم البواقي
 .206-205ص مرجع سابق،عزوز خملويف،  2
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حول  2008جويلية  26إن املتولب الوحيد الوارد يف النظام احملاسيب املايل خباوص قياس املخااات جاء يف القرار املؤرخ يف 
، حي  التزم النظام (IAS37)( يتواف  مع ما جاء يف املعيار 4-125إىل  1-125مؤونات املخاطر واألعباء ضمن الفقرات )

يف تعريفه للمخااات )املؤونات(، ويف قواعد التقييم واإلدراج يف احلسابات،   (IAS37)املايل ضمنيا مبعيار احملاسبة  احملاسيب
كما أن املؤونات تكون احل إعادة تقييم عند إقفال كل سنة مالية، إال أن النظام احملاسيب املايل تنقاه متولبات كثرية خباوص 

هبذا اخلاوص، حي  مل يتورق النظام احملاسيب املايل إىل أثر املخاطر  (IAS37) املعيار قياس املخااات مقارنة مبا ورد يف
، كما أنه مل يبني ما (IAS37)احملتملة وأثر الزمن على قيمة االلتزام ومن مث على قيمة املؤونة واليت ورد ذكرها يف املعيار الدويل 

خلاوم احققة بشكل كامل، وحتتاج إىل حتقي  أحداث وعوامل غري جيب فعله عندما ال تكون شروط التسجيل ضمن األصول وا
مؤكدة يف املستقبل، عندما يستقيل مثال القيام بتقدير احلاول على املنافع االقتاادية لألصل يف املستقبل، لكن املعيار 

(IAS37) زانية، إال أنه جيب تقدمي أشار إىل ذلك، حبي  تعترب ذلك من األصول واخلاوم احملتملة، ال يتم تسجيلها يف املي
 1تفاصيل الالزمة عنها يف امللق .ال

 المطلب الثالث: معايير ذات الصفة الخاصة

 عقود إنشاء  : (IAS11)المعيار المحاسبي الدولي رقم .1
  صنف املعيار احملاسيب الدويل رقمIAS11  عقود إنشاء إىل نوعني رئيسني )العقود احددة السعر، عقود التكلفة ذات

لة(، لكن النظام احملاسيب املايل مل يتورق إىل هذه التانيفات بلفظها الاريح بل تركها لكل من إدارة املشرع وإلدارة العمو 
 األطراف املتعاقدة.

  ن  املعيار احملاسيب الدويل رقمIAS11  على نسبة اإلجناز )نسبة التقدم(، يف حني أن النظام احملاسيب املايل يأخذ

 2.ة اإلمتام أو ما يعرف باملقاولة املنتهيةبوريقة أخرى وهي طريق
 : عقود اإليجار  (IFRS16)إلعداد التقارير المالية رقم الدولي المعيار .2

 إلعداد التقارير املالية رقم  الدويل قام املعيارIFRS16  بتقدمي تعريفات توضيقية لكل نوع من أنواع اإلجيار وطريقة
 شكل كايف وف  النظام احملاسيب املايل.التفرقة بينهم، غري أن أهنا غري موضقة ب

 إلعداد التقارير املالية رقم  الدويل تضمن املعيارIFRS16  متولبات تفايلية يف حتديد ما إذا كان عقد ما ميثل عقد
 إجيار أم ال، وهذا مل يتورق إليه النظام احملاسيب املايل.

                                                           
بين المعايير الدولية للمحاسبة والنظام المحاسبي المالي الجزائري"،  مقارنة"دراسة هين احمد فؤاد، طرق التقييم احملاسيب لعناصر القوائم املالية  1

 .149-148، ص2013/2012حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر،  مذكرة ماجستري، جامعة
 .12، ص2016، األردن، 3دار وائل، ط معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية "الجوانب النظرية والعملية"،احمد أبو ناار،  2
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 إلعداد التقارير املالية رقم  الدويل وف  املعيارIFRS16 تم تانيف عقود اإلجيار فقط عند املؤجر، حي  يعتمد ي
املستأجر تانيف واحد أال وهو عقد اإلجيار التمويلي، بينما يف النظام احملاسيب املايل يتم تانيف عقود اإلجيار بالنسبة 

 للمؤجر واملستأجر.
 عقد اإلجيار سواء من وجهة نظر املؤجر يوجد توضيح يف النظام احملاسيب املايل خباوص قيمة الدفعات احملينية يف بداية  ال

أو املستأجر، وكذا اإلستثمار الاايف، مبلغ االستثمار املبني يف العقد، املعدل الضمين للعقد ومعدل الضمين للعقد 
  ومعدل فائدة االستدانة اهلامشية للمستأجر، حبي  يعترب حتديد هذه املفاهيم مهم لتوبي  تلك املتولبات املرتبوة هبا.

 : ضرائب على الدخل (IAS12)معيار المحاسبي الدولي رقمال .3
 تورق املعيار احملاسيب الدويل رقم IAS12  إىل عدة تعاريف منها الربح احملاسيب، الضريبة املؤجلة، األصل واخلام

م الضرائب املؤجلة الضرييب املؤجل، الفروق املؤقتة والدائمة وغريها، بينما اقتار النظام احملاسيب املايل على التعاريف مفهو 
 فقط.

 املعيار احملاسيب الدويل رقم شرح IAS12 بالتفايل كيفية حتديد األساس الضرييب ألصول املؤسسة والتزاماهتا، لكن مل
 يتورق إليها النظام احملاسيب املايل.

 تورق املعيار احملاسيب الدويل رقم IAS12 تورق إليها بشكل على الفروق املؤقتة بالتفايل، إال أن النظام احملاسيب
 1سوقي.

 : منافع الموظفين (IAS19)المعيار المحاسبي الدولي رقم .4
  الدويل رقمحدد املعيار احملاسيبIAS19 فئات الرئيسية ملنافع املوظفني ، بينما مل حيدد النظام احملاسيب املايل ذلك ال

 بدقة.
 الدويل رقماملعيار احملاسيب  فالIAS19  واملسامهات احملددة، لكن النظام احملاسيب مل حيدد نوع بني برامج املنافع احملددة

 النظام الذي جيب إتباعه من طرف املؤسسة.
  الدويل رقمتناول املعيار احملاسيبIAS19  على حاالت الغياب املدفوعة الرتاكمية وكيفية معاجلتها، إال أن النظام احملاسيب

 مل يعاجل هذه احلالة.
  قمحدد املعيار احملاسيب الدويل رIAS19 تعتمد يف تقدير تكلفة التقاعد، إال أن النظام احملاسيب  الوريقة احلسابية اليت

 2اسبية املالئمة.مال الفرضيات احملأشار إىل أن املؤسسة إمكاهنا استع
 : آثار التغييرات في أسعار صرف العمالت األجنبية  (IAS21)المعيار المحاسبي الدولي رقم  .5

                                                           
محاسبي المالي والمعايير المحاسبية الدولية، إشكالية االختالف والتوافق في المعالجة ضرائب الدخل المؤجلة بين النظام المرمي ظريف،  1

، 01، العدد08اجمللة العلمية املستقبل االقتاادي، خمرب مستقبل االقتااد اجلزائري خارج احملروقات، جامعة أمحد بوقرة، بومرداس، اجلزائر، اجمللد
 .2020، 214-197ص

، مذكرة ماسرت أكادميي، جامعة احمد حاسبي المالي ومعايير المحاسبية الدوليةمحاسبة منافع الموظفين وفق النظام المسارة زيار ومنال عياشي،  2
 .2019/2020الادي  بن حيي، جيجل، 
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  لدويل رقم املعيار احملاسيب اقامIAS21  بتسجيل املعاملة بالعملة األجنبية  ألول مرة بعملة التقرير، وذلك باملبلغ الناتج
عن ضرب مبلغ املعاملة األجنبية بسعر الارف السائد بينها وبني عملة التقرير، بينما ن  النظام احملاسيب املايل على 

اتج عن ضرب مبلغ املعاملة األجنبية يف سعر الارف السائد بينها تسجيل بعملة التقرير بالعملة الوطنية، وذلك باملبلغ الن
 وبني عملة التقرير بتاريخ املعاملة.

   املعيار احملاسيب الدويل رقم نIAS21  جم البنود النقدية املتبقية دون يخ إعداد قائمة املركز املايل ترت على أنه يف تار
نود غرب النقدية على أساسني، يف حني أن النظام احملاسيب املايل  ن  سعر اإلقفال، ويتم التعامل مع الب باستخدامتسوية 

على التقرير عن البنود غري النقدية بالعملة األجنبية باستخدام سعر اإلقفال، أما البنود غري النقدية يتم التقرير عنها 
 1لك القيم.بالقيمة العادلة واحملددة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الارف السائدة عند حتديد ت

 : تغيير السياسات والتقديرات المحاسبية واألخطاء  (IAS8)المعيار المحاسبي الدولي رقم .7

راج يف احلسابات وضمن دل  بالقواعد اخلاصة للتقييم واإلاملتع 2008جويلية  26ورد يف القرار املؤرخ يف  على ضوء ما
املتضمن النظام احملاسيب املايل واملعيار املعيار  11-07نون رقم ( من القا40ىل إ 37( واملواد )5-138ىل إ 1-138الفقرات )

السيما  (IAS8)نالحظ ان النظام احملاسيب املايل التزم نسبيا بقواعد املعاجلة اليت ن  عليها املعيار (IAS8)احملاسيب الدويل 
خذ بنفس أاملايل ن النظام احملاسيب أالحظ ن  حي، و النسيانأالورق احملاسبية وتاقيح االخواء تعل  بتغيري التقديرات او  ما

،  السياسات و الورق احملاسبيةضافة اىل شروط وجوب تغيري يفباإل (IAS8)ة كما وردت يف املعاير يتعريف السياسات احملاسب
النظام احملاسيب يف شرح وبيان العديد من القضايا اليت ترتبط مبوضوع  املعيار وهذا مامل يتضمنه ن  قانون  ر أسهباملعيان أ إال

ى القوائم املالية يعتمد عل إعدادن إىل إلرئيسي لوضع هذا املعيار الدويل ويرجع السبب ا ،شارات غري دقيقةإي تضمن املايل الذ
ة يف بعض احلاالت على عداد القوائم املاليإكما يعتمد ،  ف واملمارسات احملاسبية السائدةعراسس واألجمموعة من املبادئ و األ

دير الديون صول غري املتداولة وتقنتاجي لألر اإلممثل تقدير الع، ر على عناصر القوائم املاليةؤث تور اليتمدارة لبعض األت اإلتقديرا
جاء هذا  دارة لبعض البنودسس احملاسبية ويف تقديرات اإلمرونة يف توبي  بعض املبادئ واأل ونظرا لوجود، املشكوك يف حتايلها

ان ضافة اىل ذلك فباإلة املالءمة، وائم املالية لزيادة درجقالعداد إعاهتا عند سس واملبادئ الواجب مراألاملعيار ليعوي ويوضح ا
القوائم  مالءمة ثري على ماداقية و أيف الفقرات السابقة ويكون هلا تأن حتدث  خواء اليت ميكناملعيار يغوي كيفية معاجلة األ

 .ةاملالي

األحدث الالحقة لتاريخ الميزانية : (IAS10)المعيار المحاسبي الدولي رقم .8

                                                           
دراسة حالة "مؤسسة مجبنة وملبنة   iasو  scfبين  دراسة مقارنة آلثار تغيرات أسعار صرف العمالت األجنبيةب، يعظريف مرمي وشنوف ش 1

