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   يف اجلزائر )IAS/IFRS (  متطلبات تطبيق النظام احملاسيب املوحد
  

          ∗∗∗∗كتوش عاشور.د
  اجلزائر-جامعة الشلف

Résumé: 
Exigences de la pratique du nouveau système comptable (IAS/IFRS ) en 
Algérie  
            La nouvelle logique de la mondialisation a conduit l'Algérie   ces 
dernières années  à prendre en mesure un nouveau système de comptabilité 
compatible aux exigences internationales, comme instrument fiable aux 
relations internationales, privilégiant l'investissement étranger et détenteur 
de capitaux. Ainsi, par cette nouvelle approche, l'Algérie préconise la 
vision d'un système comptable inspiré des nouvelles normes comptables 
internationales ( IAS/IFRS ) afin de faire face aux exigences  du processus 
de globalisation financière. 
             Ensuite il faut se poser la question de la manière et des méthodes 
que l'Algérie doit prendre pour instaurer ce système à la place d'un autre 
système qui a duré 33 ans de pratique au service de l'économie nationale 
soit aux entreprises économiques ou aux institutions pédagogiques.  
             En effet, la transformation presque radicale dans certains principes 
comptables, exige dans un premier lieu la préparation sérieuse des 
entreprises économiques et institutions académiques, ainsi que des efforts 
et des  moyens considérables notamment en matière de formation et surtout 
de finance.  
             A ce titre notre exposé sera axé sur trois points essentiels: 
       1- Concept du système comptable commun. 
       2- Effets et changements apportés par le nouveau système de 
comptabilité.  
       3- Etat actuel de l'institution algérienne, et exigences de la mutation.     

  مقدمة
 واملتطلبات يتوافق جديدا حماسبيا نظاما األخرية أن تبين السنوات يف اجلزائر حتاول     

 الذي األجنيب، املستثمر مهام وخاصة الدولية املعامالت لتسهيل األساليب الدولية،كأحد
 مع والتعامل التأقلم يف صعوبة و وجود أمامه عثرة كحجر احملاسبية الطرق مع اختالف يقف
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 للجزائر بالنسبة تطورا كما يبدو احلال أقل النظام هذا كان إذا احملاسيب القائم، خاصة ظامالن
 إن.واحملاسبية املالية العوملة لتواكب متطلبات احملاسيب نظامها جاهدة لتطوير  تسعىهي بذلكو

 تطلباتامل من هو الدولية واملالية االقتصادية والبيئة يتوافق حماسيب نظام بتبين اجلزائر قيام
  :هو هنا بالطرح اجلدير السؤال ولكن احلايل العصر يف الضرورية

 احملاسيب النظام هذا لتبين مستعدة جتعلها اليت الضرورية املتطلبات على اجلزائر تتوفر هل"
 املؤسسات يف سواء الوطين االقتصاد جذور يف متغلغل سنة33 عمره بنظام واستبداله اجلديد

  ."؟واجلامعات كاملعاهد) البيداغوجية(ة أو التربوي االقتصادية
 من لالنتقال اجلزائرية واألكادميية االقتصادية املؤسسات استعداد مدى هنا واملقصود     
 ضف كلي شبه بشكل يكاد أن يكون معامله جتهل نظام إىل سنة، 33 دربه على سارت نظام
 العمال اجلديد، تدريب النظام بناء تكلفة منها النظام، هذا إىل االنتقال متطلبات ذلك إىل

 القدمي للقوائم النظام خمرجات تكييف صعوبةواخل ...اجلديدة والتقنيات الربامج وجلب تطوير
  .اجلديد النظام مع احملاسبية والدفاتر

 االقتصادية البيئة استعداد مدى ودراسة تشخيص سنحاول ا البحثهذ خالل ومن     
 الضرورية املتطلبات هي وما ،خطوات تطبيقهو املوحد اسيباحمل النظام إىل لالنتقال اجلزائرية
  :يلي كما هتقسيم إىل نعمد سوف لذا.. .اجلديد؟ النظام إىل لالنتقال

  . زائراجلتطبيقه يف ودوافع املوحد  املالية نظام احملاسبةمفهوم : احملور األول
  . اجلديداسيباآلثار والتغيريات اليت أحدثها مشروع النظام احمل: احملور الثاين

  .متطلبات االنتقال إىل النظام احملاسيب املوحدع البيئة املؤسساتية اجلزائرية وواق: احملور الثالث

  اجلزائرتطبيقه يف دوافع  مفهوم نظام احملاسبة املالية املوحد و-أوال

ة  يشكل النظام احملاسيب املايل خطوة هام: مفهوم نظام احملاسبة املالية وجمال تطبيقه -1
لتطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف اجلزائر يف ظل متطلبات اقتصاد السوق وعوملة االقتصاديات 
باعتبار أن هذه املعايري تستجيب ملتطلبات العوملة االقتصادية، عكس املخطط الوطين 

  . جبائية واالقتصاد املخطط للمحاسبة والذي يستجيب ملتطلبات إدارية و
  :اسبة املالية تعريف نظام احمل-1-1
احملاسبة املالية هي نظام لتنظيم املعلومة املالية يسمح بتخزين  : من الناحية االقتصادية-أ

معطيات قاعدية عددية وتصنيفها وتقدميها وتسجيلها وعرض كشوف تعكس صورة صادقة 
  .  1عن الوضعية املالية وممتلكات املؤسسة، ووضعية خزينتها يف اية السنة املالية
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يتضمن النظام احملاسيب املايل اجلديد إطاراً مرجعياً للمحاسبة املالية ومعايري حماسبية      
تسم بإنشاء كشوف مالية على أساس املبادئ احملاسبية املعترف ا عامة تومدونة حسابات 

  .2وتتوافق واملتطلبات املالية واحملاسبية الدولية

ملالية اجلديد هو جمموعة من اإلجراءات والنصوص نظام احملاسبة ا  :من الناحية القانونية-ب
التنظيمية اليت تنظم األعمال املالية واحملاسبية للمؤسسات اربة على تطبيقه وفقا ألحكام 

  .وفقا للمعايري املالية واحملاسبية الدولية املتفق عليهاو القانون 
 الذي يدعى يف صلب النص يهدف قانون احملاسبة اجلديد إىل حتديد النظام احملاسيب املايلو

  :3القانوين باحملاسبة املالية  وكذا شروط وكيفيات تطبيقه، ويشتمل على
  . IFRSإطار مرجعي يتطابق مع اإلطار املرجعي  -
  .جمال تطبيق النظام احملاسيب اجلديد -
املعلومات الواجب و  النواتجمفاهيم وقواعد تقييم األصول واخلصوم، األعباء و  -

  .وائم املالية اخلاصة بكل من هذه األصنافإظهارها يف الق
  .أشكال القوائم املالية -
  .مدونة احلسابات -
  .قواعد استعمال احلسابات -
  .النظام الواجب تطبيقه على الوحدات املصغرة -

 أهم خصائصهناك جمموعة من عناصر متثل :  املوحد احملاسيب خصائص النظام-1-2
  : هياملعايري احملاسبية الدولية

  .مرجعي مستمد من النظرة االنكلوساكسونيةهلا إطار  -
  . معدة ملصلحة املستثمرين -
  .إعداد املرجع باالعتماد على مقاربة تعكس الواقع االقتصادي -
 حماسبية متطابقة أي إطار مفاهيمي مبادئ معاجلة العمليات احملاسبية من خالل  -

  .وليس قواعد
ملعلومة املالية من ملحق، تنميط شامل يف نفس الوقت للقواعد احملاسبية وعناصر ا -

  ...تقارير تسيري،
  .تطبيق إجباري لكل املعايري وكل التفسريات -
  .وأمهية امللحقاتأولوية امليزانية على حساب النتيجة  -
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، واملعروف "JUSTE VALEUR" إدخال مفهوم القيمة العادلة أو الصحيحة  -
 يف عملية تقييم األصول ، واليت تعوض التكلفة التارخيية"FAIR VALUE" ـ باالجنليزية ب

واخلصوم بقيمتها العادلة أو الصحيحة وهي القيمة اليت ميكن ا شراء أو بيع األصل أو اخلصم 
  .يف تاريخ إقفال احلسابات، وذلك بغية معرفة وتقدير جيد لذمة املؤسسة

