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لِؽذ تهفرؿخ تهييرؽخ يً قٌد  7002إهٓ ّٖيٌث ُؾت تهَؽٖؽ يً تهرىّؿتذ تهيِيد فٕ تهيٖؽتً تهيعثقحٕ

تهضـتةؿٔ ّهَل أُيِث :تأليؿ  07-00تهيؤؿغ فٕ  7000/00/72تهيَؽل ّتهيريى هأليؿ ؿكى  70-29تهيؤؿغ
فٕ  0229/02/02تهيرَوق حيضوف تهيعثقحد ،تهلؿتؿ تهيؤؿغ فٕ 7000/02/72

تهيعؽؽ هلّتٍؽ تهرلٖٖى

ّتهيعثقحد ّيعرّْ تهنلّف تهيثهٖد ٍّؿوِث ّنؾت يؽٌّد تهعقثحثذ ّكّتٍؽ قٖؿُث ،تهلثًٌّ ؿكى 00-02

تهيؤؿغ فٕ ّ 7002/00/79تهيرَوق حثهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ.

إال أٌَ ّحَؽ يؿّؿ أنسؿ يً قٌرًٖ ٍوٓ رىحٖق ّييثؿقد تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ ،حؿـذ إهٓ تهّتضِد يضيٍّد
تهيَّكثذ ؼنّنث فٕ يل رأنٖؽ تهحثعسًٖ ّتهيرؼننًٖ فٕ تهيضثل تهيعثقحٕ ٍوٓ أً تهٌيثى يقرٌقػ يً

تهٌيّؾش تهيعثقحٕ تهفؿٌقُّٕ ،ؾت ؿتضٌ هرّنٖل يِثى تإلنالط تهيعثقحٕ فٕ تهضـتةؿ هفؿٖق يً تهؼحؿتء

تهفؿٌقًٖٖ تهرثحًَٖ هيضوف تهيعثقحد تهفؿٌقٕ ُّّ ،يث ٖىؿط إلنثهٖد رّتفلَ ّتهّتكٌ تهضـتةؿٔ يً يؤققثذ،
يعثفيٕ عقثحثذ...
رعثّل تهؽؿتقد تهيلؽيد تإلضثحد ًٍ يؽْ كثحوٖد تهييثؿقد ّتهنَّحثذ تهرٕ رّتضَ رىحٖق تهٌيثى تهيعثقحٕ
تهيثهٕ ؼنّنث أٌِث تقرِؽفذ فةد يِيد فٕ يٖؽتً تهيعثقحد( يعثفيٕ تهعقثحثذ) يً ؼالل للِٖث تهٌيؿٔ

ّتهرىحٖق :

اهفضل األّل :اإلعبر اهٌغرٔ ّاهيفبُٖيٕ هودراشج
 .0تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ حًٖ تهيفِّى ٍّّتيل ٌضثعَ .
 .0.0يفِّى تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ تهضؽٖؽ
 .2.1أُؽتف ّفؿوٖثذ تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ
 .0.7.0أُؽتف تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ
 .7.7.0فؿوٖثذ تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ
 .1.0يضثالذ ٍّّتيل ٌضثط تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ
 .0.1.0يضثل رىحٖق تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ
ٍّ .7.1.0تيل ٌضثط تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ
 .2نَّحثذ تالٌرلثل ّتهرىحٖق فٕ تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ
 .1.2أقحثج رّضَ تهضـتةؿ إهٓ تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ

 .2.2يؿتعل تالٌرلثل إهٓ تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ
.153رعؽٖثذ رىحٖق تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ
اهفضل اهذبٌٕ :اهدراشج اهيٖداٌٖج.
 .6يٌِضٖد تهؽؿتقد .
 .656يلنود تهؽؿتقد .
.356أُيٖد ّأُؽتف تهؽؿتقد .
 .156فؿوٖثذ تهؽؿتقد .
 ..56يضريٌ ّأؽّتذ تهؽؿتقد.
 .756أٌيّؾش تهؽؿتقد .
 .3تهؽؿتقد تإلعنثةٖد .
 .653تؼرحثؿ سحثذ ّنؽق أقةود تالقرحٖثً.
 .353رعوٖل تهيرغٖؿتذ تهؽٖيغؿتفٖد
 .153تهيرّقىثذ تهعقثحٖد ّتالٌعؿتفثذ تهيَٖثؿٖد هيعثّؿ تهؽؿتقد .
 .65153كثحوٖد تهييثؿقد ّتهَيل حثهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ
ٍ.35153الكد تهرلؿَٖثذ ّ تهلّتًٌٖ حييثؿقد تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ
.15153تهيّؿؽ تهحلؿٔ ّ تالٌرلثل إهٓ رىحٖق تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ .
تهؼثريد

 .1اهٌغبى اهيدبشتٕ اهيبهٕ تًٖ اهيفِّى ّؽّايل ٌجبدَ .
 .1.1يفِّى اهٌغبى اهيدبشتٕ اهيبهٕ اهجدٖد :
ّفلث هويثؽخ  3يً تهلثًٌّ  ، 00/02فثً تهيعثقحد تهيثهٖد :
 ٌيثى هرٌيٖى تهيَوّيد تهيثهٖد ٖقيظ حرؼـًٖ يَىٖثذ كثٍؽٖد ،رنٌٖفِث ،رلٖٖيِث ّ رقضٖوِث ّ ٍؿه نلّفرَنف نّؿخ نثؽكد ًٍ تهّوَٖد تهيثهٖد ّ ييرونثذ تهنٖثً ّ ٌضثٍرَّ ّ ،وَٖد ؼـٌٖرَ فٕ ٌِثٖد تهقٌد

تهيثهٖد.

ٍوٓ وّء ُؾت تهرَؿٖف ٖينً يَؿفد ؼنثةم تهيعثقحد تهيثهٖد ٍوٓ تهلنل تهرثهٕ:1
ٌ يثى هويَوّيثذ (رؿرنـ ٍوٓ تهيفِّى تهيثهٕ أنسؿ يً تهيفِّى تهيعثقحٕ)،
 نلّف رَنف حنؽق (تهيؿنـ تهيثهٕ تهيٖـتٌٖد = ٌلثى ّيَثيالذ تهنٖثً)،
 يَوّيثذ ٖينً كٖثقِث ٍؽؽٖث (ؿكيٖث)  .ررنًّ يً يَىٖثذ ٍؽؽٖد كثحود هولٖثف تهٌلؽٔ ،
 رنٌٖف ّ ،رلٖٖى ّ ،رقضٖل تهيَوّيثذ تهيثهٖد (ّفق تهيَثٖٖؿ تهؽّهٖد)،


كٖثف أؽتء ّ ٌضثٍد تهنٖثً (يً ؼالل ضؽّل عقثج تهٌرثةص)،

 كٖثف ّوَٖد تهؼـٌٖد ) يً ؼالل ضؽّل تهرؽفق تهٌلؽٔ ) كؽؿخ تهنٖثً ٍوٓ رّهٖؽ تهٌلؽٖد ّيث ٖيثسوِث،


ٖرى إٍؽتؽ تهنلّف تهيثهٖد ) فٕ ٌِثٖد تهقٌد ( أٔ ٌِثٖد تهفرؿخ تهيعثقحٖد (يحؽأ تهؽّؿٖد).

 .2.1أُداف ّفرظٖبح اهٌغبى اهيدبشتٕ اهيبهٕ :

 .1.2.1أُداف اهٌغبى اهيدبشتٕ اهيبهٕ :

ٖينً إحؿتـ أُى تألُؽتف تهيٌريؿخ يً رىحٖق تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ نيث ٖوٕ2:
 رّفٖؿ يَوّيثذ يثهٖد يفِّيد ّيّسّق حِث ؽّهٖث. إٍىثء نّؿخ نثؽكد ّعلٖلٖد هوّوَٖد تهيثهٖد ،تألؽتء ّتهرغٖؿتذ فٕ تهّوَٖد تهيثهٖد هويؤققثذ. ضَل تهلّتةى تهيثهٖد هويؤققثذ كثحود هويلثؿٌد هويؤققد ٌفقِث ٍحؿ تهـيً ،أّ حًٖ ٍؽخ يؤققثذ ريثؿف ٌففتهٌلثى أّ فٕ ٌفف تهلىثً ؽتؼل تهّىً ّؼثؿضَ ،أٔ فٕ تهؽّل تهرٕ رىحق تهيَثٖٖؿ تهؽّهٖد هويعثقحد.
1
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- Samir MEROUANI, le projet du nouveau système comptable algérien, anticiper et préparer le
passage, mémoire de magistère en sciences de gestion, l’école supérieure de commerce, Alger, 20072008, p94.

 ٌلؿ يَوّيثذ ّتفٖد ،نعٖعد ،يّسّق حِث ّرريرٌ حلفثفٖد أنحؿ ،رؤؽٔ إهٓ ـٖثؽخ سلد تهيقرسيؿًٖ فِٖثّرقيظ هِى حيرثحَد أيّتهِى فٕ تهيؤققثذّ ،رقثٍؽ فٕ فِى أفول هويَوّيثذ تهرٕ رلنل أقثف الرؼثؾ

تهلؿتؿتذ يً ىؿف تهيقرَيوًٖ.

