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  :قدمــةم

للحصول على  اكثر وثوقحيث تعد املصدر األ، الدول اقتصادياتدورا كبريا يف  لعب احملاسبةـت
يف  هذه األخرية أمهية  و حسب طبيعة واليت ازداد الطلب عليها يف اɇونة األخرية كما و نوعا،  ،املعلومة

من يرى أن احملاسبة وجدت من أجل ناȫ فه ،أخرىإىل اسيب من دولة خيتلف النظام احمل، اقتصاديات الدول
من طرف السلطة  وجهةها محيث جند ،املراقبة و حساب الوعاء الضرييب و هذا من أجل خدمة الدولة

 القرار الصحيǴمن يرى أŒا قاعدة لبناء نظام معلومايت يساعد على التسيري اجليد واختاذ  هناȫوالعمومية، 
بني  اكبري اأن احملاسبة منظمة من طرف املهنيني يف هذا اŎال، لذلȬ جند اختالف لدى هؤالء حيث جند

و لقد  .األساسيةاحملاسبية كانت تشترȫ يف العديد من املبادئ  إنالعديد من النظم احملاسبية يف العاƁ حƓ و 
حيث  ،احملاسبة يف العاƁالعديد من األعمال من طرف املراجعني و مكاتب șهرت هذه االختالفات بعد 

  .توحيد املصطلحات احملاسبية كانت تشكل عائقا عند

و șهور  ؤسساتملكƎ حجم امتمثال يف ، ع التطور الكبري الذي عرفه االقتصاد العامليـو م
جديدة على الساحة الدولية  العابرة للقارات و بروز șواهر ؤسساتامل تعددة اجلنسيات وم ؤسساتامل

إضافة  العاƁ اخلارجي إىل معايري موحدةخيضع خمتلف التعامالت مع  املموس اأصبحت واقع كالعوملة اليت
ا اصطلǴ عليه بالعوملة املالية، كل هذا خلق العديد مبالية و حرية تنقل رǗوȃ األموال إىل كƎ األسواق امل

       الثقايف  اجلانب  يف ةات العديدو املتعاملني معها عƎ العاƁ بسبب االختالف ؤسسةلدى املمن املشاكل 
، حيث أصبǴ من ȡري املمكن على املستثمرين الذي يؤدي إىل معلومة مالية ȡري متجانسة و النظام احملاسيب
  .نفس القطاع مع أخرى من هاتمقارن إمكانيةأو  مؤسسةكفاءة  احلكم على مدى

، تكمن يف أن الصلة ؤسساتو املبني املستثمرين قة اليت يشهدها العاƁ اليوم ـذا فان أزمة الثـوهل
تجانسة أصبحت ȡري موثوق فيها، خاصة مع كثرة املȡري الية اليت تربطهم ببعض و املتمثلة يف املعلومة امل

  الذي يعتƎ (ENDERSEN)**مكتب  واختفاء ،**1الفضائǴ املالية عƎ العاƁ واŒيار أكƎ العمالقة اقتصاديا

                                                            
  Houston Natural Gas »بعد دمج شركيت توزيع الغاز  1985أنشأت سنة تعد أكƎ شركة للطاقة يف أمريكا :  (ENRON)قضية  *

 2000بدأت يف االŒيار سنة  ،عامل 26000 ـب فرع يف العاƠ40  Ɓتوي على  و العاƠ Ɓتل املركز العاشر يفحيث  « Internorthو 
  .ارت قيمة أسهمها يف السوق املايلŒالصحف حيث ا إحدىضعيتها املالية من طرف و Ź حلها بعد كشف و $مليار  Ɲ65سارة قدرت بـ 

(ENDERSEN) **  :االستشارات اجلبائية و القانونية، و هو من بني اخلمس املراجعة  يف يقع بشيكاقو متخصص  مكتب أمريكي Ƈو تقد
سنة  ، بلغ رقم أعمالهعامل  85000ضم يو   دولة 94مكتب يف  390له  ،اليت تشكل شبكة عƎ العاƁ (Big five)مكاتب الكƎى 

  . 2001سنة  (ENRON)بعدما أثبت تورطه يف التستر على حسابات شركة  2002سنة Ź حله  ، و   $مليار  9 بـ 2001
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  ت

 

، كل هذا جعل خمتلف الفاعلني يف هذا اŎال يفكرون يف استعادة القتصاديوجه من أوجه الثقة يف اŎتمع ا
أعمال التوحيد من طرف العديد من اهليئات الدولية  و كان ذلȬ من خالل ،احللقة الضائعة بني الطرفني

احملاسبية الدولية  عايرياملمن خالل  ،(IASC/IASB) اŎلس الدويل للمعايري احملاسبيةولعل أشهرها 
(IAS/IFRS)  جملس املعايري احملاسبية بعدهاو (FASB)  املقبولة  األمريكيةبادئ احملاسبية املالقائم على وضع

عملية عل Ɵقد  اليت  احملاسبة املاليةيتمثل يف  اجديد االيت أعطت للمحاسبة نفس، (US GAAP) عموما
  .العاƁ يف ؤسساتعلومات املالية بني خمتلف املاملقارنة ưكنة مع Ɵانس امل

سايرة خمتلف التطورات مضرورة من أجل  يعتƎ وجود نظام حماسيب عاملي موحد كل ما سبق من 
التنبؤ املخاطرة و ىاليت أصبحت مبنية أكثر فأكثر عل، حƓ االجتماعية والتكنولوجية االقتصادية و 
األجنلوسكسونية ت الفلسفة ذا (IASC/IASB) اŎلس الدويل للمعايري احملاسبية تعد معايري و، واالستشراف

بنسب متفاوتة  حسب و هذا ، ها اجلزائرنمن بيو  املتطورة و الناميةمن طرف العديد من الدول  اتبنياألكثر 
املقارنة اجليدة للمعلومة املالية إىل ليس فقط  هتدفاليت  درجة تقارب فلسفة النظام القدƇ مع هذه األخرية،

السماح لكن أيضا  و، عƎ كامل األسواق املالية يف العاƁخدميها جعلها لغة موحدة لدى مجيع مست و
    .Ơدياهتا و ؤسسةن قراءة لوضعية املعن طريق تقدƇ أحسبالتسيري اجليد للمخاطر  مؤسسةلل

والعمل ŏا يف العديد من  بعد مرور أكثر من ثالث عقود على وجود هذه املعايري اليوم وو 
 مشكل ابتداء من ،جمموعة شرحها و هاتطبيقيف من املشاكل مجلة  تواجهفŒǚا عƎ العاƁ،  ؤسساتامل

   تفضيل اجلوهر عن الظاهر  و التعديالت الدائمة اليت متيز هذه املعايري مواكبة مجيع التغريات و إىلاالنتقال 
حلالية لكل تدفق مشكل التقييم و القيمة ا خيية و احلذر إىل القيمة العادلة واملرور من مبدأ التكلفة التار و

دولة قامت  تتطلب من كل  ،األكثر منها جبائية و املالية  هذه النظرة االقتصادية نقدي مستقبلي،
كوجود أسواق مالية فعالة و سوق تداول خمتلف   باعتمادها أن تتوفر على العديد من اهلياكل القاعدية

به هذه املعايري من تطبيق صارم لبلوȟ ملا تتطل هذا و ،اإلحصائية وȡريها مراكز للمعلومات األصول و
عن طريق تقدƇ معلومة مالية ذات مصداقية  مؤسسةو هي الصورة الصادقة لل ورائها،اهلدف املتوخى من 

متعامليها سواء حيث تشكل هذه األخرية بالنسبة للمؤسسة احملور األساسي التصاهلا مع  وشفافية،
ȋفان احلر Ȭاملعلومة يف خمتلف  الداخليني أو اخلارجيني، و لذل Ȭعلى الدقة يف تطبيق املعايري إلعداد تل

  .متكنها من تفادي اɇثار ȡري املرȡوب فيها يقيةمراحلها يتطلب من املؤسسة وضع إستراتيجية حق
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  : إن كل املتطلبات اليت أتينا على ذكرها تفرض طرح اإلشكالية التالية

  ة الدولية على املؤسسة اجلزائرية و ما هي انعكاسات ذلȬ مالياÝ  تطبيق املعايري احملاسبية املالي Ǔثارما هي 

  :التساǗالت الفرعية التالية و تتولد عن هذه اإلشكالية   

يف تطبيق املعايري الدولية Ý                                              ؤسساتهم الصعوبات اليت تواجهها املما هي أ .1
 Ýمـا طبيعة هذا األثر  .2
هل االختالف يف طرق القياȃ و اإلفصاح احملاسيب بني النظام احمللي و املعايري الدولية يشكل  .3

   Ýهذه األخريةتطبيق يف  اعائق
 :ȥـرȑيات البحث

املؤسسة لتبين هذه  Ơضريتتوقف درجة تأثري تطبيق املعايري الدولية املالية احملاسبية على مدى   .1
 . املعايري

طبيق املعايري ألول مرة و تطبيق بعض املبادئ و الطرق احملاسبية املشكل األكƎ يعتƎ االنتقال إىل ت .2
 .يف التطبيق

 .أمهية لدى مستعملي املعلومة املاليةمن ثرا ŏذه املعايري ملا  له للمؤسسة األكثر تأ املايليعتƎ اجلانب  .3
و القياȃ املعاجلة طرق يف  احمللي و النظام احملاسيببني املعايري الدولية  يرتبط األثر باالختالف العميق .4

  .احملاسيب
1 -  țوȑتيار املوǹا ǡأسبا:  

و قد  ذاتية،قد تكون أسباب  معني،كل باحث علمي أسباب تدفعه للخوض يف موضوع Ɯث ـل
  :يليو من بني األسباب اليت دفعتنا إىل البحث يف هذا املوضوع ما  حقائق،تكون موضوعية ناƟة عن 

  :األسباǡ الǾاتية   -1- 1
رصيد معريف يف اجلانب من  وفر لدييت ماهو اختيار هذا املوضوع إىل  م سبب ذايت دفعينـأهن إ

 إطاريف  لتكوين حول تطبيق املعايري الدولية والنظام املايل احملاسيب اجلزائري يعوخضالتطبيقي من خالل 
وبات يف تطبيق بعض الحȘ بعض التناقضات والصعأ الشيء الذي جعلين، لشهادة اخلƎة احملاسبية يتربص

ايري يف معظم الدول طبقت يف اليت جاءت ŏا هذه املعايري من جهة، ومن جهة أخرى كون هذه املعاملبادئ 
الضخمة املنظمة للبورصة حلماية املستثمرين على مستوى هذه األسواق ưا يسهل عملية  ؤسساتامل

 االنعكاساتلوقوف بالتحليل على أهم املؤسسات أردنا ا كل تطبيقها، وألن اجلزائر سوف تطبقها على
  . اليت ستواجهها 
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  ج

 

  :األسباǡ املوȑوعية  -2- 1
  .يعتƎ هذا املوضوع من مواضيع الساعة  -
وجد تعدد يـ ال وجهة نظر واحدة  تناوليف هذا املوضوع تمعظم الدراسات الين أجريت  -

املعايري الدولية، دراسات وصفية وسرد تارخيي للنظم احملاسبية ووهي يف الغالب وجهات النظر ـ 
خصوصية و يف تبين هذه املعايري والعمل ŏا  ؤسساتاكل اليت تعاين منها معظم اململشإىل او نظرا 
 االƶابياتأهم  البحث يف هذا املوضوع بالوقوف على ارتأينا -اجلزائرحالة  -خر أبلد عن اقتصاد 

ا هي الطرق الكفيلة لتفادي اɇثار و من ǎŻ م ؤسساتاملشاكل اليت تعاين منها امل والسلبيات وأهم
   .Ýالسلبية واملشاكل

  :أȽداȣ الدراسة - 2
 إطاراملطروحة يف  اإلشكاليةعلى  لɌجابةهو السعي إن اهلدف من وراء إجراء هذه الدراسة  -

  . األوليةالفرضيات 
  .ةؤسساملŒدف من خالل هذه الدراسة إىل Ơليل أهم املشاكل يف تطبيق املعايري على مستوى كما  -
و اليت  Ơليل بعض املبادئ والطرق املنتهجة يف تطبيق املعايري نسعى من خالل هذه الدراسة إىلوس -

     .  مؤسسةتطرح مشكل بالنسبة لل
  : اإلطار املنهǲي للدراسة - 3

الذي  ،تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التحليلية و هذا يتماشى وطبيعة املوضوع
نقف  و ،اجلانب املايل هلا املبادئ اليت جاءت ŏا مع وصف املؤسسة و وصف للمعايري الدولية و إىليهدف 

  .وضعية املالية للمؤسسةعلى الأثر هذه املبادئ بالتحليل على 
لذلȬ سوف Ʋاول استخدام املناهج املستخدمة يف الدراسات االقتصادية حيث سنعتمد على  و

   .املنهج الوصفي التحليلي
 :ات املستǺدمةاألǻو - 4

يف ما خيص التقنيات املستخدمة يف مجع املعلومات سنعتمد على عدة وسائل، وهي املقابلة مع بعض 
و مدى  فيها، املالية واحملاسبيةباملؤسسة للوقوف على مستوى Ơضري و تكوين املعنيني بتطبيقات  املسئولني

الوثائق املالية  حمتوى خمتلفƠليل Ż . للمعايري توفر الشركة على اإلمكانيات اليت تسمǴ هلا بالتطبيق اجليد
وبني املعلومات  واجلديد،وفقا للنظامني القدƇ املعدة املالية  بني املعلوماتللشركة وأخريا استعمال املقارنة 

وبني اليت ميكن أن تكون األحسن للوصول إىل اهلدف  املعدة وفقا ملختلف الطرق املسموح ŏا يف التطبيق 
  .أدوات التحليل االقتصادي واملايل وبعض الطرق اإلحصائية والرياضية املناسبةاملتمثلة يف  و املرȡوب
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  :الدراسات الساǣقة  - 5
 إليهاللباحث كوŒا متكنه من االطالع على النتائج اليت توصل  امهم شيئاتعتƎ الدراسات السابقة 

، ويف حدود علمنا Ź تناول هذا وع البحثاملختلفة ملوض باجلوانب اإلحاطة، كما متكنه من Ǔخرونباحثون 
  :املوضوع من الزوايا التالية يف األطروحات التالية

-  ȣشعيب شنو:  
  Ž اجلنسيات و التوحيد احملاسيب العاملي املؤسساتاملمارسة احملاسبية ǥǻاملتعد.   
تدور ، ƛ2007امعة اجلزائر لسنة دراسة أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ـالهذه  إن

و ما مدى أمهية املتعددة اجلنسيات  ملؤسساتاحملاسبة الكالسيكية حاجيات اشكاليتها حول مدى تلبية ا
جعل  بافتراض أن عدم وجود إطار حماسيب تصوري موحدوذلȬ  ق و التوحيد احملاسبيني الدولينيالتواف
  .ةكثرياملتعددة اجلنسيات خصوصا تعاين من مشاكل  ؤسساتعموما وامل ؤسساتامل

ترتبة عن واɇثار امل ؤسساتشاكل اليت ميكن أن تواجهها املاملأŒا أمهلت الدراسة  ويؤاخذ على هذه
  .سابقة الذكر تطبيقها نظرا لɊسباب 

  :ين ǣ ȸǣلȢيثامد -
  .النظاȳ احملاسيب للمؤسسات ș Žل أعمال التوحيد الدولية ȍǙالǳأƵية 
 إشكاليةتدور  و 2004امعة اجلزائر سنة ƛصادية يف العلوم االقت دكتوراهدراسة أطروحة ـالمتثل 

نظام احملاسيب للمؤسسات يف șل أعمال التوحيد والتوافق ال إصالحهذه الدراسة حول ما مدى أمهية 
  .Ýالواقع االقتصادي اجلديد للجزائر مةءملال ، و ما هي السبل الكفيلة بتفعيلهÝاحملاسبيني الدوليني 

 الدولية،التوحيد  أعمالام احملاسيب للمؤسسة االقتصادية يف șل اهتمت هذه الدراسة بالنظلقد 
Ơتوي على  كما احملاسبيةو عرض خمتلف املراحل التارخيية اليت مرت ŏا املمارسة  اإلصالحباألخص أعمال 

 املشاكل اليت إىل -للمعايري الدولية ملؤسساتيف șل تبين ا -لكنها Ɓ تتطرق سرد تارخيي ثري للمحاسبة
  . Ýجهها وما أثرها على املؤسسةستوا

  :ǣورȭايبعبد الرƥان عدنان  -
Les normes comptables internationales IAS/IFRS et perspectives de 
leur adoption en Algérie.                                                                                   
     

هذه املذكرة يف أربع فصول نظرية  ، لقد عاجلت2007م التسيري جامعة اجلزائر مذكرة ماجستري يف علو
   .ما هي أثار تبين مشروع النظام احملاسيب اجلديد على املؤسسة اجلزائريةÝ: اإلشكالية التالية
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حيث أملت املذكرة باجلانب النظري لكل من التوحيد احملاسيب و املعايري الدولية و املشروع احملاسيب 
ديد  و تعرضت إىل أهم املشاكل اليت ميكن أن تواجهها املؤسسة اجلزائرية أثناء التطبيق، حيث خلصت اجل

الدراسة إىل اقتراح جمموعة من احللول قبل و أثناء تطبيق املشروع احملاسيب اجلديد، و بالرȡم من أمهية 
ما Ɓ تتطرق إليه هذه املذكرة يف ȡياب الدراسة النظرية إال أننا نرى أن اجلانب التقين التطبيقي مهما و هذا 

 .     الفصل التطبيقي

  :البحثمساƵة  - 6
ن املشكل كل للمحاسبة،وتبين املعايري الدولية  اإلصالحضرورة  إىلكل الدراسات خلصت لقد       

وكيفية مواجهة املشاكل واالنعكاسات املترتبة عن  ماذا نتبƖ كيف و لكن يف املطروح ليس يف التبين و
خاصة وأŒا  ،املتاحة لتطبيق هذه املعايري اإلمكانياتلالختالف الثقايف والتفاوت بني الدول يف  نظرا ،لȬذ

  .ؤسساتالعديد من الدول وامل إمكانياتيفوق  اưمن الدقة يف تطبيقها  ةمعايري تتطلب درجة كبري
 Ȭخر يف الدراسات افانه ولذلǔمسامهة فان  ،لسابقةتداركا لبعض اجلوانب اليت أمهلت بشكل أو ب

تبيان أهم املشاكل عند تطبيق املعايري الدولية وتأثري بعض املبادئ والطرق  هذه الدراسة تتمثل  يف
وحماولة توșيف التحاليل االقتصادية واملالية وخمتلف الطرق الرياضية  ،ؤسسةاملستخدمة فيها على امل

  . أجل تفادي تلȬ املشاكل  املالئمة من واإلحصائية
   :ل البحث ـȽيك -7

 ضافةباإلوخالصة لكل فصل متهيد  أربعة فصولا إىل نƜث ناقسملɌجابة على اإلشكالية املطروحة 
 .نتائج الدراسة املتوصل إليها وبعض التوصياتإىل  من خالهلا عرضاليت ن إىل املقدمة واخلامتة

  .احملاسيب الدويلحيد و التو احملاسبية النظم: ل األول ـالفص
    االختالف  أسباب Ż احملاسبية عرض أهم االƟاهات يف النماذجحاولنا ذا الفصل ن خالل هـم

أهم الوقوف على  ناأخريا حاول و معها للمحاسبة مقارنةو ما هو اجلديد يف املعايري الدولية و أشكاله 
  . غة الدولية دون ȡريهاباألسباب اليت أعطت هلذه املعايري الص

  .ملعلومة املاليةو تسيري ا صوريالت اإلطار :ل الثاينـالفص
ية القتصادللمعاجلة االنظرة اجلديدة التصوري للمعايري الدولية و إلطارتطرقنا يف هذا الفصل إىل ا

 يف األخري وكنقطة ثانية  دور املعلومة املالية كأداة للرقابة والتقييم ، وكنقطة أوىلؤسسة يف امل للمعامالت
أو ما يسمى بالتسويق احملاسيب للمعلومة على مستعملي املعلومة املالية انعكاسات االختيارات احملاسبية 

  .املالية
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  د

 

  لمؤسسة ل الوȑعية املاليةعلى ق املعايري أثر تطبي :ل الثالثـالفص
    لنظام املايل احملاسيب اجلزائري و ما هو اجلديد فيه مقارنة مع القدƠ Ż Ƈليل ألهم املبادئنا اعرض

و املشاكل هم املخاطر النامجة عن عدم التأكد ألعرض و  ،ال من النظام القدƇ إىل اجلديدو املراحل لالنتق
   .الطرق ومن خالل بعض املبادئ حساب النتيجة  و املطروحة على مستوى بعض عناصر امليزانية

  .)الشراقة اجلزائرǣفطال ن مؤسسةحالة ǻراسة (الدراسة امليدانية : ل الراȜǣـالفص
معرفة كيف جرت عملية االنتقال لتطبيق املعايري وأثرها ل هذا الفصل التطبيقي إىل تطرقنا من خال

و ما هي اإلجراءات املتخذة من أجل االنتقال لتطبيق املعايري ما هي الصعوبات اليت تواجهها  ،ؤسسةاملعلى 
داء املايل للمؤسسة و بعض مؤشرات األاɇثار على عناصر امليزانية و حساب النتيجة Ơ Żليل ألهم ، الدولية

Ÿاƶري مباشر سليب أو اȡ و ما هي أهم املعايري اليت كان هلا أثر سواء مباشر أو.      
   



 

 

 

  األول لـــــــالفص
  

    اسبيةــــــــالمح مــالنظ
 الدولي المحاسبي حيدالتوو 
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  :دـƢهي

     لتراكم سنوات من التطور والتحسينات الناƟة عن األحداث االنظـام احملاسيب لبلد ما رصيدميثل 
االقتصادية  وجه الثقافية وإضافة إىل أنه يعكس الكثري من األ ،هو األزمات اليت سامهت بشكل كبري يف تطور

مارسة احملاسبية يف خمتلف و اليت تنعكس على امل ،و توجيهه و التأثري فيه اليت تلعب دورا هام يف Ơديد بنائه
 نستطيع ال فǚننا و على أساȃ متييز النظم بني الدول  .فانه يرسǸ لتقاليد حماسبية تكتسب عƎ الزمن ،الدول

و حƓ ) القواعد احملاسبية(ما حد إىل أن نقطة املقارنة األساسية متشاŏة إىل  نظرا ،فصل بشكل واضǴ بينهاال
ا تعددت وƟنبا للتكرار و مهم ،نظرا لعدة عوامل منها التارخييةمن بعضها النصوȋ الوطنية هي مستوحاة 

ول منها ت معظم الدفانه يوجد عدد حمدود من النماذج احملاسبية اليت استوح ،اخلصائص احمللية واختلفت
 النموذج  الفرنكوفوينن األكثر شهرة يف العاƁ النموذج األنقلوسكسوين و انموذجالو هناȫ  ،نظمها احمللية

و يف كل ƴوذج هناȫ رواد كان هلم دور يف  ،ما هو موجود يف أوروبا و إفريقياإضافة إىل ƴاذج قارية مثل
  . تطوير النموذج األصلي

      فان ثورة األفكار  ، عدة عوامل أساسية وأخرى ثانويةماذج إىلو إن عاد االختالف بني هذه الن
سامهت أيضا  ،م اليت تقوم على أساسها احملاسبةو اختالف وجهات النظر بني املفكرين يف العديد من املفاهي

األسواق و املؤسسات أصبحت اليوم  ،رǗوȃ األموال و على اعتبار أن. بشكل كبري يف إثراء هذا التنوع
. وجود لغة موحدة من أجل Ơقيق عملية املقارنة الختاذ القرار الصحيǴالشيء الذي يتطلب العاملية  Ʋو تسري

 إنو حيث . أيضا ưا تطلب توحيد املعلومة املالية املنتجة عن طريق قواعد حماسبية اليت استلزم توحيدها
 Ȭو عملية التوحيد على ملشاكل يف طريقة بدأت تظهر العديد من افقد التوحيد احملاسيب الدويل هو احلل لذل

لذلȬ فان . )IASB( اŎلس الدويل للمعايري احملاسبيةنظرا للفروق العميقة بني النظم احمللية و  ،مستوى الدول
و أيضا مهمة هذا األخري تكمن يف تقليص هذا التباين ما أمكن باألخذ بعني االعتبار اخلصائص احمللية للدول 

  . )PME(املتوسطة املؤسسات الصغرية و الضخمة و تللمؤسسا

األكƎ لعملية توحيد املعايري الدولية  اهلدفƶيب على  )IAS/IFRS( احملاسبية الدولية عايرياملإن اعتماد 
خاصة بعد عوملة االقتصاد  ،صداقية للمعلومة املالية املنتجةلعرض القوائم املالية واملتمثل يف الشفافية وامل

إضافة إىل االلتزامات الدولية بني  ،اليني من املتعاملني عƎ العاƁية اليت أصبحت تضم املواملبادالت التجار
من أجل تقليص الفضائǴ املالية اليت ميزت  ،)OMC(املنظمة العاملية للتجارة البلدان واملنظمات العاملية مثل 

      .(*ENRON, EL-KHALIFA1) القرن األخري

                                                            
أكƎ البنوȫ  إىل إضافةمن طرف بنȬ اخلليفة، اختالȃ أموال متثلت يف  2006سنة كانت ، فضيحة مالية يف اجلزائر  أكƎ : جممع اخلليفة   *

  . مليار دج 164السات يف تلȬ السنة العمومية اليت بلغ جمموع االخت
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  ةاحملاسبي النظم :األول حثبامل
لكن  ،ها يف كل الدول عƎ كامل القاراتكنا نفكر بأن املبادئ احملاسبية هي نفس،منذ زمن ȡري بعيد 

لدى اجلميع بفضل العديد من عروفة يف Œاية القرن املاضي أصبحت كل املبادئ و املمارسات احملاسبية م
 B. Colasse, theorie) الدراسات املقارنة اليت أجريت من طرف جمموعة من الباحثني منهم

comptable, 2000(،  تظهر احلاجة إىل مثل هذه الدراسات يف االختالف بني النظم احملاسبية إال Ɓ حيث
أكƎ  االيت هي Ɯاجة إىل رǗوȃ أموال ưا عزز دورؤسسات بعد تطور حركة التجارة الدولية و كƎ حجم امل

هذا ما  ، العديد من اŎاالت االقتصاديةلف اجلنسيات يفإضافة إىل التكتالت بني خمت ،لɊسواق املالية العاملية
حيث أصبǴ  ،النسبة ملختلف األطراف يف العاƁكشف عن نقاȓ االختالف اليت أصبحت متثل مشكال ب

و لتبيان ذلȬ  ،بعد يومعلى املعلومة املالية من طرف خمتلف املتعاملني واملستثمرين يف العاƁ يزيد يوما  الطلب
         األجنلوسكسوين ( ى املقارنة بني ƴوذجني من أهم النماذج احملاسبية انتشارا يف العاƁعل سوف نعتمد
 :   باالعتماد على أهم العناصر كالتايل ،)و الفرنكوفوين

  

  مصاǻر اǹɍتالƙǣ ȣ النماǯǽ احملاسبية .1
اجلمعية هم من بعض الباحثني األجنلوسكسونيني يف تصنيفهم لɊسباب الرئيسية لالختالف ووضع 

مستوى  و ،مستوى التقدم االقتصاديها عدة معايري لذلȬ من بين 1977سنة  )(AAA األمريكية للمحاسبة
اهلدف من احملاسبة  Ż ،طبيعة النظام القضائي و االقتصادي و ،شكل السلطة السياسيةو  ،تعقد األعمال

 Ż النظام االقتصادي ومكوناته: هي وتلخيصها يف ثالث عناصر أساسية  حيث سنقوم بعرضها و ،...املالية
  . مصادر القانون احملاسيب Żالنظام القضائي و بعد ذلȬ  العوامل التارخيية والثقافية

    : بني النماذج احملاسبية صار مصادر و أشكال االختالفوالشكل التايل يوضǴ باخت
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  مصاǻر الفروȧ احملاسبية: 01شكل رقم 

  

  

  

  

 

 

 

 

 Source: R. BERNERD & W. AXEL.H, PETER, Comptabilité internationale, Edition 
VUIBERT, 1997, P2. 

 

1.1. ȼي و مكوناتǻقتصاɍا ȳالنظا  

 :املفاȽيم اɍقتصاǻية . 1.1.1
ال ميكن الفصل بشكل  هإال أن ،جيدا لتصنيف الدول بالرȡم من أن النظام االقتصادي يعتƎ معيارا 

تلف كليا يف نظامها لكنها خت لكون العديد من الدول هلا نفس النظام االقتصادي و قاطع يف ذلȬ نظرا
ما هو العنصر أو املعيار الذي من خالله ميكن : هوو السؤال الذي يطرح نفسه . أملانيا و أمريكا لاحملاسيب مث

Ýاالختالف الكتاب على العديد من لقد ركز . تأكيد االختالف يف النظام احملاسيب يف نفس النظام االقتصادي
لدى كل من دول املنظومة  و مفهوم التكلفة و اإليراد مفهوم النتيجة مثل ،يف املفاهيم االقتصادية

  . الفرنكوفونية و املنظومة األجنلوسكسونية

املتمثل يف املشاريع العون االقتصادي بالنظر إىل سلطة تأثري  التصنيف يفلقد اعتمد هذا املعيار  و
حسب شكل النظام احملاسيب يظهر  حيث جند أن ،اسيبحملنظام اال و خمتلف األسواق النشطة على االستثمارية

يف ي مفهوم املركب األساسو تعود هذه النظرة إىل  ،من طرف هؤالءللمؤسسة  االقتصادي النظر إىل اهلدف
فاالƟاه  ، ذلȬو ما هي املبادئ اليت يرتكز عليها يف حساب النتيجة املكون من التكاليف واإليرادات

أما  ،ر هو املسيطر يف معاجلة التكاليفاالجتماعي املاكرواقتصادي للدول الفرنكوفونية جعل مبدأ احلذ

 االختالفات احملاسبية

التسجيل والقياȃمنغرض ال ختالف ا اختالف يف التصور والتفسري

فروق يف املبادئ احملاسبية

ئم املاليةفروق يف أهداف القوا

احمليط االجتماعي الثقايف االقتصادي اخلاȋ بكل بلد
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 ؤسسةل املستثمر الذي يعكس أداء املالنموذج األجنلوسكسوين فمفهوم النتيجة عنده ميثل العائد على رأȃ املا
  .  ار احتياجات املشروع من البيئة احمليطة بهحيث يقوم على مفاهيم جد واقعية تأخذ بعني االعتب

  : تسيري املؤسسة. 2.1.1
ميثل االختالف يف  عندما نتحدث عن التسيري نتحدث عن عناصر النسيج املكون للمؤسسة و الذي

اليت تشكل سلطة أو ...) الدولة ،املدينون ،األجراء ،املسامهني(تلف األطراف الفاعلة خم أي ،طريقة تسيريها
  : 2لذلȬ هناȫ عدة مبادئ يقوم على أساسها التسيري من بينها و ، على املؤسسةتأثري

  : لدɁ النموǯǽ األƱلوسكسوين   (le concept libéral)مفهوȳ اƩرية  •

 أخرى حسب هذا املفهوم كنسيج Ŏموعة من االتفاقيات أبرمت بني املالȫ و أطراف تعتƎ املؤسسة 
يف ضمان احترام هنا دور الدولة و يكمن  ،نشاȓ الذي يربط بينهمايف ة بعدم تدخل الدولحرة تعتƎ  اليت

و مع تطور متويل املؤسسات عن ). اإلفالȃ(و تسوية الوضعية عند األزمات احلادة  األطرافاالتفاقيات بني 
  .(Gouvernance Actionnariale) يف توجيه التسيري سواق املالية أصبǴ للمسامهني دور كبريطريق األ

  : لدɁ النموǯǽ الفرنكوȥوين  (le concept social)فهوȳ اǱɍتماعي امل •

هذا املفهوم يف و تطور  ،بقواعد عامة مسرية من طرف الدولةهيئة  ،حسب هذا املفهومتعتƎ املؤسسة        
ي يضمن أين șهر االƟاه املعاكس الذ ،رنسا بعد احلرب العاملية الثانيةأملانيا و فيف القارة األوروبية خاصة 

حقوق العاملني و الذي يشكل ضغطا على املسريين وهي النقابات العمالية و تعتƎ الدولة الطرف األكثر 
تأثريا على نوع التسيري و الذي بدوره يوجه النظام احملاسيب من خالل تأثري اجلباية و بعض مؤشرات االقتصاد 

   .    الكلي 

3.1.1 .ȧويل طرƢ املؤسسات 
اليت  األطراف املتعاملة مع املؤسسة و طبيعة من هذا املنظور يف ختالف األساسيةاال عناصر تكمن 
 النموذج دول يف و .اليت تشكل قوة ضغط بالنسبة هلا و ،معها التعامل احملاسيب النظام على ƶب

 وȡري خمتلفة فئات يستقطب الذي املايل السوق على أساسا متويلها يف املؤسسات تعتمد األجنلوسكسوين
 للمحاسبة األساسي االهتمام فǚن لذلȬ و أفراد، مؤسسات أو املقرضني سواء أو املستثمرين من تجانسةم

 يف املالية والتدفقات األداء عن باإلفصاح الكفيلة املعلومات من الفئات هذه احتياجات تلبية على ينصب
 تتحصل مبا مقارنة البنوȫ على اأساس متويلها الفرنكوفونية يف الدول يفتعتمد املؤسسات  بينما املؤسسات،

                                                            
2 R. JACQUES & C. CHRISTINE, Système comptable français et normes IFRS,7eme édition, Edition 
dunod, Paris, 2005, P15. 
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 لو و املقرضني حƓ حلماية اهتاهتماما تنصب و احلذر مبدأ على تقوم احملاسبة فǚن لذلȬاملايل السوق  من عليه
  .تضليل األطراف األخرى حساب على كان
أهم االƟاهات االقتصادية و أهم الدول يف كال  (C.NOBES 1983)حسب الشكل التايل يوضǴ و 

 .ني و طبيعة احمليط و تأثريه على بيئة األعمالالنموذج
  

  .(C.NOBES 1983)تقسيم النظم احملاسبية حسب :   2الشكل رقم 
  
 
 
 

 التوجه االقتصادي اجلزئي                                            التوجه االقتصادي الكلي                      
 
 
 

املمارسة املهنية                    نظرية األعمال                                تأثري احلكومة          النموذج الفرنكوفوين    
حميط األعمال           قواعد جبائية، القانون  

 
 

                                                         
                                                                                                                                                         

تأثري جبائي            على          تأثري القانون      تأثري بريطاين        تأثري أمريكي                
 
 
 
بلدانأمريكا               ال      كندا،    اسبانيااستراليا،        ،   أملانيا        فرنسا، ايطاليا                              السويد         

ضةاملنخف                                           ارلندا، نيوزلندا           اليابان                                بلجيكا                       
                    

: من إعداد الباحثة بتصرف عن: املصدر                       
S. EVRAERT, S. YREBUCQ, les états financiers anglo-saxons, C-theque.com, P5.  

النظام المحاسبي 
 املايلاإلفصاحو
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  العوامل الثقاȥية والتارƸية. 2.1

1.2.1 . Žالعامل الثقا:   
أثري اجلانب حول ت  31980سنة  ) HOFSTAD(اثر الدراسة اليت قام ŏا احثني حاول بعض الب
سبب اختالف النظم احملاسبية بني الدول انطالقا من اختالف الثقافة فيها شرح و اليت  ،الثقايف على التسيري

    .الوطنية

الذي قال  ، )JACQUES Richard(من بينهم و هذا املنظور رفض من طرف العديد من الباحثني  إن
تلفة يوجد عامة مجاعة اجتماعية جد خمفانه  ،ما مشتركة لدى كل األفراد خاصية ثقافيةبالرȡم من وجود  هإن

. قدراته على التأثري ضعيفةفان اإلنسان عامة متقلب األفكار و لذلȬ  إنو يقول  ،متارȃ تأثريها على احملاسبة
بداية احلرب العاملية الثانية و بعدها يف اسبة مقاوالتية كيف كانت متارȃ حمو فرنسا ذلȬ و يعطي مثاال على 

انتهجت نوعني من  Ż1985 ابتداء من سنة  ،جبائية كلية توجهت Ʋو حماسبة ذات أهداف اقتصادية
     من جهة  (les comptes sociaux)احلسابات الفردية(رƧيا حماسبة املشروعات الصغرية فهناȫ احملاسبة 

العودة  إىل  ناال ميكن حيث يقول ،(les comptes consolidés)حماسبة اŎمعات د توجو من جهة أخرى 
  .4املفاهيم الثقافية لشرح هذا االختالف

اتج عن االحتكاȫ بالشعوب و هو التطور والتغيري الثقايف الن مهما شيئاالكاتب قد أمهل لينا رألكن يف 
على اجلانب االقتصادي فان العوملة Ɓ تترȫ ال اŎال من التفصيل يف االنعكاȃ  شيئاو إذا أردنا  ،األخرى

والظاهر أن الثقافة  ،Ŏتمعات متيل إىل تفكري متشابهاالقتصادي وال االجتماعي حيث أصبحت ا
األجنلوسكسونية كان هلا الدور األكƎ يف التأثري على العاƁ بدليل أن النظام احملاسيب العاملي و حƓ النظام 

ليت ولذلȬ ففكرة ثبات املعتقدات الثقافية ا ،سوينƲو الفكر الليƎايل الرأƧايل األجنلوسكاالقتصادي ينحو 
على مر العصور و يف خمتلف امليادين عن طريق تطورت الشعوب حيث  ،جاء ŏا الكاتب هي شيء نسيب

  .كان للرحالت التجارية دور كبري يف ذلȬ واالحتكاȫ ببعضها البعض 

2.2.1 .Ƹيةالعوامل التار  
      ،البلدان و مستعمراهتا القدمية بني و التبعية التأثري عالقات من االختالف هنا انطالقا وجهيكمن 

و حيث أن هذه املستعمرات ليست لديها Ɵارب و ال  ،نفوذ سياسي و اليت تشكل بالنسبة هلا مناطق

                                                            
 : ملزيد من املعلومات أنظر      3

    D . BOLLINGER & H. GREET, les déférences culturelles dans le management, édition d’organisation, 
paris, 1987.                                                                                                                                                                                 
4 R. JACQUES & C. CHRISTINE, Op-Cit , P 28.  
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 ابهƴاذجها وƟار بتصدير الدول بعض إمكانيات اقتصادية و ال بشرية، و استغالال هلذا الوضع تقوم 
 األجنلوسكسوين احملاسيب النموذج تأثري مثل التارخيية، للعالقات وفاء Ɵاوبا و تبدي احملاسبية، إىل الدول اليت

 الدول وبعض اإلفريقية الدول يف الفرنكوفوين النموذج وتأثري بƎيطانيا تارخيها ةاملرتبط الكومنولث دول على
  .بفرنسا ياتارخي املرتبطة األسيوية

  :   النظاȳ القȒائي و مصاǻر املباǛǻ احملاسبية. 3.1
لدول و لقد șهرت احلاجة إليها منذ زمن بعيد أين كانت ا ،اية هي مصدر متويل خلزينة الدولةإن اجلب

التدخل يف ا و لذلȬ أصدرت العديد من التشريعات اجلبائية اليت تتيǴ هل ،تبحث عن مصدر متويل حلروŏا
مثال على ذلȬ و ك ،ئي يف كيفية Ơديد النتيجةطرق التقييم اجلباتتدخل Ɯيث  ،احملاسبية التطبيقات

نسبة هتالȫ احلقيقي أم اجلبائي خاصة بالإلهل يطبق ا ،في الدول الفرنكوفونية و القاريةفاالهتالكات 
ة االقتصاد العام و مع اختالف األنظمة اجلبائية من بلد ɇخر املكرسة خلدم ،متعددة اجلنسياتمؤسسات لل

  .      5كيف ميكن معاجلة هذا املشكل ،ةلدى الدول الفرنكوفوني

  مصاǻر املباǛǻ  و القوانƙ احملاسبية. 1.3.1
الذي Ʒدد ما أما  ،ومة املالية أكثر منه أداة إثباتتوسع اليوم القانون احملاسيب ليتوجه خلدمة املعل"لقد 

    ،ة املبادئ العامة للمحاسبةجمموعفهو  ،ƶب أن تنتج من طرف املؤسسة اليتهي املعلومة احملاسبية و املالية 
 ،املصداقية: من احملاسبة Ơقيقها بناء النظام القاعدي األساسي احملاسيب و أيضا Ơديد األهداف املنتظرو 

  .6"الشفافية و الصورة الصادقة

اسبية يف كون أن هذه األخرية من وجهة نظر املبادئ احمليكمن وجه االختالف بني النموذجني إن 
   ،ى عكس دول املنظومة الفرنكوفونيةلدى دول املنظومة األجنلوسكسونية تعرف حرية أكƎ يف إعدادها عل

  : و لذلȬ سنوضǴ الفرق بينهما من خالل عرض أهم مصادر القوانني و املبادئ احملاسبية للنموذجني كالتايل

 :النموǯǽ األƱلوسكسوين  -  أ

ملعايري من طرف إعداد او  ،ت املستثمريناإلجابة على احتياجاأي  ،بة اقتصادية للمؤسسةيتميز مبقار 
ويعتƎ هذا النموذج قابل للتطبيق  .اهلدف العام هو إعطاء الصورة الصادقة Ż إن  ،هيئات ȡري حكومية

ري، كما تعتƎ األسواق ة احملاسبة بوșيفة إصدار املعاينواالنتشار أكثر من ȡريه، وأهم ما مييزه هو اضطالع مه

                                                            
 . .IAS 12ملزيد من املعلومات أنظر 5

6 R. OPERT, comptabilité approfondie et révision, 6eme édition, dunod, paris, 2005, P 9.  
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و من بني أهم اهليئات القائمة على إعداد مبادئ وقواعد  7املالية املؤثر األكƎ على عملية تنظيم احملاسبة
  :8يف العاƁ هي ااحملاسبة  األكثر تأثري

 : الوɍيات املتحدǥ األمريكية -

جمموعة من املهنيني يف جمال  تكون منتهو هيئة خاصة الذي  (FASB)املالية  احملاسبية جملس املعايري 
احملاسبية عايري امليف إصدار  دورهو يكمن  ،1973سنة  و قد أنشأ ، خمتصني يف اŎال املايلاحملاسبة إضافة إىل

عمل بالتعاون مع اهليئة و ي ، (US GAAP)احملاسبية املقبولة عمومابادئ الو اليت تعرف باسم  )SFAS(املالية 
  .)SEC( املالية األسواقملراقبة الرƧية 

 :) Ƚ)SECيǞة مراقبة األسواȧ املالية  -

تعتƎ اهليئة الرƧية املسؤولة عن مراقبة األسواق املالية و ƥاية املستثمرين و  1933أنشئت سنة لقد  
على  اأساسي اتلعب دورفاŒا إىل هذا الدور  باإلضافةو  ،املسعرة يف األسواق املاليةؤسسات و مراجعي امل
 جملس املعايري احملاسبية املالية  قوميعايري احملاسبية حيث تساهم يف إعداد القواعد األساسية و مستوى امل

)FASB( بنشرها.  

أقدم هيئة مراجعة فان أن احملاسبة هي احلقل األساسي للمراجعة  على اعتبار اهليئتني و اتنيإضافة إىل ه
Ɓلعامةهي املعهد األمريكي للمصادقة على احلسابات ا يف العا )AICPA (  معهد مهين يضم  و عبارة عنهو

      .9قوم بنشر توصيات و شرح كل ما خيص احملاسبةي. 1887سنة  و قد أنشǜاملراجعني  اخلƎاء احملاسبني و

- ǥاململكة املتحد:  

تنظيم احملاسبة يف اجنلترا مثل التوجيهات اليت  صدرت  بعد فشل العديد من احملاوالت من الدولة يف
كان  ملهنةا هلذهǓخر تنظيم فان  من طرف املعهد الƎيطاين على مستوى جلنة املبادئ احملاسبية  1942سنة 
و يضم  ،ضمان نوعية املعلومة املاليةيف دوره الذي يتمثل  (FRC)  صف اإلفصاح املايلمبيالد م 1990سنة 
األوىل  ) FRRP(قبة تطبيق املعايري جملس مراو  )ASB (  جملس املعايري احملاسبية أساسينيجملسني  صفهذا امل

منذ تأسيسه عرف نشاطا كبريا حيث قام Ɯل و  .مهمتها إعداد املعايري احملاسبية  و الثانية مراقبة تطبيقها

                                                            
  .ȋ ،79 1998، ،  الرياض ، اجلمعية السعودية للمحاسبةاإلطار الفكري و الواقȜ العلمي :الدولية احملاسبةنبيه اجلƎ، حممد عبد املنعم،   7 

 Bernard RAFFOURNIER, Axel HALLER, Peter WALTON, comptabilité:               لمزيد من التفصيل راجع  8
internationale, VUIBERT, 1997.    

9 voir www.aicpa.org. 
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اليت șهرت  10(la comptabilité créative)لعديد من املشاكل خاصة تلȬ النامجة عن احملاسبة اإلبداعية 
  .  11من قبل )ASC( جلنة املعايري احملاسبية انت سببا يف فشليف Œاية الثمانينات و اليت ك

ǡ  -  وينȥالفرنكو ǯǽالنمو : 

يف الدول األجنلوسكسونية حيث  اتلف كليا عنهختإن مصادر القواعد احملاسبية يف الدول الفرنكوفنية 
أهم مصادر  و من بني ،م امللكية و أهداف اقتصادية عامةخيضع إىل السلطات العمومية اليت تركز على مفهو

  :املبادئ احملاسبية ما يلي

  مصاǻر تشريعية تنظيمية  -
من بينها القانون التجاري الذي هو عبارة و و هي جد متعددة  ،م املراسيم و اللوائǴ الوزاريةو تض 

مسȬ (  12ؤسسات عن جمموعة القواعد الشرعية اليت تضبط القواعد احملاسبية عن طريق تنظيم قانون امل
مشاركة العمال  و ،تعلق باملؤسسة مع عماهلا من أجورو كل ما ي...). أعمال اجلرد ،املعاجلة طرق ،احملاسبة

إضافة إىل قانون الضرائب الذي يهدف أساسا إىل . ها يف قانون العمللينصوȋ عاملالوثائق املتعلقة ŏم و 
الضرييب مثل طرق ضمان موارد الدولة واجلماعات العمومية من خالل فرض قواعد تضبط Ơديد الوعاء 

. تقدميها ملصلحة الضرائبؤسسة إضافة إىل الوثائق احملاسبية اليت على امل ،... املئونات و الكاتااله و التقييم
ماكرو  اختدم أهداف (Normalisée)كل هذه املصادر وتأثريها على احملاسبة جعل منها حماسبة موجهة إن 

مثلما زارية فŒǚا تقوم بǚصدار لوائǴ تتعلق بتنظيم املهنة احملاسبية أما يف ما خيص اللوائǴ الو. اقتصادية جبائية
 اŎلس األعلى للمحاسبة يف اجلزائر الذي أصدر من طرف )PCN( الوطين اسيباحملخطط املوضع  Ź حني

)CSC( ت وصاية وزارة املالية واالقتصادƠ . و املخطط احملاسيب العام  )PCG ( الذي وضع من فرنسا يف
Ż أصبǴ اŎلس  ،1947سبتمƎ  18 املؤرخة بـ Ŏلس األعلى للمحاسبة عن طريق الالئحة الوزاريةاطرف 

املخطط السابق مع خمتلف تكييف و أنيط له  1957سنة  (CNC)املصف الوطين للمحاسبة األعلى يسمى 
كل هذه التعديالت و  1982 و 1971و  1957سنة  مراجعته عدة مرات تحيث أعيد ،القطاعات

       . 13جاءت عن طريق قرارات وزارية

                                                            
   . الذي يرضي مستخدميها استغالل جمموعة الطرق احملاسبية من أجل تنميق حسابات املؤسسة بالشكل هيو احملاسبة اإلبداعية   10
   P, Walton, op.cit P 163 à 182 .  : ملزيد من املعلومات أنظر  11

ة هم كان الشكل القانوين السائد يف تنظيم الشركات هو املسؤولية الغري حمدودة اƟاه املتعاملني مع الشركة و الذي يعين أن املالكون للشرك  1850قبل  12
 )SPA(بعد هذا التاريǸ أصبحت املسؤولية احملدودة ، املتعاملني مبا ميلكونه من حصص يف رأȃ املال و يتعدى إىل ưتلكاهتممسئولني من خالل ضمان حقوق 

   .بعد انتشار الفكر الرأȃ مايل الليƎايل حيث تكمن ƥاية مصاſ املتعاملني يف شفافية ومصداقية املعلومة املفصǴ عنها

:لمزيد من المعلومات أنظر . 13   
SANSRI, Les plans comptables actualisés et annotés, Edition BECAS, Alger, 2001.                  
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- ǻتهاǱɍر اǻمصا: 

  ،القائم عليه ال يلعب دورهإن حيث  ،ملصدر ليس مهما مقارنة مع ما سبقإن الدور الذي يلعبه هذا ا 
لكن هذه  ،ميكن تطوير احملاسبةذلȬ من خالل و  ،الفصل يف القضايا احملاسبيةاليت كان يوكل هلا احملاكم ك

إضافة إىل . كذلȬ ال ƶب أن ننسى االجتهاد اجلبائي الذي يغطي الفراȟ القانوين، ما Ơدثالقضايا نادرا 
املصف الوطين   و سلطة مراقبة األسواق املالية و Ǔراء و توصيات اهليئات املهنية مثل اŎلس الوطين للمحاسبة

Ǝاألخذ بعني االعتبار معايري ،اء احملاسبني و حمافظي احلساباتللخ Ȭجملس املعايري احملاسبية الدولية  و كذل
IASB)( مصادر أخرى متباينة بنيأن تكون ا يعيطبو . املمثلة من طرف هيئات خاصة يف بعض الدول ȫهنا 

لكن الشيء املتفق عليه هو أن كل هذه املصادر  .أخرىإىل من دولة الدول و األولوية يف األخذ ŏا ختتلف 
  .14ختضع للسلطة العامة للدولة

ل التايل يلخص الفروق املوجودة بني النموذجني من خالل عرض أهم اخلصائص املميزة هلما يف فئتني اجلدو 
  . أساسيتني مها احمليط االقتصادي و االجتماعي و اهلدف من احملاسبة

  اƪصائȌ األساسية للنظاȳ احملاسيب الفرنكوȥوين و األƱلوسكسوين :1اجلدول رقم 

 األƱلوسكسوين  الفرنكوȥوين  النظاȳ احملاسيب
  احمليـȔ اɍقتصـاǻي واǱɍتـماعـي

 أسواق رأȃ املال  حمصورة أساسا يف قطاع البنوȫ طرق التمويل

  الفردانية  توجيه حكومي  اجلانب الثقايف
 القاعد معدة من طرف اهليئات و االجتهاد  سيطرة القانون على القواعد احملاسبية  النظام القضائي
  احملاسبة مستقلة عن اجلباية ة قوية بني احملاسبة واجلبايةعالق  النظام اجلبائي

  اƬـدȣ مـȸ احملــاسبـة
  أساسا املستثمرين  البنوȫ،اهليئات اجلبائية،املدينون  مستعملو القوائم املالية

تأثري اجلباية على القرارات املبنية ،سيطرة مبدأ احلذر  املبادئ احملاسبية
  على املعلومات احملاسبية

 ادئ مكيفة للحصول على الصورة الصادقةمب

  اƟاه جد واسع اƟاه حمدود  نطاق نشر القوائم املالية 
 قليل من الوșائف للتسجيل والتقييم  عدد معتƎ لوșيفة التسجيل احملاسيب والتقييم  حجم وșيفة احملاسبة

 Ǵاملمكن توزيعه  حساب الرب Ǵحساب الرب: 
 مبدأ احلذر -

 :حساب الربǴ لالختاذ القرار
 عرض الصورة الصادقة -

                                                            
  : لمزيد من المعلومات أنظر  14

R. OBERT, La construction du droit comptable, thèse doctorat, paris, Décembre 1999, dernière mise à jour 
: janvier 2008. 
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- Ǵحمدودية توزيع الرب
  مليل إىل تكوين االحتياطات ا -

سيطر مبدأ استقاللية الدورات -
- Ǵحد لتوزيع الرب ȫليس هنا 
  ال يوجد ميل لتكوين االحتياطات -

  استقاللية احملاسبة واجلباية  تأثري متبادل بني احملاسبة واجلباية  عالقة احملاسبة باجلباية

ايطاليا و  ،اليونان ،سا ومستعمراهتافرن،أملانيا  ول مثال عن الد
  ... بلجيكا ،الƎتقال ،اليابان ،مستعمراهتا

USA,KU، ايرلندا،كندا ،استراليا... 

