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Abstract: 
    The article tackles the problematic nature of the financial accounting system to capture the 
nature of the industrial process that characterizes the construction and public works sector where 
the questionnaire was used according to the IMRAD methodology as a main tool in data 
collection which included a number of sector institutions and external accounting offices and the 
use of the SPSS 20 program to extract the results. Resulted in a real improvement in the 
accounting practice in the sector as a result of the transition to the financial accounting system. 
However, this improvement is not affected by the change in the accounting culture prevailing 
among Algerian accountants, M different techniques including: partial acceptance of the work, 
the number of units ended, the actual costs, etc., as fines constitute one of the biggest concerns of 
the institutions of the sector. 

Key words: financial accounting system, construction and public works sector. 
  : مقدمة
ألـف  200تعترب مشاريع السكن وإقامة البىن التحتية من أولويات احلكومة اجلزائرية، فالطلب على السكن يف اجلزائر يبلغ حـوايل       

ألــف وحــدة ســكنية، لــذلك رصــدت الدولــة اجلزائريــة مبــالغ هامــة يف  80وحــدة ســكنية ســنوياً يف حــني ال تتجــاوز طاقــة اإلنتــاج احملليــة 
ج �ـــال الســـكن .مليـــار د 555الـــذي خصـــص مبلـــغ " م 2009 -م  2005" اجلزائـــري للفــرتة االقتصـــادالتكميلـــي لـــدعم منـــو الربنــامج 

" من الغالف املايل للربنامج، ويف الربنامج اخلماسي للفرتة %  40ج �ال األشغال العمومية واليت تعادل أكثر من .مليار د 1703.1و
مليار دينار لصاحل قطاع األشغال العمومية واهلياكل  8400ج �ال السكن و.مليار د 3700مت ختصيص مبلغ " م 2014 –م  2010

ضــرورة دراســة قــدرة النظــام  أســتدعىالقاعديــة، هــذه التطــورات الــيت يشــهدها هــذا القطــاع تزامنــت وتغيــري النمــوذج احملاســيب اجلزائــري ممــا 
الية لتلك املشاريع مبا تضمنه من أسـاليب القيـاس والتسـجيل واإلفصـاح احملاسـيب وامل االقتصاديةاحملاسيب اجلديد على التعبري عن احلقيقة 

  : عن املستويات املتوصل إليها يف اإلجناز �اية كل سنة، وبالتايل يهدف البحث إىل معاجلة اإلشكالية البحثية وفق الطرح التايل
بية فـي مؤسسـات قطـاع البنـاء واألشـغال العموميــة  هـل سـاهم النظـام المحاسـبي المـالي فـي تحسـين الممارسـات المحاسـ       

   .لهذا القطاع؟ االقتصاديةكنتيجة لتبني الطرق المحاسبية الدولية التي يعتقد بكفاءتها لمالئمة الطبيعة 
  :اجلوانب التاليةولإلجابة على اإلشكالية البحثية فقد مت جتزئتها لتشمل      

يف حتسني املمارسة احملاسبية يف قطاع البناء واألشغال العمومية يف جماالت القياس والتسجيل  ما مدى مسامهة النظام احملاسيب املايل -1
  واإلفصاح احملاسيب للمشاريع اإلنشائية؟ واالعرتاف

  ما هو حجم التطبيق للمعاجلات احملاسبية املقدمة من النظام احملاسيب املايل يف مؤسسات البناء واألشغال العمومية اجلزائرية؟ -2
  .؟SSCCFFما هي أهم املشاكل احملاسبية والضريبية اليت تعاين منها مؤسسات القطاع يف ظل هذا النظام  -3

   :الهيكلة التنظيمية للبحث
كأداة رئيسية يف مجع البيانات وبرنامج   االستبيانعلى  باالعتماد IIMMRRAADDمنهجية  استخدامولتحقيق هدف املبتغى من الدراسة مت     

SSPPSSSS  2200  النتائج، وعلى ذلك جرى تقسيم البحث ليشمل احملاور التالية جالستخرا:  
I- تطور قطاع البناء واألشغال العمومية يف اجلزائر  

II- االختباراتالطريقة واألدوات، ا�تمع والعينة، : اإلطار النظري للدراسة امليدانية   

mailto:bekkayeahmed@gmail.com
mailto:saidanimouh@gmai.com
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III-  نتائج الدراسة وحتليل الفرضيات  
I- العمومية في الجزائر  تطور قطاع البناء واألشغال  

بتــأميم  االســتقاللاملنتهجــة بــاجلزائر منــذ فــرتة  االقتصــاديةقطــاع البنــاء واألشــغال العموميــة موقعــاً رياديــاً يف السياســات  أحتــللقــد       
يـــة م الــيت شــكلت حجـــر األســاس يف الصــناعات التحويليـــة كاحلديــد والصــلب واملنـــاجم وأعطــت اإلمكان 1966الثــروات الوطنيــة ســـنة 

، )الثقيلـة واخلفيفـة(يف إطار تطوير الصـناعات التحويليـة  باالهتماملوقوف هذا القطاع، فخالل فرتة املخططات التنموية حظي القطاع 
، وبعــد 1)79-74(خــالل املخطــط  %41إىل نســبة ) 73-67(خــالل املخطــط  % 17فقــد تطــور نشــاط األشــغال والبنــاء مــن نســبة 

املتبـــع  االقتصـــاديقـــرارات كـــربى علـــى مســـتوى الـــنهج  اختـــاذاحملليـــة والدوليـــة اجلزائـــر إىل  االقتصـــاديةت أزمـــة الثمانينـــات، دفعـــت الرهانـــا
ــين  ــق هــذه  اقتصــاديالســوق كمــنهج  اقتصــادبــالتحول حنــو تب ــت معــه احلكومــة اجلزائريــة الــيت جــاءت خــالل فــرتة التســعينات تطبي حاول

جديـدة جار�ـا عـدة  اقتصـاديةموميـة ليسـت جمـرد تقنيـة بـل تكـريس لفلسـفة املؤسسـة الع اعتبار، حيث مت *التوجهات على أرض الواقع
املتمثـل يف  االقتصـاديمشلـت عـدة مسـتويات أمههـا اجلانـب الـيت  حماوالت لتجسيد هـذه الفلسـفة مـن خـالل تفعيـل الـربامج اإلصـالحية

وإجـراءات إنشـاء  االسـتثمارسياسـات  اثاسـتحدوخوصصـة املؤسسـات الوطنيـة الكـربى، والعمـل علـى الـوطين  داقتصـاإعادة هيكلة اإل
املؤسســات وبــرامج التمويــل، ومت ذلــك مــن خــالل خمتلــف اآلليــات الــيت مت إنشــائها يف هــذا الصــدد كإنشــاء وزارة املؤسســات الصــغرية و 

.... و FGARو  ANGEMو  CNACو  ANSEJو  ANDI: واملرافقـــة مثـــل االســـتثمارم ومؤسســـات تـــدعيم  1993املتوســـطة ســـنة 
اجلزائري يف العديد  االقتصاديمن خالل تطور عدد املؤسسات داخل النسيج  اقتصاديةهذه السياسات سامهت يف خلق حركية  ،2إخل

