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   ضمن )IAS02( مخزوتللتطبيق املعيار احملاسيب الدويل 
  )SCF(النظام احملاسيب املايل 

 
 *جامعة الشلف - أستاذ حماضر أ  -حاج قويدر قورين  .د   

  :ملخص
 أال املؤسسة يف امليزانية عناصر أهم من عنصر دراسة عند نقف أن البحثية الورقة هذه يف حناول     
 إجراء على ذلك يف مركزين احملاسبية، ومعاجلته تقييمه وكيفية العنصر هذا بتعريف املخزوت، وهو

 هو وما اإلطار هذا يف   (IAS02)الدولية خاصة احملاسبة معايري عليه ينص ما ببني مقارنة دراسة
 املوجود بني واالختالف التوافق مدى إبراز أجل من وهذا اجلزائري، املايل احملاسيب يف النظام به معمول
  .املوجودة احملاسبية املرجعيات على ذلك يف وسنعتمد احملاسبية، املرجعيات خمتلف

  ...النظام احملاسيب املايل، املعايري احملاسبية، املخزوت: الكلمات املفتاحية
  

    :متهيد
إيصال نتائج القياس إىل احملاسبة دف إىل حتديد وقياس األحداث املالية للمؤسسة و    

هي املعايري مبوجبها، و املالية، األمر الذي يستلزم وجود معايري حمددة يتم القياس  مستخدمي القوائم
املتعلقة حملاسبة مهما كانت طبيعتها، إلزامية أو اختيارية، أي أا  اليت تتمثل يف كل القواعد  1احملاسبية

أو توصيات  كل ما من شأنه أن يشكل دليالً أو مرجعًا سواء كانت نصوصًا تشريعية أو تنظيمية
يتعلق املعيار احملاسيب بعنصر حمدد من عناصر و  .صادرة عن سلطات مؤهلة لتنظيم امليدان احملاسيب

القوائم املالية، أو نوع من أنواع العمليات أو األحداث أو الظروف اليت تؤثر على املركز املايل للمؤسسة 
   2...و نتائج أعماهلا

مشروع النظام  1975الوطين للمحاسبة لسنة  املخططأما يف اجلزائر فقد انبثق عن إصالح   
رة احملاسيب املايل اجلديد للمؤسسات، الذي يدخل ضمن إطار هيل األدوات الالزمة املساي

 ً ً  –لإلصالحات االقتصادية متبنيا املبينة من خالل و ) IAS/IFRS(كبري من املعايري   -جانب -تطبيقيا
                                                 
 * dr.gourine.hadj@gmail.com 
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هو يشكل خطوة هامة يف عملية و . 2010يناير  01التطبيق يف والذي دخل حيز  تقدمي القوائم املالية
تطبيق هذه املعايري يف سياق اإلصالحات االقتصادية الرامية إىل مواكبة متطلبات اقتصاد السوق 
ستجابة احملاسبة الحتياجات أطراف عديدة من املعلومات من خالل توفيق البيئة احملاسبية اجلزائرية 

األوىل تغليب : على هذا األساس سيتم اكتساب معلومتني أساسيتني جديدتنيو . وليةمع مثيلتها الد
اقع املؤسسة النظرة االقتصادية على النظرة القانونية مما يستلزم وجوب تقدمي الصورة الصادقة و الوفية لو 

ار الثانية األمهية النسبية، أي نشر املعلومة اليت من شأا إفساح جمال اختيو . عند نشر املعلومة
، 25/11/2007يف املؤرخ  07/11قد صدر النظام احملاسيب املايل مبوجب القانون رقم و  .للمستثمرين

القرار املؤرخ يف املتضمن تطبيق القانون، و  08/156املرسوم رقم (تلته تنظيمات تشريعية أخرى و 
دد لشروط احمل 09/110رقم ملرسوم او  -قواعد التنظيم و احملاسبة املتضمن حتديد  26/07/2008

  ).إجراءات مسك احملاسبةو 
كرمي جودي جاهزية كافة الكيات املعنية بتطبيق النظام احملاسيب اجلزائري  أكد وزير املالية  ولقد    

كما أكد يف حوار خص به وكالة األنباء   2010,اجلديد الذي دخل حيز التنفيذ يف األول من جانفي 
يع سوق البورصة، كما أنه سيضمن شفافية أكرب وعرضا اجلزائرية أن النظام اجلديد من شأنه تشج

  .، مما سيعطي دفعة تنافسية لالقتصاد الوطين يف ظل املتغريات الدولية احلاليةأوضح للوضعيات املالية
وعلى عكس ما صرح به رئيس املصف الوطين للخرباء احملاسبني املعتمدين وحمافظي احلسات،        

وزير املالية على جاهزية كافة الكيات املعنية لتطبيق النظام فعليا، وأوضح  محدي دمحم ملني، فقد أكد
يف هذا الشأن أن الس الوطين للمحاسبة الذي يضم كافة القطاعات املعنية قد صادق على كل 

وعمل منذ ذلك الوقت على تنظيم سلسلة  ،2004األشغال اخلاصة صالح نظام احملاسبة يف جويلية 
ات لفائدة كل املعنيني، كما أن وزارات التعليم العايل والرتبية الوطنية والتكوين املهين تكون من امللتقي

وواصل جودي كيداته على . أساتذا وهي يف طور استكمال برامج التكوين اجلديدة املوجهة للطلبة
تقدمي نتائج مشجعة، االستعداد التام لتطبيق النظام، قائال إن اللجنة املكلفة مبتابعة النظام قامت ب

فضال عن النتائج اإلجيابية اليت قدمها سربا لآلراء أجراه الديوان الوطين لإلحصائيات، مشريا إىل أن 
 39ملئة من املؤسسات سبق هلا وأن كونت عماهلا وهم على استعداد م للتغيري، كما اتضح أن  77

ويف رده . التطبيقية لنظام احملاسبة املاليةملئة من املؤسسات تؤكد أا اطلعت على خمتلف النصوص 
على سؤال يتعلق مبدى إسهام تنظيم نظام احملاسبة اجلديد لنسبة لتطوير البنوك جلزائر، أوضح 
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املسؤول األول عن وزارة املالية أنه سيسمح للمؤسسات بتحسني وضعياا املالية وتقدميها وفقا للقوانني 
ين ملفات دخوهلا إىل البورصة وتسعري قيمها املالية، ولتايل يشجع إنشاء املقبولة عموما مبا يسهل تكو 

 . 3سوق للبورصة
وفيما يتعلق سباب تبين هذا النظام اجلديد، فأكد أن التعديل أصبح ضروري يف ظل التغريات     

س ، وحياالقتصادية العاملية احلاصلة، فهو سيضمن شفافية أكرب وعرضا أوضح للوضعيات املالية
متيز بنقص التقنني يف  السابق، خاصة وأن النظام احملاسيب االقتصادية تالوضعية التنافسية للمؤسسا

بعض العمليات كعمليات القروض اإلجيارية وحماسبة العقود بعيدة املدى وحماسبة عقود االمتيازات 
لغري وإعادة معاجلة اخلاصة خلدمة العمومية وحماسبة أنظمة الشراكة والعمليات اليت تتم حلساب ا