 .2.2.1فرظٖبح اهٌغبى اهيدبشتٕ اهيبهٕ :
ٌيٖـ فؿوٖرًٖ أقثقٖرًٖ ٖلّى ٍوِٖث تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ3:
 -0االشخٖؾبة اهجدٖد هويدبشتج:
ٍنف تهٌيثى تهيعثقحٕ تهقثحق تهيحٌٕ ٍوٓ رنّؿ ٖأؼؾ حًَٖ تالٍرحثؿ تهلّٖؽ تهلثٌٌّٖد ّتهوؿٖحٖد ،تهٌيثى
تهيعثقحٕ تهضؽٖؽ ٖرلٖؽ حثهرقضٖل حنفد ّتفٖد ّفق تهييٖـتذ ّتهعلثةق تالكرنثؽٖد هويَثيالذ ّتألعؽتز تقرضثحد

هيرىوحثذ تهيقرسيؿًٖ تهؾًٖ ٖؿٖؽًّ يَوّيد لفثفد ،نيث أً ُؾت تهرنّؿ تهضؽٖؽ هويعثقحد تهيقروِى يً تهيعثقحد
تالٌضوّقنقٌّٖد ٖرىوج يً نل تألىؿتف تهيٌَٖد حثهيَوّيد تهيثهٖد ،إٍثؽخ ٌيؿ ٍيٖلد ّتهرٕ ررىوج تعرٖثضثذ

ُثيد هؿفٌ ّرعقًٖ تهيقرّّْ ،إٍؽتؽ حؿتيص تهرنًّٖ فٕ تهيعثقحد.
 -2خيٖٖز اهلبًٌّ اهيدبشتٕ ؽً اهلبًٌّ اهجتبئٕ:

إؾت نثٌذ هعؽ تهقثٍد تهيعثقحد يلٖؽخ حئؽيثش تهلّتٍؽ تهضحثةٖد ،فئً تهٌيثى تهضؽٖؽ ٖفؿه تقرلالهٖد تهلثًٌّ

تهيعثقحٕ ٍوٓ تهلثًٌّ تهضحثةّٕ ،يً ُؾت فئً تهرنؿٖعثذ تهضحثةٖد ٖرى إٍؽتؽُث حَؽ يَثهضد تهضؽتّل تهيثهٖد
هويؤققثذ تٍرحثؿت هولّٖؽ تهضحثةٖدّ.فٕ ُؾٍ تهعثهد فئً رعؽٖؽ ،يَثهضد ّرغٖٖؿ حَه تهٌنّم ؼثند
تهٌنّم تهضحثةٖد وؿّؿٖد هيىثحلرِث يٌ تألعنثى تهيعثقحٖد تهضؽٖؽخ.

 .3.1يجبالح ّؽّايل ٌجبح اهٌغبى اهيدبشتٕ اهيبهٕ :
 .1.3.1يجبل خعتٖق اهٌغبى اهيدبشتٕ اهيبهٕ :
ٖىحق تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ ٍوٓ نل لؼم ىحَٖٕ أّ ئٌَّ يوـى حيّضج ٌم كثٌٌّٕ أّ رٌيٖيٕ حئكثيد
يعثقحد يثهٖدّٖ ،قرسٌٓ فٕ ُؾت تهيضثل تأللؼثم تهيًٌَّّٖ تهؼثوًَّ هلّتٍؽ تهيعثقحد تهَيّيٖد4.
ّيٌَ ٖورـى حيقم يعثقحد يثهٖد نل يً5:
 تهلؿنثذ تهؼثوَد ألعنثى تهلثًٌّ تهرضثؿٔ.3

روتال عبد القادر  ,التوجه نحو تطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة و المالٌة الدولٌة فً المؤسسات الجزائرٌة  ,مذكرة مقدمة لنٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم

التجارٌة ختصض حماسبة وتدقيق ،جايعة اجلزائر  ، 7002/7000،ص . 000-000
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قانون رقم  66-65مؤرخ فً  37نوفمبر ٌ 2007تضمن النظام المحاسبً المالً ،المادة رقم .3

نفس المرجع ،المادة رقم .7 ،.

 تهرَثٌّٖثذ. تأللؼثم تهىحًَّٖٖ أّ تهيًٌَّّٖ تهيٌرضًّ هوقوٌ ّتهؼؽيثذ تهرضثؿٖد ّغٖؿ تهرضثؿٖد ،إؾت نثٌّت ٖيثؿقًٌّلثىثذ تكرنثؽٖد يحٌٖد ٍوٓ ٍيوٖثذ يرنؿؿخ.
 نل تأللؼثم تهىحًَّٖٖ أّ تهيًٌَّّٖ تهؼثوًَّ هؾهم حيّضج ٌم كثٌٌّٕ أّ رٌيٖيٕ.ٖينً هونٖثٌثذ تهنغٖؿخ تهرٕ ال ٖرَؽْ ؿكى أٍيثهِث ٍّؽؽ يقرؼؽيِٖث ٌّلثىِث تهعؽ تهيًَٖ أً ريقم يعثقحد

يثهٖد يحقىد.

 .2...1ؽّايل ٌجبح اهٌغبى اهيدبشتٕ اهيبهٕ :
يً أضل رأُٖل تهيؤققثذ تالكرنثؽٖد هرحٌٕ ُؽت تهٌيثىٖ ،ضج ٍوٓ تهؽّهد تهلٖثى حيضيٍّد يً تإلنالعثذ ّ

تإلضؿتءتذ ّ تهرٕ رَؽ وؿّؿٖد هٌضثط تٍريثؽ تهيؼىى تهيعثقحٕ تهضؽٖؽ ّ ،روؼم فٕ تهٌلثى تهرثهٖد :6

ـ تهيؿّؿ حيؿعود تٌرلثهٖد رقيظ حثهقعج تهضـةٕ هوٌيثى تهعثهٕ ّ تإلؽؼثل تهرؽؿٖضٕ هوٌيثى تهضؽٖؽُ ،ؽٍ

تهؿتعل رلّى حرعؽٖؽُث تهضِثذ تهيٌَٕ.

ـ رّوٖظ يَثهى ُؽت تهٌيثى يً نل ضّتٌحَ يً ؼالل تهَؽٖؽ يً تهيٌرؽٖثذ ّ تهيورلٖثذ.
ـ رعؽٖؽ يؼروف تهرلؿَٖثذ ّ تهرٌيٖيثذ تهرٕ ررَوق حِؽت تهلثًٌّ ّ إنالط رٌيٖيثذ يؼروف تهِٖةثذ تهيرَثيود

يََ ال قٖيث ينوعد تهوؿتةج.

ـ رنًّٖ ّ ؿقنود تإلىثؿتذ ّ تهيؼرنًٖ ّ تألنثؽٖيًٖٖ هِؽت تهٌيثى تهيعثقــحٕ تهضؽٖؽ ّ تالٌىالق فٕ

رنًّٖ ّ رأىٖؿ تهىوحد ّ تهيرؿحنًٖ عّل تهيَثٖٖؿ تهضؽٖؽخ ّ عز تهقوىثذ تهَيّيٖد ٍوٓ رٌيٖى ؽّؿٔ

اليرعثٌثذ يٌِٖد.

ـ رؼنٖم تهغالف تهيثهٕ تهيٌثقج هرغىٖد رنثهٖف إٍؽتؽ تهٌيثى تهضؽٖؽ.
ـ رلضٌٖ تهلؿتند حًٖ تهيؤققد ّ تهضثيَد ألٌَ يً لأً تهضثيًَٖٖ ّ تهيرؿحنًٖ أً ٖقثُيّت حلنل نحٖؿ فٕ
إسؿتء تهحعز تهَويٕ ّ تهيقثُيد فٕ حٌثء تهيؤققثذ ّ ٍـؽى تقرؼـؽتى قٖـثقد تالٌىـّتء ّ تالٌَـتل ٍوٓ

تهيعٖى تهؼثؿضٕ ّ تٍرحثؿ تهيرؿحنًٖ ؽؼالء ٍوٓ تهيؤققد.
ـ ٖضج ٍوٓ تهؽّهد ؽٍى ٍيوٖثذ تهحعز ّ تهرىّٖؿ ّ رعفٖـ تهيؤققثذ ٍوٓ رحٌٕ يسل ُؽٍ تهيلثؿٌٖ ألً
يَيى تهيؤققثذ تهضـتةؿٖد رؿنـ فٕ ٍيوٖثذ حعسِث ٍوٓ ضثٌج تهيٌرص ّ رِيل تهحعّز تهيرَولد حأٌييد تهرقٖٖؿ

ّ رنٌّهّضٖث تهيَوّيثذ.