 : إعداد الباحثة بتصرف اعتمادا على: املصدر

R. BERNARD & H. AXEL & W. PETER. Comptabilité  internationale, édition veibert, 
Paris, 1997, P 9.   

   أشكال اǹɍتالȣ احملاسيب .2
للمحاسبة الذي يتحقق عن  األساسي باهلدف تعلق ما أمهية، احملاسيب األكثر االختالف أشكال بني من

لذلȬ سوف نقوم . نظرا للعوامل السابقة الذكر ألخرى من دولة خيتلف طريق القياȃ و اإلفصاح، حيث
  :التالية العناصر خالل من النموذجني بني االختالف بعرض

  اǹɍتالŽ ȣ القياس احملاسيب للنتيǲة. 1.2 
 املالية الوضعية و تصوير النشاȓ نتيجة Ơديد الفرنكوفوين إىل النموذج حسبهتدف احملاسبة أساسا 

اإلفصاح  إىل املالية بالقوائم اإلمداد خالل من الثاين النموذج حسب بينما هتدف. املؤسسة وذمة الصحيحة
  .اهتومكونا عنه بالنتيجة املعƎ املؤسسة أداء عن

و كما رأينا سابقا  ،التشريعات احمللية على احملاسبة تأثري اجلباية و مدى على النتيجة حساب و يتوقف
،أي  (la comptabilité de la prudence)15مبحاسبة احلذر  فان الدول الفرنكوفونية هي دول تتميز

 األصول عناصر بتقييم يقضي والذي احملاسبة، النتيجة قياȃ على لجبايةل الكبري سيطرة مبدأ احلذر والتأثري
 ختفيض يف كذلȬ بل الدائنني، حقوق ضمان و ƥاية يف فقط ليس العملية هذه وتساهم قيمتها، من بأقل
 واسعا انتشارا الشكل هذا ويعرف .واملؤونات اإلهالȫ حصص ارتفاع جراء للضريبة اخلاضعة النتيجة قيمة
أما يف  .)االجتماعية االشتراكات التشغيل،(اجتماعيا  دورا املؤسسات فيها تؤدي اليت الدول من ثريالك يف

                                                            
15 « La comptabilité est établie sur la base d’appréciations prudentes pour éviter le risque de transfert, pour 
les périodes à venir, d’incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l’entité », 
(PCG 120-3).     
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اجلبائية خيضع لقواعد مستقلة عن احملاسبة و تعد يف قسم خاȋ  النتيجة Ơديد فǚن النموذج األجنلوسكسوين،
  .16باحملاسبة اجلبائية

2.2 .ȣتالǹɍاملعلومة املالية ا ȸع ǳصاȥاإل Ž  
يف متويلها،  اخاصة تلȬ اليت تكون طرف ،عة األطراف املتعاملة مع املؤسسةترتبط عملية اإلفصاح بطبي

حيث طبيعة املعلومة املفصǴ عنها تتعلق مبجموعة من االلتزامات Ɵاه مستعمليها و املتعلقة بنوعية املعلومة 
 البنوȫ الفرنكوفوين تعتمد أساسا على موذجالن دول معظم أن مبا و ،املطلوبة و مدى مالءمتها يف اختاذ القرار

 إمتام يف املطلوبة للسرية نظرا الغموض سيكتنفها اإلفصاح فǚن سياسة املايل، للسوق النسبية باألمهية مقارنة
الفئات  باقي حساب على ستطغى املعلومات من املمولني احتياجات فئة على اإلجابة فǚن لذلȬ .األعمال
Ȭن لذلǚالتسديد ا علىهتقدر على والوقوف املؤسسة ذمة تتبع على تساعد اسبيةاحمل املعلومة ف.  

 للمعلومات املستعملة األطراف لكل ƥاية الشفافية يف ترى فŒǚا النموذج األجنلوسكسوين، أما دول
حيث نرى أن ، االستثمارية القرارات اختاذ عملية ةدمخل  ةساعدم و األسواق املالية لتطوير وعامال احملاسبية

اإلعالن عن املعايري احملاسبية وكذا  تأثري الدولة على االقتصاد و عادة ما تأخذ احلكومة دورا هاما يف النشر و
طرق اإلفصاح، على ȡرار البلدان اليت تكون فيها األسواق املالية حرة و نشطة، فǚن إصدار املعايري  أساليب و

  .17على املهنة ذاهتا و اختيار طرق عرض املعلومات واإلفصاح عنها يقع عبئها
  :كالتايل و اجلدول املوايل يوضǴ أهم اخلصائص و نقاȓ االختالف بني النموذجني

  اƪصائȌ األساسية للقوائم املالية: 2اجلدول رقم 

  الفرنكوȥوين األƱلوسكسوين  عنصر املقـارنة

  ة املالــية واحملــاسبيةــاملعـلوم

  ȡري معلنا ار النظريمعلنا ضمن اإلط  إعالن اهلدف من احملاسبة

مبادئ احملاسبة املقبولة عموما الصورة   املبادئ الضابطة لنوعية املعلومة املالية
  الصادقة

  مبدأ الصورة الصادقة

 كل من تربطهم القوانني مع املؤسسة مدينون،مسامهون  املعنيون باحملاسبة

  سداسي ،سنوي فصلي،سنوي  إعداد القوائم املالية
  )امللكية(امليزانية )األداء(حساب النتيجة  م املاليةأولوية القوائ

  شكـل و ƮتـوɁ القـوائم املالـية

                                                            
هناȫ من يسجله وال  ،لموسة ويقوم باهتالكهاملهناȫ من يقوم بتسجيله ضمن األصول ȡري   le good willتالف يف القياȃ مثال على االخ  16

...  املؤونات، كذلȬ االختالف يف طرق معاجلة  االهتالكات. نفس الشرح  le crédit bailأيضا . وهناȫ من  يسجله ضمن التكاليف، يهتلكه
  . 
  .ȋ:347- 348 ، 2004دار اجلامعية، اإلسكندرية، ، البة الدولية والشرȭات املتعدǥǻ اجلنسيةاحملاسأمني لطفي،   17
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  حسب الطبيـعة حسب الوșائـف  حـساب النتيـجة

 تنازيل حسب السيولة:األصول  ترتيب عناصر امليزانية
  تنازيل حسب االستحقاق: اخلصوم

 تصاعدي حسب السيولة: األصول
  تحقاقتصاعدي حسب االس: اخلصوم

  معلوماته حمدودة وملخصة مبادئ اإلفصاح احملاسيب:مفصل  امللحق

  عدد كبري حمدودة  الوșائف احملاسبية

 : إعداد الطالبة بتصرف عن :املصدر

S. EVRAER & S. YREBUCQ, les états financiers anglo-saxons, C-theque.com, P7.  

         كالقارة األوروبية ،رى على املستوى القاريخإىل النموذجني السابقني هناƴ ȫاذج أ باإلضافة
و احملاوالت العديدة يف إرساء قواعد حماسبية مقبولة لدى اجلميع خاصة بعد التكتل االقتصادي و توحيد 

القارة اإلفريقية احملاسيب لدول ȡرب نموذج الما أن هناȫ ك. العملة و الثقل االقتصادي ألسواقها املالية
)SYSCOA(  رب إفريقيا ي مجع بني دولالذȡ اد االقتصادي و النقدي لدولƠاال )UEMOA( سنة بداية 

سات احملاسبية بني عرف العديد من األعمال منذ بداية التسعينات ŏدف تقليص التباين يف املمارو  1998
عضاء من لدول األلاء هذا النظام بأهداف Ǔخذا بعني االعتبار التطور االقتصادي جحيث  ،الدول األعضاء

تكييف النظام كذلȬ و  ،مؤسسةالصورة الصادقة للŻ  ،ية املعلومة املالية و احملاسبيةبينها ضمان مصداق
لكي يسمǴ هلا باحلصول على مصادر متويل  )IAS/IFRS(الدولية احملاسبية عايري املاحملاسيب هلذه الدول مع 

  . نظرا لنقص االنسجام و التنسيق بينها لقد بقي هذا النظام ال يتعدى حدود هذه الدولو . 18خارجية

  الدويل  احملاسيب حيد التو: املبحث الثاين  
فان العوملة  ،تطبيقات احملاسبية السابقة الذكرإضافة إىل أهم العوامل املؤثرة على اختالف النظم وال

      ه اليوم عوملة احملاسبة املاليةتواجاليت  ،هلا التأثري البالغ على احملاسبةكان  1960 سنة االقتصادية والثقافية منذ
لكنها متثل مصدر صعوبة بالنسبة  و ع عملي للقوائم املاليةشجيتنوع احملاسبة تأن ا مومكن أن نعتƎ عو مي

و من  ،االقتصادية مثل االƠاد األوروŸحƓ بالنسبة للتكتالت  ةللشركات متعددة اجلنسيات وتطرح مشكل
  .دة توحيد القواعد يف كل الدولمفهوم السوق املوحŻ استلزم 

 Ǵمن أجل  على مستوى احملاسبة واجلبايةالتوافق إن مصطل Ɓاملعمول به على مستوي العا Ǵهو املصطل
اليت ƶب أن تكون موحدة على اختالف احمليط الثقايف  تقليص الفروقات املوجودة بني القواعد احمللية و

                                                            
           :ملزيد من املعلومات أنظر 18

D . Armand & Autres, Manuel de Gestion,  2emedition, volume 02, ellipses,paris , 2004, P 68. 
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وحيد األنظمة احملاسبية على مجيع املستويات عن طريق تنسيق أما التوحيد فهو ت .واالقتصادي بني الدول 
   .19املبادئ احملاسبية و توحيد املعايري املعمول ŏا إضافة إىل القواعد و اإلجراءات

إن التوحيد الكلي للنظام احمللي شيء صعب األمر الذي يتطلب وضع مسار من أجل إزالة كل املبادئ 
العمليات الغري ضرورية إلحداث نوع  إزالةو  د املعايري الوطنية إىل دوليةأمام عملية توحي االيت تشكل عائق

  .من التقارب بني األنظمة

و من Ż فان . العنصر األساسي يف عملية التوحيدإن البحث عن الفعالية يف الصفقات الدولية هو 
ايري بلد املؤسسة األم متعددة اجلنسيات خاصة ملزمة بǚعداد قوائمها املالية وفقا ملع عامة وؤسسات امل
وإذا كانت  ،حملية واهلدف هو اجلانب اجلبائي وحسابات خاصة بكل فرع وفقا ملعايري) احلسابات اŎمعة(
Ǔخر ينتظر معدي القوائم املالية من أجل  عمالفان مسعرة يف العديد من البورصات العاملية ؤسسات امل

إىل هذا كله فان اجلانب اɇخر الذي يشكل صعوبة  إضافة ،جنيبحسابات تتماشى ومعايري كل سوق مايل أ
وفقا للقواعد احمللية وأيضا ؤسسة أكƎ هو عمل حمافظي احلسابات الذين عليهم املصادقة على حسابات امل

إضافة إىل مرتفعة املصادقة على القوائم املالية املعدة وفقا لقواعد حماسبية خمتلفة والذي يترتب عنه تكلفة 
  .20حلسابات بني النظم املختلفة بƎامج مكلفةتكلفة Ơويل ا

عنية ŏذا التوحيد أم البعض إن السؤال الذي يطرح نفسه هو معرفة ما إذا كانت كل املؤسسات م
هو ŏدف تسهيل التعامالت عƎ أسواق رأȃ املال ؤسسات أن هذا التجانس املطلوب من امل خاصة و ،منها

 مؤسسات  ،املسعرة يف البورصةؤسسة امل(احد ذا ما يتبادر إىل ذهن كل وه أيضا ƥاية املستثمرين و العاملية و
  ) .رǗوȃ األموال

 ،يف التوحيد الكلي امن الواضǴ كما سبق الذكر أن تباين اهلدف من احملاسبة بني الدول يشكل عائق
ة إىل أن احملاسبة إضافإعداد احلسابات السنوية مرتبط أساسا بالوعاء الضرييب يف الدول الفرنكوفونية حيث أن 

أما الذي يهدف إىل اختيار الطرق اليت من شأŒا تقلص من النتيجة، ) حماسبة احلذر(تتميز بسيطرة مبدأ احلذر 
    ،عن املعلومة يف أسواق رأȃ املال  (la divulgation)يف الدول األجنلوسكسونية فاهلدف هو اإلفصاح 

هذا ما يهم املسامهني وهدفها  وؤسسة الرفع من مردودية امل املؤسسات ختتار الطرق املناسبة من أجلو هنا 
  .نيل رضاهم

                                                            
19 S. Brun, l’essentiel des normes comptables internationales IAS/IFRS, édition GUALINO éditeur, paris, 
2004, P13.  

 .Pig 4ف أكƎ مكاتب املراجعة يف العاƁالضخمة و متعددة اجلنسيات خاصة عملية مراجعة حساباهتا تتم من طرؤسسات لɌشارة فان امل  20
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يف șل هذا التباين ال ميكن Ơقيق التوحيد الكلي والكامل إذا أخذنا بعني االعتبار العوامل املختلفة يف 
عب تغيريه صيحاولنا أن نكيف بعضها مع الظروف الدولية إال أن البعض اɇخر  إن بناء النظام احملاسيب اليت و

  .يف عملية التوحيد  او الذي يبقى يشكل عائق) متطلبات االقتصاد الكلي(

طرق يف الاالنتقال إليه يعتƎ تغيري أن حيث  ،تطبيق النظام املوحد مكلففان مؤسسات أما بالنسبة لل
من  لي احلساباتاليت يتم اإلفصاح عنها ملستعم ومؤسسة الذي من شانه تغيري الوضعية املالية لل  21اسبية احمل

على املستوى الداخلي للشركة سيكلفها مصاريف التكوين وتكييف الƎامج جهة و من جهة أخرى فانه 
 ؤسسات بصفة عامة تعتƎ هذه التكاليف مهمة جدا بالنسبة للمؤسسات الصغرية مقارنة مع امل و. احملاسبية

ليف ثابتة على العديد من ن تعاž كتكاميكن أفان هذه املصاريف هذه األخرية  ه على مستوىالكƎى ألن
  .املتعددة اجلنسيات فان التكلفة ستتضاعفؤسسات أما فيما خيص امل ،الصفقات

  يد الدويلــحدوǻ التوح .1
عن طريق وضع معايري  ،ني إىل توحيد لغة املال واألعمالبالرȡم من سعي العديد من املنظرين الدولي

و اختالف املشاكل بني  ،ال أن التعدد و التنوع بني النظمإ  ،ايلتغطي خمتلف حاجات اŎتمع املللمحاسبة 
تعقد إىل نظرا و  ،فرنسا مثال ففي .الدول كان السبب الرئيسي الذي جعل عملية التوحيد تسري Ɲطى متثاقلة

من الصعب على النظام  كان  ،االقتصاديةالنشاطات و توجهها Ʋو التخصص أكثر فأكثر و تطور األدوات 
العديد من التحسينات على املخطط أدخلت لذلȬ و . ع أطراف احللقة االقتصاديةمجيسيب أن يليب احملا

أكثر من  )PCG( املخطط احملاسيب العام أجري على كمابعني االعتبار خصائص كل قطاع  تاحملاسيب وأخذ
  . Ʀ22سني تكييف مهين

 كما أن  .إƶاد حلول موحدة خيتلف باختالف األنظمة و ليس من املمكن إن اهلدف من احملاسبة
أن الضرائب على اعتبار و  ،Ʋو اخلصوصية يف العديد من الدول  أكثر فأكثرجه احملاسيب و اجلبائي يت  القانون

ة بعض املشاكل لتسوي  وسيلة  و  ،أداة يف يد الدولة للتدخل و توجيه السياسة االقتصادية املرȡوب فيها
الضرائب املدرجة (  مباشرة  ȡري  أو مباشرة   بصفة  ؤثر على الشركةي لشيء الذيا ،املاكرواالقتصادية

إمكانية إƶاد حلول ترضي  لعدمالصورة الصادقة للمؤسسة ال ميكن Ơقيقه  إىلو هلذا فان الوصول  ،)كتكلفة
تكون  فان عملية املقارنة ،تصادية ختتلف عƎ الزمان واملكانو ألن هذه املشاكل ناƟة عن șروف اق  ،اجلميع

  .ȡري عادلة

                                                            
21Selon l’IAS 8 changement des méthodes comptables.  
22 G. Langlois, M. Frédirich, A. Burlaud, comptabilité approfondie, édition foucher, paris. 2000/2001, P 13. 
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تعرف عدم تدخل الدولة يف النشاȓ االقتصادي على عكس  ،إن بعض الدول خاصة األجنلوسكسونية
كون Ơت مسؤولية يحيث من املالحȘ يف النموذج األول أن اختيار الطرق احملاسبية . الدول الفرنكوفونية

على Ɵانس  بالنسبة هلم عمالو يعتƎ  ،(GAAP)مع احترام املبادئ احملاسبية املقبولة عموما ؤسسة مسريي امل
(Harmonisation) للمعايري ااملصطلحات واملفاهيم أكثر منه توحيد(Normalisation) . 

 ،للحسابات املعمول ŏا) التوافق(أم التجانس ) التبين(التوحيد اɇن مسألتان كل الدول تطرح أمام 
ل شرق أوروبا اليت تعمل جاهدة على احلفاȗ على على ȡرار فرنسا ومعظم الدول الفرنكوفونية خاصة دو

و Ɵدر . نظمها احمللية والقيام بتعديلها ưا يسمǴ هلا مبواكبة خمتلف التطورات اجلارية على املستوى الدويل
االقتصادية يف وقت ما أو مكان اإلشارة هنا أن اختيار معيار ما ليس تسوية تعكس عدم التوازن يف القوى 

 ،و االجتماعي والثقايف بني الدول أن جناعة هذه السياسة ختتلف باختالف احمليط االقتصادي على اعتبار ،ما
         .      و لن تكون فعالة ما Ɓ يكن خمتلف األعوان االقتصاديني يعملون بسياسة االنفتاح على اخلارج

  الدويل و ơطي مشاȭل اƪصوȍية   حيد التو. 2

  : يد ــمشاȭل التوح. 1.2
جملس املعايري  منها اليت استمد لثورة األيديولوجية اليت سادت الواليات املتحدة األمريكية وإن ا

اليت  ،رف العديد من الدول الفرنكوفونيةƁ تلق التأييد الكامل من ط معظم أفكاره )IASB( احملاسبية الدولية
 ȋط الشيء تتميز بنظام حماسيب ناتج عن حميط سوسيوثقايف خاƴ تسيري خمتلف كليا عن النمط الذي يعكس

كما أن العديد من املنظمات املهنية أثارت بعض الصعوبات و العقبات اليت Ơول دون . األجنلوسكسوين
إىل حيث أرجعت السبب  ،عض الدول الفرنكوفونية اإلفريقيةو اليت أكدهتا Ɵربة ب ،التطبيق املباشر للمعايري

  .  ذكرناه سابقاعدة صعوبات 

جملس املعايري احملاسبية املؤشرات األوىل الدالة على رفض هذه األفكار و مواجهة  كللقد كانت 
عها على البنوȫ و شركات التأمني اليت متثل شبكة عƎ العاƁ من خالل فرو صادرة عن )IASB( الدولية

خاصة تلȬ اليت تترجم يف  ،هذا اŎلسحيث قامت بعدة انتقادات لبعض معايري  ،املستوى القاري و الدويل
  : أن هذه االنتقادات يف رأي هذه اهليئات يفو تتمثل   (la juste valeur)مفهوم القيمة العادلة 

. ưا ينعكس على أداء املؤسسة يف احلاالت اخلاصة ،ختضع بصفة منتظمة إىل șروف السوقهذه املعايري  -
 . 2008سبتمƎ  يف وأقوى دليل على ذلȬ األزمة املالية

و تشجع على تسيري املخاطر الشيء الذي ال يتماشى  ،تتجه Ʋوى التخلي عن مبدأ احلذر هذه املعايري -
 .مع العديد من األنشطة
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 اأعدت تقريرƜيث   2003هذه االنتقادات اليت لقيت صدى لدى السلطة الرƧية الفرنسية يف أوت إن 
عن  االيت وضعت تقرير (CRCE) اسبة يف أوروباتنظيم احملجلنة حول تأثري تطبيق مبدأ القيمة العادلة مع 

 ,IAS 32)يف القارة األوروبية خاصة فيما خيص تطبيق املعيارين  )IFRS(املعايري احملاسبية الدولية تطبيق 

جملس املعايري احملاسبية قدم هذا التقرير إىل و  ،الذين ميثالن أساسا الفلسفة احلديثة للمعايري الدولية ،23(39
كن لغي العمل بالقيمة العادلة وليƁ و بǚعادة النظر يف هذين املعيارين  بدوره قام ذيو ال) IASB( الدولية
جلنة حيث جاء قرار  ،Œا إرضاء معظم اهليئات املاليةاليت كان من شأ ،24بعض التعديالت الثانوية أحدث

املبدأ فيما خيص األصول  بǚجبارية تطبيق هذا 2004يف أول أكتوبر   (CRCE)تنظيم احملاسبة يف أوروبا 
  . 25املالية و بعض عناصر الديون املستحقة

مازال العمل بنوعني من لذلȬ . األكثر تعقيدا الفصل بني احلسابات الفردية و احلسابات اŎمعة كان إن
ية يف العديد من الدول الفرنكوفونحلد اɇن ساري املفعول ) احلسابات الفردية و احلسابات اŎمعة(احملاسبة 

حيث يكمن املشكل يف ضرورة إعداد احلسابات االجتماعية الفردية  ،ليت كانت تعمل ŏذا النمط من قبلا
و هذا لتحديد النتيجة اخلاضعة ) وحدات اŎمعات(اŎمعة ؤسسات من طرف كل املؤسسات الفردية وامل

هذه االزدواجية  ،ؤسسةيف امل تطلب وșيفتني أساسيتنيưا ي ،الربǴ الواجب توزيعه على الشركاءللضريبة و 
تفسر مدى تشبع هذا النظام احملاسيب بالقانون و اجلباية من جهة و من جهة أخرى موجهة بطريقة ختدم 

  .Ɯيث تعكس أهداف ماكرو اقتصادية جبائية) حساب القيمة املضافة(احملاسبة الوطنية 
تسمǴ فهي  ،بارات قانونية جبائية ختضع العتال أما احلسابات اŎمعة هي حسابات مبفهوم مغاير و

مة لصورة نتيجة على أساȃ قواعد مالئƠسب ال و. فقط للمجمع بǚعطاء معلومات حول النتيجة اإلمجالية له
ري ŏا احلسابات تسهي قواعد جد خمتلفة عن القواعد القانونية و اجلبائية اليت و  ،يف السوق املايلؤسسة امل

  .الفردية

                                                            
23 IAS 32, 39 : concernant les instruments financiers et ses évaluations.  
24 J.F. DES ROBERT & F. MECHIN & H.PUTEUX, Normes IFRS et PME, dunod, Paris , 2004, P XIX. 

 ,IAS1,2,8,10,16,17,21,24,27,28,31, 33: حيث ƽل املعايري التالية  2006و   2002بني كان  Ǔخر تعديل معمق للمعايري الدولية  25

ضا يتعلق تغطية املخاطر املتعلقة بتدفقات اخلزينة بني اŎمعات و أيا خاصة فيم،   2005/2004سنة  ( IAS 32,39)إضافة إىل املعيارين . 40
و Ɵدر اإلشارة أنه ال يصدر أي ). IFRS(إضافة إىل إصدار العديد من التوصيات و املعايري . تغطية القيمة العادلة ملخاطر تغري معدالت الفائدة

و اليت جاءت  2008املتعلقة بالتقييم بالقيمة العادلة حلسابات =  =تعديل أو توصية إال بعد إجراء لسƎ اɇراء يف الوسط املهين باستثناء التوصية
مصداقيتها و ما هلا من Ǔثار على الوضعية املالية للشركة إذا  الطريقة  ملعاجلة مشكل األزمة املالية اليت أفقدت هذه (IASB)على شكل تقرير لـ 

مات راجع التقرير النهائي Ŏلس ملزيد من املعلو. خيص املنتجات املالية    ما Ź اعتمادها هلذه السنة خاصة و أŒا تعتƎ الطريقة األساسية فيما
(IASB)  2008أكتوبر  31الصادر بـ  sur le thème " Evaluation et informations à fournir sur la juste valeur 

d'instruments financiers cotés sur des marchés qui ne sont plus actifs"  على املواقع التالية:www.focusifrs.org   ،

www.iasb.org  .     
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فاألوىل تعد Ơت ضغط قانوين جبائي  ،ابات الفردية و احلسابات اŎمعةاحلسني إن هناȫ فرقا واضحا ب
تجه يف إعدادها إىل جلب و لفت انتباه املستثمرين عن طريق يبسيطرة مبدأ احلذر على عكس الثانية اليت 

أجل كل هذه املشاكل و أخرى تتطلب من الدول بذل جهد أكƎ و العمل من و . اإلفصاح يف السوق املايل
إلغاء كل ما هو خصوصي  خاصة وأن التوجه Ʋو العاملية و ،احملاسبية و تطويرها عƎ العاƁ النهوض باملهنة
  :و لذلƶ Ȭب Ơقيق الشروȓ التالية .شيء ال مفر منه

عن احلسابات احملاسبية و الذي سيمثل هلا  على اإلدارة اجلبائية أن تقبل بأن يكون حساب الضريبة منفصال -
  .ع التقليد املوروث منذ سننيمقارنة منوعية نقلة 

على األطراف املتعاملة مع املؤسسة أن تغيري نظرهتا للقواعد التقليدية و العمل أكثر مبنطق االقتصادي  -
   .كثر واقعية خاصة ưثلو العمالاأل

    ق بتوزيع األرباحعلى اهليئات القضائية أن تغيري القواد اخلاصة بتنظيم النشاȓ التجاري خاصة فيما يتعل -
                    .,JACQUES, 2005, P XVIII.)  (CHRISTINE و تقبل منطق اخلطر و املخاطرة املرتبطة ببيئة األعمال

       

  دـȑرورǥ و أȽداȣ وǱوǻ مرȜǱ موح. 2.2    
جدا يف خدمة و إعالم ة إƴا هي وسيلة مهم م أداة إثبات أو تقنية حلساب الضريبة فقط وواحملاسبة اليليست 
 أن إضافة إىل ،هذا ما جاءت به املعايري الدوليةو  ،ولني و األطراف املعنية باملؤسسةاملسئو  ،املسامهني

  : شكل العنصر األساسي يف وضع قواعد حماسبية موحدة لɊسباب التاليةتاستقاللية األسواق املالية 

املكان و ) بني دورات االستغالل لنفس املؤسسة(ن ضعف إمكانية مقارنة املعلومات املالية عƎ الزما -
 .)بني العديد من املؤسسات(

 .صوصية يف إعداد القوائم املاليةمستوى مرتفع جدا من اخل  -
 .خمتلف األسواق املالية العاملية صعوبة قراءة املعلومات املالية يف -
عف يف نوعية املعلومة املفصǴ لغة مالية جد متباينة و يف بعض األحيان نقص يف شفافية احلسابات و ض -

 .عنها

  : ووجود مرجع موحد سيسمǴ بـ

 .املسعرة يف األسواق املاليةمؤسسات Ơسني الشفافية و مقارنة القوائم املالية لل -
 .يف خمتلف الدولؤسسات السماح مبقارنة امل -
 .إىل األسواق املالية عƎ العاƁ تسهيل عملية دخول الشركات -
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  .  ن بعد سلسلة من الفضائǴ املالية اليت أطاحت بقيمة املعلومة احملاسبيةإعادة الثقة للمستثمري -

3.2 .  Ɨتب ȳرات عدƎاحملاسبية املقبولة عموما م Ǜǻاملبا(US GAAP)  الدويل Ɂعلى املستو:  
     إن اهلدف من وجود مرجع عاملي موحد بني الدول يكمن يف إƶاد لغة مالية مفهومة من طرف اجلميع

املبادئ احملاسبية املقبولة عموما  فتبين . على استيعاب مطالب  العديد من الفاعلني  يف هذا اŎالو قادرة 
(US GAAP)   ت تأثري السياسة األمريكيةƠ املفروضة من طرفباإل سيكون ȓجلنة مراقبة  ضافة إىل الشرو

و هو عكس اهلدف  ،مريكيللدخول يف السوق املايل األ )SEC( التعامالت على مستوى األسواق املالية
و يعود عدم تبين . حقاعاملية معايري  Ʋولذهاب على االذي جاءت به إستراتيجية التوحيد العاملي اليت تركز 

  :26إىل النقاȓ التالية   (US GAAP)املبادئ احملاسبية املقبولة عموما 

 .Ơضري و إعداد هذه املعايري Ɓ تشارȫ فيها أي جنسية خارج أمريكا -
 . جد مفصلة و دقيقة و صعبة نظرا لتغريها املستمرمعايري -
 .(SEC)جلنة مراقبة األسواق  املؤسسة اليت تطبق هذه املعايري ختضع حتميا للمراقبة من طرف -
 . أهداف االقتصاد األمريكي هذه املعايري مكيفة وتتوافق مع -

       (IFRS) املعايري احملاسبية الدولية رȽان التوحيد و اǹتيار :املبحث الثالث

و على اختالف هذه  ،بǚرادة الطرف القائم على تنفيذهاإن جناح عملية التوحيد احملاسيب مرهون 
املعروف أن و  ختتلف وترية التقدم،) ئات املهنيةالسلطات العمومية و اهلي(خرى إىل أمن دولة يئات اهل

و إذا اعتƎنا  ،ية هذا االختيار عن ȡريهمبردود ةما أو دولة ما منوطؤسسة االختيارات اإلستراتيجية بالنسبة مل
العمل به هو بفالشروع  ،ؤسسةي سواء بالنسبة للدولة أم املأن اختيار ƴوذج حماسيب دويل هو قرار استراتيج

كل دولة هلا و مبا أن طبعا . املشكل الكبري يف اختيار القائم على هذه العمليةيكمن و لذلȬ  ،عملية مكلفة
فالدول الفرنكوفونية  عامة  ،خمتلف املمارسات فيهايف تحكم الو  ،فية تسيريها لɊمورتسيطر على كي تقاليد

هذا النوع من القرارات ƶعل من و  ،أخوذة من الواقعاملهي دول تغلب عليها القرارات السياسية ȡري 
 على عكس الدولو ذلȬ . األطراف التنفيذيني ȡري قادرين على التحكم يف التطورات املستقبلية

Ȭخمتلف الفاعلني و املهنيني يف ذل ȫشراǚ27األجنلوسكسونية اليت تتميز بالواقعية أكثر  ب.  

                                                            
26 Stéphan BRUN, L’essentiel des normes internationales  IAS/IFRS, Carrés ROUGE, 2EME Edition. 2005, 
P 13. 

27 Conseil national des expert comptables des CAC et des comptables agréé, Séminaire : formation des formateurs 
sur IAS/IFRS, Algérie, 3 à7 Février 2007,P 4. 
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  الدوليةيد ـالتوحȽيǞات  .1
اƟاه ليƎايل يف وضع  ان،هناȫ اƟاهفالعديد من اهليئات الدولية القائمة على توحيد املعايري  يوجد

دول املنظومة ( من طرف السلطة العامة و اɇخر موجه  ،)دول املنظومة األجنلوسكسونية(  املعايري

 ).  الفرنكوفونية

1.1.  ƙالدويل للمحاسب ǻاƠɍا(IFAC) :  
عضوا  155يضم حاليا و  ،دولة عƎ العاƁ 49هيئة مهنية متثل  63من طرف   1977أنشأ سنة 

ل إنشاء هدفه األساسي يكمن يف تعزيز مهنة احملاسبة يف العاƁ و تطويرها من خالو  ،دولة118ومنظمة يف 
و لتحقيق هذه األهداف فهو Ʒتوي على عدة جلان  ،املستوى و التشجيع على اعتمادها معايري مهنية عالية

  : 28االت التاليةيف اŎ اختصاصهاحسب واحدة تقوم بǚنشاء معايري كل 

 . (ISA)املعايري الدولية للمراجعة  -
 .معايري دولية ملراقبة اجلودة -
 .هنةقواعد دولية ألخالقيات امل -
 .هيل الدوليةمعايري التأ -
 .   (IBSAS) معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام -

  : )IOSCO(املنظمة الدولية للقيم املنقولة  .2.1
 هيئة مراقبة األسواق املالية بفرنسا هي هيئة دولية تضم  هيئات مراقبة األسواق املالية احمللية مثل     

(AMF)، سواقملراقبة األ اهليئة األمريكية (SEC) جلنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة  و يف اجلزائر 
(COSOB)،  هدفها تقليص  الفرو قات املوجودة بني الدول فيما خيص الشركات املسعرة خاصة بني و

من جهة أخرى  من جهة و (IFRS) املعايري احملاسبية الدولية و  (US GAAP)املبادئ احملاسبية املقبولة عموما 
من أن القوائم املالية املعدة وفقا للمعايري الدولية Ɯاجة أو ليست Ɯاجة إىل تعديل مبا يتوافق مع املعايري التأكد 

ملختلف ال يف أمريكا حيث ƶب إعداد جدول مترجم املعمول ŏا يف األسواق املالية مثلما هو عليه احل
االƠاد الدويل  و  )IASB( ري احملاسبية الدوليةجملس املعايتعمل هذه اهليئة بالتعاون مع   .احملاسبية النماذج

  .29(IFAC)للمحاسبني 

                                                            
  .ȋ131 ، 2008/2007 ،جامعة دمشق ،احملاسبة الدولية ومعايريȽا، مأمون ƥدان ،حسني القاضي 28

29 voir www.focusifrs.com. 
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ضافة إىل اهليئات الدولية سابقة الذكر هناȫ هيئات دولية ȡري مهنية تساهم بǔرائها على مستوى و باإل    
  .)OCDE(و هيئة التعاون والتنمية االقتصادية  )ONU( التوحيد احملاسيب الدويل من بينها هيئة األمم املتحدة

 : (IASC/IASB)عƭ ƎلȄ املعايري الدولية للمحاسبة التوحيد الدويل  .2

أنشئت سنة  ،هيئة خاصة ȡري حكومية )IAS/IFRS(احملاسبية الدولية لمعايري لتعتƎ اهليئة الدولية 
 مع جمموعة من ưثلي اهليئاتعضو باهليئة الƎيطانية للمحاسبة  Henry Bensonبلندن مببادرة من  1973
          الدول املنخفضة و ،املكسيȬو  ،اليابانو  ،أملانياو  ،فرنسا و احملاسبية لكل من استراليا كندا املهنية

  .الواليات املتحدة األمريكية  و ،ايرلنداو  ،بريطانياو 

إىل وضع معايري حماسبية مقبولة من  )(IASCللمعايري احملاسبية  العامليةللجنة يهدف دستور إنشاء ا
أن الفروقات على مستوى املبادئ احملاسبية  Henry Bensonجنة لو لقد الحȘ رئيس ال. ف اجلميعطر

تطبق على  سبيةفاقترح إنشاء هيئة مراجعة لوضع معايري حما ،ب التجارة و االستثمارات الدوليةكانت بسب
  .مستوى املبادالت الدولية

1.2.  ȣداȽاملعايري احملاسبية الدوليةأ Ȅلƭ )IASB(  :  
  :30عدة أهداف أمهها ما يلي هذا اŎلسلقد حدد دستور  

قوائم ميكن تطبيقها عƎ العاƁ يف إعداد ال ولدى اجلميع ة ومفهومإعداد معايري حماسبية ذات نوعية  -
وقابلة للمقارنة بطريقة تسمǴ ملختلف مستعمليها على مستوى األسواق  ،املالية ذات نوعية وشفافية
   .ات الصحيحةين باختاذ القراراملالية وخمتلف املستثمر

  .ال والتطبيق اجليد هلذه املعايريترقية االستعم -
العمل بشكل عام على Ɵانس املعايري و اإلجراءات احملاسبية واألخذ بعني االعتبار االحتياجات  -

  .واملتوسطة واالقتصاديات الناشئة اخلاصة بالوحدات الصغرية
  .لية واملعايري الدولية إلƶاد حلول ناجعةاالƟاه Ʋو وضع مقاربة للمعايري احمل  -

ئمني على عملية التوحيد كل هذه األهداف تعمل هذه اهليئة بالتنسيق مع خمتلف القاو من أجل Ơقيق 
و اجلدير بالذكر أن الدول   ،باملعايري احملليةالعمل لɌبقاء على   من أجل تقليص الفروق احلساسة ،احملليني

عتƎ مهد األسواق املالية املهمة يف العاƁ تعمل مبعايري حملية قريبة جدا من املعايري األجنلوسكسونية اليت ت
مع خمتلف الوضعيات اخلاصة لبعض الدول وتكييفها مع تنسجم مهمة التوحيد إىل أن ضافة باإل. الدولية

  .الظروف احمللية

                                                            
30 R. OBERT, pratique des normes IFRS, 3emedition, Dunod, paris, 2006, P 7- 8. 
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 : ǲنةـǙعاǥǻ تنظيم الل .2.2
اللجنة الدولية للمعايري  تسمى 2001يف أفريل  )(IASCملعايري احملاسبية الدولية القد أصبحت جلنة  

دورها توسع فقط و إƴا جنة للتسمية االجتماعية لل اƁ يكن هذا التغيري  تغيريو  ،)IASCF( احملاسبية املالية
أكثر ليشمل العمل على التجانس الدويل للمعايري   (Normalisateur)كمجلس دويل قائم على التوحيد 

(Harmonisateur) . و من خالل هذا التغيريǴالقائم على وضع  ،دولية حرةمنشأة نشأة ه املهذ أصب
و اليت   )(IASCملعايري احملاسبية الدولية ابدال من جلنة   )IASB( املعايري احملاسبية الدوليةجملس  فيها املعايري 

املعايري الدولية للمعلومة  Ơت اسمأعطت البعد املايل و الدور اإلعالمي للمعلومة احملاسبية للمعايري الدولية 
مسؤولية تعديل على عاتقه هذا اŎلس و أخذ  ،)IAS( املعايري الدولية للمحاسبة بدال من )IFRS( املالية 

تضم اهليئة ثالث جلان أساسية أخرى  اŎلس هذاضافة إىل باإل .املوجودة سابقا وتطوير وتفسري املعايري
  : 31هي

 .)IFRIC( الدولية للمعلومة املالية يريجلنة ترمجة وشرح املعا -
 .)SAC(توحيد لل جلنة استشارية -
 ).  Les trustees( التروستات  -

1.2.2.  ǳالدولية للمعلومة املالية املعايريجلنة شر )IFRIC(  :  
اثنا عشر عضوا يعينون من طرف من تتكون و  SIC(Û(جلنة شرح املعايري  2001قبل كانت تسمى 

 كذلư Ȭثلني عن كل منو . و رئيس ليس له احلق يف التصويت ،ات قابلة للتجديدملدة ثالث سنو التروستات
يكمن دورهم  )CRC-UE( االƠاد األوروŸتنظيم احملاسبة يف و جلنة  )OICV( اللجنة الدولية للقيم املنقولة

ري وفقا و يكمن دورها قي شرح كيفية تطبيق املعاي. مرة كل شهرين و Ɵتمع هذه اللجنة .كمالحظني فقط
   .)IASB( املعايري احملاسبية الدوليةجملس لɌطار النظري إضافة إىل بعض األعمال املوكلة إليها من طرف 

  :  )SAC( اللǲنة اɍستشارية للتوحيد. 2.2.2
لفترة ثالث سنوات  التروستاتتتكون من أعضاء مهنيني من خمتلف أƲاء العاƁ و يعينون من طرف 

تتكون من جملس قضائي و  ،)IASB( املعايري احملاسبية الدولية جملس ة من طرف رئيسقابلة للتجديد و مرǗوس
-CRC( االƠاد األوروŸتنظيم احملاسبة يف جلنة و  (SEC) ملراقبة األسواق اهليئة األمريكيةشارȫ كل من ي و

UE( لس االستشاري لكما تتكلف . كمالحظني فقطŎا Ǝلجنة التنفيذيةباملشاركة يف وضع املعايري و تعت    
  .فيما خيص األولوية يف األعمال و كذلȬ يف جماالت األخرى )IASB( املعايري احملاسبية الدوليةو جملس 

                                                            
 لمزيد من المعلومات أنظر  31

, Op-cit. R. OBERT, pratique des normes IFRS   
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  : )Trustees(  التروستات .3.2.2
شارية و أعضاء جنة االستلالو  ،كلفني بتعيني أعضاء كل من اŎلستتكون من تسعة عشر قاضيا  م

      ء األعضاء ميثلون األسواق املالية و املناطق اجلغرافية و خمتلف املهنيني يف العاƁهؤالو  ،جلنة شرح املعايري
  :موزعني حسب املناطق كالتايل و يكونون

 .ستة أعضاء ألمريكا الشمالية -
 .ستة أعضاء للقارة األوروبية -
 .)Ȭ )Asie/pacifiqueسيا و الباسفيǓأربع أعضاء للمناطق  -
  . اطق اجلغرافية مع احترام التوازن اجلغرايفثالثة أعضاء من خمتلف املن -

األسواق املالية خاصة هذا التوزيع الذي Ʒرȋ على أن يشمل خمتلف مناطق العاƁ أين تتمركز إن  
املخولة هلا باستثناء تلIASCF(  Ȭ( اللجنة الدولية للمعايري احملاسبية املاليةو هذا ŏدف بسط نفوذ  ،الضخمة

يتوىل مهمة فان التروست ضافة إىل مهمته يف تعيني األعضاء و باإل. الثالثة السابقة الذكراليت تقوم ŏا اللجان 
و نشر تقاريرها  )IASCF( اللجنة الدولية للمعايري احملاسبية املاليةالتمويل و املصادقة عل املوازنة السنوية لـ 

   . 32مهام أخرىىل جانب إ.  السنوية

  على النموŽ ƙǱǽ تبƗ املعايري  )IASB( دوليةƭلȄ املعايري احملاسبية التǖثري  .3.2

  :على مستوɁ اƬيǞات احمللية. 1.3.2
حيث ختتلف مبدئيا   )IASB( جملس املعايري احملاسبية الدوليةالعديد من الدول بتبين معايري قامت  لقد 

مثلما هو ذه املعايري مبا يتماشى مع همن قامت بتعديل نظمها احمللية أخرى، فهناȫ إىل طريقة التبين من دولة 
اول احملافظة على رأسهم فرنسا و الصني اليت Ơو األمر بالنسبة للعديد من الدول ذات النموذج الفرنكوفوين 

لدول ا هناȫ من قامت بتبنيها كلية خاصة الدول اليت تتجه Ʋوى اقتصاد السوق و و      ،على نظامها احمللي
من دولة إىل على الدول اŎلس  او خيتلف تأثري هذ ،ȡانا و اجلزائر ،ماليزيا ،احلديثة التصنيع مثل بلجيكا

صادرة عن هيئة ȡري حكومية معايري و أهم سبب للتوجه Ʋو هذه املعايري هو كوŒا     ،أخرى لعدة اعتبارات
كن مياليت    (US GAAP)املبادئ احملاسبية املقبولة عموما الشيء الذي ƶعلها أقل ضغطا سياسيا على عكس  

   .السبيل جللب املستثمر األجنيبإضافة إىل أŒا متثل   ،أمريكاضغطا من طرف ل أن تشك

كون  ،طورة أقل منه على الدول املتخلفةعلى الدول املت )IASB( جملس املعايري احملاسبية الدوليةإن تأثري 
 ،ن و بعض دول القارة األوروبيةابامثال الي ،مواكبة القتصادياهتاو تطبيقاهتا هلذه الدول ضوابط احملاسبية ال

                                                            
 www.iasb.org.   32  :من المعلومات انظر لمزيد 
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التشريعات ن أكما  ،االقتصادية أساسا من طرف البنوȫ إن التأثري خمتلف بسبب أن متويل العملياتƜيث 
التجارية هلذه الدول هي اليت Ơمي املتعاملني مع املؤسسة حسب درجة األفضلية و ليس املعلومة املالية كما 

  .ة الليƎاليةهو عليه احلال يف الدول الرأƧالي

شريعات و القوانني احمللية يأخذ بعني االعتبار الت ال ،ألسواق املالية للمعايري الدوليةإن االƟاه Ʋو ا
الضخمة ؤسسات لذلȬ على اهليئات احمللية القائمة على التوحيد احملاسيب أن تأخذ بعني االعتبار امل ،للدول

النموذج و لذلȬ سيكون تأثري  ،ليت متثل مصادر متويل هلااملية االيت تتواجد عƎ  األسواق املالية الع
هي املعايري هذه على اعتبار أن   )IASB( جملس املعايري احملاسبية الدوليةمن خالل  ااألجنلوسكسوين عليها كبري
  .األكثر عاملية لعدة أسباب

لدول األجنلوسكسونية على ا )IASB( جملس املعايري احملاسبية الدوليةتأثري و على العكس من ذلȬ فان 
وƷ Ɓدث أن قامت دولة من هذه الدول  ،الدولية ذات فلسفة أجنلوسكسونية املعايريعلى اعتبار أن  ،ضعيف

من ذلȬ فان النموذج احملاسيب للدول على العكس و  ،ة كي تتماشى مع املعايري الدوليةبتعديل نصوصها احمللي
 le cadre)اإلطار التصوري ك )IASB(  احملاسبية الدوليةجملس املعايرياألجنلوسكسونية هو من أثر على 

conceptuel)  يطانيةاملƎستوحى من املعايري ال .  

  ؤسسات التǖثري على امل. 2.3.2
غها الدول ال يبلغ األمهية اليت يبل على اهليئات احمللية و )IASB( جملس املعايري احملاسبية الدوليةإن تأثري 

مصاſ  ،الدولة( و اليت ƶب عليها أن ترضي خمتلف متعامليها سواء احملليني ،ذاهتايف حد مؤسسات بالنسبة لل
حيث ميكن هلا أن ختتار تطبيق  ،)ملستثمرين احلاليني و املرتقبنيا ،املسامهني(أو الدوليني ) ئب خاصةالضرا

التطبيقات احمللية إلرضاء املعايري الدولية إلرضاء حاجة املستثمرين على مستوى األسواق املالية باملوازاة مع 
 Price  مكتب املراجعة حسب الدراسة اليت أجريت من طرفو . لكن كيف و بأي تكلفةÝ ،اهليئات احمللية

water house Cooper  الفرنسية املدرجة ضمن مؤشرؤسسات من امل 20%حوايل أن  1993سنة 
)SBF120(  يةجملس املعايري احملاسبية الدولصرحت بتطبيقها ملعايري )IASB(،  بلغت هذه النسبة يف و

هي إن دل على شيء فƴǚا يدل على أن هذه املعايري  و ،33املسعرةؤسسات من امل 40%سويسرا حوايل 
          .                      األحسن إلعطاء مقروئية وشفافية للقوائم املالية

كبريا على مستوى الدول  جناحا )IASB( جملس املعايري احملاسبية الدولية إضافة إىل ذلȬ لقد أحرز
         ة الرابعةالتوجيهقامت اللجنة األوروبية بتعديل حيث   1995يف Œاية  ،و املستوى القاري ،املتقدمة

إن  ،2005و أمرت بتطبيق املعايري الدولية إجباريا ابتداء من جانفي  و السابعة و تطوير قواعدها اخلاصة
                                                            
33 www.iasplus.fr 2009. 
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 للحذووروŸ الذي يعتƎ أكƎ تكتل و قوة اقتصادية سيكون حافزا للدول األخرى هذه املبادرة من االƠاد األ
         .34حذوه

  :  تبƗ املعايري على املستوɁ القارǥ األوروǣية .3
التجارية مؤسسات إن القانون احمللي لدول أعضاء االƠاد األوروŸ للحسابات الفردية واŎمعة لل

هذه املبادئ تقوم بتغطية ما يفوق  و على التوايل 1983و  1978منذ  7و  4ة التوجيهمضبوȓ عن طريق 
 اجديد اƟانسو من Ż فان  ،اليت أصبحت اليوم صعبة املقارنة تطوير املبادئ احملاسبية احملليةƦسني وșيفة و 

  .تسري املؤسساتلبادئ املنفس  العملة املوحدة و و مع وجود السوق املايل املوحد اكان ضروري

   ǒ عملية التبǙƗرسا. 1.3
ختص هذه التوجيهة تنظيم احلسابات الفردية للشركات على مستوى دول : Directif ة الرابعةالتوجيه

  : أعضاء االƠاد و Ơتوي على

    .وتقرير التسيري ،امللحق و حساب النتيجة و املخطط وحمتوى احلسابات السنوية للميزانية -

 .تقييمو الطرق املقارنة  -

  .ومراقبة احلسابات السنوية قواعد نشر -

ة إىل وضع Ɵانس بني التشريعات احمللية بني دول أعضاء التوجيههتدف هذه : Directif ة السابعةالتوجيه
  :االƠاد على مستوى اŎمعات من أجل Ơقيق عملية املقارنة للمعلومات املالية للمجمعات وƠتوي على

 .روȓ وطرق إعداد احلسابات اŎمعةش -
 .معةنشر ومراقبة احلسابات اŎقواعد  -
 .للمجمع تقرير التسيري -

ȫ اليت تطبق على مستوى البنو 1986األوىل سنة ، تني قطاعيتنيبتوجيهتني اكتملتا اتني التوجيهه إن
املعايري و من أجل تطبيق . اخلاصة بقطاع التأمينات 1991الثانية سنة  و ،وخمتلف اهليئات املالية األخرى

 تكل هذه التوجيهات احملاسبية أعيدفان على مستوى دول أعضاء االƠاد   )IFRS( ة املالية الدولية للمعلوم
  :35تني التاليتنيالتوجيهذلȬ حيث نتج عن  ،مراجعتها وتعديلها

                                                            
 BERNARD , op-cit, P38.     لمزيد من المعلومات انظر  : 34  

   .OPERT Robert, la construction de droit comptables, Op‐cit: لمزيد من التفصيل أنظر  35
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 .اليت ترمجت القيمة العادلة 2001ة سبتمƎ توجيه -

تغيري التوجيهات السابقة جاءت من أجل تطوير املعايري احملاسبة األوروبية باليت  2003ة جوان توجيه -
حيث Ź تبنيها من طرف كل دول األعضاء قبل  ،توافق مع قواعد املعايري الدوليةكي تنسجم وت

2005. 

   طرǙ ȧرساǒ التوحيد .2.3
لقد فضل االƠاد األوروŸ االحتفاȗ بسلطة التحكم و السيطرة على القوانني احملاسبية و حƓ يبقى      

استقاللية أكƎ  إعطاءمن أجل  و  )IASB( املعايري احملاسبية الدوليةعن جملس  مستقال يف ưارسته احملاسبية
بوضع مقاربة بني خصوصيات االقتصاد  األوروبية، قام االƠاد  يف القارةداخل االƠاد و للممارسة احملاسبية 

  :األوروŸ و املعايري الدولية اليت أتت على مستويني

 : )ARC(اسبة جلنة ȑبȔ احملعلى املستوɁ السياسي  .1.2.3

من  له دور سياسي  ،وروبيةاألجنة اللمرǗوȃ من طرف  من ưثلي أعضاء االƠاد و هذه اللجنة تكونت
على  )IAS/IFRS(احملاسبية املالية الدولية عايري املو هو من يتوىل مسؤولية تبين  أجل إعطاء رأيه على املقترحات

 Ÿاملستوى األورو  Ȭفصاح املايلالفريق االستويساعده يف ذلɌل Ÿشاري األورو )EFRAG(.  