 .31/12/2018اجلزائري خارج احملروقات جامعة ااحمد بوقرة بومرداس،  خمرب مستقبل االقتااد بودواو"،
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 ،8-230ووفقا للفقرات ) 08/156التنفيذي رقم املرسوم من  7من املادة الثانية  والفقرة  13جاء يف املادة  على ضوء ما
عيار احملاسيب نالحظ ان املشروع اجلزائري قد اعتمد نسبيا مبا ورد يف امل ،2008جويلية 26( الواردة يف القرار املؤرخ يف 260-3

اشهر من تاريخ غل  السنة  6جل اقااها أه حدد أنال إالية حداث الالحقة لتاريخ انتهاء الفرتة املاأل(IAS10)الدويل رقم 
عداد القوائم املالية وتدقيقها يتولب فرتة زمنية قد تال لعدد من إن أخذ هذا املعيار امهيته من أسابية لنشر القوائم املالية  وياحل

حداث ر خالل تلك الفرتة يول  عليها األحداث قد تظهن هناك بعض املعلومات واألوأ ة،بعد تاريخ انتهاء السنة املاليور الشه
االفااح عنها ضمن  وأا قد يتولب اخذها بعني االعتبار مم، اسات على احتوى القوائم املاليةالالحقة واليت يكون هلا انعك

ية ودرجة البيانات اليت حتتويها القوائم املالية وهو أمهو االفااح عنها يقلل من أوعدم االخذ هبا  ،ضاحات املرافقة للقوائم املاليةاالي
 .متواب  مع ما جاء به النظام احملاسيب املايل

وعند بداية توبيقه اصودم بعائ  كبري أال وهو واقع البيئة احملاسبية يف اجلزائر، األمر  SCFإن النظام احملاسيب املايل    
لذي يربر وجود اختالف بني النظام احملاسيب املايل اجلزائري واملعايري احملاسبية الدولية آنذاك، حي  ميكن إرجاع أهم أسباب ا

أو الفروق والتباعد املوجودة وبروز الفجوة إىل اختالف معامل البيئة احملاسبية يف اجلزائر عن الدولية، ومدى احلاجة إىل هذه املعايري، 
قة اعتماد النظام احملاسيب املايل الذي جاء على شكل قواعد وفقرات تبقى مبهمة يف كثري من أجزائها وبوريقة غري إىل سوء طري

مباشرة بدال من إصدار معايري تواف  املعايري الدولية ولو بشيء خيدم البيئة احملاسبية اجلزائرية وحيق  التواف  يف أن واحد، حي  
 ة االختالف يف العناصر التالية:ميكن حتديد أهم مالمح نشوء فجو 

اشتمل امللق  الوارد يف النظام احملاسيب املايل مجيع املعلومات اهلامة واملفيدة لفهم العمليات الواردة يف القوائم املالية، إضافة  ◊
 إىل لالمتثال للمعايري دون حتديد املعايري الدولية صراحة؛

ة املعايري الاادرة آنذاك، إال أن الورح جاء غري مباشر وخمتار وينقاه الكثري من النظام احملاسيب املايل أشار تقريبا إىل أغلبي ◊
 التفاصيل ويستدعي الكثري من الشرح والتوضيح، أيضا صدر على شكل فقرات وقواعد بدال من معايري. 

ثل البنوك والتأمينات ومل والقواعات اخلاصة م االقتااديةالنظام احملاسيب املايل مل يعط احليز الكايف لكثري من األحداث  ◊
خياها بدراسة مفالة ومبفاهيم خاصة، يف حني أن هناك معايري احاسبية دولية خاصة هلذا النوع من األحداث والقواعات، 

 ؛االقتااديةواليت من شأهنا أن تؤثر على احاسبة املؤسسة 
بكل مايتولبه املعيار، وهذا ما ال يتوفر عليه النظام املالحظة على مجيع املعايري اليت متت دراستها وجود الدقة والشرح الكايف  ◊

احملاسيب املايل الذي اكتفى باإلشارة إىل فقرات وقواعد كانت معظم معوياته وماولقاته غامضة وغياب معناها يف كثري من 
 احلاالت وحتتاج إىل دراسة من قبل قرائها وحتتاج إىل الكثري من التفسري والتقليل. 

كان دون تقييم الحتياجات اجلزائر هلذه املعايري ومدى    IASأن إصدار اجلزائر ملعايري التقارير املالية الدولية سب  نستنتج  مما
وجود فجوة اختالف بينهما أسفرت وإغفال تواف  النظام مع معامل البيئة احملاسبية اجلزائرية، األمر الذي أضفى إىل  مالءمتها هلا،

القوائم املالية وخمتلف املهنيني على عدة جوانب جاء هبا  النظام احملاسيب املايل ومستعملي  حتفظ األطراف املعنية بتوبي عن
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 اإلصالح واليت حتول دون التوبي  اجليد للنظام، حي  ميكن اعتبار فجوة التباعد بني النظام احملاسيب املايل ومعايري التقارير املالية
IAS ية احملاسبية وما خيدم اجلزائر بالدرجة األوىل، أيضا الورح غري الكايف وغري املفال الذي عند التبين رهينة اختالف املعامل البيئ
به النظام احملاسيب املايل يف إصدار بعض املعايري القابلة للتوبي  يف اجلزائر حبكم خاوصية البيئية احملاسبية اجلزائرية، هذا من  جاء

توفري  تستلزمر من املعايري املتميزة بالتعقيد وصعوبة التوبي ، واليت جهة ومن جهة أخرى، غياب إصدار صريح للبعض األخ
 يتعل  هبا جانب التنفيد واملتابعة. األرضية املناسبة للتوبي  واجلدية أيضا يف كل ما

سنوات من توبي  النظام احملاسيب املايل ويف حال أستمرت اجلزائر بنفس القواعد دون تعديل  10والسؤال املوروح: بعد 
أول حتدي  يف حني املعايري تعرف ديناميكية سريعة فما هو موقف اجلزائر يف ظل األبعاد احلديثة ملعايري التقارير املالية الدولية 

 ، وإىل أي مدى تتسع فجوة االختالف.خاصة 2010-2020

 الدوليةمعايير الفي ظل مستجدات   SCFوة اخالف النظام المحاسبي الماليالمبحث الثالث: فج
 IAS/IFRS التقرير المالي

نظرا ألن املعايري التقارير املالية الدولية تتوور بافة مستمرة تبعا لتوور عامل املال واألعمال، ويف ظل تكييف اجلزائر 
ات لنظام احاسيب املايل وف  معايري التقارير املالية الدولية فهي من الدول املعنية هبذه التوورات، وملعرفة مدى االستجابة ملتولب

التواف  بني النظام احملاسيب املايل منذ بداية توبيقه وبني ما تشهده معايري التقارير الدولية من تعديالت وإصدارات مستقدثة، 
من مستجدات وتعديالت  IAS/IFRSو  SCFولتقييم مدى توسع فجوة االختالف سنقاول القيام مبقارنة بني ماتضمنه 

-2010دات احلاصة يف هذه املعايري وموقف النظام احملاسيب املايل منها، ولقد مت الفرتة الحقة، حي  سيتم الرتكيز على املستج
 سنوات من توبي  النظام احملاسيب املايل كأساس للتقييم. 10أي فقرتة  2020

 SCFالمطلب األول: إشكالية تحديث النظام المحاسبي المالي 

على تاريخ التجربة اجلزائرية يف جمال احملاسبة يظهر جليا  وباالطالع إن احلدي  عن إشكالية حتدي  النظام احملاسيب املايل
عدم االهتمام بأمهية التقدي  ومسايرة التغيريات والتعديالت واليت من دوهنا ال ميكن للنظام احملاسيب أن يتمكن من أداء دوره من 

ات املستجدة ملستخدمي املعلومات املالية، حي  ال جند حي  نوعية وكمية املعلومات املالية الواجب إنتاجها، وهذا لتلبية املتولب
شهده االقتااد الوطين من تغيري ألي تعديالت أو إضافة بسيوة، وال تزال اجلزائر  رغم ما PCNسنة من اعتماد 30يف فرتة 

عملية ، فاملتتبع لIAS/IFRSالذي جاء من أجل التقارب مع  SCFتعاين من هذه النقوة املهمة وبالرغم من إصدار 
من خالل القيام  1999اإلصالح احملاسيب جيد بأهنا استغرقت فرتة زمنية طويلة، فعملية انوالق برنامج اإلصالح مت يف سنة 

سنوات  10أي بعد أكثر من  2010بتقييم املخوط احملاسيب الوطين أما التجسيد الفعلي لإلصالح يف امليدان فقد مت يف سنة 
 حبجة إعواء وقت أكثر للتقضري لعملية االنتقال. 2009ن من املفرتض التوبي  سنة وصاحب العملية تأجيل حبي  كا
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، واملشكلة 2010أما توبيقه ألول مرة فقد كان يف سنة  2007، مناقشته سنة 2004ويالحظ أن املشروع مت إعداده سنة 
 لناوص القانونية.األساسية عدم اجلدية يف التقضري اجليد للتوبي ، ما يظهر جليا يف وترية إصدار ا

منذ توبي  النظام احملاسيب املايل وإىل احلني مل يتم تعديله وفقا لألبعاد احلديثة اليت عرفتها معايري التقارير الدولية 
IAS/IFRS واليت تسعى ألن تعكس كل معاجلة احاسبية تتبناها املؤسسة الاورة تقوم هبا، لذلك فإن عدم وجود حتدي  على ،

اسيب املايل الاورة احلقيقية للعمليات اليت يقوم هبا، لذلك فإن عدم وجود حتدي  على مستوى النظام احملاسيب مستوى النظام احمل
املايل يؤدي إىل الثبات يف توبي  ما جاء فيه، ويرجع السبب يف ذلك لغياب االستجابة للتغريات اليت تعرفها البيئة احمليوة باملؤسسة 

يستغرق مدة طويلة، ومبا أن التوحيد مرتبط باألساس  القانوين  ة هي الوحيدة إلحداث التغيري وهو مايف اجلزائر، باعتبار أن الدول
حة مما جيعل أنظمتهم تو  التقنني فهم يرتكون األمور مفكل دولة، ففي الدول األجنلوسكسونية لديهم نوع من املرونة يف  املعمول به يف

يسمح هلم باختيار ما جيب توبيقه بسهولة، فمثال احملاسب إذا واجهته  اد، وهو ماأيضا مفتوحة، فهي ترتك اجملال مفتوح لالجته
حالة خاصة ولديه منظور أخر ملعاجلتها فهو يتبناها، أما الدول اليت تتبع النظام الالتيين فمعروف عليها أهنا توب  حرفيا ما جاء يف 

روج عن ما جاء به النظام احملاسيب املايل إال إذا واجهته حالة خاصة الناوص القانونية، ويف اجلزائر احملاسب ليس لديه احل  يف اخل
وبالتايل ففي اجلزائر فهو يقدم اقرتاحات للمجلس الوطين للمقاسبة للنظر يف ذلك فهو خمول الوحيد لتقنني االقرتاح الذي وضعه، 

 1د مرونة وكل اجتهاد خارج النظام احملاسيب املايل يتولب ترخياا مسبقا.ال جت

املتضمن النظام احملاسيب املايل إىل املعايري احملاسبية الدولية، وهنا تبقى  07/11من القانون رقم  08ولقد أشارت املادة 
ترك اجملال مفتوح للقكم  اغاب عنها النظام احملاسيب املايل مم اليتمشكلة حتديد نوع املعايري قائمة، فضال عن احلاالت اخلاصة 