الـيت عرفهـا هـذا القطـاع بـالنظر إىل  االقتصـاديةمن القطاعات ومنها قطاع البناء واألشغال العموميـة، الـذي ميكـن تقـدمي أهـم التطـورات 
   -:يكما يل) 01(معطيات اجلدول 

م حتقيق  2010م و  2007حيث عرفت كل من سنة  ،% 15مبتوسط سنوي بلغ  ارتفعتاملطرد يف إنتاجية القطاع اليت  االرتفاع -1
ــــ ــــ 2011علـــى التـــوايل، بينمـــا ســـجلت  %19.4و  % 20: أكـــرب معـــدالت منـــو ســـنوية بـــ أنظـــر ( % 05.7: م أدىن معـــدالت النمـــو بــ

إلنتاجيـــة الســـنوية ســـاهم يف رفـــع نســـبة مســـامهة قطـــاع البنـــاء واألشـــغال العموميـــة يف تكـــوين النـــاتج ، وهـــذا التطـــور يف ا))01(الشـــكل 
م  2012خالل سنيت  االخنفاضلتعاود  % 11.43م إىل نسبة  2010الداخلي اخلام من سنة ألخرى لتصل إىل أقصى مستويا�ا سنة 

ن النـــاتج اخلـــام تبقـــى نســـب متدنيـــة حســـب مـــا تشـــري إليـــه م، ومـــا ميكـــن أن يالحـــظ علـــى نســـب مســـامهة القطـــاع يف تكـــوي 2013و 
  .م 2014الصادرة عن بنك اجلزائر يف ديسمرب  28إحصائيات النشرة اإلحصائية رقم 

مــن إنتاجيــة  % 80الــدور اهلــام الــذي يلعبــه القطــاع اخلــاص يف هــذا النشــاط الــذي يســاهم بنســبة ال تقــل يف أســوء احلــاالت عــن  -2
مــن تطــور املســامهة النســبية ملؤسســات القطــاع العــام يف اإلنتاجيــة  مفبــالرغســنوياً،  % 17.6و ال يقــل عــن القطــاع و مبتوســط معــدل منــ

  .العامة للقطاع إال أن الدور األكرب يف تطور إنتاجية قطاع البناء واألشغال العمومية يف اجلزائر يعود إىل القطاع اخلاص
مؤسسـة يف  747.934الـوطين إىل  االقتصـاديف  PMEالصـغرية و املتوسـطة بالنسبة لعدد املؤسسات، فقد وصل عـدد املؤسسـات  -3

واليت كان عددها  % 19.65مؤسسة بـ  005 147، حيوز منها قطاع البناء واألشغال العمومية 3م �2013اية النصف األول من سنة 
مــا بــني السداســيني  % 05.1نســبته مؤسســة، وبالتــايل فقــد عرفــت مؤسســات القطــاع منــواً بلغــت  222 142م  2012يف �ايــة ســنة 
ولـذلك يتوقـع أن يصـل عـدد املؤسسـات الـيت تشـتغل يف قطـاع  %07.215م، ومنواً سنوياً مبعدل بلغ  2013م و  2012األولني لسنة 

القطاع  أستطاع، وعلى مستوى التشغيل فقد ))02(أنظر الشكل ** (مؤسسة 168.000م إىل  2015البناء واألشغال العمومية سنة 
 2011مليون عامل �اية سنة  1.595لتصل حجم العمالة يف هذا القطاع إىل  % 05.58ن يسجل متوسط معدل منو سنوي قدر بـ أ
  . م

II- االختباراتالطريقة واألدوات، المجتمع والعينة،  :اإلطار النظري للدراسة الميدانية  
   الطريقة واألدوات: أوال

كـأداة   االسـتبيانعلـى  باالعتمـادو وفق املنهج الوصـفي التحليلـي  IIMMRRAADDأسلوب  استخداممت لإلجابة على اإلشكالية البحثية       
املتوسـطات احلسـابية واألشـكال  سـتخراجاو  البيانـات لوضـع قاعـدة )SSPPSSSS  2200(و  )EEXXEELL  22000077(رئيسية يف مجـع البيانـات وبرنـامج 

  .الفرضيات  يف إثبات) OOnnee  SSaammppllee  TTeesstt(أسلوب العينة األحادية  اختباراتالبيانية وإجراء 
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  مجتمع الدراسة و العينة : ثانيا
حتــدد جمتمــع الدراسـة يف مؤسســات قطــاع البنـاء واألشــغال العموميــة، هـذا األخــري الــذي يضـم أكثــر مــن : مجتمـع وعينــة الدراســة -1

الكهربائيـــة، أشـــغال الصـــرف  البنـــاء، الطـــرق، الســـدود، اآلبـــار، األشـــغال الصـــناعية، األشـــغال امليكانيكيـــة، األشـــغال: اقتصـــادينشـــاط 
جتــارة احلديــد، جتــارة مــواد البنــاء، صــناعة اإلمسنــت، : الصــحي، األشــغال املرتبطــة بالقطــاع البحــري كــاملوانئ، واألنشــطة الثانويــة ممثلــًة يف

فرضـت حتـديات  يةاالقتصـادإخل، فهذه األنشطة املتمـايزة جـذرياً مـن حيـث طبيعتهـا ....صناعة األملنيوم والنحاس، صناعة مواد الرخام،
أنظـر اجلـدول (منوذج العينة الطبقية املتساوية بناءاً على طبيعة النشاط كمعيار للتصـنيف  باستخدام اختيارهاعلى مستوى العينة اليت مت 

)02 .((  
 :متثلت حدود الدراسة يف :الميدانية الدراسة حدود -2
  )).03(اجلدول (األغواط  ورقلة،: مت حصر نطاق الدراسة يف والييت: احلدود املكانية -1
 .م 2015على فرتة �اية  امليدانية الدراسة متتد :الزمنية احلدود -2
، حيـث جـاءت نتـائج هـذه EEXXEELL  22000077برنـامج  باسـتخدامبعد فرتة التجميع متت عمليات الفرز والتحليل : االستبيانمعالجة  -3

LLiikkeerrقياس ليكرت الثالثي أين مت تكميم املعطيات وفق م) 03(املرحلة ملخصًة يف اجلدول  tt SSccaallee ) 04(أنظر اجلدول رقم .((  
  اإلحصائية االختباراتشكل : ثالثا

  : واليت جاءت على الشكل التايل       
  : الفرضية األولى -1

H0 :مل يساهم النظام احملاسيب املايل يف حتسني املمارسة احملاسبية يف قطاع البناء واألشغال العمومية يف اجلزائر.  
H1: يساهم النظام احملاسيب املايل يف حتسني املمارسة احملاسبية يف قطاع البناء واألشغال العمومية يف اجلزائر .  