    .املساعدات العمومية

  :إشكالية البحث
  ؟يف ظل النظام احملاسيب املايل اجلزائري) IAS02(مدى تطبيق املعيار احملاسيب الدويل ما 

  :ولإلجابة على هذا التساؤل الرئيسي نطرح السؤالني التاليني
 ؟)SCF(ما املقصود لنظام احملاسيب املايل اجلزائري

  ؟)IAS02(الدويل املعيار احملاسيبحمتوى تزام النظام احملاسيب املايل اجلزائري بتطبيق ما مدى ال
  :البحث هدف
) IAS(من املعايري الدولية للمحاسبة عيار سليط الضوء على مت سنحاول يف هذه الورقة البحثية     
حملتوى هذا ايل اجلزائري اخلاص ملخزوت، مربزين مدى تطبيق النظام احملاسيب امل 02املعيار رقم هو 

  .)النظام احملاسيب السابق(إجراء بعض املقارت مع املخطط الوطين للمحاسبة املعيار مع 

  اإلطار النظري واملفاهيمي للنظام احملاسيب املايل اجلزائري: أوالً 
بية من أجل لقد عمدت اجلزائر منذ بداية األلفية الثالثة إىل القيام مبجموعة من اإلصالحات احملاس    

على أساس املعايري احملاسبية الدولية، أمالً  إصالح املنظومة احملاسبية من خالل تبين نظام حماسيب مبين
يف حتقيق جمموعة من األهداف، أمهها هيل املؤسسات االقتصادية  واملالية، جلب املستثمر األجنيب، 

، وتبين نظام حماسيب قادر )1975نسخة (من خالل تاليف خمتلف عيوب املخطط الوطين للمحاسبة 



 01/2015العدد  -جملة الردة القتصادت األعمال
  

~ 31 ~ 
 

على إنتاج معلومات ذات جودة عالية تعطي الثقة ملستعمليها، إلضافة إىل ختفيض تكاليف إنتاج 
 .هذه املعلومة من خالل ربط النظام احملاسيب اجلديد بعناصر التكنولوجيا واقتصاد املعرفة

  اسيب املايلخيارات إصالح املخطط الوطين للمحاسبة وتبين النظام احمل -1
 يف احملاسيب اإلصالح مهمة ووضعت 2001 سنة يف الوطين احملاسيب املخطط جلنة أعمال توقفت    

 املخطط إصالح مبهمة للقيام ،*الفرنسيني اخلرباء جمموعة إثرها على اختري دولية مناقصة حمل اجلزائر
ت وقد الوطين، احملاسيب   .الدويل البنك من بة العملية هذه موَل

 شهرا 12 بعد أشغاهلا تنهي أن على 2001 سنة من أفريل شهر يف عملها اوعة شرت وقد    
 إعداد مت وقد احملدد، وقتها يف األشغال تنته مل إذ حترتم مل املدة هاته لكن احملددة، األشغال مدة حسب
 :يلي كما مراحل أربعة على للمجموعة عمل برمج

 املعايري وبني بينه مقارنة إجراء مع الوطين احملاسيب املخطط تطبيق ةحلال تشخيص :األوىل املرحلة -
 .الدولية احملاسبية

  .جديد حماسيب نظام مشروع إعداد :الثانية املرحلة -
 .الدولية احملاسبية املعايري وعلى اجلديد احملاسيب النظام على للمختصني تكوين إجراء :الثالثة املرحلة -
 تقرير إىل لنسبة .للمحاسبة الوطين الس وعمل تنظيم حتسني على ساعدةامل :الرابعة املرحلة -

 تضمن فلقد الوطين تطبيق املخطط احملاسيب حالة تشخيص يف واملتمثلة األوىل املرحلة عن اموعة
  :أساسا

 الوطين؛ احملاسيب املخطط نقائص -
 الدولية؛ احملاسبية املعايري مع مقارنة االختالف أوجه -
 .التوصيات من موعةجم -

 :وهي الوطين احملاسيب املخطط لتطوير ممكنة خيارات ثالث وضع مت كما     
 بعض إجراء مع الوطين احملاسيب املخطط -آنذاك -احلالية الرتكيبة على اإلبقاء :األول اخليار

 .اجلزائر يف والقانوين االقتصادي احمليط تغريات مع يتماشى حىت التقنية اإلصالحات
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 تكييف يف واملتمثل 1999 أكتوبر شهر يف الصادر 42 رقم الوزاري املرسوم حسب القرار هذا ختذا   
 النتيجة وكانت للمجمع، املوحدة واحلسات القابضة املؤسسات نشاط مع الوطين احملاسيب املخطط
 .به املعمول احملاسيب واإلطار تتماشى ال جديدة ومصطلحات تسميات ظهور
 اإلطار هذا مع التكيف يف صعوبة وجدوا فقد خاصة، احملاسبني واخلرباء للمهنيني لنسبة أما     

 .الوطين احملاسيب املخطط عن والغريب املختلف احملاسيب املفاهيمي
 واحللول املعاجلات بعض واعتماد وهيكله، ببنيته القائم املخطط على احملافظة يف يتمثل :الثاين اخليار
 .الدولية احملاسبية املعايري نةجل أدخلتها اليت التقنية

 املسـتثمرين طـرف مـن املؤسسـات تعرضـها الـيت احلسـات فهـم بقابليـة اخليـار هـذا يسـمح حيـث   
 األجانب

 نظـامني سـيتكون الوقـت مـرور مـع أنـه إال عنهـا، املفصـح احملاسـبية املعلومـات بتحسـني يسـمح كمـا
 للتنـاقض مصـدرا يكـون أن لـه ميكـن يلولتـا ومعقـدا، خمتلطـا نظـام يشـكالن خمتلفـني حماسـبني

 .4واالختالف
ً  حـديث بشـكل الـوطين احملاسـيب للمخطـط جديـدة نسـخة إجنـاز يف يتمثـل :الثالـث اخليـار  اسـتنادا

.(IASC) الدولية احملاسبة املعايري جلنة أرستها اليت واحللول والقواعد واملفاهيم للتطبيقات .  
 تضـمن وقـد جديـد، حماسـيب لنظـام مشـروعا تضـمن فلقـد الثانيـة لةملرح املتعلق للتقرير لنسبة أما    
 هذا

 :يلي ما املشروع
 التصوري؛ إلطار التعريف -
 واإلرادات؛ األعباء اخلصوم، األصول، تقييم بقواعد التعريف -
 احلسات؛ مدونة -
 احلسات؛ سري قواعد -
  .التفسريية واملصطلحات املالية القوائم مناذج -

 اجلزائري، للمحاسبة الوطين لسا من خرباء يضم عمل فوج تشكيل مت التقرير، تقييم ضوبغر      
 املقرتح احملاسيب إلطار يتعلق فيما خاصة فريقني، إىل النقاط من جمموعة حول آراؤهم تباينت الذين
 5 :حيث الفرنسي اإلطار عن نسخة يعترب الذي
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 االحتفاظ األفضل من فإنه احلسات مدونة حيدد دويل معيار غياب ظل يف أنه األول الفريق اعترب -
 وذلك الضرورية التعديالت بعض فقط إليها ويضاف الوطين، احملاسيب املخطط يتضمنها اليت ملدونة
 .احملاسيب والتعليم احلالية احملاسبية املمارسة على سليب ثري ألي جتنبا