2.2.3 .Ɨالتق Ɂاملايل على املستو ǳصاȥɌل Ÿستشاري األوروɍالفريق ا )EFRAG(:   

      ،على املستوى األوروŸاحملاسبية املهنية  املنظماتكل من يتكون من أعضاء مقترحني من طرف 
    البنوȫ(املاليون و قطاعات النشاطات اخلاصة  و ،احملاسبونو  ،بورصة القيمو  ،االقتصادية املؤسسات و 
وال وتعيني األول هدفه مجع األم ،جلنة تقنية حماسبية هيكله الوșيفي يتكون من جملس املراقبة و). التأمينات و

الثانية هدفها املسامهة يف أعمال التوحيد الدولية و  ،تقدƇ اإلرشادات والنصǴ للجنةو  ،أعضاء اللجنة التقنية
شرحها  الدولية و تقيم املعايريو و تعديل التوجيهات احملاسبية  ، )IASB( املعايري احملاسبية الدوليةجملس ع م

يف األخري  وضمان االتصال على مستوى االƠاد األوروŸ وإعطاء أراء حول املعايري احملاسبية الدولية و ،تقنيا
  .إعداد خمطط للتطبيق

حيث يسمǴ  ،مهم جدا )EFRAG( ستشاري األوروŸ لɌفصاح املايلالفريق اال يلعبهإن الدور الذي 
و ال يقتصر هذا  شرحها عايري و يف التطورات املستقبلة للمعايري وامللالƠاد األوروŸ من التحكم يف تطبيق 

ان  تقنية حماسبية تساهم يف تطوير املعايري الدولية حƓ ولجنة لكن أيضا ك وفقط االƠاد مستوى على  الدور 
حيث أن تقييمه لبعض املعايري اليت تبنت من  ،قارية اخلاصة باالقتصاد األوروŸحاولت إعطائها الصبغة ال

تبين مجيع املعايري السارية املفعول من خالله تقرر  الذي CEN°1725/2003طرف االƠاد مبوجب القانون 
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 Ɠ14وجمموعة شرحها ح  Ǝما عدا املعيارين  2002سبتم)IAS 32 ,39( ساهم  ،املتعلقني باألدوات املالية
 36لكي تتالءم مع األهداف االقتصاد األوروƠ، Ÿسينها و تقييم املعايريإعادة من خالل انتقاداته يف ضرورة 

  .اليت تساهم بشكل أو بǔخر يف تطويرها بالكشف عن جوانب الضعف للعديد من املعايري

يد ه اجلتنظيممن خالل يد يف القارة األوروبية له أثر كبري Ʋو التوحاالƠاد اƟاه و Ɵدر اإلشارة هنا أن 
و تكملة للمجهودات املبذولة يف هذا اŎال و لضمان التنسيق بني خمتلف  .على عكس القارة اإلفريقية

جلنتني األوىل على املستوى املايل و الثانية على  بǚنشاءاألطراف احملاسبية و املالية و التشريعية قام االƠاد 
  .  ملستوى تطبيق التشريعات الصادرة عن االƠادا

 :)ESC(اللǲنة األوروǣية للمراقبة على مستوɁ اƪدمات املالية  -
املنظمات  تكونة من خمتلفألوروبية للقيم املنقولة املمكلفة بتقدƇ اإلرشادات لالƠادية االلجنة هذه  

  .األوروŸ على مستوىاملتعلقة ŏذه القيم 
  :)CESR(اللǲنة األوروǣية لȒبȔ التشريعات يعات على مستوɁ التشر -

السلطات عمال التنسيق بني أيهدف إىل ضمان أحسن تناسق يف تطبيق التشريعات األوروبية اجلديدة و
املعايري احملاسبية جملس  حيث كان أول عمل له مهما جدا ȡطى من خالله الفراȟ املوجود يف معايري ،الوصية
صǴ عنها خالل مرحلة االنتقال لتطبيق ففيما يتعلق باملعلومات اليت ƶب أن ي 2003سنة  )IASB( الدولية

 . 2005و   2003 سنيت املعايري بني

إضافة إىل هذه األعمال على مستوى االƠاد، هناȫ جمهودات تبذل على مستوى كل دول االƠاد  
  .     خصائصها احمللية األوروŸ، و ذلȬ من أجل تكييف تشريعات االƠاد و املعايري الدولية مع

 : اƪالȍـة
نذ يعتƎ التوحيد الدويل للمبادئ و املفاهيم الذي تعرفه احملاسبة اليوم قفزة نوعية Ơ Ɓدث يف تارخيها م

حيث انتقلت من كوŒا تقنية بسيطة حيادية استعملت يف جماالت اقتصادية  ،1494تطبيق القيد املزدوج سنة 
إىل  ،اعد جد موجهة خلدمة الصاſ العامييب و حساب النتيجةÜ باعتمادها على قومن بينها Ơديد الوعاء الضر

ءة املعلومات املالية و كل األطراف املتعاملة معها عن طريق توحيد قراؤسسة وسيلة خطاب و إعالم بني امل
تلف الدول كان اهتمام الفاعلني يف خم ،هذه األخرية بالنسبة للمستثمرين و على درجة أمهية ،واحملاسبية

منصب حول كيفية تطوير هذه املهنة يف عاƁ ال مكان للخصوصية فيه و إلغاء الفروق اليت كانت سبب يف 

                                                            
36 www.focusifrs.org.2009. 
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ŏدف Ơسني الشفافية و قابلية املقارنة للقوائم املالية و إمكانية احلكم  ،الختالف بني الدول خاصة املهنينيا
  .على أداء املؤسسة

لو من بعض الصعوبات يف Ơقيقها نظرا للدور الذي تلعبه احملاسبة يف إال أن كل هذه االƶابيات Ɓ خت 
إذا Ɓ يطرح هذا . خمتلف التوازنات االجتماعية و االقتصادية  خالل قرون مضت و اليت ختتلف بني الدول

املسعرة ألنه يف كل احلاالت هذه املعايري مفصلة حسب هذا النوع من مؤسسات املشكل بالنسبة لل
فان معظم احلكومات اليوم جمƎة للمفاضلة بني اƶابيات هذه املعايري و فاتورة تبنيها بالنسبة  ،ؤسساتامل

العديد من احللول من و لقد انتهجت  ،)PME(املؤسسات الصغرية و املتوسطة للحسابات الفردية خاصة 
املنظومة  طرف دول النموذج الفرنكوفوين و نظن أن املشكل مطروح يف هذه املنظومة أكثر منه يف

و من بني احللول هناȫ من وفر اجلهد و الوقت ، األجنلوسكسونية ألن هذه األخرية هلا نفس فلسفة املعايري
وهناȫ من قام بتعديل  ،عد عن هذه املعايري  مثل اجلزائروقام بالتبين الكلي كون نظامه القدƇ بعيد كل الب
  .رض نظام خاȋ للوحدات الصغرية و املتوسطةنظامه احمللي و االƟاه شيئا فشيئا إىل التبين مع ف

بالنسبة للحكومات أو  )IAS/IFRS(احملاسبية املالية الدولية عايري املو يف األخري مهما كانت طريقة تطبيق 
عاجلة ملفŒǚا Ơتوي على تغري ثقايف و استراتيجي تنظيمي خاȋ جدا ينعكس يف الفلسفة اجلديدة ؤسسات امل

              . احملاسبية إلعطاء لغة مالية منسجمة مع الواقع االقتصادي احلايل و املستقبليالبيانات  و املعطيات
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  :Ƣـهيد

Ǔخر و ما هي اهليئة الدولية القائمة على إىل لقد رأينا يف الفصل األول أمهية احملاسبة و اختالفها من نظام 
اسة التوحيد احملاسيب عامة و ƴوذج ن درأ لنا ذلȬ تنيو من خالل  ،احملاسيب الدويل و وضع املعايري التوحيد

و ƶب أن نفهم بأن دراسة هذا . خاصة يتطلب دراسة لوحده) IAS/IFRS(احملاسبية املالية الدولية عايري امل
ألŒا كأي تطبيق عملي تتطلب الفهم اجليد للقواعد  ،ال تكمن يف دراسة املعايري مفصلةالنموذج و فهم فلسفته 
تبني كيفية مسȬ احملاسبة و إƴا  اا هذه املعاجلة خاصة و أن هذه املعايري ليست طرقاألساسية اليت بنيت عليه

هي معايري معاجلة لɊحداث االقتصادية و املالية املبنية على قواعد أساسية متينة هتدف إىل عرض صادق لصورة 
إن هذه املبادئ Ż  ،ليهااذ القرار االستثماري ملستعماملؤسسة من خالل معلومة مالية مفهومة ومؤثرة يف اخت

و الذي يعتƎ إضافة جديدة يف تطور  (le cadre conceptuel)ما يسمى باإلطار التصوري  خلصت يف
      .الفكر احملاسيب

لقد جاء هذا اإلطار من أجل شرح املبادئ و اخلصائص العامة اليت تسهل كيفية تطبيق املعايري الدولية 
    ،الختالف يف الظروف االقتصاديةإىل او نظرا  ،و القطاعات عƎ العاƁسسات ؤامل احملاسبية املالية يف خمتلف

تطبيق هذه املعايري خيتلف من  فان ،ؤسسات ني الدول اليت تعيȈ فيها املاالجتماعية و البيئة القانونية ب و 
 املعاجلة احملاسبية عدة اختيارات يف )IASB( املعايري احملاسبية الدوليةجملس   وضعو لذلȬ  ،أخرىإىل  مؤسسة 

و القياȃ لɊحداث االقتصادية من أجل عرض الصورة الصادقة اليت تعكس الوضعية االقتصادية احلقيقية 
عمليها أين ما كانوا من من جهة و Ơسني تسيري عرض املعلومة املالية حƓ تكون مفهومة لدى مستمؤسسة لل

التالعب يف  خرية و اليت كان سببها الرئيسييف السنوات األلفضائǴ املالية املتوالية إىل او نظرا  ،جهة أخرى
طرق القياȃ و اإلفصاح الذي نتج عنه معلومات مالية ȡري صادقة و مضللة يف اختاذ القرار و الذي بني لنا سوء 

قد  اليت مهما كان اهلدف الذي جاءت من أجله نبيال ،نية معدي القوائم املالية يف استغالل االختيارات احملاسبية
عقالين هلا الذي يهدف إىل عرض مقنع لتواجد املؤسسة يف التفتǴ الباب أكثر لالحتيال و االستغالل ȡري 

  .يف كل هذه الظروف ازداد الطلب أكثر على املعلومة املالية. كانت يف أسوء حاالهتا إن السوق حƓ و

 ،ومة املالية ما هي ضرورتهض املعلو لذلȬ سوف نتطرق يف هذا الفصل إىل عرض لɌطار التصوري لعر
ضرورة و Ż عرض ألمهية املعلومة املالية  ،املبادئ و اخلصائص اليت جاء ŏا مكوناته و أهمو  ،حدودهو 

اإلفصاح عنها و ما هي إكراهات عرضها سواء بالنسبة للمعلومة نفسها أو بالنسبة ملعديها، و يف األخري من 
ة احملاسبية و القياȃ اليت جاءت حƓ تترȫ مرونة يف تطبيق املعايري خالل جمموعة االختيارات يف طرق املعاجل

كيف تستعمل هذه و  ،القتصاديةحسب احلاالت و اإلمكانيات املتاحة للمؤسسة و أيضا حسب الظروف ا
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احلرية من طرف معدي املعلومة ملصاحلهم اخلاصة على حساب اɇخرين و ما هو ƣن ذلȬ التالعب و من 
  .  ا يسمى بǚدارة املعلومة املالية أو التسويق احملاسيب و أثر كل ذلȬ على املؤسسةسيدفعه و هو م

 اإلطـار التصوري  للمعلومـة املالـية: املبحث األول

تدل  اجتماعية و سياسية و ،اقتصاديةاحملاسبية ميكن أن ينتج عنه انعكاسات  املعايريطبيق من املؤكد أن ت
و من املنطقي القول أن املعايري  ،مية  تؤثر على قرارات مستعمليهاتأخذ قيمة إعال بكل بساطة أن احملاسبة املالية

Ǝا يư ر ضرورة وجود إطارا احملاسبية ضرورية بالنسبة للمؤسسة و املستثمرين و اليت تلعب دورا يف توجيههم
ئف اليت ال تستند على األقل من الوșاتقلل  تصوري فعال يسمǴ بوضع معايري إن وجود إطار  ،تصوريا قويا

 .كن أن تساعد على التسيري اجليدميإىل أي فكر معقول وفتǴ وșائف أخرى 

  طبيعة و أȽداȣ اإلطار التصوري  .1
املالية عايري و تفسرياهتا الصادرة عن جلنة تفسريات امل) IAS/IFRS(احملاسبية املالية الدولية عايري املإن    
(IFRIC)  ضمن إطار يسمى Ȉعن إطار إعداد و عرض القوائم املالية"تصورياإلطار ال"تناق Ǝ1، الذي يع    

ما هو اإلطار التصوري Ý قبل كل شيء ƶب معرفة بأن اإلطار : هويطرح يف هذا السياق  سؤالو أول 
و إƴا هو إطار يتكون أساسا من العروض  ،) IAS/IFRS(احملاسبية املالية الدولية عايري املمن  االتصوري ليس معيار

هذا  ،2املالحظات اليت هلا عالقة بتقدƇ األساسيات اليت تسمǴ بتعريف و Ơديد كيف تكون املبادئ احملاسبيةو 
  :التعريف يركز على فرضيتني أساسيتني مها

إن اإلطار التصوري يهدف إىل التوحيد و التوجيهÜ أي هو الذي يصور وجود قاعدة تسمǴ بتحديد  -
 .طبيعة املبادئ احملاسبية

يف إطار  –استنباطي أو استنتاجي  –التصوري قاعدة أساسية و يستبدل ضمنيا مبسار تفكريي اإلطار  -
 .معقول لالقتراحات و املالحظات

من هنا نقوم بǚدراج و  ن اختبار أهداف احملاسبة املاليةعادة اإلطار التصوري ميبدأ و يف هذا السياق 
هذه احتياجات املستعملني من و  ،ض املعلومة املاليةجمال عر ولية مثلكل املالحظات و فرضيات املبادئ األ

و هلذا فان اإلطار . عناصر املعلومة املالية و حدود كل ما ميكن معرفته و ضروري اإلفصاح عنهو  ،املعلومات

                                                            
1 C. MAILLET& A. LE MANH, Normes comptable international IAS/IFRS , Foucher, Paris, 2005, P10. 
2 B. COLASSE, Commentaire analytique et critique du projet de cadre conceptuel du CPDC, Paris, 
1996, P 29. 
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بوضع فرضيات من أجل شرح األطر املأخوذة و األهداف  ،اأكثر منه و صفي االتصوري ƶب أن يكون معياري
 .ة بضمان أŒا األكثر توافقا مع التطبيقات املوجودة و الفرضيات املوضوعة لشرحهالعامة للمحاسب

 :3التصوري املبادئ احملاسبية األساسية يف معاجلة القضايا كالتايل اإلطارو يتضمن 

  .و اخلصائص اليت تتمتع ŏا ، ȡراضهاأوƠديد  يبني إىل من توجه القوائم املالية املعدة من طرف املؤسسة -

 .Ʒدد قواعد املمارسات احملاسبية يعطي قائمة املبادئ احملاسبية احملترمة و -

  .م املالية و Ʒدد قواعد تقييمهاإعطاء تعاريف عناصر القوائ -

  .مفهوم رأȃ املال و احملافظة عليهويتناول  -

 له ري موافق ȡ امعين اإذا وجد يف امليدان تطبيق اكن أن يعرف حدودميبالكامل  اوصفي اتصوري اإن إطار
ليتالءم  هو من الصعب تغيري . اإلطار لتفسري التطبيق املمارȃأو تغيريلعدم توافقها املمارسة  منعلذلȬ يستلزم و 

       مع املمارسات اليت تشكل خطرا بǚنشاء هيكل ȡري مؤطر و الذي سيكون ȡري قادر على توجيه املمارسة
ر التصوري الوصفي الذي يركز على الوضع احلايل Ʒتوي على و أكثر من هذا فان اإلطا. و سيفقد مصداقيته

على  امبني اتصوري اإطاركما أن  ،الظروف االقتصادية و االجتماعية قصور إذا  حدث تغري يف الشروȓ و
املمارسات اجلارية هذا من جهة و من جهة  املمارسات املاضية ميكن أن يدفع إىل مقاومة التغريات الضرورية يف

و حƓ ال Ʋصر أو نتوقف عند املمارسات املوجودة أو  ،عيارية اƶابيات كما هلا سلبياتللمقاربة امل أخرى فان
نقاȇ  األفكار العابرة فان كل مركب من مركبات اإلطار التصوري ƶب أن يكون حمل اختبار و Ơليل و

        ،كانت موجودة من قبل كبات مع اليتو ƶب الربط املنطقي بني هذه املر ،حول قيمته و مزاياه اخلاصة
 Ȭري كاملة حيث ال ميكننا و نتيجة لذلȡ ميكن أن تطرح صعوبات إذا كانت واحدة من هذه املركبات

عدد  يتقبلكن أن يفسر ملاذا مي الشيء الذي ،تطبيقالإذا اكتشفت األخطاء أثناء الكشف عن هذا القصور إال 
  .صوري مثل شرح األهدافمن األشخاȋ بصعوبة الشروح العامة لɌطار الت

يف إعداد اإلطار التصوري  )IASB(جملس املعايري احملاسبية الدولية عليها  إن االƟاهات احلديثة اليت اعتمد
خاصة و أن اإلطار  ،او هذا ال يعين أن يكون كليا معياري ،اأكثر منه وصفي اتلǴ على أن يكون معياري

أهداف اقتصادية  لتحقيق يسعأي الوحاة من املبادئ االقتصادية املبادئ احملاسبية مستحيث التصوري احلايل 
املعايري احملاسبية على األقل تفصل بني النماذج االقتصادية الختاذ   أصبحت بذلȬو  ،عقالنية للمؤسسة

                                                            
3  B. MAILLET& A. LE MANH., Normes comptable international IAS/IFRS , Berti, Alger,2007, P 21. 
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القرارات العقالنية و اليت تركز على األولوية يف ذلȬ من خالل النماذج املالية اليت تتحكم يف وșيفة األسواق 
  .املالية

  ȑرورǥ و أƵية اإلطار التصوري   .2
    للمحاسبة بلد مفهوم كل كذلȬ لكل بلد و بالنسبة يف الفصل األول أمهية النظام احملاسيب لقد رأينا 

التصوري فان  طاراإلمن خالل فمن أجل توحيد ذلȬ  ،هتتماشى مع الظروف اخلاصة لو قواعدها و اليت 
 ،لومة املالية إىل أرقام و حساباتأمهية كبرية للمفاهيم اليت على أساسها تترجم املعحملاسبة املالية الدولية أولت ا

 Ȭاليت تكتسي أمهية كبرية جدا يف استيعاب ) خاصة مفهوم األصول واخلصوم(بعض العناصر مفهوم و كذل
ȃاملفاهيم األساسية للتسجيل احملاسيب و القيا.  Ǝد من املهنيني ا يف نظر العديمالتصوري مه اإلطارو يعت

  :4هي و انت تعاين منها احملاسبة من قبلعلى بعض املشاكل اليت ك إلجابتهاملستقلني نظرا 

   .اكل اليت ال يوجد أي معيار حللهاميثل اإلطار التصوري مرجعا حلل املش -
 .اسبية من كل الضغوطات السياسيةميثل ƥاية للمهنة احمل -
 .لقوائم املاليةهنيني عند إعداد ايسمǴ بتوحيد أراء امل -
 .يعتƎ دليال مهما للمحاسبة يف عملية التوحيد -

ƴاذج خمتلفة لعرض الذمة  هناȫف ،ار مفتوحا على العديد من األسئلةإن اإلطار التصوري احلايل ترȫ احلو
و نوعية  ،رخيية مقارنة مع التكلفة احلاليةالقيمة املتعلقة بطرق القياȃ بالتكلفة التاو  patrimoine) (le ة املالي

 ȃقيمة اإلحالل لطرق القيا) (la valeur de remplacement  املثبتة  لو ȃتكلفة القيا(le coût 
indexé)، ة مفاهيم واضحة من طرف  حيثȡجملس املعايري احملاسبية الدوليةصيا(IASB)   تزامنت مع عدة

ألساسية للقيمة احلالية و تدفقات إدخال بعض املفاهيم اجملس هذا  Ɓ تتغري منذ تبنيها، لذلȬ اقترحدوافع 
              .  حƓ يتماشى و التغريات االقتصادية و املالية احلاصلةيف إطاره التصوري اخلزينة 

  : عـرȏ اإلطار التصوري   .3
  : املاليةو التقارير طـبيعة القوائم  . 1.3

لعديد من لاملصلحة العامة يرضي و خيدم Ʋو على من طرف معديها يتم توجيه أهداف التقارير املالية 
 و متدهم مبعلومات عن ،املؤسسة على توليد تدفقات نقدية متكنهم من Ơديد مدى قدرةكي املستخدمني 

                                                            
، جامعة ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصاديةالنظاȳ احملاسيب للمؤسسات ș Žل أعمال التوحيد الدولية ȍǙالǳأƵية ين بن بلغيث، امد  4

  .  ȋ ،72  2004اجلزائر، 
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حيث أن التقارير املالية ال تتضمن  ،لمؤسسةاملالية لوضعية ال املايل و ألداءاملكاسب و مكوناهتا و كذلȬ ا
  .5للتقرير املايلاألساسي اجلزء القوائم املالية فقط بل متثل هذه األخرية 

القوائم و بناءا على ذلȬ فان  ،للمعلومة املالية اأساسي االيت تعد القوائم املالية مصدرو بذلȬ تعتƎ املؤسسة 
و لقد  ،مسؤولية اإلدارة العامة للمؤسسة و إعدادها و عرضها Ơت ،إلعداد املعلومة املالية امسارمتثل املالية 
 :كالتايلأهدافها و القوائم املالية  ما هي )(IASBحدد 

  un bilan                                                                                امليزانية -    

   un compte de résultat                                                       قائمة الدخل -     

   un état de variation des capitaux propre              موال اخلاصةتغريات األقائمة  -     

   un tableau des flux de trésorerie                                جدول تدفقات اخلزينة -     

 une annexe                                                                             امللحق -     

تقرير  ة يف ثلتمامل )(IASB جملس املعايري احملاسبية الدوليةتقارير يوصى ŏا هناȫ هذه القوائم  إىل باإلضافة
حيث يعتƎان  ،التسيري و التقرير املايل الذي يتم فيهما شرح اخلصائص األساسية لɊداء املايل و الوضعية املالية

الواجب توصيلها إىل املستخدمني و ليس عن طريق القوائم املالية  ملعلوماتيتم توريد ا األداة اليت من خالهلا 
        فقد تكون معلومات مالية و معلومات ȡري مالية ،خمتلفة و تتعلق مبوضوعات عديدة فهي تتخذ أشكاال

خطط لل تصورؤسسة و ذات الصلة بامل علوماتالتنبؤات املالية و املو نشرات أو تقارير جملس اإلدارة إضافة إىل 
  .6و كذلȬ التأثري البيئي و االجتماعي ألعمال املؤسسة ،و التوقعات

  :أȽـداȣ القوائم املالية .2.3

دقة حول هو توريد معلومات صا ،حسب اإلطار التصوري ،اهلدف األساسي من القوائم املالية إن 
من قبل شرƷة كبرية من  اليت سوف تستعمل و تغريات الوضعية املالية ،هائأدا و ،الوضعية املالية للمؤسسة

 ،وفقا الحتياجات األطراف اخلارجيةأساسا و تبƖ هذه األهداف . املستثمرين الختاذ القرارات على أساسها

                                                            
   .ȋ35  ،2006اإلبراهيمية،  ،، الدار اجلامعيةستثمار و منǴ اɍئتمانƠليل القوائم املالية ألعراȏ اɍ طارق ƥادة،  5

6 C. MAILLET & A. LE MANH, les normes comptables internationales IAS/IFRS, Op-cit, P 26. 
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و بالتايل فǚن تلبية  سيني لرأȃ املال املخاطر للمؤسسة،وباألخص املستثمرين باعتبارهم املوردين األسا
  :7ذلȬ  لتحقيقها األهداف التالية ت مستخدمني Ǔخرين واحتياجاهتم من املعلومات Ɵيب على احتياجا

ذا التدفق و فترات حدوثه لتقدير احتمال Ơقق تدفقات اخلزينة و كذلȬ أمهية همفيدة توفري املعلومات  -       
  .املمكنة

     وكذلȬ االلتزامات وأثار العمليات ؤسسة و خصوصا املوارد االقتصادية،تعرض الوضعية املالية للم - 
  .وارد و االلتزامات وتعكس أدائهاو األحداث القابلة لتغيري امل

تبني طرق املؤسسة يف Ơقيق و إنفاق السيولة باƟاه أنشطة االستغالل و متويل االستثمارات و اƟاه  -   
  .على السيولة و القدرة على الوفاءعوامل أخرى اليت تؤثر 

  .ألهداف احملددة من طرف املسريينتقدƇ معلومات عن درجة و طرق Ơقيق ا -     

تأيت أما املعلومات حول األداء  ،لية توفر أساسا من طرف امليزانيةو منه فǚن املعلومات حول الوضعية املا
من قبل قائمة تدفقات أيت و فيما خيص املعلومات حول تدفقات اخلزينة فهي ت ،قائمة حساب النتيجة يقطرعن 

  :8هذه املعلوماتتشمل و  ،ديةخرى تكون مفيدة يف اختاذ القرارات االقتصاإضافة إىل معلومات أ اخلزينة،

  .األهداف املالية ألنشطة املؤسسة -     

  .املتعلقة بتسيري املوارد البشريةاألنشطة  -     

  .ان ƥاية احمليطأثر أنشطة املؤسسة على حميطها البيئي و كذلȬ على التزامها بضم -     

  .املستعملة و درجة اعتماد التجديدات التكنولوجية يف ميادين اإلنتاج و التسيري التكنولوجيا -     

  عناȍر اإلطار التصوري :املبحث الثاين

 و املتمثلة يف  تتمثل عناصر اإلطار التصوري يف جمموعة الفرضيات اليت بنيت عليها املبادئ احملاسبية 
التسجيل و القياȃ احملاسيب و املعاجلة و Ơديد املفاهيم طرق  و ،علومة املالية و القوائم املاليةخصائص امل

 . 9األساسية لعناصر القوائم املالية

 
                                                            
7  A. AYED, les états financiers, C.L.E, Tunis, 2001, P19. 
8  Ibid, P 20. 
9 R. OBERT, Pratique des normes IAS/IFRS, Op-cit, P54. 
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  :الفرȑيات األساسية للمباǛǻ احملاسبية .1

أن تعد وفق ƶب القوائم املالية فان  ،هداف املسطرة يف اإلطار التصوريɊل ستجابةاالمن أجل  
  .10 تمرارية النشاȓو اس مها حماسبة االلتزام قاعدتني أساسيتني

1.1. ȳلتزاɍـاسبة اƮ(la comptabilité d’engagement) :   

القوائم املالية ƶب أن تعد وفق التزامها مع األطراف فان  ،علومات املتعلقة بتدفقات اخلزينةامل اما عد
تج وفقا هلذه القاعدة ƶب أن تسجل الصفقات وخمتلف األحداث االقتصادية األخرى عندما تن اخلارجية و

تعرض يف  وتسجل يف الدفاتر احملاسبية و) وليس عندما نقوم بتحويل أو نستقبل مبالغ اخلزينة أو شبه اخلزينة(
  .القوائم املالية للنشاȓ املتعلقة به

2.1 .ȓاستمـرارية النشا (la continuité d’exploitation) :  

إذا رأت اإلدارة ȡري ذلȬ أو ال يوجد ƶب أن تعد القوائم املالية على أساȃ مبدأ مواصلة النشاȓ إال  
عدم اليقني املعتƎ املتعلق باألحداث أو ألن  ،لتوقف عن النشاȓ وفق هذا التقييمحل ȡري تصفية املؤسسة أو ا

إذا Ɓ تعد القوائم املالية وفقا ملبدأ و  ،خطري Ʒد من مواصلة نشاȓ املؤسسةبشروȓ قادرة على إحداث مشكل 
      .     تشري املؤسسة لذلȬ يف امللحق مواصلة النشاƶ ȓب أن

2.  Ȍصائǹلقوائم املاليةا:    

  :ما يلي تتمثل يف نوعية و أخرى  العامةتتميز القوائم املالية ƛملة من اخلصائص 

 :امةـاƪصائȌ الع. 1.2

 و اليت تتفقوضع جمموعة من اخلصائص  Ŏ(IASB)لس معايري احملاسبة الدولية  التصوري إن اإلطار ا   

 ،ة ءمتتمثل يف املال و ،(FASB) جملس املعايري احملاسبية األمريكية املوضوعة من طرفاخلصائص يف بعضها مع 

القابلية للفهم واليت تعين حسبه  (IASB) جملس املعايري احملاسبية الدوليةو يضيف  القابلية للمقارنة املوثوقية وو 

أربعة قيود هذا األخري يضع و  .مفهومة من طرف مستعمليهاأن املعلومات اليت توفرها القوائم املالية تكون 

  :11و هي   لعرض املعلومات حƓ تكون مالئمة و موثوقة

                                                            
10 Ibid, P54. 
11 Le manh, A Maillet-baudrier. op.cit, P 12. 
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أي أن تقدم يف الوقت  ،ن هناȫ تأخري يف تقدƇ املعلوماتƶب أن ال يكو: (célérité) الوقتية 
 حاجة الختاذ قراراهتم ذلȬ أن املستثمرين يف ،مةءالاملناسب ألن هذا التأخري يؤثر على خاصية امل

  .سرعةيتحصلون عليها بمة و ءقتصادية باالستعانة مبعلومات مالاال
حيث ƶب املقارنة بني تكلفة إنتاج : (rapport coût/avantage) العائد/املواǒمة ƙǣ التكلفة 

أكƎ من املصاريف إذ أنه البد من أن تكون العوائد املتوقعة من املعلومات  ،املعلومة والعوائد املنتظرة منها
  .املنفقة إلنتاجها

:  (Equilibre entre les caractéristiques qualitatives ) املواȁنة ƙǣ اƪصائȌ النوعية 
كمية املعلومات على سبيل  تلجأ املؤسسة إىل زيادة ،لقوائم املالية راضي و مقتنع ŏالكي يكون القارئ ل

إىل إضعاف خصائص املعلومات الواردة وعليه فان تقدير  هذا العمل يف Œاية املطافيؤدي  و ،املثال
  .األمهية بني اخلصائص ختضع إىل التقدير املهين

 ȧǻالصا ȏقة والعرǻالصا ǥالصور(Image fidèle et présentation fidèle)  : إن احملاسبة
تعكس الصورة تسعى إىل تنظيم املعلومات املالية و تسمǴ بتسجيل و تصنيف هذه املعلومات اليت تعرض ل

املعلومات الصورة ƶب أن تقدم  هومنه فǚن. الصادقة للوضعية املالية للمؤسسة و نتيجتها يف Œاية الدورة
 Ǹريها من األحداث اليت تعكس الوضعية احلقيقية و الصادقة للمؤسسة يف تاريȡ الصادقة للمعامالت و

 . عرضها
  :اƪصائȌ النوعية. 2.2
  :ȫ12 خصائص أخرى تتعلق بطبيعة املعلومة هيتلȬ اخلصائص هنا إىل إضافة

تعد القوائم املالية بلغة واضحة و سهلة  Ʒب أن  : (intelligibilité) معلومة واȑحة وسهلة الفهم 
  .تظهر امليزانية خمتصرةƶب أن لذلȬ طلع عليها و الفهم لكل من ي

بأحداث التنبؤ ومة املالية من مة يف مدى متكن مستعملي املعلءتتمثل املال : (pertinence) مةǒاملال 
   .يف الوقت املناسب مستقبلية و اختاذ القرارات على أساسها

إذا اشتملت على  تكون املعلومة صادقة إذا كانت خالية من األخطار و :  (fiabilité)وثوقية امل 
  : توفرت فيها الشروȓ التالية تكون صادقة إذاحيث ، احلياد

 .البحث عن الصورة الصادقة -

                                                            
12 www.iasb.org.uk. 2009 .  
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 .ذر والشموليةاحل -
 . احلياد وتغليب احلقيقة االقتصادية على اجلانب القانوين -

للمستخدم  الستمرارية الطرق وتسمǴ تنشر احتراما تعد املعلومة و:  (comparabilité)القاǣلية للمقارنة  
عرض وترتيب عناصر  (IAS 1)لقد حدد  و .معƖ عƎ الزمن وما بني املؤسساتالقيام مبقارنات ذات ب
  : Ǔخر إال إذاإىل ب احملافظة على ذلȬ من نشاƟ ȓ و ،قوائم املاليةال

بيŉن أن هذا التغيري  اختبار على عرض هذه القوائم حدث تغيري مهم يف طبيعة نشاȓ املؤسسة أو اجري -
 Üسن عرض وصورة للصفقات االقتصاديةكن أن يعطي أحمي

  .رف اللجنةكان تغيري العرض من طرف معيار حماسيب دويل أو شرح من ط -

  :اƪصائȌ النوعية العامة .3

هي يف إطاره التصوري  (IASB) جملس املعايري احملاسبية الدولية اليت وضعها اخلاصية النوعية األساسية إن 
اليت تأيت من خالل اخلصائص  وللحصول عليها ضمنيا ƶب أن تتوفر على احلقيقة االقتصادية ،الصورة الصادقة

  .13التالية

  :الصورǥ الصاǻقة .1.3
األحداث االقتصادية  التجارية و اكل صفقاهتأن تكون ƶب سسة على الصورة الصادقة، حƓ تتوفر املؤ 

القوائم  فان (IAS 1) احملاسيب الدويل اخلاȋ بعرض القوائم املاليةو وفقا للمعيار  ،تشتمل على هذه الصفة
  .لتدفقات اخلزينة للمؤسسة ملايل ولɊداء ا و ،الصورة الصادقة للوضعية املالية املالية ƶب أن تعرض

 ألعباءالنواتج واو  ،اخلصومو  بالتسجيل احملاسيب لكل من األصولالشروȓ املتعلقة  وفقا للتعاريف و و
 افان تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يتطلب عرض ،وري إلعداد وعرض القوائم املاليةحسب اإلطار التص

شرح كل الظروف احمليطة بǚعداد القوائم إىل الذي يقودنا  الشيءيا وعلومات إضافية إذا كان ذلȬ ضرورمل
  .هذا من أجل عرض الوضعية الصادقة املالية و

  :تȢليب اƩقيقة اɍقتصاǻية على اجلانب القانوين .2.3
    هلا،رȡم أŒا قانونيا ليست ملكا  ؤسسةملا ضمن أصولبعض األصول يقضي هذا املبدأ بأن تسجل  

لى املعلومة أن تقدم صورة صادقة للصفقات االقتصادية فمن الضروري أن كل ما يسجل عƶب و إذا كان 

                                                            
13 R. OBERT, Op.cit. P 54. 
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و يتجسد هذا املبدأ  إطاره القانوينوفق ليس فقط  حقيقته االقتصادية و حماسبيا ƶب أن يعرض وفقا لوضعيته و
  .IAS17)  (املعيار احملاسيب الدويل اخلاȋ بقرض االƶار التمويلييف أهم معيار و هو

عمليات القرض ف ،مع التركيبة القانونية يةتماشموضعية الصفقات واألحداث األخرى ليست دائما  إن
هي اتفاقية إƶار ألصل منقول أو ȡري منقول لفترة زمنية حمددة مع اتفاقية تبادل يف على سبيل املثال االƶاري 

بالنسبة املايل  على املستوى االقتصادي وو  ،ر هو املالȬ هلذا األصلاملؤجيبقى Œاية العقد وخالل مدة اإلƶار 
يتمثل يف نوع خاȋ من  ازة ألصل منقول أو ȡري منقولعملية القرض االƶاري تعتƎ حيفان للمستأجر 
 .14التمويل

خاصة  ةعارضم لدول هناȫ بعض ا ه يفانف ،احملاسبية يف بعض الدول تفضل ذلȬإذا كانت القواعد و 
جملس املعايري  ن رأيإىل أ اإلشارةمع ، حملاسبية مضبوطة عن طريق القانون مثل اجلزائراملمارسة افيها الدول اليت 

مبدأ تغليب احلقيقة االقتصادية على  أي القانوين، حيث يكرȃلرا عن خمالف متاما  (IASB) احملاسبية الدولية
       .يف املعاجلة احملاسبية لɊحداث االقتصادية الوضع القانوين

   :و تǖثريȽا على قراǥǒ القوائم املالية ة األساسيةمباǛǻ احملاسب .4

تنعكس على ) (IASB جملس املعايري احملاسبية الدوليةإن املفاهيم  واملبادئ احملاسبية املعتمدة من قبل     

وكذلȬ تؤثر على كيفية  ،تعملني املقصودين ŏذه املعلوماتعملية إعداد و عرض القوائم املالية التقليدية و املس

  :املالية من قبلهم حيث سنعرض هذه املبادئ و تأثريها على قراءة و فهم القوائم املالية كالتايلاءة القوائم قر

  : املباǛǻ األساسية. 1.4

  :15يزات السابقة يف املعلومة ال بد أن تعد هذه املعلومة باحترام املبادئ التاليةحƓ تتوفر امل

 :مبدأ الدورية -
مؤسسة جديدة أو يف (شهرا 12كون الدورة أقصر من عندما ت أسبوعا و 52 الدورة اثنا عشر شهرا أو

  .ال بد من ذكر ذلȬ وتƎيره) حالة تصفية
 :مبدأ األƵية النسبية -

قرارات املتخذة من طرق على التكون املعلومة ذات معÜƖ أي ذات أمهية إذا اثر ȡياŏا يف القوائم املالية  
  .املستخدم هلذه القوائم

                                                            
14 Ibid, P 54  - 56. 
15 Catherine MAILLET, Anne LE MANH, Op.cit, P 27 -29.  
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 :  واǾƩر مبدأ اƩيطة -
عدم  احلذر و اإليرادات و الزيادة يف األصول ويف عدم املبالغة حسب اإلطار التصوري يفرض احلذر 

رادات قبل اإلعملية تسجيل  عنداحلذر كذلȬ  و ،النقصان يف اخلصوم واألعباء يف حالة تقديرهايف املبالغة 
 ين احملاسبيني الدولينيأ يف أساسا يف املعياريتجسد هذا املبد حدوثها وكذلȬ التأخري يف األعباء واملصاريف

(IAS37, IAS36).   
- ǻياƩمبدأ ا:  

تدليس  تضليل ويف إعداد القوائم املالية لعدم ال بد من عدم أخذ أي اƟاه من طرف معد املعلومة 
  . )متخذ القرار(املستخدم 

  :ƹǻومة واستمرارية الطرȧ احملاسبية مبدأ -
يف دورة الحقة وكل اليت ƶب أن تعتمد يف دورة سابقة هي نفسها مدة املعتالطرق  و ينص على أن 

  .ري البد أن يذكر يف امللحقيتغ
 : يةـمبدأ الشمول -

تكون حƓ تكون املعلومة الظاهرة يف القوائم املالية صادقة ƶب أن تكون شاملة و كاملة شريطة أن 
Ȭاألمهية النسبية و تكلفة احلصول على املعلومة تسمحان بذل.   

 :مبدأ عدȳ املقاȍة -
صر النفقات عنا عناصر اخلصوم يف امليزانية و بني عناصر اإليرادات و املقاصة بني عناصر األصول ومتنع  

ناƟة عن النفقات اليرادات واإل(تتمثل يف استثناءات  مع تسجيلهذا املبدأ القاعدة و يبقى  ،يف حساب النتيجة
  ). مهمة من حيث القيمةأحداث متشاŏة ȡري

 :مبدأ عدȳ املساس ǣامليزانية اȥɍتتاحية -
هذا املبدأ إالǎ يف  ينبغي احترامو إن امليزانية االفتتاحية للدورة هي امليزانية اخلتامية للدورة السابقة،  
  .16االنتقال لتطبيق املعايري الدولية ألول مرةخاصة كحاالت 
  
  
  
  
  
 

                                                            
16 Ibid, P 28. 
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2.4 .Ǜǻثري املباǖالقوائم املالية ت ǥǒعلى قرا :  

  :القوائم املالية يف اجلدول التايل على قراءة و فهمهذه املبادئ كننا أن نعرض تأثري مي

  على قراǥǒ القوائم املالية (IASB)تǖثري مباǛǻ   : 03اجلدول رقم 

Ǜǻالقوائم املالية  املبا ǥǒثري على قراǖالت 

  أساȃ االستحقاق.

Comptabilité d’engagement  

دفق السيولة فمن الضروري إكمال عملية التحليل باستعمال إن قائمة الدخل ال تعكس ت.
  . جدول تدفقات اخلزينة

.ȓاستمرارية النشا  

Continuité d’exploitation  

  . إن حالة عدم التأكد حول استمرارية النشاȓ تبني و توضǴ يف القوائم املالية.

  . مع معرفة معقولة للمحاسبة بتحليل املعلومات بأنفسهمملاليةميكن ملستعملي القوائم ا.  Intelligibilitéالقابلية للفهم.

القوائم املالية على معلومات ȡري مفيدة، و ذلȬ ألجل تسهيل عملية ال ƶب أن Ơتوي.  Pertinence  مةءاملال.
  . قراءهتا و استعماهلا

  األمهية النسبية.

Importance relative  

  . يف حاجة إىل معلومة مهمة الختاذ قراراهتمإن املستعملون للمعلومات دائما.

  . أن يستطيعوا قراءة القوائم املالية انطالقا من الثقة فيهانياملستعملعلىƶب.   Fiabilitéاملوثوقية.

احملاسبة مصاſ الفاعلني املسيطرين، هذا املبدأ منتقد من طرف الذين خيالون ال ƶب أن ختدم.  Neutralitéاحلياد.
  . ليست حيادية و موجهة باƟاه املستثمرين IFRSاسبة حسب احمل

مهما كان بتشكيل احتياȓ أو مؤونة متجاوزة  IASBنظرة احلذر من طرفال تسمPrudence  .Ǵاحليطة و احلذر.
  . للحد

  تغليب الواقع على الشكل.

Prééminence de la substance 
sur la forme  

ن طرف املؤسسة حƓ لو Ɓ يكن هلا هدف بامتالكها ƶب أن كل املمتلكات املستعملة م.
  . هذا يسمǴ بتحليل جيد اللتزامات املؤسسة. تقيد

القوائم املالية يف الوقت املناسب باألحداث و العمليات اليت قامت ŏا ومستعملƶب أن يعل.   Célérité الوقت املناسب.
  . املؤسسة

  ثبات الطرق احملاسبية.

Permanence  des méthodes  

املستعملني القيام مبقارنات يف وقت واحد و هذا إذا كان النظام احملاسيب Ɓ يغري أو يستطيع.
  . Ʒدث
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 العوائد/املواءمة تكاليف.

Rapport coût/avantage  

بعض املسامهات خارج عملية التجميع، لكن إذا كانت املعلومات ضرورية ưكن أن تكون.
  .أن تكون مأخوذة كمصاريف زائدةللمؤسسة ال ƶب 

Source : Grégory, lire les états financiers en IFRS, édition organisation, Paris, 2004, P 44‐45. 

  : للقوائم املالية  املفاȽيم األساسية .5

ساسية األتقييم عناصر القوائم املالية و املفاهيم و طرق  قواعد التسجيل احملاسيبو  ي جمموعة التعاريفه
و كذلȬ مفهوم رأȃ املال  ،النواتجو  ،املصاريفو  ،األموال اململوكةو  ،اخلصومو  ،املتعلقة بكل من األصول

  .  17رأȃ املال يف إعداد القوائم املالية احملافظة علىو 

  :تعريȤ عناȍر القوائم املالية. 1.5

تعلق مباشرة بتقييم الوضعية املالية يف ت أخرى االقوائم املالية ترسم األثر املايل للصفقات و أحداث إن 
 عطي أمهيةي (IASB) جملس املعايري احملاسبية الدولية إىل أن و نشري .يزانيةÜ واألداء يف حساب النتيجةقائمة امل

  .أكƎ من تلȬ املتعلقة Ɯساب النتيجةامليزانية الواردة يف لمعلومات ل

   :عناȍر امليزانية. 1.1.5

موال اخلاصة للمؤسسة بتاريǸ إقفال األ و) اخلارجية(اخلصوم  جممعة لɊصول و قائمة امليزانية متثل
  .18احلسابات

موارد ختضع  أŒاب (IASB) لس املعايري احملاسبية الدوليةحسب اإلطار التصوري Ŏتعرف األصول : األȍول -
 .بليةبة املؤسسة ناƟة عن أحداث ماضية تنتظر منها املؤسسة مزايا اقتصادية مستقاإىل رق

الذي Ʒتوي على فكرتني و   (IASB) جملس املعايري احملاسبية الدوليةهذا التعريف الذي وضعه إن  
حيث  ،للرقابة هذه األصول فكرة أن للمؤسسة احلق يف إخضاعŻ مها فكرة األصول على أŒا موارد  أساسيتني
ألŒا مصدر  اليت تعتƎ األصول موارد ةمن النظرية االقتصادية الكالسيكية احلديث أفكارههذا اŎلس  استمد

  .ية الناƟة عن استغالل هذا األصلاملتمثلة يف التدفقات النقدية املستقبل للموارد االقتصادية

                                                            
17 J. LE VROUC’H-MEOUCHY, H VAN GREUNING, KOEN. M, Normes comptables internationales 
guide pratique, Editions the wold Bank/ FIDEF, Washington, 2003,P7-8.   
18 Ibid. 
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حيث هذه النظرية  ،إن هذه املقاربة النظرية لɌطار التصوري يف معاجلة عناصر الذمة املالية ȡري كاملة 
 هامزايا حƓ تكون  (la valeur actuarielle)بالقيمة االكتوارية  ƶب أن تقيم األصولتŁنłصł على أنه 

أما فكرة الرقابة . يف تقييم األصول ةȡري واردفهذه املعاجلة  (IAS16) احملاسيب الدويل حسب املعيار وحقيقية 
صول فيكون للمؤسسة احلق يف رقابة األصل إذا كان هلا سلطة احل (IAS 38) احملاسيب الدويل حسب املعيار

 ،بتسجيل عنصر ما يف األصول أم ال نقوم ذلȬهذا األصل، و على أساȃ على املزايا االقتصادية الناƟة عن 
تكوين ب مؤسسةقامت إذا على سبيل املثال  .مصاريف التكوينمثل  لموسةاملاألصول ȡري فيما يتعلق بخاصة 
ȡري متأكدة من بقاء العامل يف  ؤسسةامل ألن ȡري امللموسة ضمن األصولهذه املصاريف ال تسجل العمال ف

هناȫ نقطة Ɓ تعاž من طرف و املؤسسة حƠ Ɠصل على االƶابيات االقتصادية من و راء ذلȬ التكوين، 
   بني املؤسسة والعاملتفوق السنة إذا فرضنا أن هناȫ اتفاقية توșيف  . (IASB) جملس املعايري احملاسبية الدولية
رة الفك تبدو. كيف تعاž هذه املصاريفÝف من شروȓ تسجيل األصول ارȓ أساسيو هي املدة اليت تعتƎ ش

 le good)فرق احليازة  يات اقتصادية مستقبلية أم ال مثليف هل لɊصل اƶاب صعبة  و لكن الصعوبة تكمن

will)        .  

- ȳـصوƪروج م :اƝ اءها يتمŒة عن أحداث ماضية و إƟاملؤسسة  منوارد هي التزامات حالية للمؤسسة نا
   .19متمثلة يف املزايا االقتصادية

   .  20)الديون(الفوائد الباقية من األصول بعد طرح كل اخلصوم متثل : األمـوال اƪاȍة

هذا ما  فان األموال اخلاصة ال تعتƎ جزء من اخلصوم و (IASB) جملس املعايري احملاسبية الدولية و حسب
Ɵاه خالله نظرة املسامهني للديون على أŒا التزامات املؤسسة من خت رس الذي ،يدل عليه التعريف السابق

ألن املسامهني Ɓ  امؤونة اخلسائر خصومال تعتƎ و على سبيل املثال  ، باستثناء كل التزام داخلي حمضنياملدين
   .ي بذلȬيلتزموا عن طريق أي قرار داخل

  فكرة االلتزام تتمثل يفاخلاصة وم و األموال و عليه نستنتج فكرة أساسية يقوم عليها الفصل بني اخلص
تكون معلنة من طرف املؤسسة  ميكن أنمضبوطة من طرف التشريعات كما كن أن تكون قانونية مياليت 
     .(les frais de démantèlement)بدفع مصاريف التفكيȬ و هتيئة األماكن  مثال االلتزام ك

  

   
                                                            
19 www.focusifrs.org. 
20 Ibid. 
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   :عناȍر حساǡ النتيǲة. 2.1.5

     تسجيل و تقييم األعباءو يكمن  ،النتيجة هي األعباء و اإليرادات بتقييم صر املتعلقة مباشرةالعنا إن
وضعية أو احملافظة على رأȃ املال املستغل من طرف  و اإليرادات كحوصلة للنتيجة يف مفهوم رأȃ املال و

  .املؤسسة

- ǒصل من هي : األعباƷ فاض يف املزايا االقتصادية خالل الماƳدورة يف شكل استهالكات أو خروج اال
 ſدث من توزيع لصاƷ فاض األموال اخلاصة خارج ماƳفاضات سببها اخلصوم و هي تؤدي إىل اƳأصول أو ا

  .املسامهني يف األموال اخلاصة

ارتفاع املزايا االقتصادية خالل الدورة يف شكل ارتفاع يف األصول أو ما Ʒصل من هي : اإليراǻات -
  .21صوم ưا يؤدي إىل زيادة األموال اخلاصة خارج ما Ʒدث من زيادات يف حصص املسامهنياƳفاض يف اخل

  :تسǲـيل عنـاȍر القوائم املـالية. 2.5

درج عنصر ما يف امليزانية أو حساب النتيجة و الذي يالتسجيل احملاسيب هو السياق الذي من خالله  إن 
 لس املعايري احملاسبية الدوليةمعايري التسجيل احملاسيب Ŏ ة وواردة يف التعريفات السابقتتوفر فيه الشروȓ ال

(IASB) و باإل Ȭضافة إىل ذل  ȫوشرثالث هناȓ 22يه للتسجيل احملاسيب  ية أساس :  

 .سة احلق يف إخضاع األصل لرقابتهاللمؤس -
 .األصل ستقبلية اليت تنتج من طرفمن احملتمل أن Ơصل املؤسسة على كل االƶابيات االقتصادية امل -
 . لɊصل قيمة أو تكلفة ميكن تقييمها بصفة مؤكدة و صادقة -

تسجيل احملاسيب لعنصر من شروȓ ال (IASB) لس املعايري احملاسبية الدوليةاإلطار التصوري Ŏحدد  لقدو 
تقييم الوضعية تسمǴ بƷتوي على معلومات ضرورية ال و  أي عنصر ال خيضع هلذه الشروȡȓري أن  ،العناصر

و تغريات الوضعية املالية للمؤسسة من طرف مستعملي القوائم املالية ƶب أن يشار إليه عن طريق ،لية واألداءاملا
  .  23معلومات يف امللحق

  

  

                                                            
21 LE VROUC’H-MEOUCHY  Joelle, Op-cit, P 7. 
22 Stéphan BRUN, Op.cit, P44. 
23 Ibid. 
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  :تقييم عناȍر القوائم املالية. 3.5

    نتيجةالتقييم هو اإلطار الذي من خالله ميكننا Ơديد املبالغ النقدية ملختلف عناصر امليزانية و حساب ال إن 
 ،يات احملاسبية و املخصصة للتقييمعدة اختيارات يف االتفاق  (IASB)جملس املعايري احملاسبية الدولية و هلذا وضع

     :24و حسب اإلطار التصوري هي

 :التكلفة التارƸية -
أو بالقيمة العادلة  ،نة أو شبه اخلزينة املدفوعسجل مببلغ اخلزيتاألصول  حسب اإلطار التصوري فان 

و تسجل اخلصوم مببلغ النواتج املقبوضة عند تبادل االلتزام أو مببلغ اخلزينة أو ). لبعض األصول(بتاريǸ احليازة
 . شبه اخلزينة املنتظر دفعه خالل النشاȓ العادي للمؤسسة

 :التكلفة اƩالية -
نفس تسجل مببلغ اخلزينة أو شبه اخلزينة الذي سوف يدفع لاألصول  فان حسب اإلطار التصوري 

و تسجل اخلصوم مببلغ ȡري مستحدث للخزينة أو شبه اخلزينة الذي يكون .  األصل أو أصل مشابه حيز حاليا
 .من أجل تسوية التزام حاليا اضروري

 :)التسوية(القيمة احملـققة  -
األصول تسجل مببلغ اخلزينة أو شبه اخلزينة املمكن احلصول عليه حاليا إذا Ź التنازل على األصل  
و تسجل اخلصوم بقيمة التسوية ملبلغ ȡري حايل للخزينة أو شبه اخلزينة املنتظر دفعه خالل النشاȓ . اريااختي

 . العادي
 :القيمة احملدثة  -

  ȓتسجل األصول بالقيمة احملدثة للتدفقات الصافية املستقبلية اليت سوف ينتجها األصل خالل النشا
فوعات الصافية املستقبلية اليت تنتظر تسوية اخلصم يف النشاȓ و تسجل اخلصوم بالقيمة احملدثة للمد. العادي

   .العادي للمؤسسة

 : (la notion de juste valeur)مفهوȳ القيمة العاǻلة  -

عدة ميكن تعريف القيمة العادلة على أŒا املبلغ الذي ميكن من خالله مبادلة أصل أو تسوية التزام بني 

أي أŒا تعƎ عن املبلغ الذي ، فقة و يف șل Ǔليات السوق الشفافةة بالصوعلى اطالع باحلقائق احمليط ،أطراف

 ،25طراف بالتراضي ملعاملة مƎمة يف șروف عاديةاألمن أجله يستطيع أن يستبدل أصل أو يسدد دين بني 

                                                            
24 Ibid, P 44-45. 
25  F Jean. , B Colasse.,  juste valeur, Economica, Paris, 2001, P 05. 
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ت األدوا عدة أنواع من األصول واخلصوم مثلتعتƎ الطريقة األساسية اإلجبارية يف معاجلة والقيمة العادلة 

 حاالت أخرى مثل يف  وتكون اختيارية .باإلضافة إىل حاالت أخرى ،نظام التعاقد، األصول البيولوجيةاملالية، 

  .العقارات االستثمارية  األصول املادية و

بل كان موجود يف أنظمة  احملاسبية الدولية عايرياملإن مفهوم القيمة العادلة ليس مفهوما جديدا ناتج عن 
 ،ه و بلورته يف حميط اقتصادي دويلعايري بتطويرامل هذهحيث قامت  ،االجنلوساكسوين النظام خرى مثلحماسبة أ

 :26إذ أن هناȫ عدة نقاȓ بررت مفهوم القيمة العادلة منها

اقتصادية و القيمة العادلة الحتياجات املستثمرين وتسمǴ هلم بتكوين رǗية أكثر واقعية تستجيب  •
  .يةلتكلفة التارخيا بدال منللمؤسسة 

 باإلضافة إىل أŒا مفهوم مرتبط صة،ال سيما املقيمة يف البور تقييم األدوات املالية،لتعتƎ وسيلة فعالة و  •
  .Ɋدوات املاليةالواقعي لالقياȃ بتسيري املخاطر يف السوق و 

رير ذلȬ أنه يسمǴ بǚعداد قوائم تقديرية انطالقا من االتق مهما يف إعداداملفهوم  كما يعتƎ هذا  •
 . تدفقات اخلزينة

 
4.5 .ȼعيتȑرأس املال و و ȳمفهو :  

1.4.5 . ǳاǣديد األرƠ عية رأس املال وȑو:   

  ȃاملال يربط بني مفهومني أساسيني لرأ ȃهي  املال و النتيجة يف نقطة أساسية إن مفهوم وضعية  رأ
و الفرق  ،رأȃ املال أȃ املال و العائد علىو هو مفهوم ضروري للفصل بني مردودية ر ،تقييم النتيجة

  .    األساسي بني املفهومني يكمن يف معاجلة األحداث و التغريات يف أسعار األصول واخلصوم

  :املفهوȳ املايل لرأس املال -

فاألرباح متثل ƴو رأȃ املال املعƎ عنه بالنقود خالل النشاȓ  ،إذا عرف رأȃ املال بوحدات نقدية 
  . صول املتحصل عليها خالل النشاƴȓو أسعار األيف زيادة  واجلاري، 

