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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

أ.عيادي عبدالقادر
أستاذ محاضر قسم �ب� كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير جامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف -

تطبيق املعايري الدولية للمحاسبة يف ظل اإلطار النظري للمحاسبة
- مع اإلشارة إىل اإلطار التشريعي للنظام احملاسيب املالي اجلزائري -

ملخص

مع  تتالءم  أنها  ترى  والتي  المهنية  الهيئات  قبل  من  محاسبية  قواعد  بوضع  المتزايد  االهتمام  إن 
مفاهيمها المحاسبية، يتطلب إعادة النظر في اإلطار النظري للمحاسبة نظرا للتطورات والمستجدات 
المبادئ  تطبيق  عن  البحث  مرحلة  من  والتحول  المحاسبي،  والبحث  المحاسبة  مهنة  تشهدها  التي 
المحاسبية إلى مرحلة تبني المعايير الدولية للمحاسبة، وبالتالي تعميق فهم  األساس الفكري الذي 

تقوم عليه نظرية المحاسبة.        
الكلمات  الدالة :المحاسبة، النظرية المحاسبية، نقائص النظرية، المعايير المحاسبية. 

Abstract 

The growing interest in the development of accounting rules by professional bodies who believe that these rules fit with 
accounting concepts requires the reconsideration of the theoretical framework of accounting in view of the developments 
in accounting profession and accounting research. As it requires also a real transition from the application phase of 
accounting principles to the adoption of international accounting standards phase and thus deepen the understanding 
of the intellectual foundation of accounting theory.

Keywords: Accounting- Accounting Theory- Imperfections of Theory, International Accounting Standards.

 International Accounting Standards Application in
View of the Theoretical Framework of Accounting

-The Case of Algerian Legislative framework (SCF) -
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مقدمة

إن التطورات اليت تشهدها التجارة العاملية من شأنها أن تساهم 
يف تعزيز االختالفات       يف املمارسات احملاسبية بني دول العامل 
املختلفة، حيث قامت العديد من الدول بتبين أنظمة حماسبية 

وظروفها  تتالءم  بتطبيقها،  الشركات  تلزم  وضريبية 
وضع  ذلك  تطلب  وقد  والقانونية،  واالقتصادية  االجتماعية 
النصف  بداية  منذ  املهنية  اهليئات  قبل  من  حماسبية  معايري 

الثاني من القرن املاضي ، من خالل العمل على تضييق نطاق
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تلك االختالفات عن طريق السعي إىل إحداث نوع من التوافق 
واإلجراءات  احملاسبية  واملعايري  التشريعات  بني  والتنسيق 
هناك  تكن  مل  حيث  املالية،  القوائم  وعرض  بإعداد  املتعلقة 
ممارسي  قبل  من  تطبيقها  جيري  علمية  مشرتكة  قواعد 
مهنة احملاسبة، إذ كانت اهليئات واملنظمات يف الدول الصناعية 
تضع القواعد احملاسبية اخلاصة بها واليت ترى أنها تتالءم مع 

مفاهيمها احملاسبية.
املمارسات  يف  االختالفات  هذه  استدعت  قد  البحث:  إشكالية 
احملاسبية إعادة النظر يف اإلطار النظري للمحاسبة على ضوء 
والبحث  احملاسبة  مهنة  تشهدها  اليت  واملستجدات  التطورات 
احملاسيب والتحول من البحث عن تطبيق املبادئ احملاسبية إىل 
تعميق  وبالتالي  للمحاسبة،  الدولية  املعايري  تبين  عن  البحث 
الفهم حول األساس الفكري الذي تقوم عليه نظرية احملاسبة، 

وعليه ميكن تلخيص مشكلة البحث بسؤال رئيسي: 
هل اعتماد احملاسبة على إطارها النظري يعترب كافيا ملسايرة التطورات 

واملستجدات، وبالتالي إمكانية تطبيق املعايري الدولية للمحاسبة؟ 

أهداف البحث 

يهدف البحث إىل:
التطور  )التعريف،  للمحاسبة  النظري  باإلطار  -التعريف 

التارخيي، املبادئ والفروض(.
-إستنتاج نقائص النظرية احملاسبية (اإلختالف يف فهم بعض 

املصطلحات، التطبيقات ).
احملاسبية  املعايري  بتطبيق  اإللتزام  خالل  من  البديل  -تقديم 

الدولية.
أهمية البحث : تتجلى أهمية البحث من خالل اإلهتمام املتزايد 
أو  الدولي  املستوى  على  سواء  الدولية  احملاسبية  باملعايري 
إضافية  كمساهمة  يعترب  البحث  فهذا  احمللي،  املستوى  على 
للمعايري  تطبيقها  يف  األجنبية  الدول  جتارب  من  لالستفادة 
وتبادل اخلربات مبا يناسب متطلبات البلد، خاصة يف ظل اجتاه 

اجلزائر حنو اقتصاد السوق.  
هيكل البحث : لتحقيق أهداف البحث واإلجابة على إشكاليته 

نستعرض احملاور اآلتية: 
       احملور األول: اإلطار النظري للمحاسبة      
       احملور الثاني:  نقائص النظرية احملاسبية 

       احملور الثالث: املعايري احملاسبية الدولية 
 احملور األول: اإلطار النظري للمحاسبة

يكون  أن  تستدعي  اليت  املعرفة  فروع  من  فرع  احملاسبة  تعترب 
هلا إطار نظري يعتمد عليه يف بناء وإرساء القواعد احملاسبية 
وضبط املمارسات العملية، ويستمد اإلطار النظري للمحاسبة 
من  نظرية احملاسبة اليت تقوم على الفروض، املبادئ احملاسبية، 
وبعض املفاهيم األخرى واليت نستعرض أهمها من خالل هذه 

الدراسة.

أشكال  ظهور  مع  وتطورت  احملاسبة  نشأت   : احملاسبة  نشأة  أوال- 
البداية  يف  كانت  حيث  االقتصادي  والتطور  السلعي  التبادل 
التطور  ومع  االقتصادية،  املعامالت  لتسجيل  أسلوب  جمرد 
إىل  املمارسة  أو  األسلوب  هذا  حتول  واالجتماعي  االقتصادي 
مسك  فن  أو  احملاسيب  الفن  عليه  يطلق  ما  وهو  الفن  من  نوع 
واألكادميية  العلمية  بالدراسة  الباحثون  تناوله  ثم  الدفاتر، 
لعلم  أصبح  وبهذا  املختلفة  العلمي  البحث  طرق  مستخدمني 
من  جمموعة  على  يعتمد  كعلم  األساسية  أركانه  احملاسبة 

املبادئ واألصول العلمية. 
ثانيا- تعريف احملاسبة: خيتلف تعريف احملاسبة باختالف وجهات 

النظر باعتبار أن هلا جانبني، جانب نظري وجانب عملي:)1(
والذين  العلمية  الدراسات  أصحاب  يعرفها  النظري:  اجلانب 
يولون اجلانب العلمي للمحاسبة االعتبار الرئيسي �بأنها العلم 
الذي يبحث يف طرق تسجيل وتبويب وحتليل املعامالت املالية 

املختلفة للمؤسسة خلدمة أغراض معينة�. 
اجلانب العملي: يعرفها املمتهنون والذين يولون اجلانب التطبيقي 
وتصنيف  تسجيل  فن  �بأنها  األساسي  االعتبار  للمحاسبة 