 تعكس واليت الفرنسيني اخلرباء قبل من املقرتحة دونةامل واعتماد كيد طلب فقد الثاين، الفريق أما -
 الدول من العديد يف واسعا تبنيا تلقى اليت الفرنسية املدونة من وتقرتب الثالث، اخليار جيد بشكل
 .واملغاربية واإلفريقية األوروبية

 بعني هاأخذ ليتم الفرنسيني، اخلرباء إىل للمحاسبة الوطين لسا أعضاء مالحظات حتويل متو   
 االعتبار،

 على موافقتها أكدت واليت ، 2002 ماي 27 بتاريخ املنعقدة العامة اجلمعية توصيات على بناءا
 اجلديد احملاسيب إلطار تعلق ما ستثناء اجلديد احملاسيب النظام مشروع حول التقييم نتائج إمجايل
 الفرنسيني اخلرباء جمموعة تقدمت اساألس هذا وعلى .وتعزيزه إثراؤه يتم أن على تبنيه، تقرر الذي
 .األول املشروع مبناسبة طرحت اليت األسئلة عن إلجات مرفوقا حماسيب لنظام ن مبشروع

 الفرنسيني اخلرباء أخذ مدى من للتأكد املشروعني بني مقارنة عداد السابق العمل فوج كلف كما   
 من الفرنسيني للخرباء تبليغها يتم حوصلة إعداد مث ومن للمحاسبة، الوطين لسا مبالحظات فعليا
  .6احملاسيب النظام ملشروع النهائية النسخة تقدمي هلم ليتسىن االعتبار بعني أخذها أجل

  ):SCF( اجلزائري نظام احملاسيب املايللمفهوم ا -2
 املايل ، املتضمن للنظام احملاسيب2007نوفمرب  25املؤرخ يف  11-07لقد جاء القانون رقم       

ليحدد لنا مفهوم احملاسبة املالية وإطارها التصوري الذي ينص يف  47والصادر يف اجلريد الرمسية العدد 
  :على أن ) 9، 8، 7، 6، 3(مواده 

احملاسبة املالية نظام لتنظيم املعلومات املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة، وتصنيفها " 
جناعته ضعية املالية وممتلكات الكيان، و صادقة عن الو  وتسجيلها، وعرض كشوف تعكس صورة

  ."7ووضعية خزينته يف اية السنة املالية
ويتضمن النظام احملاسيب املايل إطارا تصور للمحاسبة املالية ومعايري حماسبية، ومدونة حسات     

  :8سيماتسمح عداد كشوف مالية على أساس املبادئ احملاسبية املعرتف ا عامة وال
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التكلفة  ،قارنةقابلية امل ،املصداقية ،الداللة ،قابلية الفهم ،استمرارية االستغالل ،حماسبة التعهد(
 )قية الواقع االقتصادي على املظهرأسب ،التارخيية

ويشكل اإلطار التصوري للمحاسبة املالية دليال إلعداد املعايري احملاسبية وويلها واختيار الطريقة      
بية املالئمة عندما تكون بعض املعامالت وغريها من األحداث األخرى غري معاجلة مبوجب معيار احملاس

  .أو ويل
  :9يعرف اإلطار التصوري    

. األصول واخلصوم واألموال اخلاصة واملنتجات واألعباء. املبادئ واالتفاقيات احملاسبية. جمال التطبيق(
 )عن طريق التنظيملمحاسبة املالية حيدد اإلطار التصوري ل

  :10وحتدد املعايري احملاسبية     
حتديد ، وى الكشوف املالية وكيفية عرضهاحمت ،ألعباءقواعد تقييم وحساب األصول واخلصوم وا(
  )عايري احملاسبية عن طريق التنظيمامل

وتسجل العلميات الناجتة عن نشاطات الكيان يف حسات حتدد مدونتها ومضموا وقواعد      
  .11ها عن طريق التنظيمسري 

 25املنشور يف اجلريدة الرمسية الصادر يف  2008يوليو  26كما صدر القرار الوزاري املؤرخ يف        
، ليحدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة 19العدد  2009مارس 

  . 12احلسات وقواعد سريها
ابتداء من ريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كل األحكام املخالفة  تلغى 42ومبوجب املادة      

  .13واملتضمن املخطط الوطين للمحاسبة 1975أبريل  29املؤرخ يف  35-75السيما األمر رقم 
 إىل النظام احملاسيب املايل )PCN( من املخطط الوطين للمحاسبةانتقال اجلزائر أسباب -3
)SCF(:  

لقيام بتعديالت جوهرية على املخطط الوطين احملاسيب بسبب مجلة من النقائص كان من الضروري ا    
  : اليت سجلت أثناء تطبيقه، وأمهها

  
  
  



 01/2015العدد  -جملة الردة القتصادت األعمال
  

~ 35 ~ 
 

  :من األسباب احملاسبية جند :أسباب حماسبية - أ
إصالح النظام احملاسيب اجلزائري جاء نتيجة للتغريات اليت حدثت على الساحة االقتصادية للبالد،   −

اد السوق والشراكة األوروبية و املفاوضات من أجل االنضمام للمنظمة العاملية كالتوجه حنو اقتص
  . للتجارة

حتليلها يف شكل جداول شاملة، كالرتمجة لألحداث سبة تقنية تم جبمع املعلومات وتبويبها و احملا -
بصفة دورية، فيجب أن تكون هذه األداة يف على مستوى املؤسسة يف شكل عددي و االقتصادية 

  .توى هذه الرتمجةمس
اخلارجية، ورأس املال  إجياد إطار حماسيب يستجيب للمعايري الدولية يف ظل االنفتاح على األسواق -

  .إنشاء بورصة اجلزائراألجنيب وحترير األسعار و 
  : احلاجة إىل معلومات حماسبية خذ بعني االعتبار عدة معطيات -

  .لفة اجلاريةطرق التقييم احملاسيب، التكلفة التارخيية، التك •
توفري املعلومات غري املالية مثل املعطيات اخلاصة إلنتاج وعالقات املؤسسة وحتديد نتائج  •

  . املؤسسة وتوزيع األرح
 . توفري املعلومات التقديرية إلعطاء بعد مستقبلي لنشاط املؤسسة •

مرتبطة مع  إجياد إطار حماسيب يتميز مبجموعة من األدوات املهيكلة يف شكل مبادئ أساسية -
 . بعضها البعض، حىت يسمح لتوحيد والتنسيق احملاسيب

 .ضمان درجة عالية من الشفافية - 
  .املعلومات املالية مني إمكانية مقارنة -
  :من األسباب املالية جند: األسباب املالية - ب
ئرية اإلصالحات يت استجابة حلاجيات متعاملني جدد، مع املؤشرات االقتصادية للشركات اجلزا -

  . مع فتح جمال لالستثمار األجنيب، وهم حاليا على رأس قائمة مستعملي القوائم املالية
إجياد أداة مكيفة مع الواقع اجلديد للمؤسسة اجلزائرية للمحافظة على ارتباطاا اجلديدة وتلبية  -