  

  

                                                            
26 B. Pascal. G. Pierre, , instruments financiers et IFRS, Dunod, Paris, 2007, P 16. 
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  :املفهوȳ املاǻي لرأس املال -

 Ǝاملال مع ȃيف هذه احلالة  فانه  ،)وحدات اإلنتاج(نتاجية املادية عنه عن طريق القدرة اإل اإذا كان رأ
و كل تغريات األسعار لɊصول واخلصوم تعتƎ  ،ملال بوحدات اإلنتاج خالل النشاȓاألرباح ƴو رأȃ امتثل 

    .27كتغري يف تقييم القدرة اإلنتاجية املادية لرأȃ املال و الذي ميثل جزء من األموال اململوكة و ليس كأرباح

   حـدوǻ اإلطـار التصـوري   .6
مالحظات تأخذ  تعتمد على اقتراحات قوية و ا ومضبوط و اصارم افكري اميكن أن تكون احملاسبة إطار 

 ،قادر على القياȃالاحملاسبة يقودنا إىل نظام تصوري إطار من خالل لȬ و ذ ،األهداف االقتصادية يف احلسبان
التكاليف بقيم تعكس الوضعية االقتصادية احلقيقية  و النواتج و ،اخلصوم األصول ولكل من احملاسيب اإلثبات  و

ا  يف ود حالييف الفكر املوج اهناȫ حدودذلȬ أن  ،الوصول إىل هذه املثالية الصعب لكن منو  .للمؤسسة
و حƓ  ،لذلȬ عرف حدودا فيما Ʒتويه  (Normative) معياريهو إطار  الذي  ،عمق اإلطار التصوري

   القياȃ ،ديد Ǔثارها على التسجيل احملاسيبƠ يكون مفهوما ƶب الوقوف أمام هذه احلدود بطريقة واضحة و
  .على عرض املعلومة املالية و

كذلȬ  و لغموض الذي يسود السوق املايلإىل انظرا  احمدودقياȃ النتيجة  التسجيل وميكن أن يكون 
تقودنا إىل جمموعة  حيث تقلب الظروف االقتصادية  ،ؤسسةƟاه امللشȬ و عدم الثقة لدى املستثمرين حالة ا

اإلمكانيات  ال ميكن تقليص هذه  و ،ليت ميكن تطبيقها يف șروف خمتلفةتفاضلية من إمكانية القياȃ و التقييم ا
كل االحتماالت الواردة أن نأخذ يف احلسبان و عليه علينا  ،من فرضيات اقتصادية أو طرق تقديرقا انطال

  القاعدة احملاسبية ƶب أن تتبع بطرق حماسبية مالئمةف و لذلȬ ،املمكن أن تشكل خطرا على املؤسسة
  .يهاال ميكن تفاد اǓثار هانتج عنيأن ميكن مجموعة االختيارات احملاسبية املتاحة ف

و ال ميكن أن يتجاهلها و ببساطة يتم التقلبات االقتصادية إلطار التصوري كل اأن يستوعب  ال ميكن 
كل اŎهودات املبذولة لوضع إطار تصوري كامل ƶب أن تركز ف. عليها عند تقييم النشاȓ املهيندائما التركيز 
حيث يصبư Ǵكنا  ،لظروف العادية و ȡري العاديةااملؤثرة فيه يف العناصر  ر حدوده و Ơديد طبيعتها وعلى اختبا

بوضع حلول عن طريق وضع  ظروفخرى للعرض تسمǴ  بوصف هذه الأ أو أشكاال امثال بوضع طرق
 . فرضيات لكشفها و عرضها

                                                            
27 C. MAILLET, Op.cit, P31-33. 
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    اإلȥصاǳ املايل مȸ احملاسبة ƂǙ  املعلومة املالية: لثاملبحث الثا
، و القول املنتظر من احملاسبة اإلجابة عنهااف املسطرة إطار تصوري يبدأ بشرح ملختلف األهد لكإن  

الطريقة اليت تستعمل ŏا  دائما حمل نزاع، لكن Ơديد هوية مستعملي املعلومة املالية وفعالة بأن احملاسبة 
املعلومة من إذا كانت ذات نوعية جيدة تولد العديد من األسئلة، واألجوبة على هذه األسئلة تتطلب املعلومات 

تيب السلمي على األقل يف ȡياب التر ،من طرف خمتلف املستعملني أن تكون ذات فعالية عند استغالهلا املالية
   .هؤالءالحتياجات 

  أȽداȣ عرȏ املعلومة املالية .1
، فان Ơقيق ؤسسةدارة املالوقوف على وضعية النشاȓ املايل واحملاسيب إل أهداف احملاسبةمن بني  إذا كان

 Ȭأي معلومة هي مهمة فان تطلب استعمال احملاسبة من اجل تقييم أداء اإلدارة، و يف هذا السياق ي ذل
بني املؤسسة  ربط بني مالكي املؤسسة ومسرييها وت اليتلعقود ااستغالل Ǔليات الرقابة اليت تضمن تنفيذ ب

  .العمال واملدنيني أو بني اإلدارة و

      يأخذ يف احلسبان النشاȓ املايلأن و بعض اخلصائص بأن يتميز نظام عرض املعلومات على يجب ف
األطراف املتعاقدة و ال ƶب أن يكون كل كأن يكون تنبئي لدى  ،مع خمتلف األطراف احملاسيب و التعاقدي و

خيضع لقواعد حماسبية جد صارمة وسهلة التطبيق،  مستوى التحكيم الفردي، أي قابل للتغيري االعتباطي على
نتائج ȡري منتظرة عندما يتغري احمليط االقتصادي، إذن ميكن القول أن االتصال عن Ơدث ض احلاالت يف بعألنه 

لذلȬ فمن الضروري احملاسيب و التعاقدي، و  و طريق املعلومة املالية يف النهاية من أجل مراقبة النشاȓ املايل 
حسن تناسق للمعطيات املنتجة مع ورد معلومات حمددة و مضبوطة بضمان أيأن على نظام عرض املعلومات 

  .احلقيقة االقتصادية و الذي يتماشى مع Ơقيق مبدأ العرض الصادق للمعلومة

 السياق  يف هذا طرحا و إن أمهية املعلومة يف اختاذ القرار قبلت كهدف رئيسي يف معظم األطر التصورية، 
ما هي  من هم املستعملني Ý و ،  (IASB) ليةلس املعايري احملاسبية الدوني يف اإلطار النظري Ŏسؤالني هام
جد ưحورة يف استعمال اŎلس املفاهيم من طرف هذه إن شرح  .املالية املالئمة الختاذ القرارÝاملعلومات 

الختاذ القرارات اليت متس باالستثمارات و القروض، هذه الشروح قابلة للتصديق مؤسسات التقارير املالية لل
أي أدلة حمددة، الذي يدل على أن املعلومة املوردة يف النهاية تستخدم باملوازاة ملعظم  لكنها ال تستند إىل

  .األهداف األخرى، خاصة بغرض االستجابة إىل احتياجات الفاعلني يف األسواق املالية
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إن األهداف اليت وضعناها سابقا وصفت حلل مشاكل حماسبية حمددة، و من اجل وضع معايري حماسبية، 
 Șفائدة ف، 28أن هذه األهداف ليست عامة يف الصراع بني خمتلف األطراف املتعاقدة مع املؤسسةنالح

و بالرȡم من اختالف . املصداقية و املالئمة و املستعملني ختدمها القوائم املالية اليت متلȬ نفس النوعية،
يعتمد على  (IASB) ية الدوليةلس املعايري احملاسباإلطار التصوري Ŏاحتياجات املستعملني للمعلومة إال أن 

فرضية هامة و هي كون معظم املستعملني يرȡبون باحلصول على املعلومة املالية اليت تساعدهم بتقدير و تقييم 
املتعلق بالتدفقات النقدية  الصافية خلزينة املؤسسة يسمǴ بالتنبؤ ŏامȈ اخلطر  املبالغ يف املستقبل عƎ سلم زمين 

         .       يف املستقبل

  األȽـداȣ اɍقتصاǻية و األسواȧ املالية  .1.1
قبل سيكون من ȡري اŎدي أن Ʋدد و نعرف اإلطار التصوري لعرض املعلومة املالية إذا Ʋ Ɓدد من 

إن اهلدف األساسي ألي منشأة ذات هدف رƜي هو خلق الثروة و اليت  .األهداف االقتصادية للمؤسسات
دى قدرهتا على التنبؤ مدف من املعلومة النقدية أو شبه نقدية، و هلذا فان اهل تتمثل يف التدفقات املستقبلية

لتدفقات النقدية تعتƎ املوضوع األساسي للمحاسبة با ة املتعلقةاملعلومف ،الصحيǴ مبدى Ơقيقنا هلذه الثروة
  .املالية

و خمتلف ) ال اململوكةاخلصوم و األمو(، احلقوق على هذه املوارد )األصول(أيضا املوارد االقتصادية 
القيمة املنتظر Ơقيقها من ưتلكات و متثل املوضوع األساسي للمحاسبة املالية، ) النتائج(التغريات اليت تلحق ŏا 

ن هنا نستطيع القول أن هذه القيمة هي املوضوع األساسي ماملؤسسة متثل اهلدف األساسي لنشاȓ املؤسسة، 
  .املعلومة احملاسبيةلقياȃ و عرض  و لɌثبات احملاسيب،

أيت يف مقدمة أهداف األسواق املالية، حيث ياهلدف األساسي من تسيري تدفقات اخلزينة ǚن و لذلȬ ف
كل مستثمر يف تثبيت أسعار األصول واخلصوم بوضع القيمة احلالية لتدفقات اخلزينة املنتظرة انطالقا من يفكر 

      ملعرفة نتائج و أثار هذا املبدأ ااحملاسبة املالية وقتتتطلب ه و عليمعدل العائد اجلاري املطبق يف خطر ưاثل، 
 (IASB) لس املعايري احملاسبية الدوليةŎاإلطار التصوري وضع و لقد . يف قياȃ النتائج اواسع و الذي لقي قبوال

طق التقليدي للتكلفة هذه املقاربة تعكس املنفمقاييس للقيمة احلالية كأداة لتقييم العديد من عناصر امليزانية، 
التزامات التقاعد و املزايا املستقبلية على ذلȬ  كمثالو املتقدمة، التارخيية اليت ال تتفق و مبادئ احملاسبة املالية 

فائدة ساري  مبعدل و للعمال اليت ƶب أن تقاȃ بأحسن تقدير ưكن لتدفقات اخلزينة املستقبلية بقيمتها احلالية
  .العمليات املتعلقة بالتبادل و تدهور قيمة األصول الثابتةو  ،التطبيق يف خطر ضعيف

                                                            
بالضرورة أن يكون عقد إلزامي عن طريق القانون و إƴا هو عقد  إن العقد الذي يربط بني املؤسسة و خمتلف األعوان االقتصاديني ال يعين  28

 .إلزامي متليه املصاſ املشتركة و املختلفة يف نفس الوقت مثل املستثمرين املستقبليني
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زيادة على هذه األمثلة، هناȫ مسألة تطبيق قواعد مبدأ القيمة احلالية يف عناصر أخرى خاصة فيما خيص 
 على Ơديد قيمتها اقادر اقياȃ القيمة احلالية من أجل Ơديد القيمة العادلة لɊدوات املالية اليت ليس هلا سوق

 احلقيقية، و كذلȬ التركيز على حساب اهتالȫ األصول الثابتة على أساȃ القيمة احلالية بطريقة تسمǴ لنا
  .على قاعدة حلساب و قياȃ القيمة احلالية للمؤجل من الضرائب احلصول

على كاساهتا مة القيمة احلالية و انعءامات األسواق املالية متعلق مبالكل ما هو من اهتم نإو ميكن القول 
ألصول و اخلصوم كمزايا و تضحيات منتظرة يف املستقبل اليت تأيت يف شكل نقدي أو اتعريف ف احملاسبة املالية،

تطلب قبول مبدأ القيمة احلالية و تقييم و قياȃ قدرهتا على إنتاج عائد مستمد من يشبه نقدي عƎ الوقت، 
ميكن أن تسمǴ بتحديد فكرة احملافظة يث حمعدل بصفة خاصة حسب املخاطر، و العائد اجلاري يف السوق 

و لقد . بدقة كبرية على رأȃ املال اململوȫ مقارنة مع ما هو منتظر من السوق بالنظر إىل العائد على رأȃ املال
لنظريات املالية و ưارسات األسواق املالية نتائج مهمة يف وضع املفاهيم العامة للمحاسبة املالية خاصة كان ل

حملاسيب لɊصول و اخلصوم املالية، كما أŒا على Ơديد بعد املخاطر و عدم اليقني يف القياȃ على اإلثبات ا
  .احملاسيب

املزايا املستقبلية يعتƎ كعامل ج ول أو خرودخاحتمال أن نالحȘ يف كل ما يتعلق باألدوات املالية و 
ض أو دفع مزايا معينة ميس بالدرجة مؤثر على القياȃ و اإلثبات احملاسيب، و يف سوق ȡري متوازن احتمال قب

األوىل بأسعار األصول املالية و بتكلفة القروض اليت تتغري بتغريات أسعار الفائدة و خمتلف املخاطر الناƟة عن 
  .عدة șروف من بينها املضاربة

األخرية  األسواق املالية يف السنوات انصهارإضافة إىل إن تطور نظرية تسيري املخاطر املالية و مشتقاهتا 
أدى إىل ارتفاع الطلب على املعلومة املالية كما و نوعا خاصة اليت تتعلق باملخاطر يف املؤسسة، الشيء الذي 

نموذج فو عليه . يدل على أنه من ȡري املمكن االكتفاء بتسجيل قيم حمددة و ثابتة ألصول وخصوم املؤسسة
داللة للقيم احملاسبية اللفهم اخلصائص اإلحصائية ذات  القياȃ احملاسيب الكامل ƶب أن يركز على مفاهيم عملية

كذلȬ معرفة عناصر اخلطر اŎتمعة يف و املنشورة و املتعلقة بالتقديرات و املتغريات االقتصادية و االجتماعية، 
  .           هذه القيم
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  القيـمة التـوقعية للمـعلومة   .2
 ȫعدد كبري من املعلومات املالية تستعمل يف الهنا ȃوǗالتوقعي للنتائج املستقبلية و يف زيادة ر ȃقيا

  :29األموال الصافية يف املستقبل و يأيت هذا من خالل

  تقدير األرǣاȡ ǳري املرئية  . 1.2
انطالقا من عدة خصائص للمعلومة املالية ذات فعالية يف االستعمال ميكن أن نضع التنبؤات اليت تبدأ  

بوضع Ơكيم على درجة التقارب بني  سابقة كمرحلة أوىل اليت تسمǴستغالل العادة من Ơليل دورات اال
ميكن أن تستعمل يف تقدير لمؤسسة لملاضية السنوات انتائج ن على اعتبار أاألحداث املستقبلية و اليت مضت، 

ت كانت لديها قيمة رجعية أي تسمǴ بالتأكد أو تصحيǴ التقييما ذاإو التدفقات النقدية املستقبلية النتائج 
مكونات النتيجة خاصة عن صيل اإذا كانت القوائم املالية املنشورة تقدم تفذلȬ املاضية، و سيكون من السهل 

  .التغريات اليت حدثت ا يكفي فهم كلى امللحق و الشرح املفصل مبعلى مستو

ƶ اليكون حمتوى القوائم املالية مفصال بالشكل الذي يعكس ب أن و هلذاȓلمؤسسةلاحلقيقي  نشا     
حƓ يكون ما خيص تدفقات النواتج و املصاريف،  يفالنشاȓ العادي عن ȡري العادي و هذا بفصل عناصر 

بعض العناصر مفصلة كون  عرضيكون من الضروري سعمليا يف فصل نتائج األنشطة األساسية عن ȡريها، و 
  .عن مبلغها األصلي خالل نفس النشاȓ اجلاريأصال خمتلفة خرية هذه األأن 

ليست مهمة سهلة، حيث ƶب معرفة ها أرباحفصل و عن ȡري العادي عاديال النشاȓ فصل عناصر إن
أنشئت " ففي هذا الشأن اليت تظهر حقا يف التحليل احملاسيب و املايل ية مهأ ذاتما إذا كانت هذه العناصر 

لتقارير املالية هم اجليد لعدم الفبدراسة القلق الذي ينتج عن تقوم الواليات املتحدة األمريكية جلنة خاصة 
ȡري العادي واالستثنائي ȡري نشاȓ يعتقدون أن املعلومات عن ال Ǝت أن املستعملنيهذه اللجنة اعت 30"احلالية
  .       املتوقعةɊرباح للذلȬ ال ميكنهم القياȃ اجليد  ،كايف

  Ơـديد املتȢريات األساسية  . 2.2
اكƎ إذا أخذنا بعني  دقةثر ب، و ميكن تقدير األمةئمالنبؤات األرباح املاضية ȡري كايف لوضع تإن عرض 

املؤسسة مكلفة أكثر من ȡريها بتفصيل املعلومات فاالعتبار كل اثر على حدا على خمتلف النواتج و التكاليف، 

                                                            
29 Alain FINET, gouvernement d’entreprise : enjeux managériaux, comptables et financiers, édition de 
DOECK, 1ere  édition, paris, 2005, P 70-75. 
30 M. ROSS, J. ALEX MILBURN., Adaptation : C. NAOI , J.FORTIN, Normes comptables : analyse et 
concepts, édition ERPI, Canada, 2003, P 670.   
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           النواتجو أيت من خالل ترتيب عناصر األصول و اخلصوم اليت تمن اجل اخلروج باملتغريات األساسية 
  .    (IAS 1) احملاسيب الدويل لعرض القوائم املالية املعيار به جاء و التكاليف حسب ما

 : عȸ طريق املقارنة .1.2.2
      لرǗية تدفقات اخلزينة اأساس والضرورية دها بالقيم متعدة أساسية للمعلومة املالية تعتƎ احملاسبة قا 

دورات االستغالل  و املعلومة املالية بني خمتلف املؤسسات  Ɯاجة إىل مقارنة لونعماملستفو األرباح املستقبلية، 
  .  حيث تعتƎ املقارنة خاصية أساسية للمعلومة املالية األكثر استعماال من طرف املعنيني

 :Ơديد املǺاطر .2.2.2
قادرة على التغري بسبب هتديد فصǴ عنها القيم املإىل أي درجة تكون عادة املستثمرون معرفة  يريد 

  :  هذه املتغريات إىل فئتني تقسيمميكن  واملخاطر، 
عندما  توي على التغريات يف التقديراتƷالذي احملاسيب بالقياȃ  ةاملتعلقدقة عدم الوجد ت :دقةـعدȳ ال -

ختيار بني العديد من احلق يف االللمؤسسة فيوجد فرق بني املبلغ احملقق املسجل و Ǔخر ưكن Ơقيقه منطقيا، 
تقدير مدة استعمال األصل و قيمة  التقديرات مثلفبعض  ،سبية املتاحة لقياȃ عنصر مااحملاالطرق و القواعد 

حƓ مضبوطة و بالطبع هذه املعطيات ƶب أن تكون جد  الȫاإلهو اليت تدخل يف Ơديد معدل  استرجاعه
   ،الȫاإلهطرق و و إعادة هتيئة األماكن، املؤونات املتعلقة ببغض الكوارث البيئية  و تعكس الوضعية احلقيقية،

 اأثر ن هلاسيكو ،الكهاإهتسجيل بعض املصاريف كأصول و إضافة إىل ، طرق التقييم و إعادة تقييم األصل و
 . إذا Ơ Ɓدد بشكل دقيق

إذا كانت متذبذبة نقول عن عنصر أن له قيمة  : (la volatilité et le risque)و تǡǾǣǾ النتائǰ اƪطر  -
تفاع أو االƳفاض السريع نتيجة التغري احلاصل يف الظروف املستقبلية، أما بالنسبة هذه القيمة قادرة على االر

ال لذلȬ  يف الشروȓ املستقبلية، ريتولدت بسبب تغاليت سلبية اللنتائج لللخطر فيمثل إمكانية اخلسارة نتيجة 
   .مرتبط بالقيمة املسجلة لعنصر ما يوجد أي يقني

اليت ال ميكن Ɵنبها يف معاجلة خمتلف عناصر امليزانية و حساب النتيجة لتنبؤ املبنية على اهذه املتغريات  إن
   .ستجعل من املعلومة املالية دائما حمل شȬ لدى مستعمليها

3.  ȏات عرǻدƮاملعلومة املالية:  
خالل لتأثري من و تقاȃ قدرهتا على ا"القادرة على تغيري تصرفات املستقبل هلا اإلشارة"تعرف املعلومة على أŒا 

   :31عادبالفصل بني ثالث أ

                                                            
31 E. TORT, Organisation et management des systemes comptables, dunod, Paris, P6. 
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 .ي Ʒتوي التحويل املادي للمعلومةاملستوى التقين الذ -

 .عن طريق الرسائل  )Sémantique(مستوى الداللة  -

  .مستوى الفعالية أي عواقب هذه الرسائل على قرارات األفراد -

  :32التالية األربعة األخذ بعني االعتبار العناصر عرض املعلومة املالية ƶب إعداد و عند و 

   (l’importance relative)األƵـية النسـبية  . 1.3

    ن تعرض يف القوائم املاليةاختيار املعلومات اليت ƶب أعملية سهل ي اعمليمبدأ تعتƎ األمهية النسبية  
 علىللمعلومة املالية هي موجهة حسب احتياجات املستعملني و هذه املعلومات، أمهية درجة دير سمǴ بتقي و

االتصال عن طريق املعلومة املالية ضعيفا إذا كانت القوائم املالية Ơتوي على قد يكون و  ،مستوى القوائم املالية
بان هذا املفهوم يأيت ليكمل احتياجات  ƶب التذكري و. و هفوات و ȡياب حمسوȃ للمعلومات ،أخطاء

  .املستعملني
مهمة إذا اثر ȡياŏا أو عدم دقتها   (IASB) اسبية الدوليةلس املعايري احملŎحسب تعتƎ املعلومة املالية و 

كن أن تتأثر ميهذا منطقي لكن صعب التطبيق إذ كيف ميكن معرفة إىل أي درجة  ،على قرارات مستعمليها

Ýهذه القرارات   .  

    (la surcharge d’information)اإلȥراŽ ȓ حǲم املعلومات  .2.3
معظم االنتقادات اليت ف، اهي قادرة أيضا على تضليلهفلقرارات ا تسمǴ املعلومة بتحسني اختاذ اثلمم

وجهت إىل املعايري الدولية تتعلق بكثرة املعلومات الواجب اإلفصاح عنها حيث حجم املعلومات أكثر من 
ǚنتاج ف ولوجي قلص الكثري منهاقيمتها، و إذا Ơدثنا عن تكلفة إنتاج هذه املعلومات و معاجلتها فالتطور التكن

املعلومات إعدادها  ةال تكمن صعوبو  ،ملعلومة من جانبها املادي ال يبلغ األمهية اليت يبلغها من جانبه املعنويا
يكمن يف احلد من املعلومات ها التخفيض من حجم، فو لكن يف طريقة استعماهلا من طرف املعنينيهتا كثريف 

مستوى اإلثبات و القياȃ يف احملاسبة املالية الذي القواعد اليت ال تفي بالغرض على  ن بعضعبالتخلي الثانوية 
و يف األخري فǚن كثر ة املعلومات قد ال يضر دائما بنوعيتها، لكن  .تنخفض عن طريقه حجم املعلومات املوردة

 .ȡ33ياب عرضها يضر بوضوح و نوعية املعلومات وكذلȬ عملية قراءهتا من طرف املستعملني

                                                            
32 M. ROSSE, Normes comptables, Op-cit, P680-684.  
33 A. Faure. La comptabilité c’est simple,  Chiron, Paris, 2006,P 369. 
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  :  (les renseignements exclusifs)املعلومات اƩصرية  .3.3

ملستثمرين و إضفاء الشفافية املالية على لدى القد جاءت املعايري الدولية من اجل إزالة الغموض  
    املؤسسة انتباه منافسيها إذا قامت باإلفصاح عن معلومات كثرية،مكن أن تلفت فمن املاملعلومات املوردة، 

كن أن يضر باملؤسسة ƛلب منافسني جدد، ميرج االستغالل و يف بعض القطاعات اإلفصاح عن املردودية خا
 Ȭإضافة إىل ذل ȘتفƠأن تأخذ  معايري عرض املعلومة املالية املؤسسة عامة بدرجة معينة من السرية و هلذا فعلى

املؤسسة يف اإلفصاح عن دائما تتحفȘ فذلȬ بعني االعتبار، و ليس من السهل رسم حدود هذه السرية، 
ليت تراها تلفت انتباه منافسيها و اليت متس بوضعيتها التنافسية يف السوق إال إذا كانت هذه املعلومات ا

ملعايري أن توازن بني فوائد املؤسسة و حقها يف التكتم و السرية و هلذا فعلى ا ،يهاعلومات تعود بالفائدة علامل
لية ختتلف حسب املؤسسة و الوقت و تتعلق املا تقاريرالاليت ال تظهر يف  إن Ơديد املعلومات .لبعض املعلومات

 les)خاصة فيما يتعلق باألصول و اخلصوم احملتملة  هاأكثر Ɯجم املنفعة مقابل الضرر الناتج عن اإلفصاح عن

actifs et les passifs éventuels)    كن أن تكشف عن إستراتيجية املؤسسةمياليت          .  

  (l’arbitrage entre le coût et l’avantage) عة عرȏ املعلومة املاليةاملواȁنة ƙǣ التكلفة و منف . 4.3

وفقا ملبدأ تكلفة عرض املعلومة املالية ال ƶب أن يفوق املنفعة بصفة عامة عرض املعلومة املالية Ʒدد  
النسبة بمكن أن تقاȃ يفألنه من الصعب قياȃ املنفعة و قيمتها،  ،رة منها، و يبدو ذلȬ صعب التطبيقاملنتظ

للتكلفة لكن األحداث الثانوية صعب جدا الكشف عنها، حيث التكاليف و املنافع املرتبطة بعرض املعلومة 
  .  و املستثمرين لنيئوساملاملالية ختتلف باختالف جماالت و مستويات عرضها مثال بني 

  تسـيري املعلـومة املـالية و التسويق احملاسيب: راȜǣاملبحث ال
اليت تركز على املعطيات  ملؤسسة داخلية أكثر منها خارجيةمن احلاالت Ǔليات تسيري ا  الكثرييف تكون
. خلدمة مصاحلها اخلاصة حƓ و لو كان ذلȬ على حساب املسامهنيؤسسة املالية املعدة من طرف امل احملاسبية و

رات احملاسبية اليت تسمǴ برفع االختيافكم موقعه من إعداد املعلومة، املعطيات Ɯ املسري له إمكانية التأثري يفف
، لذلȬ صعب جدا الكشف عنهامثال  األرباح من أجل العالوات املتفق عليها و أيضا من أجل ضمان املدينون

و يف هذا . Ơليل دور املعلومة املالية يف تسيري املؤسسة ضروري من أجل فهم فعالية Ǔليات رقابة نشاȓ املسريين
و ما هي الدوافع لذلȬ و ما  34توى املعلومة أو ما يسمى بالتسويق احملاسيباإلطار سوف نركز على تسيري حم

                                                            
34 Selon Hervé PUEAUX, Normes IAS/IFRS : une simple affaire de présentation, JPA, Paris, 2004, P12.   
« Le marketing comptable : C’est-à-dire  présenter les résultats de la meilleure façon qui soit, afin de refléter au 
mieux leurs performances et leurs atouts face à leurs principaux concurrents. ». 
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ا هو هي أهم التقنيات املستعملة و كيف تتأثر رسالة املعلومة أو املقصود من املعلومة من خالل استغالل م
Ŏ لس املعايري احملاسبية الدوليةمتاح يف اإلطار التصوري (IASB) و التقييم ةمن اختيارات يف طرق املعاجل      

ȃو القيا .   

   لمعلومة املاليةلاملنظور اإلعالمي   .1

السوق (لقد أصبǴ االتصال املايل اليوم وșيفة مهمة بالنسبة للمؤسسة Ơت ضغط العديد من العوامل 
املؤسسات بسياسات إعالمية خاصة من أجل االستجابة تلتزم  ، حيث...)املسامهني و  الدولة،و املايل، 
إضافة إىل القوائم املالية اليت تعتƎ الوسيلة اإلعالمية يف هذه السياسة هناȫ التقارير السنوية . ت اجلديدةللمتطلبا

اليت تعرض املعلومات املالية و اليت يتطلب أن تكشف عن احتياجات التسيري مع إعداد تقرير التسيري و وصف 
، و جلنة املراقبة ؤسسةرأȃ مال املو  ،ارةمثل هيكل جملس اإلدمبادئ و احتياجات املراقبة يف املؤسسة 

  .الداخلية، الذي يتعلق باملسؤولية اƟاه احمليط اخلارجي

 Ɠ إن هذه الوثائق امللحقة تورد معلومات للمتعاملني مع املؤسسة حسب أداء و طبيعة أنشطتها، ح
املسعرة ؤسسات امل تعدذا هل. ذلȬيهمه اختيارية و سهلة الفهم لكل من  هذه املعلومات بطريقة تلقائية وتفسر 

القوائم املالية احملتواة داخل هذه التقارير العديد تلخص سداسية حسب مكان البورصة، حيث  تقارير فصلية و
و من جهة أخرى من جهة تسمǴ برقابة أحسن لتنفيذ االتفاقيات بني املؤسسة وشركائها فهي من الوșائف، 

  (IASB)      جملس املعايري احملاسبية الدوليةكل من   هذا اإلطار اشترȓيفو تساهم يف فعالية األسواق املالية، 
            املدينون، و املستعملني اɇخرين احلالينيو القوائم املالية للمستثمرين، تشرح بأن  نظريه األمريكي و

السنوية الوضعية احلسابات يجب أن تعكس ف. صاحلة الختاذ القرار االستثماريالعلومة املو املستقبليني 
  .35أداء املسريينتسمǴ بتقييم  بصورة جيدةاالقتصادية للمؤسسة 

لة للمقارنة بني خمتلف اليت تعرض قوائم مالية قاب م الذي تلعبه الوثائق احملاسبيةإذا كان هذا هو الدور امله
املعايري الدولية تركت السؤال الذي يطرح ملاذا ف. درجة بالغة من األمهية يف إعدادهاعلى Ơتوي  و املؤسسات

 على سبيل املثال من احلرية للمسريين يف اختيار طرق تقييم و عرض احلساباتÝ  اكبري االقواعد احملاسبية حيز و
  .  معاجلة األصول ȡري امللموسةإضافة إىل  اختبارات التدهورو  خزوناتطرق تقييم املو  الكاتهمعاجلة اال

  

       

                                                            
35 M. ROSSE, Op-cit, P 669. 
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  حملاسبية الدور اإلعالمي للمعطيات ا  .2

إن مراقبة نشاȓ املسريين يركز على فعالية التسيري من طرف Ǔليات خارجة عن املؤسسة خاصة  
   هذه اɇليات تبحث دائما الكشف عن اجلانب  السيǜ ألداء املؤسسة،فاألسواق املالية و وكاالت اإلقراض، 

ا ƶعلهم يفكرون يف بيع ưردودية ملاو يف أسوأ حاالهتا أين يكون املسامهون ȡري راضني عن التسيري و عن 
أسهمهم الذي يؤدي بدوره إىل االƳفاض احلاد يف قيمة السهم ưا ƶعل املؤسسة مهددة بالشراء من طرف 

 .املنافسني، و املسريين ال يضمنون احلفاȗ على مناصبهم

ن طرف املؤسسة، ưا يف هذه احلالة بعض مقاييس األداء أساسا على املعلومة احملاسبية املنشورة متركز 
يدفع املسريين إىل تسيري و توجيه حمتوى هذه املعلومات مبا خيدم مصاحلهم، و لتحقيق ذلȬ يبحث املسريين عن 

لشركاء املؤسسة  ببعض املعلومات الدالة على نوعيتها اجليدة عن  (signalisation)نقل و توصيل أو اإلشارة 
     .36عدة طرق خالل من طريق  التالعب بالسياسات احملاسبية، 

   (la signalisation de l’information financière)مدلول املعلومة املالية   .1.2
هي كون املعلومة ال توزع بصفة متجانسة بني  على فرضية أساسيةدور املعلومة يف التنبيه يركز  

هم الذين يفهمون (ؤسسة مستعملي القوائم املالية، حيث ال يوجد Ɵانس هلذه املعلومة بني املسريين داخل امل
هذه ) الذين يفهمون فهما سيئا للمعلومة(وجمموعة املستعملني اخلارجيني للقوائم ) املعلومة وما قصدها بالضبط

لتفادي هذا  عكسها و يصعب الفصل بني املؤسسات اجليدة و الظاهرة تشكل خطرا على األسواق املالية و
نشاȓ التنبيه من خالل يأيت و  .للمستثمرين ت توضيǴ ذلȬالفهم السيǜ للمعلومةÜ على مسريي املؤسسا

  :لعدة دوافع منها اليت تؤثر على قياȃ األداء خاصة السياسات احملاسبية العديد من الطرق

 .م بǚقناع املسامهني بنتائج مرضيةاحملافظة على مناصبه   -

 .مقنعة حول األداء املايل للمؤسسةإقناع احملللني املاليني بنسب مالية  -

  .جلب مسامهني جدد من خالل الرفع من مردودية األسهم  -

إن Ơقيق هذه الدوافع يتطلب العمل بأكثر من طريقة حيث تشكل جمموعة هذه الطرق ما يسمى  
التأثري فيف األخري  و .يف الثمانيناتؤسسات يف إفالȃ العديد من امل اكبري االيت كان هلا دوراحملاسبة اإلبداعية ب

حيث ليست البعد الوحيد املأخوذ بعني االعتبار يف سياسة اإلشارة احملاسبية ) أو املديونية(داء على مؤشرات األ

                                                            
36 F. MISSONIER-PIERA, Gouvernance d’entreprise et l’information comptable, Edition boeck, paris, 
2005, P 134.  
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رƧلة  بعد استراتيجي مثلا عن املعلومة عندما يكون هل (divulgation)أيضا تكلفة اإلفصاح  تضم 
املنافسني باإلشارة أيضا لفت انتباه  مصاريف التطوير املسموحة من اجل تقليص مبلغ املصاريف املعنية و

مردودية يف املستقبل أكثر من السنوات السابقة إضافة إىل اهلدف األساسي من وراء ذلȬ وهو تقدƇ صورة لل
 .37مقنعة للمؤسسة يف السوق

  الدور التعاقدي للمعلومة احملاسبية  .3
ية بينها و بني عبارة عن اتفاق على أŒااحملاسبية من خالل النظر للمؤسسة  هـذا الدور للمعلومةيأيت 

الشركاء األساسيني اليت Ơدد العالقة بينهما من خالل األنشطة املراد احلصول عليها، و حسب نظرية الوكالة 
كل عالقة بني املؤسسة و شركائها Ơتوي على صراع معني بسبب أن كل طرف يبحث عن تعظيم منفعته 

  .38اخلاصة حƓ و لو كان على حساب اɇخرين

ز عندما ترك مؤسساتتسمǴ بشرح عدد كبري من السياسات احملاسبية لل التعاقديةإن هذه العالقة 
دث خلال Ʒكن أن ميتبين معيار جديد و اختيار طريقة حماسبية أو تغيريها، ف ،االتفاقيات على معطيات حماسبية

سياسات احملاسبية إذن الميكن أن تؤثر يف هذه االتفاقية الذي ميكن أن يؤثر على التدفقات النقدية للمؤسسة، 
كن أن يلجأ ون إىل اختيار الطرق اليت من شأŒا ميعلى قيمة املؤسسة، مثال مدراء مؤسسة تعاين من مشاكل 

أن ترفع من األرباح ŏدف إعادة Ɵديد ديون اخلزينة أو على األقل تفادي عقوبات مؤقتة ألن اɇثار سوف 
تفادي  ،Ɵديد القروض(نفعة الربǴ احلايل ق مايل بقياȃ متتراكم عƎ الزمن، كل هذه السياسات ناƟة عن منط

  كن أن يتحقق يف املستقبل خاصة إذا كان هذا األخري ȡري مؤكد ميالذي هو أكƎ من الربǴ الذي ) العقوبات
و سيكون من الصعب وضع قائمة شاملة لالتفاقيات اليت تركز ). إذا Ɓ يعاد Ɵديد الديون ؤسسات إفالȃ امل( 

  . 39شركائها األساسينيمع  لمؤسسة ل اإلعالميةسياسة ال عطيات احملاسبية اليت توجهعلى امل

1.3. ȸو املسريي ƙƵاملسا ƙǣ للعالقات ǥتفاقيات املسريɍا   
الصراعات ف. بني املسريين واملسامهني ن اختبار عالقات التعاونحسب نظرية الوكالة، من املمك
ترى النظرية و د بعض التكاليف اليت يسعى األطراف بقوة إىل تقليصها، واخلالفات الناƟة عن هذه االتفاقية تول

      (les agents)يف هذا اإلطار أن املسامهون هم األساȃ يف العالقة، واملسريون هم األعوان املالية للوكالة 
  :و ميكن تلخيص أهم نقاȓ الصراع يف ما يلي

                                                            
37 A. NACIRI , A. GED, la bourse et la comptabilité, Paris, 1987, P 61-62.  
38 F, MISSONIER-PIERA. Op-cit, P144. 
39 T. SAADA, l’impact des normes comptables sur les décisions financières de l’entreprise, Paris, 1996, P 
10-11.  
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 يبحثهي ليست نفسها مصلحة املسريين ، مصلحة املسامهني ألن جند هناȫ اختالف يف املنافع  -
  .املسريون عن الفوائد اليت ترفع من أتعاŏم ȡري املالية مثل ختفيض النفقات على حساب ثروة املسامهني

يت توșفهم، جزء كبري من رأƧال املسريين هو رأƧال بشري، هذا األخري مستثمر كليا يف املؤسسة ال -
 Ȭائج املؤسسة أكثر من املسامهنياملسريون لتغريات نت يتحسس و لذل.  

قل أ ( مضمونة العائد يستثمرون يف مشاريع قصرية األجل ولذلȬ ، احمدودؤسسة بقاء املسريون يف امل -
  ).خطورة

     ختالفالصراع والل امصدرقد يصبǴ الذي يوجد عدم تناسق للمعلومة بني املسريين واملسامهني،  -
  .ميكن أن يرفع من تكلفة الرقابة و

2.3 ƙو املدين ƙƵاملسا ƙǣ للعالقات ǥتفاقيات املسريɍا 
يف متويل أنشطة املؤسسة، أجريت العديد من الدراسات املهتمة Ɲصائص اتفاقيات  بسبب أمهية املدينني 

املقرضون يبحثون عن تقليص تكلفة الوكالة  ف. على تصرفات املسرين) Ǔثارها(اإلقراض، اليت șهرت نتائجها 
و يأيت مصدر الصراع يف النقاȓ  يف اتفاقية اإلقراض) شروȓ مقيņدة( من الشروȓ التعاقدية بوضع عدد معني

  .40التالية 

 .مشكل االستثمار األقل جودة -
 .مشكل استبدال األصول -
 .مشكل توزيع احلصص -
 .مشكل ختفيض حجم املدينون -

ن يلجأ املسريون إىل الشيء املستحيل بالنسبة للمدينني هو أن هذه االتفاقيات ȡري كاملة وưكن أ
استغالل هذا القصور يف Ơويل الثروة على حساب املدينني عن طريق اختيار طرق حماسبية تتماشى مع 

Ȭ41ذل.  

 و اإلȥصاǳ املايل اɍحتيايل السياسات احملاسبية .4

أخرى، و أيضا إمكانية إىل السياسات احملاسبية من مؤسسة  خيتلف تطبيق ،مع تعدد القواعد احملاسبية
و سنحاول . اجلة املعطيات احملاسبية ليست حمدودة بسبب إبداع املسريين و خمتلف املنتجني للمعلومة املاليةمع

                                                            
40 T ,SAADA,  Op-cit , P 11. 

  .ملزيد من املعلومات راجع نظرية الوكالة  41
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 ȓاملالية يف السنوات األخرية يف النقا Ǵمعرفة أهم التقنيات األساسية املتاحة و اليت خلفت العديد من الفضائ
  :   42التالية

 : (le maquillage des comptes)اƩساǣات زيƙ ت .1.4
أي ترتيب خاȋ حلسابات القوائم املالية كما هو بالنسبة ألȡلبية تقنيات إىل احلسابات زيني تال خيضع  
هذه املعطيات، و هلذا أجƎت وșائف عرض  ها عن طريق املعطيات احملاسبية ميكن االستفادة منف .التسيري

لعمليات اليت ال تظهر يف القوائم املالية على مفصل يف امللحق ملختلف ا شرحبتقدƇ الدولية  املعايري احملاسبية
من و وفقا ألهداف املسريين االتفاقية املƎمة مع الزبائن، و اإلصالحات الكƎى املنتظرة،  و   مثلشكل مبالغ، 

بتضليل رǗية املؤسسة على وضعيتها  فان عرض هذه املعلومات ƶرى بطريقة منمقة تسمǴ منظور قياȃ األداء 
 . يف القوائم املالية و شرحها ساباتاحلتقنيات عرض طريق احلقيقية عن 

 : اǹتيار الطرȧ احملاسبية .2.4
يم احلسابات اليت لديها يسجيل احملاسيب أو تقتالتقنيات اليت سنعرضها تتعلق خاصة باختيار طرق ال إن

 يري احملاسبية الدوليةاملعا من بينهاو أȡلبية النماذج احملاسبية  وضعتو لقد تأثري على عرض القوائم املالية، 
(IFRS) ثار  رات يف املعاجلة احملاسبيةاختياɇأن ا ȃسوف املناسبة النامجة عن خطأ يف اختيار الطرق على أسا

، حيث يسمǴ بالتأثري على  قياȃ األداء االختيار بني هذه االقتراحاتلكن ، مثل االهتالكات تعوض عƎ الزمن
املؤسسة ال ميكن تعويضها عƎ الزمن مثل Ơديد معدل االستحداث، ف اليتعديد من املعاجلات كذلȬ الوجد ت

 ى ذلȬ سوف Ơصل عل ،)األصول/ ديون(أو ) موال اخلاصةاأل/الديون(اليت تبحث عن ختفيض نسبة املديونية 
يف رƧلة مصارو  )امللموسة(ألصوهلا الثابتة  43إعادة التقييم االƶاŸو ) good Will( عند رƧلة فرق احليازة

تبحث عن تقليص أو تأجيل أرباحها هلا أن أما إذا كانت . اƀ...رƧلة فوائد القروضو    التطويرالبحوث و 
تسجيل مصاريف التطوير  و إعادة التقييم االƶاŸ ألصوهلا،( ختتار من االختيارات املتاحة للمعاجلة احملاسبية

كلها طرق تسمǴ بالوصول  "FIFO"ج أوال الصادر أوال خيرتقييم املخزونات حسب طريقة و  ،كتكاليف
Ȭلذل . 

  Ǝتكونو . يف خدمتهجزءا حموريا إن االختيارات احملاسبية ليست مستقلة عن التسيري لكنها تعت 
    ليس له أي عالقة مع االعتبارات التعاقدية بني املؤسسة شرح تارخيييف بعض احلاالت ت احملاسبية االختيارا

بادئ امل اسبية واحملطرق الاختيار ألن اسات سهلة الفهم لدى املستعملني اخلارجيني، هذه السيف، يهاملاعمتو 
يف Ơديد أمهية و أثر املبالغ الناƟة عن  الشيء الصعب يكمنلكن ، Ǝرتƛب أن و  القوائم املالية تظهر يف ملحق

                                                            
42 Alain FINET, Op-cit, P 70-75. 

حيث عند تقييم األصول نأخذ بعني االعتبار العائد األكƎ املنتظر Ơقيقه من األصل بني سعر البيع : التقييم االƶاŸ لɊصول كما يلييأيت   43
 . دفقات النقدية احلالية املنتظر من األصل Ơقيقهااحملتمل و الت
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وفقا لنموذج تتماشى املسريين  اختيار من وضع واحملاسبية الطرق فان جمموعة يف النهاية و . هذه  االختيارات
فان أثر اختيار الطرق احملاسبية سيختلف  التشريعات احملاسبية لكل بلد ال تولد نفس املرونةمعني و ألن حماسيب 

  . ىخرمؤسسة إىل أمن 
  :تسيري النتيǲة   .3.4

ني الطرق من بطرق   من خاللƷتوي تسيري النتيجة على جمموعة التعديالت احملاسبية للتدفقات النقدية  
تسيري النتيجة يتطلب التحكم يف تسري املصاريف والنواتج فمن طرف هيئة التوحيد،  ŏا سموحاملاحملاسبية 

من  سياسات احملاسبية ال مع تعدد باستعمال الفراȡات املوجودة يف املعايري الدولية للتأثري على مبلغ النتيجة، و
على املصاريف السنوية،  ȡري مباشرأو  امباشر اأثربية اليت هلا القياȃ و احتيار طرق خاصة للمعاجلة احملاسطرق 
  .هذه السياسات من طرف املستعمل اخلارجي للمعلومة املالية عنصعب جدا الكشف من الƶعل 

 :  (lissage du résultat)  حالة تنميق النتيǲة .1.3.4
الذي يضمن  اسبية واحمل يبحث عن تقليص تذبذب النتائجالذي عملي التطبيق اليف حالة التنميق تتمثل 

  :44هي هناȫ ثالث طرق معتمدة يف هذه التقنية وو . خالل عدة دورات امستوى ثابت هل
 Üتقليص تقلبات النتائج عƎ الزمن وضع تدرج زمين للصفقات اجلارية من أجل -
 Üاإلهالȫعلى أساȃ زمين مثل مدة  ختصيص النواتج واملصاريف احملسوبة -
كن أن تكون موضوع ميا ƶعل كل نتائج املؤسسة ưعة حسابات النتيجة ترتيب جممو إعادة تصنيف و -

 ).النتيجة الصافية، النتيجة قبل الضريبة، نتيجة االستغالل(تنميق 

رضية تنميق النتائج التوجه األويل يف استغالل إمكانية اختيار الطرق احملاسبية، حيث لقد كانت ف
الذي ميكن أن تشري إليه هذه النتائج يف األسواق املالية واحمليط باستطاعتنا أن نتصور ما  األسباب خمتلفة و

التنميق يسمǴ فنسبة اخلطر من خالل تذبذب النتائج، على سبيل املثال ر يقداستطعنا تإذا  ،خلارجي للمؤسسةا
أما . ترتفعإذا استطعنا تفادي هذا اخلطر املنتظر فان قيمة املؤسسة س لنا بتقليص إدراȫ املستثمرين ŏذا اخلطر و

إذا  إشارة اƶابية هلا وهنا النمو املنتظم للنتائج يعتƎ  ،إذا ركز املستثمرون على النتائج األخرية يف تقديراهتم
أخذنا يف احلسبان البعد التعاقدي للمؤسسة فان التنميق احملاسيب للنتائج Ʒدد عن طريق تقليص تكاليف 

  .  االتفاقيات السياسات و

 : (les fraudes comptables) الȈȢ احملاسيب .2.3.4
     .مثال يق الزيادة يف تقدير األصول قصداطرعن الغȈ األكثر انتشارا يف تسجيل أرباح ومهية  يكمن

لنفس املفهوم و الغرض، يس وحة من قبل، لكن لعملية الغȈ احملاسيب بعض التقنيات املشرتستعمل ن أكن ميو 

                                                            
44 B JAQUILLAT, M LEVASSEUR , signaux et mandat et gestion financière, 1984, P 70-80. 
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على خالف تقنيات تسيري النتيجة اليت  ،ري و القواعد احملاسبيةام املعايفي هذا السياق يتم عمدا عدم احترف
   .تستغل اجلو املتاح من طرف نفس املعايري

إن اختيار الطرق احملاسبية عن طريق سياسات حماسبية متكاملة حماسبيا و قانونيا لتمرير معلومات ختدم 
ايل االحتيايل سوف يؤدي إىل عكس اهلدف مصاſ أكƎ األطراف تأثريا على املعلومة أو ما يسمى باإلفصاح امل

      هو فقدان الثقة من طرف املستثمرين يف األسواق املالية وايري احملاسبية املالية الدولية املرȡوب من تطبيق املع
نتيجة    0,30 $إىل  $80حيث اƳفض سعر سهم هذه الشركة من  ) ENRON(و مثاال على ذلȬ قضية 

Ȉاكتشاف الغ.  