وتلخيص األحداث االقتصادية�.
حيث  األعمال،  لغة  بأنها  كتوش�:  �عاشور  عرفها  كما   •
تستخدم يف عامل األعمال لتصف العمليات اليت جتريها مجيع 

أشكال املؤسسات(�. )2(  
لصيق��p.lassegue: �احملاسبة هي نظام  بيار  يعرفها  بينما   •
تسجيل  ترتيب،  بإدخال،  يسمح  حيث  املالية،  باملعلومة  يهتم 
املناسبة  املعاجلة  بعد  توفري  بهدف  مرقمة  أساسية  معطيات 
املستخدمني  جمموعة معلومات مطابقة الحتياجات خمتلف 

املعنيني�)3(
تقنية  �بأنها  فيعّرفها  للمحاسبة  الوطين  املخطط  أما   •
بنمو  والتنبؤ  التحكم،  للتنظيم،  موجهة  للتسيري  كمية 
متطلبات  يعكس  مبا  للوطن،  االقتصادية  والتنمية  املؤسسات 

نظام االقتصاد املخطط.�. )4(
واعتمادا على التعاريف السابقة ميكن القول بأن احملاسبة هي:

املتعارف  واملفاهيم احملاسبية  والنظريات  املبادئ  جمموعة من 
املالية بطريقة منظمة،  العمليات  عليها، واليت حتكم تسجيل 
عليها  تعتمد  مالية  قوائم  شكل  يف  وتلخيصها  تبويبها  ثم 
اقتصادية  قرارات  اختاذ  يف  باملؤسسة  العالقة  ذات  األطراف 
خمتلفة، بهدف بيان نتيجة أعمال املشروع   من ربح أو خسارة 
يف  للمؤسسة  املالي  املركز  حتديد  و  معينة،  زمنية  فرتة  عن 

نهاية تلك الفرتة.
السابقة  التعاريف  خالل  من   : للمحاسبة  التارخيي  ثالثا-التطور 
ميكن القول أن احملاسبة حتولت من جمرد االهتمام بالنواحي 
إىل  احلسابات  وتنظيم  الدفاتر  مسك  فن  يف  املتمثلة  املهنية 
الوظيفة  إىل  يشري  مما  اتصال  وأداة  للمعلومات  نظام  كونها 

االجتماعية للمحاسب )5(.



األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية.  أ/ قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية. العدد  15  - جانفي  2016 . ص 25 - 33  

تطبيق املعايري الدولية للمحاسبة يف ظل اإلطار النظري للمحاسبة -مع اإلشارة إىل اإلطار التشريعي للنظام احملاسيب املالي اجلزائري-

27

وميكن تقسيم التطور احملاسيب فنياً إىل أربع مراحل كاآلتي: )6(
بتكوين  املرحلـة  هذه  تتميز   : للمحاسبة  الفين  اإلطار  تكوين   -1
احملاسيب  القيد  نظام  خالل  من  للمحاسبة  الفنية  اجلوانب 
وانتظام  ودقة  ضبط  أهداف  حتقيق  بغرض  املزدوج(  )القيد 
التسجيل يف الدفاتر والوصول إىل استخراج قائمتني مرتابطتني 
على  تعتمدان  قائمتان  وهما  وامليزانية،  النتائج  حسابات  هما 
نظام  لتطبيق  طبيعية  كنتيجة  احملاسيب  التوازن  خاصية 

القيد املزدوج. 
احملاسبني  لدى  أصبح  املزدوج  القيد  نظام  الستخدام  وطبقًا 
أي  احلسابات(  )تشخيص  منهج  أو  بنظرية  تسميته  ميكن  ما 
وحسابات  شخصية  حسابات  إىل  احلسابات  بتبويب  يسمح  ما 

حقيقية. 
احتياجات  مع  متاشيًا  القيد  هذا  استخدام  مفهوم  تطور  ثم 
صاحب املال )املشروع( حبيث أصبح عرض احلسابات وتبويبها 
بنظرية  عرف  ما  أو  املشروع  صاحب  نظر  وجهة  مع  ينسجم 
ألصحاب  املالي  املركز  على  يركز  وهو  املشروع(،  )أصحاب 
على  ويقوم  النتائج،  حسابات  بقائمة  االهتمام  دون  املشروع 

معادلتني رئيسيتني :
   أرصدة أول املدة )+-(التدفقات النقدية خالل املدة = أرصدة نهاية املدة

                         حقوق امللكية = األصول - اخلصوم
مدى  حتديد  يف  املشروع  أصحاب  رغبات  لتطور  ونتيجة 
والعمليات  لألحداث  التفسريات  وتقديم  مشروعاتهم  جناح 
من  االنتقال  لزامًا  أصبح  فقد  احملاسبية،  الوحدة  على  وأثرها 
مت  حيث  املعامالت(  )نظرية  إىل  احلسابات  تشخيص  نظرية 
مبدأ  تطبيق  من  ذلك  يتطلبه  وما  االمسية،  احلسابات  إضافة 
وليس  حتققها  جمرد  )أي  املعامالت  إثبات  يف  االستحقاق 
إضافيًا  عبئًا  ألقى  ما  وهو  دفعها(  أو  حتصيلها  عند  بالضرورة 
أصبحت  االمسية  احلسابات  وبإضافة  احملاسيب.  املنهج  على 

معادلة امليزانية على النحو التالي :
                    األصول + املصاريف = اخلصوم + اإليرادات + رأس املال

فنون  بتطوير  متيزت  املرحلة  هذه  أن  القول  ميكن  سبق  مما 
داخلية  رقابة  أداة  أصبحت  واليت  للمحاسبة  العملي  التطبيق 

على املمتلكات، حتقق رغبات أصحاب املشروع.
القرن  بداية  منذ  االهتمام  بدأ   : واألكادميي  املهين  التطوير   -2
عدة  بسبب  وأكادمييًا  مهنيًا  احملاسبة  بتطوير  عشر  التاسع 

عوامل منها:
جمال  واتساع  كرب  من  ذلك  تطلبه  وما  الصناعية،  الثورة   - أ 
تطوير  استدعى  مما  التمويل  إىل  واحلاجة  الشركات  عمل 
وضمان  الدائنني  حاجات  لتلبية  احملاسبية  والقواعد  املبادئ 

احملافظة على رأس املال.
شركات  لظهور  نتيجة  وذلك  اإلدارة،  عن  امللكية  فصل   - ب 
األموال  املساهمة، وما تطلبه ذلك من ضرورة جتميع رؤوس 
وضمان استمرارية عمل الشركات، األمر الذي أدى إىل بروز 
املعنوية  الشخصية  وفرض  االستمرارية  فرض  أو  مفهوم 

على  كبري  أثر  األخرية  اخلاصية  هلذه  كان  وقد  املستقلة، 
احملاسبة، حيث ظهرت أهمية الدور احملاسيب يف تقييم اإلدارة 
واليت  النتائج  حسابات  قائمة  إعداد  خالل  من  أعماهلا  ونتائج 
يف  البدء  مع  امليزانية،  قائمة  من  بداًل  األهمية  تأخذ  أصبحت 
استخدام مبدأ مقابلة اإليرادات باملصاريف. كما كان انتشار 
من  أدنى  حد  لضمان  الدولة  تدخل  يف  سببا  الشركات  تلك 
ضرورة  من  ذلك  يتطلبه  وما  اخلارجية،  لألطراف  اإلفصاح 
وفعاًل  مستقل،  خارجي  مراجع  بوجود  املالية  القوائم  مراجعة 
بدأ ظهور اجلمعيات املهنية وكان أوهلا مجعية احملاسبني يف 
1854، ثم جممع احملاسبني واملراجعني بإجنلرتا  اسكتلندا عام 