  . احتياجات املستخدمني اجلدد للمعلومة املالية
ذات نوعية تساعد على اختاذ القرارات الرشيدة على مستوى احلاجة إىل معلومات حماسبية ومالية  -

  . مستوى املتعامل معها املؤسسة االقتصادية و على
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نوعيتها إذ جيب أن يتم إعدادها لتقدميها للمستثمرين واملقرضني وخمتلف توحيد القوائم املالية و  -
  . ملنياألطراف املستخدمة هلا، من أجل إعطاء الثقة يف التعامل هلؤالء املتعا

 . إعداد معايري حماسبية مستمدة من املعايري احملاسبية الدولية دف إعداد تقارير مالية متجانسة -
  : 14أحكام نظام احملاسبة املالية اجلديد - 4

 2007نوفمرب  25املؤرخ يف  11-07رقم  القانونحددت أحكام نظام احملاسبة املالية اجلديد يف    
قواعد تقييم وحماسبة األصول واخلصوم واألعباء واملنتوجات وحمتوى    ايلاملتضمن النظام احملاسيب امل

 .الكشوف املالية و طريقة عرضها وكذا مدونة احلسات وقواعد سريها
ويقرر النظام احملاسيب املايل اجلديد حسب هذا القرار حماسبة األصول واخلصوم واألعباء          

  .ييمواملنتوجات وكذا القواعد العامة للتق
وخبصوص القواعد اخلاصة لتقييم واحملاسبة فقد تطرق النص إىل التثبيتات العينية واملعنوية         

  .واملخزوت واملنتوجات قيد التنفيذ واإلعات والقروض إلضافة إىل تقييم األعباء واملنتوجات املالية
ار النص إىل عمليات منجزة بصفة وفيما خيص الكيفيات اخلاصة لتقييم واحملاسبة فقد أش      

  .مشرتكة أو حلساب الغري وشركات املسامهة وامتيازات املرفق العمومي
كما حددت يف هذا النص العقود طويلة األجل والضرائب املؤجلة وعقود اإلجيار والتمويل        

وإلضافة إىل . بيةواالمتيازات املمنوحة للمستخدمني إلضافة إىل العمليات املنجزة لعمالت األجن
الكشوف املالية، فقد تطرق نظام احملاسبة املالية اجلديد إىل احلصيلة وحساب النتائج وجدول سيولة 

  .إلضافة إىل جدول تغري األموال اخلاصة) الطريقة املباشرة و غري املباشرة(اخلزينة 
سريها واحملاسبة املبسطة املطبقة جيمع النظام احملاسيب املايل اجلديد من جهة أخرى مدونة احلسات و و 

  .على الكيات الصغرية
ويف هذا اإلطار حيدد قرار وزاري ن صدر يف نفس العدد من اجلريدة الرمسية أسقف رقم        

األعمال وعدد املستخدمني والنشاط املطبقة على الكيات الصغرية بغرض مسك حماسبة مالية 
  .مبسطة

بة املالية املبسطة تطبق على الكيات التجارية الصغرية اليت ال يتعدى رقم ويوضح النص أن احملاس     
أجراء يعملون ضمن الوقت الكامل وهذا  9ماليني دينار جزائري وعدد املستخدمني  10أعماهلا 

  .خالل سنتني متتاليتني
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وعدد املستخدمني ماليني دينار  6و لنسبة للنشاط اإلنتاجي واحلريف فإن رقم األعمال حمدد بـ      
أجراء يعملون ضمن الوقت الكامل أما لنسبة لنشاطات اخلدمات ونشاطات أخرى فإن رقم  9بـ 

  .أجراء يعملون ضمن الوقت الكامل 9ماليني دينار وعدد املستخدمني  3أعماهلا حمدد بـ 
  .أو الثانوية حسبما جاء يف النص/ويشمل رقم األعمال جمموع النشاطات الرئيسية و

خلفا للنظام الذي  2010 يناير 01وقد استلهم النظام اجلديد الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من      
  .من املعايري الدولية للمحاسبة املالية 1975كان سار منذ سنة 

   :15امتيازات تطبيق النظام احملاسيب املايل -5
  :دةأساسية جدي استحداثيتميز هذا النظام احملاسيب املايل ربعة   
اعتماد احلل الدويل الذي يقرب تطبيقنا احملاسيب للتطبيق العاملي والذي يسمح للمحاسبة لسري  -

 .مع قاعدة تصورية و مبادئ أكثر تكيف مع االقتصاد اجلديد وإنتاج معومات مفصلة
 إيضاح املبادئ والقواعد اليت جيب أن تسري التطبيق احملاسيب ال سيما تسجيل املعامالت، تقييمها -

وإعداد الكشوف املالية، والذي حيد من خماطر التدخل اإلداري والالإداري ملعاجلة اليدوية يف 
 .القواعد وكذا تسهيل فحص احلسات

التكفل حتياجات املستثمرين، احلالية واحملتملة، الذين ميلكون معلومات مالية عن املؤسسات  -
 .نة واختاذ القرارعلى حد سواء منسقة، قابلة للقراءة وتسمح ملقار 

  .إمكانية الكيات الصغرية تطبيق نظام معلومايت قائم على حماسبة مبسطة -
املقارنة بني عناصر املخزوت يف النظام احملاسيب املايل املعتمد على املعايري احملاسبية الدولية  -6

  .واملخطط الوطين احملاسيب السابق
  وت يف النظام احملاسيب املايلاملقارنة بني عناصر املخز ): 01(اجلدول رقم 

  من حيث املدونة واملخطط الوطين احملاسيب 
 SCF( /IAS02(النظام احملاسيب املايل  )PCN(املخطط احملاسيب الوطين 

  16من حيث مدون احلسات -1
  خمزوت البضاعة  30  البضاعة  30

  املواد األولية واللوازم  31  مواد ولوازم  31
  لالستهالك املواد القابلة  321
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  اللوازم القابلة لالستهالك  322
  التغليفات  326

  منتجات وأشغال قيد التنفيذ  34

  املنتجات اجلاري إجنازها  331
  األشغال اجلاري إجنازها  335
  الدراسات اجلاري إجنازها  341
  اخلدمات اجلاري إجنازها  345

  املنتجات املصنعة  355  منتجات منجزة  35
  املنتجات املتبقية أو املواد املسرتجعة   358  ت ومهمالتفضال  36

  37  املخزوت املوجودة خلارج  37
الــــــــــيت يف طريقهــــــــــا إىل (املخــــــــــزوت يف اخلــــــــــارج 
  )املستودع أو يف اإليداع

  املشرتت املخزنة  38  املشرتت  38
  خسائر القيمة عن املخزوت  املؤوت

  مؤوت نقص املخزوت  39

  ر القيمة عن خمزون البضاعةخسائ   390
  خسائر القيمة عن املواد األولية والتوريدات   391
  خسائر القيمة عن التموينات األخرى   392
  خسائر القيمة عن إنتاج السلع اجلاري إجنازها   393