  :يبـǣداț احملاسǻواȜȥ اإل  .4.4

املتمثل يف احملاسبة  ب التحدث عن منتوج هذا اإلبداعدوافع اإلبداع احملاسيب ƶ نقبل التحدث ع 
اإلبداعية، اليت تعين اختيار املسريين  عمدا لبعض املعايري و القواعد احملاسبية لتحقيق النتائج املرȡوبة و استغالل 

Ȉقيق هامƠ أما دوافع اإلبداع احملاسيب هي نفسها اليت تتعلق  كبري للخزينة بعض الثغرات القانونية من أجل
  :مبدلول املعلومة املالية إضافة إىل تفادي بعض املشاكل اخلاصة بالتمويل و املتمثلة يف

  .إىل رفع معدل الدينؤدي يل اليت تتكلفة إعادة التمو -

  .الديون الناƟة عن إعادة ترتيبهاتكلفة إعادة هيكلة  -

  . ؤسسةفة ȡري املباشرة لتزايد مراقبة املدينني لتسيري املالتكل -

و يتم ذلȬ من خالل إعطاء صورة عن قدرة املؤسسة على الوفاء بديوŒا لتفادي الوقوع يف مشاكل مع 
  .هاتسمǴ بتقليص ملسريين الختيار طرق حماسبيةاالعتراف ŏذه التكاليف يدفع باف ملؤسسة،و اưول

     ،ؤسسةري املؤشرات احملاسبية يف أداء املالضوء على بعض املغريات اليت تس اءفـي األخري حاولنا إلق
، ا عن طريق سياسات حماسبية مالئمةهذه املغريات أن يذهب املسريون بصفة Ǔلية لɌجابة عنهال تقتضي و 

  .       للمؤسسة و مسرييها تتطلب ذلȬ الصادقة و السمعة النظيفة لكن الصورة
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  : ǹـالȍة

جملس املعايري احملاسبية  املعطاة للمعلومة املالية من طرفșهر جليا الضرورة  ،إطار هذا الفصلفـي 
هذه األمهية قبل كل شيء من خالل الدور الذي șهرت  ، و لقد و وعي اŎتمع املايل بذلȬ (IASB) الدولية

من مركبات اإلطار التصوري و لذلȬ فكل مركب  ،ية يف حياة املؤسسة و املستثمرينتلعبه املعطيات احملاسب
تتميز  و ماليةبطريقة مباشرة أو ȡري مباشرة يرمي إىل عرض معلومة مالية صادقة مبنية على قواعد اقتصادية 

  .تتيǴ لكل مستعملي املعلومة املالية فهمها بدون االستعانة مبترجم مايلو  بالليونة و املرونة يف تطبيقها

يف إعالم خمتلف املسامهني بالنظر إىل تقييم أداء املؤسسة و مسرييها،  ايقو ارهانإذن اإلفصاح املايل ميثل 
خمتلف األطراف املعنية باملؤسسة املهتمة باحلصول بل على لكن رهان املعايري ال يقتصر على املسامهني فقط 

         .املايل وضعها على على املعلومة القادرة على Ơديد أثر أكƎ االختيارات اإلستراتيجية إلدارة املؤسسة

  



 

 

  الثالث لـــــــالفص

 
  الدولية المعایير تطبيق أثر

  عـــــلى المـــــــــــــــؤسسة
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  :Ƣـهيد

ختيارات المتس باريات اليت سيفرض مجلة من التغ  (IASB) جملس املعايري احملاسبية الدوليةƴوذج تبين إن 
و الذي بدوره  ،اخلي و اخلارجي للمؤسسةالدم و تعزيز االتصال يتدعاملتمثلة يف  ،إلستراتيجية و التنظيميةا
التوجه االقتصادي للمعامالت كما أن  .راتيجية االتصال املايل للمؤسساتتطلب أدوات Ơليل تتكيف مع إستي

Ơليل منتظم و متناسق للذمة الذي يتطلب  ،ييم و التسجيل احملاسيب للعملياتسيجلب تغريات يف طرق التق
ليل معمق Ơو  ،جل تصحيǴ القيم املسجلة حماسبياأىل تقنيات التقييم من م العودة إيستلزحيث املالية 

تقييم بعض إضافة إىل  ،ƶب أن تترجم يف القوائم املاليةالتجارية و املالية اليت و  البيئية و لاللتزامات االجتماعية
األموال  وة يف النتيجة ار الوضعيات الكامنتطلب األخذ بعني االعتبيالذي األصول و اخلصوم بالقيمة العادلة 

  .يف امللحقكمية و  ذات نوعيةستقبلية املفضال عن ذلȬ شرح أكثر للمعلومات  ،اخلاصة

العديد بمتس اجلانب املايل للمؤسسة و لكن بفقط  ال متس ه التغريات اإلستراتيجية و أخرىإن كل هذ
    بادئ القياȃ احملاسيب ذات البعد املايلسوف تترجم تقنيا من خالل تطبيق ماليت  من املستويات التنظيمية فيها

و لذلȬ  ،1"األداء االقتصادي للمؤسسة فن تسويقستصبǴ احملاسبة "هذا البعد  من خاللحيث  ،و االقتصادي
     (Le reporting financier)اإلفصاح املايل لى هذا التحدي من خالل Ɵيب عƠاول املعايري الدولية أن 

لمعلومة لولوية إعطاء األالتجديد الواضǴ يف احملاسبة املالية يكمن يف  إن .ة نقديةباستعمال معطيات رقميو 
القيمة العادلة  و النشاȓ العادي كذلȬ مفهوم و ،املالية مقارنة مع تلȬ اليت تقوم على أساȃ التكلفة التارخيية

  .ملعاجلة املعامالت هذا التوجه االقتصاديفسر اليت ت

جلزائر لɌصالح احملاسيب ملعايري الدولية دون التحدث عن الضرورة اليت أولتها او ال ميكننا احلديث عن ا
صعوبات العرض أهم املشاكل و فصل ال من خالل هذاسنحاول و  ،املايل احملاسيب حاليا يف املشروع  املتجسد

املشاكل الناƟة عن  إىل من نقطة البداية املتمثلة يف مرحلة االنتقال ابتداءتطبيق املبادئ السابقة الذكر يف 
أهم االنعكاسات املالية و التنظيمية على املؤسسة ذات Ż عرض  نظام احملاسيب و النظام اجلبائي،االختالف بني ال

     .   ايلالوزن امل

  مشروȍǙ țالǳ املǺطȔ الوطƗ للمحاسبة: املبحث األول

الذي كان يتماشى و  نشأتهمنذ  (PCN) املخطط الوطين للمحاسبةمست بالرȡم من اإلصالحات اليت 
اليت بدأت يف التغري   مستوى احتياجات خمتلف األطرافتوجهات االقتصاد الوطين Ǔنذاȫ إال انه Ɓ يرق إىل و

اإلصالحات اليت أجريت بعني االعتبار Ɓ تأخذ حيث  ،السياسة االقتصادية للدولة يف Œاية الثمانينات بتغري

                                                            
1 B. PIGE, X. PAPER, Op-cit, P 07.   
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املخطط الوطين  على يت تطورت بل جاءت لكي تكمل النقص امللموȃاالجتماعية ال الظروف االقتصادية و
  .يف بعض القطاعات  (PCN) للمحاسبة

         يركز على مردودية املؤسسات إن انتقال اجلزائر من النظام االشتراكي إىل النظام الرأƧايل الذي
 على من ȡري املمكنكان  يتلمستوى معني من املعلومات اتطلب  ية إىل السوق احملليدخول شركات أجنب و

وهلذا فان ضرورة وجود وسيلة جديدة تسمǴ بقياȃ  ،أن يليب ذلȬ (PCN) املخطط الوطين للمحاسبة
جعل من  ،يةالكفاءة و املردودية يف حميط ليƎايل متقلب و معلومات تليب خمتلف مطالب مستعملي القوائم املال

Ȭدية يف ذلƛ حيث بعد العديد من السيناريوهات  ،1998احملاسبة منذ بدا إصالح  من خالل الدولة تفكر
هذه   ،(PCN) املخطط الوطين للمحاسبةلى اإلصالح الكلي وقع االختيار عوزارة املالية املعروضة على 

على  احقيقي االذي يعتƎ تغري ،النظام احملاسيب للمؤسسة سمƠت ا اجديد احماسبي اأعطت ميالد مرجعالقفزة 
  .احملاسبية اجلزائرية Ʋو الدوليةالذي جاء لوضع مقاربة للقواعد  املهين يتجاوز اŎال احملاسيب   واملستوى الثقايف

  :   Ž اجلزائر البيǞة احملاسبية .1

ا و تبني لنا أهم االختالفات بينهم لقـد رأينا يف الفصل األول مصادر القانون احملاسيب يف النموذجني و
فان كل ما  ،ن اجلزائر دولة فرنكفونيةأل السياسة االقتصادية لذلȬ البلد و ة والثقافعن  ناƟة أن هذه املصادر

املصدر األساسي (PCN) املخطط الوطين للمحاسبة حيث يعتƎ  ،ا النموذج ينطبق عليهاقلناه سابقا يف هذ
الوطين  ات املصفتوصيو  ،الضرائبقانون للنظام احملاسيب يف اجلزائر إضافة إىل القوانني التشريعية التجارية و 

  .جملس احملاسبة واحملاسبني للخƎاء 

ما ميز عملية اإلصالح Ʋو التوحيد يف اجلزائر صبغتها السياسية اليت تظهر من خالل سيطرة اجلهاز إن 
 إضافةلالقتصاد اجلزائري، اإلداري ه يعملية و ذلȬ نتيجة التوجالمثل يف وزارة املالية  على تلȬ تاحلكومي امل

   .2على السيطرة اجلبائية على القواعد احملاسبية افظةاحمل إىل

 :  )PCN(حدوǻ  املǺطȔ الوطƗ للمحاسبة  .2

درȃ يف العديد من املخطط الوطين للمحاسبة ذلȬ أنه هذه املذكرة ال تدرȃ فان حƓ ال Ƴرج عن املوضوع  
  .هرييلتغ االيت تشكل حافزو  هسوف نتطرق إىل أهم النقائص املوجودة فيو  ،الرسائل

يف  اإال بعدما عرف حدود (PCN)املخطط الوطين للمحاسبة لـم تظهر احلاجة للتحدث عن نقائص 
اليت أملت مجلة  ،ادية و االجتماعية و القانونيةمعاجلته لبعض األحداث الناƟة عن التغريات يف الظروف االقتص

                                                            
2   ȋ ،147مداين بن بلغيث، مرجع سابق   .  
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من خالل ذلȬ  و ،ملؤسسةعلى اي تفسري بعض األحداث و بعدها االقتصادلمن االجتهادات يف هذا اŎال 
املتمثلة  Ʒتوي على نقائص مفامهية و أخرى تقنية  تطبيقية  (PCN) املخطط الوطين للمحاسبة نستنتج أن

   :ليفيما ي

  النقـائȌ املفـاȽيمية. 1.2 

مستعملي  طبيعة املعلومة احملاسبية و أهداف وƷدد  ايف عدم وجود إطار هلالنقائص املفاهيمية  تظهر
  .املبادئ و الطرق احملاسبية و يف تعريف املفاهيم احملاسبيةو  ،لقوائم املاليةا

ال  ميكن و بدون هذا اإلطار  ،على القصور الذي تعرفه احملاسبة لو ضمنيا يدل إن ȡياب إطار نظري و
حلت حƓ و إن   (PCN)املخطط الوطين للمحاسبة املشاكل احلديثة  و بعض احلاالت ȡري املعاجلة يف حل 

اإلطار التصوري عبارة عن جمموعة من ف ،تبقى جمرد حلوال مؤقتةن طرف املهنيني عن طريق اجتهادات م
حيث يعتƎ مرجعا لكل له جنيب على العديد من األسئلة رتبطة فيما بينها و بفضاملعامة الاألهداف ومبادئ 
  .التطبيقات احملاسبية

املعلومة احملاسبية من طرف معدي املخطط  يمستعملا أيضالقوائم املالية و  إن عدم Ơديد اهلدف من
ضعف دقة املعلومة املالية ملختلف مستعمليها و لذلȬ املتمثل يف و عاين منه يالوطين للمحاسبة ميثل النقص الذي 

  .معاجلات أخرى لتلȬ املعلومات لتصبǴ صاحلة الستعماهلا حسب اهلدف إىللجأ املؤسسة ت

فهمها ن مشكل كايف ميكن عتمد عليها احملاسبة يف اجلزائر ليست مشروحة باملبادئ و الطرق اليت تإن 
  .3الدويل أوقتصاد سواء على املستوى احمللي وتطبيقها و ال تتماشى مع التطورات احلاصلة يف اال

هذه األخرية  إلجبارو لقد بدا جليا اعتبار احملاسبة أداة للرقابة من طرف الدولة على املؤسسات نتيجة 
و كذلȬ لفصل احملاسبة التحليلية عن احملاسبة العامة  اجلبائية،ضبارة اال إعدادنشر حسباهتا السنوية و على 

 .يف إطار املخططات القطاعيةيفها يكتبحيث ترȫ احلرية للمؤسسات 

     :النقـائȌ التقـنية  .2.2

اجلة بعض العمليات مع يف قواعد التقييم و لقيمة املالية للمؤسسة أهم النقائص اليت تؤثر على ا تظهر
و ȡياب بعض املبادئ اليت تترجم مباشرة تقنيا  ،نيف و ترتيب عناصر الذمة املاليةوالصفقات التجارية و تص

                                                            
3 S. BACHAGHA, Pour un référentiel comptable algérien qui réponde aux exigences de l’économie de 
marché, Edition El-Houda, Alger, 2003, P 10.  
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كل من طرف إعدادها  واجبد كبري من القوائم املالية المثل األمهية النسبية اليت اثر ȡياŏا على وجود عد
  :لنقائص يف النقاȓ التاليةو ميكن تلخيص هذه ا املؤسسات مبختلف أحجامها

  :و حساǣات النتائǰ ترتيب عناȍـر امليزانـية. 1.2.2

ال يفصل بني األصول و اخلصوم اجلارية و ȡري اجلارية حيث   (PCN) املخطط الوطين للمحاسبة إن 
و ال  ،عايريعماهلا كما يظهر ذلȬ يف املو ليس سبب است) امللكية(يعتمد يف Ơديده لتقييم األصول بنظرة قانونية 

ال  و ،ال تظهر يف أصول املؤسسةاليت بني أصول االستغالل و خارج االستغالل و ȡياب تام لɊصول املستعملة 
șري الدائمة اليت ت فة الدائمة ويفصل أيضا بني القيم املوȡأما خمصصات املؤونات ،كليا يف احلقوق سجل       

االستغالل يف حني ال يوجد أي معيار يدل على أŒا شيء  و تدهور املخزونات و احلقوق تعتƎ عناصر خارج
  .النشاȓ العادي للمؤسسةعن استثنائي 

حسابات النتائج بدون مراعاة هيكله على االستجابة ملتطلبات  جدولاملخطط الوطين للمحاسبة وضع 
في الذي جاء على عكس التصنيف الوșي ،التسيري و هذه عن طريق تصنيف األعباء و النتواتج حسب طبيعتها

  . به املشروع املايل احملاسيب

  :قاعـدǥ التقـييم. 2.2.2

احليازة ة كطريقة للتقييم عند على استعمال التكلفة التارخيي (PCN) املخطط الوطين للمحاسبة لقد أكد
 ىلإنظرا لسهولة تطبيقها و إمكانية فهمها مع افتراض ثبات القدرة الشرائية لوحدة النقد ưا يؤدي باألصول 

الظهور مببالغ أقل من قيمتها، و كذلȬ تسجيل الديون بقيمتها االƧية، و كل ذلȬ ينعكس على حسابات 
طريقة حمددة لتقييم املخزون و للمؤسسة احلرية  و ال توجد ،4األعباء الناƟة عن عناصر امليزانية كاالهالكات

العديد من  (PCN) املخطط الوطين للمحاسبة ضاأي و Ɓ يعاž ،طريقة املواتية مع طبيعة املخزونيف استعمال ال
       املشاكل مثل عمليات األصول و اخلصوم بالعملة األجنبية و األحداث الالحقة لتاريǸ اإلقفال و Ʒ Ɓدد

  .5و طرق تكوين مؤونات تدهور املخزون و الزبائن  الȫاإلهو يضبط طرق 

ا بات ما هي إال وسيلة تسهل العمل احملاسيب إال أŒإضافة إىل هذه النقائص و بالرȡم من أن مدونة احلسا
التنازل بني  17حساب (أثارت العديد من التساǗالت حول بعض احلسابات و أمهيتها املالية يف امليزانية مثل 

ȡياب تام ملعاجلة بعض العمليات مثل  و .)األصول الدائنة اتاخلصوم املدينة و حساب اتالوحدات، حساب
 . االستثمارات املعنوية ،جماالتصفية واإلد

                                                            
4   ȋ ،159-158مداين بن بلغيث، مرجع سابق .  

5 S. BACHAGHA,  Op‐cit, P11. 
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    ȡياǡ األƵية النسبية Ž معاجلة األحداǫ اɍقتصاǻية. 3.2

بارة ضجمƎة على إعداد اال كل املؤسسات مهما كان حجمها فان يف ȡياب تطبيق مبدأ األمهية النسبية
ا ال Ơتوي على جدوال و بالرȡم من عددها الكبري إال أŒ 17املتكونة من  (la laisse fiscale)اجلبائية 

ȫعلى املقارنة بني سنتني متتاليتني و  ،املعلومات املطلوبة لتغطية متطلبات مستعمليها مثل البنو Ɠتوي حƠ ال
لفكر  تبعالكية على الوضعية االقتصادية تفضل فكرة املألŒا  جدول حسابات النتائج، على مستوى امليزانية و 

هذه القوائم ال تسمǴ حƓ باحلكم على الوضعية املالية للمؤسسة إن . اقتصادي معني شرح يف الفصل األول
  .بدون أن نتحدث عن الكفاءة و الرشادة يف التسيري

 : (SCF)للمؤسسة  املايل مشروț النظاȳ احملاسيب .3

جنة املتكونة للقد أتى مشروع النظام املايل احملاسيب بعد العديد من السيناريوهات اليت قدمت من طرف ال
  :احلسابات و كذلȬ خƎاء فرنسيني حيث كان من بني العروض حمافظيمن جملس احملاسبة و  من أعضاء

يف بعض  اإلصالحعلى حاله و حصر عملية  (PCN) املخطط الوطين للمحاسبةعلى  اإلبقاء -
 .العمليات التقنية لكي تتماشى و التغريات احلاصلة

لى تكييفه مبا جاء يف املعايري من أمور و العمل ع (PCN) املخطط الوطين للمحاسبةعلى  اإلبقاء  -
 .تقنية

    .(IASB) جملس املعايري احملاسبية الدولية إعداد نسخة جديدة للمخطط تتماشى مع مبادئ  -

للجنة من بني االقتراحات املعروضة، و بذلȬ او لقد كان االقتراح األخري هو االختيار األمثل بالنسبة 
مقارنة  ائر سهالعلى مستوى التوافق احملاسيب يف اجلز )IAS/IFRS(املالية اسبية احملتطبيق املعايري الدولية  عتƎي

عايري و لكنه Ɓ بعض الدول كفرنسا ألن املشروع اجلزائري مستوحى يف معظمه من هذه املتطبيقه يف مع 
        رياتاليت Ɓ تواكب التغ ، 2004سنة  شهر جويلية من يف طبعته اليت أعدت يف أȡلبها بليتبناها كلها 

Ǹالتاري Ȭهرت منذ ذلș توى املشروع علىو . و خمتلف التوصيات و املعايري اجلديدة اليتƷ :  

 .تعريف لɌطار التصوري وما Ʒتويه -
 .طرق املعاجلة احملاسبية و التقييم Ơديد -
 .Ơديد القوائم املالية و عرضها -
  .مدونة حسابات تشمل حسابات امليزانية و حسابات التسيري -
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 .   6الصغريةكيانات العلى قد حدد املشروع احملاسبة املبسطة اليت تطبق  و -

1.3 .Ȝم التطورات مقارنة مȽللمحاسبة  أ Ɨالوط ȔطǺامل)PCN(:  

سواء على مستوى املعاجلة  (PCN) املخطط الوطين للمحاسبةاملايل خيتلف كليا عن احملاسيب إن النظام 
مقارنة مع النظام النظام اجلديد ضافات إهنا نذكر أهم من لعناصر و خمتلف ااحملاسبية أو على مستوى تقييد 

 : القدƇ فيما يلي

 .العادلة يف تقييم بعض العناصراالعتماد على القيمة  -
 .يم القروض واملبالغ املؤجلةياالعتماد على القيمة احملدثة لتق -
 .تسجيل املؤونات كمصاريفتفيد معايري  -
 .الȫاإلهكذا حساب  لموسة ومعايري تسجيل وتقسيم األصول امل -
 .ال اململوȫامل سائر واألرباح يف رأȃتسجل اخل -
 .األخذ بعني االعتبار املؤجل من الضرائب األصول واخلصوم -
 .اختبار التدهور وتسجيله -

 (PCN) املخطط الوطين للمحاسبةثقافة جديدة ختتلف كليا عن  Ǝ النظام املايل احملاسيبيعتو يف األخري 
  .ƶيب على العديد من املشاكل اتصوريوجود إطار ب

  : )IAS/IFRS( احملاسبية الدولية عايرياملƙǣ املشروț اجلديد و تبايȸال. 2.3

هو طبعة تمده بني النظامني Ɵدر اإلشارة إىل أن املشروع الذي نع تباينقبل التطرق ألهم نقاȓ ال
لذلȬ عرف  2008/2009عة ا هي طباملعايري اليت نتحدث عنه و ،وƷتاج إىل معاجلة وتكملة 20047

  :ما يلي و ميكن أن نلخص أهم االختالفات يفاملذكورة عن املعايري فيما Ʒتويه  اتأخراملشروع 

 )SCF(النظام احملاسيب املايل أما ، املعايري ال تعترف بوجود مدونة حساباتيف كون  أول اختالف بينهمايتمثل 
 :Ơدد Ʒتوي على مدونة حساباتفانه 

 .يم ومسȬ احملاسبةتنظ -
 .وșيفة و تسمية كل حساب -

                                                            
6 Ministère des finances, Le projet du système comptable financier, version 7, Alger, 2004.P 35.   

Ɵ ȃدر اإلشارة يف هذا الصدد أن اهليئة املكلفة مبراجعة املشروع على مستوى وزارة املالية بدأت ألول مرة يف مراجعته يف Œاية شهر مار  7 
  .و اجلميع يطرح نفس السؤال ملاذا هذا التأخرÝ 2001 مرة سنةأي بعد سبع سنوات منذ وضع املشروع ألول  2009
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 .)TPE(بالوحدات الصغرية جدا معاجلة احلالة اخلاصة  -
اتفاقية  اتفاقية الوحدة و على مستوى اإلطار التصوري )SCF(النظام احملاسيب املايل و عرف  حدد  -

 . واضحة يف اإلطار التصوريالȡري  وحدة النقد
  ǲية لتطبيق املعايريالتحديات اإلستراتي: املبحث الثاين

ذلȬ ، يف املؤسسة بكل من نظام املعلومات و االتصال املايل بتطبيق املعايري رتبطةأهم التحديات املتتعلق 
 اقد يكلف الكثري ألنه ليس استرجاع Ơدي استراتيجي حقيقي و عملييعتƎ ا تغيري النظام بالنسبة هلأن 

حماسيب بسيط إىل سياسات مالية جد معقدة و توجه استراتيجي  ملعطيات مالية فقط و إƴا هو انتقال من نظام
  .القوائم املالية العديد من مستوياتبمير عƎ التنظيم و الذي ميس  بالغ األمهية 

  : و املشروț احملاسيب املايل املعايري الدولية املعاجلة احملاسبية حسب .1

          افهمهعملية شرح تقين يسهل ية Ơتوي على عبارة عن نصوȋ مصاȡة بطريقة نظرإن املعايري 
الترمجة العملية لكل املبادئ و طرق القياȃ احملاسيب اليت جاء ŏا  تعتƎ حيث، 8من طرف املعنيني او تطبيقه

       لكل من األصول و اخلصوم اسيباحمل تسجيلال و ملعاجلةافية توي كل منها على كيو Ʒاإلطار التصوري 
  .كاليف و اإليراداتو األموال اخلاصة و الت

 : مباǛǻ التسǲيل احملاسيب .1.1

عند مبدأ األمهية النسبية و مبدأ احلياد التام تنص املعايري الدولية و املشروع احملاسيب املايل على احترام  
الشروȓ  اعتمادا علىو ذلȬ  )حساب النتيجة(و األداء املايل ) امليزانية(تسجيل كل من عناصر الوضعية املالية 

  :  ةالتالي

 .ة ميكن قياسها بطريقة موثوق فيهاأن يكون لɊصل قيم -

 .يولد األصل منافع اقتصادية مستقبلية أناحتمال  -

  :أما يف ما خيص النشاȓ التشغيلي العادي للمؤسسة ƶب احترام الشروȓ التالية

د املؤسسة حق بذلȬ تفقاملشتري و  إىلƠويل املخاطر و املنافع االقتصادية املتعلقة بالشيء حمل البيع  -
 .رقبة األصل

                                                            
8 C. CHARON,  pour quoi des normes d’audit, paris, 2000 , P05. 
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سة من األنشطة العادية  ميكن قياȃ اإليرادات و التكاليف اليت تتحملها أو سوف تتحملها املؤس -
 .مبوثوقية

 .تعود على املؤسسةمن احملتمل أن املنافع املتعلقة بالصفقة  -

  : مباǛǻ التقييم. 2.1

عموما اȃ حمدد يف عملية التقييم، حيث تعتƎ تظهر القيم النقدية للعناصر يف القوائم املالية باختيار أس
 )بعد طرح خمتلف الرسوم القابلة لالسترجاع و خمتلف التخفيضات(  الطريقة املعمول ŏا التارخييةالتكلفة 

 ȫحدىاستثناءات لبعض العناصر، لكن ميكن مراجعة قيم التكلفة التارخيية حيث هناǚالقيمة  :الطرق التالية ب
   .لقابلة للتحقق، القيمة احلاليةالعادلة، القيمة ا

و يتم يف Œاية كل سنة إخضاع خمتلف أصول املؤسسة إىل اختبار للتدهور عن طريق Ơديد طبيعة الفرق 
القيمة ( و القيمة القابلة للتغطية ) يف دفاتر املؤسسة ةاملسجلالصافية قيمة األصل (املوجود بني القيمة احملاسبية 
هر األصل يف Œاية حيث ال ƶب أن يظ) احملينةد طرح مصاريف البيع و قيمة املنفعة األعلى بني سعر البيع بع

   التدهوراختبار تقييم يعاد  كل سنةيف Œاية  ، ويسجل الفرق كتكاليف قيمته القابلة للتغطية و السنة بأقل من
   .أو Ɲفضها بǚدراج الفرق كنواتج حسب احلالة تسوية الوضعية برفع قيمة التدهورو 

  :األȍول ȡري اجلارية. 1.2.1

و املعدة لالستخدام يف النشاȓ اإلنتاجي للمؤسسة أو  ل اليت تفوق مدة استعماهلا السنةو هي األصو
 :و تنقسم إىلتقدƇ سلع و خدمات أو التأجري للغري أو ألȡراض إدارية، 

  :أȍول ماǻية و ȡري ماǻية 

للتعيني ȡري نقدية و ȡري ملموسة و تتم مراقبتها من أصول قابلة "على أŒا األصول الغري مادية تعرف 
 9"فهي قابلة للتعيني و ملموسةأما األصول املادية طرف املؤسسة و يتم استعماهلا يف النشاȓ العادي للمؤسسة، 

   .توفرت فيها شروȓ التسجيل احملاسيب السابقة الذكر إذاو تسجل هذه األصول يف ميزانية املؤسسة 

املباشرة اليت تدخل كل املصاريف  إىل إضافةصول مبدئيا بالتكلفة التارخيية السابقة الذكر و تقيم هذه األ
  .لالستعمال و كذلȬ مصاريف التفكيȬ و استعادة املوقع اكتكلفة لɌعداد األصل ليصبǴ جاهز

                                                            
9 République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère des finances, journal officiel N°19 du 24/03/2009. 
Système comptable financier, P08. 
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  :الطريقتني إحدىو يتم تقييم األصل يف Œاية كل سنة باستعمال 

و هي القيمة احملاسبية بعد االعتراف باألصل ضمن القابلة لɌهالȫ فة يتم تقييم األصل عن طريق التكل
و هي  ،الكات و خسائر القيمة الناƟة عن اƳفاض يف قيمة األصلمليزانية مطروحا منها جمموع االهعناصر ا

            أو عن طريق الطريقة املسموح ŏا و هي القيمة العادلة بعد طرح كل االهتالكات ،الطريقة املفضلة
  .و االƳفاض يف القيمة

ضمن  ةمدرج تإال إذا كان(هتتلȬ كل األصول ȡري اجلارية و تدخل االهتالكات ضمن تكاليف السنة 
الذي ميكن ( بطريقة تعكس استنفاذ املنافع االقتصادية و توزع قيمته على عمره اإلنتاجي ) تكلفة أصل أخر
البيع احملتمل بعد طرح مصاريف خروج األصل بعد انتهاء عمره  سعر( بعد طرح قيمته املتبقية ) مراجعته سنويا

  :ما عدى األصول التالية) و اليت ميكن أن تراجع سنويا اإلنتاجي

 .ألصول ضمن اإلعانات احلكوميةا  -                 .أو املوجهة للبيع األصول ȡري املستعملة -

 .األصول ضمن اتفاقية االمتياز  -                                         .األصول املوșفة -

 :املاليةو اƪصوȳ األȍول  

تكلفة احلصول عليها  باألوراق املالية و املستحقات اليت تفوق السنة، و تقيم تتمثل هذه األصول يف كل  
Œاية اختبار التدهور يف  إىل، و ختضع كل الرسوم الغري مسترجعة و مصاريف البنوȫ إىل إضافة )قيمة العادلةال(

على هذه القيمة من  لوصيتم احلالبيع أو التوșيف، و  منها  سنة و تظهر بقيمتها العادلة سواء كان اهلدفكل 
 Ǹوراق الغري متداولة فتقيم بالقيمة احملتمل  اإلقفالالسوق املايل بتاريɊوراق املتداولة أما بالنسبة لɊبالنسبة ل

    .10احلصول عليها نتيجة التفاوض

  :املǺزونات 

بتكلفة احلصول عليها تقيم و تسجل املخزونان إذا توفرت على شروȓ التسجيل احملاسيب السابقة الذكر 
اليت تتحملها املؤسسة من أجل أن يصبǴ املباشرة و ȡري املباشرة و اليت تضم كل املصاريف التحويل أو تكلفة 

و يعاد تقييمها  ، 11لة لالسترجاعمع استبعاد كل التخفيضات و الرسوم القابلالستعمال  ااملخزون صاحل
و يكون هناȫ نقص يف قيمة املخزون إذا كانت  ،الصافية و صايف القيمة التحصيلية تها بالقيمة األقل بني تكلف

و يتم  ، و هذا باستثناء األصول البيولوجية اليت تقيم بالقيمة العادلة،التحصيلية الصافية اأكƎ من قيمته اتكلفته

                                                            
10 journal officiel N°19, P 10.  
11 Ibid, P11 et IAS 2. 
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أو التكلفة الوسطية  (FIFO)ما دخل أوال خرج أوال : الطرق التالية بǚحدىاملخازن  املخزون من إخراج
     .(CMP) املرجحة

 :  (IFRS 1)اɍنتقال لتطبيق املعايري الدولية ألول مرǥ  مشكل .2

 جملسقتضي االلتزام مبجموعة من الشروȓ اليت وضعها ياملالية احملاسبية االنتقال لتطبيق املعايري الدولية  إن
، و من يدةاجل نوعيةالدƅ من املعلومات ذات ، و هذا من أجل ضمان احلد األ (IASB) املعايري احملاسبية الدولية

خرية معدة وفقا للمعايري الدولية ألول مرة قابلة حƓ تكون هذه األافية ملستعملي القوائم املالية أجل ضمان الشف
و مبادئ  شروȓالذي يضع  (IFRS1)ا جاء يف املعيار الدويل ƶب التقيد مب ات الالحقة، لذارللمقارنة مع الدو
     . النتقالو استثناءات ل

1.2 . ǥطبيعة املعيار الدويل لالنتقال لتطبيق املعايري ألول مر(IFRS 1) :   

الذي Ʒدد مبادئ تطبيق املعايري  (SIC8)تفسري تطبيق نص الأثناء اثر الصعوبات اليت واجهتها املؤسسات 
بǚصدار املعيار الدويل  2003سنة  (IASB) جملس املعايري احملاسبية الدوليةقام  ،ة كمرجع حماسيبألول مر

)IFRS1 :الذي حل حمل التفسري  )مرة ألول تطبيق املعايري الدولية(SIC8)12  بسبب Ȭأن هذا األو ذلƁ خري 
املشكل على مستوى عدة عناصر من الذي طرح يتبƖ أي استثناء يف تطبيق املعايري اعتمادا على األثر الرجعي 

  .امليزانية

و لقد استكمل هذا املعيار بعدد من التوصيات اليت Ơدد استثناءات تطبيق مبدأ الرجعية الذي شكل 
عند تاريǸ سارية املفعول بطبعتها Ǝƶ هذا املعيار تطبيق كل املعايري حيث . السابقتفسري عائقا يف تطبيق ال

  . تطبيق الطبعات السابقة مينع و االنتقال لتطبيق املعايري

الذي يطبق  )8IAS(يف الطرق احملاسبية حسب املعيار الدويل رقم  اإن تطبيق املعايري ألول مرة يعتƎ تغيري
ملعطيات احملاسبية للسنوات املاضية و هذا من أجل احملافظة على Ɵانس املعلومات ايف معاجلة بطريقة رجعية 

ألن طرق القياȃ احملاسبية بني النظام القدƇ و املعايري ذلȬ و ينتج  ،دورات االستغالل ند مقارنتها بنياملالية ع
  .13الدولية خمتلفة

  

  

                                                            
12 www.focusifrs.fr, 2009. 
13 B. COLASSE, Comptabilité internationale : les IAS/IFRS, Economica, paris, 2005, P 235. 
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  : )IFRS1(لتطبيق املعايري ألول مرȽǥدȣ املعيار الدويل . 2.2

يف إىل ضمان نوعية عالية للمعلومات املالية احملتواة  )IFRS 1( الدويل للمعلومة املالية يهدف املعيار  
  : و اليت ƶب أن تتميز باخلصائص التالية IAS/IFRSالقوائم املالية املعدة ألول مرة حسب معايري 

 .ملقارنة بني السنوات السابقةاة يلشفافية ملستعمليها و قاببال تتميز -
    أخرىقارنة املؤسسة مع مؤسسات مبتسمǴ و ، متثل نقطة انطالق للمحاسبة وفقا للمعايري الدولية -

 هلا  هااملبالغ احملتواة يف القوائم املالية لنفس املعاجلة السارية املفعول يف املعايري عند تاريǸ تطبيق ختضع و
 .14ألول مرة

  :ƭـال التطـبيق .3.2

عن طريق تصريǴ علين و بدون  ألول مرة املعايريتطبق  كل مؤسسة يفاخلاȋ باالنتقال  عيارامل يطبق 
مؤسسة قامت بتبين هذا املرجع احملاسيب أن تطبق هذا املعيار يف  ةأيب على ƶو  ،ƠفȘ لتبنيها تطبيق املعايريأي 

  . (IAS 34) احملاسيب الدويل قوائمها املالية األوىل و يف كل تقرير مايل وسيط حسب املعيار

حيز Ɓ يدخل بعد إجباريا  اجديد امعياريف قوائمها األوىل وفقا للمعايري و ميكن للمؤسسة أن تطبق 
  .  15أفضل يǸ اإلقفال ، شريطة أن يسمǴ بتقدƇ معلومات بصورةعند تارالتطبيق 

 :Ǚعداǻ أول ميزانية اȥتتاحية حسب املعايريكل مش .3

السنوات السابقة من أجل  إىليوصي هذا املعيار بǚعداد امليزانية االفتتاحية وفقا للمعايري بالعودة ما أمكن 
املعدل حسب ما تنص عليه  النشاȓ السابقب تهاقارنممع  بارياإجيكون هذه امليزانية  إعدادعملية املقارنة و 

  .   (Rétrospective) املعايري بطريقة رجعية

   : 2009امليزانية اȥɍتتاحية لسنة . 1.3

 املايلاحملاسيب   املخطط الوطين للمحاسبة و املشروعنظرا إىل االختالف يف تصنيف عناصر امليزانية بني 
  : تقييدهاتصنيف عناصر امليزانية و شروȓ فيما يتعلق بخاصة املعيار  ƶب التقيد مبا جاء يف

  .ملعاجلة املسموح ŏا يف املعايريطرق ال اأن تسجل كل األصول و اخلصوم وفق ƶب -

                                                            
14 www.focusifrs.fr .2009  
15 C. DECOCK GOOD & F. DOSNE, Comptabilité internationale : les IAS/IFRS en pratique, édition 
economica, Paris,2005, P 235. 
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  .)املصاريف االعدادية(  املعايري عاجلةم إبعاد كل األصول و اخلصوم اليت ال ختضع يف معاجلتها لنفس  -

 .)حسب االستحقاق و السيولة( املقيدة و فقا للمعايريصول و اخلصوم األعناصر إعادة ترتيب كل  -

  .)القيمة العادلة( اخلصوم املسجلة حسب طرق املعايريتقييم كل األصول و  -

ضمن األموال اململوكة يف امليزانية االفتتاحية  -حسب املعايري-التصحيحات  الفروق الناƟة عن ل كليسجت  -
  .ليت هلا عالقة مع األصول املعنوية املسجلة يف إطار Ɵميع الشركات اليت تسجل كفرق احليازةباستثناء تلȬ ا

  :(L’application rétrospective)تطبيق مبدأ الرǱعية للمعطيات احملاسبية الساǣقة . 2.3

يكون السابقة مبدأ الرجعية أن تطبيق املعايري ألول مرة على امليزانية االفتتاحية و على كل السنوات يعين 
  .16بطريقة و كأن املؤسسة تطبق املعايري منذ نشأهتا

  :تطبيق املبدأ. 1.2.3

ƶب على  )IFRS1( الدويل للمعلومة املالية املعياريف  املوجودةباألخذ بعني االعتبار االستثناءات 
ملقارنة السابقة بطريقة كل املعايري و جمموعة شرحها يف امليزانية االفتتاحية و يف الفترات ااملؤسسة أن تطبق 

بطبعتها السارية املفعول عند تاريǸ  ، و)و كأن املعايري طبقت منذ تاريǸ بداية نشاȓ املؤسسةأي (رجعية 
عية يف حالة و لقد حدد املعيار بعض االستثناءات يف تطبيق مبدأ الرج. إقفال القوائم املالية األوىل حسب املعايري

يف حالة ما إذا كان تطبيق هذا املبدأ أيضا و  ،نتظرةكاليف أكƎ من املنفعة املنجر عنه تيما إذا كان تطبيقها 
  .  صعب

  الوارŽ ǥǻ املعيار ستثناǒات اɍأȽم . 2.2.3

لقد حدد هذا املعيار يف بعض اŎاالت جمموعة من االستثناءات فيما خيص تطبيق مبدأ الرجعية  
مكلفة  )IAS/IFRS( احملاسبية الدولية تقال لتطبيق املعايريأي إذا كانت عملية االن ،للحسابات ŏدف تطبيقي

يف املعيار يف اŎاالت االستثناءات الواردة أهم و تتمثل  ،تطبيقها فال داعي هلا حيث تتجاوز املزايا املنتظرة من
  :    17التالية

  

          
                                                            
16 C. DECOCK GOOD & F. DOSNE, Op-cit. P236. 
17 A. FRYDLENDER & J. PAGEZY, S’initier aux IFRS, édition France Lefebvre, Paris, 2005, P231-238.  
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- ǻوات املالية استبعاǻيل األǲتس: 
كانت هذه العناصر قد  إذا، (IAS39) احملاسيب الدويل ملعيارم ان Ơترأعلى املؤسسة  اإلطاريف هذا  
 حسبها ال يعاد تقييمها وفقا للمعايري يف امليزانية االفتتاحية فانه حماسبيا قبل تاريǸ االنتقال لتطبيق املعايري  قيدت
   .حسب املعايري ŏدف صفقة أو حدث الحق للميزانية االفتتاحية قيدتاليت  ما عدا

 :تȢطيةƮاسبة ال  -
     دوات املالية املشتقة بقيمتها العادلةعند تاريǸ االنتقال لتطبيق املعايري كل األيد على املؤسسة أن تق 

كانت هذه األرباح و اخلسائر مقيدة يف  إذاأما  ،و استبعاد كل من األرباح و اخلسائر املنتظرة على املشتقات
   . ظهر يف امليزانية االفتتاحية وفقا للمعايريال ƶب أن تفانه النظام القدƇ كأصول أو كخصوم 

 :احملاȥظة على التقديرات املاȑية  -
يتم االحتفاŏ ȗا يف النظام  أنالتقدير اليت أجريت يف النظام القدƶ Ƈب  إعادة أوكل التقديرات  إن 
حسب املعايري  اهفسوف يعاد تقدير إالكانت ختضع لنفس الشروȓ املنصوȋ عليها يف املعايري و  إذااجلديد 
 .الدولية

 :Ǚعاǥǻ الترتيب -
  . ضمن األصول اجلارية إدراجهاو  ارية املوجهة للتوقف أو البيعاجلȡري األصول كل ترتيب  

  :عنها اإلȥصاǳاملعلومات الواǱب  .3.3
ر املعايري الدولية إلșها/النظام اجلديدوفقا ملبدأ املقارنة على املؤسسة أن تضع مقاربة بني النظام القدƇ و 

و على املؤسسة  .أدائها املايل و تدفقات اخلزينة يف امللحق املعد ألول مرة وفقا للمعايري الدولية و حالتها املالية
املعايري احملاسبية الدولية  حسب مقارنة بني األموال اخلاصة يف امليزانيةيف قوائمها املالية حسب املعايري أن تقدم 

)IFRS( ةاملخطط الوطين للمحاسب و حسب )PCN(  خر ميزانية معدة وفقاǓ Ǹاالنتقال و عند تاري Ǹعند تاري
  .للنظام القدƇ و كذلȬ بالنسبة للنتيجة

 Ǵتسم Ɠب أن تكون جد مفصلة حƶ القوائم املالية بفهم أهم التعديالت يف  ملستعمليهذه املقارنات
لية وفقا للنظام القدƇ، ايف القوائم املو نية تصحيǴ األخطاء املوجودة يف امليزا إبرازامليزانية و حساب النتيجة مع 

  .  18املعلومات املتعلقة بتدهور األصول و استعمال القيمة العادلة كتكلفة مقدرة إىل إضافة
  
  
  
   

                                                            
18 A. FRYDLENDER & J. PAGEZY, Op-cit, P 237. 
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  :يف الشكل التايلويل مرحلة التطبيق األلخص و ميكن أن ن
  .تطبيق املعايري ألول مرǥ احلمر: 3الشكل رقم 

   
  
  

                                           
  ǻقة    االصورǥ الص                        

  
   

  

  

  )IFRS1(اعتماǻا على املعيار  مǙ ȸعداǻ الطالبة: املصدر

  : أثر تطبيق ǾȽا املعيار على املؤسسة .4

ج بني النظامني حيث الفرق النات ،مبدأ الرجعية للمعطيات احملاسبيةإن املبدأ العام يف تطبيق هذا املعيار هو 
و نتيجة  ،ت طبيعتهنتيجة االختالف يف طرق املعاجلة احملاسبية ƶب أن يسجل يف األموال اخلاصة مهما كان

 Ȭاملال كما ميكن أن خيفضهأن ميكن  لذل ȃإضافة إىل ضرائب الدخل املؤجلة اليت تظهر يف  ،يرفع من رأ
  .  عض التكاليف و خضوعها للضرائبخصوم حسب تأجيل أو تقدƇ بكاألموال اخلاصة كأصول أو 

      :كما يلي بني النظامني يف االهتالكات الفرق معاجلة تسوية على  مثاالو ميكننا أن نضع 

ȸائǻ ȸمدي البيان ǡساƩا SCF PCN
تسوية الفرŽ ȧ املعاجلة احملاسبية  2000 2000 القيمة األصلية

200 االهتالكات (1200- 1000  ) 28 1000 1200 ȫجمموع االهتال

50 (  IBS  0,25  * 200) Ƿ ض د م 134 1000 800 القيمة الصافية 

150 فرق تغيري الطرق (200- 50  ) 104 200 الفرق 

  

  

الميزانية بـ 
31/12/2008 

PCN 

 ميزانية 2009

IFRS/SCF 

  ميزانية

2009 PCN 

 التكلفة التاریخية 

IAS/IFRS 
SCF

  2010 ميزانية    

IFRS/SCF المقارنة

 القيمة العادلة

Rétrospectif
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  :     إلغاء املصاريف اإلعدادية ألŒا ال تتوفر على شروȓ التسجيل احملاسيب حسب املشروع احملاسيب املايل 

ȸائǻ ȸمدي البيان ǡساƩا
الȢاǒ املصاريȤ اɍعداǻية 

x اطفاء املصاريف االعدادية  209

x الفرق الناتج عن اعادة الترتيب 104

x ض دخل مؤجلة أصول 133

x املصاريف االعدادية  20       

املؤسسات املنǺرطة Ž البورȍة ǣ ǨƠعȐ على  )IFRS1(املعيار اثر تطبيق  : 04اجلدول رقم 
  : CAC 40مؤشر

                  Norme de comparaison   
l’entreprise 

Kpropres
1/1/04 

Rt net
2004 

CA 
2004 

K propres 
31/12/04 

 ACCOR - 18% - 3% -1% - 17%
 AGF - 9% + 21% + 2% Ns

 AIR LIQUIDE* -8% Ns + 1% n.c.
 AXA -4% +48% -7% +9%
 BNP Paribas* Ns + 6% 3% 1%
 BOUYGUES -2% + 6% - 9% Ns
 CAP GEMINI** - 1% - 49% n.c. - 7%
CARREFOUR * - 13% + 15% Ns - 8%
 DEXIA* + 17% n.c. n.c. n.c.

ESSILOR -2% + 7% - 3% Ns
 FRANCE TELECOM - 16% + 8% - 2% - 8%
 LAFARGE - 14% + 21% 0% - 8%
 LAGARDERE* - 7% + 30% - 8% - 3%
 L’OREAL - 24% + 9% - 6% + 12%
 LVMH + 3% + 18% - 1% + 4%
 MICHELIN* - 30% +24% - 4% - 24%
 PERNOD RICARD - 19% n.c. n.c. n.c.
 PSA PEUGEOT + 1% + 24% -1% + 2%

*Avant l’application  des normes  IAS32/39. 

SOURCE : Séminaire sur le Passage au nouveau système comptable financier  
des 15 & 16 décembre 2007, deloitt, Algérie. 2007.   
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Șمبدأنظرا لتطبيق ؤسسات ظم املأن األموال اململوكة تراجعت بالنسبة ملع من خالل هذا اجلدول نالح 
         و ذلȬ نتيجة إلعادة ترتيب عناصر اخلصوم الرجعية الذي كان له أثر سليب على بعض عناصر امليزانية

، و نالحȘ أيضا أن النتيجة عكس ذلȬ كون هنالȬ عناصر ناتاملؤوو األموال اخلاصة إضافة إىل معاجلة 
  .مثل بعض القروض املدرجة كقروض لƶɌار التمويلي بعض التكاليف ال تدخل كتكلفة بل كأصول

  . املاليةمشاȭل معاجلة ǣعȐ العناȍر و انعكاساőا :  املبحث الثالث

يف كل خطوة  إن احلرȋ على العرض الصادق و الصورة الشفافة لوضعية املؤسسة املالية جعل املعايري
تلȬ املثالية يف التطبيق نظرا إىل صعب الوصول و هلذا فǚننا نرى من ال ،كد على ذلȬؤمن تطبيقها تركز و ت

خر و لذلȬ نرى أن املشكل إىل Ǔللتقلبات يف احمليط االقتصادي و املايل  و اختالف الظروف و البيئة من بلد 
يف تطبيق هذه املعايري يكمن يف القصور املوجود يف بعض املبادئ احملاسبية و بعض طرق القياȃ احملاسيب اليت 

م الدقة يف تطبيقها إىل التأثري على الوضعية املالية للمؤسسة و كذلȬ متاشيا مع هذه الدقة عدؤدي سوف ي
هيكلها التنظيمي Ɲلق مصاſ جديدة ملتابعة خمتلف العناصر يف امليزانية النظر يف سيكون على املؤسسة أن تعيد 

التغيريات سوف ƎƟ  ة كل هذهو هذا أيضا سيكلف املؤسسة إضافة إىل برامج املعاجلة للمعطيات احملاسبي
  . تعديل إستراتيجيتها املالية إن Ɓ نقل إعادة صياȡتها كلياباملؤسسة 

ختالف احمليط إىل او نظرا  ،و مبا أن مشروع النظام احملاسيب املايل كما سبق ذكره Ɓ يتبƖ كل املعايري
مكن أن تواجهها امل عرض ألهم املشاكل املشتركة ومع باقي الدول سنحاول التطرق و  يجلزائرااالقتصادي 

  .  املؤسسة يف اجلزائر

  حدوǣ ǻعȐ املفاȽيم و املباǛǻ احملاسبية .1

حيث  )خصص هلا جزءا مهما(تعتƎ املفاهيم و املبادئ احملاسبية عنصرا أساسيا لفهم و تطبيق املعايري 
، و لذلȬ فان أي نقص أو ȡموض  (IASB) دوليةلس املعايري احملاسبية الŎجاءت مفصلة يف اإلطار التصوري 

   .يف هذه املبادئ سيؤثر على التطبيق اجليد للمعايري و ينعكس على الصورة احلقيقية للوضعية املالية للمؤسسة

  :Ǿرـدوǻ مبدأ اƩـح. 1.1

حيث اخلطر املتعلق باألصول و اخلصوم على مستوى تطبيق املعايري الدولية يف مبدأين أساسيني يتمثل 
و الثاين  ،تسجيل عن طريق التكلفة التارخييةاألول و يكمن يف ال ،على حسابات املؤسسة امعتƎ اأثريشكالن 

يركز على التوازن أي األصل ال و  ،ة احملاسبية بني األصول و اخلصوممبدأ احلذر الذي يعمل بالتناșر يف املعاجل
صوم و ال ƶب أن تسجل األحداث السارة و على و العكس بالنسبة للخ اƶب أن يسجل إال إذا كان مؤكد
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، حيث يأيت تطبيق العكس ƶب أن نأخذ بعني االعتبار األحداث السلبية القادرة على احلدوث مع احتمال قوي
  : هذا املبدأ من خالل عدة طرق من بينها

 :للمعايري قيمة تنبؤية ǣاألǹطار ǣاستعمال اɍحتماɍت  .1.1.1

الذي و اخلصم احملتمل  نشاȓ، على نتيجة الاملؤثرة ب أن تسجل حماسبيا الفصل بني املؤونة اليت ƶ إن
يركز على فكرة احتمال خروج موارد  حدوثه، ألثره املايل احملتمل او تقدير اتقدم شرح أنعلى املؤسسة ƶب 
  .19ثانوية

     لɊموال ااملعايري بدقة يف نسبة التنبؤ Ɯدوث اخلطر الذي سينتج عنه خروجƁ تفصل يف هذا الصدد 
 Ȭاه حدوث  افاملبدأ هنا يأخذ نوع %50يأخذ نفس النسبة من عدمه احتمال احلدوث فان و لذلƟ من احلياد

نسبة حدوثه أن  ناتصورو إذا تسجل املؤونة و إال فال،  %50كانت نسبة احتمال حدوثه فوق  إذااخلطر 
     .20حدوث ذلȬ اخلطريف مؤسسة رأƧاهلا باملاليري لنتوقع اɇن تغطية  %20تساوي 

  :املؤونات أو ȥكرǥ اɍحتمال  .2.1.1

أن اخلصوم احملتملة ال ميكن أن نص على ي )IAS 37(احملاسيب الدويل فيما خيص املؤونات إن املعيار 
و القاعدة العامة أن كل املؤونات هلا خاصية االحتمال ألن تاريǸ  ،مبدأ احلذر Ɓ يذهب بعيدافهنا  ،تسجل

يف هذا املعيار لɊصول و اخلصوم ȡري املسجلة استعمل معƖ االحتمال لكن  ،ا ȡري مؤكدأو مبلغه استحقاقها
ليت ليست كليا Ơت رقابة ألن وجودها سوف يؤكد عن طريق احلدوث فجأة Ɯادثة مستقبلية ȡري مؤكدة و ا

أن تعكس كن يت ميذا املعيار من مبدأ احلذر و هذا حرصا على تقدƇ أفضل صورة اله حدلقد  ،املؤسسة
     .21الوضعية احلقيقية لكل املبالغ املسجلة مع نسبة كبرية من الدقة

  :تعلق ǣاƪزينةاملاملستقبل مȸ اƩماية   .2.1

و التخلي عن املاضي اليت تناولناها يف الفصل الثاين بتطبيق مبدأ القيمة العادلة ƥاية املؤسسة من املستقبل  إن
عواقب بǚدخال القوائم املالية للمؤسسة يف جمال عدم  أن يكون له كنمي ،كمرجع عن طريق التكلفة التارخيية

التأكد، يف حقيقة األمر  القوائم املالية املعدة على أساȃ التكلفة التارخيية ال تقدم ال الصورة احلقيقية الوافية 
ار للمؤشرات ألŒا تعرض نوع من االستقر ،لدى املستثمرين الصورة اليت تثري التساǗللوضعية املؤسسة و ال 

                                                            
  . 23الفقرة  IAS 37ع املعيار راج  19

20 P. BENOIT, P. XAVIER, Reporting financier et gouvernance d’entreprise : le sens des normes IFRS, 
Edition EME, Paris, 2005, P 64.  
21 Ibid, P 65. 
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تورد املقابل للحماية من  ة مهمة جدا ألŒاعرض التدفقات النقديضرورة املعايري على مستوى لكن  .املالية
فيما خيص املعلومات املتعلقة  او املؤسسة اليت تطبق املعايري جمƎة على تطبيق حماسبة االلتزام ما عد ،املستقبل

 التقلبات اليت تشهدها هذهمع يتطلب الرجوع إىل السوق املايل و  تطبيق القيمة العادلةف، بالتدفقات النقدية
   .بقدر ما كان على املؤسسة أن Ơمي أصوهلا بقدر ما هي معرضة لفقداŒا مبجرد إشاعة بسيطةاألخرية 

  :التسجيل احملاسيب للمؤونات حسب املشروع احملاسيب املايل كالتايل

ȸائǻ  ȸمدي البيان ǡساƩا
تسǲيل الزǣائȸ املشكوȥ ȫيهم

x زبائن مشكوȫ فيهم 416
x زبائن  411

x خمصصات مؤونات األصول اجلارية 685
x خسارة قيمة الزبائن 491

ɁƎات الكǞمؤونات للتهي
x (مصاريف) عناصر ȡري عادية 670

x مؤونة اخلسائر و التكاليف 158
حقوȧ على الزǣائȡ ȸري مسترǱعة

x خسارة قيمة الزبائن ȡري مسترجعة 654
x زبائن مشكوȫ فيهم 416

x خسارة قيمة الزبائن 491
x استرجاع مؤونة بدون مƎر على األصول اجلارية 785

مؤونة تدȽور املǺزونات
x خسارة قيمة األصول اجلارية 685

x خسارة قيمة املخزون 390  

  املتعلقة ǣاملعاجلة احملاسبية  املشاȭل .2

  :األȍول املعنوية. 1.2

لتجارة بالنسبة للحسابات اŎمعة و أموال ا (le good Will)فرق احليازة  نخاصة عهنا نتحدث و  
و هل  Ý موالما هي طبيعة هذه األ :ن يطرحان يف هذا السياق و مهاان هامسؤاال ،بالنسبة للحسابات الفردية

  .Ýȫهي قابلة لالهتال

 فرق احليازة أو أموال التجارة هو الفرق بني القيمة احملاسبية و القيمة احلالية احلقيقية السوقية ألموالإن 
  :و ميكن أن تكون القيمة سالبة أو موجبة حيث تتأثر هذه النتيجة بعدة عوامل منهاؤسسة امل و أصول
 .أو اƳفاض قيمة املؤسسة يف السوقارتفاع  ،املفاوضات

سسة و هل هذه األموال قابلة كيفية Ơديد هذه األموال املنتجة داخل املؤهنا يف  و أول مشكل يطرح        
إضافة إىل اختبار التدهور و كيفية Ơديده بالدقة املطلوب  الȫاإلهمدة  أم ال و إذا كان نعم ما هي الȫلɌه
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الȫ لكن ختضع يف Œاية كل سنة  قابلة لالهفان هذه األموال ȡري حسب املعايري الدوليةو  .من املعايري Ơقيقها
         ملدة ال تتجاوز العشرين سنة الȫلɌهاملشروع اجلزائري فهي قابلة  إىلأما بالنسبة . اختبار التدهور إىل

و هي السنة اليت ألغت املعايري الدولية ذلȬ  2004و كذلȬ الختبار التدهور حسب الطبعة األخرية له سنة 
 (IAS 22) احملاسيب الدويل الذي حل حمل املعيار (IFRS3) الدويل للمعلومة املالية املعيار عن طريق إصدار

  .الذي كان يسمǴ به

كل املصاريف ف ،العنصر الثاين و الذي يتعلق مبصاريف البحوث و التطوير و كذلȬ مبصاريف التكوين
ديد الشرȓ األساسي لرƧلة هذه ميكن Ơ ال هألنتسجل يف حساب النتيجة التكوين و البحوث باملتعلقة 

   ،لبحوث العامة و البحوث التطبيقيةبني ا حيث املعايري Ɓ تفصل ،ملستقبليةاملصاريف و هي املزايا االقتصادية ا
و كذلȬ على املؤسسة أن تفصل بني مرحلة البحث و مرحلة التطوير حƓ تستطيع أن تفصل يف تسجيل 

ثري هذين العنصرين يكمن يف مƓ و يف أي وقت ميكن أن نرƧل تأ إناملصاريف كاصول معنوية أم ال، 
 . املالية للمؤسسة مصاريف البحوث على الوضعيةمصاريف التطوير و ال نرƧل 

ȸائǻ  ȸمدي البيان ǡساƩا
ǒنشاɍأو ا  ǯنتاɍا Ȥمل مصاريƠ

x مصاريف حسب الطبيعة 6x
x /  صندوق Ȭبن 512/ 53

رƧلة املصاريȍǖȭ Ȥول ȡري Ǳارية
x مصاريف البحوث و التطوير 203
x برنامج االعالم األيل منتج داخل املؤسسة 204

x انتاج ثابت ألصول معنوية 731
Ǳياǣ ǥȁرامǰ اɍعالȳ اɇيل

x برنامج االعالم األيل 204
x الرسم ق م  4452

x موردون 404  

  : األȍول العينية و املعاجلة حسب املكونات .2.2

حلقيقية الستثمارات املؤسسة و تعين إن املعاجلة احملاسبية حسب طريقة املكونات تأيت لتعكس الوضعية ا
أن األصل املركب من عدة أجزاء ختتلف قيمتها احملاسبية و قدرهتا اإلنتاجية ميكن أن يعاž كل جزء لوحده 

و يكمن املشكل هنا يف التأكد من أن الفصل بني هذه  ،الكهإهيم و القيمة الباقية له و طرق عند إعادة التقي
قيقية له و كذلȬ يف وجود سوق ملختلف األجزاء عند تقييمه حƓ ال تكون هناȫ األجزاء يعكس الوضعية احل

   .مبالغة بالزيادة أو النقصان يف قيمته باحترام مبدأ األمهية النسبية و مبدأ احلياد التام

  :و التنازل عنها حسب املشروع احملاسيب املايل ألصولحليازة االتسجيل احملاسيب 
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ȸائǻ ȸمدي البيان ǡساƩا
حياǥȁ األȍول ȡري اجلارية                                 

x األصول الثابتة امللموسة 21
x ر ق م الواجب الدفع 4452

x موردو األصول الثابتة 404
ǥȁون حياǻ ولȍصول على األƩا

x األصول الثابتة امللموسة 21
x رأȃ املال  10
x اŎمع و الشركاء 45
x انتاجات ثابتة قيد االجناز/  تسبيقات لشراء أصول 23

التناȁل عȸ األȍول ȡري اجلارية ȡري مالية                            Do
x اهالȫ األصول الثابتة امللموسة 2818
x دائنو التنازل عن األصول الثابتة 462
x خمصصات اهتالȫ األصول ȡري اجلارية 681

x اهالȫ األصول الثابتة امللموسة األخرى 2815
x األصول الثابتة امللموسة األخرى 218
x فائض قيمة التنازل على األصول ȡري املالية 752  

  :اȽɍتالȭات و اǹتبار التدȽور. 3.2

 Ȭديد هذه املدة و كذلƠ وجب على املؤسسة Ȭهي مدة استعماله و لذل ȫإن املدة احلقيقية لالهال
، كل من هذين احملتمل عند التنازلالصايف Ơديد القيمة الباقية لالستثمار بعد Œاية مدة استعماله أي سعر البيع 

و إذا كانت هذه األخرية خاطئة سوف تؤثر على األموال اخلاصة عند  ،ديراتالعنصرين يتطلبان وضع تق
   .إجراء التعديالت بǚدراج اخلطأ يف التقدير يف األموال اخلاصة

هي اإلثبات احملاسيب و التقين الƳفاض  (IAS36) احملاسيب الدويل حسب املعيارخسارة قيمة األصل إن  
فقدان قيمة األصل نتيجة  التطور التكنولوجيÜ :ينهاب ، و مندة عواملقيمة األصل نتيجة التأثري السليب لع
Üتغيري  و لفقدان القدرة الشرائية لوحدة النقد ȋيةالقانونالنصوÜ....  