  : الفرضية الثانية -2
H0 : جيابية على مؤسسات القطاعإاحملاسبية املعتمدة يف املعاجلة احملاسبية لعقود اإلنشاء ليس هلا تأثريات إن تعددية الطرق.  
H1: جيابية على مؤسسات القطاعإاحملاسبية املعتمدة يف املعاجلة احملاسبية لعقود اإلنشاء هلا تأثريات ددية الطرق إن تع.  

  
  : الفرضية الثالثة -3

H0 :ال توجد أي صعوبات أو عوائق قد تواجه تطور احملاسبة يف مؤسسات قطاع البناء واألشغال العمومية يف اجلزائر.  
H1 :شاكل احملاسبية و الضريبية اليت قد تعيق تطور احملاسبة يف قطاع البناء واألشغال العمومية يف اجلزائرهناك جمموعة من امل.  

  : الفرضية الرئيسية -4
H0 :سـبية ال يساهم النظام احملاسيب املايل بتبنيه للطرق احملاسبية املرتبطة بعقود اإلنشاء يف حتسني املمارسة احملاسـبية وجـودة الرقابـة احملا

  .يف مؤسسات قطاع البناء واألشغال العمومية اجلزائرية االقتصاديةلى العملية ع
H1:  يف  االقتصــاديةيســاهم النظــام احملاســيب املــايل إىل حــد كبــري يف حتســني املمارســة احملاســبية و جــودة الرقابــة احملاســبية علــى العمليــة

  . الطرق احملاسبية املرتبطة بعقود اإلنشاء مؤسسات قطاع البناء واألشغال العمومية اجلزائرية كنتيجة لتبين
III-  نتائج الدراسة وتحليل الفرضيات  
  والمهنية لعينة الدراسة  االقتصاديةتحليل الخصائص : أوال

  : نتائج الدراسة ما يليأظهرت      
  :االقتصاديةبالنسبة للخصائص  -1
على حساب والية األغواط اليت سامهت يف تكوين العينة بنسبة  %68.89: كانت مشاركة والية ورقلة بنسبة مهيمنة قدرت بـ  -1-1

، وميكـن تفسـري هـذا اإلخـتالف بـالنظر إىل املكانـة اإلقتصـادية الـيت حتـوز عليهـا مدينـة ورقلـة يف اإلقتصـاد اجلزائـري، %31.11: تقدر بــ
  ؛))03(الشكل  -) 01(أنظر امللحق (سة باإلضافة إىل الفرتة الزمنية اليت مت قضائها يف هذه املدينة عند جتميع عينة الدرا

املسـامهة الكبـرية للقطــاع اخلـاص يف تكـوين العينــة نتيجـة هيمنــة القطـاع اخلـاص علــى القطـاع، وحسـب إحصــائيات العينـة فــإن  -)1-2
، يليـه )% 0.072و األغواط بنسبة  %92.86حتوز منها والية ورقلة على نسبة ( % 62.22القطاع اخلاص ساهم يف تكوينها بنسبة 
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 %11.11، مث املؤسســات القائمــة علــى الشــراكة بنســبة )%100ســامهت فيهــا واليــة األغـواط بنســبة ( % 26.67القطـاع العــام بنســبة 
  ؛))04(الشكل رقم  -) 01(أنظر امللحق ) (%100سامهت فيها والية ورقلة بنسبة (
 بينمـا % 76.92مـا يعـادل ة ورقلـة مـن هـذه النسـبة علـى حتوز والي( % 57.78على عينة الدراسة بنسبة هيمنة نشاط البناء  -)1-3

 % 15.56الكهربائيـــة بنســـبة ، يليـــه قطـــاع األشـــغال الصـــناعية و امليكانيكيـــة و )% 23.08: األغـــواط بــــتعـــود النســـبة املتبقيـــة لواليـــة 
 13.33الثالثـة بنسـبة املرتبـة  ، ليحتـل نشـاط الطـرق)بة لوالية ورقلـةبالنس % 42.86و  % 57.14بنسبة سامهت فيها والية األغواط (

 %  06.67الصـحي بنسـبة ، مث نشـاط أشـغال الصـرف )% 16.67و األغـواط بنسـبة  % 83.33بة تساهم فيها واليـة ورقلـة بنسـ( %
 موزعـاً  % 06.67بنسـبة نشـاط الـري  اً ، و أخـري )التـوايل علـى % 33.33و  % 66.67األغـواط بالنسـب موزعة على مدينيت ورقلة و (

  ).)0505(الشكل  - )0101(أنظر امللحق ( % 66.67و األغواط بنسبة  % 33.33سبة ورقلة بن: يتنيعلى الوال
   :بالنسبة للخصائص املهنية -)2
هـم  % 53.33من عينة الدراسة يشتغلون ضمن وظائف يف املصـاحل اإلداريـة يف مؤسسـات القطـاع و  % 46.67إتضح أن  -)2-1

، كمــا إتضــح أن احملاســبني الــداخليني يتوزعــون أساســاً علــى مصــلحة ))0606(الشــكل  -) 0101(أنظــر امللحــق (حماســبني مهنيــني خــارجيني 
و هـي أعلـى نسـبة يف اجلـدول، مث كرؤسـاء  % 33.33و كرؤساء ألقسام احملاسبة بنسبة  % 23.80احملاسبة و املالية كرؤساء هلا بنسبة 

مث بقيــة الوظــائف األخــرى يف املؤسســة   ،% 28.60ة بنســبة مث كمحاســبني مــوظفني يف هــذه املصــلح ،% 09.50لقســم املاليــة بنســبة 
، وفيمـــا خيـــص احملاســـبة اخلارجيـــة فهـــي تتـــوزع أساســـاً علـــى فئـــة احملاســـبني % 04.80كاملصـــلحة التجاريـــة ومصـــلحة اإلســـتغالل بنســـبة 

صــلني علــى شــهادة تقــين مث احلا ،% 12.50لكــل منهمــا، مث خــرباء احملاســبة بنســبة  % 25.00املعتمــدين وحمــافظي احلســابات بنســبة 
و يشــتغلون كمــوظفني أو كمرتبصــني ) ليســانس وماســرت(، وأخــرياً احملاســبني احلاصــلني علــى شــهادات علميــة % 08.30حماســبة بنســبة 

  ؛))06(و) 05(اجلدول  -) 01(أنظر امللحق ( % 29.20للحصول على هذه الشهادات املهنية بنسبة 
ســنوات ) 05(عهــا علــى ثــالث فئــات أساســية أوهلــا الفئــة الــيت ال تتجــاوز خرب�ــا اخلمــس كمــا يتضــح أن عينــة الدراســة مت توزي  -)2-2

مث الفئـة الثالثـة  ،% 20.00سـنوات بنسـبة  10و  05، مث الفئـة الثانيـة الـيت متلـك خـربة تـرتاوح مـا بـني %46.70: بنسبة كـربى تقـدر بــ
، وأمــا فيمــا خيــص أعمــار العينــة اإلحصــائية فهــي % 33.30نســبة ســنوات مــن اخلــربة يف ا�ــاالت احملاســبية ب 10الــيت متلــك أكثــر مــن 