 واليت دف إىل معرفة اثر (ACTUALISATION)إدخال مفهوم التحيني  -
  . على عملية تقييم األصول واخلصومعنصر الزمن من األصل

  .تفوق اجلوهر على الشكل والتطبيق بأثر رجعي -

خيضع للترتيبات اليت جاء  :مشروع النظام احملاسيب اجلديد يف اجلزائر جمال تطبيق -1-3
ا النظام احملاسيب اجلديد كل شخص طبيعي ومعنوي خيضع للقانون التجاري واملتمثلني يف 

وشبه العمومية أو االقتصاد املختلط وكذلك التعاونيات واملؤسسات املؤسسات العمومية 
املنتجة للسلع واخلدمات سوقية أو ال، أما مستعملو املعلومة املالية حسب املشروع فتشمل  

 أصحاب رؤوس األموال من مسامهني لداخلية للمؤسسةاملسريين، أعضاء اإلدارة واهلياكل ا
  4.مني واجلمهورأ التء، موردين، زبائن، العمالواإلحصاوبنوك، اإلدارة الضريبية 

  : 5      وتلزم الكيانات اآلتية مبسك احملاسبة املالية 
  .املؤسسات اخلاضعة ألحكام القانون التجاري  -
  .التعاونيات -
األشخاص الطبيعيون أو املعنويون املنتجون للسلع أو اخلدمات التجارية وغري  -

  .ات اقتصادية مبنية على عمليات متكررةالتجارية ، إذا كانوا ميارسون نشاط
 لنظام احملاسبة املالية مبوجب نص ني اخلاضعني أو املعنوينيوكل األشخاص الطبيعي -

  .قانوين أو تنظيمي
 ميكن كذلك للكيانات الصغرية اليت ال يتعدى رقم أعماهلا وعدد مستخدميها كما -

 .6ونشاطها احلد املعني أن متسك حماسبة مالية مبسطة
 يف اجلزائر )IAS/IFRS(مشروع النظام احملاسيب اجلديد تطبيق  أهداف -1-4
    :من أهداف املرجع اجلديد ما يلي 
  .األنظمة احملاسبية للدولية ترقية النظام احملاسيب اجلزائري ليتوافق و -
 .االستفادة من جتربة الدول املتطورة يف تطبيق هذا النظام -
احملاسبية  ن ناحية تسيري املعامالت املالية واالستفادة من مزايا هذا النظام خاصة م -

 .    املختلفةاتواملعاجل
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تسهيل خمتلف املعامالت املالية واحملاسبية بني املؤسسات االقتصادية الوطنية  -
هو نظام دويل يالئم كل الكيانات ) IFRS(واملؤسسات يف الدول األجنبية باعتبار أن نظام 

  .الدولية اليت ختضع له
 جتنيبه لجنيب أمال يف جلبه إىل اجلزائر من خالاأل احملاسيب للمستثمر تسهيل العمل -

 .مشاكل اختالف الطرق احملاسبية
 . من خالل الوصول إىل الشفافية يف عرض املعلوماتالعقالنيةالعمل على حتقيق  -
حماولة جعل القوائم احملاسبية واملالية وثائق دولية تتناسب مع خمتلف الكيانات  -

 .األجنبية 
 .عزيز مكانة وثقة اجلزائر لدى املنظمات املالية والتجارية العاملية ت -
  .حتديد طبيعة وقواعد إعداد القوائم املالية وفق املعايري الدولية -
 ). الشركاتحوكمة( احلكم الراشد يف املؤسسات ترسيخ أسسيف العمل  -
ية عن إعطاء صورة صادقة عن الوضعية املالية واألداء وتغريات الوضعية املال -

 .املؤسسة
التمكني من القابلية للمقارنة للمؤسسة نفسها عرب الزمن وبني املؤسسات على  -

 .املستويني الوطين والدويل
مردودية املؤسسات من خالل متكينها من معرفة أحسن  املساعدة على منو و -

  .اآلليات االقتصادية واحملاسبية اليت تشترط نوعية وكفاءة التسيري
سابات بكل ضمان للمسريين واملسامهني واملستعملني اآلخرين تسمح مبراقبة احل -

  .حول مصداقيتها وشرعيتها وشفافيتها
  .املساعدة يف فهم أحسن الختاذ القرارات وتسيري املخاطر لكل الفاعلني يف السوق -
نشر معلومات كافية وصحيحة، موثوق ا وشفافة تشجع املستثمرين وتسمح هلم  -

  .مبتابعة أمواهلم
عدة يف إعداد اإلحصائيات واحلسابات االقتصادية لقطاع املؤسسات على املسا -

  .املستوى الوطين من خالل معلومات تتسم باملوضوعية واملصداقية
  .توفر ترقية للتعليم احملاسيب والتسيري ترتكز على قواعد مشتركة -
يسمح بتسجيل بطريقة موثوق ا وشاملة جمموع تعامالت املؤسسة مبا يسمح  -

  .د التصاريح اجلبائية مبوضوعية ومصداقيةبإعدا
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تستفيد الشركات املتعددة اجلنسيات بترابط أحسن مع التقرير الداخلي بفضل عوملة  -
  .اإلجراءات احملاسبية للعديد من الدول

يتوافق النظام اجلديد كلية مع الوسائل املعلوماتية املوجودة اليت تسمح بأقل تكاليف  -
  .ية وإعداد القوائم املالية وعرض وثائق التسيري حسب النشاطمن تسجيل البيانات احملاسب

يد اإلطار التنظيمي لنظام احملاسبة املالية د  لقد مت حت:)IFRS( اإلطار التنظيمي لنظام -2
   .7 من مشروع قانون احملاسبة املالية24 إىل 10من خالل املواد من 

املصداقية والشفافية املرتبطة جيب أن تستويف احملاسبة املالية التزامات االنتظام و -
  .بعملية مسك البيانات واملعلومات اليت تعاجلها ورقابتها وعرضها وتبليغها

  .متسك خمتلف دفاتر نظام احملاسبة املالية بالعملة الوطنية  -
حتول كل العمليات املدونة بالعملة األجنبية إىل العملة الوطنية حسب الشروط  -

 .املتفق عليها
م املؤسسات اليت متسها أحكام هذا القانون إىل جرد مادي مرة ختضع أصول وخصو -

 .ةلثبوتيحص مادي دقيق وإحصاء كل الوثائق ايف السنة على أساس ف
ال بني عنصر من و ال ميكن إجراء أي مقاصة بني عناصر األصول واخلصوم،  -

 .قدياألعباء وعنصر من املنتجات، إال إذا متت هذه املقاصة على أساس قانوين أو تعا
تعتمد كل الدفاتر احملاسبية اخلاضعة هلذا النظام على املبدأ الدويل املسمى القيد  -

املزدوج حيث ميس كل تسجيل حسابني على األقل أحدمها مدين واألخر دائن مع احترام 
 .التسلسل الزمين لألحداث املالية واحملاسبية اليت حيدها هذا الكيان

بدقة مصدر البيان أو املعلومة ومضموا كل تسجيل يف الدفاتر جيب أن حيدد  -
 .وختصيصها ومرجع الوثيقة الثبوتية اليت استند إليها يف كتابة هذه املعلومات أو البيان

أي  ثبوتية مؤرخة ومثبتة على ورق أو وثيقةعلىستند يحماسيب جيب أن تسجيل كل  -
 .شيء يضمن املصداقية واحلفظ وإمكانية إعادة حمتواها على األوراق

ب إجراء قفل موجه إىل جتميد التسلسل الزمين وضمان عدم املساس جي -
 .بالتسجيالت

الكيانات اخلاضعة هلذا القانون جمربة على مسك جمموعة من الدفاتر القانونية وهي  -
دفتر اليومية، دفتر األستاذ ودفتر اجلرد مع احتواء هذه الدفاتر على دفاتر فرعية مساعدة (

 .املؤسسات الصغريةبع مراعاة األحكام اخلاصة م) حسب احتياجات املؤسسة
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 من تاريخ قفل كل ابتداءحتفظ خمتلف الدفاتر والوثائق الثبوتية ملدة عشر سنوات  -
 .سنة مالية

من قبل رئيس ) دفتر اليومية ودفتر اجلرد(القانونية يتم ترقيم وتأشري الدفاتر احملاسبية  -
 .حمكمة مقر املؤسسة