وويلز عام 1880، ثم مجعية احملاسبني األمريكيني عام 1887.
جـ  - فرض ضرائب الدخل على األفراد والشركات، وما تطلبه 
ذلك من اتساع الطلب على خدمات احملاسبني باعتباره احملتكر 

لوظيفة إنتاج املعلومات املالية سواء داخل املؤسسة أو خارجها. 
كشركات  العامة،  )اخلدمات(  املنافع  شركات  ظهور  د  - 
الكهرباء، واهلاتف، والنقل مما أدى إىل ظهور مفاهيم االستهالك 
الشركات، وظهور مشاكل  اليت متلكها تلك  الثابتة  لألصول 
الشهرة وتصنيف حقوق األقلية يف تلك الشركات بعد عمليات 

الدمج اليت تعرضت هلا.
بناء على ما سبق ميكن القول أن هذه املرحلة متيزت مبا يعرف 
باملدخل األخالقي ملهنة احملاسبة، وذلك بتأسيسها جملموعة من 
القيم املقبولة اجتماعيا كاحلياد، الصدق يف التعبري، املوضوعية 
اعتربت  اإلفصاح...اخل، كما  املالية،  القوائم  القياس، عدالة  يف 
خطوة جد مهمة    يف بناء نظرية احملاسبة من خالل حتديد 

أهم املبادئ والقواعد احملاسبية الالزمة لتحقيقها. 
احملاسبني  على  لزامًا  أصبح  فقد  األكادميي  اجلانب  من  أما 
جيمع  مرتابط  فكري  إطار  وتنظيم  وأفكار  مفاهيم  صياغة 
بينهما، ومن هنا بدأ االهتمام بتطوير منوذج حماسيب مناسب 

للوحدة االقتصاديـة. 
ظهرت  اإلدارية(:  احملاسبة  )ظهور  للمعلومات  كنظام  احملاسبة   -3
وقد  للمعلومات،  كنظام  استخدامها  اإلدارية*ومت  احملاسبة 
اخلاص  الفكر  النتشار  طبيعية  استجابة  التطور  هذا  كان 
قياسه   »ما ال ميكن  بشعار  تنادي  اليت  العلمية  اإلدارة  مبدرسة 

ال ميكن إدارته«.

يف بادئ األمر كان هذا التطور يف شكل حتليالت لنتائج احملاسبة 
املالية، إال أن التطور التقين واستخدام احلاسوب أتاح للمحاسب 
اجملال لتطوير خمرجات احملاسبة املالية، والرتكيز حنو نظام 
املعلومات واستخدامها يف جماالت التخطيط والرقابة وبصفة 
خاصة يف جمال ترشيد القرارات، ومع استمرار تطور احملاسبة 
العمليات،  وحبوث  اإلحصاء  جمال  يف  بها  واالستعانة  اإلدارية 
املوازنات  وإعداد  احملاسبية  املالية  البيانات  تطوير  إىل  أدى 

التخطيطية وقياس التكاليف. 
االهتمامات  باجتاه  احملاسيب  الدور  مسرية  تطوير  استمرار  إن 
أثر  األخرى،  املعرفة  بفروع  االستعانة  طريق  عن  اإلدارية 
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حيث  املعلومات،  إنتاج  ووظيفة  املالية  احملاسبة  اجتاهات  على 
بالبيئة احمليطة  األول  يبدأ طرفه  للمعلومات  أصبحت نظامًا 
)املدخالت(، حيث يتم التعامل مع ظواهر اقتصادية واجتماعية 
الطرف  أما  احملاسبية(،  األحداث  )معاجلة  ومتشابكة  متنوعة 
للنظام  بالنسبة  األهمية  بالغ  أيضًا  فهو  )املخرجات(  األخر 
يرتتب  وما  املطلوبة  املعلومات  اجتاهات  تتعدد  حيث  احملاسيب 

عليه من تعدد األهداف اليت جيب أن تقدمها القوائم املالية. 
للمعلومات  أنه نظام  املالية على  النظر إىل نظام احملاسبة  إن 
جماالت  لثالثة  العلمي  التأصيل  أهمية  إىل  احلاجة  يربز 

رئيسية تتمثل يف:
حتديد  يتطلب  اجلانب  وهذا  احملاسيب،  النظام  مدخالت   - أ  
جيب  اليت  واملعامالت  األحداث  حتكم  اليت  العلمية  املبادئ 

معاجلتها حماسبيًا.
واملبادئ  املناهج  حتديد  وتتطلب  البيانات،  تشغيل  عملية  ب  - 

العلمية الالزمة لتحويل البيانات إىل معلومات.
دراسات  يتطلب  وهو  )املخرجات(،  املعلومات  مستخدم  جـ  - 
سلوكية مكثفة الحتياجات مستخدمي هذه املعلومات، ووضع 

تصور فكري لألهداف اليت جيب أن خيدمها النظام. 
4- احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية : وتعترب أحدث مراحل التطور 
احملاسبية  الوحدة  عمال  نتائج  أن  املعروف  فمن  احملاسيب، 
احلالني  املستثمرين  أهمها  عديدة  فئات  مصاحل  يف  تؤثر 
اجلهات  واملرتقبني،  احلاليني  املقرتضني  اإلدارة،  واملرتقبني، 
املوردين،  العمالء،  احملاسبية،  الوحدة  يف  العاملني  احلكومية، 
هو  االجتاه  فإن  الفئات،  هذه  مصاحل  تعارض  الحتمال  ونظراً 
ضرورة التزام احملاسب بوجهة النظر االجتماعية أي أن تنتهج 
التقارير منهجًا مشوليًا، تغطي احتياجات كافة فئات اجملتمع 
دون تغليب وجهة نظر فئة على أخرى وحتى ال تتأثر عدالة 
توزيع املنافع من تلك التقارير ويكون األثر النهائي       يف صاحل 
اجملتمع بكل فئاته وهو ما يعرف مبدخل الرفاهية االجتماعية يف 

بناء نظرية احملاسبة. )7(
من  أساس  على  مبنيًا  حماسبيًا  منوذجًا  املدخل  هذا  ويتطلب 
يف  التوسع  مع  والزمان،  املكان  يف  السائدة  االجتماعية  القيم 
األطراف،  احتياجات كافة  اإلفصاح احملاسيب بغرض تغطية 
القياس  التوسع يف  النموذج من جهة أخرى  كما يتطلب هذا 
احملاسيب ليشمل اآلثار اخلارجية لتصرفات الوحدة االقتصادية 

واملتمثلة يف التكلفة االجتماعية والعائد االجتماعي. 
رابعا-املبادئ والفروض احملاسبية: تتقيد احملاسبة باحرتام جمموعة 
من املبادئ والفروض اليت تشكل اإلطار الذي تنشط فيه، واليت 
متثل ضمان جودة املعلومة احملاسبية واملالية، كما أنها حتكم 

عمليات القياس والتسجيل والتلخيص والتوصيل.
1- املبادئ احملاسبية: تعرف املبادئ على أنها �قواعد عمومية تتبع 
لتوجيه التطبيق، فهي حتكم الطرائق واإلجراءات املتبعة يف إثبات 
العمليات املالية ويف إعداد التقارير والقوائم املالية، وتعد استنادا 

إىل الفروض احملاسبية اليت ال ميكن التحقق من صحتها )8(.