معدي القوائم املالية، يف حني يشري الواقع العملي يف اجلزائر إىل نق  كفاءة املهنيني ومواجهتهم  اجتهاد يظهراملهين أي 
ل بعض احملاسبيني ملا تولبات القانونية واليت ال ميتثلاعوبات يف تقدمي حكم مهين حول مسألة معينة واقتاارها على االلتزام بامل

يح، هذا من جهة ومن جهة أخرى، تبىن ممارسات غري قانونية هادفة للتهرب جاء فيها، نظرا لعدم قدرهتم على توبيقها الاق
املهنة  استقالليةالضرييب، ويف هذا الادد جند أن اجلزائر تعاين من غموض فيما خي  هذه النقوة حي  هناك تولع ورغبة  يف 

وخضوع مهنة احملاسبة للرقابة القانونية  وضمان التسيري الذايت هلا من جهة، ومن جهة أخرى جند أن هناك ضرورة لتدخل الدولة
للسلوات العمومية لكون املهنة غري قادرة حاليا لكي تكون مستقلة  فاملهنيون يوكلون للمشرع مهمة حل كل مشاكل املهنة، مبا 

حكم مهين نظرا اجلوهرية حىت تلك املتعلقة باإلطار التاوري، ناهيك عن عدم قدرهتم على تقدمي  فيها اختاذ قرارات يف املسائل
لنق  االجتهاد من قلبهم وجتربتهم يف املهنة تثبت ذلك، فالرغبة يف االستقاللية تدفعها  مساعي املهنيني للتقكم يف املهنة 

 النووائها على مزايا متعلقة بتنظيم املهنة باملعىن السليب أي السيورة على عملية التكوين.

                                                           
، 3أطروحة دكتورة، جامعة اجلزائر أثر ثقافة الفاعلين في المحاسبة على تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر، فاطيمة محيد، 1

 .140-139، ص2016/2017
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لس الوطين للمقاسبة بعدة نشاطات هدف من خالهلا إىل مرافقة املهنيني بعد إصدار النظام احملاسيب املايل، قام اجمل
 واملؤسسات أثناء توبي  النظام احملاسيب املايل، أمهها ما يلي: 

 وضع جلنة مكلفة بإعداد دليل للمقاسبة املالية واإلفااح عن القواعد القياس والتسجيل؛ 
 تنظيم ملتقيات وأيام دراسية لفائدة املهنيني؛ 
 اد مذكرات منهجية من قبل إعدCNC؛ 
  املتضمن النظام احملاسيب  11-07وكذا القانون  2010جوان  29الاادر يف  01-10وضع جلنة لتقييم القانون

 املايل؛
  إبداء اراء حول استفسارات بعض املؤسسات فيما خي  بعض املسائل احملاسبية، واليت كلفت جلنة بإعدادها ومن مث

وين للمجلس الوطين للمقاسبة على شكل بيان ليستفيد منها مجيع املهنيني مثل بيان الذي مت نشرها على موقع اإللكرت 
 واملتعل  بالضرائب املؤجلة. 2014جوان  10نشره يف 

وجتدر اإلشارة أن صدور مثل هذه اآلراء والتوجيهات إضافة إىل بعض التفسريات الاادرة يف اآلونة األخرية على موقع اجمللس 
مرتبط مباشرة بتوبي  النظام احملاسيب املايل حي  توضح حاالت خاصة أو تشرح قضايا معينة، حي   CNCمقاسبة الوطين لل

 IAS/IFRS، أما من حي  إغفال متابعة مستجدات PCNميكن اعتبار املبادرة باإلجيابية كثقافة كانت غائبة عند توبي  
 1فيمكن أن تأخذ وجهيت نظر:

 خوط إىل النظام خل  عبء من الاعب التأقلم معه، مما يفرض االهتمام بتققي  االنتقال إن االنتقال الفوري من امل
 السلسلة كأولوية؛

  إن التقديثات اليت متسIAS/IFRS  ،يكون هلا أثر أكرب على الدول اليت تتبىن املعايري من تلك اليت تقوم بتكيفيها
ف فهو شأن مرتبط بالكثري من اإلجراءات والقرارات أما التكي IASB حي  أن التبين مرتبط بأجندة دولية حددها 

 الداخلية للدولة.

حي  يرى بعض الدارسني أن مسألة متابعة توي  النظام احملاسيب املايل وحتديثه متعلقة باهليئات املهنية وليس باهليئة الوصية 
للمقاسبة إال أن اآلونة األخرية عرفت متاطال وتراجعا )وزارة املالية(، حي  أنه على الرغم من اجملهودات اليت قام هبا اجمللس الوطين 

يف مساعي التوحيد اليت انتهجتها، حي  أن النظام احملاسيب املايل مل يعرف أي حتيني منذ إصداره خاصة أنه مستوحى من معايري 
 يومنا هذا. واليت عرفت عدة تعديالت منذ ذلك احلني مل يسايرها إىل غاية 2004احملاسبة الدولية الاادرة يف 

                                                           
الدويل األول حول: إشكالية  امللتقى، مالي الجزائري في ظل المعايير الدولية للمحاسبةمكانة النظام المحاسبي الطيب عبد اللويف وآخرين،  1

 .17، ص14/12/2011-13حتدي  النظام احملاسيب املايل وف  مستجدات معايري احملاسبة والتقارير املالية الدولية، البليدة، 
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ك واليت ميكن تربيرها باملشاكل الناجتة عن التسيري اإلداري ملهنة من خالل تبعيتها لوزارة املالية ومنها النظرة الدولية للمهنة، فهنا
تولعات حنو االستقاللية إال أن هناك صعوبات تعي  حتقيقها سواء على املستوى املايل أو على مستوى الرغبة يف خل  ديناميكية 
داخلية، وبالتايل فإن تسيري املهنة من طرف الدولة يفقدها استقالليتها، كما أن هناك مشكلة أخرى حاليا متعلقة باهليئة الوصية  
فوزارة املالية جتد صعوبة يف متويل هيئة ذات طابع حر لكون ذلك يتعارض مع مفهوم الوظيفة العمومية، ومن جهة أخرى جند 

 هنيون واليت تورح إشكالية الوريقة اليت يتم من خالهلا ادماجها يف ميزانية الدولة.االشرتاكات اليت يدفعها امل

إن البوادر األوىل لظهور إشكالية حتدي  النظام احملاسيب املايل وفقا لألبعاد احلديثة ملعايري التقارير، املالية الدولية كانت 
واليت أشار النظام احملاسيب  ،2001بدءا من عام  IAS/IFRSلية يف ظل إصدارات معايري التقارير املالية الدو  2010قبل عام 

الل توبي  البعض منها، وذلك من ختتبعه من تعليمات ومذكرات منهجية إىل متولبات  املايل فيما حيمله من فقرات وما
خالل اإلشارة يف  أو من متولبات توبي  بعض معايري احملاسبة الدولية املعنية اليت تعاجل نفس األحداث االقتاادية السابقة،

الفقرات مستقلة إىل البعض منها حي  أخذ هبا ضمنيا فقط وبشكل غري صقيح وال يقدم التفايل الالزم، واليت يظهر أهنا غري  
 كافية وبعيدة األمر الذي ساهم يف نشوء الفجوة وتوسعها.

الدولية ثة في معايير في ظل اإلصدارات الحدي SCFالمطلب الثاني: مكانة النظام المحاسبي المالي
 IAS/IFRSللتقرير المالي 

عند وضع النظام احملاسيب املايل يهدف باألساس إىل تووير  IAS/IFRS إن تبين اجلزائر ضمنيا للمعايري التقارير املايل الدولية 
سنوات من التوبي   10شكل يعد هو سائد يف اقتااديات الدول املتقدمة، هدف مازال يسبية يف اجلزائر للتواف  مع ما البيئة احملا

حتديا كبريا امام معدي ومستخدمي القوائم املالية الذي يتشبثون بالبيئة احملاسبية اليت ينشوون فيها منذ عقود من الزمن، وذلك 
فرتى فجوة ، وهي 2004على اعتبار أن النظام احملاسيب املايل مت إعداده على أساس املعايري احملاسبية الدولية الاادرة حىت سنة 

املايل  االختالف والتباعد بني ما تضمنه النظام احملاسيب املالية وما يقابله يف املعايري احملاسبية الدولية، ويف ظل توبي  النظام احملاسيب
 وعدم إجراء أي تعديالت عليه فإنه تربز إلشكالية أخرى تتمثل يف حتدي  النظام احملاسيب املايل للتواف  مع مستجدات معايري

حملاسيب التقارير املالية الدولية اليت تتميز باستمرارية تعديلها وحتيينها متاشيا مع تغريات والتوورات االقتاادية، وملعرفة مكانة النظام ا
اجلديدة  املايل مقارنة باألبعاد احلديثة للمعايري التقارير املالية الدولية فإنه سيتم مقارنة خمتارة يتم فيها التعرض ملختلف اإلصدارات

يسرها  وما 2018وإىل غاية  SCFمنذ بداية توبي  اجلزائر للنظام احملاسيب املايل IAS/IFRSيف معايري التقارير املالية الدولية 
 من معايري متابعة أو إصدارات احلية مقابلة يف اجلزائر.

  المعيارIFRS1: أصدر جملس معايري احملاسبة الدولية املعيار IFRS1 اإلبالغ املايل الدولية ألول مرة"  "تبىن معايري
"تبىن معايري اإلبالغ املايل الدولية ألول مرة" كأساس رئيسي  SIC8، وحل احل تفسري اللجنة الدائمة 2003يف جوان 

ة يف احملاسبة، هو معيار إجرائي للمساعدة يف توبي  املعايري الدولية ألول مرة، حي  حيدد كيفية االنتقال من املعايري احمللي
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ملعاجلة املخاوف حول التوبي  الكامل ملعايري التقارير املالية الدولية بأثر   IFRS1إىل املعايري الدولية ووضع اجمللس املعيار 
أكتوبر  29املؤرخة يف  02، وعلى ضوء ذلك ومبوابقته مبا ورد يف التعليمة الوزارية رقم SIC8رجعي كما يتولبه التفسري 

وإجراءات تنفيذ االنتقال من املخوط احملاسيب الوطين إىل النظام احملاسيب املايل جند أن هذا  واليت حددت كيفيات 2009
اب األخري التزم نسبيا باملعيار فيما يتعل  بتوبي  معايري احملاسبة الدولية ملرة األوىل، إال أن هذا األخري مت تعديله عدة مرات الستع

وىل الناجتة عن املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية اجلديد واملعدلة وهو ما يعد غائب يف متولبات تبىن املعايري الدولية للمرة األ
 ظل النظام احملاسيب املايل.