 أو أي نوع من أنواع التغيري أو النقل إىل اهلامش يف ال جيب ترك بياض أو تشطيب -
 .الدفاتر احملاسبية إال يف إطار ما يسمح به قانون احملاسبة املالية

حتدد كيفيات مسك والضبط اليومي إليرادات ونفقات املؤسسات الصغرية عن  -
 .طريق التنظيم

ريقة اإلعالم اآليل متسك احملاسبة يدويا أو عن طريق اإلعالم اآليل، وجيب أن تليب ط -
 .  مقتضيات احلفظ والسالمة واألمن واملصداقية و الشروط القانونية

منذ تبين النصوص القانونية املتعلقة بالنظام :  )IFRS( أسباب توجه اجلزائر إىل نظام -3
 أبريل 29الذي مت اعتماده يف االقتصاد املوجه يف ) املخطط الوطين للمحاسبة(اسيب احلايل احمل

 يتم عليه أي تعديل من شأنه أن يسد بعض الثغرات مل سنة من تطبيقه 33 وخالل 1975
التسجيل احملاسيب املتعلق بالقرض أإلجياري، امتيازات املرفق العام، العمليات (والنقائص مثل 
كما اتضح من خالل التجربة أن النظام احملاسيب احلايل ال ميكننا من ) اخل...بالعملة األجنبية

األدوات االقتصادية واملالية اجلدية اليت انبثقت عن العوملة املالية واالقتصادية وال مواكبة 
عرض قوائم مالية تتوافق واملقاييس العاملية تسمح ملختلف املستعملني السيما األجانب من ي

  .احلصول على معلومات مالية شفافة تستغل مباشرة يف اختاذ خمتلف القرارات
  :جه اجلزائر إىل هذا النظام اجلديد يف ما يليميكن حصر أسباب تو   و
ميس االختيار الدويل الذي يقرب ممارساتنا احملاسبية باملمارسات العاملية : السبب األول ����

  .والذي يسمح بأن نعمل على ركيزة مرجعية ومبادئ أكثر مالءمة مع االقتصاد املعاصر
رة صادقة عن الوضعية  التمكني من إعداد معلومات دقيقة تعكس صو:السبب الثاين ����

  .اجلزائريةاملالية للمؤسسات االقتصادية 
يتعلق باإلعالن أكثر وضوحاً عن املبادئ والقواعد اليت توجه التسجيل : السبب الثالث ����

يمها وإعداد القوائم املالية، األمر الذي سيسمح بالتقليل من أخطار ياحملاسيب للمعامالت، تق
  .لقواعد، وتسهيل مراجعة احلساباتالتالعب اإلداري وغري اإلداري با
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    كما أخذ النظام احملاسيب اجلديد على عاتقه احتياجات املستثمرين احلالية واملستقبلية األمر 
الذي يسمح هلم باحلصول على معلومات مالية منسجمة ومقروءة ختص املؤسسات ومتكنهم 

  .من إجراء املقارنات واختاذ القـرارات
بالكيانات الصغرية ويتلخص يف إمكانية تطبيقها لنظام معلومات يتعلق : السبب الرابع ����

  .مبين على حماسبة مبسطة
تاليف بعض النقائص والثغرات اليت خلفها النظام احلايل الذي يتالءم : السبب اخلامس ����
  .  ال اقتصاد السوقالسابق  ياالقتصادالنظام و

يل اإلجراءات حماولة جلب املستثمر األجنيب من خالل تدو: السبب السادس ����
 من حيث ءواملعامالت املالية واحملاسبية لوقايته من مشاكل اختالف النظم احملاسبية سوا

  .اإلجراءات أو من حيث إعداد القوائم املالية 
طرق املعاجلة احملاسبية، يؤدي إىل التنوع احملاسيب بني        باإلضافة إىل ما سبق فإن تغري 

 8: نذكر منها ما يليالدول مما ينجر عنه مشاكل عدة
يتعلق املشكل األول عند إعداد القوائم املالية املوحدة اليت تعدها املؤسسة األم اليت  -

هلا عدة فروع ومؤسسات تابعة هلا يف دول أجنبية، حيث أن كل فرع يطبق القواعد احملاسبية 
ة لفروعها إىل قوائم اليت تفرضها الدولة املوجود فيها، وعلى املؤسسة األم حتويل القوائم املالي

  .وتقارير معدة حسب املعايري واملبادئ احملاسبية املعتمدة يف البلد األصلي للمؤسسة األم
غياب جمال للمقارنة للمعلومة املالية بني خمتلف املؤسسات يف العامل مما يؤدي إىل  -

عية  إىل ضعف جودة و نوو بالتايلعدم التجانس يف املخرجات املوجهة إىل املستعملني 
  .املعلومات

بعض حيث تتوجه املشكل الثالث يكون خاص بأسواق رؤوس األموال األجنبية،  -
املؤسسات إىل األسواق اخلارجية لالستثمار بالبورصات، وهذا يتطلب إعداد جمموعة من 
ا التقارير و القوائم املالية وفق املعايري احملاسبية املطبقة يف الدول اليت يتم االستثمار فيها، و هذ

الدخول إىل أسواق و بورصات متطورة بسبب  يعترب يف غالب األحيان مكلف خاصة عند
االختالف وعدم التجانس بني التطبيقات احملاسبية بني الدول، نذكر هنا حالة املؤسسة األملانية 

الذي يوضح بالكامل التعقيد واالختالف اجلوهري بني ) Daimler-Benz" (دامير بانز"
، حققت 1993يف سبتمرب أنه حيث يشري أحد البيانات . ية املوجودة يف العاملاألنظمة احملاسب

 مليون مارك حسب احملاسبة األملانية، وأرادت بعدها 168هذه الشركة رحبا قدر بـ 
الدخول إىل بورصة نيويورك وكانت النتيجة حسب املرجع احملاسيب األمريكي هو خسارة ب 
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ساؤل حول نتيجة هذه املؤسسة هو هل حققت رحبا  مليون مارك، وهذا ما يطرح الت949
  9أم خسارة ؟

يسوق هذا النظام املايل اجلديد : )IAS/IFRS( امتيازات تطبيق النظام احملاسيب املوحد -4
 :جمموعة من االمتيازات ميكن سردها يف ما يلي

ط  تقنية للتسجيل احملاسيب للعمليات أو املعامالت اليت يعاجلها املخطيقترح حلوال -
  .الوطين احملاسيب

ملعلومات املالية اليت يسوقها األمر الذي ايقدم الشفافية وثقة أكثر يف احلسابات و  -
  .من شأنه تقوية مصداقية املؤسسة

 .يسمح بتحقيق أحسن توافق من حيث زمان ومكان احلاالت املالية -
ميثل فرصة للمؤسسات من أجل حتسني تنظيمها الداخلي وجودة اتصاالا مع  -
 .طراف املعنيني باملعلومات املاليةاأل
يشجع االستثمار من حيث أنه يضمن مقروئية أفضل للحسابات من طرف احملللني  -

 .املاليني واملستثمرين
 . مع ضمان سيولة رؤوس األموال ةحيفز بروز السوق املالي -
 .شفافيةحيسن احملفظة املالية للبنوك من خالل إنتاج املؤسسات حلاالت مالية أكثر  -
يسهل رقابة احلسابات اليت تستند من اآلن فصاعداً على مفاهيم وقواعد حمددة  -

 .بوضوح
يفرض على املؤسسات تطبيق معايري حماسبية دولية معترف ا، تستوجب شفافية  -

 .للحسابات، هذه الشفافية اليت تعترب تدبريا أمنياً مالياً يشارك يف استرجاع الثقة
 .العاملية والعربية) صاتالبور(الدخول إىل أسواق املال  -
حتسني جودة املعلومات اليت ينتجها النظام احملاسيب وفق املعايري الدولية، األمر الذي  -

  .يرفع من كفاءة أداء اإلدارة بالوصول إىل معلومات مالئمة الختاذ القرارات
ن تأسيس معايري حماسبية دولية تلقى قبوال عاما على املستوى الدويل يؤدي إىل إ -

  . حماسبني قادرين على العمل قي األسواق العربية وحىت الدوليةتأهيل
توافر معايري دولية يسمح بإعداد قوائم مالية موحدة للشركات املتعددة اجلنسيات،  -