 6أٌت محمـد مـراد و أبحـري سفـٌان  ،النظام المالً والمحاسبً الجدٌد فً الجزائر التحدٌات وأهداف  ،املهتقى اندويل حىل اإلطار املفاهيًي نهنظاو احملاسيب املايل
اجلديد و آنيات تطبيقه يف ظم املعايري احملاسبية اندونية  ،3660 IAS-IFRSص . 60

ـ تالٌؼؿتى فٕ حؿٌثيص  IFACهالرعثؽ تهؽّهٕ هويعثقحًٖ ّ ،رلضٌٖ يِّؿ تهرَثًّ حًٖ تهيًٌِٖٖ تهضـتةؿًٖٖ
ّ تهؽّهًٖٖ.
 .4.1يشخجداح اهٌغبى اهيدبشتٕ اهيبهٕ :
إً تهيرأيل فٕ تهٌنًٖ تهلثًٌٌّٖٖ تهنثؽؿًٖ هعؽ تًٗ ٖقرؼوم تهضؽٖؽ تهؾٔ قٖأرٕ حَ رىحٖق ؾهم ّتهيريسل أقثقث

فٕ :7

 تبهٌشتج هويفبُٖى ّاهيتبدئ :ضثء تهرلؿٌٖ تهضؽٖؽ حيحثؽا ضؽٖؽخ يسل :يعثقحد تهرَِؽ ،كثحوٖد تهفِى ،تهينؽتكٖد،كثحوٖد تهيلثؿٌد ،أقحلٖد تهّتكٌ تالكرنثؽٔ ٍوٓ تهييِؿ تهلثٌٌّٕ .نيث ضثء حيفثُٖى ضؽٖؽخ يسل :تإلىثؿ تهرنّؿٔ أّ
تهيفثُٖيٕ ،تهلفثفٖد فٕ تهَيل تهيعثقحٕ ،تهَيوٖثذ حثهَيود تألضٌحٖد ،تهيَثٖٖؿ تهيعثقحٖد ،تهيقم تٗهٕ هويعثقحد.

 تبهٌشتج هولّائى اهيبهٖج :تٍرحؿ تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ أً ضؽّل رغٖٖؿ تأليّتل تهؼثند إعؽْ تهلّتةى تهيثهٖد،ٍوٓ ٍنف تهيؼىى تهيعثقحٕ تهؾٔ تٍرحؿٍ ضؽّل يً تهيالعقُّ ،ؾت تٍرؿتف ويٌٕ حأُيٖد عؿند ُؾٍ تأليّتل
ألٌِث ُٕ تهرٕ ريِؿ يلؽؿخ تهلؿند ٍوٓ رـّٖؽ يالنِث حأيّتل ،نيث ٖيِؿ يلؽؿخ تهيالم ٍوٓ رؿم أضـتء يً

أؿحثعِى أّ ٍثةؽتذ أقِيِى فٕ يرٌثّل تهلؿند.

أيث حثهٌقحد هضؽّل قّٖهد تهؼـٌٖد ،فَٖرحؿ أٖوث ضؽّال يِيث ،ألً تهيٖـتٌٖد ال رَحؿ حنؽق ًٍ نل يث عؽز فٕ

تهلؿند ؼالل تهقٌد ،حل رَىٓ نّؿخ يورلىد فٕ رثؿٖػ يعؽؽ (ّ ،)12/31حثهرثهٕ حثهٌقحد هويعول ٖينً أً ٖؼىب

فٕ رعوٖوَ ٌٍؽيث َٖريؽ ٍوٓ ت هيٖـتٌٖد فلىّٖ ،أرٕ ضؽّل قّٖهد تهؼـٌٖد هرّوٖظ تهنّؿخ أنسؿ هَ ألٌَ ِٖؽف إهٓ
رلؽٖى كثٍؽخ
هيقرَيوٕ تهلّتةى تهيثهٖد هرلٖٖى كؽؿخ تهنٖثً (تهيؤققد) ٍوٓ رّهٖؽ قّٖهد تهؼـٌٖد ّيث َٖثؽهِثّ ،نؾهم يَوّيثذ
عّل تقرَيثل ُؾٍ تهقّٖهد.

 تبهٌشتج هويؾبٖٖر اهيدبشتٖج ٌُ:ث ٖنيً تهضؽٖؽ تهؾٔ ضثء حَ تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ ،ألٌَ ٖلٖؿ حنؿتعد إهٓوؿّؿخ رىحٖق تهيَثٖٖؿ تهيعثقحٖد فٕ تهَيل تهيعثقحّٕ ،عرٓ ّإً هى ٖأذ تهٌم تهيعؽؽ هِث ( تهيثؽخ  30يً

تهيؿقّى تهرٌفٖؾٔ ؿكى ) 092/00:نيث نٌث نيًٌِٖٖ ٌأيل أً رنؽؿ ،حَحثؿخ أؼؿْ نٌث ٌٌريؿ أً رعؽؽ أّال ُل ُٕ
تهيَثٖٖؿ تهيعثقحٖد تهؽّهٖد حرؿكٖيِث ّرقيٖرِث ،أى ٍحثؿتذ ًٍ يَثٖٖؿ ضـتةؿٖد يقريؽخ يً تهؽّهٖد ،أى يَثٖٖؿ

يعثقحٖد ضـتةؿٖد يعود (نيث عؽز تهرفؿؽ ّتهؼنّنٖد تهضـتةؿٖد فٕ تهيؼىى تهيعثقحٕ هقٌد . (0229تهيِى

أً ُؾٍ تهيَثٖٖؿ عيورِث تهيثؽخ  30تألٌفد تهؾنؿ ّألثؿذ إهٓ أً نٖفٖثذ رىحٖلِث يرؿّم هلؿتؿ ّـٖؿ تهيثهٖد تهؾٔ
قٖنؽؿ العلث.
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 .2ضؾّتبح االٌخلبل ّاهخعتٖق فٕ اهٌغبى اهيدبشتٕ اهيبهٕ
 .1.2أشتبة خّجَ اهجزائر إهٓ اهٌغبى اهيدبشتٕ اهيبهٕ .
رريسل أقحثج تالٌرلثل ّتهرغٖٖؿ إهٓ تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ :8
اهشتة األّل ٖ :يف تالؼرٖثؿ تهؽّهٕ تهؾٔ ٖلؿج ييثؿقثرٌث تهيعثقحٖد حثهييثؿقثذ تهَثهيٖد ّتهؾٔ ٖقيظ حأً ٌَيل
ٍوٓ ؿنٖـخ يؿضَٖد ّيحثؽا أنسؿ يالةيد يٌ تالكرنثؽ تهيَثنؿ.
اهشتة اهذبٌٕ  :تهرينًٖ يً إٍؽتؽ يَوّيثذ ؽكٖلد رَنف نّؿخ نثؽكد ًٍ تهّوَٖد تهيثهٖد هويؤققثذ
تالكرنثؽٖد تهضـتةؿٖد.
اهشتة اهذبهد ٖ :رَوق حثإلٍالً أنسؿ ّوّعًث ًٍ تهيحثؽا ّتهلّتٍؽ تهرٕ رّضَ تهرقضٖل تهيعثقحٕ هويَثيالذ،
رلٖٖيِث ّإٍؽتؽ تهلّتةى تهيثهٖد ،تأليؿ تهؾٔ قٖقيظ حثهرلوٖل يً أؼىثؿ تهرالٍج تإلؽتؿٔ ّغٖؿ تإلؽتؿٔ حثهلّتٍؽ،
ّرقِٖل يؿتضَد تهعقثحثذ.
اهشتة اهراتؼ ٖ :رَوق حثهنٖثٌثذ تهنغٖؿخ ّٖروؼم فٕ إينثٌٖد رىحٖلِث هٌيثى يَوّيثذ يحٌٕ ٍوٓ يعثقحد يحقىد.
اهشتة اهخبيس  :رالفٕ حَه تهٌلثةم ّتهسغؿتذ تهرٕ ؼوفِث تهٌيثى تهعثهٕ تهؾٔ ٖرالءى ّتهٌيثى تالكرنثؽٔ
تهقثحق ال تكرنثؽ تهقّق.
اهشتة اهشبدس :يعثّهد ضوج تهيقرسيؿ تألضٌحٕ يً ؼالل رؽّٖل تإلضؿتءتذ ّتهيَثيالذ تهيثهٖد ّتهيعثقحٖد
هّكثٖرَ يً يلثنل تؼرالف تهٌيى تهيعثقحٖد قّتء يً عٖز تإلضؿتءتذ أّ يً عٖز إٍؽتؽ تهلّتةى تهيثهٖد.
 .2.2يرادل االٌخلبل إهٓ اهٌغبى اهيدبشتٕ اهيبهٕ .
ٖينً رّوٖظ أُى يؿتعل تالٌرلثل إهٓ تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ فٕ تهلنل ؿكى (: )00
تهلنل تهحٖثٌٕ ؿكى ( : )00يؿتعل تالٌرلثل إهٓ تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ .

كتوش عاشور" ،متطلبات تطبٌق النظام المحاسبً الموحد ()IAS-IFRSفً الجزائر"  ، )3660( ،مجلة اقتصادٌات شمال إفرٌقٌا  ،العدد السادس –
السداسً األول ،ص ص . 300-307
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إنشاء نجنت ليادة يهًتها إعذاد تشخيص عاو دىل اآلثار انتنظيًيت وإعذاد يخطظ
نشاط
تذبين إجراءاث انتسيير واإلجراءاث انًذاسبيت ،إعادة هيكهت انتنظيى

رسكهت انًىظفين انًذاسبين وتأهيههى نتىني انمياو بًهًت االنتمال الدما

ديازة برايج إعالو آني جذيذة أو تذذيث انبرايج انًىجىدة ،تكىين وتذريب عهى انتمنياث
انجذيذة نهنظاو انًذاسبي انجذيذ

نھایة
2009

إعادة يعانجت بياناث انسنت انًمارنت ،افتتاح–  2010إعادة انًعانجت نالنتمال –
تذذيذ انتأثيراث

بدایة
2010

تبني اننظاو ين لبم أعضاء انتسيير ،إعادة فتخ انذساباث باألرصذة
انًصادق عهيها

خالل
2010

انًذاسبت خالل انسنت وإلفال انذساباث وفك اننظاو انًذاسبي انًاني

بدایة

عرض ألول يرة انمىائى انًانيت وفك اننظاو انًذاسبي انًاني ،إلفال انذساباث وانًىافمت
عهيها وفك اننظاو انًذاسبي انًاني

2011

اهيضدر  :نثهعٕ حٍّالى ،أٍيثل تإلنالط تهيعثقحٕ فٕ تهضـتةؿ ّأفثق رحٌٕ ّرىحٖق تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ
،يؾنؿخ يلؽيد هٌٖل لِثؽخ تهيثضقرٖؿ فٕ تهَوّى تهرضثؿٖد رؼنم يعثقحد ّرؽكٖق ،ضثيَد تهضـتةؿ ، 1قٌد
 ، 3666م .61.

.1.1خددٖبح خعتٖق اهٌغبى اهيدبشتٕ اهيبهٕ:
إً رحٌٕ تهضـتةؿ هوٌيثى تهيعثقحٕ تهنثؽؿ فٕ تهلثًٌّ  66-65حرثؿٖػ ٌّ 37فيحؿَٖ 3665رحؿ ؼىّخ يِيد

نحٖؿخ هرّفٖق تهييثؿقثذ تهيعثقحٖد فٕ تهضـتةؿ يٌ رّضِٖثذ يَثٖٖؿ تهيعثقحٖد تهؽّهٖد ،غٖؿ أً ُؾٍ تهؼىّخ
غٖؿ نثفٖد ّكؽ ال رنًّ هِث آسثؿ إٖضثحٖد نحٖؿخّ،ؾهم هَؽخ أقحثج ٌ ،ؾنؿ يٌِث:9

 وَف تقرَؽتؽ تهنسٖؿ يً تهيؤققثذ تهضـتةؿٖد هرىحٖق ُؾت تهٌيثى :فال ـتهذ أٌييد تهيَوّيثذ غٖؿفَثهد ّتهيّتؿؽ تهحلؿٖد غٖؿ يِٖأخ ّغٖؿ يؤُود هرىحٖق ُؾت تهٌيثى تهيقريؽ أقثقث يً يَثٖٖؿ تهيعثقحد

تهؽّهٖدّ.فٕ تٍرلثؽٌث َّٖ،ؽ ُؾت إهٓ غٖثج تهٍّٕ تهيعثقحٕ فٕ تهنسٖؿ يً تهيؤققثذ تهضـتةؿٖد.

 غٖثج قّق يثهٕ فٕ تهضـتةؿ ٖريٖـ حثهنفثءخ :تهرىّٖؿ تهيعثقحٕ تهؽّهٕ نثً ٌرٖضد هَّهيد تألقّتقتهيثهٖد،تهرٕ رريٖـ حثهنفثءخ ،ييث ٖضَل رلٖٖى تألقِى ّتهقٌؽتذ ّيلرلثرِث ّفلث هىؿٖلد تهلٖيد تهَثؽهد

يينٌث  ُّّ.يث ال ٖرعلق فٕ عثهد حّؿند تهضـتةؿ.تأليؿ تهؾٔ ٖؤنؽ وؿّؿخ ؿحى تٍريثؽ تهٌيثى
تهيعثقحٕ تهيثهٕ حئضؿتء إنالط ضثؽ ٍّيٖق ٍوٓ تهٌيثى تهيثهٕ هوضـتةؿ.

 ٍؽى رؿتحى رحٌٕ تهٌيثى تهيعثقحٕ تهضؽٖؽ حئضؿتء رَؽٖالذ ٍوٓ تهلثًٌّ تهرضثؿٔ يً ضِد ّ تهٌيثىتهوؿٖحٕ يً ضِد أؼؿْ:فئؾت أؼؾٌث نيسثل ٍوٓ ؾهم رقضٖل كؿه تإلٖضثؿ فٕ تألنّل ّإؽؿتش

تإلُرالنثذ تهيرَولد حثألنل تهيقرأضؿ ويً أٍحثء تهؽّؿخ نيث ٌم ٍوَٖ ُؾت تهٌيثى،فئً تهلثًٌّ

تهوؿٖحٕ تهعثهٕ ٖقيظ هويؤققثذ حئؽؿتش تإلُرالنثذ تهرٕ رَّؽ ألنّل ريونِث تهيؤققد فلى.نيث أً
تهلثًٌّ تهرضثؿٔ تهعثهٕ ٌٖم ٍوٓ رنفٖد تهيؤققد إؾت فلؽذ  %57يً ؿأف يثهِث تالضريثٍٕ غٖؿ

أً تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ َٖرحؿٍ ٌٍنؿت ُثيلٖث )،)Résiduelفِّ ٍحثؿخ ًٍ تهفؿق حًٖ تألنّل ّ
تهؼنّى ُّؾت تهفؿق ٖرغٖؿ يً ّكذ ٗؼؿ،فثألُى أً ال رلٌ تهيؤققد فٕ ؼىؿ تهَضـ ًٍ تهرقؽٖؽ
ّحئينثٌِث يـتّهد ٌلثىِث حلنل ٍثؽٔ ّهّ تقرِونذ ؿأف يثهِث تالضريثٍٕ.

 نَّحد رعؽٖؽ تهلٖيد تهَثؽهد هألنّل تهسثحرد تهيثؽٖد :إً رعؽٖؽ ُؾٍ تهلٖيد ٖرى فٕ يل تهيٌثفقد تهَثؽٖدّعٖثـخ تهحثةٌ ّتهيلرؿٔ ٍوٓ تهيَوّيثذ تهنثفٖدُّ ،ؾت يث ال ٖرىثحق يٌ عثل حَه أقّتق تألنّل

تهسثحرد تهيثؽٖد فٕ تهضـتةؿ يسل قّق تهَلثؿتذ تهؾٔ َٖيل فٕ يل يٌثفقد تعرنثؿٖد ٖرعنى تهحثةًَّ

هوَلثؿتذ فٕ كٖيِث تهقّكٖد.

 غٖثج ٌيثى يَوّيثذ هالكرنثؽٔ تهّىٌٕ ٖريٖـ حثهينؽتكٖد ّتهليّهٖد:فثهرلٖٖى ّفق تهلٖيد تهَثؽهد ٖعرثشإهٓ رّفؿ يَوّيثذ نثفٖد ًٍ تألقَثؿ تهعثهٖد هألنّل تهسثحرد ّتهيرؽتّهد ،فٕ تهّكذ تهؾٔ ٌقضل فَٖ

روثؿحث فٕ تهيَوّيثذ تهيٌلّؿخ عّل تالكرنثؽ تهضـتةؿٔ يً كحل تهِٖةثذ تهؿقيٖد،فوال ًٍ كورِث.
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 تهرأؼؿ فٕ رىّٖؿ يوثيًٖ تهرَوٖى تهيعثقحٕ فٕ تهضثيَثذ ّيؿتنـ تهرنًّٖ  :فيثـتهذ تهيلؿؿتذتهيعثقحٖد هى ررغٖؿ ّىؿق تهرؽؿٖف ٖغوج ٍوِٖث رَوٖى تهيعثقحد ٍوٓ ىؿٖلد تهلّتٍؽ ّ تهرٕ رلّٔ
تالقرؾنثؿ ٍوٓ عقثج تإلحؽتًُّ ،ؾت ؿتضٌ أقثقث غٖثج تهٍّٕ تهيعثقحٕ ّ لًّٖ تهٌيؿخ تهوٖلد إهٓ

تهيعثقحد ٍوٓ أٌِث رلٌٖد ّهٖقذ ٍويث كثةيث حؾترَ.
اهفضل اهذبٌٕ :اإلعبر اهخعتٖلٕ هودراشج.
 .3يٌِجٖج اهدراشج .
 .3.3يشنوج اهدراشج .
قَذ تهضـتةؿ إهٓ رنيٖى ٌيثى يعثقحٕ ٖرّتفق يٌ تهيَثٖٖؿ تهؽّهٖد هويعثقحد تهؾٔ رى رقيٖرَ تهٌيثى
تهيعثقحٕ تهيثهٕ ّتهرٕ رحٌرَ تهضـتةؿ نيلؿًّ هورىّٖؿ يً ضِد ّتهرنعٖظ فٕ تهيؼىى تهيعثقحٕ تهّىٌٕ يً

ضِد أؼؿْ.