كما تعرف على أنها: �قانون عام يتم التوصل إليه من خالل 
املنطقي بني األهداف والفروض واملفاهيم�)9(. و تتمثل  الربط 

املبادئ احملاسبية املتعارف عليها يف:
املمارسة  ضبطت  اليت  املبادئ  أقدم  وهو  املزدوج:  القيد  مبدأ   - أ 
احملاسبية، ويقضي بتسجيل العمليات اليت تقوم بها املؤسسة يف 
طرفني مدين ودائن حسب طبيعة كل عملية، وباالستناد  إىل 
مجلة من احلسابات، بشرط تساوي املبالغ املسجلة يف الطرف 

املدين مع تلك املسجلة  يف الطرف الدائن )10(.
الكتابات  �حترر   16 املادة  يف   11-07 القانون  يؤكد  كما 
احملاسبية حسب املبدأ املسمى القيد املزدوج : ميس كل تسجيل 
دائن، يف ظل  أحدهما مدين واآلخر  اثنني  األقل حسابني  على 
يكون  أن  جيب  العمليات،  تسجيل  يف  الزمين  التسلسل  احرتام 

املبلغ املدين مساوي للمبلغ الدائن�)11(.
ب - مبدأ التكلفة التارخيية: يقضي هذا املبدأ بأن تسجل خمتلف 
العمليات اليت تقوم بها املؤسسة باالعتماد على تكلفة الشراء أو 
احليازة، مع إمكانية تصحيح هذه القيمة بإعادة التقييم، لتظهر 
يف  آخر الدورة احملاسبية عناصر األصول مسجلة يف امليزانية 
اجملموع  ختفيض  يتم  أن  بعد  الصافية،  احملاسبية  بقيمتها 

املرتاكم لإلهتالكات  واملؤونات من قيمتها التارخيية.
أنه:  على   156-08 التنفيذي  املرسوم  من   16 رقم  املادة  وتنص 
واخلصوم  األصول  عناصر  الكيان  حماسبة  يف  تقيد  أن  �جيب 
بتكلفتها  املالية  القوائم  يف  وتعرض  واألعباء  واإليرادات 
التارخيية على أساس قيمتها عند تاريخ معاينتها دون األخذ يف 
احلسبان أثار تغريات السعر     أو تطور القدرة الشرائية للعملة، 
األصول  مثل  اخلصوصية  ذات  واخلصوم  األصول  أن  غري 

البيولوجية واألدوات املالية تقيم بقيمتها احلقيقية )12( .
تظهر  أن  وجوب  على  املبدأ  هذا  يقوم  التام:  اإلفصاح  مبدأ   - جـ 
املعلومات الضرورية اليت قد تؤثر يف  املالية  القوائم والتقارير 
موقف متخذ القرار جتاه قرار معني يتعلق باملؤسسة، حبيث ال 
تكون هذه املعلومات مضللة، وجيب أن ُتظهر املؤسسة يف صورة 
احمليطة  الظروف  ظل  يف  احلقيقية،  أوضاعها  مع  تتطابق 
واملتغريات اليت تؤثر فيها وتتأثر بها، واعتماد هذا املبدأ ميكن أن 
يسهم بفاعلية يف إثراء قيمة املعلومات احملاسبية اليت تظهرها 

القوائم املالية )13(.
أن  �جيب  أنه  على   26 املادة  يف   11-07 رقم  القانون  وينص 
للكيان  املالية  الوضعية  وفية  بصفة  املالية  الكشوف  تعرض 
وجناعته وكل تغيري يطرأ على حالته املالية، وجيب أن تعكس 
هذه الكشوف جممل العمليات واألحداث النامجة عن معامالت 

الكيان وآثار األحداث املتعلقة بنشاطه )14(.
د - مبدأ األهمية النسبية: تظهر أهمية املعلومة احملاسبية عندما 
مستعملي  وقرارات  آراء  على  مؤثرا    إهماهلا  أو  حذفها  يكون 
الصغرية.  املبالغ  إلهمال  مرجعا  يشكل  ال  وهذا  املالية،  القوائم 
يف  مهمة  تكون  قد  بـ:1000.000دج  اخلسارة  مقدار  إن  فمثال 
بعض املؤسسات وقد ال متثل شيئا يف مؤسسات أخرى. فمفهوم 
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تطبيق املعايري الدولية للمحاسبة يف ظل اإلطار النظري للمحاسبة -مع اإلشارة إىل اإلطار التشريعي للنظام احملاسيب املالي اجلزائري-

وحسب  احملاسبية  البيانات  من  الغرض  حسب  خيتلف  املادية 
الفئة املستفيدة من تلك البيانات.

واحلذر: أي جيب تسجيل كل نفقة حمتملة  - مبدأ احليطة  هـ 
بذمة  يلحق  أن  ميكن  القيمة  يف  نقص  أي  أن  حيث  احلدوث، 
كان  وإن  حتى  تسجيله،  ويتم  له  حيتاط  أن  ينبغي  املؤسسة 
إذا  إال  اإليرادات  حدوثه ليس أكيدا، وباملقابل ال يتم تسجيل 

متت فعال )15(.
أنه  على   156-08 التنفيذي  املرسوم  من   14 رقم  املادة  وتنص 
إىل  يؤدي  الذي  احليطة  ملبدأ  احملاسبة  تستجيب  أن  جيب 
خطر  تفادي  قصد  الشك  ظروف  يف  للوقائع  معقول  تقدير 
حتول لشكوك موجودة إىل املستقبل من شأنها أن تثقل بالديون 

ممتلكات الكيان أو نتائجه)16(.
و - مبدأ ثبات الطرق احملاسبية: تلتزم املؤسسة وفق هذا املبدأ بإتباع 
الطرق احملاسبية اليت تشمل اإلجراءات املعتمدة ملعاجلة األحداث 
احملاسبية وإعداد القوائم املالية للمؤسسات، وأي تغيريات جيب 
اإلشارة إليها وتربيرها يف املالحق، ويف مجيع احلاالت جيب أن 
ويسمح  احلسابات،  وسالمة  صدق  مدى  على  التغيري  يؤثر  ال 
ذلك بإمكانية التوافق والتجانس بني املعلومات احملاسبية خالل 
من  املؤسسة  مستوى  على  املقارنة  إمكانية  وبالتالي  الدورات، 

دورة إىل أخرى أو بني عدة مؤسسات )17(.
على   156-08 التنفيذي  املرسوم  من   05 رقم  املادة  نصت  قد 
والقواعد  واالتفاقيات  املبادئ  يف  تتمثل   احملاسبية  الطرق  أن 
والتطبيقات اخلصوصية احملددة يف املواد اليت تلي واليت جيب 
أخرى  إىل  مالية  سنة  من  دائم  بشكل  تطبيقها  الكيان  على 