سـنة  40سـنة و 25األخرى تتوزع على ثالث فئات أساسية شكلت فيها الفئة الثانية وهي الفئة اليت ترتاوح فيهـا أعمـار األفـراد مـا بـني 
، مث الفئــة األوىل % 28.90: ســبة قــدرت بـــســنة بن 40، مث الفئــة الثالثــة لألفــراد الــذين تفــوق أعمــارهم % 62.20: النســبة العظمــى بـــ

  )). 0808(و) 0707(اجلدول  -) 0101(أنظر امللحق ( % 08.90سنة بنسبة  25لألفراد الذين ال تفوق أعمارهم 
  )SSPPSSSS  2200(برنامج  باستخداماإلحصائية للفرضيات  االختباراتنتائج : ثانيا
    ):TT( قانون القيمة الجدولية -1
  ***:و يعطى كاأليت -
   ):TTCC( االختبارقانون إحصائية  -2
  :و هو كاأليت -
 ؛املتوسط الفرضي للمجتمع: µ ؛    املتوسط احلسايب للمتغري حمل الدراسة: X :        حيث -

               S     :؛املعياري للعينة االحنراف N                   :حجم العينة.  
  :اإلحصائي االختبارشرط  -)3
  :لقبول أو نفي صحة الفرضيات بالشكل التايل تباراالخويكون شرط  -
  
  
  :وبعبارة أخرى -
  

SSTT (N-K-1) = 02.01502.015 
     1-α =  1-0.05 =  0.95 

T =   [X - µ]  ÷ [S ÷ √N]  

 .HH00رفض الفرضية )                TT(يمة اجلدولية أكرب متاماً من الق) TTCC(القيمة اإلحصائية لالختبار : شرط االختبار

 .HH11قبول الفرضية البديلة ]                 --TTCC  (  € ]02.01502.015  -  02.01502.015: (شرط االختبار
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كمــا ) αα  =0.050.05(معامــل اخلطـأ  ααباملقارنــة مـع ) PP--VVAALLUUEE(مســتوى الداللـة  اسـتخدامكمـا ميكـن للتحقــق مـن النتيجــة   -
  : يلي
  
  
  مناقشة الفرضيات : ثالثا
يساهم النظام احملاسيب املـايل يف حتسـني املمارسـة احملاسـبية يف قطـاع ": على تنص هذه الفرضية ):0101(الفرضية رقم  اختبارنتائج  -1

، وتقوم هذه الفرضية على خلفية حماولة تقييم واقع النظام احملاسيب املايل يف بيئـة احملاسـبة اجلزائريـة ويف القطـاع "البناء واألشغال العمومية
  :م جيد أ�ا مرت بثالث مراحل  أساسية هي، فاملتتبع ملراحل تطبيق هذا النظاقيد الدراسة خاصةً 

  م؛ 2009م إىل  2005من سنة  امتدتفرتة اإلعداد، واليت : املرحلة األوىل -
  م؛ 2010/م 2009تشمل أساساً سنة فرتة اإللزام، واليت : املرحلة الثانية -
  .م 2010مع بداية سنة  انطلقتفرتة التطبيق الفعلي، واليت : املرحلة الثالثة -

واملهـــم مـــن ذكـــر هـــذا اإلطـــار التـــارخيي لتطبيـــق النظـــام احملاســـيب املـــايل هـــو املشـــاكل احملاســـبية الـــيت رافقـــت هـــذا التطبيـــق، فأغلـــب       
 %51.111العينـة وبنسـبة إىل هـذا النظـام، حيـث أمجعـت  االنتقـالاملؤسسات اجلزائرية وحىت الكربى منهـا عرفـت صـعوبات يف عمليـة 

اإلهـتالك، طـرق التقيـيم، الضـرائب املؤجلـة، تغيـري أرقـام : يقات احملاسـبية الـيت رافقـت هـذا النظـام يف جمـاالتتنفيذ التطب على أن صعوبة
إخل هي من أهم تلك الصعوبات، ويف البحث عن األسباب الرئيسية فقد أمجعت العينة على سببني رئيسيني يف ...احلسابات وطبيعتها،

  :ظهور تلك املشاكل مها
  ؛)العينة من %37.778( االنتقاليةمنوح لتأطري العملية قصر الوقت امل -)1
  .)%33.33( نقص اخلربة لدى احملاسبني بالنظام احملاسيب املايل خالل الفرتة اإلنتقالية -)2

إال أن هـــذه األســـباب عرفـــت نـــوع مـــن الرتاجـــع مـــع مـــرور الســـنوات وذلـــك نتيجـــة الرتبصـــات الـــيت قامـــت �ـــا أغلـــب املؤسســـات        
ية اجلزائرية ومنها مؤسسات قطاع البناء واألشغال العمومية، وبالتايل بدأت هذه األخرية تتحكم أكثر يف حمتويات هذا النظـام اإلقتصاد

 55.56بنسـبة (وعالقة خمرجاته بالبيئة اإلقتصادية، حيث ترى عينة الدراسة بكفاية ما جاء به هـذا النظـام علـى مسـتوى القـوائم املاليـة 
عينة لوجود خمطط حسابات قطاعي خاص بالقطاع، وهذا على الرغم من احلرية اليت منحها النظام احملاسيب املايل يف ظل تفضيل ال) %

للمؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية يف إستخدام احلسابات الفرعيـة حسـب اإلحتياجـات الشخصـية، ويف إطـار حماولـة دراسـة اإلختالفـات 
مية واخلاصة يف تطبيق النظام احملاسيب املايل، فقد أسفر البحث يف هذا ا�ال عن عدم وجود يف املمارسة احملاسبية بني املؤسسات العمو 

إتفاق عام بني أفراد العينة حول أمهية وجماالت وحقيقة تلك اإلختالفات على الرغم من أن إلزامية تطبيق النظـام احملاسـيب املـايل تشـمل 
تصـــاد اجلزائـــري ككــل، فقـــد وصــل املتوســـط احلســـايب للعينــة يف هـــذا املوضـــوع إىل خمتلــف املؤسســـات اإلقتصــادية الـــيت تعمـــل داخــل اإلق

على أن املمارسة احملاسبية يف ظل النظام  % 73.33، كما أمجعت العينة بنسبة 0.928: بدرجة حمايد مع إحنراف معياري بـ 02.044
إجـــراء املزيـــد مـــن الرتبصـــات والتكوينـــات وتشـــجيع  احملاســـيب املـــايل يف هـــذا القطـــاع هـــي يف درجـــة املقبـــول وميكـــن حتســـينها مـــن خـــالل

، وبالتــايل مــا ))1313(إىل رقــم ) 0707(مــن الشــكل  –) 0202(أنظــر امللحــق (املؤسســات علــى إنشــاء أقســام احملاســبة ضــمن اهلياكــل اإلداريــة 
  :ل العمومية يشملحول دور النظام احملاسيب املايل يف حتسني املمارسة احملاسبية يف قطاع البناء و األشغا استنتاجهميكن 
نــوع احملاســبة الــيت ختضــع هلــا نشــاطات القطــاع وهــي احملاســبة املاليــة، هــذه احملاســبة الــيت ال تعــد مــن قبيــل احملاســبات املتخصصــة  : أوال