َّٖؽ ّٖى ٌّ 37فيحؿ  ُّ 3665أّل ّٖى رحٌذ فَٖ تهضـتةؿ تهٌيثى تهضؽٖؽ تهؾٔ نثٌذ حؽتٖرَ تهفَوٖد فٕ أّل

ضثٌفٕ قٌد . 3666

ّحيث أً ييثؿقد تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ أنحعذ إضحثؿٖد فٕ حؽتٖد قٌد  3666فثً ييثؿقد ُؾت تهٌيثى هى

رلرؿج يً قٌرًٖ فوِؾت ٖضج ٍوٌٖث تهلٖثى حَيوٖثذ تهرلٖٖى ّتهؽؿتقد هيؽْ رىحٖق تهٌيثى ّتهيلثنل تهرٕ رَٖق
رىحٖق ُؾت تهٌيثى ٍّ ،وَٖ قّف ٌعثّل تهلٖثى حؽؿتقد حعز ًٍ إضثحد هإللنثهٖد تهرثهٖد :
 يب يدْ كبتوٖج ييبرشج اهٌغبى اهيدبشتٕ اهيبهٕ ّيب ُٕ ضؾّتبح خعتٖلَ يً ّجِج ٌغر يدبفغٕاهدشبتبح ؟

.1.3أُيٖج ّأُداف اهدراشج .
رِؽف ُؾٍ تهؽؿتقد إهٓ تألُؽتف تهرثهٖد :
 يَؿفد كثحوٖد ييثؿقد تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ يً ىؿف يعثفيٕ تهعقثحثذ .
 يَؿفد أُى تهنَّحثذ فٕ تالٌرلثل ّييثؿقد تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ تهضؽٖؽ .
 يَؿفد يؽْ رّتفق ُؾت تهٌيثى يٌ تهيَثٖٖؿ تهؽّهٖد.

ّرنيً أُيٖد ُؾٍ تهؽؿتقد فٕ أٌِث رَيل ٍوٓ يَؿفد أؿتء يعثفيٕ تهعقثحثذ عّل تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ
ّيؽْ ييثؿقرَ ّتهنَّحثذ تهرٕ رّتضِِى فٕ رىحٖلَ ّتالٌرلثل يً تهيؼىى تهّىٌٕ إهٓ رىحٖق تهٌيثى تهضؽٖؽ.

 .1.3فرظٖبح اهدراشج .
هيَثهضد إلنثهٖد تهحعز فئٌٌث ٌَريؽ تحرؽتء تهفؿوٖثذ تهرثهٖد :

ٖ رّكف ٌضثط تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ ٍوٓ نفثءخ تهيّؿؽ تهحلؿٔ (تهييثؿقًٖ هويعثقحد).
َّٖ ؽ وَف ييثؿقد تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ حفَثهٖد إهٓ رغٖٖج ؽّؿ تهيًٌِٖٖ فٕ ٍيوٖد تإلنالط
ّتعرنثؿ تهؽّهد إهٓ ٍيوٖد تإلنالط تهيعثقحٕ .

 رؿضٌ كثحوٖد تهييثؿقد فٕ تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ إهٓ تألُؽتف تهرٕ ٖقَٓ تهعنّيد ّتهيضوف تهّىٌٕ
هويعثقحد إهٓ حوّغِث .

 .1.3يجخيؼ ّأدّاح اهدراشج.
ررنًّ ٌٍٖد تهؽؿتقد فٕ  15يعثفي عقثحثذ رى تؼرٖثؿُى يً أؿحٌ ّالٖثذ ُٕ (تهضوفد  ،تألغّتى  ،تهّتؽٔ ،
تهحوٖؽخ)ّ ،تقرؼؽى حؿٌثيص ( )spssالقرؼؿتش تهٌرثةص تإلعنثةٖد يً إضثحثذ يعثفيٕ تهعقثحثذ ٍوٓ تالقرحثٌد
تهينييد ّفق يلٖثف هٖنؿذ تهؼيثقٕ ّتهضؽّل تهرثهٕ ّٖوظ ؾهم .

تهضؽّل ؿكى ( : )66يلٖثف هٖنؿذ تهؼيثقٕ .
يلٖثف هٖنؿذ
تهؿكى/تهؿيـ

موافق
بشدة
5

موافق

محاٌد

1

1

غٌر
موافق
1

غٌر موافق على
اإلطالق
3

 .5.3أمنىذج الدراست .
انشكم انتايل رقى ( )63يىضح :أمنىذج اندراسة .
قابلٍت املمارست والعمل بالنظام احملاسيب
املايل
ممارسة وتطبٌق النظام
المحاسبً المالً

عالقت التشرٌعاث و القىانني مبمارست النظام
احملاسيب املايل

املىرد البشري و االنتقال إىل تطبٍق النظام
احملاسيب املايل

رأي محافظً الحسابات
تهينؽؿ  :يً إٍؽتؽ تهحثعسًٖ
.

 .1اهدراشج اإلدضبئٖج .
 .3.1اخختبر ذتبح ّضدق أشئوج االشختٖبً.

هرلؽٖؿ سحثذ تهؽؿتقد قٌَريؽ ٍوٓ يَثيل أهفث نؿٌّحثغ تهؾٔ َٖؽ يً أفول تهيلثٖٖف هوؽالهد
ٍوٓ سحثذ ّنؽق تالقرحثٌد ّ ،كؽ كؽؿ ُؾت تهيلٖثف حّتقىد حؿٌثيص ( )spssعٖز كٖيرَ 65403
ُؾت يث ٖؽل ٍوٓ أً أقةود تالقرحثٌد سثحرد ّ ،أيث ًٍ نؽق تالقرحثٌد فلؽ كيٌث حضؾؿ يَثيل أهفث
نؿٌّحثغ هٌعنل ٍوٓ يَثيل تهنؽق تهؾٔ كٖيرَ ّ 65034تهؾٔ ٖلرؿج هوّتعؽ ُّؾت يث ٖؽل ٍوٓ
نؽق تالقرحثٌد ّ ،تهضؽّل تهرثهٕ ّٖوظ تؼرحثؿ تهسحثذ ّتهنؽق هيعثّؿ تهؽؿتقد .
تهضؽّل ؿكى (ٌ : )63رثةص تؼرثؿ سحثذ ّ نؽق تالقرحثٌد.
ؿيـ تهيعّؿ ٍؽؽ تهَحثؿتذ

تهيعّؿ
كبتوٖج اهييبرشج ّاهؾيل تبهٌغبى

M1

تهسحثذ (يَثيل أهفث نؿٌّحثغ)

نؽق تالقرحثٌد

1.893

1.911

31

اهيدبشتٕ اهيبهٕ
ؽالكج اهخشرٖؾبح ّ اهلّاًٌٖ

M2

6

1.913

1.831

تييبرشج اهٌغبى اهيدبشتٕ اهيبهٕ
اهيّرد اهتشرٔ ّ االٌخلبل إهٓ

M3

8

1.911

1.851

خعتٖق اهٌغبى اهيدبشتٕ اهيبهٕ

تهينؽؿ :يً إٍؽتؽ تهحثعسًٖ حٌثءت ٍوٓ ٌرثةص حؿٌثيص (. )spss

 .1.1خدوٖل اهيخغٖراح اهدٖيغرافٖج .
تهضؽّل تهرثهٕ ّٖوظ تهيرغٖؿتذ تهؽٖيغؿتفٖد تهيريسود فٕ (تهَّتيل تهلؼنٖد ).
تهضؽّل ؿكى ( : )61تهيرغٖؿتذ تهؽٖيغؿتفٖد .
تهحٖثٌثذ تهلؼنٖد
اهجٌس

تهَؽؽ

تهٌقحد تهيةّٖد %

-

ركر

35

94.6

-

أنثي

2

5.4

اهيشخّْ اهدراشٕ

اهخخضص

اهخترث اهيٌِٖج

-

أقل من بكالوريوس

66

16.2

-

شهادة الذراساث التطبيقيت

18

48.64

-

ليسانس

66

16.2

-

دراساث عليا

67

18.96

-

محاسبت

66

16.2

-

ماليت

15

46.5

-

تخصص أخرى

16

43.3

 -اقل من  5سنواث

4

16.8

-من 6الي 16سنواث

7

18.9

من 11الي 15سنواث
-

14

37.8

أكثر من 15سنواث
-

12

32.5

تهينؽؿ :يً إٍؽتؽ تهحثعسًٖ حٌثءت ٍوٓ ٌرثةص حؿٌثيص (. )spss

 .1.1املتىسطاث احلسابٍت واالحنرافاث املعٍارٌت حملاور الدراست .
 .3.1.1قابلٍت املمارست والعمل بالنظام احملاسيب املايل .
ركى