إلعداد وعرض القوائم املالية )18(.
تقديم  على  باألساس  املبدأ  هذا  يعتمد  الصادقة:  الصورة  مبدأ   - ز 
وذلك  للمؤسسة،  االقتصادي  للواقع  ميكن  ما  أقرب  صورة 
اليت  والقواعد  لإلجراءات  بصدق  احملاسبني  تطبيق  خالل  من 
على  احلصول  بغية  احملاسيب،  للعمل  أدائهم  يف  بها  يعملون 

حسابات واضحة وواقعية تتميز باملصداقية واملوثوقية )19(.
تكفل  بطريقة  املالية  املعلومات  تقاس  أن  جيب  وبالتالي 
بإعادة  آخر  حماسب  قام  لو  كما  النتائج  نفس  إىل  الوصول 

عملية القياس.
حـ - مبدأ قياس وحتقق اإليرادات:يتطلب اإلثبات احملاسيب لإليرادات 

توفر الشرطني اآلتيني: )20(
متت  قد  لإليراد  اكتساب  عمليات  كل  أن  أي  • اإلكتساب: 
أو  املباعة  املنتجات  كإنتاج  االنتهاء،  وشك  على  أو  بالفعل 

تقديم اخلدمات.
التحقق هو حتويل األصول إىل  التحقق:  قابلية  أو  • التحقق 
حاضرة  سوق  توفر  بها  فيقصد  التحقق  قابلية  أما  نقدية، 

نشطة وبأسعار تنافسية.
ط - مبدأ عدم املقاصة: جيب أن تسجل كل من عناصر امليزانية 
)األصول واخلصوم(، وعناصر جدول حسابات النتائج )األعباء 
والنواتج( بصفة منفصلة، أي بدون أي مقاصة أو تعويض بني 

هذه العناصر مع بعضها البعض )21(.
ينص القانون 07-11 يف املادة 15 أنه �ال ميكن إجراء أي مقاصة 
من  عنصر  وال  اخلصوم،  من  وعنصر  األصول  من  عنصر  بني 
األعباء وعنصر من النواتج، إال إذا متت هذه املقاصة    على أسس 
قانونية أو تعاقدية، أو إذا كان من املقرر أصال حتقيق عناصر 

هذه األصول واخلصوم واألعباء والنواتج بالتتابع... �)22(.
ي - مبدأ التوافق مع القانون: ينص هذا املبدأ على وجوب أن تكون 
احملاسبة مأخوذة وفقا للقوانني والتنظيمات السارية املفعول)23(، 
ويعمل بهذا املبدأ يف البلدان اليت يتم ضبط املمارسة احملاسبية 
فيها استناداً إلجراءات قانونية، لكن الواقع يتعارض مع يصادف 
)التثبيتات( عن  ذمتها  اليت تتحصل على عناصر  املؤسسات  يف 
الواقع  تغليب  مبدأ  ظهر  وبالتالي  مثال،  اإلجيار  قرض  طريق 
املالي  الواقع  تغليب  ضرورة  أي  القانوني  الظاهر  على  االقتصادي 
على الظاهر القانوني  وذلك أثناء املعاجلة احملاسبية لألحداث 

اإلقتصادية.
على  االقتصادي  الواقع  )تغليب  املبدأ  هذا  فيعد  اجلزائر  يف  أما 
الظاهر القانوني( جديدا، جاء به النظام احملاسيب املالي حيث يقر 
الواقع  حسب  االقتصادية  األحداث  مع  التعامل  ضرورة  على 
االقتصادي وليس حسب الشكل القانوني، فمن خالل هذا املبدأ 

ميكن تسجيل قرض اإلجيار ضمن عناصر امليزانية مثال )24(.
وهذا ما أكده نص املادة 06 من القانون 07-11 املتضمن للنظام 
الصادرة   74 رقم  الرمسية  اجلريد  يف  الصادر  املالي  احملاسيب 

بتاريخ 2007/11/25.
فإن  املبدأ  هذا  حسب  االفتتاحية:  بامليزانية  املساس  عدم  مبدأ   - ك 
نفسها  هي  تكون  أن  جيب  السابقة  للدورة  اخلتامية  امليزانية 
امليزانية االفتتاحية للدورة احلالية، أي متطابقة معها )25(.          

مقدمات  بأنها  عموما  الفروض  تعرف   : احملاسبية  الفروض   -2
الفكري  اإلطار  لبناء  أساسا  وتكون  مسبقا  صحتها  يفرتض 
نتائج  إىل  والتوصل  لإلستدالل  تصلح  كما  للمحاسبة، 
املبادئ  اشتقاق  يف  يستخدم  أساسا  متثل  فهي  حماسبية. 
املبادئ  أن  املالية، أي  القوائم  اليت تستعمل يف إعداد  احملاسبية 
احملاسبية جتد تربيرها الفكري يف الفروض احملاسبية، كما أن 
هذه الفروض ال حتتاج إىل برهان بل يفرتض صحتها مسبقا، 
حماسبية  مبادئ  الشتقاق  مالئمة  غري  أو  مالئمة  إما  فهي 
واالجتماعية  اإلقتصادية  والبيئة  العامة  األهداف  تراعي 
والقانونية والسياسية اليت تعمل يف إطارها املؤسسة ومن أهم 

هذه الفروض:
وجدت  املؤسسة  أن  االفرتاض  هذا  يعين  االستمرارية:  افرتاض   - أ 
لتستمر يف ممارسة نشاطها العادي لفرتة زمنية طويلة نسبيا 
لتحقيق خططها، وعلى هذا األساس يكون تقويم األصول على 

أساس التكلفة التارخيية)26(.
املرسوم  من   07 رقم  املادة  نصت  فقد  للجزائر  بالنسبة  أما 
املالية  الكشوف  تعد  أن  جيب  أنه  على   156-08 التنفيذي 
الكيان  متابعة  بافرتاض  االستغالل،  استمرارية  أساس  على 
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لنشاطاته يف مستقبل متوقع، إال إذا طرأت أحداث أو قرارات قبل 
تاريخ نشر احلسابات واليت من املمكن أن تؤدي إىل التصفية أو 

التوقف عن النشاط)27(.
ب - افرتاض الوحدة احملاسبية املستقلة: حسب هذا االفرتاض فإنه ال 
تؤخذ بعني االعتبار إال األحداث االقتصادية اليت هلا تأثري على 
املبدأ  وأساس  هلا،  املالكني  عن  مبعزل  للمؤسسة  املالية  الذمة 
يكمن يف حتديد وتوضيح مسؤولية املؤسسة جتاه الغري، وذلك 

بالفصل بني شخصية املؤسسة وشخصية مالكيها. 
أنه  على   156-08 التنفيذي  املرسوم  من   09 رقم  املادة  وتنص 
�جيب أن يعترب الكيان كما لو كان وحدة حماسبية مستقلة 
ومنفصلة عن مالكيها، وجيب أن ال تأخذ القوائم املالية للكيان 

يف احلسبان إال معامالت الكيان دون معامالت مالكيه�)28(.
جـ - افرتاض وحدة النقود )وحدة القياس(: ويعين وجود وحدة قياس 
املؤسسة،  يف  واألنشطة  العمليات  خمتلف  بني  تربط  موحدة 