394  
خســـــائر القيمـــــة عـــــن إنتـــــاج اخلـــــدامات الســـــلع  

  اجلاري إجنازها
  زوت من املنتجاتخسائر القيمة عن املخ   395
  خسائر القيمة عن املخزوت اخلارجية    397

    17من حيث طرق التصريف -2

طريق الوارد أوال  يعتم ثالث طرق لتصريف املخزوت
وطريقة الكلفة الوسطية املرجحة  )FIFO( صادر أوالً 

)WA ( ًوالوارد أخريا صادر أوال)LIFO(  

الوارد أوال  طريق يعتم ثالث طرق لتصريف املخزوت
وطريقة الكلفة الوسطية املرجحة  )FIFO( صادر أوالً 

)WA. (  وطريقة)LIFO( طرف من معتمدة غري 
 حيث يتم الطريقة هذه حسب ألنه املايل احملاسيب النظام
 تكون أين املخزوت، من أخريا دخل ما إخراج طريقة أن

 إذن احلالية، القيمة من أقل حتما القدمية املنتجات قيمة
  .املخزوت قيمة من قل التقدير يكون
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ً ني   يف ظل النظام احملاسيب املايل اجلزائري )IAS02(املعيار احملاسيب الدويل الثاين تطبيق  :ا
 :IAS02 الثاين  مفهوم املعيار احملاسيب -1

حتديد  نه مقياس أو أمنوذج أو مبدأ أساسي يهدف إىل IAS02  تعريف املعيار احملاسيب كنمي      
املالية وثري  القوائم عناصر املخزوت يف ة لتحديد وقياس وعرض واإلفصاح عنأساس الطريقة السليم

ونتائج أعماهلا ، ويرتبط املعيار احملاسيب  العمليات واألحداث والظروف على املركز املايل للمنشأة
IAS02  وأساليب  املخزوت وطرق تقييمها وهو أاللقوائم املالية ا هم عنصر من عناصر
  .18تصريفها

  : )IAS2( هدف املعيار -2
إىل عرض املعاجلة احملاسبية للمخزون وفقًا ملدخل التكلفة التارخيية من خالل يهدف املعيار      

كما يعرض املعيار إرشادات عملية حتديد . حتديد مبلغ تكلفة املخزون اليت ستظهر ا يف امليزانية
كذا صايف القيمة القابلة للتحقيق و معادالت التكلفة ها مستقبالً مبا فيها التدهور، و و حماسبتالتكلفة 

  .19اإلفصاح عنهطرق تقييم املنصرف من املخزون و  و
البيات املالية املعدة يف ظل  علىمن حية النطاق، فيجب أوالً أن يطبق هذا املعيار أما   

  :عن املخزون ستثناء نظام التكلفة التارخيية يف احملاسبة
املعيار (مباشرة عن عقود اإلنشاء شامال عقود اخلدمة املرتبطة ا ت التنفيذ الناشئ العمل حت -

  ).عقود اإلنشاء 11
  ).IAS 33 , 39 – IFRS 7(األدوات املالية  -
  ).IAS 41(األصول البيولوجية املتعلقة لنشاط الزراعي  -

  :عيار على قياس املخزون احملتفظ به من قبليطبق هذا امل ال و نيًا أن   
منتجي املنتجات الزراعية و منتجات الغات و اإلنتاج الزراعي بعد احلصاد و املعادن و  -

املنتجات املعدنية، إىل احلد الذي يتم فيه قياسها بصايف القيمة القابلة للتحقيق وفقًا للممارسات 
  . يف تلك النشاطات الثابتة

ء السلع الذين يقومون بقياس خمزوم لقيمة العادلة مطروحا منها التكاليف حىت جتار وسطا -
يتم االعرتاف لتغريات يف القيمة العادلة مطروحًا منها التكاليف حىت البيع يف حساب النتائج و . البيع

  .يف فرتة التغيري
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ام احملاسيب املايل ضمن النظ املتعلقة ملخزوت IAS02 الواردة يف املفاهيممدى تطبيق -3
  .اجلزائري
وتكون  الكيان ميتلكها أصول أساس على املخزوت اجلزائري املايل احملاسيب النظام يعرف       
 موجهة لوازم أو أولية مواد أوبقصد مماثل  اإلنتاج قيد أو اجلاري االستغالل إطار يف للبيع موجهة

وتكون املخزوت يف إطار عملية تقدمي خدمات  ،اخلدمات أو تقدمي اإلنتاج عملية لالستهالك خالل
 .20.هي كلفة اخلدمات اليت مل يقم الكيان بعد حتساب املنتوجات املناسبة

) جارية غري أصول(تثبيتات  شكل يف أو )جارية أصول(خمزوت  شكل يف أصل تصنيف ويتم      
 .الكيان اطنش إطار يف استعماله أو لوجهته تبعا بل األصل نوع أساس على ليس

  :ومن التعريف السابق يبني نستنتج أن خصائص املخزوت هي
  .حتتجز من أجل إعادة بيعها خالل ارى العادي للنشاط -
  هي قيد اإلنتاج من أجل البيع يف نفس الظروف  -
  . أو تقدمي اخلدماتهي على شكل مواد أو لوازم واجبة االستهالك يف عملية اإلنتاج  -

الذي  ورد يف املعيار احملاسيب قد اعتمد نفس التعريف  أن النظام احملاسيب املايل اجلزائري و من املالحظ 
)IAS02( حلرف.  

و نالحظ يف هذا املعيار أيضًا استخدام عدة تعابري ضمنه و مبعاين خمتلفة حمددة نذكر منها   
  :ما يلي

يف سياق النشاط العادي مطروحًا منه و هي السعر املقدر للبيع  :صايف القيمة القابلة للتحقيق -أ   
  .التكاليف املقدرة لإلكمال و التكاليف الضرورية املقدرة إلمتام عملية البيع

تعترب القيمة العادلة من أهم العناصر اليت جاءت ا  ): Juste valeur( القيمة العادلة  - ب  
تعترب األقرب ملايل لعناصر القوائم املالية، و قييم الية للمحاسبة و املعلومة املالية، و املتعلقة لتاملعايري الدو 

  . إىل الواقع االقتصادي لكن هناك صعوبة يف التقييم ا يف غياب سوق مالية فعالة
اف تتمثل القيمة العادلة يف املبلغ الذي ميكن بواسطته مبادلة أصل أو تسوية خصم بني أطر و   

يتم فيه التعامالت و يف ظل شروط املنافسة القبول ضمن إطار لديها ما يكفي من املعلومات و 
ميكن أن تتم مبادلة األصل به، أو تسديد  الذي ميكن القول أا ذلك املبلغمبفهوم أبسط و . 21العادية

  .التزام بني أطراف مطلعة راغبة يف التعامل على أساس تبادل جتاري
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ى كوا جممل فيما خيص مصطلح املخزوت، فقد عرب املخطط الوطين للمحاسبة علو   
أو أنشأا دف استهالكها يف العملية اإلنتاجية عن طريق ) الكيان (  األمالك اليت أشرتا املؤسسة

 تطرح) منتجات(إىل سلع جديدة ) مواد أولية(أو حتويلها ) لوازم(استعماهلا أو ) بضائع ( إعادة البيع 
  22.للبيع