 . املالية واإلنتاجية عربيا ودوليامما يشجع على انفتاح أسواق املال الوطنية وزيادة االستثمارات
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  اجلديدالنظام احملاسيب مشروع  أحدثها ر والتغيريات اليتاثاآل -ثانيا

 التطورات األساسية اليت أحدثها النظام اجلديد باملقارنة مع املخطط الوطين للمحاسبة-1
  :ميكن تلخيص أهم التطورات اليت أحدثها النظام احملاسيب اجلديد يف اجلدول التايل

  10:ط الوطين للمحاسبة املقارنة بني ما جاء به النظام اجلديد واملخط):1(اجلدول رقم 
 1975املخطط الوطين للمحاسبة  النظام احملاسيب املايل اجلديد

 .شهرة احملل تنشط ضمن القيم املعنوية  تسجل ضمن األعباءGoodwill)(شهرة احملل 
 كل نفقات البحث والتطوير تعترب كمصاريف . نفقات التطوير تسجل ضمن القيم املعنوية

 .ريف اإلعداديةأي ضمن املصا، استثمارية
املصاريف اإلعدادية تسجل حماسبيا ضمن األعباء، 

 20ومدة اهتالك األصل املعنوي ميكن أن ترتفع حىت 
 .سنة

املصاريف اإلعدادية تسجل ضمن االستثمارات 
ويتم إطفاؤها بعد ذلك، وأقصى مدة إلطفائها هي 

 . سنوات05
ه املبلغ القابل لالهتالك لألصول املعنوية يتم حتديد

بعد طرح القيمة املتبقية بالنسبة لألصول املادية 
 .واملعنوية

املبلغ القابل لالهتالك ال يأخذ يف احلسبان القيمة 
 .الباقية لألصل املعنوي واملادي

عوامل مدد وطرق االهتالك ترتكز فقط على 
ا على األقل مرة واحدة يف اقتصادية، ويعاد النظر فيه

 .السنة

اثر باعتبارات جبائية، وال مدد وطرق االهتالك تت
ينص املخطط الوطين للمحاسبة أي إجراءات 
خبصوص مراجعة مدة وطريقة االهتالك أي غري 

 .مفروضة
 مادي فان كل فئة األصول أصلعندما يعاد تقييم 

 .املادية اليت ينتمي هلا األصل املعين يعاد تقييمها
ميكن للمؤسسات إجراء تعديالت على قيمها الثابتة 

 .إطار إعادة تقييم قانونية ألصوهلا الثابتةيف 
املصاريف امللحقة باالستثمارات املادية تلك على 
 . فترة حياة ال تتجاوز تلك اخلاصة باألصل املرتبطة به

املصاريف امللحقة لثمن الشراء تلك بنفس املعدل 
 .الذي يهتلك به قيمة االستثمار

ة الداخل أوال املخزونات ال ميكن أن تقيم إال بطريق
 First In First     (FIFO) اخلارج أوال

Outأو بطريقة التكلفة الوسطية املرجحة. 

توجد هناك ثالثة طرق لتقييم املخزونات فباإلضافة 
وطريقة التكلفة الوسطية املرجحة FIFOلطريقة 

 LIFOتوجد طريقة 

  :بالنسبة لإلعانات هناك طريقتان لتقدمي اإلعانات
ويل لإلعانة يف النواتج املؤجلة واليت  التسجيل األ-

تسجل بعدها يف النواتج على أساس نظامي وعقالين 
  .حسب مدة منفعة األصل

 تناقص القيمة احملاسبية لألصل مببلغ اإلعانة، -
وبالتايل فان املنتوج املرتبط باإلعانة يؤخر يف مدة 

 . االستعمال مرورا بتخفيض يف عبء االهتالك

ن اإلعانات هناك إعانات االستثمار مييز بني نوعني م
تسجل يف حساب خاص من األعباء اخلاصة 

باملبلغ احملصل وتلك بنفس املعدل مع ) 14/ح(
االستثمار املناسب باجلانب الدائن حلساب النتيجة، 
وهناك إعانات االستغالل واليت تسجل يف النتيجة 

 .عندما حتصل عليها املؤسسة

د اإلجيار التمويلي تقدم األصول احملصل عليها بعقو
وفقا لطبيعتها وتقيد يف األصول والديون مببلغ يوافق 
أدىن قيمة بني القيمة العادلة لألصل املؤجر والقيمة 
احملينة لدفعات اإلجيار الدنيا احملسوبة على أساس 

 .معدل ضمين يف عقد الكراء

 ال يظهر يف حماسبة أي أصلحسب املخطط فان أي 
 هذا التاجر ميلك هذا األصل، تاجر إال إذا كان

 معناه عدموبالتايل فعدم تسجيل األصل حماسبيا 
يسجل االهتالك، فاملخطط الوطين للمحاسبة مل 

 .يأخذ يف احلسبان القرض االجياري
خبصوص املؤونات نالحظ بأن النظام اجلديد يقر بأن 
امليزانية تعكس الوضعية املالية للمؤسسة يف تاريخ 

ليس الوضعية املالية املستقبلية، وهنا ال إقفال الدورة و
يسمح بتكوين مؤونات بتكاليف منتظرة مستقبال 

 .وهو احلال مع مؤونات الصيانة والتصليحات

كل املؤونات مبا يسمح القانون اجلزائري بتشكيل 
 .مؤونات للتصليحات الكربى والصيانةفيها 

  من اعداد الباحث: املصدر
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  اليت تنجر عن تطبيق النظام اجلديدسبية  اجلبائية واحملا اآلثار-2

يف النظام السابق مقيدة بإدماج القواعد اجلبائية، احملاسبة  تإذا كان: اآلثار اجلبائية-2-1
فإن النظام اجلديد يفرض استقاللية القانون احملاسيب بالنسبة للقانون اجلبائي وهذا بالطبع ينتج 

صرحيات اجلبائية ال ميكن إعدادها إال بعد معاجلة عنه الفصل بني احملاسبة واجلباية، فإن الت
على خالف النظام احملاسيب احلايل هناك . اجلداول املالية للمؤسسات اعتبارا للقيود اجلبائية

  .تكامل بني اجلباية واحملاسبة
    وهذا يتطلب بالضرورة تغيريات كبرية يف النصوص اجلبائية حبيث تكون مطابقة ألحكام 

الية اجلديدة، يف حني يف النظام احلايل النظام احملاسيب يف أغلب احلاالت هو الذي احملاسبة امل
  .  خيضع للنظام اجلبائي حيث تتم املعاجلة احملاسبية طبقا ملتطلبات النظام اجلبائي

م اجلديد يعترب كتوزيع ا ففي النظاالستثمارات، اهتالك  ومثاال على ذلك ميكن ذكر مشكل 
الك أن ت، وميكن للقسط السنوي لإله)العمر االقتصادي( ملدة االستعمال مباشر لقيمته وفقاً

  .   يكون خمالفاً وفق للنظام املعمول به

 ينجر عن تطبيق نظام احملاسبة املالية بعض :ثر على القوائم والكشوف املالية األ-2-2
انون اخلاص ذا التغيريات اليت تطرأ على الكشوف والقوائم املالية و اليت حددها مشروع الق

النظام وهذا توافقاً مع املتغريات املالية واحملاسبية الدولية، وجعل من هذه القوائم  الكشوف 
تلف أشكاهلم خاصة ذات مصداقية متتاز بالشفافية يف تقدمي املعلومات ملستخدميها مبخ

  . األجانب أو احمللينياملستثمرين سواء
 صعوبة يف االنتقال من النظام القدمي إىل النظام     ولكن يف املقابل سوف جتد املؤسسات

 مما خيلق ةاجلديد وصعوبة يف تكييف القوائم املالية للسنوات السابقة مع القوائم املالية اجلديد
بعض الصعوبات يف املقارنة وتقييم األداء وخاصة مع تغيري حمتويات هذه القوائم  من أصول 

 ليس للمؤسسة فقط وإمنا لكل اهليئات ة خمتلفوخصوم حتت مسميات أخري وأرقام حسابات
  .اخل...املعنية من مدققني، مصلحة اجلباية، بنوك 