مما يسمح بتجميع العمليات غري املتجانسة)29(.
األنشطة  أن  إىل  الدورية  افرتاض  يشري  الدورية:  افرتاض   - د 
اإلقتصادية ألي وحدة ميكن تقسيمها إىل فرتات زمنية غالبا ما 
تكون سنة يف نهايتها حيدد املركز املالي للوحدة اإلقتصادية، أي 
جتزئة حياة املؤسسة إىل فرتات تسمى بالدورة املالية و تتألف 
استثناء(  ويسمى  إال  املدنية  السنة  غالبًا وتساير  12 شهراً  من 

باستقاللية الفرتات احملاسبية.
 ،11-07 القانون  من   30 املادة  نصت  فقد  للجزائر  بالنسبة  أما 
يف  املادي  اجلرد  بعملية  القيام  املؤسسات  من  يتطلب  وهذا 
نهاية كل دورة على األقل وتقديم القوائم املالية، كما جيرب 
على  للموافقة  سنة  كل  عامة  مجعية  عقد  على  املساهمني 

احلسابات)30(.
النظري  اإلطار  إن  احملاسبية:  النظرية  نقائص  الثاني:  احملور 
للمحاسبة يف الوقت احلالي يقوم على جمموعة من الفروض 
والتسجيل  القياس  عمليات  حتكم  اليت  واملبادئ  واملفاهيم 
الوحدة  �مفهوم  ذلك  أمثلة  ومن  والتوصيل،  والتلخيص 
احملاسبية، فرض وحدة القياس النقدي، مبدأ االستمرار، مبدأ 
التكلفة، مفهوم التحقق، مبدأ الثبات، سياسة احليطة واحلذر، 
قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل، أساس االستحقاق، األساس 
باملصاريف،  اإليرادات  مقابلة  مبدأ  النسبية،  األهمية  النقدي، 
فرض الدورية، نظام القيد املزدوج، فرض ثبات القوة الشرائية 

للنقود، مبدأ املوضوعية�. 
وعليه ميكن استنتاج مجلة من املالحظات، قد تعترب كنقائص 
مع  احملاسبة  مهنة  تتماشى  حتى  سريعة  معاجلة  تتطلب 

املستجدات والتطورات اليت تشهدها فروع العلوم األخرى:
املكونات  بهذه  املرتبطة  )املصطلحات(  املسميات  اختالف   -1
ليس  أي  معيار...اخل(  سياسة،  قاعدة،  مفهوم،  مبدأ،  )فرض، 
هناك مصطلح واحد متفق عليه بني احملاسبني ألي من األفكار 
السابقة، فمثاًل القيد املزدوج يطلق عليه مبدأ، نظرية، قاعدة، 

طريقة...اخل.

مفهوم  فمثاًل  املفاهيم،  بعض  حتديد  يف  اختالفات   -2
سوف  احملاسبية  الوحدة  أن  على  البعض  يعرفه  االستمرارية 
تبقى يف مزاولة نشاطها إىل ما ال نهاية، يف حني يرى البعض 
أصل  أي  حياة  من  أطول  املؤسسة  حياة  أن  هو  به  املقصود  أن 
القائم  امللكية  استمرار منط  ثالث وهو  متتلكه، وهناك تفسري 

لرأس املال أو التنظيم اإلداري والشكل القانوني للمؤسسة.
إعداد  يف  الزمنية  الفرتة  حتديد  حول  احملاسبني  اختالف   -3

التقارير الدورية، ومواعيد التقارير املرحلية.
احلالي  النظري  اإلطار  ضمن  املفاهيم  من  العديد  وجود   -4
وضعها  يف  كونها  تعدو  ال  وقد  املعنى  للمحاسبة غري حمددة 
احلالي جمرد بديهيات ومن أمثلتها )األهمية النسبية، الثبات، 

اإلفصاح، تغليب اجلوهر على الشكل(.
5- وجود تعارض بني سياسة احليطة واحلذر وبني استخدام 
ملبدأ  فطبقًا  الثابتة،  األصول  لتقويم  كأساس  التكلفة 
التكلفة  أساس  على  الثابتة  األصول  تظهر  االستمرارية 
التارخيية واليت قد تزيد عن قيمتها السوقية، وهذا يتعارض 
اتساق منطقي  أن هناك عدم  مع مبدأ احليطة واحلذر، كما 
املعلومات  فائدة  وبني  للنقود  الشرائية  القوة  ثبات  فرض  بني 
وفاعلية  جدوى  يف  الثقة  فقدان  إىل  يؤدي  مما  احملاسبية 

القوائم املالية.
احملاسبية  األحداث  من  للكثري  موحدة  معاجلات  توفر  عدم 

املتشابهة، ومن أمثلة ذلك: )31(
الوارد  كأسلوب  املخزون،  بتقييم  اخلاصة  األساليب  تعدد  أ  - 
 ،)LIFO(أواًل الصادر  أخرياً  الوارد   ،)FIFO( أواًل  صادر  أواًل 

.)CUMP( التكلفة الوسطية املرجحة للوحدة
ب  -  حساب اإلهتالكات هناك طرق متعددة كطريقة القسط 

الثابت، املتناقص، جمموع سنوات االستخدام،...اخل.  
أو  التجميع  مبستوى  يتعلق  فيما  احملاسبة  جماالت  تعدد   -6
التفصيل للمعلومات اليت يتم اإلفصاح عنها يف التقارير املالية، 
واختالف طرق التبويب والعرض وجتديد املعلومات اليت جيب 

التقرير عنها يف صلب القوائم املالية.
7- إن اإلطار الفكري احلالي ال يقدم إجابات قاطعة للكثري من 
املشاكل اليت تواجه احملاسب، مثاًل ال جند إجابات حمددة حول 
بعض التساؤالت: مشكلة التغري يف األسعار، قياس العمليات غري 
القيمة  قياس  العادلة،  القيمة  املعنوية(،  )التثبيتات  امللموسة 

العادلة، قياس التكلفة االجتماعية والعائد االجتماعي. 
  وكخالصة ملا سبق يالحظ فإن اإلطار احملاسيب احلالي متيز 

بنقائص عديدة منها:
• يفتقر إىل الرتابط بني مكوناته وعدم توفر معاجلات موحدة 

لكثري من األحداث احملاسبية املتشابهة.
اليت يستخدمها  بالنسبة للطرق  املمارسات احملاسبية  • تباين 

احملاسب باإلضافة إىل تباين أسس القياس والتقويم.
• ال يوجد أساس علمي ميكن االعتماد عليه يف جمال املفاضلة 
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تطبيق املعايري الدولية للمحاسبة يف ظل اإلطار النظري للمحاسبة -مع اإلشارة إىل اإلطار التشريعي للنظام احملاسيب املالي اجلزائري-

بني البدائل.
املالية يعتمد كثرياً على االجتهاد الشخصي،  القوائم  • إعداد 
بالتقصري  للمحاسب  وجهت  اليت  األسباب  أحد  من  ذلك  ولعل 

أو الوقوع حتت تأثري اإلدارة أو تقديم تقارير غري موضوعية. 
قاعدة  يعين  ال  احملاسبة  يف  املبادئ  لفظ  استعمال  فإن  وعليه 
جمموعة  مواجهة  يتم  قد  حيث  أبدا  عنها  اخلروج  ميكن  ال 
املواقف واليت ميكن تطبيقها على  املختلفة يف أحد  املبادئ  من 
مالئمة  األكثر  املبادئ  حتديد  مشكلة  فتظهر  احلالة،  نفس 
من  بد  ال  كان  لذلك  احلالة،  تلك  على  للتطبيق  ومناسبة 
االتفاق على معايري للمحاسبة متعارف عليها تؤدي إىل تضييق 
فجوة اخلالف  يف املمارسة العملية للمحاسبة، فظهرت املعايري 
العرض  قياس  ضوئها  على  يتم  قد  اليت  للمحاسبة  الدولية 