اهؾتبرث

13

يدخّْ اهؾتبرث

اهيخّشع

االٌدراف

اهخغٖراح اهخٕ ؽرفخِب اهييبرشج اهيدبشتٖج فٕ اهجزائر تؾد  1131/31/3خؾختر

1.93

3.31

اهدشبتٕ

اهيؾٖبرٔ

يفٖدث هخعّٖر اهؾيل اهيدبشتٕ

11

ٖؾد خضدٖخ ّ pcnخدّٖوَ اهٓ  scfاشخجبتج هيخعوتبح اهيٌبذ االكخضبدٔ اهجدٖد

11

اهٌغبى اهيدبشتٕ اهيبهٕ اهيشخيد يً اهيؾبٖٖر اهدّهٖج أدشً تدٖل هويخعع

11

اهجِّد اهيتذّهج يً اهيجوس اهّعٌٕ هويدبشتج خؾد نبفٖج هظيبً ييبرشج جٖدث

15

خؾرط خعتٖق  scfفٕ اهيؤششبح إهٓ يشبنل فٕ اهيؾبهجج اهيدبشتٖج ّخّجد

1.13

1.96
23.94

1.11

3.11

اهيدبشتٕ اهّعٌٕ.

40.36
1.81

3.35

ل scf

29.94
1.85

3.37

ٌٖج فٕ اهخغوة ؽوٓ ُذٍ اهيشبنل

16

االخخالف

28.64

(إٌشبء اهتّرضج ،اهخّضضج  ،اإلضالح االكخضبدٔ)

خؾرط خعتٖق  scfفٕ اهيؤششبح إهٓ يشبنل فٕ خضٌٖف ؽٌبضر اهلّائى

يؾبيل

30.38
1.89

3.16

27.24

اهيبهٖج ّخى اهخغوة ؽوِٖب.
خؾرط خعتٖق  scfفٕ اهيؤششبح إهٓ يشبنل فٕ خلٖٖى ؽٌبضر اهلّائى اهيبهٖج

17

1.11

3.11

ّخى اهخغوة ؽوِٖب .

18

ؽٌديب خضبدفم يشنوج أذٌبء ييبرشخم هويدبشتج ّفق ٖ scfنًّ دوِب فٕ

40.46
1.13

3.39

اهرجّػ إهٓ اهيؾبٖٖر اهدّهٖج ias/ifrs

37.07

19

اهيشبنل اهخٕ خضبدفم فٕ خعتٖق  scfخدوِب ؽً عرٖق االجخِبد اهشخضٕ

1.13

3.13

31

اهيشبنل اهخٕ خضبدفم فٕ خعتٖق ٖ scfخى دوِب تبهرجّػ إهٓ االشخشبرث يؼ

1.89

3.19

اهزيالء اهيًٌِٖٖ ّاهختراء فٕ اهيدبشتج

36.55
48.09

تهينؽؿ :يً إٍؽتؽ تهحثعسًٖ حٌثءت ٍوٓ ٌرثةص حؿٌثيص (. )spss
رلٖؿ تهٌرثةص تهيّضّؽخ فٕ تهضؽّل تهقثحق تهيرَوق حثهيعّؿ تألّل :
 -تعروذ تهَحثؿخ تهسثٌٖد " َٖؽ رنعٖظ ّ pcnرعّٖوَ إهٓ  scfتقرضثحد هيرىوحثذ تهيٌثغ تالكرنثؽٔ تهضؽٖؽ

(إٌلثء تهحّؿند ،تهؼّنند  ،تإلنالط تالكرنثؽٔ)" تهيؿرحد تألّهٓ حيرّقى عقثحٕ ٖقثّٔ .566
(تهؽؿضد تهنوٖد  )7حيرّقى عقثحٕ ٌقحٕ  ، %4653ييث ٖؽل ٍوٓ أً يرّقى ؽؿضد تالقرضثحد هِؾٍ

تهَحثؿخ كؽ ـتؽ ًٍ ؽؿضد تهيّتفلد تهيرّقىد ُّٕ ُّ 3ؾت ٌَٖٕ أً ٌُثم يّتفلد يً كحل أفؿتؽ تهٌَٖد ٍوٓ
ُؾٍ تهَحثؿخ.

ّ -تعروذ تهَحثؿخ تهَثلؿخ " تهيلثنل تهرٕ رنثؽفم فٕ رىحٖق ٖ scfرى عوِث حثهؿضًّ إهٓ تالقرلثؿخ يٌ

تهـيالء تهيًٌِٖٖ ّتهؼحؿتء فٕ تهيعثقحد " تهيؿرحد تألؼٖؿخ حيرّقى عقثحٕ ّ 3540رلٌ إضثحثذ

يعثفيٕ تهعقثحثذ هِؾٍ تهَحثؿخ فٕ يضثل تهيعثٖؽ .

 ٖيِؿ يً ؼالل تهضؽّل نؾهم أً رقَد ٍحثؿتذ يً حًٖ ٍلؿخ تهيرَولد حيعّؿ تألّل "كثحوٖد تهييثؿقدّتهَيل حثهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ" كؽ رى تهيّتفلد ٍوِٖث ُّؾت ؿتضٌ الً تهيرّقى تهعقثحٕ هويعّؿ

ٖقثّٔ 1571هِؾٍ تهَحثؿتذ كؽ ـتؽذ ًٍ ؽؿضد تهيّتفلد تهيرّقىد ُّٕ . 1

.1.1.1ؽالكج اهخشرٖؾبح ّ اهلّاًٌٖ تييبرشج اهٌغبى اهيدبشتٕ اهيبهٕ .
يدخّْ اهؾتبرث

اهيخّشع

االٌدراف

13

كرار خخوٕ اهيجوس اهّعٌٕ هويدبشتج ؽوٓ  pcnراجؼ هؾدى خّافلَ يؼ
ias/ifrs

1.0.

1.81

11

خؾد إشخراخٖجٖج اهيجوس اهّعٌٕ هويدبشتج إلضالح ّ pcnاهخٕ كبيح ؽوٓ

3.96

1.93

11

ادخنبر اهدّهج (اهيجوس اهّعٌٕ هويدبشتج) هؾيوٖج خلدٖى اهٌغبى اهيدبشتٕ اهيبهٕ

ركى

اهؾتبرث

اهدشبتٕ

اهيؾٖبرٔ

االخخالف

20.53

خغٖٖة دّر اهيًٌِٖٖ يفٖدث هييبرشج scf

ّفق اهخشرٖؾبح ّاهلّاًٌٖ غٖر يجدٔ هييبرشج scf

يؾبيل

46.42
1.11

3.17
32.22

11

خؾد اهٌضّص اهخشرٖؾٖج ّاهلّاًٌٖ اهخبضج تبهٌغبى اهيدبشتٕ اهيبهٕ نبفٖج

15

اهٌضّص اهخشرٖؾٖج ّاهلّاًٌٖ اهخبضج ة  scfخى فِٖب يراؽبث جيٖؼ اهيؾبٖٖر

16

اهٌضّص اهخشرٖؾٖج ّاهلّاًٌٖ هى خّظخ نٖفٖج اهؾيل تبهيتدأ اهجدٖد أشتلٖج

3.81

1.97

هخّظٖخ نٖفٖج اهخضرف خجبٍ اهيؾبهجج اهيدبشتٖج

53.00
3.93

1.91

اهيدبشتٖج اهدّهٖج

49.21
1.91

3.13

اهّاكؼ االكخضبدٔ ؽوٓ اهيغِر اهلبٌٌّٕ

25.69

تهينؽؿ :يً إٍؽتؽ تهحثعسًٖ حٌثءت ٍوٓ ٌرثةص حؿٌثيص (. )spss
رلٖؿ تهٌرثةص تهيّضّؽخ فٕ تهضؽّل تهقثحق تهيرَوق حثهيعّؿ تهسثٌٕ :
 تعروذ تهَحثؿخ تألّهٓ" كؿتؿ رؼوٕ تهيضوف تهّىٌٕ هويعثقحد ٍوٓ  pcnؿتضٌ هَؽى رّتفلَ يٌ ias/ifrs" تهيؿرحد تألّهٓ حيرّقى عقثحٕ  .560أٔ حيرّقى عقثحٕ ٌقحٕ  ، % 4654هروِٖث تهَحثؿخ تهقثؽقد "
تهٌنّم تهرلؿَٖٖد ّتهلّتًٌٖ هى رّوظ نٖفٖد تهَيل حثهيحؽأ تهضؽٖؽ أقحلٖد تهّتكٌ تالكرنثؽٔ ٍوٓ

تهييِؿ تهلثٌٌّٕ" حيرّقى عقثحٕ ّ 1501يرّقى عقثحٕ ٌقحٕ ّ % 5450تهَحثؿخ تهسثهسد " تعرنثؿ