كاحملاســـبة الزراعيـــة أو البنكيـــة علـــى الـــرغم مـــن احملـــاوالت الســـابقة إلعـــداد حماســـبة قطاعيـــة خاصـــة �ـــذا القطـــاع مبحاولـــة وضـــع خمطـــط 
  .م 1988ابات قطاعي خاص بقطاع البناء واألشغال العمومية يف اجلزائر منذ سنة حس
هلذه الفرضية تـؤدي بنـا إىل خالصـة أن النظـام احملاسـيب املـايل قـام بتحسـني  OOnnee  SSaammppllee  TTeessttالعينة األحادية  اختباراتنتائج : ثانيا

فعاليـة التطبيـق هلـذا النظـام هـي رهينـة التغيـري يف الثقافيـة احملاسـبية املوجـودة املمارسة احملاسبية يف قطاع البناء واألشـغال العموميـة، وزيـادة 
 االقتصـاداجلزائري حول الفلسفة احملاسبية احلقيقية اليت يقوم عليها هذا النظام ودوره احلقيقي يف  االقتصاديحالياً لدى أطراف ا�تمع 

احملاسبية على أرض الواقع بل هو يرتبط أكثر بضرورة تغيري ذهنية األفـراد  اجلزائري، فصحة هذا النظام ال يتعلق فقط بصحة التطبيقات
أو يف  االقتصـادية، األمـر الـذي يضـمن إمكانيـة تطـوير املمارسـة احملاسـبية سـواء داخـل املؤسسـات )احملاسـبني(عن هـذا النظـام  املسئولني

 .HH00قبول الفرضية                     ααأكرب متاماً من معامل اخلطأ ) PP--VVAALLUUEE(مستوى الداللة : شرط االختبار
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الـوطين ككـل، والـيت تزيـد مـن  االقتصـادكما هو معلوم أن مصداقية خمرجات النظام احملاسيب هي من مصـداقية إطار احملاسبة اخلارجية، و 
الــوطين والــذي يــنعكس أثــره علــى حجــم  االقتصــادواملــايل احمللــي والــدويل حــول حقيقــة مــا جيــري داخــل  االقتصــاديثقــة أطــراف ا�تمــع 

العامليــة  االقتصــادياتالــدويل وهــذا مــا تســعى إليــه أكــرب  االقتصــادتــايل زيــادة الــرتابط مــع واملاليــة، وبال االقتصــاديةالتعــامالت والعالقــات 
  . احلالية

احملاســبية املعتمــدة يف املعاجلــة احملاســبية لعقــود تعدديــة الطــرق " :تتجــه هــذه الفرضــية إىل أن: ))0202((الفرضــية رقــم  اختبــارنتــائج  -)2
، فاإلشكال الرئيسي املرتبط �ذه الفرضية هو كيفية قياس وتسجيل اإليـراد املـرتبط "القطاعاإلنشاء هلا تأثريا�ا اإلجيابية على مؤسسات 

، بصنف العمليات املنتمية لقطاع البناء واألشغال العمومية وهذا نتيجًة ملا تتميز به عقـود اإلنشـاء مـن تعقيـدات تقنيـة وقانونيـة وجبائيـة
لألعمـال  الطريقـة احملاسـبية الـيت تتماشـى واملبـادئ احملاسـبية للتعبـري عـن املسـتوى احلقيقـي راختيـاإضافة إىل املشاكل احملاسبية املتمثلة يف 

طريقة التقدم وطريقة : املنجزة يف القوائم املالية، حيث جاء النظام احملاسيب املايل بطريقتني أساسيتني يف حماسبة العقود طويلة األجل ومها
الذي تعكسه كل طريقة يف الرتمجة احملاسبية  االنعكاسترتبط مبعيار أساسي هو حجم مصداقية  بني الطريقتني االختياراإلمتام، وعملية 

، فالتأصـيل النظـري لطريقـة التقـدم باإلضافة إىل ما ميكن أن تدره الطريقة املختـارة مـن مزايـا علـى مؤسسـات القطـاع االقتصاديةللعملية 
) الـدورات اسـتقاللية(ومبـدأ مقابلـة اإليـرادات للتكـاليف ومبـدأ الفـرتة احملاسـبية  قاقاالسـتحيؤكد على مراعا�ا للمبادئ احملاسبية كمبدأ 

واملـايل احملقـق مـن خـالل  االقتصـاديومبدأ حتقق اإليراد، كما أ�ا تسمح بتحقيق شـفافية املعلومـات احملاسـبية بـالنظر إىل مقيـاس األداء 
وإمكانية توزيع األرباح خالل  )التحليل املايل( رتبطة بتحليل املردودية والرحبيةإمكانية إجراء عمليات احلساب واملقارنة لبعض النسب امل

وهـو املعتمـد يف ( % 82.22كمعاجلـة حماسـبية مرجعيـة لعقـود اإلنشـاء بنسـبة هـذه الطريقـة   اعتمادن العينة تؤيد إجناز، وبالتايل ففرتة اإل
وأما بالنسبة لطريقة اإلمتام فهي جتد نفسها يف مؤسسـات أشـغال اخلـدمات ، )إخل...بريطانيا، أسرتاليا، الصني،: العديد من الدول مثل

جنــاز الكامــل مــن األشــغال لفــوترة رقـم أعماهلــا، حيــث تتعــدد التقنيـات املســتخدمة يف تقــدير نســب اإل نتهـاءاالخاصـًة الــيت تعتمــد علــى 
قنيــة التكــاليف الفعليــة وعــدد الوحــدات املنتهيــة إىل مث كــل مــن ت) % 28.89بة بنســ( اجلزئــي لألشــغال ســتالماالوالــيت تتصــدرها تقنيــة 

بنسـبة كما تؤكد العينة على إمكانية تطبيق هذه الطرق احملاسـبية يف املؤسسـات الصـغرية   لكل منهما، % 24.44املشروع بنسبة إمجايل 
مالحظتها فعالً عند إجراء  ، هذه اإلمكانية قد مت0.7534: معياري بـ واحنرافبدرجة موافق  02.4222ومبتوسط حسايب  % 57.78

وجود متاثل يف املعاجلات احملاسبية القائمة على طريقة التقدم املسح امليداين يف مؤسسات القطاع، وباإلضافة إىل ذلك فقد مت مالحظة 
مؤسســات األنشــطة املنتميــة هلــذا القطــاع، وبالتــايل وجــود معاجلــة حماســبية وحيــدة تطبــق يف  خــتالفايف أغلــب مؤسســات القطــاع علــى 

ايل، وعلى القطاع ميدانياً هي املعاجلة احملاسبية وفق طريقة التقدم على الرغم من تعددية املعاجلات احملاسبية اليت أقرها النظام احملاسيب امل
 وهـي أن تعدديـة )02(يـؤدي إىل إلزاميـة القبـول بصـحة الفرضـية رقـم  OOnnee  SSaammppllee  TTeessttالعينـة األحاديـة  اختبـاراتنتـائج ن إذلـك فـ