الصادق والعادل للقوائم املالية.
احملور الثالث: املعايري احملاسبية الدولية

كتعبري  بقي  عليها  املتعارف  احملاسبية  القواعد  اصطالح  إن 
فين عند احملاسبني ومدققي احلسابات يشمل كل ما هو متفق 
عليه يف علم احملاسبة ومقبول من الشركات واملؤسسات حتى 
ولو اختلفت يف معاجلة نفس املوضوع، ومن هذا املنطلق جاءت 
فكرة إجياد معايري تتمتع جبودة عالية وقابلة للفهم والتطبيق 
إلعداد القوائم املالية بشكل يساعد متبنيها يف أسواق رأس املال 

العاملية، أي إجياد لغة حماسبية عاملية موحدة.
أوال- املعايري احملاسبية )أسباب نشأتها، تعريفها، أهدافها(

املعايري  وجود  مربرات  أهم  الفقرة  هذه  خالل  من  نستعرض 
أهم  نذكر  ثم  موجز،  بشكل  املعايري  هذه  ونعرف  احملاسبية، 

األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها. 
فرتة  منذ  اإلهتمام  بدأ  لقد   : احملاسبية  املعايري  نشأة  أسباب   -1

مبعايري احملاسبة الدولية جلملة من األسباب منها:
الدولية واالستثمار  التجارة   أ - عوملة االقتصاد ومنو وحترير 

الدولي املباشر.
 ب - تطور األسواق املالية العاملية.

 ج - تغريات يف أنظمة النقد الدولية )العمالت األجنبية وسعر 
التبادل بني الدول العامل والشركات(.

أحناء  لتشمل  اجلنسيات  متعددة  الشركات  قوة  تعاظم   -  د 
املعمورة، سواء كان ذلك عن طريق إنشاء فروع هلا يف األقاليم 

والدول، أو السيطرة على شركات تابعة. 
2- تعريف املعايري احملاسبية: إن مفهوم القواعد احملاسبية املتعارف 
يشمل  احلسابات  ومدققي  احملاسبني  عند  فين  كتعبري  عليها 
وفروض  مبادئ  من  احملاسبة  علم  يف  عليه  متفق  هو  ما  كل 
املمارسة  اختلفت  ولو  حتى  املؤسسات  من  ومقبول  وقواعد 

احملاسبية. وتعرف املعايري بشكل عام: 
 أ- �بأنها مناذج أو إرشادات عامة تؤدي إىل توجيه وترشيد املمارسة 

العملية يف احملاسبة والتدقيق أو مراجعة احلسابات�.)32(

الرمسية  التوجيهات  مبثابة  احملاسبية  املعايري  �ُتعترب   ب- 
األحداث  أو  العمليات  أنواع  بعض  تسجيل  كيفية  حتدد  اليت 
للقوائم  املرفقة  املالحق  يف  إعطاؤها  ينبغي  اليت  واملعلومات 

املالية )33(.
مما سبق ميكن استخالص اآلتي:

اإلرشاد  صفة  هلا  فاملعايري  اإلجراءات،  عن  املعايري  ختتلف   •
التنفيذية  الصيغة  اإلجراءات  تتناول  بينما  التوجيه  أو  العام 

هلذه املعايري على حاالت تطبيقية معينة.
وتشريعات  قوانني  تشتمل  قواعد  هي  احملاسبية  املعايري   •
التنسيق  حتقيق  وظيفتها  احملاسبني،  بني  عليها  متعارف 
أو  املالية،  القوائم  إعداد  يف  للتحكم  احملاسبيني  والتوحيد 
بالعمل  القيام  كيفية  حتدد  اليت  الرمسية  التوجيهات  هي 

احملاسيب.
األعراف  من  تتكون  عليها  املتعارف  احملاسبة  مبادئ  •إن 
 �règles� والقواعد   �conventions� االتفاقيات  أو 
واإلجراءات��procédures الضرورية لتعريف وحتديد املمارسة 
احملاسبية املقبولة يف وقت معني وال تتضمن تلك املبادئ جمرد 
اإلرشادات العريضة، وإمنا تتضمن أيضا املمارسات واإلجراءات 

التفصيلية.
توفيق  إىل  احلاجة  ظهرت  الدولية:  احملاسبية  املعايري  أهداف   -3
املختلفة،  املعايري  بني  االنسجام  لتحقيق  احملاسبية  القواعد 

وبالتالي تطويرها لتحقيق األهداف اآلتيــة: )34(   
املعدة  املالية  للقوائم  املقارنة  وقابلية  الشفافية  حتسني   أ- 
بالبورصة  التسعري  عمليات  وتسهيل  املؤسسات  طرف  من 

للمؤسسات عرب العامل.
معايري  غياب  يؤدي  قد  القرارات:  اختاذ  عملية  تسهيل   ب- 
مبوجبها  تعاجل  اليت  األسس  اختالف  إىل  الدولية  احملاسبة 
العمليات واألحداث والظروف املالية للمؤسسات املختلفة مما 
ينتج عنه صعوبة مقارنة املراكز املالية هلذه املؤسسات ونتائج 
عند  املختلفة  البدائل  بني  االختيار  صعوبة  وبالتالي  أعماهلا 

اختاذ القرارات.
غياب  يؤدي  قد  القرارات:  اختاذ  عملية  يف  اخلطأ  اجتناب   ج- 
العمليات  لقياس  سليمة  غري  حماسبية  طرق  استخدام 
واألحداث والظروف اليت تؤثر على املؤسسة إىل ارتكاب أخطاء 

يف إعداد القوائم املالية وبالتالي اخلطأ يف اختاذ القرارات.
 د- اجتناب التعقيد: إن غياب معايري حماسبية يف إعداد القوائم 
املالية للمؤسسة حتى وإن صلحت املعاجلة احملاسبية، يرتتب 
فيها  يستلزم  إذ  منها،  مستخدميها  استفادة  صعوبة  عليه 
الرجوع إىل مصادر إعدادها أو قدرة علمية متميزة، وكالهما 
ليس متوفرا  يف معظم احلاالت، سواء لعدم إمكانية الرجوع إىل 
واحلجم  التشعب  أو  السرية  حيث  من  طبيعتها  حبكم  املصادر 
واملكان أو اخلربة واملعرفة، وبالتالي وجود حالة عدم ثقة تؤثر 

على حجم وظيفة القرارات اليت يتخذونها. 
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ثانيا - أهمية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية ومعوقات اإللتزام بها

تتزايد أهمية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية بتزايد متطلبات 
إعداد وعرض القوائم املالية وفق اإلطار املفاهيمي للمحاسبة، 
يف  االختالف  نقاط  خالل  من  ميزتها  اليت  العراقيل  رغم 

التطبيقات العملية.
تطبيق  أهمية  تتجلى  الدولية:  احملاسبية  املعايري  تطبيق  أهمية   -1

املعايري احملاسبية الدولية يف حتقيق املزايا اآلتية: )35( 
الشركات  أغراض  وختدم  العوملة  متطلبات  مع  تتماشى   أ- 