  :11 مراعاة ما يلي  ولكي تتوافق الكشوف والقوائم املالية مع املتطلبات الدولية جيب
  : مسكها هي -ة عدا الصغري -القوائم الضرورية اليت جيب على املؤسسات  -
  .امليزانية •
  .ائجحسابات النت •
  .جدول سيولة اخلزينة •
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  . جدول تغري األموال اخلاصة •
يلة صملحق يبني الطرق احملاسبية املستعملة ويوفر معلومات مكملة عن احل •

 .  وحسابات النتائج
 ومن الوهلة األوىل قد يتبني أن هذه الكشوف والقوائم هي نفسها املستعملة يف النظام 

بدأ املستعمل فقط أما من ناحية احملتوى فتختلف املسميات وامليف احلايل، لكن التشابه هو 
 يف النظام اجلديد حتديد كما يتم .وائم املستعملة يف النظام احلايلكلياً عن الكشوف والق

 .حمتوى وطرق إعداد الكشوف املالية عن طريق التنظيم
جيب أن تعرض بصفة صادقة وشفافة الوضعية املالية احلقيقية للمؤسسة وأي تغري  -

 هذه الكشوف كل العمليات واألحداث الناجتة تظهر حالتها املالية، كما جيب أن علىيطرأ 
  .عن معامالت املؤسسة اليومية وكذا أثار هذه األحداث

تضبط الكشوف املالية  حتت مسؤولية املسريين وتعد يف أجل أقصاه أربع أشهر من  -
  .تاريخ قفل السنة املالية

توفر الكشوف املالية معلومات تسمح بإجراء مقارنة وتقييم مع السنة املالية السابقة  -
  .أو أي سنة مالية أخرى سابقة

حسابات النتائج وجدول تدفقات اخلزينة، و  جيب أن يتضمن قسم من امليزانية -
  .املبالغ املالية احلالية ومبالغ السنة السابقة 

لغ السنة املالية بسبب تغري طرق التقييم جيب عند عدم التمكن من مقارنة قيم ومبا -
تكييف قيم ومبالغ السنة املالية السابقة مع القيم واملبالغ احلالية جلعل عملية املقارنة وتقييم 

  .األداء ممكنة
 للسنة املدنية غري أنه ميكن السماح لبعض ة شهراً مطابق12السنة املالية يف  -

 ديسمرب يف حالة ارتباط نشاط املؤسسة 31ري املؤسسات من غلق احلسابات يف تاريخ غ
 .  بدورة استغالل ال تتماشى مع السنة املدنية، ويف هذه احلالة جيب تربير هذا املوقف

 لتغيريات اليت مست قائمة امليزانية يف النظام اجلديدا
نب ادة جوتعترب قائمة امليزانية أهم القوائم املالية يف املؤسسة ولقد مس النظام اجلديد ع      
  12:فيها

   امليزانية االفتتاحية-أ
  .جيب إعداد ميزانية افتتاحية مطابقة للنظام احملاسيب املايل اجلديد لدورة االنتقال  -
 .التطبيق بأثر رجعي على هذه امليزانية والقوائم املالية املقدمة بالنظام اجلديد -
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 . اجلديد لألموال اخلاصةحتميل كل التعديالت الناجتة عن تطبيق النظام احملاسيب املايل -
تقدمي التفسريات املفصلة يف امللحق حول اثر املرور للنظام اجلديد على الوضعية  -

 .املالية واألداء وتدفقات اخلزينة

  األصول واخلصوم-ب
التطبيق بأثر : حماسبيا يف امليزانية االفتتاحيةإدخال األصول واخلصوم غري املسجلة  -

مليزانية االفتتاحية يتطلب إدخال األصول واخلصوم املتوافقة رجعي للمعايري الدولية على ا
  :يلي لتعريف وشروط التسجيل احملاسيب ونذكر منها ما

  .األصول واخلصوم اخلاصة بالتمويل اإلجياري •
 )املصاريف اإلعدادية (  االستثمارية مصاريف التطوير املسجلة ضمن األعباء •

  .يم املعنوية حسب املشروع اجلديدحسب املخطط الوطين احملاسيب تعترب من الق
 باعتبار أن املعايري الدولية تأخذ بعني االعتبار ،أصول وخصوم الشركات غري امعة •

  .جتميع املؤسسات
  .األدوات املالية غري املسجلة يف األصول واخلصوم •

ويتم حتميل هذه التغريات والترتيبات يف األموال اخلاصة سواء ضمن االحتياطات أو حساب 
  .Report A Nouveau)(حملول من جديد ا
التطبيق بأثر رجعي للمعايري الدولية على :بعاد بعض األصول واخلصوم املسجلةاست -

امليزانية االفتتاحية يتطلب استبعاد األصول واخلصوم غري املتوافقة مع تعريف وشروط التسجيل 
  :احملاسيب ونذكر منها ما يلي

  .رةاملصاريف اإلعدادية واألعباء املؤخ •
  . مصاريف البحث املسجلة يف االستثمارات •
  .مؤونات األعباء واألخطار  مؤونات التصليحات الكربى و •

  .ويتم حتميل هذه التعديالت كذلك يف األموال اخلاصة

  إعادة ترتيب بعض األصول واخلصوم -
 يتم إعادة ترتيب األصول واخلصوم بنظام السيولة إىل أصول وخصوم جارية وغري  •

  .جارية
  . حقوق االستثمارات جيب ترتيبها إىل فئات خمتلفة من األصول املاليةبعض •
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 على عكس النظام : أثر النظام اجلديد على طرق التقييم والتسجيل احملاسبية -2-3
فإن احملاسيب السابق املبين على تصور يأخذ بعني االعتبار خاصة القيود القانونية والضريبية، 

 بالتسجيل بصفة وفية وفق املميزات و احلقائق االقتصادية، النظام احملاسيب اجلديد يتقيد
املعامالت واألحداث األخرى استجابة ملتطلبات املستثمرين الذين يريدون ويتطلعون 

  .تعكس الوضعية احلقيقية للمؤسسةاليت ملعلومات متتاز بالشفافية واملصداقية 

 احملاسبة ترتكز على القواعد طريقة التقييم للعناصر املسجلة يف: قواعد عامة للتسجيل-أ
العامة ملبدأ التكلفة التارخيية، غري انه ميكن إجراء مع بعض الشروط منصوص عليها يف 

  :باالرتكاز على القواعد التاليةاملشروع اجلديد ولبعض العناصر إجراء مراجعة هلذه الطريقة 
  ).JUSTE VALEUR(القيمة العادلة أو القيمة الصحيحة أو التكلفة احلالية  -
    ).VALEUR VENALE(قيمة التحقيق أو قيمة البيع والشراء  -
 .)VALEUR D'UTILITE( أو قيمة املنفعة ةالقيمة احملين -

درة  التكلفة التارخيية ال تأخذ يف احلسبان تأثريات تغريات األسعار من جهة وتطور الق
 مؤسسة جيب أن لكفإن لحسابات، ل ويف كل عملية إقفال .الشرائية للنقود من جهة أخرى

د هذا ووجيف حالة تقدر إذا كان يوجد مؤشر يبني بأن أصل معني ميكن أن تنقص قيمته، و
  :املؤشر جيب تقدير القيمة التحصيلية لألصل، حيث أن

أو قيمة (  القيمة التحصيلية –القيمة احملاسبية الصافية = اخلسارة أو النقص يف القيمة 
  13).البيع والشراء

القيمة التحصيلية هي اكرب قيمة بني سعر البيع  :صيلية أو قيمة البيع والشراءالقيمة التح**
  :الصايف وقيمة املنفعة، حيث أن

 هو املبلغ الذي من املمكن قبضه من بيع األصل عند التعامل يف إطار :سعر البيع -
ليف شروط املنافسة العادية بني أطراف لديهم ما يكفي من املعلومات والرضا، متناقصا بتكا

  .اخلروج
للتدفقات النقدية املستقبلية  ACTUALISEE) (احلالية وهي القيمة :قيمة املنفعة -

  .  املقدرة واملنتظرة من االستعمال املتواصل لألصل وخروجه يف اية مدة املنفعة
وعندما تكون القيمة التحصيلية لألصل أقل من القيمة احملاسبية الصافية من االهتالكات، 

يف القيمة، واخلسارة يف القيمة لألصل يتم إثباا باالخنفاض يف األصل عن يشكل خسارة 
  .طريق تسجيلها حماسبيا ضمن األصول
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 خالل دورات سابقة يتم إرجاعها يف اإليرادات يف األصلاخلسارة يف القيمة احملققة على 
بعد  .سبيةحساب النتيجة عندما تصبح القيمة التحصيلية هلذا األصل اكرب من القيمة احملا