كذا و ) املخزوت( 02رقمالدويل للمحاسبة للمعيار يبقى هذا املفهوم صاحلًا جزئيا وفقا و   
و وفقا للمعيار، فعالوة على أن املخزوت تضم البضائع  غري أنه .النظام احملاسيب املايل اجلزائري

خمتلف املمتلكات األخرى اليت حيتفظ ا إلعادة بيعها و كذا شرتاة لغرض إعادة البيع شاملة، و امل
اللوازم املنتظر استخدامها يف العملية التصنيع واملواد األولية و جات مة الصنع أو حتت خمزون املنت

كما وصفت اإلنتاجية ، يضاف ملا سبق أنه يف حالة تقدمي اخلدمة فإن املخزون يضم تكاليف اخلدمة  
–18ظر معيار احملاسبة الدويل رقم أن(ن بعد إليرادات املرتبطة ا اليت مل يعرتف الكياو  16يف الفقرة 

  ). إليرادا
احملاسيب  يف ظل النظام احملاسيب املايل اعتمادا على املعايرتقييم املخزوت  مدى توافق طرق-4

  IAS2 الثاين
  .تقاس املخزوت من حيث املبدأ لتكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقيق أيهما أقل

خرى املتكبدة جللب التكاليف األف املخزون جممل تكاليف الشراء، وتكاليف التحويل و اليتشمل تكو 
ملايل اهو األمر الذي أخذه يف احلسبان النظام احملاسيب و . يف احلالة املوجودة اللمكان و املخزوت 

  23.اجلزائري
املشرتت، املواد القابلة (لقد حدد النظام احملاسيب املايل تكلفة الشراء يف  :تكاليف الشراء -أ   

فقد فصل أكثر يف هذا اجلانب حيث  02أما املعيار رقم  )تلالستهالك، املصاريف املرتبطة ملشرت 
عر الشراء والرسوم اجلمركية والضرائب األخرى غري املسرتدة، مصاريف س على تشمل تكاليف الشراء

زة املخزون أو املنتجات التامة واملواد األولية واللوازم و أية مصاريف أخرى متعلقة حبيا الشحن ،النقل
  .املتشاة التخفيضاترح كل احلسومات التجارية و وجيب ط. واخلدمات

األجور املباشرة : اإلنتاج مثل هي التكاليف املتعلقة مباشرة بوحداتو  :تكاليف التحويل - ب  
حتمل على واد األولية إىل منتجات جاهزة و التكاليف الصناعية غري املباشرة الثابتة الالزمة لتحويل املو 

جور واملواد غري املباشرة، لتكاليف الصناعية غري املباشرة املتغرية مثل األكذا او  .أساس الطاقة العادية
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ستثناء األعباء اليت ، الستخدام الفعلي لوسائل اإلنتاجحتمل على الوحدات املنتجة على أساس او 
  .24ميكن حتميلها ألي استعمال غري أمثل لقدرة اإلنتاج يف الكيان

تكاليف تصميم أن التكاليف األحرى تتمثل خاصة يف  02 لقد ورد يف املعيار :أخرى تكاليف -ج
القيم غري العادية للفاقد من املواد واألجور ، املنتجات لعمالء حمددين ضمن تكاليف املخزون

التكاليف اإلدارية اإلضافية اليت ال تساهم يف جلب املخزون إىل مكانه ووضعه ، والتكاليف الصناعية
حدد التكاليف األخرى يف املايل فلم خيرج عن فلك هذا املعيار حيث أما النظام احملاسيب  .احلايل

  )املصاريف العامة، املصاريف املالية واملصاريف اإلدارية املنسوبة بشكل مباشر إىل املخزون(
ب استبعادها من تكلفة يف نفس السياق ميكن مالحظة أنواع أخرى من التكاليف، جيو   
غري العادية من املواد من هذه التكاليف جند املبالغ و . ف للفرتةا كمصاري يتم االعرتافاملخزون و 
كذا تكاليف التخزين إال إذا كانت ضرورية يف العملية و . جور وتكاليف اإلنتاج األخرىاألالتالفة و 

إلضافة إىل املصاريف اإلدارية غري املباشرة اليت ال تساهم يف جلب . اإلنتاجية ملرحلة إنتاجية إضافية
 .ن إىل حالته الراهنةاملخزو 

  : مالحظة
هذه الظروف حمددة يف يف االقرتاض يف تكلفة املخزون، و حمددة يسمح بشمول تكاليف ظروف  -1

  ).IAS23 تكاليف االقرتاض( 23املعاجلة البديلة املسموح ا يف معيار احملاسبة الدويل رقم 
التكاليف األخرى العمالة و دمية بشكل أساسي من تتكون تكلفة املخزون يف الكيات اخل -2

غري املباشرة اليت  للموظفني العاملني مباشرة يف تقدمي اخلدمة، مبا يف ذلك موظفي اإلشراف و املصاريف
اإلدارة خرى املتعلقة مبوظفي املبيعات و التكاليف األ تتضمن تكلفة املخزون العمالة و الو . تعزى لذلك

  .يت تكبداالعامة بل تعرتف ا كمصروفات يف الفرتة ال
  

  IAS2 اعتمادا على يف ظل النظام احملاسيب املايل أساليب أخرى لقياس تكلفة املخزون -5
        أو طريقة سعر التجزئة ) Standard(طريقة التكاليف املعيارية ميكن استخدام   

)Prix de détail  (ألسباب عملية و بشرط أن تعطي هذه الطرق  يف احتساب تكلفة املخزون
  .ئج قريبة من التكلفةنتا
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عادية الستعمال العتبار املستوت الخذ التكاليف املعيارية  :طريقة التكاليف املعيارية - أ
عة هذه املستوت بصفة يتم مراجو . الطاقة املستخدمةو الكفاءة و اللوازم و اليد العاملة املواد األولية و 

  .وف السائدةإذا استدعي األمر يتم تعديلها حسب الظر منتظمة، و 
تستخدم هذه الطريقة لدى نشاط التوزيع لتجزئة لتقييم املخزوت  :طريقة سعر التجزئة - ب

اليت حتتوي على أعداد كبرية متشاة، و ذلك يف األحوال اليت يصعب فيها تطبيق طرق أخرى 
  .للتكاليف

  .بيعية للمخزونمة الو تتحدد تكلفة املخزون عن طريق استبعاد نسبة اهلامش اإلمجايل من القي 
  IAS02 25بني النظام احملاسيب املايل واملعيار  املخزون صريفطرق تمدى توافق  -6

  : ثالث طرق لتقييم تكلفة خروج املخزوت) املخزوت( 02رقم اعتمد املعيار   
يقصد بذلك متييز و . ئم أنواع حمددة من املخزوتهي تالو  :طريقة التكلفة احملددة -أ   
) التعاوض(خزون غري القابلة عادة للتبديل ة احملددة لكل عنصر من املخزون لنسبة لعناصر املالتكلف

  .املخصصة ملشروعات حمددةاخلدمات املنتجة و للسلع و و 
ه أو الذي مت شراؤ تفرتض هذه الطريقة أن املخزون و : )FIFO(طريقة الوارد أوال صادر أوالً  - ب  