  المعيارIFRS2:  أصدر اجمللس معايري احملاسبة الدولية املعيار  2004يف فيفريIFRS2  الدفع على أساس"
ا ما متنح املؤسسات أسهم أو خيارات أسهم للموظفني أو أطراف أخرى، األسهم"، حي  جاء هذا املعيار نظرا ألنه غالب

وتعترب خوط األسهم خاصية مشرتكة ملكافأة املوظفني مبا ذلك املدراء وكبار املسؤولني التنفيذيني العديد من املوظفني 
دمات املهنية، وإىل أن اآلخرين، وتادر بعض املؤسسات األسهم أو خيارات األسهم لكي تدفع للموردين مثل موردي اخل

مت إصدار هذا املعيار، مل يكن هناك معيار دويل إلعداد التقارير املالية يغوي موضوع االعرتاف هبذه املعلومات وقياسها، 
ع على أن هذه الفجوة يف املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، نظرا لإلنتشار املتزايد ملعامالت الدفوقد أثريت املخاوف بش

جاء يف أجزاء بسيوة  أساس األسهم يف العديد من البلدان، ويف املقابل النظام احملاسيب املايل مل يأخذ هبذا املعيار إال ما
 .2004أو فيما خي  األدوات املالية دون أي حتدي  ملا صدر بعد   IAS33تقيس املوضوع وتشري له يف ظل املعيار 

  المعيارIFRS3: ل جملس معايري احملاسبة الدولية املعيار استبد 2004يف مارسIAS22  والتفسريات الثالثة املرتبوة
(SIC9- SIC22- SIC28) باملعيارIFRS3  إندماج األعمال"، ويعترب هذا املعيار جزء من جهد مشرتك بني"

تقارير، ويف املقابل وعلى عكس جملس معايري احملاسبة الدولية وجملس معايري احملاسبة املالية األمريكية من أجل تووير إعداد ال
الذي ن  على توبي  طريقة الشراء على اندماج األعمال مهما كان شكل االندماج  IFRS3معيار التقرير املايل الدويل 

ومنع استخدام طريقة جتميع املااحل، النظام احملاسيب املايل عاجل جتميع املؤسسات يف حالة السيورة باستخدام طريقة 
طريقة الشراء، فالنظام  مباستخدال )جتميع املااحل(، وبالنسبة لفارق االقتناء أو شهرة واليت ال تنتج إال التكامل الشام

احملاسيب املايل اعرتف بالشهرة املوجبة كأصل غري ملموس وأمر بأن النظام احملاسيب املايل على عكس ما ن  عليه هذا 
عمرها والقسط السنوي الهتالكها، أما الشهرة السالبة واليت ال يعرتف  املعيار اعترب الشهرة أصل قابل لإلهتالك يتم حتديد

ن  النظام احملاسيب املايل على أن تسجل ضمن األصول غري اجلارية حتت عنوان منفال يف شكل  IFRS3هبا املعيار 
 ختفيض لألصل.

التقرير املالية الدولية والنظام احملاسيب املايل  جتدر اإلشارة هنا إىل أهم الفروقات يف احملاسبة عن اندماج األعمال بني معايري 
 كما يلي: 
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روقات البينية في المحاسبة عن اندماج األعمال بين معيار التقرير الف(: 08الجدول رقم)
 SCFوالنظام المحاسبي المالي   IFRS3المالي الدولي

 النظام المحاسبي المالي معايير التقارير المالية الدولية البيان
عمليات هيكلة اجملموعة وحاوهلا على  والسيورة. االحتاداالندماج،  يات التي يشملها االندماجالعمل

 سيورة شاملة.
طريقة توحيد املااحل املشرتكة اليت تعتمد  تعتمد يف القياس على القيمة العادلة. طريقة الشراء للمحاسبة عن االندماج

 القياس على القيمة الدفرتية.
وااللتزامات  اإلعتراف باألصول

 المحتملة
يتم االعرتاف بااللتزامات احملتملة فقط 

 إذا كانت تستويف شروط االعرتاف.
 ال يتم االعرتاف هبما.

تقاس باستخدام بديلني: طريقة الشهرة  قياس الشهرة
اجلزئية أو طريقة الشهرة الكاملة وختضع 
الشهرة الكاملة )مبا فيها احلقوق غري 

ار التدين إذا كانت املسيورة عليها( الختب
موجبة وإذا كانت سالبة تسجل كإيراد 

 يف قائمة الدخل.

تقاس الشهرة حباتها يف القيمة الدفرتية 
لاايف االصل املشرتي وختضع الختبار 
تدين القيمة إذا كانت موجبة وتسجل  

 كإيراد إذا كانت سالبة.

يف  تقاس باستخدام بديلني: إما تضمينها الحقوق غير المسيطر عليها
الشهرة أو قياس حاتها يف القيمة 

 العادلة لاايف األصل املشرتي.

تقاس حباتها يف القيمة الدفرتية لاايف 
 األصل املشرتى.

الفروقات العالمية البيئية في القياس والتقرير عن اندماج األعمال في االنظمة المحاسبية اين بالرقي، هدى باري، جتي المصدر:
، اجملللة بين مختلف األنظمة المحاسبية الدولية: األمريكية، الفرنسية والنظام المحاسبي المالي األساسية "دراسة مقارنة

 .163ص  ،2016 ، اجلزائر،05اجلزائرية للتنمية االقتاادية، العدد 

ى  جتدر اإلشارة هنا أنه إىل جانب هذه االختالفات تبقى بعض الفروقات األخرى الناشئة عن متولبات املعايري األخر 
و  2014كتقديد تكلفة الشراء، قياس الضرائب املؤجلة، مفهوم السيورة ....إخل وبالرغم من أن هذا املعيار مت إصداره سنة 

أشار إليه النظام احملاسيب املايل ضمنيا ولو باورة ضيقة سامهت يف نشوء فجوة التباعد )إضافة إىل فجوة االختالف بني قواعد 
عند إصدار النظام، إال أن تعديله وإصداره نسخة منققة لعام  (IAS27,IAS28 ,IAS31)عايريالنظام احملاسيب املايل وامل

س واإلفااح جعله من اإلصدارات احلديثة بإضافة إرشادات توبي  موسعة، مع ياباطه مبعايري جديدة يف جمال القوارت 2008
ظل النظام احملاسيب املايل الذي مل يعرف أي يواف  أو  بعض استثناءات النواق خباوص املشاريع املشرتكة، وهو ما يعد غائب يف

 يساير هذه التقديثات.
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  المعيارIFRS4:  أصدر جملس معايري احملاسبة الدولية 2004يف مارس IFRS4 عقود التأمني"، ويعترب هذا أول"
قرير املايل يتناول عقود التأمني، وقد معيار دويل للتقرير املايل يتناول عقود التأمني، ويعترب هذا املعيار أول معيار دويل للت

تنوعت السياسات احملاسبية املتعلقة بعقود التأمني وتباينت تبعا للممارسات يف القواعات األخرى، واملعيار يهدف إىل 
إدخال تعديالت احدودة على احاسبة عقود التأمني وذلك إىل حني إكمال اجمللس للمرحلة الثانية من مشروعه املتعل  

التأمني، وإلدخال الشرط املتمثل بضرورة قيام أية جهة تادر عقود التأمني )شركة تأمني( بالتاريح عن البيانات  بعقود
، يف IFRS17املتعلقة هبذه العقود، حي  يعترب هذا املعيار معربا للخووة الثانية من مشروع إعداده يف مرحلته الثانية 

ح املخوط احملاسيب لقواع التأمينات من خالل تأمينات من خالل إصدار حني راف  إصدار النظام احملاسيب املايل إصال
واملتعل  مبخوط وقواعد سري احلسابات وعرض القوائم  2011،1مارس  10( املؤرخ يف 89املشرع اجلزائري اإلشعار رقم )

ت التقنية بتوبي  طرق التقييم املالية لشركات التأمني، ولقد ن  على تعريف لعقد التأمني، وإضافة إىل ضرورة تقدير املؤونا
النظام التقنية، وبذلك فإن  احملددة يف قانون التأمينات، أما من جانب اإلفااح احملاسيب فقد مت ختاي  جدول لاللتزامات

يف جمال اختبار كفاية اخلاوم، أما األسس األخرى للمقاسبة عن عقود  IFRS4احملاسيب املايل متواف  مع املعيار 
م يتورق هلا، كذلك نق  كبري يف جمال اإلفااح احملاسيب عن عقود التأمني، وبالتايل النظام احملاسيب املايل التأمينات فل

 2واملتعل  بعقود التأمني. IFRS4خمتلف بدرجة كبرية عن معيار التقرير املايل الدويل 

  المعيارIFRS5: أصدر جملس معايري احملاسبة الدولية املعيار 2004يف مارس IFRS5  األصول غري املتداولة"
"العمليات املتوقفة"، يبني املعيار متولبات تانيف األصول  IFRS35احملتفظ هبا برسم البيع والعمليات املتوقفة" ليقل 

غري املتداولة احملتفظ هبا برسم البيع وقياسها وعرضها، أما من جهة النظام احملاسيب املايل فهو خيتلف يف معاجلة األصول غري 
ولة احملتفظ هبا برسم البيع والعمليات املتوقعة، حي  مل ين  على ضرورة إدراجها كبنود مستقلة يف امليزانية وجدول املتدا

حسابات النتائج وتعامل مثلها مثل باقي األصول غري املتداولة فال يتم التوقف عن اهتالكها إال عند تاريخ البيع الفعلي، 
مليزانية بتاريخ إقرار االستغناء عنها ألن املؤسسة مل تعد تنتظر منها أن تعود عليها أما األصول املستغىن عنها فتخرج من ا

س واإلفااح عن األصول غري يتعل  باالعرتاف والقيا مبنافع اقتاادية مستقبلية، أيضا مل يدرج النظام احملاسيب املايل ما
 IFRS5النوع من األصول، يف حني خا  هلا املعيار  لة احملتفظ هبا برسم بيع، ومل يقدم اإلطار الكايف ملثل هذااملتداو 

 التفايل الكايف لكل احلاالت اخلاصة هبذا النوع من األصول.

  المعيارIFRS6:  أصدر اجمللس معايري احملاسبة الدولية املعيار  2004يف ديسمربIFRS6  استكشاف وتقييم"
دويل للتقرير املايل يتناول بالتقديد احملاسبة املتعلقة هبذه األنشوة، املوارد املعدنية"، ولقد جاء هذا املعيار نظرا لغياب معيار 

"األصول غري امللموسة" إىل جانب ذلك تعترب احلقوق املعدنية واملوارد املعدنية  IAS38وهي مستثناة من نواق املعيار 
                                                           

1
Avis N89 (10/03/2011) : Avis Portant Plan et Règles de Fonctionnement des Compteset Présentation 

desEtats Financiers  desEntitésD’assurances et /ou de Réassurances, Ministère des finances, conseil national 

de la comptabilité, Algérie. 
أطروحة دكتورة، جامعة حسيبة بن  الجزائر، لتأمين فيالنظام المحاسبي المالي في تحسين األداء المحاسبي لشركات ا دور زواتنية عبد القادر، 2

 .135، ص2017بو علني الشلف، اجلزائر، 
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"املمتلكات واملاانع واملعدات"،  IAS16ر مثل النفط والغاز الوبيعي واملوارد املماثلة غري املتجددة مستثناة من نواق املعيا
"السياسات   IAS8وتبعا لذلك طلب من املؤسسة حتديد سياستها احملاسبية الكتشاف وتقييم املوارد املعدنية تبعا للمعيار 

من األنشوة ضمن احملاسبية، التغريات يف التقديرات احملاسبية واألخواء"، يف حني النظام احملاسيب املايل أشار ضمنيا هلذا النوع 
الفقرات اليت تعاجل موضوع التثبيتات املعنوية، حي  أقر على أن تدرج مااريف تنمية حقل منجمي موجه لالستغالل التجاري 

 .IFRS6ضمن األصول وتعترب تثبيتات معنوية، ومل يقدم اإلطار الكايف ملثل هذا النوع من األصول كما هو احلال يف املعيار