التسجيل األويل كأصل فان األصول املادية جيب أن تسجل بتكلفتها خمفضا منها االهتالكات 
  .املتراكمة واخلسائر يف القيمة

ومن التغريات اليت تطرأ على الطرق : طرأ على طرق التقييم والتسجيلتالتغريات اليت -ب
  :14  جندةاحملاسبي
رات أو الطرق احملاسبية إذا كان الغرض منها ميكن أن تلجأ املؤسسة إىل تغيري التقدي -

  .حتسني نوعية الكشوف املالية
يرتكز تغيري التقديرات والطرق احملاسبية على تغري الظروف اليت مت على أساسها  -

التقدير أو على أحسن جتربة أو على معلومات جديدة واليت تسمح باحلصول على معلومات 
  .موثوقة وذات مصداقية أكثر

رق احملاسبية خيص تغري املبادئ واألسس واالتفاقيات والقواعد والتطبيقات تغري الط -
 .اخلاصة املطبقة من املؤسسة دف إنشاء وعرض القوائم املالية

ال يتم تغيري الطرق احملاسبية إال إذا فرض يف إطار تنظيم جديد أو إذا كان يسمح  -
 .بتحسني عرض الكشوف املالية للمؤسسة املعنية

كيفيات اخذ تغيري التقدير والطرق احملاسبية بعني االعتبار ضمن و حتدد طرق  -
 .الكشوف املالية عن طريق التنظيم

 :جيب إعادة النظر يف تقييم بعض العناصر يف امليزانية االفتتاحية -
  .األصول املالية اململوكة لغرض التعامالت جيب تقييمها بالقيمة العادلة •
  .انت لعملية التحيني اثر هاممؤونات األعباء جيب حتيينها إذا ك •
األصول واخلصوم اخلاصة بالضريبة املؤجلة اليت مت حتيينها يف القوائم املالية امعة  •

  .جيب إعادة ردها للقيمة االمسية
  .األصول البيولوجية جيب أن تقيم بالقيمة العادلة •

يزانية وحساب النتيجة       ويتم التسجيل احملاسيب ألي عنصر من عناصر القوائم املالية من امل
 :حسب جملس املعايري الدولية للمحاسبة إذا حتقق الشرطان التاليان

حيتمل أن تكون كل املزايا االقتصادية املستقبلية املرتبطة ذا العنصر تعود للمؤسسة  •
  . أو تصدر عنها

  .تكون هلذا العنصر تكلفة أو قيمة واليت ميكن تقديرها بطريقة موضوعية •
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يا األصل يف امليزانية عندما حيتمل أن حتصل املؤسسة على فوائد اقتصادية ويسجل حماسب
مستقبلية وأن تكون تكلفة األصل أو قيمته باإلمكان قياسها بطريقة موضوعية وموثوق ا، 
أما اخلصم فيسجل يف امليزانية عندما حيتمل بان تسوية االلتزام الذي ميثله يؤدي إىل خسارة يف 

ية املستقبلية للمؤسسة وان يكون مبلغ هذا االلتزام ميكن قياسه بطريقة الفوائد االقتصاد
  .موضوعية

     ويسجل اإليراد يف حساب النتيجة عندما يكون زيادة يف الفوائد االقتصادية املستقبلية 
املرتبطة بزيادة يف األصول أو نقصان يف اخلصوم وان يتم قياسها بطريقة موثوق ا، أما 

ل يف حساب النتيجة عندما يكون تناقص يف املزايا االقتصادية املستقبلية التكاليف فتسج
املرتبطة بتناقص يف األصول أو زيادة يف اخلصوم وان يتم حتديدها وقياسها بطريقة موضوعية 

  .  وموثوق ا، وجيب تسجيل كل العمليات
 بعناصر القوائم املالية اليت        كما تأيت عملية التقييم يف سياق حتديد املبالغ املالية اخلاصة

تسجل حماسبيا بعد ذلك ويتم إعداد امليزانية وحساب النتيجة، وهذا يتطلب اختيار مناسب 
   :بني للتقييم
تسجل قيمة األصول يف وقت احليازة حماسبيا باملبلغ املايل أو ما : التكلفة التارخيية -

  .يعادله من اجل احلصول على األصل أو االستثمار املعين
  .وتعين املبلغ الواجب دفعه اآلن لنفس األصل: التكلفة احلالية -
  .وتعين املبلغ املمكن قبضه حاليا ببيع أصل: قيمة اإلجناز أو التحقيق -
وهي القيمة احلالية للمداخل الصافية املستقبلية املتولدة يف الدورات : القيمة احلالية -

  .العادية للنشاط

 أبريل لسنة 29 املؤرخ يف 35-75قد حدد األمر ل  : األثر على خريطة احلسابات-2-4
 واملتضمن املخطط الوطين احملاسيب خريطة حسابات النظام احلايل واليت حتتوي على 1975

أصناف رئيسية حيتوي كل صنف على عدد كبري من احلسابات، هذا املخطط الذي برز ) 8(
غم أن وجود قانون املخطط فيه العديد من املشاكل واالختالفات بني احملاسبني والكتاب ر

الوطين الذي ينظم األعمال احملاسبية وهذا يعود بالدرجة األوىل إىل تعدد احلسابات وغموض 
د بني املؤلفني اجلزائريني يف على االختالف هو االختالف املوجوبعض التطبيقات، وخري دليل 

  .ت والعملياتجمال احملاسبة العامة حيث جند أنه هناك اختالف يف تسجيل بعض احلاال
 البعض األخر إىل حسابات قسم ولكن النظام احملاسيب اجلديد اختصر بعض حسابات و    

فرعية وبسط عمليات التسجيل كما قام بتغيري أرقام احلسابات لتسهيل العمل احملاسيب ليتوافق 
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يري يف أرقام واملتطلبات املالية واحملاسبية الدولية، خاصة متطلبات املستثمر األجنيب، هذا التغ
 وطرق التسجيل يف الدفاتر احملاسبية ة أدى بالضرورة إىل تغيري حمتوى القوائم املالياتاحلساب

  . دون املساس مببدأ القيد املزدوج وبعض املبادئ األخرى
  :اجلدول التايلنتابع ل  وكمثال على ذلك 

  15اجلديداحملاسيب  والنظام مقارنة بني بعض احلسابات يف املخطط الوطين للمحاسبة): 2(جدول رقم 

 نظام احملاسبة املالية اجلديد )1975(املخطط الوطين احملاسيب 
رقم 

 احلساب
 اسم احلساب

رقم 
 احلساب

 اسم احلساب

 رأس املال االجتماعي  10
  اخلاصرأس املال  11

101 
رأس املال االجتماعي وأموال 

 االستغالل
 حساب االستغالل 118 حساب املستغل 119
 عالوات رأس املال االجتماعي 103 عالوات املسامهات 12
 احتياطات 106 احتياطات 13

 االستثماراتإهتالك  28

280 
إهتالك االستثمارات غري املادية 

 )املعنوية(
 االستثماراتإهتالك  29

  املادية االستثماراتإهتالك  281
 مواد أولية ولوازم 31

 مواد ولوازم 31
 ومواد أخرىلوازم  32

  من اعداد الباحث: املصدر
  
  نظام احملاسيب اجلديدالنتقال إىل  تكلفة اال-3ً

 إن عملية تدريب وتكوين اإلطارات من حماسبني وخرباء : التدريب والتكوينة تكلف-3-1
وأكادمييني مكلفة جداً، ألا ليست عملية رسكلة بسيطة بل هي تكوين وتدريب هذه 

يد مل يعرفوه من قبل، ومبا أن اإلطارات املتخصصة يف هذا النظام اإلطارات على نظام جد
البحث يف  يتطلب ، األمر الذية فهي قليلتغري موجودة يف اجلزائر وإن وجدميكن القول أا 

، ضف إىل سسات بشكل خاص مبالغ مالية كبريةاحلصول على مكونني يكلف الدولة واملؤ
 .وخمتلف خمططات وبرامج التكوين،  مصاريف املتكونني والوقت الضائعذلك