جيابية على مؤسسات القطـاع مـع تفضـيل مؤسسـات القطـاع لطريقـة حماسـبية واحـدة وهـي طريقـة التقـدم، اإلالطرق احملاسبية هلا تأثريا�ا 
الصـفقات العموميـة وهـذا مـا ال جتـده طريقـة .الضـرييب، ق. ق: واليت تلقى قبوًال عاماً ليس فقط من القـانون احملاسـيب بـل أيضـاً مـن قبـل

مـــا يـــؤدي إىل جمـــال آخـــر مـــن البحـــوث وهـــو البحـــث يف مكانـــة الطـــرق احملاســـبية يف القـــوانني األخـــرى كقـــانون الصـــفقات اإلمتـــام، وهـــو 
اليت تفرض نفسها كمتطلب أساسي للرفع أداء  IIPPSSAASS 1111العمومية، وبالتايل احلديث عن ضرورة تفعيل املعايري احملاسبية للقطاع العام 

  .لة يف هذا القطاعالعام قتصاديةاالاملؤسسات العمومية 
هنـاك جمموعـة مـن املشـاكل ذات الطبيعـة احملاسـبية والضـريبية الـيت :"تقوم هذه الفرضية على أن: ))0033((الفرضية رقم  اختبارنتائج  -3

الياً ، وتبحث هذه الفرضية يف أهم املشاكل احملاسبية والضريبية اليت تعاين منها مؤسسات القطاع ح"تعيق تطور احملاسبة يف هذا القطاع
رق يف ظل النظام احملاسيب املايل، وبناءاً على نتائج العينة لبعض املشاكل املقرتحة فإن إجابات العينة تذهب إىل أن تطبيقات التقييم وط

مــن  %53.33إعـادة التقيــيم الــيت جــاء �ــا النظــام احملاســيب املــايل هــي مــن أهــم املشــاكل احملاســبية احلاليــة حيــث نــال هــذا املشــكل نســبة 
ييد العينة، فأغلب املؤسسات العينة ال تطبق طرق التقييم وطرق اإلهتالك وفق ما ينص عليه قانون النظام احملاسـيب املـايل عنـد إعـداد تأ

احلسابات اخلتامية بل تعتمد علـى مـا يـنص عليـه القـانون الضـرييب، وهـذا مـا يطـرح إشـكالية التعـارض مـا بـني القـانون احملاسـيب والقـانون 
احملاســيب ألربــاح العقــود اإلنشــائية، ويف هــذا اإلطــار فــإن آراء وإجابــات العينــة مل تكــن ذات إجتــاه واحــد  االعــرتافأســس  الضــرييب حــول

الضـــــريبية  االســـــتحقاقاتمـــــا بـــــني األســـــس احملاســـــبية والضـــــريبية علـــــى مؤسســـــات القطـــــاع عنـــــد حتديـــــد  االختالفـــــاتفيمـــــا خيـــــص أثـــــر 
)IIBBSS/IIRRGG/TTVVAA/TTAAPP( مــن العينــة  % 40.00نــة مل تقــدم إجابتهــا �ــذا اخلصــوص يف مقابــل موافقــة مــن العي % 42.22، حيــث إن

علــى القطــاع، وأمــا مــا يقــال حــول قــدرة مــوظفي اإلدارة الضــريبية علــى اإلملــام باملبــادئ احملاســبية املتعلقــة  االختالفــاتعلــى إجيابيــة هــذه 
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إىل تبــين الطــرق احملاســبية مــن قبــل القــانون  االنتقــالإمكانيــة بــالطرق احملاســبية يف حماســبة العقــود طويلــة األجــل يف حماولــة لدراســة مــدى 
 % 26.67موافـق،  % 35.56غـري موافـق،  % 37.78: اإلجابـة كمـا يلـي احتماالتالضرييب، فإن العينة توزعت توزيعا تناسبياً على 

ه األسـئلة تتطلـب ضـرورة إجـراء ، و هـذا يعـين أن اإلجابـة علـى هـذ))2020(إىل ) 1818(مـن الشـكل  -) 0404(أنظـر امللحـق (عـدم اإلجابـة 
املزيد من الدراسات حول هذه املواضيع، وفيما خيص املشاكل الضريبية الـيت تعـاين منهـا مؤسسـات القطـاع فـإن الغرامـات تعـد اهلـاجس 

لغرامـات، وهـذا من العينة يؤكدون على اآلثار السلبية اليت تلحق �م جراء التعرض الدوري ل % 35.556األكرب ملؤسسات القطاع فـــــــ 
ميكن تفسريه بغياب املصاحل واألقسام احملاسبية يف هـذه املؤسسـات مـن جهـة وغيـاب الثقافـة احملاسـبية لـدى املقـاولني اخلـواص مـن جهـة 

الضــريبية فقــط �ــدف  االلتزامــاتعمليــات مســك الــدفاتر احملاســبية ملواجهــة  ارتبــاطأخــرى، فممــا مت مالحظتــه أيضــاً يف هــذا اخلصــوص 
، إدارية وتسيريية، وما يستدل به على ذلك هو الغياب التام للميزانيات احملاسبية واملاليـة اقتصاديةلعقوبات أكثر من كو�ا أداة تفادي ا

عـض لدى املقاولون اخلـواص مـع إمكانيـة إصـدارها أيـن يـتم املـرور مباشـرة عنـد إعـداد القـوائم املاليـة إىل امليزانيـة اجلبائيـة، كمـا أن هنـاك ب
 -  1515/حـــ(األخــرى الــيت تعــرتي عالقــة احملاســبة بالقطــاع الضــرييب واملتمثلــة يف عمليــة تكــوين املؤونــات للعقــود املثقلــة باألعبــاء  املشــاكل

، واليت متثل أحد اجلوانب اليت مل يعاجلها القانون الضرييب اليت تتطلب إصدار القوانني الضرورية لتحسني تسيري شـركات )العقود اخلاسرة
  OOnnee  SSaammpplleeالعينـة األحاديـة  اختبـاراتهـذه الفرضـية بنـاءاً علـى نتـائج  الختبـاروجهة نظـر ضـريبية، وكنتيجـة �ائيـة  هذا القطاع من

TTeesstt  وهي وجود العديد من املشاكل احملاسبية والضريبية يف قطاع البناء و األشغال اليت ترتبط ) 0303(فإنه يتم املوافقة على الفرضية رقم
  . ق احلاصل بني القانون احملاسيب والقانون الضرييبفيها احللول مبدى التواف

   :الخاتمة
  :توصلت الدراسة امليدانية إىل عدد من النتائج اليت ميكن ذكرها وفق الرتتيب التايل       

ملؤسسـات مـع إمكانيـات تطبيقهـا يف ا) مـن العينـة %  82.22(املؤسسات اجلزائرية املنتمية هلـذا القطـاع علـى طريقـة التقـدم  اعتماد -1
  إخل؛....اجلزئي لألشغال، عدد الوحدات املنتهية، التكاليف الفعلية، االستالم: جمموعة من التقنيات تتصدرها باستخدامالصغرية 