  المعيارIFRS7:أصدر جملس احملاسبة الدولية املعيار  2005وت يف أIFRS7  "األدوات املالية اإلفااحات"
، ذلك أنه وخالل السنوات األخرية توورت األساليب اليت تستخدمها املؤسسات لقياس وإدارة IAS30ليقل احل 

خاطر، إىل جانب ذلك اقرتحت التعرض للمخاطر النامجة عن األدوات املالية ومت قبول مفاهيم وأساليب جديدة إلدارة امل
عدة مبادرات من القواع العام واخلاص حتسينات على إطار اإلفااح عن املخاطرة النامجة عن األدوات املالية، حي  أن 
هذه املعلومات من املمكن أن تؤثر على تقييم املستخدم للمركز املايل واألداء املايل للمؤسسة أو ملبلغ وتوقيت وتقلب 

قدية املستقبلية، ومزيدا من الشفافية يتيح للمستخدمني اختاذ أحكام بناءا على معلومات أفضل حول املخاطر تدفقاهتا  الن
 IAS30والعوائد، وتبعا لذلك توصل اجمللس إىل أن هناك حاجة لتعديل وحتسني اإلفااحات يف معيار احملاسيب الدولية 

"األدوات املالية:  IAS32الية املشاهبة" ومعيار احملاسبة الدويل "اإلفااحات يف البيانات املالية للبنوك واملؤسسات امل
مت فال "اإلفااحات" عن "عرض" األدوات املالية يف معيار منفرد، ويف  IFRS7العرض واإلفااح"، ومبوجب املعيار 

وضمن ملق  النظام احملاسيب  71املقابل تناول النظام احملاسيب املايل االفااح يف القوائم املالية للبنوك يف صلب القرار رقم 
املتضمن خموط احلسابات البنكية والقواعد  2009جويلية  23املؤرخ يف  04-09املايل اخلاص بقواع البنوك )النظام رقم 

احملاسبية املوبقة على البنوك واملؤسسات املالية(، باإلضافة إىل إصدار عدة قوانني تتعل  باحملاسبة تنفرد هبا البنوك واليت 
  مبدونة احلسابات، إعداد ونشر القوائم املالية، تقييم األدوات املالية وحىت الرقابة الداخلية، ولكن مل يأيت النظام تتعل

من  IFRS7ومل يتورق ملا تضمنه املعيار  IAS30احملاسيب املايل بنفس الورح الذي تناوله املعيار احملاسيب الدويل 
 حملاسيب املايل حتدي  متولبات العمل احملاسيب يف جمال اخلدمات البنكية.حتديثات، األم الذي، يتوجب على النظام ا

  المعيارIFRS8:أصدر جملس معايري احملاسبة الدولية املعيار 2006يف نوفمربIFRS8  "القواعات التشغيلية"
ا املالية بتقييم ، يلزم هذا املعيار للمؤسسة بتقدمي املعلومات الالزمة اليت تسمح ملستخدمي قوائمهIAS14ليقل احل 

طبيعة أنشوتهم االقتاادية، وأثارها املالية والبيئات االقتاادية اليت تعمل فيها، يف حني أشار النظام احملاسيب املايل من 
حول مكمالت اإلعالم الضرورية لفهم أفضل للقوائم املالية، إىل األمهية  2008جويلية  26خالل القرار املؤرخ يف 
ع نشاط وحسب كل قواع جغرايف، إال ضرورة حتليل العناصر ذات األمهية القواعية حسب كل القواعية حسب كل قوا 

حتدث عنه املعيار احملاسيب  قواع نشاط وحسب كل قواع جغرايف، إال أنه مل حيدد شروط وكيفيات القيام بذلك عكس ما
ال يبقى النظام احملاسيب املايل والذي اخذ مبستجدات جديدة يف اجمل IFRS8الذي حل احله املعيار  IAS14الدويل 

 غافل عنها وبعيد عن توبيقها، كل ذلك ساهم يف نشوء الفجوة وتوسعها.
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  المعيارIFRS9 : استجابة ملوالب األطراف املهتمة بضرورة حتسني األدوات املالية بشكل سريع، قام اجمللس
IASB  بإصدار املعيارIFRS9  تبدال ، ومت تقسيم مشروعه الس2009يف نوفمربIAS39  ،إىل ثالث مراحل رئيسية

، IAS39يقابلها من متولبات يف  حلت احل ما IFRS9ومع استكمال كل مرحلة قام اجمللس بإصدار فاول ضمن 
توجت تلك األعمال 2014، ويف جويلية 2013، كذلك مت تعديله يف نوفمرب 2010حي  أعيد إصداره يف أكتوبر 

، حي  يكون قد استكمل إجراءات إصداره يف صيغته النهائية، وكان IFRS9بإصدار اجمللس للنسخة الكاملة من 
، ومت تأجيله 01/01/2015إال أنه تأجيله للمرة األوىل ليسري اعتبار من  01/01/2013يفرتض ابتداء سريانه يف 

ملعيار اجلديد ، مع جواز التوبي  املبكر للمعيار، ولقد مت تعديل ا01/02/2018للمرة الثانية ليسري اعتبارا من 
IFRS9  إلعداد التقارير املالية لألصول وااللتزامات املالية لغاية اآلن، يهدف إىل وضع مبادئ قبل بدء سريانه أربع مرات

واليت من شأهنا أن تعرض معلومات مالئمة ومفيدة ملستخدمي القوائم املالية لتقييم مبالغ وتوقيت وشكوك التدفقات 
ويتضمن إرشادات  IAS39سة، ويتم توبي  هذا املعيار على مجيع البنود اليت تدخل يف نواق النقدية املستقبلية للمؤس
"األدوات املالية" النواحي الثالث اخلاصة باحملاسبة عن األدوات املالية وهي التانيف  IAS39 للتوبي ، جيمع املعيار

لنظام احملاسيب املايل ميا خي  معاجلة األصول املالية ا اعتمدوالقياس، االخنفاض يف القيمة، احاسبة تغوية املخاطر، يف حني 
أدخلت  IFRS9ولكن مع إصدار املعيار  IAS39,IAS32واخلاوم املالية على معايري احملاسبة الدولية وبالتقديد 

سيب تعديالت على معاجلة هذه العناصر فيما خي  التقييم وإصدار متولبات توبي  جديدة وهو مامل يأخذ به النظام احملا
املايل ومزال يعتمد على األحكام السابقة، األمر الذي ساهم نسبيا يف توسع فجوة االختالف، لذا يستلزم التذكري دائما 

واألخذ بال واألخذ باإلرشادات املستجدة يف املعيار اجلديد  IAS39,IAS32بضرورة حتدي  الفقرات املعنية باملعايري 
IFRS9. 

  المعيارIFRS10:  املعيار إن اهلدف منIFRS10  هو نشر معيار واحد حول التجميع، جاء هذا املعيار لغرض
إزالة عدم االتساق وبعض التعقيدات حلاالت خاصة، حي  يتضمن تعاريفا أكثر وضوحا ملفهوم السيورة وحقوق 

ويت والعالقة التاويت أي احلاالت اليت يسيور فيها مستثمر على املؤسسة أخرى ولكن ليست له األغلبية يف حقوق التا
بني املالك والوكيل، يقدم أيضا منوذجا موحدا لتوحيد مجيع أنواع املؤسسات، حي  يوفر تعريفا للتقكم من خالل توضيح 
ثالث مفاهيم أساسية )التجميع، السيورة، الرقابة(، وتعد السيورة من خالل اقتناء أسهم شكل من أشكال االندماج، 

د للسيورة، خيالف املفهوم الوارد يف ليتبىن مفهوم جدي IFRS10خر، وجاء املعيار ومفهوم السيورة خيتلف من نظام أل
املعيار  ، والنظام احملاسيب املايل تبىن بدوره املفهوم الوارد يفIFRS3حاليا يف املعيار  والوارد IAS27املعيار الساب 

IAS27 نظام ألخر، مما يؤدي إىل اختالف ، وجتدر اإلشارة إىل أن تقدير السيورة وقياسها هو األخر خيتلف من
األعمال بوريقة الشراء اليت يشملها االندماج، وعلى خالف معايري احملاسبة الدولية اليت تتولب احملاسبة عن اندماج 
األعمال بوريقة الشراء اليت تعتمد على القيمة العادلة فإن النظام احملاسيب املايل يعتمد القياس على أساس القيمة الدفرتية 
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وهذا سوف يعي  جتميع احلسابات املعدة بأسس خمتلفة بغرض التوحيد وخيفض من قابلية مقارنة القوائم املوحدة على الاعيد 
 الدويل.

فهو ملزم مبتابعة املستجدات الواردة عن  IAS27كان النظام احملاسيب املايل غائبا عنه متاما باعتباره أشار إىل املعيار  وهو ما
وتعدل الفقرات السابقة اخلاصة باملعيار  IFRS10وفقرات مكملة تعاجل احلاالت الواردة يف املعيار اجلديد  طري  إصدار قواعد

IAS27 .مبا يواف  التعديالت احلاصلة 

  المعيارIFRS11: يزيل املعيار IFRS11  أسلوب حا  امللكية يف املشروعات املشرتكة ويعوضه بأسلوب
هج مستند على املبادئ لتقديد املعاجلة احملاسبية لالتفاقيات املشرتكة، من أجل ذلك، الرتتيبات املشرتكة، ويقوم على من

هذا املعيار يلغي التجميع النسيب يف الرتتيبات املشرتكة ويتولب أنتانف االتفاقيات املشرتكة على أهنا مشاريع مشرتكة، 
التغيري حيد من االختالفات بني جمموعة املعايري لنفس ليتم احتساهبا باستخدام طريقة األموال اخلاصة، ومن املتوقع أن هذا 

ومل يستويف  IAS31اجملال، وباإلشارة ملا ورد يف النظام احملاسيب املايل جند أنه أصدر فقرات تواف  بعض متولبات املعيار 
اآلن غال وجود ألي قواعد ميع شروط توبيقه، ويتتبع إصدارت هيئة التشريع احملاسيب يف اجلزائر منذ بداية توبيقه وإىل غاية 

أو تساير متولبات توبي  املعيار اجلديد الذي  IAS31أو فقرات تواف  النق  املوروح يف متولبات توبي  املعيار القدمي 
من خالل اجلدول  IFRS11إىل IAS31. وفيما يلي توضح ألهم التعديالت احلاصلة من IFRS11حل احله 

 التايل:
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 IFRS11إلى  IAS31أهم التعديالت الحاصلة من (: 09الجدول رقم )

 IFRS11المعيار  IAS31المعيار 

طريقتني ملعاجلة الشركات اخلاضعة  استخدامالسماح 
 للسيورة املشرتكة: التكامل النسيب وطريقة املعادلة. 