إن استحداث :ألنظمة اجلديدة اليت يتطلبها هذا النظام احملاسيب اجلديدة ا تكلف-3-2
تثبيت أي نظام جديد يتطلب جمموعة من املتطلبات التقنية والتكنولوجية احلديثة اليت تتالءم أو
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ب على املؤسسة استحداثه، مع هذا النظام من برجميات مثل نظام احملاسبة اإللكتروين الذي جي
أنظمة املعلومات الداخلية واخلارجية أنظمة االتصاالت ذات التقنية العالية، هذا كله يتطلب 

  .غالف مايل معترب
 :م احملاسيب اجلديداظوالن تكييف وجتديد خمتلف األنظمة الفرعية لتتوافق ة تكلف-3-3

 نظام املشتريات(ألنظمة الفرعية تلف ا سنة املاضية ومع النظام احلايل مت تكييف خم33خالل 
  .بشكل يتالءم ونظام احملاسبة العامة احلايل) اخل...نظام املبيعات، نظام التسويق، التخزين 

    وعملية االنتقال إىل نظام احملاسبة املالية يتطلب إعادة تكييف خمتلف األنظمة مع نظام 
يعتمد كلياً على النظام احملاسيب احلايل  احملاسبة املالية اجلديد، فمثال نظام األجور كان 

نظام اجلبائي، ومع دخول النظام اجلديد وفصل ليستخلص كل املعلومات منه باإلضافة إىل ا
النظام احملاسيب عن النظام اجلبائي، يتطلب األمر حتديث أو تطوير أو جتديد هذا النظام يف حد 

  .  شرة على طاقات املؤسسة والدولة ككلثر مباؤذاته، وهذا بطبيعة احلال له كلفة معتربة ت

  . احملاسيب املوحدالنتقال إىل النظامامتطلبات  واملؤسساتية اجلزائرية واقع البيئة : ثالثا

 اجلزائر منذ انتهاجها نظام اقتصاد السوق  لقد قامت: واقع البيئة املؤسساتية اجلزائرية -1
احلصة اجلزائرية ؤسسات االقتصادية بالعديد من اإلصالحات االقتصادية واليت أخذت امل

كانت مركزة على جانب  كل هذه اإلصالحات .ذاااألكرب منها أمال يف تطوير وترقية 
، ومل يتم التركيز على ةف إىل إنقاذ اجلهاز اإلنتاجي لتحقيق التنمية املنشودواحد فقط يهد

ري يف حتقيق قفزة نوعية هلذه دور الكبالجاب أنظمة التسيري يف املؤسسات االقتصادية واليت هلا 
املؤسسات، ولكن منذ بداية القرن الواحد والعشرين ومع ضغط املتغريات الدولية على 

اجلزائر يف تبين نظام جديد  أنظمة التسيري يف املؤسسة، فكرت االقتصاد اجلزائر وضعف
ت االقتصادية اسيب الذي له الدور الفعال يف توجيه وترشيد املؤسساللتسيري وهو النظام احمل

وهو ) IAS/IFRS( تبين نظام احملاسبة املالية لوبالتايل ترشيد االقتصاد الوطين وذلك من خال
ولكن السؤال الذي . ليةليت فرضتها التغريات املالية واحملاسبية الدوانظام يتوافق واملتطلبات 

  :  هنا والذي أثار اجلدل هو يطرح نفسه
ألن ". قتصادية اجلزائرية مستعدة لتبين هذا النظام اجلديد؟هل البيئة املؤسساتية واال"     

 أمام هذا النظام ا رمبا يكون عائقااالقتصاد اجلزائري و املؤسسات بشكل خاص تعيش واقع
  :  على العموماجلديد، ومن التحديات اليت تواجه تطبيق هذا النظام يف اجلزائر جند
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 ةجتذر يف املؤسسات االقتصاديصعوبة التخلي على النظام القدمي الذي تأصل و -
  ).1976 سنةمنذ (  سنة 33ولدى احملاسبني واخلرباء واألكادمييني ملدة جيل كامل أي 

 بةتكيف األنظمة التسيريية ملختلف املؤسسات اخلاضعة هلذا النظام مع نظام احملاس -
  . مع نقائصهوالتالؤماحلايل 
دية اجلزائرية ضعيفة جدا وغري من املعروف أن أنظمة التسيري يف املؤسسات االقتصا -

متنوعة، والعمود الفقري للتسيري يف هذه املؤسسات هو نظام احملاسبة العامة فكيف تستطيع 
 . بني عشية وضحاهاهذه احلالة هذه املؤسسات تغيري 

ن واخلرباء على النظام احملاسيب احلايل لسنوات عديدة وأتقنوه، و تدرب احملاسب -
 سنة فمن الصعب جدا التحول إىل نظام جديد وخاصة 20كثر من وهناك من عمل به ملدة أ

 ويتم إلغاء أحكام 2009أنه من املفترض أن يتم تطبيق نظام احملاسبة املالية ابتداء من سنة 
 .35-75القانون 

 اجلديد بل العديد من اخلرباء واحملاسبني والطالب خبرية بالنظامال يوجد إطارات  -
 . الضروري للتكيف معهاجلديد الشيءن هذا النظام  ال يعرفون عواألكادمييني

مل يتم اعتماد هذا النظام اجلديد يف املراكز التدريبية حلد اآلن مما خيلق العديد من  -
 .النظاماملشاكل يف تطبيق هذا 

 يعرفهمن املعروف أن أي نظام جديد يأخذ عدة سنوات ليأيت أكله وهذا ما  -
 .القتصادية يف املؤسسات ااملسئولونن وواملسري
النظام اجلديد هو نظام يهدف إىل حتقيق املصداقية والشفافية يف خمتلف الكشوف  -

والقوائم املالية وهو تطبيق من تطبيقات احلكم الراشد أو ما يصطلح عليه حبكومة الشركات، 
 بسبب عدة اعتبارات وهذا صعب تطبيقه يف البيئة االقتصادية واملؤسساتية اجلزائرية

 .اكمةوسلوكات متر
تكون األهداف احملاسبية السابقة راسخة يف ذهنيات وعادات احملاسبني مما حيتاج إىل  -

 .وقت كبري من اجل تغيريها
من احملاسبة كقائمة حسابات إىل احملاسبة كتطبيق مع  تغيري الذهنياتصعوبة  -

  .أهداف وقواعد واتفاقيات
بالرغبة يف مراقبة املؤسسة رابط بني احملاسبة واجلباية، فهذا االتصال يربر الغياب  -

  .وتفادي التهرب اجلبائي وأمهية اجلباية كمصدر للتمويل
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هل يكون نظام حماسيب واحد على خمتلف املؤسسات أو يكون هناك متييز بني  -
  .املؤسسات الصغرية والكبرية، احلسابات الفردية واجلماعية

تحول إىل النظام عدم مقدرة العديد من املؤسسات اجلزائرية على حتمل نفقات ال -
 .نظرا لضخامة التكاليفاحملاسيب اجلديد 

غياب الرؤية اإلستراجتية والتخطيط السليم للدخول يف النظام احملاسيب اجلديد الذي  -
 .  يف التسيري وتعطل قطاع املؤسسات االقتصاديةةسوف ينجم عنه مشاكل كبري

 .لية غياب البحوث والدراسات االقتصادية حول نظام احملاسبة املا -
ضعف تكنولوجيا املعلومات واالتصال املستعملة يف املؤسسات االقتصادية، باعتبار  -

أن نظام احملاسبة املالية نظام متطور يعتمد على عناصر التكنولوجيا خاصة تكنولوجيا 
 .املعلوماتية واالتصال

  .غياب القوانني التكميلية الداعمة لتطبيق هذا النظام مثل القوانني اجلبائية -

من أجل االنتقال إىل النظام احملاسيب اجلديد : النظام احملاسيب املوحدتطبيق  متطلبات -2
جيب على الدولة واملؤسسات بشكل خاص القيام مبجموعة من اإلجراءات واإلصالحات اليت 

  .من شأا تأهيل املؤسسات واالقتصاد اجلزائري لتبين هذا النظام
  :         لذا نقترح ما يلي

ضع هذا النظام حتت االختبار من خالل مرحلة انتقالية يتم فيها االستعداد لتبين ضرورة و -
  .هذا النظام والتعرف على خمتلف معامله

 .لتقيات املديات وتنالعديد من املالتوضيح اجليد ملعامل هذا النظام من خالل  -
 خمتلف  تنظيماتإصالح واإلجراءات اليت تتعلق ذا القانون والتشريعاتحتديد خمتلف  -