تهؽّهد (تهيضوف تهّىٌٕ هويعثقحد) هَيوٖد رلؽٖى تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ ّفق تهرلؿَٖثذ ّتهلّتًٌٖ غٖؿ
يضؽٔ هييثؿقد  " scfحيرّقى عقثحٕ ّ 1513يرّقى عقثحٕ ٌقحٕ ُّ % 00..ؾت يث ٖؽل ٍوٓ أً
ُؾٍ تهَحثؿتذ تهسالسد رى تهيّتفلد ٍوِٖث ال تهيرّقى تهعقثحٕ هؽِٖث كؽ رضثّـ يضثل تهيّتفلد ُّّ . 1

 تعروذ تهَحثؿخ تهؿتحَد " رَؽ تهٌنّم تهرلؿَٖٖد ّتهلّتًٌٖ تهؼثند حثهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ نثفٖدهرّوٖظ نٖفٖد تهرنؿف رضثٍ تهيَثهضد تهيعثقحٖد " تهيؿرحد تألؼٖؿخ حيرّقى عقثحٕ  6541هروِٖث نل
يً تهَحثؿرًٖ تهؼثيقد ّتهسثٌٖد حيرّقى عقثحٕ ٍ 6500 ّ 6506وٓ تهرّتهٕ هنً تهيالعي ٍوٓ ُؾٍ

تهَحثؿتذ (تهؿتحَد ،تهؼثيقد ،تهسثٌٖد) أً يرّقىثرِث تهعقثحٖد رلل ٍوٓ ّ 3حثهرثهٕ تٌَ رى ؿفوِث أٔ هى
ٖرى كحّهِث ُّؾت ٖؽل ٍوٓ ٍؽى ؿوث يعثفيٕ تهعقثحثذ ٍوٓ ؽّؿ تهرلؿَٖثذ ّتهلّتًٌٖ فٕ رىحٖق

ّييثؿقد تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ .

.1.1.1اهيّرد اهتشرٔ ّ االٌخلبل إهٓ خعتٖق اهٌغبى اهيدبشتٕ اهيبهٕ .
ركى

يدخّْ اهؾتبرث

اهيخّشع

االٌدراف

يؾبيل

اهدشبتٕ

اهيؾٖبرٔ

االخخالف

13

أشوّة خدرٖس اهيدبشتج فٕ اهجبيؾبح ّاهيدارس اهخنٌّٖٖج ٖشبؽد ؽوٓ خعتٖق
scf

3.91

1.86

11

اهيؤُل اهؾويٕ هييبرشٕ اهيدبشتج ٖؾختر ؽبئق كٕ خعتٖق scf

1.93

1.91

11

إً إدخبل يفِّى اهخنًّٖ اهيخّاضل ّاهخأُٖل ٖؾد نبفٖب هخعّٖر ٌغبى اهخؾوٖى

1.31

1.79

11

ؽدى ّجّد دّراح خنٌّٖٖج دّل اهيؾبٖٖر اهيدبشتج اهدّهٖج ّاهٌغبى اهيدبشتٕ

اهؾتبرث

44.32

ّاهخنًّٖ اهيدبشتًٖ هالٌخلبل ّخدشًٖ ييبرشج .scf

23.52
19.17

1.81

3.16

27.60

اهيبهٕ ُٕ ادد ضؾّتبح خعتٖق scf

15

خؾد فنرث اهخلبرة تًٖ اهجبٌة األنبدٖيٕ ّاهخعتٖلٕ فٕ اهخؾوٖى ُٕ أُى ّشٖوج

1.69

3.31

هرفؼ نفبءث اهيّرد اهتشرٔ فٕ ييبرشج اهيدبشتج ّفق scf

16

غٖبة اهيٌبُج اهدراشٖج اهيّددث تًٖ اهنوٖبح ٖؾٖق اهؾيل اهيدبشتٕ تبهٌغبى

17

ٌلص اهنخة ّاهيراجؼ هويّارد اهتشرٖج فٕ  scfيً تًٖ األشتبة ّراء ظؾف

18

غٖبة دراشبح خجرٖتٖج خؾختر تيذبتج يٌبُج ٖلخدْ تِب يً عرف ييبرشٕ

30.89
1.51

3.11

اهجدٖد scf

34.56
1.78

3.33

اهييبرشج اهيدبشتٖج ّفق . scf

29.36
1.91

3.15

اهيدبشتج ُٕ يً تًٖ اهؾّائق فٕ خعتٖق scf

26.71

تهينؽؿ :يً إٍؽتؽ تهحثعسًٖ حٌثءت ٍوٓ ٌرثةص حؿٌثيص (. )spss
رلٖؿ تهٌرثةص تهيّضّؽخ فٕ تهضؽّل تهقثحق تهيرَوق حثهيعّؿ تهسثهز :
 تعروذ تهَحثؿخ تهسثهسد " إً إؽؼثل يفِّى تهرنًّٖ تهيرّتنل ّتهرأُٖل َٖؽ نثفٖث هرىّٖؿ ٌيثى تهرَوٖىّتهرنًّٖ تهيعثقحًٖ هالٌرلثل ّرعقًٖ ييثؿقد  ".scfحيرّقى عقثحٕ  .563أٔ حيرّقى عقثحٕ ٌقحٕ

 %435.هروِٖث تهَحثؿخ تهسثيٌد ّتهسثٌٖد حيرّقى عقثحٕ . 1506 ّ 1501

ٌّ -العي أً يرّقى تهعقثحٕ هِؾت تهيعّؿ ُّ 1570ؾت يث ٖؽل ٍوٓ أً ضيٌٖ تهَحثؿتذ رى تهيّتفلد ٍوِٖث

إال تهَحثؿخ تألّهٓ " أقوّج رؽؿٖف تهيعثقحد فٕ تهضثيَثذ ّتهيؽتؿف تهرنٌّٖٖد ٖقثٍؽ ٍوٓ رىحٖق scf
"عٖز نثً يرّقىِث تهعقثحٕ ُّ 650.ؾت ٖؽل ٍوٓ ٍؽى تهيّتفلد ٍوٓ ُؾٍ تهَحثؿخ .

اهخبخيج :
يً ؼالل ُؾٍ تهؽؿتقد تهحقٖىد تهرٕ كيٌث حِث ٍوٓ ٌٍٖد يً يعثفيٕ تهعقثحثذ تهِؽف يٌِث
يَؿفد ترضثُثرِى عّل ييثؿقد ّرىحٖق تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ ّيؽْ تهنَّحثذ تهرٕ رّتضِِى
رى تهرّنل إهٓ يضيٍّد يً تهٌرثةص ٌؾنؿ يٌِث يث ٖوٕ :
أّال – ٌخبئج اخختبر فرظٖبح اهدراشج :
 أسحرذ تهؽؿتقد كحّل تهفؿوٖد تألّهٓ أٔ أً ٌضثط تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ ٖرّكف ٍوٓنفثءخ تهيّؿؽ تهحلؿٔ (تهييثؿقًٖ هويعثقحد) أٔ أً عضى تهرؽؿٖج تهيرّتنل ّفنؿخ
تهرلثؿج حًٖ تهضثٌج تألنثؽٖيٕ ّتهضثٌج تهرىحٖلٕ ّـٖثؽخ تهنرج ّتهيؿتضٌ تهيرَولد حثهٌيثى
تهيعثقحٕ تهيثهٕ نوِث رؤؽٔ إهٓ رىحٖق ّييثؿقد ضٖؽخ هوٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ .
 نؾهم أسحرذ تهؽؿتقد كحّل تهفؿوٖد تهسثٌٖد تهيرَولد حرغٖٖج ؽّؿ تهيًٌِٖٖ ّتعرنثؿ تهؽّهد(تهيضوف تهّىٌٕ هويعثقحد) هَيوٖثذ تإلنالط ّتالٌرلثل إهٓ تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ ُٕ
تهقحج ّؿتء وَف ييثؿقد تهٌيثى تهيعثقحٕ تهضؽٖؽ حفَوٖد .