املعاجلة احملاسبية للعمليات املشرتكة، واألصول اخلاضعة 
من األطراف يتولب  IAS31للسيورة املشرتكة يف 

 -املشاركة التسجيل يف: األصول اخلاضعة لسيورهتم
 واملااريف املتكبدة حااهم من اإليرادات. االلتزامات

يعتمد تانيف املعيار احملاسيب الدويل إلعداد التقرير 
أساسا على حقوق والتزامات أطراف  IFRS11املايل 

 االتفاقيات املشرتكة.
استخدام أسلوب وكذلك إن املعيار اجلديد قد ألغي 

التكامل النسيب للمشاريع املشرتكة لتقل احلها طريقة 
املعادلة، فالشركات موالبة بتسجيل حاتهم يف القوائم 

، األصول، IAS31املالية اجملمعة كما هو موب  يف 
اخلاوم، اإليرادات، واملااريف يف هذه االتفاقيات 

 ة.املشرتكة واليت يتوب  عليها تانيف املشاريع املشرتك

"دراسة  IAS/IFRSالدولية ومعايير المحاسبة  SCF، القوائم المالية المدمجة وفق النظام المحاسبي المالي مداين الويب المصدر:
مذكرة ماجيستري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، "، 2013خالل سنة  (ENSP)حالة مجمع المؤسسة الوطنية للخدمات في اآلبار 

 .34ص

راغ كبري يف القواعد واإلسرتشادات اليت تتعل  باحملاسبة عن اندماج األعمال يف النظام احملاسيب املايل  يالحظ وجود ف
كتقديد تكلفة الشراء، ختاي  تكلفة الشراء، اإلعرتاف باألصول وااللتزامات احملتملة.........إىل جانب املعاجلات املرفقة 

ذلك عدم ممارسة أسلوب الشراء يف إدماج األعمال كونه أسلوب يعتمد بعمليات االدماج كالضرائب املؤجلة، إضافة غلى 
على القيمة العادلة، وهذه األخرية يثري العديد من املشاكل العملية والعملية يف اجملتمع املايل، فهي تتولب توفري بيئة مالئمة، 

 د مناذج التقدير ودقتها يف ظل عدم وجود سوق نشط.ديحبي  ياعب حت

  المعيارIFRS12:  يهدف املعيار إىل اجلمع يف معيار واحد فقط اإلفااح عن كل املعلومات اليت جيب تقدميها
اسيب املايل منذ بداية توبيقه حول املسامهة يف الفروع، يف الرتتيبات املشرتكة، ويف املؤسسات الزميلة، ويف املقابل النظام احمل

ورد يف صلب املعيار اجلديد أو تكون على األقل مكملة للفقرات  ىل غاية اآلن مل يادر أي فقرات أو قواعد تشري ملاوإ
 املتعلقة باإلفااح يف نفس اجملال، األمر الذي ساعد على توسع فجوة االختالف.

 ارالمعيIFRS13 "قرر جملس  :"القيمة العادلةIASB  أن يفرد معيار خاصا لكيفية قياس القيمة العادلة، وجاء
ترب جتميعا ملا ورد يف املعايري املختلفة عن القيمة العادلة، إضافة إىل تغريات هامة تضمنها والذي يعIFRS13 وضع املعيار
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هبدف وضع إطار موحدة لقياس القيمة العادلة يف معيار واحد، حي  يعرف القيمة العادلة ويستبدل  IFRS13املعيار 
لقيمة العادلة ويستبدل املتولب الوارد يف الكثري من املعايري املتولب الواردة يف الكثري من املعايري الفردية، وحيدد إطار قياس ا

عن قياس القيمة العادلة، يف حني النظام احملاسيب املايل أورد مفهوم  الفردية، وحيدد إطار قياس القيمة العادلة ويقضي اإلفااح
ا كما هو حال يف املعيار القيمة العادلة موزع على الفقرات دون ضبط أحكامها أو شروط توبيقها أو معيار خاص هب

IFRS13فجوة االختالف. اتساعيؤكد غياب إصدار معيار وطين مقابل، األمر الذي ساهم يف  ، وهو ما 

  المعيارIFRS14 "املعيار : "حسابات التأجيل التنظيمية IFRS14  اختياري مؤقت اهلدف منه هو حتسني
تزاول أنشوة تنظيم معدلة فالعديد من الدول هلا قواعات صناعية اليت  إمكانيات املقارنة بني القوائم املالية للمؤسسات اليت

ختضع للتقييم، حبي  أن احلكومات تنظم العرض واألسعار ألنواع معنية من النشاطات للمؤسسات اخلاصة، وميكن أن 
عرتاف باإليراد وقيمته من قبل تشمل املراف  مثل الغاز والكهرباء واملياه، قد يكون للتنظيم املعدل تأثري كبري على توقيت اال

املؤسسة، ومبا أن معايري التقارير املالية الدولية ال تتضمن أحكاما خاصة بشأن هذه االنشوة جاء هذا املعيار كتدبري مؤقت 
 يشجع املؤسسات اليت توب  معايري التقارير املالية الدولية، ولكن اليت ال تعرتف حبسابات التأجيل التنظيمية، ومن ناحية
متابعة النظام احملاسيب املايل هلذه املعايري جند أن هذه األخري دوما ما تعرف ديناميكية وتشهد توورا مستمرا يف حني النظام 

 ويتخبط يف صعوبات توبيقها. 2004احملاسيب املايل ال يزال يعاين من نسخة 

  المعيارIFRS 15 " يار ي املعغوي : "دات من العقود المبرمة مع العمالءاااليرIFRS 15 عن  دات الناجتةاير اإل
ة عن دات الناجتاير لفة من مخس خووات للمقاسبة عن اإلوحيدد املعيار اجلديد طريقة مؤ  ،بيع البضاعة وتقدمي اخلدمات

دات باملبلغ الذي يعكس العوض الذي من املتوقع أن اير يتم اثبات اإل ،ومبوجب هذا املعيار ،العقود املربمة مع العمالء
لذي ين  على اثبات ويعتمد املعيار اجلديد على املبدأ ا، ىل العمالءإلقاء حتويل البضاعة أو اخلدمات  املؤسسة تستققه

 .البضاعة أو اخلدمات اىل العميليرادات عند انتقال السيورة على اإل

بالرغم من بعض االختالالت نسبيا و   IAS18و  IAS 11سب  أخذ باملعيارين ملا  ىلإم احملاسيب املايل وبالنظر يف حني النظا
ورد يف  صدار جديد يواف  ماإي أ خري مل يرد ال أن هذا األغالفجوة منذ بداية توبي  النظام  واالختالفات اليت أدت اىل بروز

ي  فقرات مكملة للمعيارين السابقني والذين تعرضا النتقادات كوهنما متناقضني وياعب توبيقهما يف أو أIFRS 15املعيار 
 ات املعقدة وحتديثه ليساير املستجد يف متولبات التوبي  يف اجملال والواردة يف املعيار اجلديد. الافق

  المعيارIFRS16"حدث املعايري الاادرة ضمن قائمة معايري التقارير املالية الدولية اهلدف أ: يعد من "عقود االيجار
جيار اإل دواخلاوم الناشئة عن عقو ل صو من أن مجيع األضتاليت من شأهنا أن  ،منه وضع منهج واحد حملاسبة عقود االجيار

 ،األصول البيولوجية واملوارد غري املتجددة ، صول غري امللموسةجيار لألباستثناء عقود اإل ، يتم االعرتاف هبا يف امليزانية
وعقود   (مة املركز املايلداخل قائ)يتعني على املستأجرين التميز بني عقد االجيار التمويلي   IAS17حي  مبوجب املعيار 
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جيار التزام عقد اإلإثبات ن من املستأجرين اآل IFRS 16بينما يتولب املعيار  1(خارج قائمة املركز املايل)االجيار التشغيلي 
 وقد أدرج جملس املعايري احملاسبية الدولية، الذي يعكس دفعات االجيار املستقبلية وح  استخدام األصل لكافة عقود االجيار

يعترب عقد  ،ىل ذلك مبوجب معيار عقود االجيار اجلديدةإضافة باإل ، عفاء اختياريا بشأن بعض عقود االجيار قارية األجلإ
ويف  ، يل السيورة على استخدام أصل احدد لفرتة احددة مبقابلو مت مبوجب العقد حت ذا ما، إجيارإأو ينووي على  ، ارإجيجيار اإل

نسبيا والذي اتضح جليا فيما سب   IAS17يب املايل أخذ باملتولبات والتوجيهات الواردة يف املعيار املقابل كون النظام احملاس
 ومع مرور الوقت ومع ما ،يربر بروز فجوة االختالف س به من االختالفات بينه وبني املرجعية الدولية وهو ماأوجود عدد الب

ميكية مستمرة جند هيئة التشريع احملاسيب اجلزائري غائبة عن أي تعديالت متس تشهده معايري التقارير املالية الدولية من تغري ودينا
صدار اجلديد حيمله اإل صدار جديد يواف  ماإي أاملعتمدة يف صلب فقرات النظام احملاسيب املايل أو  IAS17املعيار 

IFRS16 2ر الذي يؤكد توسع فجوة االختالف.من مستجدات األم 

  المعيارIFRS 17"صدارات جملس إ: يعترب أحدث "تأمينعقود الIASB  وجاء كنتيجة للرغبة القوية يف تووير
كمال املرحلة الثانية من مشروع عقود التأمني وذلك بعد التثبت من كافة املسائل إحي  مت  ،معيار عاملي حول التأمينات

حيمله  واجلزائر رغم النق  الواضح بني ما، يمته على حنو سلءاجراإكمال إاملتعلقة باملفاهيم واملسائل العملية ذات العالقة و 
ملها النتائج عن التوجيهات واملتولبات اجلديدة اليت حي البعد  ليضاف IFRS4يقدمه املعيار  من فقرات يف اجملال وما

السابقة اليت  صدار مقابل أو أي تعديل مكمل للفقراتإاملعيار يف اصداره اجلديد واليت مل يورد هلا النظام احملاسيب املايل أي 
 ختدم املوضوع يف صلب النظام . 

عليها ووضعها رهن الدراسة والتقليل  االطالعكن القول أنه اجلزائر غائبة عن كل هذه التقديثات األمر الذي يستلزم ومي
نفس األحداث لتقسني اختاذ القرار بشأن األخذ هبا ومبا حتويه من مستجدات، هذا فضال عن مراجعة اإلصدارات السابقة هلا يف 

االقتاادية والواردة يف صلب النظام احملاسيب املايل وحتديثها.

                                                           
 SCFالمعالجة المحاسبية لعقود اإليجار التمويلي وأثرها على عرض القوائم المالية دراسة مقارنة بين النظام المحاسبي المالي خليل غريب،  1

مذكرة مقدمة الستكمال متولبات شهادة ماسرت أكادميي، جامعة  ،-ركة شيخاني ألشغال البناءش–دراسة حالة  IASوالمعيار المحاسبي الدولي
 .44، ص2019-2018الشهيد محه خلضر بالوادي، 

جملة القوائم المالية للمؤسسات،  معيار اإلبالغ المالي الدولي "عقود اإليجار" على آثار تطبيق متطلباتشرشافة إلياس و كيموش بالل،  2
 .159-134، ص 2020، السنة 02، العدد:07اجمللد:  وأحباث اقتاادية يف الواقات املتجددة، دراسات
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 خاتمة:

احملاسبة بالعوامل البيئية السائدة، فإذا وصفت احملاسبة يف جمتمع ما بأهنا متوورة ذلك يعين أهنا تلقى باحتياجات ذاك  تتأثر
تولباته، ويف حالة ما إذا تبنت دولة ما توبي  معايري دولة أو هيئة خارجية كليا أو جزئيا  اجملتمع وتتوور أكادمييا وفنيا مع تغري م

كما هو احلال يف اجلزائر، ففي هذه احلالة األخرية سيقدث عنها من جهة، حدوث مشاكل تتعل  بتدين مستوى أداء املؤسسات 
ستخدام أو احاكاة التوبيقات اليت خت  معايري التقارير املالية االقتاادية والتشريعية والتعليمية مما سيرتتب عنه علميا صعوبة ا

قد  باهضهالدولية، ومن جهة أخرى سيقدث عنها مع مرور الزمن تالشي مفهوم التواف  ومن مثة يابح حينئذ إنفاق تكاليف 
 ياعب على السلوات العمومية حتملها.