إذا وجد مؤشر يدل على أن  األصل، تقييمبǚعادة يف Œاية كل سنة أن تقوم  حيث ƶب على املؤسسة 
احملاسبية  ته أقل من قيم ته القابلة للتغطية ذلȬ إذا كانت قيممن قيمته و يظهر  اهذا األصل سيفقد جزء

قيمة يف الفرق بني القيمتني يسجل كنقص القابلة للتغطية و األصل بقيمته ، لذلƶ Ȭب أن يسجل الصافية
  .لɊصل املتدهور  الȫإلهااألصل كتكلفة و اليت سوف تغيري من قاعدة 

  :هور حسب املشروع احملاسيب املايلالتسجيل احملاسيب لɌهالȫ و اختبار التد
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ȸائǻ ȸمدي البيان ǡساƩا
ȫالȽɍاثبات ا

x اهالȫ األصول الثابتة امللموسة 2818
x خمصصات اهتالȫ األصول ȡري اجلارية 681

اعاǥǻ التقييم
x أصول ثابتة معنوية/ عينية 21/20

x فرق اعادة التقييم 105
اǹتبار التدȽور

x تدهور قيمة األصول ȡري اجلارية 681
x خسارة القيمة على األصول الغري جارية 29 x

اعاǥǻ تقييم Œ Žاية ȭل سنة ȭل مȸ اǹتبار التدȽور و اعاǥǻ التقييم
Ž حالة اɍرتفاț (نفȄ قيد اثبات التدȽور)

ȏفاƳɍحالة ا Ž
x خسارة القيمة على األصول الغري جارية 29 x

x استرجاع خسارة القيمة بدون مƎر  781  
4.2.  Ȭالتفكي Ȥمصاري)Les frais de démantèlement(:  

    قيمة األصل املعين ŏا على شكل مؤونة إىلتضاف هذه املصاريف األكيدة الوقوع و املتوقعة القيمة  
، و بتطبيق هذه القاعدة يوجد نوع من هتالȫاليت سوف تؤثر على قسط االو تقييمها كل سنة  إعادةو يتم 

التناقض قي معاجلة املؤونات اخلاصة باملصاريف الواجب توزيعها على عدة سنوات و املستثنات من تطبيق مبدأ 
  : و تكون املعاجلة احملاسبية حسب املشروع احملاسيب كالتايل .احلذر

ȸائǻ  ȸمدي البيان ǡساƩا
عند تكويȸ املؤونة                      

x أصول ثابتة 2x
x مؤونة  تدهور األصول 15

ȣاملصرو ǫعند حدو
x مؤونة  تدهور األصول 15

x بنȬ/صندوق 53/512   

   :القرȏ اƶɍاري . 5.2

 IAS) املعيار احملاسيب الدويل  حسب –يسجل  ،القتصادية على الوضعية القانونيةوفقا ملبدأ تغليب احلقيقة ا

األقل بني القيمة العادلة القيمة باألصل لدى املستأجر إذا استوفت الشروȓ الالزمة بقيمته العادلة أو   - (17
على أساȃ سعر الفائدة خرية هذه األ سبƠو ، ارƶاالللحد األدƅ لدفعات احلالية و القيمة  لɊصل املؤجر

و كل مصروف يتعلق ŏذا األصل  ،22سعر االقتراض التفاضليالضمين و اذا تعذر حسابه ميكن استعمال 

                                                            
الذي ميكن أن يدفعه املستأجر معدل الفائدة  اضلي هوسعر االقتراض التفالعقد، أما   إمضاءقيمة القرض عند تاريǸ سعر الفائدة الضمين هو   22

  .لالقتراض ملدة تعادل املال الالزم لشراء األصل
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ض االƶاري يتمثل يف إن املشكل املطروح يف رƧلة القر .يف دفاتره إهالكهستأجر و يسجل يسجل لدى امل
بأي قيمة يعاد تسجيل هذا األصل يف دفاتر املؤسسة يف كل حالة و ذلȬ  الƶارتعديل و فسǸ اتفاقية او  Ɵديد

  :املعاجلة احملاسبية حسب املشروع احملاسيب كالتايل .من احلاالت السابقة

ȸائǻ ȸمدي البيان ǡساƩا
لدɁ املستǱǖر

x األصول الثابتة 21x
x ديون عقد االƶار التمويلي 167

تسديد األقساȓ و الفوائد
x ديون عقد االƶار التمويلي 167
x (فوائد على العقد) مصاريف مالية 661

x بنȬ /  صندوق 512/53
لدɁ املؤǱر

x القروȋ الدائنة املترتبة على عقد االƶار التمويلي 274
x خمتلف الدائنني و املدينني 46

قبȐ األقساȓ و الفوائد
x Ȭصندوق/  بن 512/53

x عائدات على األصول املالية 762

  

  :مشكل تقييم احملزونات .2.6

ري مسموح ŏا LIFO( ȡ( أوال ما دخل أخريا خرج ǚن طريقةف )IAS2( احملاسيب الدويل حسب املعيار
  .سعار و العكس عند اƳفاضهاسوف ترتفع احملزونات يف حالة ارتفاع األو هنا  ،يف تقييم احملزونات

هذه األخرية سوف تلغى و تسجل ف ،ر و املزايا االقتصادية احملتملةيف حالة البيع بدون Ơويل املخاطأما 
تخفيض ب  و تنخفض عند تسجيل احلسومات ،يف الثابتة لɌنتاجع قيمة التكالرفưا يؤدي إىل يف املخزونات 

  : كالتايلالنظام احملاسيب املايل  حسبالتسجيل احملاسيب   يكون و  تكلفة السلع املشتراة
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ȸائǻ  ȸمدي البيان ǡساƩا
مشتريات مơ ȜفيȐ و الرسم على القيمة املȒاȥة                          

x املشتريات املخزنة 380/381
x الرسم على القيمة املضافة 4452

x موردو املخزونات 401
x ختفييضات، حسومات، تƕيالت ưنوحة 609

(ǻاملعا Ƞبلƞ قلب القيد األولǣ اتǻوǻل املرǲتس ) املرǻوǻات                          
اǹǻال اƂ املǺاȁن                          

x بضائع /  مواد أولية 31/30
x املشتريات املخزنة 380/381

/  املنتوǯ التاȳ مȸ املǺاȁن اǹراǯ البȒاعة
x مشتريات مستهلكة 60

x بضاعة/  مواد أولية 30/31
x انتاج خمزن 72

x خمزون حسب الطبيعة 33/34/35
ȥرȧ اجلرǻ السالب

x أعباء استثنائية  للتسيري 657
x خمزونات البضائع 300

ȥرȧ اجلرǻ املوǱب                          
x خمزونات البضائع 300

x نواتج استثنائية للتسيري 757  

   :اƩقوȧ و الديون ǣالعملة الصعبة .7.2

يف هذا الصدد  حدد (IAS21)ر ايملعفان ا ،صورة الصادقة و الشفافية املاليةبغرض احلصول على ال
        ،ريفسجل كنواتج أو كمصاو تالربǴ أو اخلسارة الناƟة عن تغريات أسعار الصرف يف Œاية كل سنة 

و تلȬ الناƟة عند Ơويلها بتاريǸ اجلرد ترفع أو ختفض من ) تكلفة تارخيية(الفرق بني القيم املسجلة مبدئيا و 
كانت إذا فيما يتعلق بالعناصر النقدية أما  و الديون باملقابل كمصاريف أو كنواتج ماليةالقيمة املبدئية للحقوق أ

فيما يتعلق بالوحدات خارج الوطن التابعة للمؤسسة  فيسجل الفرق يف األموال اخلاصة) ȡ)IAS16ري نقدية 
  :تكون املعاجلة احملاسبية حسب املشروع احملاسيب كالتايل .األم

ǅƏƐƣ ǅǐƣǄ ǅƑǐƓǁƐ ƒƑƨƟǁƐ
31/12/n

x (اسم الحساب لم يحدد في المشروع)فرق التحويل 10x
x الحسابات الدائنة الملحقة بمسهامات المجمع أو عمليات المجمع 266

x البنك 512
x خسائر الصرف 666

x الحسابات الدائنة الملحقة بمسهامات المجمع أو عمليات المجمع 266
x (اسم الحساب لم يحدد في المشروع  )فرق التحويل 10x

ƕǐǋƨƗǁƐ ƣǆƳ
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8.2 . ȌƸ يماȥ ǻنعقوɍاǒشا:  

  :هي املصاريف و النواتج  على طريقتني إلثبات (IAS11)يعتمد املعيار الدويل 

املشروع للفصل بني املصاريف و النواتج بني دورات االستغالل و هي طريقة التقدير لنسبة اجناز   -
 .املرجعيةالطريقة األساسية أو 

و هي الطريقة  و تطبق هذه الطريقة إذا تعذر تطبيق الطريقة األوىل طريقة االنتهاء من املشروع، -
ŏ 23ااملسموح. 

و لذلȬ فاألصول املستغلة يف هذه العقود تسجل يف حسابات خاصة ŏا حƓ يتم فصل التكاليف املتعلقة 

عة ŏا عن باقي األصول و هنا يطرح مشكل Ǔخر و هو كيفية فصل هذه التكاليف إذا تعلق األمر مبجمو

  :تكون املعاجلة احملاسبية حسب املشروع احملاسيب كالتايل. من القعود لنفس األصول
دائن مدین البيان الحساب

الوآيل لميزانية األصل ادخال

x أصول ثابتة 22x
x حقوق مانح االمتياز 229   

التقدير اجليد لنسبة تقدم االجناز عند تاريǸ اإلقفال و هذا  والعنصر ه ااملتعلقة ŏذ األساسياملشكل إن  
حيث للمؤسسة احلق يف  ،أ الفصل بني دورات االستغاللمبد من أجل تقدƇ الصورة الصادقة للمؤسسة بتطبيق

تطبيق الطريقة املسموح ŏا و هي التسجيل عند إŒاء األشغال إذا و فقط إذا Ɓ تستطع التحديد بدقة نسبة تقدم 
هنا إذا كن الفصل مي ،االجناز و هذا من أجل فصل املصاريف و النواتج املتعلقة بالنشاȓ الذي أجنزت فيه

لكن املشكل يطرح يف حالة العكس و أيضا يف حالة اتفاقية اجلزافية أين  ،Ơديد نسبة االجناز بدقةاستطعنا 
  . ضبوطة بدقةاملاملوازنة التقديرية الجناز املشروع ȡري 

فيجب الفصل يف ذلȬ بنفس الطريقة  (IAS18)اخلاȋ باإليراد و يف نفس السياق و حسب املعيار 
عاجلة احملاسبية حسب املشروع احملاسيب تكون امل. حسب املعيار السابق

                                                            
  .اتفاقية االجناز IAS11املعيار  23
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:كالتايل
ȸائǻ  ȸمدي البيان ǡساƩا

/  أǻاǹ ǒدمات مȜ حسومات Ȝالصن ȳتا ǯانتا  / țاȒǣ Ȝيǣ
x زبائن 411
x ختفيضات ، تƕيالت، حسومات ưنوحة 709

x رق م اŎمع على املبيعات 4451
x مبيعات بضائع/  انتاج مباع /  أداء خدمات   704 /701/'700   

  

   :تقييم ǣعȐ األȍول و اƪصوǣ ȳالقيمة العاǻلة. 9.2

  :ن للمعاجلة احملاسبيةاتعتمد املعايري الدولية على املرونة يف تطبيقها و لذلȬ وضعت طريقت

  la méthode de reference (  Ü( الطريقة املرجعيةاألوىل  

 . )la méthode autorisée(الطريقة املسموح ŏا  الثانية 

 Ȭلبعض األصول ثانويفو لذل Ǝخر مرجعي االتقييم بالقيمة العادلة يعتɇكاألصول املالية او للبعض ا، 
     القيمة احملاسبية لɊصل عن طريق إعادة التقييم فان االرتفاع يسجل يف األموال اخلاصةترتفع عندما حيث 

ȫفهذه  و كل هذا يؤثر على قاعدة االهتال Ȭالقيمة لبعض االستثمارات تقيم من طرف خبري  إضافة إىل ذل
  .تطبيق مبدأ احلياد التامخمتص الشيء الدي يتطلب 

  :تصحيǴ األǹطاǒ و تȢيري الطرȧ احملاسبية. 10.2

و تغيري يف طرق املعاجلة نواعها إن األثر على نتيجة السنوات السابقة الناتج عن تصحيǴ األخطاء مبختلف أ 
التغري يف التقديرات (  ƶب أن يظهر مباشرة يف األموال اخلاصة من دون أن يظهر على مستوى حساب النتيجة

على  اأثرو هذا ما سيكون له . ƶب أن يتم بأثر رجعي على السنوات السابقة و) prospectiveبطريقة يتم 
  تخللها الكثري من الشكوȫ عند التقييميمع املعاجلة احملاسبية اليت  -(IAS8)حسب  –األموال اخلاصة خاصة 

مثال عن . متقلبو إعادة التقييم و خمتلف التقديرات املبنية على االحتماالت و االستشراف باملستقبل يف حميط 
  :تصحيǴ خطأ يف تسجيل االهالكات
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ȸائǻ ȸمدي البيان ǡساƩا
اȽالȫ السنة ن

50 ȫخمصصات االهتال 681
50 اهتالȫ األصول األخرى 2818

IBS 25% ǯǻ 24 عȸ ن ǡ 1-السنة ن ȫالȽتكملة ا
18 -  مبلغ الضريبة)املرحل من جديد (االهتالȫ املكمل 11
6 (  ضريبة على الدخل)ضرائب أخرى على النتيجة 698

24 اهتالكات مكملة 2818    
  :)IAS20( ملعيار الدويلا حسب اإلعانات اƩكومية. 11.2

 Ɯول هذه اإلعانات للمؤسسة بدون مقابل إذن هي ليست رƠاالقتصادي و من املفروض أن  ا Ɩباملع
اإلعانات احلكومية شكلني األول مباشر و ميكن أن تأخذ  ،أي أثر عند حساب النتيجة الصافيةال يكون هلا 

     خالل تطبيق بعض السياسات اجلبائية االعفائية ملدة معينةعلى شكل أموال و الثاين ȡري مباشر و الذي يأيت من 
و إذا كان للمؤسسة االختيار بني هذين الشكلني و كان الشكل الثاين هو اختيارها كيف يعاž . بشروȓو 

لɌشارة فقط فان املعاجلة احملاسبية حسب  .24ع من اإلعاناتوƁ تتطرق هلذا النحيث أŒا عايري الدولية حيث امل
    .مع اختالف احلسابات املخطط الوطين للمحاسبةهي نفسها حسب  )SCF(لنظام احملاسيب املايل ا

  :األǻوات املالية .12.2

كن أن تواجهه املؤسسة يف تطبيق املعيارين املتعلقني باألدوات املالية ميأكƎ تأثري مايل يكمن  
IAS32/39 يف أسعار خمتلف  من تقلبات انهو طرق التقييم اليت تعتمد على السوق املايل و ما ينجر ع
ألدوات ا ، إضافة إىل حيث ƎƟ املعايري تسجيل الديون مفصلة و مكونات األموال اخلاصة ،األدوات املالية

حيث يكمن األثر يف رفع األموال اخلاصة  ،حسب الشروȓ ،ون أو كأموال خاصةاهلجينة اليت تسجل إما كدي
تسجل الفوائد على الديون مبعدل السوق و ليس باملعدل االƧي  و ختفيض املديونية أو العكس و النتيجة

  . للقرض حيث يكمن اخلطر يف تقلبات أسعار الفائدة يف أسواق رأȃ املال

   :مزايا العمال. 13.2

  :إىل (IAS19)تنقسم مزايا العمال حسب املعيار الدويل  

      مثل يف األجر الشهري، و العالواتتتو شهرا  12األجل اليت ال تتعدى مدة استحقاقها مزايا قصرية   -
مزايا حسب  إىل إضافة اشهر 12و أجر العطل و املرض و العناية الصحية و مزايا أخرى ال يتعدى استحقاقها 

 . ، لذلȬ ال تطرح مشكل بالنسبة إىل املؤسسة...) سيارة، مƕل: مثل(الطبيعة 

                                                            
24 B. COLASSE , Comptabilité internationale, Op-cit, P406. 
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 :يلتكون املعاجلة احملاسبية حسب املشروع احملاسيب كالتا

ȸائǽ  ȸمدي البيان ǡساƩا
تسǲيل األǱور

x اجور 6310
x ساعات اضافية 6311
x عالوات 6312

x أموال اخلدمات االجتماعية 422
x تسبيقات على األجور 425
x G على األجور IRG 442
x (أعباء عمالية) الضمان االجتماعي 4312
x املستخدمون، االعتراضات على األجور 427
x املستخدمون، األجور املستحقة  421

أعباǒ مؤسساتية                               C
x اشتراكات اجتماعية 635

x (أعباء مؤسساتية) الضمان االجتماعي 431  

 

املتمثلة يف كل املزايا ما عدا تلȬ اليت تدخل يف املزايا شهرا  12اليت يتعدى استحقاقها األجل زايا طويلة امل -
معدل االستحداث، معدل التضخم، (األوىل و تكون هلذه املزايا مؤونة على أساȃ عدة فرضيات من بينها 

و تعد هذه االلتزامات عن ...)  Turn-overلوفيات، الطلب على العمل، معدل ارتفاع األجور، معدل ا
 .     طريق القيمة احملدثة ألŒا تسوى بعد عدة سنوات من تنفيذ العمال لعملهم يف املؤسسة

نظام االشتراكات احملددة أو (و ملعاجلة الفئة الثانية من املزايا ƶب الفصل يف النظام الذي تتبعه املؤسسة ، 
بالنسبة للمؤسسة اجلزائرية تتبع النظام األول و لذلȬ ليست ملزمة بتكملة املزايا اليت ) احملددة اتم األداءنظا

الفقرة الثانية من  6لكن املشكل املطروح و الذي حدد يف الفرع . تدهورت قيمتها نتيجة لعوامل حمددة
كن للمؤسسة أن تكون مؤونة مي  200925مارȃ  25يف  19رقم  القانون الصادر يف اجلريدة الرƧية

هذه املؤونة Ơدد على أساȃ ... تكملة هذه املعاشاتو اللتزاماهتا اƟاه عماهلا و املتمثلة يف معاشات التقاعد، 
      القيمة احملدثة Ŏموع التزاماهتا اƟاه مستخدميها باستعمال فرضيات و طرق احلساب االكتوارية املعتمدة،

Ơ مع بني عدة معدالت لفرضيات خمتلفةو يطرح املشكل هنا يفƶ ديد معدل االستحداث الذي هو معدل ،
النظر يف هذه املؤونة يف Œاية كل  بǚعادةالفروق يف القيمة االكتوارية و تقلباهتا الذي سيلزم املؤسسة   إىل إضافة
 . سنة

                                                            
25 République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère des finances, journal officiel N°19 du 24/03/2009. 
Système comptable financier, Chapitre 3 Section 6, P17. 
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تسوية االلتزامات السابقة املشكل املتعلق مبعاجلة التزامات التقاعد عن طريق مبدأ الرجعية ل إىل إضافة
على أساȃ األجر يف السنوات األخرية من العمل الذي على أساسه Ơدد معاشات التقاعد املوجه حسب أمل 

   .26احلياة و سياسة األجور و معدل دوران العمال يف املؤسسة

  :و Ơسب الديون االكتوارية كخصوم ȡري جارية كالتايل

  

  

  :التسجيل احملاسيب

ȸائǻ ȸمدي ǳالشر ǡساƩا
ȼǣمؤونة التقاعد و ماشا ȸتكوي                              

x مؤونة التقاعد و ما شابه (مصاريف العمال) 68
x مؤونات التقاعد و التزامات ưاثلة 153  

  : العوائق اجلبائية و أثرȽا على التدȥقات النقدية 3

طرف املؤسسات جƎا  ألن احملاسبة املالية منفصلة كليا عن القواعد اجلبائية و ألن هذه القواعد تطبق من
نعكس على ت اليت فان املؤسسة جمƎة على دفع املستحقات الضريبية على أساȃ القواعد الضريبية  ،بقوة القانون

يعاž هذا املشكل و لذلȬ الذي  (IAS12)27عيار امل )IASB(و هلذا الغرض وضع  ،إستراتيجيتها املالية
اليت  ام اجلبائي و القواعد احملاسبية سوف نتطرق يف هذه النقطة إىل بعض العناصر اليت ختتلف معاجلتها بني النظ

جمموع التدفقات النقدية احلقيقية احملاسبية اليت هي  سةللمؤساحلقيقية على التدفقات النقدية  اينجر عنها أثر
و من بني أهم املشاكل اليت سوف تطرح مشكل يف  .منها الديون اجلبائية وفقا للقواعد اجلبائية امطروح

  :التطبيق بالنسبة للمؤسسات اجلزائرية هي

لنظام اجلبائي احيث إن  و تدهور قيمة األصل باإلهالȫطرق معاجلة خمتلف العناصر املتعلقة  -
طرق الثالثة املعروفة يف االهتالȫ على أساȃ التكلفة التارخيية أما النظام احملاسيب الاحلايل يعتمد على 

إىل أن كل األصول ƶب أن هتتلȬ  ضافةǙ .ستعمال أو املنفعةاالأدخل مفهوم خسارة القيمة و مدة 
يهتلȬ فقط األصول اليت يف اخلدمة على   )SCF(النظام احملاسيب املايل Ź العمل ŏا أم ال فان  اسواء

                                                            
  . ,IAS19,IFRS2,IAS26 راجع املعيار الدويل  26

27 B. COLASSE , Comptabilité internationale, Op-cit. P 115. 

احتمال كم يكون عمر  xاملدة الكلية /األقدمية احلاليةxااللتزامات املستقبلية= الديون االكتوارية 
  .خمتلف العوامل لالستحداث من العمر احلايل إىل عمر التقاعد xالتقاعد اعتمادا على العمر احلايل 
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أساȃ أن االهتالȫ هو عبارة عن النقص يف املزايا االقتصادية الناƟة عن استعمال األصل لكن كل 
 .الȫقاعدة االهالذي سوف يغري من  األصول ƶب أن ختضع إىل اختبار التدهور

ديسمƎ  30املؤرǷ بـ  95-27رقم  املرسومو ما ميليه  التسجيل احملاسيب لعقد االƶار التمويلي -
 .112يوضǴ يف املادة  1996لقانون املالية  1995

إن إعادة التقييم لɊصول يف النظام اجلبائي يتم عن طريق تشريعي اعتمادا على التكلفة التارخيية  -
اية Œألصول و اخلصوم يف اتقييم  إلعادةاملؤسسة  إجراءكد على ؤي )SCF(النظام احملاسيب املايل أما 

لư Ȭكنا مع وجود مؤشرات تدل على تدهور األصل حيث ذكان  إذاكل سنة بالطريقة املسموح ŏا 
 .كل تدهور سليب يدرج ضمن األموال اخلاصة و هو ما سوف يؤثر على قسط االهتالȫ السنوي

املايل النظام احملاسيب  أما فيما خيص تصحيǴ األخطاء مبختلف أنواعها و تغيري الطرق احملاسبية فان -
)SCF(  األخطاء و تغيري الطرق Ǵة عن تصحيƟحدد أن كل أثر على نتيجة السنوات السابقة النا

هذه املعاجلة ȡري  إن. احملاسبية ƶب أن يظهر يف األموال اخلاصة بدون تسجيلها يف حساب النتيجة
Ȭديد حساب النتيجة اجلبائية اليت تسجل ذلƠ ا يف القواعد اجلبائية يفŏ األثر يف حساب  مسموح

 .النتيجة

القانون التجاري و قانون الضرائب على وضعيته احلالية ال خيدم و لو ƛزء قليل ƶب اإلشارة إىل أن 
و إذا بقي على هذا احلال عند تطبيق هذه األخرية فان العديد من طرق القياȃ  ،طبيق املعايري الدولية يف بالدنات

. لق مشاكل على مستوى Ơديد الوعاء الضرييبختيا عن النظام القدƇ سوف و املعاجلة احملاسبية اليت ختتلف كل
الدويل احملاسيب بتبين املعيار   )SCF(النظام احملاسيب املايل لكل هذه االختالفات بني النظام احملاسيب و اجلبائي قام 

فروق يف ال، )IAS12(حسب ،ظهرتحيث خمتلف الفروقات الناƟة عن اإلخضاع الضرييب ملعاجلة  12رقم 
  : 28مهانوعني 

على ضرورة االعتراف بااللتزامات  12ينص املعيار احملاسيب الدويل رقم : الفروȧ الزمنية املؤقتة -
على الفروق الزمنية املؤقتة بني قيمة الدخل أو استعادهتا الضريبية املؤجلة أصول اليت سوف يتم فرضها 
 . ريبةاخلاضع للضريبة و قيمة الدخل احملاسيب قبل الض

إن بعض الفروق بني الدخل احملاسيب و الدخل اخلاضع للضريبة تعتƎ فروق  :الفروȧ الزمنية الدائمة -
  .دائمة بسبب وجود بعض من اإليرادات و التكاليف اليت تعفى من اإلخضاع الضرييب

                                                            
  . IAS12راجع املعيار الدويل   28
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  .و تنتج هذه الفروق نتيجة لضرورة اإلفصاح ألȡراض التقرير املايل و الدخل اخلاضع للضريبة

و يتم تسوية هذه املزايا الضريبية على دخل مستقبلي فقط عندما يكون هناȫ دخل كاف خاضع للضريبة يف 
  . 29املستقبل

إن النظام اجلبائي اجلزائري يفضل التحقق الكامل من حدوث املصروف إلدراجه يف النتيجة اخلاضعة يف 
يف وقت ȡري مؤكد و يدخل ضمن النتيجة  األداء حني أن النظام احملاسيب اجلديد يعود ملفهوم املصروف الواجب

بيعة هناȫ االختالل الناتج يف طكذلȬ  .هذا ما يطرح مشكل إعادة اإلدراج اجلبائي هلذا املصروف ، واحملاسبية
  .األصل املؤجر الȫإهوف كأقساȓ كمصر Œائياله ياملصروف املرفوض تسج

ملعدي  اكبري ام احملاسيب و اجلبائي ستخلق عمالإن هذه النقاȓ و أخرى اليت تبني االختالف بني النظ
ارة اجلبائية Ơت ضغط Ɵنب كل عقوبة جبائية ناƟة عن الفصل بني املصروف ضبالقوائم املالية لɌعداد اال

  .كن أن يؤثر على الوضعية املالية للمؤسسةميالذي  و الواجب إدراجه و الذي ƶب Ɵنبه،

  :املؤجلة على الدخل حسب املشروعالتسجيل احملاسيب لتسوية الضرائب 

ȸائǻ ȸمدي البيان ǡساƩا
n+1) 1500= 25% x 6.000  التكاليȤ اƪاȑعة 

1500 فرض الضريبة املؤجلة على األصول 692
1500 ضرائب الدخل املؤجلة أصول  133

n+ 1 نواتǰ مسǲلة لكǹ ȟ ȸاȑعة للȒريبة  سنة
700 ضرائب الدخل املؤجلة خصوم 134

700 فرض الضريبة املؤجلة على اخلصوم 693
n السنة

3600 فرض الضريبة املؤجلة على األصول 692
3600 ضرائب الدخل املؤجلة أصول  133

60000X 25% = 15.000 da N
ضرائب الدخل املؤجلة أصول 1,500         133
ضرائب الدخل املؤجلة أصول 3,600         133
ضريبة على النتيجة 10,600       444

الضريبة على األرباح 15,000        695
700 ضرائب الدخل املؤجلة خصوم 134  

الذي نشر  2008جويلية  26و ال ميكن أن Ƴرج من اجلانب النظري دون التطرق للقرار الصادر يف 
الذي حدد تسمية و قواعد  2009أفريل  6و Ź توزيعه يف  2009مارȃ  26يف  19رقم يف اجلريدة الرƧية 
من هم املكلفون مبسȬ حماسبة  و سȬ احملاسبةمب اليت تتعلق نقطة مهمة قد Ź الفصل يف و ل .عمل احلسابات

                                                            
جامعة  حة دكتوراه يف العلوم االقتصادية،أطرو ،حملاسبية Ž الشرȭات املتعدǥǻ اجلنسيات و التوحيد احملاسيب العاملياملمارسة ا شعيب شنوف،  29

  .ȋ ،176 2006/2007،اجلزائر
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احملاسبة املبسطة على الوحدات الصغرية و اليت و من هم املكلفون مبسȬ   )حماسبة االلتزام( املزدوجالقيد 
ما هي  ذا القرارحيث بني ه  )رقم األعمال، عدد العمال و طبيعة النشاȓ(تتحدد من خالل ثالث معايري 

  .العمل ŏااحملاسبة املبسطة أو حماسبة اخلزينة و القوائم املالية الواجب 

أي االنتقال من النظام (إن املشكل املطروح حماسبيا هو االنتقال من احملاسبة املبسطة إىل حماسبة االلتزام 
 باحملاسبة املبسطة و الثانية مبحاسبة حيث عنصر املقارنة بني سنتني األوىل) اجلزايف إىل النظام احلقيقي جبائيا

بني  احملاسبيةاملعاجلة بالنسبة للمؤسسات ناتج عن االختالف بني قواعد  احقيقي سيكون مشكال االلتزام
على أساȃ معيار  واحد فقط و هو مسȬ احملاسبة و كذلȬ اعتماد اجلباية يف تصنيف األنشطة و  .احملاسبتني

  .مستوى رقم األعمال

و Ɓ يصدر أي قرار يبني  2010 ذلƲ Ȭن على مشارف تطبيق النظام اجلديد أول جانفي إضافة إىل
هل يتم العمل  و  )SCF(النظام احملاسيب املايل  إىل) PCN(املخطط الوطين للمحاسبة كيفية االنتقال من 

النتقال للنظام امعظم احملاوالت من طرف العديد من اخلƎاء اليت أجرت ف، أم ال )IFRS1(باملعيار الدويل 
ظام اجلديد كانت تعمل ŏذا املعيار على اعتبار أن فرنسا قامت بتطبيقه و هي من تعمل مع اجلزائر على ال

    .اجلزائري اجلديد

يف األخري نعتقد انه مهما كانت حجم االختالفات بني النظام احملاسيب املايل للمؤسسة و القواعد  
ألن Ơديد النتيجة اجلبائية تعوذنا عليه يف اجلزائر، لكن املشكل املطروح يف  اجلبائية، فŒǚا ال تطرح مشكل كبري

رأيينا هو يف توفر اإلمكانيات الالزمة من أجل تطبيق بعض املبادئ يف املعاجلة احملاسبية و طرق القياȃ احملاسيب 
 .  هاكأسواق رأȃ املال ملختلف أنواع أصول املؤسسات و مراكز للمعلومات اإلحصائية و ȡري

  :األثر على املستوɁ التنظيمي .4

   إن االنتقال لتطبيق املعايري الدولية ال يقتصر على التغيري التقين على مستوى الطرق و القواعد احملاسبية
 ،حميطها احملاسيب معيتطلب من املؤسسة تكييف كل املفاهيم  اريو إƴا هو تغ ،حملاسيب فقطو يف إعادة التوفيق ا

  . املوارد البشرية اƀو  ،نظام املعلوماتو  ،داخلي و اإلعالم اخلارجيفصاح الاإل و

  :نظاȳ املعلومات .1.4

 ،ليت ƶب أن تكييف نظام معلوماهتايف طرق عمل املؤسسات ا اكبري اإن هذا التطور يتطلب تغيري
للمؤسسة دارة العامة يتطلب من اإل هو مشروع استراتيجيالدولية االنتقال إىل تطبيق املعايري املالية احملاسبية ف

  ...تكييف لƎامج اإلعالم اɇيلو وضع برنامج موازنة ملا سيكلفها من خلق وșائف جديدة، 
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  :ǹالȍـة 

بعيد على أن ينتهي يف املوعد و ال ننسى  أننا يف بداية  لية و املشروع احملاسيب املايلإن إرساء املعايري الدو
فاملبادئ و طرق   ، (l’harmonisation financière mondiale)العامليمرحلة التوجه Ʋو التوحيد املايل 

 ،)IASB( للمعايري احملاسبية دائما حمل مراجعة و تقييم من طرف اŎلس الدويل سيبالقياȃ و اإلفصاح احملا
أن هذه  إىلو نشري هنا  ،كن أن ختتفي ȡدا و Ơل حملها نقائص أخرىميلذلȬ فالنقائص اليت نواجهها اليوم 

   فالظروف االقتصاديةأخرى إىل أخرى و من دولة إىل ئص و املشاكل ختتلف درجة تأثريها من مؤسسة النقا
  .و االجتماعية املتجددة ستعمل أكثر فأكثر على توجيه ذلȬ األثر

ها فقط و لكن ق املعايري الصادرة من طرف اŎلس املؤسسات اليوم ال يرتكز على كيفية تطبي إن عمل
 إعدادعند ليت االنقائص و املشاكل العديد من عن كشف ال من خالل يف تطويرها  ا مسامه ستكون طرفا

فكل  ،فتلȬ املمارسة ستخلق توصيات تساهم يف حل املشاكل و Ơسني بعض املبادئ ،املعيار Ɓ تكن متوقعة
سيكون هلا دور االجتماعية و حƓ الثقافية  إضافة إىل طبيعة نشاطها و مؤسسة باختالف șروفها االقتصادية، 

كشف عن بعض الفمهما كان احلديث عن تطبيق املعايري و  لوصول ŏذه املعايري إىل درجة الرضا يف تطبيقها، ل
الذي ثبت قصوره يف معاجلة األحداث التكلفة التارخيية  مبدألن يكون أقدم من  اقدميالصعوبات و النقائص 

  .االقتصادية يف السنوات األخرية

عدة للمعايري أو املطبقة هلا سريسǸ لتقاليد حماسبية جديدة طاملا تلف األطراف سواء امللكن العمل بني خم
عدة إصالحات حƓ  لتغيري و لكي تكون املؤسسة يف املستوى سيملي عليهامن األطراف، فهذا ارفضها العديد 

من تطبيق تلȬ املعايري  ةنتظراألثر و املنفعة املذلȬ تلعب ذلȬ الدور، اليت سيكون هلا أثر و املقارنة بني حجم 
     .بني التضحيات و املكاسب املستقبليةنة املوازاملؤسسة على وضع إستراتيجية تعمل فيها تطلب سي

 



 

 

  الرابع الفصـــــــل
  

  دراسة التطبيقيةـــــــــــال
  مؤسسة نفطال الشراقة
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  : يدـƢه

للمعايري احملاسبية املالية العديد من اجلوانب النظرية  إىلالبحث من لقد تطرقنا يف الفصول الثالثة السابقة 

الدولية، و يف هذا الفصل التطبيقي سنحاول عرض أهم مراحل إستراتيجية االنتقال لتطبيق املعايري و Ơديد أهم 

الفروق بني النظام القدƇ و اجلديد و Ơليل أثرها املايل على املؤسسة االقتصادية، عن طريق إجراء مقارنة مع 

 .   على املؤسسة امعتƎ اأهم املعايري و مبادئ القياȃ احملاسيب اليت كان هلا تأثريرفة النظام القدƇ حماولني مع

  ؤسسةحملة تارƸية عȸ امل: املبحث األول

  :تǖسيسها .1

   املعدل 06/04/1980 املؤرǷ بـ 112-80 رقم أسست عن طريق املرسومتهي مؤسسة وطنية 

بتاريǸ  1989-87 املرسوم رقم  و 05/02/1983بتاريǸ  112-83 رقم ملرسومباو املتمم 

 مؤسسة تغري القانون األساسي لتصبǴ  1998منذ فطال، و املتعلق بǚعادة هيكلة مؤسسة ن 25/08/1989

  . حيث تعتƎ وحدة تابعة له مجيع أسهمها ملŎ Ȭمع سوناطراSPA  ȫذات أسهم 

 :نشاطها .2

تقوم مليار دينار جزائري،  15,65برأƧال يقدر بـ صناعية Ɵارية مؤسسة  ؤسسةتعتƎ هذه امل 

ل املنتجات البترولية عندما Ź هلا مهمة نق أضيفتتوزيع املنتجات البترولية عƎ التراب الوطين و بصنع و 

و تضم الوطن يف خمتلف األنشطة واليات عƎ  وحدة موزعة 61و تضم  مع جممع سوناطراȫ إدماجها

  .عامل 29856
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لȬ أسئلة حول االختيارات يف الطرق احملاسبية و سبب املفاضلة يف تطبيقها، حيث حاولنا لتطبيق املعايري، و كذ

  :لف وجهات نظر أعضاء فريق املشروع، و تركزت هذه املقابالت حول ثالث فئات أساسيةƠليل خمت

 .رئيس فريق املشروع -

 .أعضاء فريق املشروع -

      . بعض احملاسبني الذين خيضعون للتكوين -

اختلفت األسئلة حسب اختالف الفئة املوجهة إليها و اليت كنا يف كل مرة نقوم بتعديلها و توجيهها و قد 

  .حسب اإلجابات اليت كنا نتلقاها

  حمددة خاصة بتطبيق املعايريÝ إستراتيجيةهل للمؤسسة 

  Ýاإلستراتيجيةمنذ مƓ تبنت الوحدة 

  Ýاإلستراتيجية بǚعداد اقامولذين من هم الفئات أو األشخاȋ ا

  Ýإستراتيجيتكمما هي حماور 

  Ýاإلستراتيجيةما هي الصعوبات اليت واجهتكم يف تطبيق 

  منذ تبنيها و ملاذاÝ اإلستراتيجيةهل قمتم بتعديل 

  هل انتم جاهزون لتطبيق املعايريƲ2010 Ýن على أبواب  

   :العمل امليداين .3

    من خالل املشاركة يف العديد من الندوات و احملاضرات و دورات تكوينية حول املعايري الدوليةŹ و 

 Ż ، ؤسسات و النظام احملاسيب املايل اجلزائري، و تطبيقات عملية لالنتقال لتطبيق املعايري يف العديد من امل

، إضافة إىل )LEADER SOFT(مشاركتنا يف إعداد برامج اإلعالم اɇيل املعاجلة للبيانات احملاسبية مع شركة 

قم فريق املشروع مرحلة االنتقال لتطبيق ملدة ثالث أشهر حيث عشنا مع طا  NAFTALالتربص يف شركة 

  .      املعايري الدولية
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نستطيع من خالله إبراز أهداف الدراسة امليدانية، الذي سياق الو لقد حاولنا استخدام هذه األدوات يف 

لدينا قمنا بتصور منهجية العمل امليداين اليت نستطيع من خالهلا  من الوثائق و البيانات اليت توفرتو انطالقا 

    .لتطبيق املعايري الدوليةƠديد أهم اɇثار 

 لتطبيق املعايري ة مȸ طرȣ املؤسسةاإلستراتيǲية املتبع: املبحث الثالث

  :لتطبيق املعايرياملتبعة ستراتيǲية اإل مراحل. 1

  و اعتمادا على أجوبتهم حول أهم مراحل اإلستراتيجية املعتمدة الوحدة مسئويلبعد املقابلة اليت أجريناها مع 

   :ميكننا Ơليل هذا اجلزء كتايل لصعوبات اليت واجهتهم يف تنفيذهاو ا

1.1. Ƃاملرحلة األو :  

ضرورة تفكري عميق ƶب أن ƶرى على  رأت الوحدةمن اجل املراقبة اجليدة لوضع املشروع يف التطبيق 

     ،و فقهيتم السري  مانظ وضع اجلخاصة املاليني، و هذا من  املسئولنيخمتلف  بǚشراȫالعليا  اإلدارةمستوى 

باالعتماد العناصر Ɯيث تنفذ صورة مالية للمؤسسة،  أحسناملؤشرات األساسية اليت تعطي  احملاور وƠديد و 

قصرية  إستراتيجية بǚعدادتجنب العقبات و ذلȬ تكي  Ɍدارةل بالنسبةكمرشد الذي يعتƎ املرجع اجلديد  على

    .البقاء و االستمرارية يف التطبيققادرة على تكون و عة يتعطي نتائج سر أنميكن  املدى

   :املرحلة الثانية. 2.1

نتحدث عن اجلانب املهم و هو نظام املعلومات، هناȫ مرحلة ثانوية مساعدة البد منها و هي  نأقبل 

 هذه املرحلة ال تسمǴإن حيث األوىل،  مقارنة االختيارات املطبقة الناƟة عن التفكري االستراتيجي يف املرحلة

يف التحضري  البدء أيضا لكنو و وضع نظام معلومات فقط بفهم جمموعة املعلومات و املؤشرات املالية 

اليت  اإلستراتيجيةاالختيارات  أنو الذي سوف ينتج عن هذه املرحلة هو  .غريات الناƟة عن تطبيق املعايريللت

العواقب العملية  أقصىتقيس  أنالعامة لالتصال من الضروري  اإلستراتيجيةسوف تتحقق و اليت سوف Ơدد 

يكون هلا Ǔثار ال ميكن تفاديها على  أنيف املؤسسة، و من املمكن  و التنظيمية املمالت عند تبين املعايري

على التسيري العام للمجمع ألثر اإضافة إىل ، عمليات التمويل أواملؤسسة كقرارات النمو اخلارجي  إستراتيجية

سوف يكون على التنظيم كƎ ثر األ، و األ)و اخلارجي الداخلي اإلفصاحطرق مثل خلق لغة حماسبية جديدة، (
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تسيري و البحوث و التطوير، و  املوارد البشريةو  اخلزينةو  احملاسبة املستويات و املصاſ الداخلي على كل

 ،املخزونانأصناف ( على التحكم يف املعطيات املالية ةجمƎستكون  اليت... و االستثمارات  احملزونات

تعاون مع لماديا با أثارهاقياȃ  إذنمن الضروري و  ...).منǴ حسومات  ،يف الدفع تأخر ،الستثماراتا

سمǴ بتصحيǴ االختيارات يسوف  الذينظام املعلومات على مستوى  املسئولنياملصاſ العملية املعنية و مع 

مهما كانت درجة التطور التكنولوجي  و ،ام القانوين و التسويق احملاسبنيتوافق بني االلتز إƶادو  اإلستراتيجية

كل العمليات يف املؤسسة لشرح مفصل و دقيق  إعطاءالتصوري و  اإلطارفان فهم  ةž للمعطيات احملاسبيااملع

من تقرير مايل يف  أكثر إعدادهذا كله فان ضرورة االتصال تتطلب  إىل إضافة، التنفيذيني أيدييعتمد على 

ية مهشرح مفصل لɊرقام ذات األ إعطاءالثالثية مع  أوالية سواء الفصلية السنة يعتمد على القوائم امل

من دقة  يتأكد أنبالتايل  كن أن تتغري، و على كل شخص منفذاليت ميطرق التقييم  كاملعلومات القطاعية و

  .املكانيف و  تيف الوقاملعلومة املستعملة 

يتمثل يف روح االلتحام لدى كل مساعد يف  )IAS/IFRS(من جناح مشروع تطبيق  اجزء كبري إن

روح املسؤولية و كذلȬ و  ام مير بالتأكيد عن طريق التحسيستواجد هذا االلتحو  ،املعلومة املالية إعدادسياق 

 و التقليل موșيفته من طرف نفس املنفذين لتسهيل ستخدمة امل دواتلكن يرتبط أيضا بنوعية األو التكوين 

                 .تطبيق بعض املعايري يتطلبه أنưكن  من اŎهود الزائد من العمل الذي

   :املرحلة الثالثة .2.1

 احƓ يكون العمل على تنفيذه حاƧ امعقد امن املهم اعتبار تطبيق املعايري مشروع أنهؤسسة لقد رأت امل

و البد  مستوى املؤسسة األم و الوحدات،توزيع مهام فريق العمل و تنظيم الفرق على فانه البد من جدا، 

عدد تجنب الوقوع يف االختناق ألنه مهما كان يخمطط مسبق Ʒدد ترابط األعمال حƓ  إعداد بالتايل من

يف املؤسسة، و سيكون هذا العدد هو القائد  ا يف املعايري الدولية فانه بدون شȬ يبقى حمدوداألشخاȋ املكونني

  .و املدرب يف نفس الوقت لباقي فريق العمل

 فيه يوضǴ لɌدارة العامة هيقدم ايعد تقرير أن ،حسب مهمته ،على كل فريقأن ؤسسة حددت املو قد 

مستهدفة و حسب درجة  وșائفتكيف حسب  أنو كيف ميكن  أنواعهااالحتياجات اجلديدة مبختلف 

ويل و يف تطبيق األال إطاردفتر شروȓ شامل للتطور احلاصل يف  إعداداالشتراȫ يف املشروع، و هلذا فان 
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اإلشارة إىل أن امليزانية ضروري و من الؤسسة من طرف املعنيني يف امل ابالغ القي اهتمام السنوات املقبلة

          .  ة للوحدةببالنس و هذا ما كان ميثل مشكاليف كل مرة ها املخصصة للمشروع Ɓ تضبط جيدا حيث يتم تعديل

  :املرحلة الراǣعة. 4.1

تجسد يف برامج االعالم اɇيل املوؤسسة امل تكييف نظام معلوماتلقد متثلت املرحلة ما قبل األخرية يف  

  حسبو  ،مبختلف أنواعهااالستثمارات  و اخلزينة و التجارية و الشراء و املعاجلة ملختلف املعطيات احملاسبة

  .بسرعة يف متكن مستعملي هذه الƎامج من العمل ŏايتمثل املشكل الذي واجهته الوحدة فان املسؤولني 

  :املرحلة اƪامسة. 5.1 

تعتƎ هذه  متثلت هذه املرحلة يف وضع برنامج تكويين مكيف للتمكن من تطبيق املعايري، حيثلقد 

املرحلة أساسية و اليت عملت ŏا نفطال منذ تبين املشروع و حسب ما قاله مدير املشروع فان اخلطأ الذي ال 

ƶب أن نقع فيه هو البدء يف تكوين اإلطارات و ترȫ املنفذين على مستوى أقسام العمليات الذين ميثلون 

لعدد اهلائل  اىلإسيكون من الصعب إصالحه نظرا  الدرجة األوىل يف التسجيل احملاسيب و أي خطأ ينتج عنهم

اليت ƶب أن تسجل و أي تأخر يف املعاجلة و التسجيل احملاسيب سينتج عنه تأخر يف إعداد احملاسبية من املعطيات 

  .القوائم املالية النهائية عن تارخيها احملدد يف Œاية شهر أفريل

كما ، امقارنة مع ما كان مسطر ةتأخرمتعتƎ  ،وعو هلذا فان وحدة نفطال حسب ما قاله مدير املشر

من طرف بعض ؤسسة عامل منفذ Ɓ تأيت ƣارها بعد نتيجة للصعوبات اليت واجهتها امل ةملائبرنامج التكوين  أن 

  .من جمموع العمال الذين خيضعون للتكوين %50العمال القدامى الرافضني للتغيري و الذين ميثلون نسبية 

  ، األوىل 2005مرحلة التكوين على مستوى وحدة نفطال متت على مرحلتني أساسيتني منذ سنة  إن

     لية و التحليل ملدة ثالث سنوات يف خمتلف املقاييس املرتبطة باحملاسبة املا اإلطاراتو متثلت يف تكوين أهم 

تمد عليهم الوحدة اɇن يف توجيه و مراقبة مراقبة التسيري و املراجعة الداخلية و الذين تع و التشخيص املاليني و

، ؤسسةداخل امل ن يف املعايري الدولية بالنسبة للمنفذينيالعمال التنفيذيني حيث يعتƎون حسب قوهلم مستشار

  .2008و  2007اليت بدأت بني سنيت  أما املرحلة الثانية فتمثلت يف تكوين العمال التنفيذيني
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  Ǿ املشروțـتنفي. 2

 القادرين علىلزم إدارة املؤسسة بتحديد املهنيني املؤهلني واملتخصصني أملعايري تطبيق ااالنتقال لإن جناح 

اإلدارة العامة، و املالية،  فريق عمل مبشاركة كل األطراف الفاعلة للعمل باملعايري مثل مصلحة احملاسبة و تكوين

أهم األعمال املسندة حيث متثلت . تقييم املؤسسةاملتدخلني يف و خمتلف مراقب التسيري و حمافȘ احلسابات، و 

  :كالتايلحماور ثالث يف يف Ơديد مراحل االنتقال اليت تبلورت إىل فريق املشروع 

1.2.  ȌيǺالتش:  

 :تكمن هذه املرحلة فيما يلي

معايري  دد أهم تباعد بني القواعد املطبقة يف املؤسسة ومراجعة للمؤسسة حƠ Ɠ وضع تدقيق و -

عايري اليت سوف تطبق على بتحديد امل تحالسارية املفعول، هذه املرحلة SCF/IFRS( Ƨ(احملاسبية 

  .الوحدة

، و االتصال املايل و ما هي الƎامج املعاجلة اإلفصاح Ơديد املخاطر على مستوى نظام املعلومات و -

 .للمعطيات احملاسبية اليت ƶب تكييفها أو استبداهلا كليا

املؤسسة من ناحية العدد والكفاءة خاصة القائمني منهم على التسجيل تقييم املوارد البشرية يف  -

 .احملاسيب

 :وهتدف هذه املرحلة إىل : املشروȒƠțري  .2.2

 .حƓ تعد خمطط االنتقالالوșائف  Ơضري خمطط عمل مفصل وموزع على األعوان و -

 ).نظام املعلوماتو راقيب احلسابات، مو احملاسبني، (عمل مع كل املتدخلني الق يتنظيم قيادة فر -

 .ختلف التدخالتمل كان ضروريا التقنية إذا كيفيات املساعدةاخلروج ب -

 .املعلومات اجلديدة إحصاء املعطيات و -

 :هذه املرحلة تكمن يف:  Conversionاɍنتقال .3.2

تدعيم بالوسائل (بالعمل مع مصلحة نظام املعلومات تتماشى مع النظام اجلديد  أدوات جديدةوضع  -

 ..)..أو شرائها

 .تكوين الفرق -

 .تكييف طرق اإلفصاح االنتقال إىل املعايري و و اجناز عملية Ơقيق -



امليدانيةالدراسة : الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

123 
 

  :أما أهم النقاȓ األساسية اليت على فريق املشروع احترامها من اجل جناح االنتقال إىل املعايري تتمثل يف

 .الوقت الكايف لدراسة االختيارات تكريس -

 .تصحيحات حمافظي احلساباتصول على احل اخذ وقت جلمع اɇراء و -

 .Ơضري املنفذين و املاليني -

 .دة و الطرق احملاسبية للمستعملنييشرح املبادئ اجلد توفري الوثائق و -

 .و استغالل كل معلومة ضرورية إحصاء -

  . املعلومات و التسيري و التنبؤ بالعواقب ألخذها بعني االعتبارتقدير التغريات الناƟة على مستوى نظام  -

 :تكييȤ نظاȳ املعلومات .3

االتصال املايل  سينتج عنه Ǔثار معتƎة على نظام املعلومات والتسيري و النظام احملاسيب املايلتطبيق  إن 

و اإلفصاح، و احملاسبة، و اخلزينة،  و األصول،( تسيريالاخلارجي اليت ختتلف حسب هيكل  و الداخلي

ستثمر يف إعداد برامج اإلعالم اɇيل اليت تتالءم ا اكبري االذي تطلب جهد و ،)املوارد البشريةو املخزون، 

  .مع متطلبات املعايري

 :التايلكƶب أن تستبدل أو تكيف موضحة الƎامج اليت إن 

  Logiciel النسبة املئوية الƎنامــــــــــج     
 consolidation / reporting   %100 واإلفصاح التجمــيع -
 gestion des immobilisations  %68 تســـيري االستثمارات -
  gestion de la trésorerie  %51 تســـيري اخلزينة -

   gestion de stock  %51 تســـيري املخزونات -
  comptabilité  %100 املعاجلـــة احملاسبية -
  gestion de facturation  %48 تســـيري الفوترة -

  

  مǙ ȸعداǻ الطالبة اعتماǻا على وثائق ǻاǹلية ǣاملؤسسة: املصدر
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  .  )SCF/IFRS(النظاȳ احملاسيب املايل  ƂǙ املǺطȔ الوطƗ للمحاسبةɍنتقال مȸ ا املرحلة النهائية .4

هذه ستكون و  2010انفي ـمن أول ج ابتداء حسب وزارة املالية تطبيق املعايري ألول مرة حدد إن

التطبيق يتطلب احترام هذا ȡري أن ،  )SCF(املايل احملاسيب نظام حسب السنة تعد فيها القوائم املالية  أولالسنة 

ين السنتني ختضعان لنفس املعاجلة نيت االستغالل و الذي يقتضي أن هذمبدأ أساسي و هو مبدأ املقارنة بني س

 اتقال ال يعتƎ قلبان االنالذي يقتضي ب )IFRS1(لذلȬ قامت وحدة نفطال بتطبيق املعيار الدويل  ،احملاسبية

النظام  و  (PCN) املخطط الوطين للمحاسبةبني  االختالف يف املعاجلة احملاسبية و إƴا فقط للحسابات

و يار عحسب ما ينص عليه املو حساب النتيجة معاجلة كل عناصر امليزانية  إعادةتطلب  )SCF(احملاسيب املايل 

و تعد أرصدة  ،2010و  2009بطريقة تسمǴ لنا باملقارنة املعقولة بني العناصر لسنيت  أيبطريقة رجعية 

  .هي اليت سيطبق عليه املعيار اخلاȋ باالنتقال Œ2008اية سنة 

       متثلت يف التطهري املايل، حيث 2008ختص حسابات و لقد اختذت الوحدة عدة إجراءات تقنية 

ة و تصنيفها حسب و احملاسيب حلسابات الذمة املالية بتسوية احلسابات، إضافة إىل دراسة طبيعة األصول الثابت

        .و حسب استعماهلا طبيعتها

Ȝǣنتقال  :املبحث الراɍأثر اǣتطبيق املعايري   

إلستراتيجية الوحدة املسطرة و ترمجة باألرقام لكل ما تطبيقا عمليا من خالل هذا املبحث الذي سيكون 

سنحاول إبراز أهم اɇثار و طبيعتها مع أهم املعايري املتسببة يف ذلȬ و أهم قلناه يف اجلانب النظري 

  .عكاسات على عرض احلساباتاالن

  ات الƔ أǱريǨ على عرȏ اƩساǣاتأȽم التȢيري .1

ȓ أساسية تقنية تبƖ عليها انقأربع هناȫ  ،لتطبيق املعايريعند االنتقال  ،املعاجلة احملاسبية للعناصر إىلقبل التطرق 

  :هي هذه املرحلة و

  .لكل عناصر امليزانية و حساب النتيجة التعديالتƠديد أهم  •

 .للمعايري يزانية االفتتاحية وفقاامل إعدادمن اجل  إليهالواجب العودة  أواملمكن  االسترداد ما هو •
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الدويل  يف املعياروردت اليت امليزانية االفتتاحية وفقا للمعايري مع اختيار تطبيق كل االستثناءات  إعداد •

   .) IFRS1 (للمعلومة املالية

 .IAS1 احملاسيب الدويل إعادة ترتيب كل عناصر األصول و اخلصوم حسب ما ينص عليه املعيار •

  : األموال اƪاȍة .1.1
  :التقاعدالتزامات  •

 حساب كل الفروق احلالية احلقيقية إعادةيتطلب  (IAS19)يف تطبيق املعيار  ثر الرجعيمبدأ األ إن 

)(les écarts actuariels طبقت املؤسسة طريقة  إذا)CORRIDOR( لكن االستثناءات اليت جاءت ،

 احملاسيب الدويل حسب املعيارالشيء الضروري إن  .الصفر إىلالفروق  كلبǚرجاع تسمǴ  (IFRS1)يف املعيار 

(IAS1) ه هذا املعيارـاملؤونات حسب ما جاء ب ترتيب إعادةب يتمثل يف وجو.  