 رى كحّل تهفؿوٖد تهسثهسد عٖز أً كثحوٖد تهييثؿقد فٕ تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ رؿضٌ إهٓتهلٌثٍثذ تهيّضّؽخ ؽتؼوِى حوؿّؿخ تهرغٖٖؿ فٕ تهٌيثى تهيعثقحٕ هالقرضثحد هيرىوحثذ
تهيٌثغ تالكرنثؽٔ تهضؽٖؽ (إٌلثء تهحّؿند ،تهؼّنند  ،تإلنالط تالكرنثؽٔ) ّتهرٕ
رَرحؿ ُؽتف تهؽّهد (تهيضوف تهّىٌٕ هويعثقحد)
ذبٌٖب ٌ:خبئج اهدراشج :
 رّضؽ كثحوٖد نحٖؿ هيعثفيٕ تهعقثحثذ فٕ ييثؿقد تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ ُّؾت يث ٖيِؿيً ؼالل إضثحثرِى فٕ تهيعّؿ تألّل يً تهؽؿتقد .
 ّٖضؽ ترفثق ّيّتفلد ٍوٓ أً تهرعّل يً  pcnإهٓ ٖ scfريثلٓ يٌ تالقرضثحد هيرىوحثذتهيٌثغ تالكرنثؽٔ تهضؽٖؽ .
 ّٖتفق يعثفيٕ تهعقثحثذ ٍوٓ أً تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ ُّ أعقً حؽٖل هوٌيثى تهلؽٖى. pcn
 رلؿ ٌٍٖد تهؽؿتقد ٍوٓ ّضّؽ يلثنل فٕ رىحٖق تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ يً ىؿفتهيؤققثذ تالكرنثؽٖد ّتهيرَولد أقثقث فٕ رنٌٖف ٌٍثنؿ تهلّتةى تهيثهٖد ّرلٖٖى ٌٍثنؿ
تهلّتةى تهيثهٖد هنً ٖرى عل ُؾٍ تهيلثنل ّتهرغوج ٍل ُؾٍ تهنَّحثذ .
 ٖرى عل تهيلثنل تهيرَولد حييثؿقد حثهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ ًٍ ىؿٖق تالضرِثؽ تهلؼنٕأّ تهؿضًّ إهٓ تهيَثٖٖؿ تهؽّهٖد هويعثقحد . ias/ifrs
 ال ّٖتفق يعثفيّ تهعقثحثذ ٍوٓ تعرنثؿ تهيضوف تهّىٌٕ هويعثقحد هَيوٖد رلؽٖى تهٌيثىتهيعثقحٕ تهيثهٕ ّفق تهرلؿَٖثذ ّتهلّتًٌٖ ّرغٖٖحِى فٕ تهيلثؿند فٕ رلؽٖيَ .
 ٖرفق يعثفيّ تهعقثحثذ ٍوٓ أً أقوّج رؽؿٖف تهيعثقحد فٕ تهضثيَثذ ّتهيؽتؿفتهرنٌّٖٖد ال ٖقثٍؽ ٍوٓ رىحٖق . scf
 -يعثفيّ تهعقثحثذ ّٖتفلًّ حلؽخ ٍوٓ

إً

إؽؼثل يفِّى تهرنًّٖ تهيرّتنل ّتهرأُٖل َٖؽ

نثفٖث هرىّٖؿ ٌيثى تهرَوٖى ّتهرنًّٖ تهيعثقحًٖ هالٌرلثل ّرعقًٖ ييثؿقد .scf
 رَؽ فنؿخ تهرلثؿج حًٖ تهضثٌج تألنثؽٖيٕ ّتهرىحٖلٕ فٕ تهرَوٖى ُٕ أُى ّقٖود هؿفٌ نفثءختهيّؿؽ تهحلؿٔ فٕ ييثؿقد تهيعثقحد ّفق . scf
 غٖثج ؽؿتقثذ رضؿٖحٖد رَرحؿ حيسثحد يٌثُص َٖريؽ ٍوِٖث يً ىؿف ييثؿقٕ تهيعثقحد ُٕيً حًٖ تهَّتةق فٕ رىحٖق ّييثؿقد . scf

 غٖثج تهيٌثُص تهؽؿتقٖد تهيّعؽخ حًٖ تهنوٖثذ َٖٖق تهَيل تهيعثقحٕ حثهٌيثى تهضؽٖؽ . scfذبهذب :االكخرادبح ّاهخّضٖبح .
 تهَيل ٍوٓ رنٖٖف تإلىثؿ تهلثٌٌّٕ ّتهرلؿَٖٕ يٌ تهيقرضؽتذ تهرٕ ضثء حِث تهٌيثى تهيعثقحٕتهيثهٕ.
 تإلقؿتً فٕ رعوٖؿ تهيؤققثذ ّييثؿقّ تهيعثقحد ّإكثيد تهرؿحنثذ ّتهرنفل حرنًّٖتهَثيوًٖ فٕ يضثل تهيعثقحد ّرؽؿٖحِى ٍوٓ حؿتيص تإلٍالى تٗهٕ تهضؽٖؽخ.
 تهَيل ٍوٓ تالقرفثؽخ أنسؿ يً تهرضثؿج تهؽّهٖد تألؼؿْ فٕ رىحٖق تهيَثٖؿ تهؽّهٖدتهيعثقحٖد يسل رضثؿج تهؽّل تألّؿّحٖد ّتهَؿحٖد رٌّف ،تألؿؽً فٕ رنٖٖف ّرعوٖؿ تهحٖةد
تهيالةيد هرىحٖق تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ.
 إٍىثء فؿم أنسؿ ّيضثل رؽؼل أّقٌ هوؼحؿتء تهيعثقحًٖ تهضـتةؿًٖٖ فٕ ٍيوٖد ّوٌّرىّٖؿ تهيَثٖٖؿ ّتإلضؿتءتذ تهيعثقحٖد.
كبئيج اهيراجؼ :
 -6أ ٖذ يعيـؽ يـؿتؽ ّ أحعـؿٔ قفـٖثً  ،تهٌيثى تهيثهٕ ّتهيعثقحٕ تهضؽٖؽ فٕ تهضـتةؿ تهرعؽٖثذ ّأُؽتف
 ،تهيورلٓ تهؽّهٕ عّل تإلىثؿ تهيفثُٖيٕ هوٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ تهضؽٖؽ ّ آهٖثذ رىحٖلَ فٕ يل تهيَثٖٖؿ
تهيعثقحٖد تهؽّهٖد . 3660 IAS-IFRS
 -3قَؽ حّؿتّٔ ،تألقف ّتهيحثؽا تهيعثقحٖد فٕ تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ تهضؽٖؽ يٌ تإللثؿخ إهٓ عثهد تهرلثؿج
يٌ تإلىثؿ تهفنؿٔ ل  ، IAS/IFRSتهيورلٓ تهؽّهٕ تألّل عّل تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ تهضؽٖؽ  NSCFفٕ يل
يَثٖٖؿ تهيعثقحد تهؽّهٖد  ،رضثؿج ،رىحٖلثذ ّأفثق  64-65،ضثٌفٕ ، 3666حيَِؽ تهَوّى تالكرنثؽٖد ،تهيؿنـ
تهضثيَٕ تهّتؽٔ.
 -1ؿّرثل ٍحؽ تهلثؽؿ  ,تهرّضَ ٌعّ رىحٖق تهيَثٖٖؿ تهيعثقحٖد ّ تهيثهٖد تهؽّهٖد فٕ تهيؤققثذ تهضـتةؿٖد ,
يؾنؿخ يلؽيد هٌٖل لِثؽخ تهيثضقرٖؿ فٕ تهَوّى تهرضثؿٖد رؼنم يعثقحد ّرؽكٖق ،ضثيَد تهضـتةؿ
.7002/7000،
 -.يؼرثؿ يقثيظ  ،تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ تهضـتةؿٔ ّإلنثهٖد تهرىحٖق تهيَثٖٖؿ تهيعثقحٖد تهؽّهٖد فٕ تكرنثؽ
غٖؿ يؤُل ،يضود أحعثز تكرنثؽٖد ّإؽتؿٖد ،نوٖد تهَوّى تالكرنثؽ ضثيَد حقنؿخ  ،تهَؽؽ تهؿتحٌ ؽٖقيحؿ 3664
.

 -7نرّك ٍثلّؿ ،يرىوحثذ رىحٖق تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيّعؽ ()IAS-IFRSفٕ تهضـتةؿ  ،يضود تكرنثؽٖثذ ليثل
إفؿٖلٖث  ،تهَؽؽ تهقثؽف – تهقؽتقٕ تألّل .3660
ٌّ -0ؿتهؽًٖ يـٖثٌٕ ،تهٌيثى تهيعثقحٕ تهضـتةؿٔ تهضؽٖؽ ،حًٖ تالقرضثحد هيرىوحثذ رىحٖق يَثٖٖؿ تهيعثقحد
تهؽّهٖد

ّرعؽٖثذ

تهحٖةد

تهضـتةؿٖد،

يرثط

ٍوٓ<http://eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-

(،>content/uploadsتىوٌ ٍوِٖث ج ) 2011/11/6
 -5نثهعٕ حٍّالى ،أٍيثل تإلنالط تهيعثقحٕ فٕ تهضـتةؿ ّأفثق رحٌٕ ّرىحٖق تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ
،يؾنؿخ يلؽيد هٌٖل لِثؽخ تهيثضقرٖؿ فٕ تهَوّى تهرضثؿٖد رؼنم يعثقحد ّرؽكٖق ،ضثيَد تهضـتةؿ ، 1قٌد
3666
8- Samir MEROUANI, le projet du nouveau système comptable algérien, anticiper et
préparer le passage, mémoire de magistère en sciences de gestion, l’école supérieure
de commerce, Alger, 2007- 2008.
 -9كثًٌّ ؿكى  66-65يؤؿغ فٕ ٌّ 37فيحؿ ٖ 2007رويً تهٌيثى تهيعثقحٕ تهيثهٕ ،تهيثؽخ ؿكى .7، .، 3