دراسة نظرية وإجراء مقارنة حتليلية بني االعتماد على يات قمنا بالفرض إلشكالية البق  واختبار من خالل الدراسة ومعاجلتنا
الدولية عند بداية توبيقه إلظهار أنه كانت تظهر فجوة اختالف وتباين بسبب أنه  النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبةقواعد 

قد حدثت تغيريات يف شكل ومضمون بعض خالل فرتة إعداد النظام احملاسيب املايل اليت استغرقت زمنا طويال نسبيا، كانت 
املعايري، مث حلقتها تغيريات متتالية مل يوكبها املشرع اجلزائري األمر الذي أدى التساع فجوة االختالف بعد توبيقه، حي  مت اعتماد 

ك من جهة )نشوء فجوة تاريخ إصدار النظام احملاسيب املايل كأساس لتقييم هذا األخري مع معايري احملاسبة الدولية الاادرة آنذا
" ملقارنته باألبعاد احلديثة ملعايري التقارير املالية 2021-2010االختالف(، ومن جهة أخرى فرتة توبي  النظام احملاسيب املايل "

 الدولية )اتساع فجوة االختالف(.

 الفرضيات: صحة اختبار 
اختبار الفرضيات  اه يف هذا البق  مت التوصل أثناءانوالقا من الدراسة النظرية واجلانب التقليلي املقارن الذي اعتمدن

 إىل النتائج التالية:
لبيئة احملاسبية اجلزائرية، مت نفي هذه الفرضية كون أهم ل أن النظام احملاسيب املايل يستجيبفهي تن  على  :األولىالفرضية  -

، وقد أثبتنا سلبا على التوور احملاسيب بشكل عامعناصر البيئة احملاسبية يف اجلزائر واليت تعترب بشكلها احلايل عوامل أثرت 
 .ثالك يف الفال النظري

نه حتما جاء ليتواف  مع معايري التقارير املالية الدولية فا  SCFأن النظام احملاسيب املايل  تن  على :الفرضية الثانية -
لفرضية، ال يتواف  النظام احملاسيب املايل مع جيب  للمعايري احملاسبية الدولية، تبني لنا من خالل دراستنا إىل نفي هذه اسيست

معايري التقارير املالية الدولية حي  مل يشهد أي عملية متابعة أو حتدي  للقواعد والفقرات الواردة يف صلب  مستجدات
لغاؤها أو تغيريها مبعايري النظام احملاسيب املايل ومسايرة لألبعاد احلديثة ملعايري التقارير املالية الدولية، إذ أن هناك معايري مت إ

أخرى، ولكنها ال تزال متضمنة يف النظام احملاسيب املايل، ناهيك عن الكم اهلائل من التعديالت واإلصدارات املستقدثة 
 سنوات من توبي  النظام احملاسيب املايل، كل ذلك أدى التساع فجوة االختالف.10خالل
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  النظام احملاسيب املايل يف الوقت احلاضر يف تضي  فجوة االختالف بينه وبني تن  على أن ال يساهم توبي :ثالثةالفرضية ال
أنه من   يف اجلزائر يف بداية هذا القرنمعايري التقارير املالية الدولية حي  مت إثبات صقة هذه الفرضية، أن عملية اإلصالح احملاسيب

فري املعلومات احملاسبية واملالية يف قالب يتواف  مع احتياجات عامل الضروري إعداد وتنظيم األطر احملاسبية اليت من شأهنا ضمان تو 
املال واألعمال احليا ودوليا، لكن املالحظ أنه مع مرور الزمن تتوسع فجوة االختالف بني النظامني الوطين والدويل بسبب غياب 

سنة تبين منوذج احاسيب وطين يراعي  20بعد  سنوات وال حىت 5آليات املسايرة والتقدي ، وبالتايل ال ميكننا أن نومح ال بعد 
 البيئة احملاسبية احمللية ويتميز بالتقدي  ويواكب احملاسبة على املستوى الدويل.

 نتائج المتوصل إليها:ال 

 انوالقا مما سب ، ميكن استخالص النتائج التالية:

 اهلدف من التعديالتIAS/IFRS  يري، وذلك بناءا على أراء القائمنيايف إكمال الدور الذي جاءت ألجله املع نيكم 
املعايري والظروف احمليوية هبا، وبالتايل العمل على تقدمي  حول الاعوبات واملشكالت اليت تتولد وتظهر عند توبي  هذه

 احللول املقرتحة واليت تأيت يف شكل تعديالت؛
 ستجدات معايري التقارير املالية الدولية نتج عنه نشوء فجوة إن تقييم النظام احملاسيب املايل مقارنة باملعايري الدولية للمقاسبة وم

اختالف عند بداية توبي  النظام احملاسيب املايل وتوسعت فجوة االختالف بعد توبي  النظام احملاسيب املايل مقارنة باألبعاد 
مل يراع ال املعايري  2004الية الدولية احلديثة ملعايري التقارير املالية الدولية، حي  بين هذا النظام على معايري التقارير امل

 احملاسبية الدولية املعدلة وال معايري املالية الدولية اجلديدة وال تعديالت الالحقة على كليهما؛
  إن توبي  القواعد واملعايري اليت وضعها النظام احملاسيب املايل وألزم الوحدات االقتاادية اتباعها أصبقت غري صاحلة مع

يري التقارير املالية الدولية، وسوف يتجاوزها الزمن نتيجة التغريات املتعددة األبعاد اليت عرفتها البيئة احملاسبية مستجدات معا
 ولية؛الد
  إن توبي  قواعد النظام احملاسيب املايل مبنية على أهداف معينة، وال ميكن منوقيا أن تستمر بنفس القواعد يف حني تغريت

 طبيعة تلك األهداف؛الظروف البيئية الدولية و 
  النظام احملاسيب املايل يف الوقت الراهن ال يستجيب للقواعد وإجراءات احملاسبية ذات املستوى الدويل، وال توجد إمكانية

لتققي  التواف  بني النظام احملاسيب املايل وتوورات احملاسبية الدولية يف ظل خاائ  البيئية االقتاادية احلالية يف اجلزائر 
 ار إشكالية التقدي  واملتابعة.واستمر 

 :التوصيات 
 على ضوء النتائج املتوصل إليها ميكن تقدمي التوصيات التالية:

 يري التقارير املالية الدولية من   توورات وحتوالت تعرفه معا حقة الستدراك مامبتابعة التغريات والتعديالت الال وجوب االلتزام
د ومراجعتها املستمرة على حنو يضمن أخذ توورات الواقع ومتولباته جوهرية، وذلك عن طري  حتدي  تلك القواع
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املستجدة بعني االعتبار، وبشكل جيعل املمارسة احملاسبية يف اجلزائر قريبة من التوبيقات احملاسبية الدولية وتقليل فجوة 
 االختالف، وهو عمل ال يقل أمهية عن عملية وضع القواعد واملعايري يف حد ذاهتا؛

 فادة من جتارب الدول خاصة العربية منها، اليت قامت بإجراءات جادة لتققي  التواف  مع معايري احملاسبة الدولية، مع االست
 ضرورة عدم االستعجال يف اعتماد

  وتوبي  املعايري احاسبة دولية يف البيئة احمللية دون إجراء الدراسات الالزمة للتأكد من إمكانية توبيقها؛ 
 ال لتدخل املهنيني يف احملاسبة يف عملية تووير النظام احملاسيب املايل، والعمل على االنضمام للمنظمات منح فرص أكثر وجم

 واهليئات الدولية اليت جتمع املمارسني ملهنة احملاسبة؛
 ى تشخي  توسيع دائرة االهتمام مبوضوع التعديالت واملستجدات احلاصلة يف معايري التقارير املالية الدولية، والرتكيز عل

املعوقات والاعوبات اليت يعاين منها النظام احملاسيب املايل واليت حتول دون حتقي  منه، والعمل على جتاوزها وتداركها 
 بالشكل الذي يوفر مزايا ومنافع ملهنة احملاسبة يف اجلزائر وجيعلها مواكبة؛

 ادة النظر يف احتواه وتوسيعه ليقق  الغرض واهلدف من يعترب اإلطار التاوري النظام احملاسيب املايل جد خمتار والبد من إع
 وجوده؛

  إنشاء جلنة متابعة تتكفل بالاعوبات واالنشاءات النامجة عن توبي  النظام احملاسيب املايل، ومتابعة اإلجراءات وتعديلها
، أحد مبادئها املرونة حي  وحتيينها حسب املستجدات، مهمتها مسايرة األبعاد احلديثة على مستوى النظام احملاسيب املايل

 تعمل على إصدار فقرات مكملة تسهل من عملية تعديل املعيار احمللي أو النظام وفقا ملتولبات البيئية احمللية؛
   وضع دورات تكوينية وملتقيات حتسيسية للمهنيني والقائمني على إعداد القوائم املالية لتووير مؤهالهتم فيما خي  توبي

 ل تغيري يورأ نظرا للمرونة اليت يتميز هبا.وتزويدهم بك IAS/IFRSاملالية الدولية معايري التقارير 

 :آفاق الدراسة  

ويف ختام الدراسة، نقرتح جمموعة من املواضيع اليت تعترب كبقوث مستقبلية ذات عالقة مباشرة مع موضوع حبثنا للمزيد من 
 اإلثراء والتجديد ونذكر على سبيل املثال: 

 احملاسيب املايل  واقع النظامSCF  سنوات من توبي ؛10بعد 

  ؛-دراسة مقارنة–النظام احملاسيب املايل واملعايري احملاسبية الدولية 

  املمارسة احملاسبية بني متولبات النظام احملاسيب املايلSCF   واملتغريات احملاسبية الدوليةIAS/IFRS؛ 

  ضرورة حتيني النظام احملاسيب املايلSCFمستجدات املعايري احملاسبية الدولية  للتواف  معIAS-IFRS؛ 
 متولبات تووير املمارسات احملاسبية يف اجلزائر يف ظل تبين املرجعية احملاسبية الدولية؛ 
 مقارنة اإلطار التاوري للمقاسبة املالية الذي جاء به النظام احملاسيب املايل اجلزائريSCF  باإلطار التاوري الذي قدمه

.PCG املايل الفرنسياملخوط احملاسيب
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 أوال: الكتب.

، األردن، 3دار وائل، ط ية والعملية"،معايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدولية "الجوانب النظر ناار، احمد أبو  -
2016. 

 .2008للنشر والتوزيع، األردن،  دار الراية المفاهيم المحاسبية الحديثة،سيد عوا اهلل السيد،  -
 .2008، دار الثقافة، األردن، المحاسبة الدولية ومعاييرهاالقاضي، مأمون محدان، حسني  -
 .2009، دار اليازوري، األردن، أساسيات المعرفة المحاسبيةطالل احمد اجلقاوي وآخرون،  -

 ثانيا: المذكرات والرسائل الجامعية.