ايل فإن عناصر املخزون الباقية يف اية الفرتة هي تلك اليت مت شراؤها أو لتإنتاجه أوالً يباع أوالً، و 
 ً   .إنتاجها مؤخرا

التكلفة  متوسطحتديد الطريقة يتم يف ظل هذه : ) WA(طريقة متوسط التكلفة املرجحة  - ج  
ل الفرتة إنتاجها أو شراؤها خالتلك اليت مت اة املوجودة يف بداية الفرتة و املرجحة للمخزوت املتش

يعتمد ذلك على ظروف و كل شحنة إضافية مت استالمها، و ذلك حتساب املتوسط للفرتة أو 
  .املؤسسة

يوجب تقييم املخزوت  عمالً مببدأ احليطة فإن النظام احملاسيب املايل اجلزائريف هذا السياق و و   
در بعد طرح تكلفيت اإلمتام املقهذه األخرية هي سعر البيع و  .كلفتها و قيمة إجنازها الصافيةتقل 

تدرج أي خسارة يف قيمة املخزوت يف احلساب  و  ).أي صايف القيمة القابلة للتحقيق(التسويق و 
. ة الصافية إلجناز هذا املخزونمن القيمكعبء يف حساب النتائج عندما تكون تكلفة خمزون ما أكثر 

- قابلة للتبديل(أصول متعاوضة  ، أو يف حالةحتدد خسائر القيمة يف املخزوت مادة مبادةو 
Fongibles (فئة بفئة .  
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" FIFO"كما يتم تقييم السلع املتعاوضة عند خروجها من املخزن أو عند اجلرد إما بطريقة   
أرجع النظام احملاسيب املايل اجلزائري اختيار طريقة و  .إما مبتوسط تكلفة شرائها أو إنتاجها املرجحةو 

   .إىل قرار التسيري) املتناوب أو طريقة اجلرد الدائم طريقة اجلرد(ة ملخزوت يف احملاسبة اخلاصاملتابعة 
  .IAS2واجلدول التايل يبني طرق تصريف املخزوت بني النظام احملاسيب املايل واملعيار   
  IAS2 طرق تصريف املخزوت بني النظام احملاسيب املايل واملعيار 26):02(جلدول رقم ا

املعاجلـــــــــــــــة حســـــــــــــــب النظـــــــــــــــام احملاســـــــــــــــيب   )IAS2(عيار احملاسيب الدويلاملعاجلة حسب امل
   )SCF(اجلزائري

  :تقييم املخزون ينبغي أن يتم حدى الطريقتني
  ). FIFO(الوارد أوال الصادر أوال -
 ).WA(التكلفة املتوسطة املرجحة -
إذا كانت بنود املخزون قابلة للتمييز، يف هـذه احلالـة يـتم و 

  .ن هلذه البنود بدقةحتديد تكلفة املخزو 

يفضـــــــــــــــــل اســـــــــــــــــتخدام الـــــــــــــــــوارد أوال الصـــــــــــــــــادر 
التكلفـــــــــــــــــــــــــــــــــة املتوســــــــــــــــــــــــــــــــــطة أو ) FIFO(أوال

  ).WA(املرجحة

 ً   االعرتاف ملخزون كتكلفة  - سابعا
هلا اإليراد عند بيع املخزون فإن القيمة املدرجة له تعترب تكلفة يف الفرتة اليت يتحقق خال  
كافة خسائر املخزون تعترب يف القيمة القابلة للتحقيق، و لصاإن ختفيض قيمة املخزون و . املتعلق به

أما لنسبة السرتجاع أي ختفيض نشأ . تكاليف ختص الفرتة اليت حدث خالهلا التخفيض أو اخلسارة
عن زدة يف صايف القيمة القابلة للتحقيق فيجب االعرتاف به كتخفيض ملبلغ املخزون املعرتف به  

  .فيها اإللغاءكتكلفة يف الفرتة اليت حصل 
  )اإلفصاح(معلومات واجبة اإلدالء * 

  :جيب أن تفصح البيات املالية عن   
  .الطرق احملاسبية املطبقة لتقييم املخزوت   -
 .للمؤسسة القيمة احملاسبية اإلمجالية للمخزوت و القيمة احملاسبية طبقا للتصنيف املناسب -
 . الفرتة مبلغ املخزوت املعرتف ا كتكلفة خالل -
 .مبلغ أي تدهور للمخزوت املعرتف به كتكلفة للفرتة -
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مبلغ أي اسرتجاع للتدهور احملتسب لتخفيض من قيمة املخزوت املعرتف ا كتكلفة  -
 .خالل الفرتة

 . الظروف و األحداث اليت أدت إىل اسرتجاع التدهور املالحظ للمخزوت -
املخزوت  معاجلة تصريفاسيب املايل يعتم نفس أساليب من خالل اجلدول أعال نالحظ أن النظام احمل

  ).FIFO(و طرية التكلفة املتوسط املرجحة ) FIFO(ومها طرقتنا طريق الوارد أوالً يصرف أوالً 
  ائج البحثنت

 احملاسيب والنظام الدولية احملاسبية املعايري من كل به جاءت ما ألهم قراءة من تقدم ما خالل من     
 :ما يلينستنتج  وتسجيلها وتصريفها وتقيمها املخزوت بتعريف يتعلق فيما زائرياجل املايل
 .02 رقم الدويل احملاسيب  املعيار بتعريف مقارنة للمحزوت التعريف نفس املايل احملاسيب النظام أعتمد

 احملاسيب راملعيا يف املعتمدة املرجعية نفس املايل احملاسيب النظام اعتمد املخزوت تقييم خبصوص -
 يف املعيارية التكلفة أو احلقيقية التكلفة طريقة واعتماد التكلفة مكوت ما هي عتماد الدويل
 .02املعيار احملاسيب الدويل  يف صراحة جاء ما وهو دورية بصفة وتصحيحها التقييم

 الصادر أوال  لواردا طريقة أو املرجحة الوسطية التكلفة طريقة اجلزائري املايل احملاسيب النظام أعتمد -
 واملعيار شأن ذلك يف شأنه أخريا، الصادر أوال الوارد طريقة عن واستغىن اإلخراجات تقييم يف أوال

 .02الدويل احملاسيب
 لتقييم أقل أيهما لإلجناز الصافية والقيمة التكلفة مفهوم اجلزائري املايل احملاسيب النظام اعتمد -

 .02رقم  الدويل احملاسيب املعيار من كل يهاعل نص اليت الكيفية بنفس املخزوت
 املخزوت قيم تدهور مفهوم اجلزائري املايل احملاسيب النظام أعتمد واحلذر احليطة مبدأ إىل استنادا -

 .للمحاسبة الدولية واملعايري لنسبة احلال عليه هو كما النتائج جدول يف كعبء وتسجيله
جمموعة من احلسات تشمل  اجلزائري املايل اسيباحمل النظام أعتمد احلسات مدونة خبصوص -