  : مؤونة األǹطار •

أما املؤونة املتعلقة باإلصالحات  مؤونة األخطار املتعلقة بالƕاع القائم مع الزبائن ƶب أن تسجل،إن 

لكن ƶب أن يشار ال تتعلق بنشاȓ هذه السنة  Œاأل تسجلزع على عدة سنوات ال ƶب أن املنتظرة اليت تو

التكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات  باملتعلقة و لذلȬ فاملؤونات املكونة يف امليزانية  .إليها يف امللحق

   .للمعايري ذف من امليزانية االفتتاحية وفقاƶƠب أن 

   :األȍول املالية. 2.1

يف بورصة  هي سندات موجهة للبيع و هي مقيمة بالقيمة العادلةؤسسة يف ميزانية امل سندات املسامهةإن 

أن تسجل يف األموال  هلذه السندات ƶبفان خسارة القيمة العادلة  )IAS39(، و حسب املعيار الدويل اجلزائر

  .اخلاصة 

  : تطبيق مبدأ األثر الرǱعي.3.1

  :بعني االعتبار خذالكات و ذلȬ باألحساب كل االه إعادةƶب 

 :املعاجلة حسب املكونات •
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Ȭتوي يف كل  ذه الطريقة من طرف املؤسسة ضروري و مهماستعمال ه نأ ذلƠ جدا كون استثماراهتا

تستعمل  NAFTALمؤسسة Ǔخر، و لذلȬ فان  ىلإجزء منها على قيم معتƎة و ختتلف مدة استعماهلا من جزء 

الذي هو ملزم  SONATRACHوحدة قابلة للتجميع مع جممع  أŒاعلى اعتبار  2006هذه الطريقة منذ 

للدخول يف السوق األمريكية، حيث طرق املعاجلة احملاسبية  )SEC( مراقبة األسواق املالية تطبيق شروȓ هيئةب

مشاŏة  )FASB( املعايري احملاسبية التابعة هليئة )US GAAP(املقبولة عموما  ألمريكيةبادئ احملاسبية احسب امل

 .)IAS/IFRS(الدولية  احملاسبية حد كبري للمعايري إىل

 .الȫ االستثمارات هي مدة استعماهلا نظرا لطبيعة هذه االستثماراتاملدة احملددة اله إن •

هي عبارة عن سعر البيع احملتمل للتخلص من االستثمار بعد انقضاء  ص القيمة الباقية لالستثمارفيما خي •

هذه القيمة  أنعلى  )IFRS1( املايل الدويل املعيارو ينص مدة حياته مطروحا منه مصاريف البيع Ʒدد 

الوحيدة فيه فان ƶعلها سوق اليف  NAFTAL و على اعتبار أن نشاȡȓالبا ما تكون مساوية للصفر 

لكل بالنسبة إىل اعتبار هذه القيمة مساوية للصفر  ول يف األسواق و لذلȬ عمدتتتدا استثماراهتا ال

 .استثماراهتا

 :فيما خيص إعادة التقييم •

 يم االستثمارات بطريقتني األوىليسمǴ بتقي  املتعلث باالنتقال لتطبيق املعايري الدولية ألول مرة املعيار إن 

هي القيمة العادلة و يف حالة تعذر احلصول على هذه القيمة ميكن استعمال التكلفة املهتلكة و اليت هي عبارة 

عن القيمة احملاسبية مطروحا منها جمموع االهتالكات و خسارة قيمة التدهور ، و يسمǴ املعيار أيضا 

 بǚعادةددة يف املعايري و الوحدة قد قامت للشروȓ احمل اكان موافق إذاباستعمال كل تقييم قبل تطبيق املعايري 

  . تقييم استثماراهتا يف نفس السنة

 إال أŒا 2007جويلية حسب القانون الصادر يف Œاية  قانوينتقييم و بالرȡم من أن هذا التقييم هو 

         . تقييم عادي كونه يعكس الوضعية احلقيقية لالستثمارات كǚعادةاستعملته 

4.1 . Ȥارمصاريƶاإل:  

 إطاريف  ؤسسةاستأجرته امل استثمار إىلتعود و اليت املسجلة يف حساب النتيجة  اإلƶارمصاريف إن  

حسب ȡري أنه تسجل يف حساب النتيجة،  1995اري حسب القانون الصادر سنة ƶعمليات القرض اال
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žكما ينص عليه املعيار  ،املشروع فهي تعاIAS17،  كأصول ثابتة بغض النظر عن ملكيتها و هذا تطبيقا ملبدأ

 )      IAS16( انه املعياريينص عل ،معاجلتها كمابالتايل تم تتغليب احلقيقة االقتصادية على الوضعية القانونية، و 

  .يااختبار التدهور إذا كان ذلȬ ضرور إىلحيث هتتلȬ و يعاد تقييمها يف Œاية كل سنة و ختضع  ،)IAS38(و 

  : األǱل تقييم املدينƙ الطويلي. 5.1

تم من خالل احلصول على القيمة املستحدثة مبعدل ي صول على القيمة احلقيقية للمديننياحل إن

و معدل االستحداث هو املعدل الذي  .استحداث ساري العمل به يف تاريǸ امليزانية االفتتاحية حسب املعايري

تسديد  أوهامȈ اخلطر املمكن أن تواجهه املؤسسة السترجاع حقوقها  إىل إضافةيعكس القيمة احلقيقية للنقد 

 إليه امضافية بنȬ املركزي بتاريǸ امليزانية اخلتاماملعدل الذي عملت به الوحدة حمدد من طرف ال إن .ديوŒا

   . منه كهامȈ خطر %50حسب الدراسات االقتصادية 

عكس الوضعية احلقيقية ي الذي بين على مؤشرات السوق م يف Œاية السنة املأخوذمعدل االستحداث  إن

على ما تعتمد عليه الدراسات بناء البنȬ املركزي  هفاعتمد إليهأما هامȈ اخلطر املضاف و لقيمة النقد 

 Ɓخاصة فرنساو االقتصادية يف العا.  

  استحداǫ قيمة اƩقوȧ الطويلة و املتوسطة املدɁ:  02 اجلدول رقم

 ǫستحداɍا املدǥ 3 سنوات 7 سنوات ǥاملد ǡساƩاسم ا ǳ رقم
313.06 511.00 سندات املسامهة 421
33.08 -                 54.00 كفالت مدفوعة 426
324.24 400.00 قروض للغري                 - 424
49.44 61.00 تسبيقات على االستثمارات                 - 425

49.44 461.00            565.00

  

Ȭب أن تظهر يف امليزانية مع تكوين مؤونة لذلƶ ب   إن القيمة املستحدثة للحقوق حسب املعيار هي اليتƶ و

  .يف Œاية كل سنة إعادة تقييمها و تسوية التدهور الالحق ŏا يف السنوات املاضية

أن هذا يف يكمن الفرق املوجود بني املعايري أو املشروع املايل احملاسيب و املخطط الوطين للمحاسبة  إن

         يؤسس مؤونة لتدهور قيمة احلقوق يف Œاية كل سنة و ال يأخذ بعني االعتبار تدهور قيمة النقداألخري 
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تبيان أثر االختالف يف املعاجلة  معا، و ميكننا و هامȈ اخلطر يف حد ذاته على عكس املعايري اليت تأخذ الفكرتني

  : التايلاحملاسبية يف اجلدول 

       إعادة ترتيبها حسب ما ينص عليه املعياربالتايل مالية ȡري جارية و ƶب  تعتƎ هذه السندات أصوالحيث 

   . 1أنظر امللجق رقم 

  أثر عملية اɍستحداǫ على املبالȠ :03اجلدول رقم 

ȧالفر                      Ƞاملبال                      
% ǯǻ SCF PCN األȍل

38.74 197.94 313.06 511.00 ȃ 7 سندات املسامهة

38.74 20.92 33.08 54.00 ȃ 7 كفالت مدفوعة
18.94 75.76 324.24 400.00 ȃ 3 قروض للغري

18.95 11.56 49.44 61.00 ȃ 3 تسبيقات على االستثمارات

29.84 306.18 719.82 1,026.00  

خاصة بالنسبة لɊصول اليت يتجاوز تاريǸ استحقاقها سبع  التكاليف مرتفعة جداعل Ɵالتدهور نسبة  إن

  .عند تاريǸ االستحقاقذلȬ كم سيكلفها  املؤسسة بتغطية هذه اخلسارة نتصور لو Ɓ تقمو من Ż  سنوات،

  الطويلة و املتوسطة املدɁ تقييم اƪصوȳ الȢري Ǳارية:  04 اجلدول رقم

ǫستحداɍ5 سنوات ا ȸأقل م 7 سنوات ȸم Ǝȭأ ǡساƩاسم ا ǳ رقم
5110 قروض بنكية            341,00 8                 - 521

506 611,00 17,00 ديون االستثمارات 522

394 486,00 موردون                   0,20 524

51,64 4,00 79,00 كفالت مقبوضة 526

1715 -                 2 800,00 ديون أخرى 525

7776,64 1 101,00 11 237,20 țموŎا

    يف امليزانية االفتتاحية حسب املشروع  ȡري جارية و لذلƶ Ȭب إعادة ترتيبها اهذه الديون تعتƎ خصومإن 

 Ǵ1أنظر امللحق رقم (و للتوضي .(  
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 أثر عملية اɍستحداǫ على املبالȠ :05اجلدول رقم 

ȧية                      الفرȥالصا Ƞاملبال                 
% ǯǻ SCF PCN

38,74 3 231,00          5110 8341,00 قروض بنكية
19,43 122,00             506 628,00 ديون االستثمارات

18,96 92,20               394 486,20 موردون
37,78 31,36               51,64 83,00 كفالت مقبوضة

38,75 1 085,00          1715 2800,00 قروض أخرى

36,97 4 561,56         7 776,64 12 338,20 țموŎا 

فيه و لكن الشيء االƶاŸ  اكن أن يكون مبالغميأن معدل االستحداث و الذي ƽل هامȈ اخلطر و يبدو هكذا 

ưكن أن تقع فيه ألجل تسوية ديوŒا و الذي يتراوح بني تتمكن من تغطية كل خطر  أŒابالنسبة للمؤسسة 

هذه النسبة ƶب أن يتم تسويتها يف Œاية كل سنة حسب معدل  %36مبعدل عام قدر بـ  %40و  20%

  .االستحداث الساري العمل به عند تاريǸ اإلقفال

هذا النوع من األصول أو ال يوجد معيار يتحدث عن كيفية معاجلة أو تقييم أنه بيف النهاية Ɵدر اإلشارة 

    .)IAS39,IAS32(رين ملعيااىل ما جاء يف ااخلصوم املالية و لكن ختضع يف معاجلتها 

  :)SCF(النظاȳ احملاسيب املايل  و املǺطȔ الوطƗ للمحاسبة امليزانية اȥɍتتاحية حسب  .2

على شكل  مقارنة بني عناصر امليزانية حسب النظامني بǚجراءاعتمادا على الوثائق املتوفرة لدينا قمنا 
  . ميزانية خمتصرة و كل املبالغ املعتمدة يف اجلداول هي باملليون دينار جزائري

  )أȍول(األثر على امليزانية اȥɍتتاحية :  06اجلدول رقم 

               المبالغ الصافية                    الفرق
% دج SCF PCN

-2,76 األصول الثابتة غ جارية       829,00 36         846,00 37           -017,00 1

0,00 المخزونات        710,00 13         710,00 13                    -

16,05 الحقوق       357,00 61         507,00 51           850,00 9

7,89   المجموع     896,00 111       063,00 103           833,00 8
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  7,89 %الوضعية املالية تأثرت مبجموعة من املعايري بنسبة سلبية قدرت بـ أوامليزانية فان بشكل عام و 

  :حيث ختتلف طبيعة األثر بني عناصر امليزانية كالتايلكما يظهر ذلȬ يف اجلدول أعاله 

  :ثاǣتة ȡري اجلاريةاألȍول ال  .1.2

 إضافةاألصول عن طريق القرض االجاري  إدراج إىلو هذا يعود  %3بنسبة حوايل  اياƶابيعتƎ األثر 

 ختضع لنفس املعاجلة ضرائب الدخل املؤجلة أصول الناƟة عن تسوية بعض النواتج عند االنتقال و اليت ال إىل

   .مع املشروع

 :ȍول اجلاريةاأل .2.2

  : هذه الفئة تتكون من إن 

طرق التقييم املعتمدة من طرف الوحدة هي  بشأŒا على اعتبار أن أثر أي ال يوجد  : املخزونات -

  .املشروعالواردة يف نفسها 

ترتيب احلقوق اجلارية عن ȡري  إعادة إىل %16يعود األثر السليب على احلقوق بنسبة  : احلقوق -

         املتمثل يف السندات املسامهةو أصول ȡري جارية أعي ترتيب جزء  منها كاجلارية و اليت 

 .قروض للغري و تسبيقات على حيازة االستثماراتو   الكفاالت املدفوعة، و

  )ǹصوȳ(األثر على امليزانية اȥɍتتاحية : 07اجلدول رقم 

ȧالفر                     Ƞاملبال                      
% ǯǻ SCF    PCN

3,47 األمÜ ال اخلاصة         298,00 36           040,00 35         258,00 1

6,35 اخلصوم ȡري hgجارية        178,00 13           341,00 12            837,00

-9,74 اخلصوم اجلارية        414,00 55           811,00 60         -397,00 5

-3,15   اŎموع      890,00 104        192,00 108        -302,00 3

حيث ختتلف طبيعته بني عناصر  %3موعة من امليزانية بنسبة على هذه اŎ اثر اƶابييعتƎ األبصفة عامة 

  :اŎموعة كالتايل
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   :األموال اƪاȍة .2.2

ؤونة التكاليف الواجب مل الكليستبعاد اال إىلو هذا راجع  %3تأثري االنتقال هو تأثري سليب بنسبة  إن

الفرق السالب لتصحيǴ  إدراج إىل إضافةتوزيعها على عدة سنوات ألŒا حسب املعايري ال تتعلق ŏذه السنة 

، كذلȬ إعادة ترتيب مؤونة التقاعد اليت أخطاء السنوات السابقة و اليت كان هلا اثر سليب على األموال اخلاصة

ارية أو الديون اجلنت مدرجة ضمن مؤونة التكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات إىل اخلصوم ȡري كا

   . الطويلة األجل

  : وȳــاƪص .4.2

ارية اليت يتعدى تاريǸ استحقاقها اجلاخلصوم ȡري  املتمثلة يف و هي اليت تتكون من الديون طويلة األجل 

اخلصوم اجلارية اليت ال يتعدى تاريǸ استحقاقها اثنا عشر شهرا، عامة املتمثلة يف السنة و الديون القصرية األجل 

  :طبيعة األثر بني اخلصوم اجلارية و ȡري اجلارية كالتايل لكن ختتلف %4اخلصوم تأثرت إƶابا بنسبة تقارب 

 :اخلصوم الغري جارية .1

مقارنة مع املعاجلة القدمية و هذا بالرȡم من  إعادة  %6ارية إƶابا بنسبة اجللقد تأثرت اخلصوم ȡري  

إدراج و ترتيب بعض الديون و كذلȬ إدراج ديون القرض االƶاري و عناصر من األموال اخلاصة كمؤونة 

ثر االƶاŸ إىل استحداث الديون الطويلة حيث يعود األإدراج ضرائب الدخل املؤجلة خصوم،  و التقاعد،

    .الديون املنتظر دفعها مستقبال األجل و اليت قلصت من

 : اخلصوم اجلارية .2

 .الديون بني الطويلة و القصرية األجلترتيب  إعادة إىلاألثر على هذه الفئة يعود أساسا  إن 

  :الوȑعية املالية و ȽيكلهاأȽم املعايري الȭ Ɣان Ƭا أثر على . 5.2

و عناصر  األموال اخلاصة و اخلصوم،ف عناصر ترتيب خمتل إعادةفيما خيص و هذا  IAS1املعيار  -

  .األصول

  .ضية اليت دخلت ضمن األموال اخلاصةتصحيǴ أخطاء السنوات املا IAS8املعيار  -
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خمتلف املصاريف و النواتج ذات الفروق الزمنية للضريبة على الدخل اليت  إخضاع IAS12املعيار  -

  .أصولرائب الدخل املؤجلة عنها ضرائب الدخل املؤجلة خصوم و ض تنتج

  .بǚدراج أصول القرض االجاري كأصولاخلاIAS17  ȋاملعيار  -

  .تدهور قيم األصول و اخلصوم 36IASاملعيار  -

  .ؤوناتفيما خيص تسجيل امل IAS37املعيار  -

 .قييم األصول املالية الغري جاريةالنقطة اخلاصة بت IAS39املعيار  -

 .األموال اخلاصةتسجيل كل الفروق الناƟة عن االنتقال يف  IFRS1املعيار  -

  :حساǡ النتيǲة. 3

  :إن أهم التغريات اليت حدثت على حساب النتيجة تتعلق بكل من

  : نتائج النشاȓ العادي IAS18املعيار 

 أعباء Ơويل "و  "االنتاجتكاليف Ơويل "املبالغ املسجلة يف حساب كل من فان حسب هذا املعيار 

  .ال ختضع للتعريف الوارد يف املعيار و بالتايل ƶب أن تستبعد "االستغالل

Ȭحسب املعيار  كذلIAS8 مصاريف و نواتج السنوات السابقة ال تدخل يف حساب النتيجة و لكن  فان

  .تدخل كتصحيحات للسنوات السابقة يف األموال اخلاصة

1.3 . ƙǣ ȧم الفروȽأPCN  وSCF ǰنتائ Ɂعلى مستو  :  

  األثر على ƯتلȤ النتائǰ: 08اجلدول رقم 

  ƼƥƻǁƐ             ƶǁƑƓǄǁƐ                  
 % ƚƣ  SCF/IFRS  PCN ƕƜǐƗǆǁƐ ƥƬƑǆƳ

0,24 84 35371 35455 القيمة المưافة
2,17 176 7953 8129 نتيجة اǙستǚƺل 

224,44 606 -336 270 النتيجة خارƜ اǙستƺلǚل
4,79 402 7998 8400   النتيجة اǙجمالية

حيث  ،5% سلبية Ɯوايل إمجاالللمؤسسة و اليت كانت  اإلمجاليةأهم املعايري اليت أثرت على النتيجة إن 

 Ȭاالختالف يف املعاجلة احملاسبية بني  إىليعود السبب يف ذل(PCN) و املعايري التالية:  
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  :  IAS18 احملاسيب الدويل نتائǰ النشاȓ العاǻي املعيار •

االستغالل ناƟة عن تصحيǴ أخطاء السنوات  أو لɌنتاجاملصاريف و النواتج املسجلة كتحويالت  إن

     جعلت هذه احلسابات من أجل تسوية املصاريف إƴااملاضية و هي بذلȬ ليست نواتج مبفهومها احلقيقي و 

  . يف حساب النتيجة اجلبائيةال تدخل حƓ ال تؤثر و و النواتج 

صاريف و نواتج السنوات السابقة اليت تعد تصحيحا لɊخطاء فانه بالنسبة مل IAS8املعيار حسب و 

  .على إدراجها ضمن األموال اخلاصةينص هذا املعيار فان احملاسبية و لتصحيǴ نتيجة السنوات السابقة 

  : IAS37احملاسيب الدويل اƪاǣ ȋاملؤونات املعيار  •

ال ختضع لشروȓ تسجيل املؤونات حسب هذا املعيار التكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات  إن 

 Ź Ȭائيا هادااستبعو لذلŒ مؤونات و ال ختضع للتعريف الوارد يف املعيار Ǝحيث ال تعت.  

النتيجة خارج االستغالل تعد العنصر األكثر تأثرا و ذلȬ كون الفصل يف العناصر اليت تدخل  إن

تكاليف السنوات تسوية كنشاȓ عادي أو ȡري عادي للمؤسسة ال Ơتوي على املركب األكƎ فيها و هي 

أنه ال يوجد  ىلإهنا  اإلشارةأصبحت سلبية بأكثر من الضعف، و Ɵدر فالسابقة حيث كانت النتيجة اƶابية 

ار دويل يفصل بني النشاȓ العادي و ȡري العادي، و ألن النشاȓ العادي هو الذي يعتمد يف Ơليل أداء يمع

عادية و هي اليت تدخل الحد كبري ما هي األنشطة ȡري  إىلحدد  )IAS8( احملاسيب الدويل املؤسسة فان املعيار

      .فرȋ يف قطاع خارج عن نشاȓ املؤسسةاليف استغالل 

   :قياس األǻاǒأثر تطبيق املعايري على . 4

طراف املتعاملة مع املؤسسة ملعرفة أدائها ألن النسب املالية تعتƎ العمود الذي يعتمد عليه خمتلف األ

  :كالتايللتبيان األثر الذي حلق ŏا ارتأينا التطرق إىل أهم  النسب فقد  ،املايل

1.4 .źاǾالتمويل ال:   

بالنسبة للمؤسسة و الذي يأيت من خالل االقتطاعات من النتيجة عن  اهام االذايت مصدريعتƎ التمويل 

  :املمثلة يف اجلدول التايلاليت متثل موارد داخلية بالنسبة للمؤسسة طريق املصاريف 
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األثر على التمويل الǾاź: 09اجلدول رقم 
                  المبالغ                  الفرق

% دج SCF PCN
-62,91 -899 530 1429 مؤونة التكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات   
1,01 855 85337 84482 االهتالآات المجمعة 
0,00 0 797 797 مؤونات تدهور المخزونات

129,36 4512 8000 3488 مؤونات تدهور الحقوق 
4,95 4468 94664 90196 المجموع

  

     ،اتمؤونات تدهور قيم املخزون و لكل من مؤونات تدهور قيم احلقوق، إن االختالف يف املعاجلة احملاسبية

املؤونات و التكاليف املنتظر من املؤسسة أن تتحملها عند حدوث الواقعة املنشأة هلا، و االختالف يف معاجلة و 

املايل جعل احملاسيب الوطين و النظام احملاسيب ، بني املخطط ، إضافة إىل تدهور قيم عناصر األصولاالهتالكات

  .نسبة التمويل الذايت ختتلف و تقترب من الواقع احمليط باملؤسسة

 إيلو هذا يعود  %5قدرة التمويل الذايت ارتفعت بنسبة حوايل  أناجلدول أعاله نرى  إىلبالنظر و 

ألصول ، مؤونة تدهور قيمة ااريƶارتفاع خمصصات االهتالȫ اخلاصة باالستثمارات عن طريق القرض اال

   .ل االستحداثارية ألخذنا بعني االعتبار معداجل املالية ȡري

  :أȽم املعايري املؤثرǥ على ȻǾȽ النسبة. 1.1.4

قارنا مع املعاجلة القدمية جند أن األثر  إذا ذلȬ أنه احملتملةاخلاȋ مبعاجلة املؤونات  IAS37املعيار  •

 . %63 حوايل سليب بنسبة

و اليت ختضع لنفس األصول املستعملة عن طريق القرض االجاري  اȋ مبعاجلة اخل  IAS17املعيار •

حيث كان لɌعادة ترتيبها  IAS36و  IAS16 يناملعاجلة مع األصول األخرى حسب املعيار

 . %1بنسبة  ختصيص أقساȓ االهتالȫ اليت رفعت من نسبة التمويل الذايت 

تقييم األدوات املالية من بينها األصول  إعادةيتعلق بتقييم و الذي  IAS39 احملاسيب الدويل املعيار •

و  اارية كالسندات اليت ارتفعت تقريبا ثالث أضعاف كون معدل االستحداث كان كبرياجلاملالية ȡري 

ا بني ثالث منه كهامȈ خطر إضافة إىل مدة االستحداث اليت كانت تتراوح م %50الذي يضم 

 .و Ʀسة عشر سنة سنوات
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2.4 .ɍا Ž ȳاƪا ǥǻاللالزياȢست:  

تعتƎ هذه النسبة أهم نسبة يف Ơليل حساب النتيجة و اليت متثل الفرق بني نواتج االستغالل و تكاليف  

  : املوضحة يف اجلدول أدناهاالستغالل، 

  )EBE (األثر على الزياǥǻ اƪاŽ ȳ اɍستȢالل: 10اجلدول رقم 

                المبالغ              الفرق
% دج SCF PCN

0,08 176 208946 209122 نواتج االستغالل 
0,45 899 200093 200992 تكاليف االستغالل 

-8,89 -723 8853 8130  الزيادة الخام في االستغالل  

  :يعود إىلعلى الزيادة اخلام لالستغالل  %9األثر العام السليب Ɯوايل إن 

1.2.4 .ǰالنوات Ɂعلى مستو:   

     .إىل نواتج النشاȓ العادي و إىل تقييم األصول املاليةاألثر السليب عود ي نواتج االستغاللعلى مستوى 

   :تكاليȤعلى مستوɁ ال. 2.2.4

اتفاقية القرض  و مؤونة التقاعد و املؤوناتتكاليف االستغالل املتمثلة يف كل من  إىل االƶاŸ األثر عودي

أهم أن  إىلو نشري   .عود لتقييم األصول املاليةماليا في و إىل تصحيǴ أخطاء السنوات السابقة، أما االƶاري

 .هي نفسها اليت أثرت على التمويل الذايت عايري اليت أثرت على هذه النسبةامل

ذايت نظرا الرتفاع املؤونات فان هذه األخرية جعلت من الزيادة عند ارتفاع نسبة التمويل النالحȘ أنه كما 

   .تنخفض لكن بنسب خمتلفةيف االستغالل اخلام 
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  :و ميكننا تلخيص اثر املعايري على أهم عناصر امليزانية و حساب النتيجة يف اجلدول التايل

 )IFRS1(املعيار تطبيق ملȌǺ :  11اجلدول رقم 

 امليزانية اȥɍتتاحيةIFRS/SCFاألول التطبيق 
IFRS/SCF 

  القوائم املالية

 
 

IFRS 1

إعادةبƟكل املعلومات
  .SCFمعاجلتها حسب 
  .املعاجلة الرجعية

موال كل الفروق تسجل يف األ
  . اخلاصة

تسجيل احملاسيب لكل الإعادة
العناصر حسب قواعد املعايري 

  .الدويل

  .تغيري الطرق احملاسبية
تغيري طريقة عرض 

  . القوائم املالية

  :ǹالȍة و استنتاǱات الفصل

  :أن ما ميكن استخالصه من الدراسة امليدانية هوإن 

سيكون له أثر  ،و ليس كلهاجزء كبري من املعايري الدولية  لىعالنظام املايل احملاسيب الذي Ʒتوي تطبيق  -

     املؤسسة أمها اجلانب التنظيمي،يف ليس فقط على اجلانب املايل و لكن على عدة مستويات خمتلفة 

 .و نظام املعلومات، و املوارد البشرية

إال أŒا يف  )IAS/IFRS(املعايري احملاسبية الدولية بالرȡم من تبين النظام املايل احملاسيب ألȡلبية معايري  -

مستوى إىل أرض الواقع Ɓ تطبق كلها نظرا لكون االقتصاد اجلزائري و املؤسسات االقتصادية ال ترقى 

 .هذه املعايري و ال توجد الظروف املالئمة لتطبيقها

من خالل تطبيق طرق القياȃ اجلديدة و نظرا لالختالف الواضǴ بينها و بني الطرق القدمية نتج ما   -

  :لدخل املؤجلة، هذا الفرق بني املرجعني احملاسبيني يكمن يفيسمى ضرائب ا

 .االهالكات و اختبارات التدهور .3

 .تقييم بعض العناصر بالقيمة العادلة .4

5.  Ǵاألخطاءتغيري الطرق احملاسبية و تصحي. 

 .احلقوق و الديون بالعملة الصعبة Ơويل كل من .6

 .اريقرض االƶال عقودمعاجلة  .7
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. ينتج عنها سواء ضرائب الدخل املؤجلة أصول أو ضرائب الدخل املؤجلة خصومس روقفإن أهم هذه ال

        روف االقتصاديةبضغط الظ ستقبل اɇن ففي املƁ تكن  إن ،مهما كانت املشاكل حتما سيكون هلا حلولو 

ت املرجع اجلديد أن اƶابيا ، واألجنبيةؤسسات املاملتعددة اجلنسيات و ؤسسات مثل يف املتاملو احمليط الدويل 

أجاب على العديد من املشاكل اليت كانت مطروحة يف املخطط الوطين  حيثستكون أكƎ من سلبياته  

       .للمحاسبة

  

  

  



  
  

 

 

  اتمةـــــــــــــــــخ
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Ƣـــاǹةـ:  

، حيث تعتƎ احلل األمثل اعاملي احماسبي امرجع (IAS/IFRS)الدولية املالية احملاسبية  لقد أصبحت املعايري

ة            على Ơسني عرض املعلومات املالية للمؤسسة ةملا هلا من انعكاسات اƶابي 1ملختلف املشاكل احملاسبي

إعداد العديد من الطبعات املختلفة للقوائم املالية حسب النظم  مع ȡريها يف نفس القطاع، و تفاديو مقارنتها 

ضافة إىل أŒا تعتƎ السبيل باإلاالƳراȓ يف أكثر من سوق، إتاحة عند دخول املؤسسة السوق املايل الدويل و 

  .املستقبللكسب ثقة املستثمرين احلاليني و جلب Ǔخرين يف 

         مجلة من اإلشكالياتتطرح  الرȡم من هذه االƶابيات إال أن املعايري الدولية للمحاسبة لكن و ب

ىل األثر الذي ال ميكن ختلفني كليا، إضافة إاملبكيفية االنتقال من النظام احملاسيب القدƇ إىل اجلديد، و املتعلقة 

بالقيمة العادلة، و تغليب احلقيقة االقتصادية على الوضعية  التقييماملتعلق بتطبيق الطرق اجلديدة ك استبعاده

كل هذه فالقانونية، و اختبار التدهور و املعاجلة حسب املكونات، و استحداث التدفقات النقدية املستقبلية، 

 الطرق سوف تعقد من قراءة القوائم املالية و ستكون هذه األخرية ȡري مقبولة لدى خمتلف األطراف على

  .اخلصوȋ اإلدارة اجلبائية

املعايري شيء مهم لفهم خمتلف الوثائق احملاسبية و تغريات ميكانزمات تطبيق إن املعرفة و التحكم يف 

النسب املالية و تقييم األداء الذي سوف يتدخل فيه أكثر فأكثر احمليط اخلارجي خاصة مع استعمال القيمة 

أخرى و الذي كنتيجة سوف يؤثر على إىل ت املؤسسة من فترة العادلة اليت ستحدث تقلبا كبريا يف حسابا

  . عمل حمافظي احلسابات يف التأكد من صحة و صدق احلسابات

إضافة إىل هذا كله عدم االستقرار الذي تعرفه املعايري الدولية من خالل التوصيات الصادرة عن 

و إنشاء معايري أخرى و كذلȬ أعمال التوحيد الدولية اليت هتدف إىل وضع مرجع عاملي حقيقي  )IASB(جملس

 US( املبادئ احملاسبية األمريكية املقبولة عموما و )IAS/IFRS(احملاسبية الدولية عايري املعن طريق املقاربة بني 

GAAP(  ب أن يعتمد من طرف النظام املايل احملاسيب و تكييفه مبا  ، كل هذا2011يف املستقبل القريبƶ

يتالئم مع خصوصية اقتصادنا، إضافة إىل اɇثار النامجة عن املعايري يف حد ذاهتا و اليت متس مبختلف املستويات 

     .  يف اجلزائر ديداملهيكل للنظام احملاسيب اجل باملؤسسة هناǓ ȫثار متعلقة بصعوبة التطبيق الناƟة عن اإلطار القانوين

                                                            
1 E. DELESALLE, Le bonheur est-il dans l’IAS ?, Edition FID, Paris, 2004,P70. 
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1. ȏتبار الفروǹا ǰنتائ:   

حاولنا من خالل تناولنا ملوضوع تطبيق املعايري الدولية و أثرها على املؤسسة االقتصادية، معاجلة 

ما هي Ǔثار تطبيق املعايري احملاسبية املالية الدولية على اإلشكالية املطروحة و اليت كان فيها السؤال الرئيسي 

 Ýماليا Ȭو من خالل الفصول األربعة هلذه املذكرة و انطالقا من . املؤسسة اجلزائرية و ما هي انعكاسات ذل

الفرضيات األساسية و باستخدام األدوات و الوسائل املشار إليها، ميكننا عرض نتائج الدراسة مع اختبار 

  :  يات كالتايلللفرض

Ƃية األوȑالفر:   

  .املؤسسة لتبين هذه املعايري يئةتتوقف درجة تأثري تطبيق املعايري الدولية املالية احملاسبية على مدى هت

توصلنا من خالل الدراسة امليدانية إىل أن املؤسسة اعتمدت إستراتيجية حمكمة و واضحة املعاƁ لقد 

اخلطوȓ العريضة لتطبيق املعايري و Ơديد متطلبات ذلȬ، حيث قلصت العديد ساعدهتا إىل حد كبري من وضع 

من املشاكل اليت كان من املمكن أن تواجهها و اليت أȡلبية الشركات اɇن يف اجلزائر يعانون منها و هي التأخر 

ود إىل العامل عن موعد التطبيق، لكن بعض الصعوبات اليت واجهتها الوحدة يف تطبيق إستراتيجيتها و اليت تع

البشري باملؤسسة من جهة و إىل التماطل و تأجيل تطبيق املشروع من طرف وزارة املالية من جهة أخرى 

، لذلȬ فالتأخر الذي عرفه تطبيق املشروع يف املؤسسة لتهاون على مستوى اإلدارة العلياالذي خلق نوع من ا

نتقال، و لذلȬ ميكننا القول بأن هذه الفرضية كلفها اللجوء إىل مكاتب املراجعة من اجل جناح عملية اال

  .    Ơققت

  :الفرȑية الثانية

   .ق بعض املبادئ و الطرق احملاسبيةمرة و تطبي االنتقال إىل تطبيق املعايري ألول ينتج عنفيما يتعلق باألثر الذي  

اليت ال تتماشى مع  )PCN (لمخطط الوطين للمحاسبة لمن أجل تصحيǴ كل املعاجلات السابقة و فقا 
كل تصحيǴ للسنوات السابقة يف األموال  إدراجيتم ذلȬ بطريقة رجعية و  حيث )SCF(النظام احملاسيب املايل 

إدراج ضرائب الدخل املؤجلة حسب طبيعة املصروف الذي يظهر  إىل إضافةاخلاصة مهما كانت طبيعتها، 
موال اخلاصة مع ما ينجر عنها فيما يتعلق باستحداثها أم ال، هذه الفرضية Ơققت كخصوم أو كأصول يف األ

Ǵبشكل واض   .   
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   :الفرȑية الثالثة

  .ية لدى مستعملي املعلومة املاليةيعتƎ اجلانب املايل للمؤسسة األكثر تؤثرا ŏذه املعايري ملا  له من أمه

نظرا لكون أي شيء يقاȃ ماديا يف املؤسسة و احملاسبة تعتƎ احلقل املعاž لكل العمليات املالية فيها فان  
أي تغري عليها سيؤدي إىل املساȃ بالوضعية املالية للمؤسسة و هذا ما أثبتته نتائج الدراسة امليدانية و أشارت 

داء املايل، و لذلȬ ميكننا القول و لكن حƓ مؤشرات األ هذه النتائج إىل أنه ليس فقط اجلانب املايل الذي تأثر
  .أن هذه الفرضية Ơققت بشكل كبري و ملفت

  : الفرȑية الراǣعة

طرق  ȓ األثر باالختالف العميق بني املعايري الدولية و النظام احملاسيب احمللي يفارتبƝصوȋ الفرضية املتعلقة با
  .القياȃ احملاسيب املعاجلة و

النظام احملاسيب املايل و  )PCN(املخطط الوطين للمحاسبة بالعودة إىل Ơليلنا للفروق املوجودة بني 
)SCF(  بأن اعتماد طريقة القيمة العادلة و القيمة Ǵعلى مستوى كل جزء من امليزانية و حساب النتيجة يتض

من اجل تصحيǴ املبالغ املقيمة بالتكلفة التارخيية، كذلȬ إعادة ترتيب كل  املستحدثة يف املعاجلة احملاسبية
األصول و اخلصوم اليت ال ختضع يف ترتيبها حسب املعايري مثل احلقوق  و الديون كذلȬ استبعاد كل 
املصاريف و النواتج مثل مصاريف اإلƶار اليت ختضع إىل شروȓ القرض االƶاري كل هذه الفروق يف املبادئ 

و هذا ما  للمؤسسةو التدفقات النقدية و طرق التقييم جعلت تطبيق املعايري يكون له أثر على اهليكل املايل 
 .  يؤدي بنا للقول بأن هذه الفرضية Ơققت

   :عرȏ نتائǰ الدراسة .2

و باالعتماد على اإلطار مؤسسة ميكن تلخيص نتائج الدراسة التطبيقية املبنية على املعطيات احملاسبية و املالية لل

  : النظري يف Ơليل أثر تطبيق املعايري الدولية على املؤسسة االقتصادية يف النقاȓ التالية

املالية على املؤسسة االقتصادية ال يكمن فقط يف االختالف يف احملاسبية تطبيق املعايري الدولية  Ǔثارإن  •

يف طبيعة بعض املعايري يف حد ذاهتا و لذلȬ توصلنا املعاجلة احملاسبية بني النظامني و لكن يكمن أيضا 

 :إىل أن هذه اɇثار الناƟة عن التطبيق تنقسم إىل ثالث
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أوال إن تطبيق بعض طرق القياȃ اليت تعتمد يف معاجلتها للعناصر على التنبؤات و التقديرات  -

كون أننا ال  املستقبلية مثل Ơديد هامȈ اخلطر الذي يدخل يف معدل االستحداث كان له أثر

  .ميكننا اجلزم و بشكل قاطع على صحة هذه التقديرات

و معاجلته  )IAS8( احملاسيب الدويل ثاين نقطة مؤثرة و هي تطبيق بعض املعايري مثل املعيار -

اخلاصة بتصحيǴ أخطاء السنوات السابقة و من بينها الفروق الناƟة عن االنتقال لتطبيق 

من األموال اخلاصة و اليت تؤثر بدورها على استقرار مؤشرات املعايري ألول مرة اليت تدرج ض

  .اهليكل املايل للمؤسسة

تكمن يف إعداد إستراتيجية واضحة و احلرȋ على تطبيقها بشكل يسمǴ  النقطة الثالثة -

إىل مكاتب املراجعة  احث عن بدائل خارجية تكون مكلفة كلجوء هللمؤسسة تفادي الب

  .األجنبية

معاجلة عناصر الذمة املالية بني القواعد احملاسبية و القواعد اجلبائية، و بالرȡم من فصل إن االختالف يف  •

على ميزانية املؤسسة من خالل ضرائب  اامليزانية احملاسبية عن اجلبائية إال أن هذا االختالف يشكل أثر

ستحداث الدخل املؤجلة اليت تدرج يف حساب خاȋ يف األموال اخلاصة سواء أصول أو خصوم و ا

 .تغرياهتا أم ال

   إذا كان تطبيق النظام املايل احملاسيب يسمǴ مبجموعة من االƶابيات املتمثلة يف الشفافية للمعلومة املالية •

و احلقيقة االقتصادية لذمة املؤسسة و احلصول على معلومات أكثر دقة و ƽولية، فانه ال خيلو من عدة 

كال ال ميكن تفاديها و املتمثلة يف تطبيق مبدأ الرجعية يف انعكاسات سلبية اليت بأي شكل من األش

معاجلة خمتلف عناصر الذمة املالية اليت سيكون هلا أثر على األموال اخلاصة ليس فقط يف املرحلة 

االنتقالية و لكن هو مبدأ ثابت يف املعاجلة العادية، كذلȬ مشكل العالقة بني احملاسبة و القواعد اجلبائية 

 .ف كليا عن بعضها البعضاليت ختتل

إن التالعب يف إعداد املعلومة املالية احملاسبية الذي ميارسه بعض من معدي القوائم املالية من خالل  •

استغالل خمتلف االختيارات يف الطرق احملاسبية و تطبيقها مبا خيدم مصاحلهم، شيء ال ميكن الكشف 

ار التصوري بوضع ضوابط جد حمكمة هلذه عنه بسهولة و لذلȬ فوجود إطار حمدد على مستوى اإلط

  . للحد من املشاكل و الفضائǴ املالية كتلȬ اليت ميزت السنوات األخرية ااملمارسات ضروري
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ال ميكن تعميمها على كل املؤسسات اجلزائرية نظرا النتائج اليت أكدهتا الدراسة التطبيقية  إن هذه 

فطال هي وحدة قابلة للتجميع مع اإلمكانيات إضافة إىل أن وحدة ن الختالف النشاȓ و كذلȬ احلجم و

جممع سوناطراȫ حيث تعمل بالعديد من الطرق املشاŏة إىل حد كبري باملعايري الدولية اليت يعمل ŏا اŎمع 

    . األمريكية لɌعداد قوائمه املالية وفقا ملعايري

ة لتطبيق النظام اجلديد ưكن أن تكون ȡري واردة، و بالنظر إىل و Ɵدر اإلشارة إىل أن إƶاد Ơضري و هتيئة جيد

دراسة احلالة اليت قمنا ŏا و معظم الدراسات من هذا النوع اليت أجريت يف أوروبا يف هذا املوضوع حول 

جمموعة من الشركات أكدت أن هناǓ ȫثار ال تتوقف فقط على مدى Ơضري املؤسسة و وضع إستراتيجية 

ȫبل هنا Ȭصعوبات يف  لذل ȫكن يف بداية األمر ستكون هناư ة عن تطبيق املعايري يف حد ذاهتا، و هلذاƟثار ناǓ

  . فهم ميكانزمات تطبيق املعايري و التحكم فيها و لكن االƶابيات ستكون يف املستقبل القريب

  : التوȍــيات .3

للمحاسبة املالية على املؤسسة  إن عمق دراستنا هذه متثل يف دراسة أثر تطبيق بعض املعايري و املبادئ

 Ȭروف حملية و لذلș ا ناتج عنƴينتج فقط عن هذه املعايري و إ Ɓ االقتصادية، حيث األثر الذي توصلنا إليه

  :لتفادي مشاكل التطبيق بالنسبة للمؤسسات نوصي بـ

 الدوليةÜ فطال يف وضع إستراتيجية متكاملة لالنتقال لتطبيق املعايريالعمل مبا عملت به وحدة ن -

وضع فريق عمل متكامل و كفء يتحكم يف املعايري الدولية املالية احملاسبية نظريا و تطبيقيا حƓ يتمكن  -

نظريه  و ) IASB(اŎلس الدويلاملقاربة بني معايري  ل إىل مشروع معقد و قريب جدامن االنتقا

  .  2011بداية  األمريكي

      لالستفادة من خƎهتا )IASB(جملس معايري احملاسبية الدولية االƳراȓ يف اهليئات احملاسبية الدولية مثل  -

 .هليئات احلرة على املستوى الوطينو خلق مثل هذه ا

         إعادة مراجعة كل النصوȋ اليت هلا عالقة مع احملاسبة خاصة قانون الضرائب و القانون التجاري، -

 .و اإلجراءات اجلبائية

وضع جهاز أو هيئة خاصة تعمل باملوازاة مع املصف الوطين للخƎاء احملاسبني هتتم بتطبيق النظام املايل  -

احملاسيب و معاجلة املشاكل الناƟة عن ذلȬ اليت تواجهها املؤسسات و يهتم بترمجة و شرح ملختلف 

ر على طرق القياȃ و اإلفصاح احملاسبيني، و وضع التطورات احلاصلة على املستوى الدويل و اليت تؤث
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 صياȡة نظرية تقنية ملختلف املواد املتعلقة بتطبيق النظام احملاسيب و Ơديثه مبا يتماشى مع املعايري الدولية

 .   20032كما عمل به االƠاد األوروŸ سنة 

و تدعيمه مبقاييس إضافية مثل حماسبة التجميع مثلما  إدخال برنامج احملاسبة املالية لتدريسه يف اجلامعات،  -

  .   هو معمول به يف اخلارج

  : أȥــاȧ البحث .4

من خالل دراستنا هذه حاولنا معرفة أثر االنتقال لتطبيق املعايري الدولية املالية احملاسبية الذي يعتƎ  تطبيق 

ظر عن تطبيقها يف االنتقال، و بذلƁ Ȭ مرحلي انتقايل وحاولنا استعراض أثر تطبيق بعض املعايري بغض الن

نتناول أثر التطبيق العادي للمعايري، كما اقتصرت دراستنا امليدانية على دراسة حالة واحدة فقط نفطال اليت 

مراقبة معظم املعاجلات كانت تشبه إىل حد ما املعايري كون أŒا وحدة تابعة لسوناطراȫ و اليت ختضع إىل جلنة 

، الذي ميكن أن يستكمل يف دراسات أخرى تأخذ جمموعة من احلاالت يف خمتلف )SEC(األسواق املالية 

القطاعات، كذلư Ȭكن أن تكون هناȫ دراسة من هذا النوع يف القطاع املايل، و يكمن أيضا أن يعاž هذا 

  . املوضوع  باإلسقاȓ على جانب اإلرادات اجلبائية للدولة

هلدف األساسي من دراسة هذا إىل اقد وصلنا أننا ن من خالل حمتوى هذا العمل ألخري نظو يف ا

املوضوع و هو تبيان أثر االنتقال لتطبيق املعايري، و نتمƖ أن نكون قد اجبنا على العديد من األسئلة حول هذا 

       .   ع على املستوى الوطينالتعمق أكثر و تكملة عملنا يف جمال تنقص فيه املراج وضوع اليت تتيǴ لباحثني Ǔخرينامل

  

  

  

  

  

  

                                                            
2 M.NAHIMA, L’essentiel des normes IAS/IFRS, Edition d’organisation, Paris, 2004, P50.  
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  : املايل احملاسيب النظام إىل  للمحاسبة الوطين املخطط  من االنتقال جدول  :01 رقم امللحق
  

PCN 1975 NOUEAU REFERENTIEL SCF 
1 CLASSE  1 : FONDS PROPRES 1 CLASSE 1 : COMPTES DE CAPITAUX 

10 Fonds social 

101
 

Capital émis (capital social ou fonds de dotation, 
ou fonds d’exploitation) 

100 Apports de l’Etat 
101 Apports des collectivités locales 
102 Apports des entreprises publiques 
103 Apports des sociétés privées 
104 Apport des particuliers 
11 Fonds personnel 

110 Fonds d’exploitation 
119 Compte d’exploitant 108 Compte de l'exploitant 
12 Primes liées au fonds social 103 Primes liées au capital social 
13 

130 
131 
132 
133 
134 

Réserves 
Réserves légales 
Réserves réglementées  
Réserves statutaires 
Réserves contractuelles 
Réserves facultatives 

106 Réserves 

14 Subventions d’investissements 131 Subventions d’équipement 
141 Subventions d’investissements reçues 132 Autres subventions d’investissement 
147 Subventions inscrites à produits exceptionnels 132 Autres subventions d’investissement 
15 Ecart de réévaluation 105 Ecart de réévaluation 

152 Ecart rapporté aux résultats 
104 Ecart d’évaluation 
107 Ecart d'équivalence 

17 Liaisons inter-unités 
18 Comptes de liaison des établissements et 

sociétés en participation 
181 Comptes de liaison entre établissements 
188 Comptes de liaison entre sociétés en participation

18 Résultats en instance d’affectation 11 Report à nouveau  
180 Report à nouveau 12 Résultat de l'exercice 
19 Provisions pour pertes et charges 15 Provisions pour charges - passifs non courants

190 Provisions pour pertes probables 
153 Provisions pour pensions et obligations similaires

158 Autres provisions pour charges - passifs non 
courants 

195 Provision pour charges à repartir sur plusieurs 
exercices  

2 CLASSE 2 : INVESTISSEMENTS 2 CLASSE 2 - COMPTES 
D'IMMOBILISATIONS 

20 Frais préliminaires 

61 
62 
63 
65 

 
66 

 

Compte de CHARGES (imputation par 
nature) 

200 Frais relatifs au pacte social 

201 Frais d’emprunt 
 

202 Frais d’investissement 

203 Frais de formation professionnelle 

204 Frais de fonctionnement antérieur au démarrage 

205 Frais d’études et de recherches 

206 Prime de remboursement 



                                                  
 