–طنية في ظل المعايير المحاسبية الدولية و  النظام المحاسبي المالي كإطار لتصور معايير محاسبيةعزوز خملويف،  -
 .2015/2016جامعة عمار ثلجي باألغواط، أطروحة دكتوراه الوور الثال ،  ،-حالة األصول المادية

، مذكرة محاسبة منافع الموظفين وفق النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبية الدوليةسارة زيار ومنال عياشي،  -
 .2019/2020د الادي  بن حيي، جيجل، ماسرت أكادميي، جامعة احم

المعالجة المحاسبية لعقود اإليجار التمويلي وأثرها على عرض القوائم المالية دراسة مقارنة بين خليل غريب،  -
 ،-شركة شيخاني ألشغال البناء–دراسة حالة  IASوالمعيار المحاسبي الدولي SCFالنظام المحاسبي المالي 

 .2019-2018ات شهادة ماسرت أكادميي، جامعة الشهيد محه خلضر بالوادي، مذكرة مقدمة الستكمال متولب -

معوقات معايير المحاسبة الدولية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية دراسة حالة براشد ملوكة وجعفور صفية،  -
عني -ج بوشعيبمذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت يف علوم التسيري، املركز اجلامعي بلقا  مؤسسة الجزائرية للمياه،

 .2016-2015، اجلزائر، -متونشنت

  القوائم المالية، مدى توافق النظام المحاسبي المالي مع المرجع المحاسبي الدولي في إعدادعيادي عبد القادر،  -
 قسم علوم  التسيري، جامعة حسيبة بن بو علي، شلف.   كلية العلوم االقتاادية والتجارية وعلوم التسيري،

، مذكرة تدخل ضمن الدولية ومتطلبات التطبيق لنظام المحاسبي المالي بين اإلستجابة للمعاييرارفي  يوسفي،  -
 .102، ص2011-2010متولبات نيل املاجستري احاسبة وتدقي ، جامعة تبسة، اجلزائر، 

لمحاسبة والنظام "دراسة مقارنة بين المعايير الدولية لهين احمد فؤاد، طرق التقييم احملاسيب لعناصر القوائم املالية  -
 .2013/2012مذكرة ماجستري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، المحاسبي المالي الجزائري"، 

 الجزائر، النظام المحاسبي المالي في تحسين األداء المحاسبي لشركات التأمين في دور زواتنية عبد القادر، -
 .2017ئر، أطروحة دكتورة، جامعة حسيبة بن بو علني الشلف، اجلزا
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ومعايير المحاسبة الدولية  SCF، القوائم المالية المدمجة وفق النظام المحاسبي المالي مداين الويب -
IAS/IFRS  دراسة حالة مجمع المؤسسة الوطنية للخدمات في اآلبار"(ENSP)  2013خالل سنة ،"

 مذكرة ماجيستري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر.
رسالة دكتورة، جامعة ااحمد  الجزائرية متطلبات التوافق والتطبيق، ئةيير المحاسبة الدولية والبيالمعامزة العرايب،  -

 .2012/2013قرة بومرداس، اجلزائر، بو 
مدى توافق النظام المحاسبي والجبائي لشركات التأمين مع المعايير المحاسبية بوشامة جعفر وكماش حسني،  -

 .2020-2019، -جيجل-جامعة احمد الادي  ين حيي مذكرة خترج ماسرت أكادميي، الدولية،
، 03أطروحة دكتورة، جامعة اجلزائر الجزائر، أثر العوامل البيئية على التطور المحاسبي فيطاطا إميان،  -

 .89-88، ص2016/2017
دكتورة،  أطروحة أثر الثقافة الفاعلين في المحاسبة على تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر،محيد،  فاطيمة -

 .2017-3،2016جامعة اجلزائر 
 ثالثا: المجالت.

المحاسبة في النشاط الزراعي: دراسة تحليلية مقارنة بين المعيار المحاسبي أشواق بن قدور وبوبكر مشاخي،  -
اجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات االقتاادية، اجمللد: والنظام المحاسبي المالي الجزائري،  41الدولي رقم 

11/2020. 

بين مزايا وصعوبات التطبيق  IAS/IFRSالمعايير المحاسبية الدولية بكيقل عبد القادر وكتوش عاشور،  -
 .2016، اجلزائر، جانفي 15، العدداألكادميية للدراسات االجتماعية واالنسانية "دراسة حالة الجزائر"،

ستجدات معايير التقارير المالية في ظل م  SCFالنظام المحاسبي المالي عقاري ماوفى و تنخويف أمال،   -
، جوان 12اد الاناعي، العدد احلاج خلضر، جملة االقتا 1جامعة باتنة  IFRS (2016-2010،)الدولية 
2017. 

متطلبات تطوير الممارسات المحاسبية في الجزائر في ظل تبني المرجعية سخون بونعجة أو نبيل بوفليح،  -
 AL-RIYDA for Business Economicsعلي، الشلف، جامعة حسيبة بن بو المحاسبية الدولية، 

(ISSN :2437-0916) Vol 05 N01 Januart2019. 
اجمللة الممارسات المحاسبية الجزائرية في ظل النظام المحاسبي المالي "االحتياجات والتحديات"، فريدة عوينات،  -

 .2016، اجلزائر، 02ملالية، العدد اجلزائرية للدراسات احملاسبية وا
 لمجلس معايير 2018طار المفاهيمي مفاهيم التقرير المالي في ضوء اإلموش بالل وشرشافة إلياس، كي -

ن جامعة سويف، اجلزائر، جملة أرصاد للدراسات االقتاادية واإلدارية، جملد 155اوت  20جامعة  المحاسبة الدولية،
 .2019، جوان 1د د، ع2
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مع المعايير المحاسبية   (SCF)فق النظام المحاسبي المالي مدى تواسعيداين احمد السعيد ورزيقات بوبكر،  -
شعاع للدراسات االقتاادية، جامعة األغواط، جامعة  جملة )دراسة تحليلية تقييمية(، (IAS/IFRS)الدولية

 .2018املسيلة، اجلزائر، العدد الثال ، مارس
في  IASBس معايير المحاسبة الدولية اإلطار المفاهيمي المحاسبي الجديد لمجلخالد قاشي ، محزة العرايب و   -

، جملة الدراسات االقتاادية 2، جامعة البليدةFASBمعايري احملاسبة املالية األمريكي  ظل التقارب مع مجلس
 .ة، اجمللد الثال ، العدد الثامنواملالي

 الدولية، ر المحاسبةمقاربة النظام المحاسبي المالي الجزائري مع معاييبالقاسم بن خليفة وبرحومة عبد احلميد،  -
 . ية، العدد السابع، اجمللد الثاينجامعة الوادي، جامعة املسيلة، جملة الدراسات االقتاادية واملال

التامين الجزائرية على معايير  لشركات يمدى امتثال النظام المالي المحاسببوعيشاوي يوس  و مزيود ابراهيم،  -
خمرب االقتااد الكلي واملالية الدولية،  ،-شركات التامين الجزائريةاستطالعية لل دراسة–الدولي  االبالغ المالي

 .2018، أفريل 09جامعة املدية، اجمللة اجلزائرية لالقتااد واملالية، اجلزائر، العدد
مدى توافق محاسبة األصول غير الملموسة بين النظام المحاسبي المالي شريط صالح الدين وحفاصة أمينة،  -

  ،-سطيف–ة الدولية "دراسة حالة مؤسسة الهضاب العليا الرياض والمعايير المحاسبي
 .2018، 01، العدد: 03جملة البقوث يف العلوم املالية واحملاسبة، جامعة احمد بوضياف املسيلة، اجمللد:  -
في  16دراسة مقارنة للنظام المحاسبي المالي والمعيار المحاسبي الدولي رقم سيد على حسني ومجيلة اجلوزي،  -

جملدة معهد  ،-مع دراسة حالة اإلهتالك بالمكونات في شركة الطاسيلي للطيران–الجة اإلهتالك بالمكونات مع
 .23العلوم االقتاادية، اجمللد 

القوائم  معيار اإلبالغ المالي الدولي "عقود اإليجار" على آثار تطبيق متطلباتشرشافة إلياس و كيموش بالل،  -
 .2020السنة ، 02، العدد:07اجمللد: اث اقتاادية يف الواقات املتجددة وأحب جملة دراساتالمالية للمؤسسات، 

إشكالية االختالف والتوافق في المعالجة ضرائب الدخل المؤجلة بين النظام المحاسبي المالي مرمي ظريف،  -
ائري خارج احملروقات، اجمللة العلمية املستقبل االقتاادي، خمرب مستقبل االقتااد اجلز والمعايير المحاسبية الدولية، 

 .2020، 01، العدد08اس، اجلزائر، اجمللدجامعة أمحد بوقرة، بومرد
الفروقات العالمية البيئية في القياس والتقرير عن اندماج األعمال في االنظمة تيجاين بالرقي، هدى باري،  -

يكية، الفرنسية والنظام المحاسبية األساسية "دراسة مقارنة بين مختلف األنظمة المحاسبية الدولية: األمر 
 .2016، اجلزائر، 05ة اجلزائرية للتنمية االقتاادية، العدد ، اجمللالمحاسبي المالي

دراسة   iasو scfبين  دراسة مقارنة آلثار تغيرات أسعار صرف العمالت األجنبيةظريف مرمي وشنوف شيعب،  -
ائري خارج احملروقات جامعة ااحمد بوقرة بومرداس، خمرب مستقبل االقتااد اجلز  حالة "مؤسسة مجبنة وملبنة بودواو"،

31/12/2018. 
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 رابعا: الندوات والملتقيات. 
، مكانة النظام المحاسبي المالي الجزائري في ظل المعايير الدولية للمحاسبةملتقى طيب عبد اللويف وآخرين،  -

ستجدات معايري احملاسبة والتقارير املالية الدولية، ى الدويل األول حول: إشكالية حتدي  النظام احملاسيب املايل وف  ملتقامل
 .14/12/2011-13البليدة، 

 خامسا: القوانين والمراسيم.

 المتضمن النظام المحاسبي المالي، 11-07قانون رقم ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية -
 .03،2007، املادة 74العدد 

، 27العدد  08و 07، 06، املادة المتضمن النظام المحاسبي المالي 156-08تنفيذي رقم الرسوم الم -
2008. 

 
 سادسا: المطبوعات.

تلمسان، اجلزائر، النشر اجلامعي اجلديد  اإلطار الفكري للنظام المحاسبي المالي الجزائري، احمد احلبيب مرحوم، -
NPU ،2020. 

المرجع المحاسبي الدولي في إعداد القوائم  مع  SCFمدى توافق المحاسبي المالي عيادي عبد القادر،  -
 جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف.، المالية

، سكيكدة، 1995أوت  20جامعة  دروس وتطبيقات في مقياس المعايير المحاسبة الدولية،كيموش بالل،  -
 . 2020فيفري 06ماع اجمللس العلمي للكلية ، تمستخرج من احضر اج

، موبوعة جامعية، خمرب التنمية املؤسسة 2015مختصر المعايير المحاسبة الدولية  الدكتور خالد مجال اجلعارات، -
والتنمية احمللية املستدامة، خمرب أداء املؤسسات واالقتااديات يف ظل العوملة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائر، 

2014. 

هة لولبة السنة الثانية علوم مالية ، موبوعة موجمحاضرات في مقياس المعايير المحاسبية الدوليةبركم زهري،  -
 .2019-2018، -أم البواقي-واحاسبية، جامعة العريب بن مهيدي،

-2019جامعة العقيد أكلي احند أوحلاج بالبويرة، ، IASمحاضرات في معايير المحاسبة الدولية د سفري احمد،   -
2020. 
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 .المواقع االلكترونيةسابعا: 

- https://www.iasplus.com/en/standards/other/framework 

- https://eifrs.ifrs.org/eifrs/Menu 
- ir.com/Forum/uploads/1317/IFRSd-http://www.jps 
- http://www.cnc.dz/ 
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