   .خمتلف عناصر املخزوت يف حني ال تنص املعايري احملاسبية على أرقام حسات
  
   :خلامتـةا

ختاذ القرارات املالية أداة هامة يف السوق أصبحت املعلومة احملاسبية و مع التحول حنو اقتصاد ا
احملاوالت الرامية لتحقيق االندماج ظل االنفتاح االقتصادي و  ويف. املؤسسةخارج لعدة أطراف داخل و 
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يف  يف االقتصاد العاملي الذي أصبحت املمارسة احملاسبية فيه مسندة إىل معايري حماسبية دولية، تتمثل
ة اليت تعمل على توفري معلومة مالي)  IAS/IFRS( املعلومة املالية املعايري الدولية للمحاسبة و 

قابلة للمقارنة على الصعيد الدويل، أصبح من الالزم القيام صالح ، موثوق ا و مفهومة، شفافة
نقائص املخطط الوطين حماسيب مع األخذ بعني االعتبار البيئة الوطنية من جهة يف حماولة لتجاوز 

معرتف وق ا و البيئة الدولية من جهة أخرى بغية االستفادة من معايري حماسبية موثللمحاسبة، و 
ً جبو    .دا عامليا

هذه املعايري الدولية للمحاسبة الدراسة اليت قمنا ا ما هي إال جزء يف سياق تطبيق و 
الذي من املؤكد أنه احملاسبية و القوائم املالية، و  املعلومة من حيث اإلطار التصوري، املبادئ و القواعدو 

بعا لتغيري مفاهيم ومبادئ وقواعد ية تحيمل انعكاسات جتة عن تغيري املمارسات والتطبيقات احملاسب
  ...التقييمالتسجيل و 
  : التوصيات

يف اعتقاد أنه آن األوان أن يتأهل قطاع املؤسسات وأنظمة التسيري للتوافق مع متطلبات النظام   -
ية اجلديد، وكذا اإلطارات الالزمة اليت من شأا تسيري نظام احملاسبة املالية اجلديد، وهذا  يف فرتة انتقال

حتددها اجلهات املعنية من خالل دراسة إسرتاجتية واليت تكون مناسبة كفرتة استعداد لتطبيق نظام 
  .احملاسبة املالية املوحد

  .  تكوين و رسكلة اإلطارات و املختصني واألكادمييني وهيلهم هلذا النظام احملاسيب اجلديد -
يسمح نتقاهلا بسرعة وختزينها لكيفية اليت االعتماد على تطوير نظام فعال النتقال املعلومات  -

متكن طالبيها من احلصول عليها يف األوقات املناسبة والتمكن من جتديدها لطرق اليت تتالءم مع هذا 
  .النظام

  . التشريعي مع املستجدات اليت جاء ا النظام احملاسيب املايل اجلديدتكييف اإلطار القانوين و  -
الشروحات اجلديدة اليت تصدر عن جملس ستجدات اليت يت ا املعايري و املرات و التواصل مع التطو  -

  .املعايري الدولية للمحاسبة و تكييف النظام احملاسيب املايل معها
ضرورة تبين املؤسسات اجلزائرية فكر وثقافة أنظمة املعلومات وحماولة بناء نظام معلومات حماسيب  -

لتحكم يف خمتلف نشاطاا و يعمل على أن تكون تنافسية على متكامل يساعد املؤسسات على ا
  .املستوى الدويل خاصة يف ظل االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة
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الدويل للمحاسبني، وتشجيع ظهور تعاون بني املهنيني اجلزائريني  لالحتاد IFACاالخنراط يف برمج  -
  .التجارية للمواقع (WEB TRUST)ثباتسجيل يف العالمة الدولية لإلوالدوليني، والت

حتضري يف تكييف و  املعلومة املاليةبقة للمعايري الدولية للمحاسبة و املطاالستفادة من جتارب الدول  -
  . البيئة املالئمة لتطبيق النظام احملاسيب املايل

أن للمساعدة يف جتديد الربامج البيداغوجية اخلاصة حملاسبة العامة و تشجيع الكتات يف هذا الش -
 .تكوين اإلطارات و الكوادر قصد التحكم يف زمام األمر مستقبالً 

مناشري، كتب، (داغوجية مبختلف أنواعها يطلب لنسبة للدعائم البيداغوجية توفري الوسائل البي -
ة كل كذا ضبط للغة العربيصطلحات، و توحيد املللمكتبة اجلامعية مع تعريبها و ) ...أقراص مضغوطة

  ).IAS/IFRS(املعلومة املالية و  ملعايري الدولية للمحاسبة ا
توحيدها يف ظل النظام يداغوجيني رغبة يف دعم املعارف و تكوينية لألساتذة البفتح دورات تدريبية و  -

  . احملاسيب املايل اجلديد، على مستوى اجلامعة اجلزائرية
ني يف املنظور احملاسيب املايل ومها، األساسيتاقرتاح برمج موحد وطين لرتكيز خاصة على املادتني  -

  ...احملاسبة املعمقةاحملاسبة العامة و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  واملراجع اهلوامـش
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  . 12ص  -2003
دولية للمعلومة املعايري ال) (  IFRS( و املعايري الدولية اجلديدة )  IAS( وجب الوعي كذلك يف التمييز بني املعايري الدولية للمحاسبة  2

اليت تعترب قواعد حماسبية دف إىل توجيه املعايري الدولية للمحاسبة حنو منوذج موحد قصد تفضيل املقارنة االقتصادية بني املؤسسات ) املالية 
 .على مستوى العامل

  :بط إلكرتوينرا 2010 - 01-12 : ، جريدة احلوارتطبيق النظام احملاسيب اجلديد سيشجع على إنشاء سوق البورصة 3
http://www.djazairess.com/elhiwar/23794  

 اجلزائر، جامعة دكتوراه، أطروحة العاملي، احملاسيب والتوحيد اجلنسيات املتعددة الشركات يف احملاسبية املمارسة شعيب، شنوف 4

 .15:، ص2007
 اجلزائر، جامعة دكتوراه، أطروحة العاملي، احملاسيب والتوحيد اجلنسيات املتعددة الشركات يف احملاسبية مارسةامل شعيب، شنوف 5

 .15:، ص2007
 .174: مرجع سبق ذكره ، ص "اجلزائر جتربة" احملاسيب التوحيد إشكالية بلغيث، بن مداين 6
، يتضمن النظام احملاسيب 2007نوفمرب  25املؤرخ يف  11-07ون رقم ، القان47اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد رقم  7

 . 3املادة   ، املايل
 .6املادة ، مرجع سبق ذكره ،47اجلريدة الرمسية العدد رقم  8
 .7، مرجع سبق ذكره ،املادة 47اجلريدة الرمسية العدد رقم  9

 8املادة ، مرجع سبق ذكره ،47اجلريدة الرمسية العدد رقم  10
   9املادة ، مرجع سبق ذكره ،47ريدة الرمسية العدد رقم اجل 11
 .2009مارس  25الصادر يف 19اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد رقم  12
 .42املادة ، مرجع سبق ذكره ،47اجلريدة الرمسية العدد رقم  13

 ، 2009/أبريل/06الصادر يف ريخ  3682جريدة املساء العدد رقم   14
، العدد ريقياإفاجلزائر، جملة اقتصادت مشال  يف) IAS & IFRS(اشور، متطلبات تطبيق النظام احملاسيب ملوحد كتوش ع 15

 .2009- السادس
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