207 Ecart d’acquisition 
208 Frais exceptionnels 
209 Résorption des frais préliminaires Rien  
21 Valeurs incorporelles 20 Immobilisations incorporelles 

210 Fonds de commerce 207 Ecart d’acquisition – « goodwill » 

212 Droits de la propriété industrielle et commerciale 
205 Concessions et droits similaires, brevets, 

licences, marques 
204 Logiciels informatiques et assimilés 
208 Autres immobilisations incorporelles 

22 Terrains 

211 Terrains 
220 Terrains de construction et chantiers 
224 Carrières et gisements 
226 Autres terrains 
24 Equipements de production 21 Immobilisations corporelles 

240 Bâtiments 213 Constructions 
242 Installations complexes 215 Installations techniques 
241 Ouvrages d’infrastructure 

218 Autres immobilisations corporelles 

243 Matériel et outillage 
244 Matériel de transport 
245 Equipements de bureau 
246 Emballages récupérables 
247 Agencements et installations 
25 Équipements sociaux 218 Autres immobilisations corporelles 

250 Bâtiments sociaux 213 Constructions 
251 Matériel 

218 Autres immobilisations corporelles 252 Mobilier et équipement ménager 
257 Aménagements 

28 Investissements en cours 
23 
232
237

Immobilisations en cours 
Immobilisations corporelles en cours 
Immobilisations incorporelles en cours 

29 Amortissements des investissements 
28 
280
281

Amortissement des immobilisations 
Amortissement des immobilisations incorporelles
Amortissement des immobilisations corporelles 

3 CLASSE 3 : STOCKS 3 CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-
COURS 

30 Marchandises 30 Stocks de marchandises 

31 Matières et fournitures 

31 
311

Matières premières et fournitures 
Matières A 

32 
321
322
326

Autres approvisionnements 
Matières consommables 
Fournitures consommables 
 
Emballages 

33 Produits semi-ouvrés 351 Produits intermédiaires 

34 Produits et travaux en cours 

33 
331
335

En cours de production de biens 
Produits en cours 
Travaux en cours 

34 
341
345

En cours de production de services 
Etudes en cours  
Prestations de services en cours 

35 Produits finis 355 Produits finis 

36 Déchets et rebuts 358 Produits résiduels ou matières de récupération 
(déchets, rebuts) 

37 Stocks à l’extérieur 37 Stocks à l'extérieur (en cours de route, en 



                                                  
 

dépôt ou en consignation 

38 Achats 38 Achats stockés 

39 Provision pour dépréciation des stocks 

39 
390
391

 
392
393
394

 
395
397

Pertes de valeur sur stocks et en cours 
Pertes de valeur sur Stocks de marchandises 
Pertes de valeur sur Matières premières et 
fournitures 
Pertes de valeur sur Autres approvisionnements 
Pertes de valeur sur En cours de production de 
biens 
Pertes de valeur sur En cours de production de 
services 
Pertes de valeur sur stocks de produits  
Pertes de valeur sur Stocks à l'extérieur  

4 CLASSE 4 : CREANCES 4 CLASSE 4 – COMPTES DE TIERS 
40 Comptes débiteurs du passif 467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs 

42 Créances d’investissements 26 Participations et créances rattachées à des 
participations 

421 Titres de participation 

261 Titres de filiales 
262 Autres titres de participation  

265 Titres de participation évalués par équivalence 
(entreprises associés)  

422 Bons 

271 Titres immobilisés autres que les titres 
immobilisés de l'activité de portefeuille 

272 Titres représentatifs de droit de créance 
(obligations, bons) 

273 Titres immobilisés de l'activité de portefeuille 

423 Titres de placement 

50 Valeurs mobilières de placement 
501 Part dans des entreprises liées 

503 Autres actions ou titres conférant un droit de 
propriété 

506 Obligations, bons du trésor et bons de caisse à 
court terme 

508 Autres valeurs mobilières de placement et 
créances assimilés 

424 Prêts 
266 Créances rattachées à des participations groupe 

274 Prêts et créances sur contrat de location-
financement 

425 Avances et acomptes sur investissements 238 Avances et acomptes versés sur commandes 
d'immobilisations 

426 Cautionnements versés 275 Dépôts et cautionnements versés 

429 Autres créances d’investissement 
267 Créances rattachés à des participations hors 

groupe 
268 Créances rattachés à des sociétés en participation
276 Autres créances immobilisées 

43 Créances de stocks   

430 Avances aux fournisseurs 409 Fournisseurs débiteurs : avances et acomptes, 
RRR à obtenir, autres créances 

435 Consignations versées 275 Dépôts et cautionnements versés 
438 Remises à obtenir 468 Divers charges à payer et produits à recevoir 
44 Créances sur associés et sociétés apparentées 45 Groupe et Associés 

440 Associés (apports) 451 Opérations Groupe 

444 Comptes courants des associés et sociétés 
apparentées 455 Associés - comptes courants 

448 Créances sur sociétés apparentées 
456 Associés, opérations sur le capital 

458 Associés, opérations faites en commun ou en 
groupement  



                                                  
 

45 Avances pour compte   
456 Impôts sur le revenu des valeurs mobilières 447 Autres impôts, taxes et versements assimilés 

457 Taxes récupérables et précomptes 
442 Etat, impôts et taxes recouvrables sur des tiers 
445 Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 

46 Avances d’exploitation   
463 Avances au personnel 425 Personnel, avances et acomptes accordés 
464 Avances sur impôts et taxes 447 Autres impôts, taxes et versements assimilés 
468 Frais comptabilisés d’avance 486 Charges constatées d'avance 
469 Dépenses en attente d’imputation  47 Comptes transitoires ou d'attente 
47 Créances sur clients 41 Clients et comptes rattachés 

470 Clients 411 Clients 

471 Clients, retenues de garantie 
  

416 Clients douteux 
477 Produit à recevoir 518 Intérêts courus 
478 Factures à établir 418 Clients - produits non encore facturés 

  417 Créances sur travaux ou prestations en cours 
479 Effet à recouvrer 413 Clients effets à recevoir 
48 Disponibilités   

480 Fonds en dépôt chez le notaire 511 Valeurs à l'encaissement 

483 Comptes au trésor 515 Caisse du Trésor Publique et établissements 
publics 

484 Comptes dans les établissements financiers 517 Autres organismes financiers 
485 Comptes bancaires 512 Banques comptes courants 
486 Comptes postaux 511 Valeurs à l'encaissement 

487 Caisse 
53 
531
532

Caisse 
Caisse siège social 
Caisse A 

488 Régies et accréditifs 
54 
541
542

Régies d'avances et accréditifs 
Régie d'avance n°1 
Régie d'avance n°2 

489 Virements des fonds 581 Virements de fonds 

49 Provisions pour dépréciation des créances 

49 Pertes de valeur sur comptes de tiers 
491 Pertes de valeur sur comptes de clients 

495 Pertes de valeur sur comptes du groupe et sur 
associés 

496 Pertes de valeur sur comptes de débiteurs divers 
481 Provisions - passifs courants 

5 CLASSE 5 : DETTES 5 CLASSE 5 – COMPTES FINANCIERS 
50 Comptes créditeurs de l’actif 467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs 
52 Dettes d’investissement 16 Emprunts et dettes assimilés 

520 Emprunts obligataires 
161 Emprunts obligataires convertibles 
163 Autres emprunts obligataires 

521 Emprunts bancaires 164 Emprunts auprès des établissements de crédit 
522 Crédits d’investissement 167 Dettes sur contrat de location-financement 
523 Autres emprunts 168 Autres emprunts et dettes assimilés 

524 Fournisseurs, retenues de garantie 409 Fournisseurs débiteurs : avances et acomptes, 
RRR à obtenir, autres créances 

525 Cautionnements reçus 165 Dépôts et cautionnements reçus 

529 Autres dettes d’investissement 464 Dettes sur acquisitions valeurs mob. de 
placement & Instruments financiers dérivés 

53 Dettes de stocks 40 Fournisseurs et comptes rattachés 



                                                  
 

530 Fournisseurs 401
404

Fournisseurs de biens et services 
Fournisseurs d'immobilisations 

538 Factures à recevoir 408 Fournisseurs factures non parvenues 
54 Détention pour compte   

543 Impôt sur le revenu global 444 Etat, impôts sur les résultats 

545 Cotisations sociales retenues 441 Etat et autres collectivités publiques, subventions 
à recevoir 

546 Oppositions sur salaires 427 Personnel, oppositions 
547 Taxes dues sur ventes (TVA) 445 Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 

55 Dettes envers les associés et les sociétés 
apparentées   

551 Apport à rembourser  456 Associés, opérations sur le capital 
555 Comptes courants des associés 455 Associés - comptes courants 
556 Coupons et dividendes à payer 457 Associés, dividendes à payer 
557 Tantièmes à payer 468 Divers charges à payer et produits à recevoir 

558 Dettes envers les sociétés apparentées 

17 Dettes rattachées à des participations 
171 Dettes rattachées à des participations groupe 
172 Dettes rattachés à des participations hors groupe 
173 Dettes rattachés à des sociétés en participation 
178 Autres dettes rattachés à des participations 

56 Dettes d’exploitation   

563 Personnel 

42 Personnel et comptes rattachés 
421 Personnel, rémunérations dues 

422 Fonds des œuvres sociales 
 

426 Personnel, dépôts reçus 
428 Personnel, charges à payer et produits à recevoir 

564 Impôts d’exploitation dus 444 Etat, impôts sur les résultats 

568 Organismes sociaux 

43 organismes sociaux et comptes rattachés 
431 Organismes sociaux A 
432 Organismes sociaux B 

438 Organismes sociaux, charges à payer et produits 
à recevoir 

57 Avances commerciales   
570 Acomptes et avances reçus des clients 411 Clients 
577 Remises à accorder 468 Divers charges à payer et produits à recevoir 
578 Produits comptabilisés d’avances 487 Produits constatés d'avance 
579 Recettes en attentes d’imputation 47 Comptes transitoires ou d'attente 
58 Dettes financières   

583 Effets à payer 
403 Fournisseurs effets à payer 
405 Fournisseurs d'immobilisations effets à payer 

588 Avances bancaires 519 Concours bancaires courants 

6 CLASSE 6 : CHARGES 6 CLASSE 6 : COMPTES DE CHARGE 
(imputation par nature) 

60 Marchandises consommées 600 Achats de marchandises vendues  

61 Matières et fournitures consommées 

601. Matières premières  
602 Autres approvisionnements 
603. Variations des stocks  
604 Achats d'études et de prestations de services 



                                                  
 

605. Achats de matériels, équipements et travaux 
607 Achats non stockés de matières et fournitures 
608 Frais accessoires d'achat 

62 Services 61 Services extérieurs 

620 Transports 624 Transports de biens et transport collectif du 
personnel 

621 Loyers et charges locatives 613 Locations 
  614 Charges locatives et charges de copropriété 

622 Entretien et réparations 615 Entretien, réparations et maintenance 
623 Sous-traitances 611 Sous-traitance générale 
624 Documentation 618 Documentation et divers 

625 Rémunérations de tiers 
621 Personnel extérieur a l'entreprise 
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 

626 Publicité 623 Publicité, publication, relations publiques 
627 Déplacements et réceptions 625 Déplacements, missions et réceptions 
628 Poste et télécommunication  626 Frais postaux et de télécommunications 
63 Frais de personnel 63 CHARGES DE PERSONNEL 

630 Rémunérations du personnel 631. Rémunérations du personnel 
631 Rémunérations des associés 634 Rémunérations de l'exploitant individuel 
633 Participation aux bénéfices 638 Autres charges de personnel 

634 Contributions aux activités sociales 
636 Charges sociales de l'exploitant individuel 

 
637 Autres charges sociales 

635 Cotisations sociales 
635. Cotisations aux organismes sociaux 
628 Cotisations et divers 

64 Impôts et taxes 64 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS 
ASSIMILES 

640 Versement forfaitaire 641. Impôts, taxes et versements assimilés sur 
rémunérations 

641 Taxes sur l’activité professionnelle 

645 Autres impôts et taxes (hors impôts sur les 
résultats) 

643 Droits indirects 
644 Taxes spéciales 
646 Droits d’enregistrement 
647 Droits de douane 

648 Autres droits, impôts et taxes 

69 IMPOTS SUR LES RESULTATS ET 
ASSIMILES 

692 Imposition différée actif 
693 Imposition différée passif 

695 Impôts sur les bénéfices basés sur le résultat des 
activités ordinaires 

698 Autres impôts sur les résultats 
65 Frais financiers 66 CHARGES FINANCIERES 

650 Intérêts des emprunts 661. Charges d'intérêts  
653 Intérêts bancaires 661. Charges d'intérêts  

654 Escomptes accordés 

609 Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats 

619 Rabais, remises, ristournes obtenus sur services 
extérieurs 

629 Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres 
services extérieurs 

655 Frais de banque et de recouvrement 627 Services bancaires et assimilés 
656 Frais d’achat des titres 608 Frais accessoires d'achat 
657 Commissions sur ouverture de crédits, cautions et 627 Services bancaires et assimilés 



                                                  
 

avals 

658 Valeurs résiduelles des valeurs mobilières cédées 667 Pertes nettes sur cessions d’actifs financiers 
66 Frais divers 668. Autres charges financières 

660 Assurances 616 Primes d'assurances 
668 Jetons de présence 653. Jetons de présence 

669 Autres frais divers 67 ELEMENTS EXTRAORDINAIRES 
(CHARGES) 

68 Dotations aux amortissements et provisions 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, 
PROV. ET PERTES DE VALEUR 

682 Dotations aux amortissements 681. Dotations aux amortissements, prov. et pertes de 
valeur - actifs non courants 

685 Dotations aux provisions 685 Dotations  aux amortissements, provisions et 
pertes de valeur - actifs courants 

69 Charges hors exploitation 67 ELEMENTS EXTRAORDINAIRES 
(CHARGES)

690 Subventions accordées 656. Amendes et pénalités, subventions accordés, 
dons et libéralités 

692 Valeur résiduelle des investissements cédés ou 
détruits 652. Moins values sur sortie d'actifs immobilisés non 

financiers 693 Valeur des autres éléments d’actif cédés 
 

694 Créances irrécouvrables 654. Pertes sur créances irrécouvrables 
696 Charges des exercices antérieurs 658. Autres charges de gestion courante 
698 Charges exceptionnelles 657 Charges exceptionnelles de gestion courante 

699 Dotations exceptionnelles 686. Dotations financières aux amortissements, 
provisions et pertes de valeur 

7 CLASSE 7 : PRODUITS  CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS 
70 Ventes de marchandises 707 Ventes de marchandises 

71 Production vendue 

701 Ventes de produits finis 
702 Ventes de produits intermédiaires 
703 Ventes de produits résiduels 
704 Vente de travaux 
705 Vente d'études 

72 Production stockée 
71 PRODUCTION STOCKEE OU 

DESTOCKEE 
713 Variation de stocks d'en-cours 
714 Variation de stocks de produits 

73 Production de l’entreprise pour elle-même 
72 PRODUCTION IMMOBILISEE 
721 Production immobilisée d'actifs incorporels 
722 Production immobilisée d'actifs corporels 

74 Prestations fournies 706 Vente de prestations de services 
75 Transfert de charges de production  Ne sont pas des produit 
76 Revenus financiers 76 PRODUITS FINANCIERS 

760 Revenus sur dividendes 761 produits de participations 
761 Revenus sur comptes courants 

708 Produits des activités annexes 
762 Revenus des prêts 
763 Revenus sur bons et titres assimiles 762 Revenus des actifs financiers 
768 Produits de cession des valeurs mobilières cédées 767 Profits nets sur cessions d’actifs financiers 
77 Produit divers 75 AUTRES PRODUITS 0PERATIONNELS 

770 Produits financiers 

76 PRODUITS FINANCIERS 

765 Ecart d’évaluation sur actifs financiers – Plus-
values 

766 Gains de change 



                                                  
 

768 Autres produits financiers 

779 Autres produits divers 

75 AUTRES PRODUITS 0PERATIONNELS 

751 Redevances pour concessions, brevets, licences, 
logiciels et valeurs similaires 

709 Rabais, remises et ristournes accordés 
78 Transfert de charges d’exploitation Ne sont pas des produit 

79 Produits hors exploitation 77. ELEMENTS  EXTRAORDINAIRES 
(PRODUITS) 

790 Subventions reçues 

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
741 Subvention d'équilibre 
748 Autres subventions d'exploitation 

754

 
Quotes-parts de subventions d’investissement 
virées au résultat de l’exercice 
 
 

792 Produits de cession d’investissement 752

 
Plus values sur sorties d’actifs immobilisés non 
financiers 
 

793 Produits de cession des autres éléments d’actif   

794 Rentrées sur créances annulées 756 Libéralités perçues, rentrées sur créances 
amorties 

796 Reprises sur charges des exercices antérieurs 

78 REPRISES SUR PERTES DE VALEUR ET 
PROVISIONS 

781 Reprise d'exploitation sur pertes de valeur et 
provisions - actifs non courants 

785 Reprise d'exploitation sur pertes de valeur et 
provisions  - actifs courants 

786 Reprises financières sur pertes de valeur et 
provisions 

797 Produits des exercices antérieurs 

753 Jetons de présence et rémunérations 
d'administrateurs ou de gérant 

755 Quote-part de résultat sur opérations faites en 
commun 

758 Autres produits de gestion courante 
798 Produits exceptionnels 757 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 
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 Les changements impliqués par l’adoption du référentiel de l’IASB vont se traduire par des impacts touchant les choix stratégiques et organisationnels des entreprises : un renforcement de la communication sur la performance sectorielle nécessitant des outils analytiques adaptés à la stratégie de communication financière des groupes, une approche économique des transactions entraînant des modifications sur les modes d’évaluation et de comptabilisation des opérations, une analyse régulière du patrimoine nécessitant de recourir à des techniques d’évaluation pour valider les valeurs comptabilisées, une analyse approfondie des engagements sociaux, environnementaux, commerciaux et financiers qui devront être traduits ou mentionnés dans les états financiers, la valorisation de certains actifs et passifs en « juste valeur » impliquant la prise en compte de positions latentes en résultat ou en capitaux propres, ou encore le développement des informations qualitatives, quantitatives et prospectives à fournir en annexe.  Cette nouvelle transparence a de quoi intéresser la concurrence, lorsque l’on sait combien l’organisation dans bien des cas est le miroir de la stratégie de l’entreprise. Il s’agira donc pour la direction de trouver le juste milieu entre le trop d’informations qui renseignerait la concurrence et le trop peu qui ne convaincrait pas les investisseurs. De plus, la première publication à effectuer à l’issue du premier trimestre 2010 est d’autant plus critique qu’elle va figer une bonne fois pour toute (ou presque) l’organisation de l’entreprise. C’est pourquoi il est impératif de bien réfléchir à l’organisation, aux méthodes et aux processus qui vont servir de base aux IAS/ IFRS, puisque ce choix aura dans la plupart des cas un caractère décisif, et qu’il sera difficile de revenir en arrière. Dans ce cadre, l’énergie déployée pour rassembler toutes les informations financières nécessaires à un tel niveau de détail sera telle, que les entreprises adoptant les IFRS renonceront dans la plupart des cas ensuite à maintenir deux formats de reporting différents pour l’interne et pour la publication financière. Les ratios ainsi définis et utilisés dans ce mémoire deviendront alors les véritables outils de pilotage de l’entreprise et devront donc refléter au plus juste l’activité et les performances de l’entreprise. Si ce projet est bien mené, avec une forte implication de la Direction Générale, il pourra représenter une véritable opportunité pour favoriser les relations avec les investisseurs tout en optimisant le système de reporting interne. Il s’agit pour l’entreprise de favoriser la compréhension du modèle économique par des tiers avec une réelle opportunité de se différencier par rapport à ses concurrents, notamment en donnant une nouvelle image de ses indicateurs de performance, c’est ce qui fait partie maintenant de ce que l’on appelle la gouvernance ou le gouvernement d’entreprise. 



 

 

 Le projet de IAS/IFRS plusieurs étapes s’imposent  Fort de ces nombreux constats au nivaux européen, on recommande aujourd’hui à les sociétés algériennes de mener leur projet IAS/IFRS en plusieurs étapes, majeures. Première étape : Réflexion stratégique au sommet Pour bien contrôler la mise en œuvre des normes d’un point de vue stratégique, une réflexion de fond , on l’a vu, est nécessaire. Elle doit se dérouler au niveau de la Direction Générale, avec l’assistance du directeur financier au rang d’expert des normes. Son objectif : définir l’organisation, les axes et les indicateurs clés qui vont 

donner de l’entreprise, la meilleure image financière. Ces éléments serviront par la suite de nouveau référentiel pour le pilotage de l’entreprise par la direction. Avec un écueil à éviter : celui d’élaborer une stratégie court terme en privilégiant les résultats immédiats plutôt que la pérennité et l’investissement.  Deuxième étape : Confrontation des choix stratégiques avec la réalité du terrain Avant de s’attaquer aux aspects “ système d’information ”, une seconde étape est indispensable : Confronter les choix effectués à l’issue de la réflexion stratégique précédente avec la réalité de terrain. Cette étape permet non seulement de vérifier ce que permet, en termes de recueil d’informations et d’indicateurs financiers, le système d’information en place, mais aussi de commencer à préparer le changement induit par l’application des IAS/IFRS. C’est à l’issue de cette étape que les choix stratégiques devront être effectués et que sera définie la stratégie globale de communication. Il s’agit effectivement de mesurer largement en amont les conséquences opérationnelles et organisationnelles induites par la mise en place des normes IFRS dans l’entreprise. Il peut y avoir un impact non négligeable sur la stratégie d’entreprise, comme les décisions de croissance externe ou les opérations de 

financement, mais également des impacts sur la gestion générale du groupe (par exemple : instauration d’un nouveau langage comptable, alignement du reporting interne sur le reporting externe, (révision de la politique de retraite, …) Les impacts pourraient également être lourds sur l’organisation interne. En effet, ces nouvelles normes impactent tous les niveaux de l’entreprise et tous ses métiers : services comptables, contrôle de gestion, immobilisations, trésorerie, mais aussi ressources humaines, recherche et développement, gestion des stocks… jusque dans la plus petite des filiales, quand bien même elle ne comprendrait que deux personnes ! En fait, elles impactent tous ceux, qui dans le cadre de leur activité, sont amenés à manipuler des données “ financières ” au sens IAS/IFRS (articles stockés, retard sur paiement d’une facture fournisseur, élément de 



 

 

participation sur la feuille de paie des employés, etc.) Il convient donc de mesurer concrètement leurs effets avec l’aide des services opérationnels concernés et du responsable du “ système d’information ”, d’ajuster en conséquence les choix stratégiques en amont et de trouver un consensus entre l’obligatoire (ou légal), le nécessaire marketing comptable et la charge supplémentaire à imposer à chacun. Car charge supplémentaire il y a : plus question de remonter une fois l’an des chiffres sur papier, au mieux sur Excel. La communication est désormais trimestrielle et les chiffres davantage détaillés ( information sectorielle), les méthodes de valorisation pouvant elles‐mêmes changer (juste valeur oblige). 

Chacun doit s’appliquer à assurer sa remontée d’informations utiles, en temps et en heure.  Une grande partie de la réussite du projet IAS/IFRS va se jouer dans cette adhésion en masse de chaque collaborateur impliqué dans le processus de production de l’information financière. Faciliter cette adhésion passe bien sur par une sensibilisation, une responsabilisation et peut‐être pour certains, une formation. Mais l’adhésion dépendra aussi fortement de la qualité des outils mis entre les mains de ces mêmes opérationnels pour faciliter leur tâche et minimiser la surcharge de travail que pourrait impliquer l’application des nouvelles normes.  Troisième étape : Mise en œuvre en mode projet Il est important de considérer la mise en place des normes IFRS comme un projet complexe. Il s’agit bien évidemment de nommer assez rapidement un chef de projet et de monter des groupes de travail aussi bien dans la maison mère que dans les différentes filiales. Ces groupes de projets pourront concerner un grand nombre de directions, de divisions opérationnelles et de métiers, il est donc important d’établir un rétro‐planning précis d’enchaînement des travaux, afin notamment d’éviter des goulots d’étranglement (les personnes formées aux IFRS seront sans doute en 

nombre restreint dans l’entreprise, elles seront donc fortement sollicitées par l’ensemble des groupes de travail). Le groupe de travail devra diffuser ses connaissances en matière d’IFRS au sein de l’organisation au sens large. Cette diffusion des connaissances devra être adaptée en fonction des cibles et de leur degré d’implication dans le projet. Il s’agira d’élaborer un véritable cahier des charges des méthodes et processus à mettre en œuvre dans le cadre de la première application ainsi que les années suivantes.  Quatrième étape : l’adaptation du Système d’Information Certains grands cabinets de conseil préconisaient encore il y a un an de saisir l’opportunité de ce projet IAS/IFRS pour refondre le système 



 

 

d’information au profit, si possible, d’un ERP “ grand compte ” unique. Outre le fait qu’un an plus tard le temps est compté et que ce projet n’est pas réalisable dans un délai restreint, on imagine mal une grande entreprise dotée d’une multitude de filiales de moins de 100 personnes (les exemples en Algérie sont nombreux) déployer partout un outil aussi lourd et en un temps record ! Plus raisonnables, d’autres experts suggèrent de passer par une solution décisionnelle : alimentée par les outils de production, elle pourrait servir de relais pour préparer la diffusion des résultats aux normes. L’idée est certes bonne, mais bien peu de PME possèdent aujourd’hui un outil décisionnel. Or les solutions de Business Intelligence du marché sont très coûteuses, surtout s’il faut les déployer également dans toutes les filiales. Au niveau du marché des Petites et Moyennes Entreprises, avec une base installée mondiale de plus de 3 millions de clients, nous savons combien en Algérie la PME est pragmatique et 

combien il lui importe de pérenniser ses performances. Nous savons aussi que, quand dans une grande entreprise, dix personnes sont mobilisées pour produire une tâche, dans la PME une personne est souvent amenée à produire dix tâches.  C’est avec toutes ces données bien présentes à l’esprit que l’entreprise va adapter son système d’information aux normes IAS/IFRS, pour chacun des métiers concernés. Avec des logiciels intègrent tous, de façon native, des outils décisionnels. Cette adaptation des logiciels se traduit, pour l’entreprise, par le prolongement de la solution qu’ils utilisent déjà au quotidien, et non par la nécessité de faire le passage qu’est mérite d’une solution complémentaire. En outre multiplié les automatismes, pour faciliter la production de l’information financière IAS/IFRS, notamment sa collecte. L’objectif étant qu’elle s’effectue sans alourdir le travail quotidien de chacun et qu’elle ne soit surtout pas rébarbative.   Cinquième étape : mettre en place un programme de formation adapté pour accompagner la mise en place des normes IAS/IFRS Cette étape est fondamentale et devra être menée dès le démarrage du projet. En effet les acteurs du projet devront avoir été sensibilisés aux grands principes fondateurs des 

normes en amont de la phase de diagnostic. Des formations modulaires, par métier seront également à prévoir pour les équipes opérationnelles qui auront à appliquer les normes, ces formations porteront autant sur le contenu des normes que par la suite sur les nouveaux outils de reporting éventuellement mis en place. Ce programme de formation aura pour objectif non seulement de s’assurer que l’ensemble des 



 

 

collaborateurs concernés par la mise en place des normes maîtrisent les normes se rapportant à leur métier, mais 
également de faciliter l’adhésion de tous au projet. Les impacts des nouvelles normes algériennes SCF/IFRS  n’auront pas le même degré d’importance suivant le domaine fonctionnel concerné. 

Etape Description des opérations à mener Echéancier 
de mise en 
œuvre 

Consistance 

1 Préparation et définition du projet Immédiate Définir les objectifs et les résultats attendus, 
et aussi à la mobilisation des moyens. 

2 Mise en place et installation d’un 
comité interne de pilotage de 
l’opération au sein de l’entreprise.  

Immédiate  Désignation du comité de pilotage, 
véritable maître d’ouvrage et de projet. 

3 Définir un calendrier, une 
organisation et un budget 
prévisionnel   

Dans la 
première 
semaine  

L’équipe du projet, la direction générale et 
le conseil d’administration doivent élaborer 
un Planning détaillé de toutes les étapes 
clés à respecter, et aussi consacrer un 
budget estimatif pour couvrir toutes les 
dépenses (frais de personnel, frais de 
formations, assistance, logiciels, 
équipements informatiques…). 

4 Lancement de programmes de 
formation  

Selon un 
calendrier à 
définir et 
s’étalant sur 
six mois  

Destinés aux cadres, aux personnels ayant 
une relation de travail directe avec la 
structure comptable et au personnel 
comptable en charge de la translation.  

5 Diagnostic de la comptabilité et de 
la fonction comptable pour 
identifier les points forts et les 
points faibles   

Trois mois Il s’agira de faire adapter l’organisation de 
la fonction comptable aux nouvelles 
exigences 

6 Actualisation des procédures de 
gestion de l’entreprise en relation 
avec les nouveaux éléments 
introduits par le SCF 

Trois mois Le comité de pilotage doit revoir et 
modifier les procédures, les traitements, les 
systèmes, les paramétrages …etc. afin de les 
mettre à jour. 

7 Assistance pour la mise en place 
d’un logiciel comptable intégrant 
les nouvelles donnes  

4ème 
trimestre 
2008 

 Mise à jour des logiciels : ça consiste a 
mettre à jour toutes les périphériques qui 
seront touchés par le changement du PCN 
1975 au nouveau SCF, tels que : la direction 
finance et comptabilité, l’informatique, les 
techniques de communication…etc. 

8 Reconfiguration de l’organisation 
des structures comptables et 
financières 

1er trimestre 
2009. 

Diagnostic du système existant : et cela se 
fait par l’établissement d’un plan de 
formation destiné aux principaux acteurs 
qui doivent maîtriser les concepts et les 
mettre en œuvre tel que les : comptables, 
informaticiens, (personne concernée).



 

 

  
« Première adoption»  IFRS 1 & calendrier Norme pour la première adoption Définit ce qu’est un premier adoptant : une entité qui affirme, de manière explicite et sans émettre de réserve, que ses états financiers sont conformes aux dispositions des IFRS , pour nous l’obligation d’appliquer la loi 07‐11sans réserves. Précise les ajustements nécessaires pour passer d’anciennes normes comptables (nationales) aux IFRS 

Ajustements sur le bilan d’ouverture                Règles générales  

 Annulation d’anciens actifs et passifs, non compatibles avec les IFRS, dans le bilan d’ouverture 
 IAS 38 ; pas d’activation en immobilisations incorporelles : Frais de recherche, coûts de démarrage… 
 IAS 37 ; non reconnaissance en provisions, passifs ou réserves générales : provisions grosses réparations… 

 
9 Simulation des comptes en SCF 1er trimestre 

2009. 
Cette simulation de comptes est faite par la 
DFC en relation avec le commissaire aux 
comptes, et vise à tester à blanc (jeu d’essai, 
conformité, retraitement d’ouverture et 
comparatives. 

10 Assistance pour les rapports à 
présenter devant les organes 
délibérants 

Avant le 
démarrage 
de la 
translation. 

 Présentation des résultats aux organes 
délibérants tout en cernant les avantages et 
inconvénients.  
 

11 Assistance pour la transcription des 
opérations de translation vers le 
nouveau référentiel, suivi pour la 
validation 

De 
l’ouverture 
des comptes 
2009 jusqu’à 
la validation 
par les 
organes 
compétents 

Basculement et mise en place définitive, 
permettant de passer au nouveau système 
comptable financier, après l’approbation 
des organes délibérants de l’entreprise.  
 
 
 



 

 

 IAS 37 ; non reconnaissance dans les actifs d’éléments non certains : Remboursements, Actifs potentiels. 
 Comptabilisation de nouveaux actifs et passifs, compatibles avec les IFRS, mais non compatibles avec les anciennes normes nationales, dans le bilan d’ouverture 

 IAS 39 ; dérivés financiers actifs et passifs, qui n’étaient comptabilisés dans les anciennes règles nationales 
 IAS19; comptabilisation des obligations de l’employeur pour certains types plans : Passifs pour les retraites,     
 IAS 37 ; Reconnaissance dans les actifs et passifs d’éléments non comptabilisés dans les anciennes normes nationales 
 IAS 12 ; Reconnaissance des impôts différés : Actifs, Passifs. 

 Règles générales  
 Retraitement du bilan d’ouverture d’origine selon la classification IFRS 

 IAS 10 ; Ne permet pas l’enregistrement des dividendes déclarés ou proposés dans le passif à la date de clôture ,A retraiter en réserves. 
 IAS 39 ; ne permet pas la comptabilisation des rachats d’actions propres dans les actifs. A retraiter en diminution d’un compte de capitaux propres. 
 IAS 22 & 38 ; comptabilisation d’actifs incorporels ou de goodwill dans les regroupements d’entreprises : retraitement d’actifs incorporels en goodwill, ou  retraitement de goodwill en actifs incorporels, pour satisfaire les critères de IAS 38. 
 IAS 32 ; actions préférentielles et options : Actions préférentielles et les options sur actions figurant en capitaux propres selon les normes anciennes doivent être classées en passifs,  



 

 

 IAS 14 ; les différents retraitements doivent s’appliquer pour l’information sectorielle cette norme remplacé par IFRS 8 qui n’est pas adopter par le SCF Algérie. 
 IAS 27 ; changement de périmètre de consolidation : le périmètre de consolidation est modifié par l’application des critères de IAS 27, par rapport aux anciennes règles nationales, une consolidation peut être rendue nécessaire par IAS 27 alors qu’elle ne l’était pas auparavant. 
 Certaines compensations acceptées par les anciennes normes nationales ne sont plus possibles sous IFRS. 

 Evaluation : selon règles en vigueur au 31 décembre 2010. 
 Comptabilisation des ajustements : en réserves ou tout autre compte de capitaux propres. 

 Exceptions optionnelles  
 Regroupements d’entreprises intervenus avant le bilan d’ouverture : 

 L’entreprise peut conserver la comptabilisation selon les anciennes normes et donc ne pas retraiter. 
 L’entreprise doit néanmoins effectuer des tests de perte de valeur (cf. IAS 36) . 

 Immobilisations corporelles et incorporelles, immeubles de placement comptabilisés selon le modèle du coût : 
 Peuvent être évalués à leur juste valeur au bilan d’ouverture : existence d ’un marché actif. 
 En cas de réévaluation antérieure à la date du bilan d’ouverture selon les anciennes normes nationales à la juste valeur ou par application d’index. 
 En cas de réévaluation antérieure à la date du bilan d’ouverture : dans le cadre d’une privatisation ou d ’une introduction en Bourse. 

 IAS 19 : avantages du personnel 



 

 

 Ensemble des écarts actuariels par remise à 0 du « corridor », sinon reconstitution des plans depuis leur entrée en vigueur. 
 IAS 21 : conversion des réserves cumulées 

 Remise à 0 des écarts de conversion constatés et inscription au bilan de ces ajustements de réserves. 
 Sinon, reconstitution de ces réserves pour toutes les entités étrangères depuis leur création ou acquisition.  

 Exceptions obligatoires  Déclassement d’instruments financiers 
 La reconnaissance d’instruments financiers actifs ou passifs qui ont été déclassés dans les états financiers avant le 1 janvier 2001 n’est pas possible. 
 En cas d’utilisation d’une entité “ ad’hoc ” pour déclasser des instruments financiers et que cette entité est contrôlée à la date du bilan d’ouverture, cette entité “ ad’hoc ” doit être consolidée.  

 Couverture 
 Les critères de comptabilisation des couvertures s’appliquent au bilan d’ouverture : les méthodes antérieures à la date du bilan d’ouverture sont conservées, conformément à la gestion de la période de transition décrite dans IAS 39. 
 Quelques ajustements sont à prévoir pour prendre en compte les accords existants traités selon les anciennes normes.  

 Utilisation  des estimations lors de l’établissement rétrospectif des comptes IFRS  
 Informations à fournir  

 Changements dans l’information financière  
 indication de manière explicite que les états financiers sont totalement conformes aux IFRS 



 

 

 Informations pour les exercices précédant le bilan d’ouverture, au choix de l’entreprise 
 Informations à fournir dans les premiers états financiers sous IFRS 

 Expliquer les impacts : Situation financière, performance financière, cash flow,  
 Expliquer : les ajustements importants, les erreurs constatées, les choix des exceptions autorisées 
 Rapprocher : 

 capitaux présentés selon les anciennes normes, à la date du bilan d’ouverture et à la date de clôture des derniers états financiers présentés selon les anciennes normes. 
 résultats du dernier exercice présentés selon les anciennes normes, avec les résultats selon les normes IFRS pour le même exercice. 

 Informations à fournir dans les premiers états financiers intérimaires sous IFRS   
Incidences organisationnelles  

Le passage aux normes IAS/IFRS a connu dans Certaines normes difficiles à mettre en œuvre : 
 Présentation des états financiers : IAS 1 
 Tableau des flux de trésorerie : IAS 7  
 Information sectorielle : IFRS 8  (non demandé dans le nouveau PCN) 
 Immobilisations corporelles : IAS 16  
 Contrats de location financement : IAS 17 
 Dépréciation des actifs : IAS 36 
 Immobilisations incorporelles : IAS 38  
 Impôt courant et impôts différés : IAS 12  
 Présentation des instruments financiers : IFRS 7 
 Instruments financiers : IAS 39  



 

 

 Avantages au personnel : IAS 19 
 Provisions, actifs et passifs éventuels : IAS 37  
 Regroupement d’entreprises : IFRS 3 
 ... 

Incidences organisationnelles sur unité NAFTAL   
1 Systèmes d ’Information de Gestion 

 Revue des structures des comptes 
o systèmes opérationnels 
o systèmes de consolidation 
o systèmes décisionnels 
o ... 
 Intégration dans ERP actuel 
o Dépréciations : tests, constat de la perte de valeur, … IAS 36  
o Immobilisations corporelles et plans d’amortissement, approche composant, double valeur en coût historique et en juste valeur IAS 16 & 17  
o Immobilisations incorporelles et changement de périmètre IAS 38  
o État des flux de trésorerie avec choix de la méthode directe (suivi des flux) IAS 7  
o Contrat de construction IAS 11  
o Information sectorielle IFRS 8  
o Immobilisations subventionnées IAS 20  
o Enregistrement des gains et pertes de change latents IAS 21  

 Systèmes d ’Information de Gestion 
 Ou création de nouvelles applications pour suivre et comptabiliser 
o « actualisation » des actifs et passifs 
o IAS 19 avantages au personnel 
o IAS 39  et IFRS 7 « juste valeur » des instruments financiers 



 

 

 Procédures de consolidation 
o consolidation statutaire 
o consolidation de gestion 
o IAS 27 comptabilisation des participations dans les filiales 

Incidences organisationnelles 
 De manière générale pour les fonctions financières 

 Comptabilisation différente de certaines opérations 
o sans modifier la comptabilisation « fiscale et légale » 
o pratiques comptables : locations, provisions, risques de change… 
 par des jeux d’écritures différents ou par imputations sur d ’autres comptes.  

 Nouvelle vision du reporting financier 
 Primauté du bilan  
o hier, prépondérance du compte de résultat qui représente l ’exploitation 
o demain, prépondérance du bilan pour « investisseur »,  représente le potentiel de l ’entreprise 
 « juste valeur »  
o hier, coûts historiques ; prix réels d ’achat 
o demain, juste valeur ; évaluation au prix du marché 
 Dépréciation d ’actifs  
o tests de dépréciation, prise en compte : dépréciation, ré‐estimation 
 Indicateurs non financiers 
 Améliorer les délais et la fréquence 
 Etat des performances 
o résultat opérationnel & financier 
o  les variations de valeur au bilan 

 



 

 

Incidences organisationnelles 

 Impacts sur les métiers financiers : fonction Direction Financière  
 Management de fonctions  
o Service comptable 
o Service contrôle de gestion 
o Service de trésorerie 
 Efficacité des fonctions et de l’organisation des fonctions financières  
o fourniture de données financières à partir de règles comptables pertinentes, 
o production d’états et d’informations financières, dans des délais raccourcis 30avril, 
o qualité des outils informatiques des logiciels des progiciels. 
 Communication financière les explications sur l’annex   
o informations plus nombreuses, 
o délais raccourcis, 
o pertinence de l ’information, 
o comparabilité, transparence,…. 
 Gestion financière  
o justification de la rentabilité des investissements 

 centre investissement 
o justification de la variation des capitaux propres 

 actualisation des actifs et passifs 
 juste valeur  

Incidences organisationnelles 
 Impacts sur les métiers financiers : fonction comptable 

 remise en cause de principes comptables  



 

 

 « juste valeur » et primauté de l ’économique sur le juridique IAS 17 
 nouveau référentiel 

 SCF/IFRS  
 comptabilité par destination et par nature 

 règles de comptabilisation  
 juste valeur : prix du marché, actualisation des flux, dépréciations 
 amortissements : durée de vie économique, durée d ’amortissement fiscale 
 éléments exceptionnels / extraordinaires 
 passation directe d ’écritures sur les capitaux propres : correction d ’erreurs, réévaluations, première application 

 organisation des services comptables  
 enregistrement comptable : nouveau référentiel dans le système informatique  
 reporting comptable : tables de correspondances entre reporting ancien et nouveau.  

 organisation de la consolidation  
 changement de périmètre : sociétés « ad ’hoc », consolidation de gestion, consolidation statutaire, mise en équivalence 
 remontée de nouvelles informations 

 Impacts sur les métiers financiers : fonction contrôle de gestion  
 planification à terme 

 par centre d ’investissement, 
 tests de dépréciation, 
 comptes consolidés. 

 processus budgétaire  



 

 

 participation à la production des états financiers 
 compte de résultat, 
 bilan, 
 état de variation des fonds propres, 
 état de variation des flux de trésorerie, 
 état de performance…. 

 évolution de la fonction  
 analyse par métier, 
 implication dans la consolidation et la communication financière. 

 Impacts sur les métiers financiers : fonction trésorerie  
 classement des instruments financiers  

 portefeuille 
 destinés à la vente 
 couverture 

 évaluation des instruments financiers  
 dérivés (swap , contrats à terme, options ...) 

 juste valeur : comptabilisation des instruments financiers   
 la grande Partie de l’impact : Passage aux normes IFRS à NAFTAL  

 Comparaison avec le référentiel PCN  
 Effets sur les comptes 2008 de NAFTAL  
 Effets récurrents sur les comptes à partir de 2010 
 Principaux effets recensés sur NAFTAL  
 Impact du changement de référentiel comptable sur la mesure de la performance 



 

 

 Préparation du passage aux normes IFRS,  la stratégie de  NAFTAL  Partie 3 : Cas 
Effets sur les comptes 2009 de NAFTAL ; benchmark des deux exercices  31/12/2009 

 IAS 32/39 cut off 
  « Corridor » et montant cumulé des différences de conversion ont été remis à zéro dans tous les cas 
 Application limitée de la possibilité de réévaluer à la juste valeur les immobilisations corporelles réévaluer par le cout amortir  

Effets des IFRS sur les comptes 2009 de NAFTAL; en % des données   Kx propres 1/1/09%  Rt net2009 CA 2009 Kx propres 31/12/09 Endettement net 31/12/09 SCF/IFRS      PCN       Ecart        
 Écarts entre les chiffres IFRS et les chiffres PCN   

 première application IFRS 1 
 toutes les informations retraitées en IFRS 
 comptabilisation rétrospective 
 passage des écarts en capitaux propres 

 bilan d ’ouverture 
 dé comptabiliser des provisions, frais de recherche, les frais préliminaires. 
 comptabiliser les instruments financiers dérivés 
 consolidation des entités ad ’hoc 

 états financiers de l ’exercice 



 

 

 modifications de règles 
 modification de présentation 
 « volatilité » 

 Ecarts entre les chiffres IFRS et les chiffres PCN   
 Les comptes 2009 enregistrent des effets récurrents 

 changement de méthode de comptabilisation 
 et des effets ponctuels 

 norme de première application 
 La publication des résultats semestriels 2009 permet d ’avoir des données sur la récurrence des écarts entre les 2 référentiels 

Principaux effets recensés sur les comptes de NAFTAL 
 Normes ayant un effet fréquent et/ou des montants significatifs  

 IAS 38 : immobilisations incorporelles 
 coûts de développement 

 IAS 17 : contrats de location 
 reclassement des contrats de location, 

 IAS 1 : présentation des états financiers 
 classement des actions propres, 
 présentation du compte de résultat. 

 IAS 21 : Effets des variations des cours des monnaies étrangères  
 montant cumulé des différences de conversion. 

 IFRS 2 : paiements en actions, 
 comptabilisation des stocks‐options. 

 IFRS 3 : Regroupement d’entreprises 
 amortissements des écarts d ’acquisition, 
 puts octroyés aux intérêts minoritaires. 



 

 

 IAS 39 & IFRS 7: Instruments financiers : informations à fournir et présentation, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation  
 comptabilisation des dettes convertibles,  

Principaux effets recensés 
 Normes ayant un effet fréquent et/ou des montants significatifs  

 IAS 19 : Avantages du personnel  
 retraites et “ corridor ”,  

 IAS 18 : Produits des activités ordinaires  
 niveau du chiffre d’affaires, 

 IAS 36 : Produits des activités ordinaires  
 amortissement des survaleurs 

Impact du changement de référentiel comptable sur la mesure de la performance  
 Chiffre d ’affaires  

 Définition :  
 Le chiffre d ’affaires est constitué par l'ensemble de la production  vendue.  
 Son évolution est à la base de toute analyse.  
 Elle doit être décomposée en trois termes :  

 le volume (quantités vendues), 
 le prix (inflation, change) 
 et les changements de périmètre.  

 Le chiffre d ’affaires est modifié par le changement de référentiel comptable :  
 au niveau des produits 

 exploitation ; produits des activités ordinaires, contrats de construction comptabilisés à terminaison,  
 financiers ; application de IAS 32 & 39. 



 

 

 NAFTAL 
 2009 : PCN  
 2009 : SCF/ IFRS   

 Résultat net  
 Définition   

 Le résultat net traduit l'enrichissement ou l'appauvrissement de l'entreprise au cours de l'exercice considéré ; il relève donc d'un concept patrimonial et non de trésorerie.  
 Il s'agit en fait de la part résiduelle du résultat d'exploitation revenant aux actionnaires après que les créanciers et l'Etat ont perçu leur part.  
 Ce résultat net peut donc : 

 être distribué sous forme de dividendes,  
 ou mis en réserves (et augmenter ainsi le montant des capitaux propres de l'entreprise). 

 Le résultat net est modifié par le changement de référentiel comptable :  
 au niveau des produits  

 exploitation; produits des activités ordinaires, contrats de construction comptabilisés à terminaison,  
 financiers ; application de IAS 32 & 39. 

 au niveau des charges  
 exploitation ; provisions, avantages du personnel, paiement fondé sur des actions, contrats de location, comptabilisation des frais de Recherche et de Développement, évaluation des stocks, changements de méthodes comptables et d ’estimations comptables ou erreurs, 
 financières ; application de IAS 32 & 39. 
 calculées ; politiques d ’amortissement, dépréciation. 



 

 

 au niveau du calcul des impôts différés. 
 Résultat net  

 Le résultat net est modifié par le changement de référentiel comptable :  
 NAFTAL  

 2009 : PCN 
 2009 : SCF/ IFRS 

Impact du changement de référentiel comptable sur la mesure de la performance 
 EBITDA ; Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation  

 Définition  
 L ’EBITDA se mesure :  

 produits d ’exploitation ‐ 
 charges d ’exploitation « consommées » (il ne prend pas en compte les charges calculées) pour obtenir les produits d ’exploitation 

 L ’EBITDA est proche de la notion française d ’EBE / Excédent Brut d ’Exploitation 
 Il s ’agit de l ’indicateur principal pour analyser le compte de résultat  

 L ’EBITDA est modifié par le changement de référentiel comptable :  
 au niveau des produits 

 exploitation ; produits des activités ordinaires, contrats de construction comptabilisés à terminaison,  
 financiers ; application de IAS 32 & 39. 

 au niveau des charges 
 exploitation ; provisions, avantages du personnel, paiement fondé sur des actions, contrats de location, comptabilisation des frais de Recherche et de Développement, évaluation des stocks, changements de 



 

 

méthodes comptables et d ’estimations comptables ou erreurs, 
 financières ; application de IAS 32 & 39. 

 Cash flow ; capacité d ’autofinancement  
 Définition :  

 La capacité d ’autofinancement mesure l ’ensemble des ressources internes sécrétées par un groupe. 
 La capacité d ’autofinancement se mesure : 

 Résultat net  
 + charges nettes calculées ( dotations aux amortissements et variation de provisions pour risques et charges) sans impact pour la trésorerie 
 +/‐ plus ou moins values de cessions d ’actifs 

 Elle se calcule  
 avant rémunération des capitaux propres 
 après rémunération des dettes. 

 Il s ’agit de la variable clé de tout tableau de flux  
 Cash flow ; capacité d ’autofinancement 

 La capacité d ’autofinancement est modifié par le changement de référentiel comptable: voir EBITDA et résultat net 
  au niveau des produits 

 exploitation ; produits des activités ordinaires, contrats de construction comptabilisés à terminaison,  
 financiers ; application de IAS 32 & 39. 

 au niveau des charges 
 exploitation ; provisions, avantages du personnel, paiement fondé sur des actions, contrats de location, comptabilisation des frais de Recherche et de Développement, évaluation des stocks, changements de 



 

 

méthodes comptables et d ’estimations comptables ou erreurs, 
 financières ; application de IAS 32 & 39. 

 La capacité d ’autofinancement est modifié par le changement de référentiel comptable: voir  EBITDA et résultat net 
 NAFTAL  

 2009 : PCN  
 2004 : SCF/ IFRS 

 Endettement net  
 définition  

 solde d ’actifs et de passifs portant intérêts  
 actif : 

 valeurs mobilières de placement, 
 disponibilités, 

 passif : 
 emprunts obligataires, bancaires, la constituante dette d ’instruments financiers, 
 les engagements de crédit‐bail, 
 les concours bancaires et financiers à court terme (affacturage, escompte d ’effets,..) 

 L ’endettement net est modifié par le changement de référentiel comptable :  
 reclassification d ’instruments financiers, comptabilisation d ’engagements qui étaient jusqu ’alors en hors‐bilan 
 NAFTAL 

 2009 : PCN  
 2009 : SCF/IFRS 

 ROCE ; Return on capital employed / Rentabilité économique  



 

 

 définition:  
 On appelle actif économique / operating assets or capital employed : 

 définition 1 : actifs immobilisés +BFR d ’exploitation + BFR hors exploitation, 
 définition 2 : capitaux propres + endettement net 

 Le résultat d ’exploitation après impôt est égal :  
 résultat net + 
 résultat exceptionnel + 
 solde des charges et produits financiers. 

 La rentabilité de l ’actif économique se mesure : 
 Rapport « Résultat d ’exploitation après impôt / Actif économique ».  
 Il équivaut à la rentabilité des capitaux propres à endettement nul et n ’est donc pas affecté par la structure financière de l ’entreprise 

 Elle a 2 composantes : 
 Marge d ’exploitation soit le rapport « Résultat d ’exploitation après impôt / chiffre d ’affaires » 
 le taux de rotation de l ’actif économique soit le rapport « chiffre d ’affaires / Actif économique » 

 Elle mesure l ’efficacité de l ’activité de l ’entreprise ; c ’est l ’indicateur principal de la performance économique 
 ROCE ; Return on capital employed / Rentabilité économique  

 Le ROCE est modifié par le changement de référentiel comptable :  
 numérateur 

 voir feuille « Résultat net »  
 dénominateur 



 

 

 valorisation des stocks, comptabilisation des créances et dettes d ’exploitation, impôts différés, comptabilisation des immobilisations, politique d ’amortissement et de dépréciation, endettement net.. 
 NAFTAL 

 2009 :PCN  
 2009 : SCF/IFRS 

 ROE ; return on equity / rentabilité des capitaux propres  
 Le ROE/RCP  est modifié par le changement de référentiel comptable :  

 numérateur 
 voir feuille « Résultat net » et « ROCE »  

 dénominateur 
 élimination des actions auto détenues, écritures passées directement en capitaux propres sans transiter par le compte de résultat, comptabilisation des titres hybrides, puts alloués aux minoritaires... 

 NAFTAL 
 2009 : PCN  
 2009 : SCF/IFRS 

 Ratio dettes nettes / fonds propres ou « gearing » 
 définition  

 endettement net / capitaux propres  
 plus ce taux est élevé, plus l ’entreprise est considérée comme « à risques »  

 le gearing est modifié par le changement de référentiel comptable :  
 numérateur  



 

 

 reclassification d ’instruments financiers, comptabilisation d ’engagements qui étaient jusqu ’alors en hors‐bilan.. 
 dénominateur 

 voir « ROE » : élimination des actions auto détenues, écritures passées directement en capitaux propres sans transiter par le compte de résultat, comptabilisation des titres hybrides, puts alloués aux minoritaires… 
 NAFTAL 

 2009 : PCN                                                            2009 : SCF/IFRS  Pour cela normalement on va avoir des connaissances sur l’impact.  Si j’ai fait des erreurs, il n’y a jamais des choses parfaites dans la recherche.   Si j’ai fait bon travail, il m’encourage plus pour travailler avec maximum d’assiduité.    
Merci pour le groupe deloitte Algérie  et  sage France 

Et notamment  groupe de NAFTAL 

 

 

L’étudiante Wahiba HENNICHE  

Terminer à BLIDA  