املتعددة اجلنسية.
منه،  الدولي  والسيما  أشكاله  بكافة  االستثمار  تشجيع   ب- 
كما أن التوجه حنو تطبيق معايري احملاسبة الدولية من شأنه 
االعتماد  خالل  من  واحملليني  اخلارجيني  املستثمرين  طمأنة 
القوائم  وإعداد  األرباح  واحتساب  احملاسيب،  القياس  يف  عليها 

املالية.
ببنوك  غالبيتها  يف  املرتبطة  اخلاصة  البنوك  عدد  زيادة   ج- 
ومؤسسات مالية عربية ودولية تطبق بعضها معايري حماسبية 

دولية أو تتعامل عادة مع شركات تطبق هذه املعايري.
بعضها  ترتبط  واليت  اخلاصة  التأمني  شركات  ظهور   د- 
حماسبية  معايري  بعضها  تطبق  ودولية  عربية  بشركات 

دولية.
 هـ- حتقيق األهداف الضريبية بني الدول األعضاء وتقلص من 

احتماالت حدوث االزدواج الضرييب.
 و- سهولة إجراء التحليل املالي يف الشركات وإجراء املقارنات 

مع شركات أخرى حملية ودولية.
هلا  اليت  الدول  إن  الدولية:  احملاسبية  باملعايري  االلتزام  معوقات   -2
جتربة يف استخدام هذه املعايري، قد جتدها مالئمة بينما هناك 
بلدان تستخدم القوانني الصادرة عن احلكومة، جتد صعوبة يف 

تطبيق هذه املعايري نظرا لعوامل خمتلفة منه: )36(
الدين،  )اللغة،  األمم  بني  واحلضارية  الثقافية  الفروق   أ- 

العادات والتقاليد(.
 ب- اختالف الظروف االقتصادية واالجتماعية )نظم االقتصاد، 

معدالت التضخم، السياسات النقدية، أهمية دور أسواق املال(.
التوقيت،  املوضوعية،  القيمة،  )مفهوم  املفاهيم  اختالف   ج- 

الشفافية، واإلفصاح...اخل(.
يف  البورصة  هيئات  ودور  املهنية،  اجلمعيات  دور  تفاوت   د- 

الرقابة واإلشراف  على املهنة.
ينعكس  حيث  الضريبية،  والتشريعات  القوانني  اختالف   هـ- 
احتساب  طرق  مثل:  جماالت  يف  املهنية  املمارسات  على  ذلك 
االهتالك، قواعد االعرتاف باإليرادات، حدود اإلفصاح املناسب، 

طرق احتساب ضريبة الدخل.
والقطاع  املهنية  واجلهات  احلكومية  اجلهات  بني  التنازع   و- 

اخلاص يف الرقابة واإلشراف على املهنة.

 ز- التفاوت يف املعارف العلمية واخلربات العملية بني املهنيني 
يف الدول أعضاء اللجنة. 

اخلامتة
متعددة  فئات  مصاحل  على  كبري  تأثري  هلا  احملاسبة  مهنة  إن 
تتعارض مصاحلها أحيانا، وبالتالي تؤثر على االقتصاد الوطين 
واجملتمع ككل، ويتطلب ذلك إعداد قوائم مالية تظهر مجيع 
املعلومات الرئيسية اليت تهم الفئات اخلارجية، واليت تساعدهم 
رشيدة،   بصورة  املشروع  حنو  االقتصادية  قراراتهم  اختاذ  على 
خالله  من  يتم  حماسيب  فكري  إطار  إجياد  من  بد  ال  وعليه 
اشتقاق املعايري التفصيلية للمحاسبة، وبالتالي حتقيق توافق 
املستوى  على  املالية  التقارير  إعداد  يف  بها  املعمول  املعايري  بني 
احمللي وبني معايري احملاسبة الدولية تتميز بدرجة اكرب من 

الشفافية.
أصبحت  حماسبية  مبادئ  هي  الدولية  احملاسبية  املعايري  إن 
وتنسق  حتسن  وهي  العاملي،  الصعيد  على  بالقبول  حتظى 
اليت تعرض فيها منظمة  بالطرق  املتعلقة  واإلجراءات  النظم 
ما كشوفها املالية، كما أنها توفر حقال متماسكا بشأن إدراج 

املعلومات املالية يف التقارير املالية القانونية.
عملية  أن  إال  الدولية  احملاسبة  معايري  تطبيق  أهمية  رغم 
أنها حركة تكتيكية  الباحثني  املعايري يراها بعض  وضع هذه 
املؤسسات  وتصر  أسواقها،  لتوسيع  دولية  مؤسسات  بها  تقوم 
واألسواق الدولية على استخدام هذه املعايري، واليت تبدو صعبة 
التطبيق وبعيدة املنال يف البيئات الوطنية، وذلك ملا ترتب عنها 
الدولية  املعايري  نصوص  بعض  إصدار  نتيجة  مشاكل،  من 
الدولية  فاملعايري  دولة،  لكل  التفاصيل  وترك  عامة  بصورة 
معظم  تبدي  اليت  الدولية  الصبغة  ذات  األحداث  إال  تغطي  ال 
ملعيار معني يالئم ظروف  النظر  دون  الدول حاجة ملحة هلا 

دولة أو جمموعة حمدودة من الدول بعينها.
من  يستدعيه  وما  السوق  اقتصاد  حنو  اجلزائر  االجتاه  إن 
تطوير  إىل  واحلاجة  االقتصادية  الفعاليات  كافة  مشاركة 
النظم اإلدارية واملالية املطبقة يف الشركات، والسيما  كافة 
السعي حنو تطبيق النظم العاملية يف هذا اجملال، يتطلب تقديم 

التوصيات اآلتية:
املعايري  تطبيق  لتعميق  احملاسبية  واملؤمترات  الندوات  عقد   •

ودراسة متطلبات تطبيقها.
• باعتبارها جماال لتطبيق معايري احملاسبة الدولية جيب على 
املالي واحملاسيب  الداخلية ونظامها  الشركات تعديل أنظمتها 

مبا يتوافق مع متطلبات تطبيق هذه املعايري. 
• احملاسب هو املعين بالدرجة األوىل بتطبيق معايري احملاسبة 
الدولية، لذلك البد من تأهيله علميًا وعمليًا ليكون قادراً على 

تطبيق هذه املعايري.
العمل للمحاسبني ومدققي  التدريبية وورش  الدورات  • عقد 
اليت  الشركات  أو  املساهمة  شركات  يف  وخاصة  احلسابات 

تستعد لتطبيق معايري احملاسبة الدولية.
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تطبيق املعايري الدولية للمحاسبة يف ظل اإلطار النظري للمحاسبة -مع اإلشارة إىل اإلطار التشريعي للنظام احملاسيب املالي اجلزائري-

والكليات  االقتصادية  العلوم  كليات  مناهج  تطوير   •
املتخصصة يف اجلامعات واملعاهد لكي تتضمن تدريس معايري 

احملاسبة الدولية يف مقاييس مستقلة.
يف  واألجنبية  العربية  الدول  بعض  جتارب  من  االستفادة   •
البلد  متطلبات  يناسب  مبا  اخلربات  وتبادل  للمعايري  تطبيقها 
الدولية  احملاسبة  معايري  جملس  يف  دورها  خالل  من  وذلك 

واهليئات اإلقليمية والدولية.
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