إجياباً على خمرجات هذه  نعكسأإن أثر تبين النظام احملاسيب املايل على نظم املعلومات احملاسبية يف قطاع البناء واألشغال العمومية  -2
  . نظم من حيث جودة املعلومات املالية وختفيض حجم التالعباتال
  خمطط حسابات خاص بالقطاع يف اجلزائر؛ استحداثكفاية القوائم املالية اليت جاء �ا النظام احملاسيب املايل مع ضرورة   -3
املزيــد مــن التكوينــات الدوريــة حملاســيب إن درجــة التطبيــق للنظــام احملاســيب املــايل هــي درجــة القبــول وميكــن حتســينها مــن خــالل إجــراء  -4

  شركات القطاع؛
كما تشكل الغرامات جتد مؤسسات القطاع يف التطبيقات احملاسبية اخلاصة بطرق التقييم وإعادة التقييم أكرب الصعوبات احملاسبية،   -5

  .قتصاديةاال أكرب املشاكل الضريبية الواقعة على كاهل هذه املؤسسات
  

  :المراجع
وعلـوم  االقتصـادية، مـذكرة ماجسـتري، كليـة العلـوم "مم 22000077-11997744دراسة و حتليل أداء قطاع مواد البنـاء يف اجلزائـر خـالل الفـرتة "د التيجاين، هيشر أمح -1

  .05م، ص  2011التسيري، جامعة ورقلة، 
تشــكل :" بأ�ــا) ) 0303((اجلزائريــة حســب املــادة  ديةاالقتصــام الــذي يعــرف املؤسســة  12/01/1988املــؤرخ يف  01-88والــذي جتســد فعــالً بإصــدار املرســوم  -*

، وتتمتــع بالشخصــية املؤسســة العموميــة الوســيلة األفضــل إلنتــاج املــواد و اخلــدمات وتــراكم رأس املــال، وتعمــل يف خدمــة األمــة والتنميــة وفــق املهــام املنوطــة �ــا
اجلزائريـة احملافظـة  االقتصـاديةكـام قانونيـة خاصـة، وبـذلك مل تعـد غايـة املؤسسـة املعنوية اليت تسري عليهـا قواعـد القـانون التجـاري إال إذا نـص صـراحة علـى أح

مــن دور العــون التنفيــذي للمخططــات إىل دور الشــريك يف إعــداد اخلطــط، كمــا أصــبحت املؤسســات الوطنيــة �ــذا خاضــعة  وانتقاهلــا االجتمــاعيعلــى الســلم 
، دار االقتصـــاديةعجـــة اجلـــياليل، قـــانون املؤسســـات العموميـــة : ، وملزيـــد مـــن معلومـــات أنظـــر"يةألحكـــام وقواعـــد القـــانون التجـــاري ومعرضـــًة لإلفـــالس والتصـــف

  . 180م، ص 2006اخللدونية، اجلزائر، 
 ،12وإداريــة، العــدد  اقتصــادية، جملــة أحبــاث "2010 – 2000"املطبقــة يف اجلزائــر يف الفــرتة  االقتصــاديلسياســة اإلنعــاش  تقييميــهدراســة "نبيــل بــوفليح،  -2

  . 243/266م، ص 2012ديسمرب 
3- "bulletin d'information statistique de la PME", Ministère du Développement industriel et de la Promotion de 
l’Investissement, N° (20,22,23), ans (2012, 2013), http://www.mdipi.gov.dz/IMG/pdf, date de visite: 12/03/2015, P 
(17,15,16).  

http://www.mdipi.gov.dz/IMG/pdf
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  ).01(و اليت قدرت بناءاً على املعطيات السابقة للجدول  Y= 8362 X + 84367: بناءاً على معادلة اإلحندار اخلطي البسيط التالية -**
  ..FFXXمن الدالة  LLooii..SSttuueeddeenntt..IInnvveerrsseeاألمر  باستخدام EExxcceell  22000077 برنامج تخدامباسا�دولة  SSTTمت تقدير قيمة  -***

  :باإلعتماد على
  . 229، ص http://www.ons.dz:  ، الديوان الوطين لإلحصائيات، املوقع"احملاسبة الوطنية -14 -الفصل " -4
 ،http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/Bulletin_28a.pdf: املوقـعم،  2014، بنك اجلزائر، ديسمرب )"2828(النشرة اإلحصائية الثالثية رقم " -5

  . 26ص
  . 229، الديوان الوطين لإلحصائيات، مرجع سابق، ص"احملاسبة الوطنية -14 -الفصل " -6
  . 229الوطين لإلحصائيات، املرجع السابق، ص، الديوان "احملاسبة الوطنية -14 -الفصل " -7
مــذكرة ماجســتري، كليــة العلــوم  ،"إمكانيــة حتيــني النظــام احملاســيب املــايل وفــق املعيــار الــدويل للتقــارير املاليــة للمؤسســات الصــغرية و املتوســطة" أمــال مهــاوة، -8

  . 100م، ص  2010اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة ورقلة، 
- 9  Bulletin d'information statistique de la PME, N° 23, Op.Cit, P  15 . 

10 - Bulletin d'information statistique de la PME,,  N° 23, Op.Cit, P  15 . 
  .51، صhttp://www.ons.dz/IMG/pdf/CH2-EMPLOI_Arabe.pdf: الديوان الوطين لإلحصائيات، املوقع التشغيل، -2-الفصل  -11

  ألسئلة كل حمور مقسوماً على عددها Tلكل فرضية بناءاً على املتوسط احلسايب �موع القيم  TCتقدر إحصائية اإلختبار  -****
  : المالحق

                   ج.مليون د: الوحدة         بناء واألشغال العمومية  لقطاع ال االقتصاديةبعض المؤشرات ): 01(الجدول                                     
 المتوسط 2013 2012 2011 2010 2009 البيان

4إنتاجية القطاع   1 000 054 1 194 113 1 262 566 1 491 2005 1 620 200 1 097 614 

 1.151 1.0865 1.181 1.057 1.194 1.15 %النمو السنوي 

6ي اخلاماإلنتاج الداخل  8 809 620 10 447 305 12 109 503 16 115 500 16 569 200 11 307 303 

مسامهة القطاع يف تكوين الناتج 
 الداخلي

0.1135 0.1143 0.1043 0.0925 0.0978 0.0966 

7إنتاجية القطاع اخلاص  871 083 1 030 128 1 091 
040.4 

 -  - 804 789 

مسامهة القطاع اخلاص يف 
اع إنتاجية القط  

0.8710 0.8627 0.8642  -  - 0.8460 

8عدد مؤسسات القطاع   122 238 129 7629 135 75210 142 222 147 005 121 998 

 1.07215 1.0336 1.0477 1.0462 1.0615 1.0916 معدل منو مؤسسات القطاع 

11تطور العمالة يف القطاع   1 718 000 1 886 000 1 595 000  -  - 1 592 667 

العمالة يف القطاع معدل منو  1.0908 1.0978 0.8457  -  - 1.0558 

من إعداد الباحثني: المصدر   
  ستبياناالإحصائيات حول : )0303(الجدول 

نسب  %% االستجابةنسبة  حسب الوالية  العدد   ستماراتاال
  األغواط  ورقلة  األغواط  ورقلة إجمالية 