 .اهليئات املتعاملة معه السيما مصلحة اجلباية
املرتبطة ذا ئرية وتأهيل خمتلف األنظمة التسريية ضرورة دراسة واقع املؤسسات اجلزا -

 .النظام
 .  طارات واملختصني واألكادمييني وتأهيلهم هلذا النظام احملاسيب اجلديداإلتكوين ورسكلة  -
 نا الشأالكتابات يف هذو تشجيع  باحملاسبة العامة جتديد الربامج البيداغوجية اخلاصة -

  .قصد التحكم يف زمام األمر مستقبالًكوادر  الطارات وللمساعدة يف تكوين اإل
 .النظام اجلديدإعداد ختصيص األظرفة املالية املناسبة لتغطية تكاليف  -
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زينها  بسرعة وختانظام فعال النتقال املعلومات يسمح بانتقاهلتطوير االعتماد على  -
بالكيفية اليت متكن طالبيها من احلصول عليها يف األوقات املناسبة والتمكن من جتديدها 

  .16بالطرق اليت تتالءم مع هذا النظام
مد جسر التعاون بني املؤسسة واجلامعة ألنه من شأن اجلامعيني واملتربصني أن يسامهوا  -

ؤسسات وعدم استخدام سياسة بشكل كبري يف إثراء البحث العلمي واملسامهة يف بناء امل
  .17االنطواء واالنعزال على احمليط اخلارجي واعتبار املتربصني على أم دخالء على املؤسسة

ضرورة تبين املؤسسات اجلزائرية فكر وثقافة أنظمة املعلومات وحماولة بناء نظام  -
ل على أن معلومات حماسيب متكامل يساعد املؤسسات على التحكم يف خمتلف نشاطاا ويعم

 .ة للتجارة يتكون تنافسية على املستوى الدويل خاصة يف ظل االنضمام إىل املنظمة العامل
 دعم عمليات البحث و التطوير و حتفيز املؤسسات على تبين مثل هذه ةجيب على الدول -

مل واملشاريع ألن معظم املؤسسات اجلزائرية تركز يف عمليات حبثها على جانب املنتج 
 .18ملتعلقة بأنظمة التسيري وتكنولوجيا املعلوماتالبحوث ا

االنطالق يف عملية التكوين والتأطري للطلبة واملتربصني حول املعايري اجلديدة وحث  -
العمومية على تنظيم دوري المتحانات مهنية، وتنظيم أيام دراسية وتظاهرات  السلطات

 .نظام احملاسيباليت م الساحة االقتصادية مثل ال ومؤمترات حول املواضيع
لالحتاد الدويل للمحاسبني، وتشجيع ظهور تعاون بني   IFAC19االخنراط يف برنامج  -

  (WEB TRUST)املهنيني اجلزائريني والدوليني، والتسجيل يف العالمة الدولية لإلثبات 
إن العوملة وحترير أسواق رأس املال هلما دالالت ضمنية للمحاسبني للمواقع التجارية، حيث 

دققني، وال جيب فقط أن يكونوا جمهزين للعمل يف هذه األسواق ولكن جيب عليهم أيضا وامل
ضمان عملهم بكفاءة، كما تتطلب العوملة أن يكون مؤهل حماسيب واحد أو أكثر قابل للنقل 

 20.عرب احلدود الوطنية

  اخلامتة
 العشرية األخرية لقد فرضت املتغريات الدولية اليت حدثت يف الساحة العاملية خاصة يف     

من اية القرن العشرين إىل غاية يومنا هذا ، عدة ضغوط، جعلت اجلزائر تقدم على جمموعة 
، هذا النظام الذي )IFRS(من اإلصالحات، من بينها تطبيق نظام احملاسبية املالية املوحد 

 أن األجدر، ومن يوحد املعايري املالية واحملاسبية على مستوى العامل بني املؤسسات االقتصادية
  .تتبىن اجلزائر هذا النظام ألنه ميكنها من تأهيل املؤسسات ونظام التسيري فيها بشكل جيد
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ولكن املشكل املطروح ليس يف النظام اجلديد يف حد ذاته وإمنا يف مدى استعداد االقتصاد 
  كبداية2010سنة تطبيق هذا النظام، خاصة مع حتديد يف اجلزائري وقطاع املؤسسات 

 لنا من  ويبدو).املخطط الوطين للمحاسبة( إلغاء أحكام النظام احلايل والنطالق التطبيق، 
خالل تشخيص واقع االقتصاد اجلزائري واملؤسسات أنه من الصعب جدا تطبيق هذا النظام 
يف التاريخ الذي حدد له من دون املرور مبرحلة انتقالية تسمح بالسحب اجلزئي للنظام احلايل  

  .ال التدرجيي للنظام اجلديد واإلدخ
تأهيل قطاع املؤسسات وأنظمة التسيري للتوافق مع متطلبات نعتقد أنه من الضروري لذا      

 اليت من شأا تسيري نظام احملاسبة املالية الالزمةالنظام اجلديد، وكذا تأهيل وإعداد اإلطارات 
ف التحول، وهذا كله يف فترة انتقالية اجلديد، وختصيص األظرفة املالية املناسبة لتغطية تكالي

حتددها اجلهات املعنية من خالل دراسة إستراجتية واليت تكون مناسبة كفترة استعداد لتطبيق 
نظام احملاسبة املالية املوحد، ألن اجلزائر يف الفترة احلالية مضطرة أو جمربة على تبين أنظمة 

ملنظمة العاملية للتجارة، املؤسسات املالية الدولية ا(العوملة مبختلف أشكاهلا اليت فرضتها أدواا 
  ).اخل...متعددة اجلنسية، وثورة التقنية والتكنولوجيا والتكتالت االقتصادية الشركات
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  اهلوامش واملراجع

  
  
  

                                                 
 . من مشروع قانون حملاسبة املالية 3 املادة  1
 .اسبة املالية  من مشروع قانون حمل6 املادة  2
  . من مشروع قانون حملاسبة املالية 1املادة   3
 

4 Projet De Système Comptable Financier, Conseil National De La Comptabilité, 

Ministère Des Finances, Février 2005, pp: 4-5 
 . من مشروع قانون حملاسبة املالية 4املادة   5
 . حملاسبة املالية  من مشروع قانون5املادة   6
 . من مشروع قانون حملاسبة املالية 24 إىل 10املادة  من  7
  .150، ص 2003ثناء القباين، احملاسبة الدولية، الدار اجلامعية اإلبراهيمية، اإلسكندرية، مصر،  8
 

9 Ahmed MANSOUR, Gaap 2001, Interview Parue Dans L'économiste Maghrébin, 

n°303 du 19/12/2001 au 02/01/2002, pp:  46-47 

 
 .من إعداد الباحث باملقارنة بني النظام احملاسيب املايل واملخطط الوطين للمحاسبة 10
 . من القانون املتضمن قانون احملاسبة املالية اجلديد30 إىل 25  مستخلص من املواد  من  11
األول للمعايري الدولية للمعلومة املالية التطبيق ): 01(رقم ) IFRS(املعيار الدويل للمعلومة املالية  12

IFRS . 
 .تناقص قيمة األصول): 36(املعيار الدويل للمحاسبة رقم  13
 . من القانون املتضمن قانون احملاسبة املالية اجلديد40 إىل 37مستخلص من املواد  من   14
 . مشروع القانون املتضمن نظام احملاسبة املالية 15



 كتوش عاشور.          د    .           يف اجلزائر ) IAS/IFRS (متطلبات تطبيق النظام احملاسيب املوحد 

 

لسادسا  العدد-جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       312 
 

                                                                                                                 
ظام املعلومات احملاسيب ودوره يف مراقبة التسيري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة   قورين حاج قويدر، ن 16

  . 218: ، ص2007املاجستري يف علوم التسيري، ختصص إدارة أعمال، جامعة الشلف، 
 .218:قورين حاج قويدر، نظام املعلومات احملاسيب ودوره يف مراقبة التسيري، مرجع سبق ذكره، ص 17
 .219: ظام املعلومات احملاسيب ودوره يف مراقبة التسيري، مرجع سبق ذكره، صقورين حاج قويدر، ن  18

 
19 IFAC: International Federation of Accountants 
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