  100100  37.5037.50  62.5062.50  30  50  80  املوزعة

  38.7538.75  41.9441.94  58.0658.06  13  18  31  املفقودة

  61.2561.25  34.6934.69  65.3165.31  17  32  49  املسرتجعة

  03.7503.75  66.6766.67  33.3333.33  02  01  03  امللغاة

  56.2556.25  31.1131.11  68.8968.89  14  31  45  املالئمة

  01.2501.25  100100  0000  01  00  01  الواردة بعد األجل 

http://www.ons.dz
http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/Bulletin_28a.pdf
http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH2-EMPLOI_Arabe.pdf
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  تكوين العينة): 0202(الجدول 
  المجموع    %  المستجوبين  العدد   نوع النشاط  البيان
البناء و األنشطة   ءالبنا

  امللحقة
  0.2665  0.2665  12  5  املؤسسات

  0.5776  0.3111  14  10  احملاسبة. م

  I:  15  26  0.5776  0.5776المجموع الجزئي 

  األشغال
  العمومية
  

  0.622  0.0444  2  2  املؤسسات  الطرق

  0.7108  0.0888  4  3  احملاسبة. م

  0.7108  0.1332  6  5  01المجموع 

ية امليكانيك
  والكهربائية

  0.7996  0.0888  4  2  املؤسسات

  0.8662  0.0666  3  3  احملاسبة. م

  0.8662  0.1554  7  5  02المجموع 

الصرف الصحي 
  وأشغال الري

  0.9328  0.0666  3  2  املؤسسات

  0.9994  0.0666  3  3  احملاسبة. م

  0.9994  0.1332  6  5  03المجموع 

  :IIالمجموع الجزئي 
 01 +02 +03  

15  19  0.4222  0.9998  

  % I + II 30  45  0.9998  100: المجموع الكلي

من إعداد الباحثني: المصدر  
  والمهنية لعينة الدراسة  االقتصاديةاألشكال الخاصة بالخصائص : )01(الملحق 

  توزيع حسب رأس املال : )0404(الشكل                            التوزيع اجلغرايف للعينة       : )0303(الشكل                   
  
  
  

  

           
  

  توزيع العينة على أساس نوع احملاسبة :)0606(الشكل                    توزيع حسب األنشطة  :  )0505(الشكل  
  
  
  
  

 

               
  )SSPPSSSS  2200( على خمرجات اً إعتماد: المصدر                

توزيع احملاسبون حسب املهنة): 0606(الجدول             توزيع احملاسبون حسب الوظائف): 0505(الجدول   
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 المجموع  النسبة التكرار المهنة  المجموع  النسبة التكرار الوظيفة
 0.083 0.08 2 تقين حماسبة 0.238 0.238 5 رئيس مصلحة 

 0.208 0.12 3 خبري حماسب 0.571 0.333 7 رئيس قسم احملاسبة 

 0.458 0.25 6 حماسب معتمد 0.666 0.095 2 رئيس قسم املالية 

 0.708 0.25 6 مدقق 0.952 0.286 6 حماسب موظف

 %100 0.29 7 أخرى %100 0.048 1 أخرى

توزيع العينة حسب العمر: )0808(الجدول توزيع العينة حسب اخلربة           : )0707(الجدول   
  مجموع ال  النسبة  التكرار  المهنة     المجموع   النسبة  التكرار  الوظيفة 
  0.089  0.08  04   25أقل من   0.467  0.46  21   5أقل من 

]5 -10[  09  0.20  0.667  ]25 -40[  28  0.62  0.711  

 %%100100  0.28  13   40أكثر من  %%100100  0.33  15   10أكثر من 

  )SSPPSSSS  2200( على خمرجات اً إعتماد: المصدر
  لمحاسبيةفي تحسين الممارسة ا مساهمة النظام المحاسبي المالي: )0202(الملحق 

  األسباب الرئيسية: )0808(الشكل       االنتقاليةاملشاكل احملاسبية يف ظل الفرتة  :)0707(الشكل 
 
 
 
 
 

           
  
 

 أمهية وجود خمطط حسابات للقطاع: )1010(الشكل                               القوائم املالية     :)0909(الشكل 
 
 
 
 
 

 
إختالف املمارسات احملاسبية يف القطاع): 1111(الشكل                ات إختالفات املمارس): 0909(الجدول   

 
 
 
 

السؤال 
  رقم

المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

α   اإلتجاه
  العام

  محاید  0.00  0.928  2.044   )22(
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  احللول املقرتحة لزيادة الفعالية : )1313(الشكل   يف القطاع  SCFدرجة التطبيق  :)1212(الشكل 
  
  
  
  
  
  

  )SSPPSSSS  2200(على خمرجات  اً بناء: المصدر
  SCFقدرة مؤسسات القطاع على تطبيق المعالجات المقدمة من : )0303(الملحق 

  وسائل تقدير نسب اإلجناز : )1155(الشكل                  طرق حماسبة العقود اإلنشائية : )1144(الشكل          

  
 املؤسسات الصغرية والطرق احملاسبية: )1717(الشكل                  العوائق        : )1616(الشكل               

  
  
  
  
  
  
  

   )SSPPSSSS  2200(على خمرجات  اً بناء: المصدر
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  المشاكل المحاسبية والضريبية في قطاع البناء واألشغال العمومية: )0404(الملحق 
  ختالف املبادئ احملاسبية عن القواعد الضريبيةإ :)1818(الشكل                      املشاكل احملاسبية: )1010(الجدول             

 
 
 
 
 
 
 

  املشاكل الضريبية يف القطاع : )2020(الشكل               اإلدارة الضريبية والقواعد احملاسبية: )1919(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  

 
  OOnnee  SSaammppllee  TTeessttإختبار الفرضيات بإستخدام إختبارات العينة األحادية : )1111(الجدول 

مستوى  TTإحصائية اإلختبار   الفرضيات
  الداللة

  معامل
  اخلطأ

ر القرا
  TTالقيمة اجلدولية   ****TTCCتقدير إحصائية   اإلحصائي

 )01(  17.109    
  

02.015  

  
  

0.00  

  
  

0.05  

  HH 1قبول 
  HH 1قبول  19.315  )02( 
  HH 1قبول  17.111  )03( 

  HH 1قبول   0.05  0.000  02.015 19.4176  الفرضية األساسية 

  )SSPPSSSS  2200(على خمرجات  اً بناء: المصدر

 النسبة   التكرار  البيان  الرقم
  28.88  13  حالة طرق اإلهتالك  01

  35.55  16  توزيع املصاريف غ املباشرة   02

  53.33  24  طرق التقييم   03

  33.33  15  حالة تأخر اإلجناز  04

  11.11  05  حالة األحكام القضائية  05

  00.00  00  أخرى  06


