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فمشفة النظبن الهحبشتي الهبلي الجزائري في ظل العولهة الهحبشتية– رؤية هشقتمية
هقدهة:

ؽوٓ اؽختبر اهيضبشتج ؽوى نتلٖج اهؾوّى االسخيبؽٖج ّاإلٌشبٌٖج ،خخزاٖد يؼ ير اهزيبً ضبسج اهيؤششبح

االكخضبدٖج فٕ يخخوف االكخضبدٖبح اهدّهٖج إهٓ اهيضبشتج (اهؾّهيج اهيضبشتٖج) هيب هِب يً فبئدث فٕ خّفٖر اهيؾوّيبح
اهظرّرٖج هخأدٖج اهّغبئف األشبشٖج شّاء نبً ذهم فٕ اهيسخيؾبح اهرأشيبهٖج ّاالشخرانٖجّ ،شّاء خؾوق األير

أٖظب تبهدّل اهيخعّرث أّ اهدّل اهٌبيٖج ؽوٓ ضدٔ اهشّاء .ضٖد شٖدخل اهٌغبى اهيضبشتٕ اهيبهٕ اهسدٖد هويؤششبح

االكخضبدٖج ضٖز اهخعتٖقّٖ ،ؾختر ُذا األخٖر يشخّضٓ يً اهيؾبٖٖر اهيضبشتٖج اهدّهٖج ّيؾبٖٖر اإلتالؿ اهيبهٕ

(ّ ،)IAS/IFRSكد نبً ُذا اهخضّل ٖدخل فٕ إعبر شٖبشج اهخلبرة ( )Convergenceاهخٕ خٌخِسِب اهسزائر
هيشبٖرث اهيخغٖراح اهدّهٖج ّيّانتج اهخعّراح االكخضبدٖج ّاالسخيبؽٖج ّاهلبٌٌّٖج ّاهيؾوّيبخٖج.

ٖؾتر اهٌغبى اهيضبشتٕ يسيّػ اهلّاؽد ّاهييبرشبح اهيضبشتٖج اهخٕ خشّد فٕ تود يؾًٖ ،فِّ اإلعبر اهذٔ

ٖشيل اهلّاؽد ّاهيتبدا ّاألشس اهخٕ خشبؽد اهيؤششج ؽوٓ ختّٖة ّخشسٖل اهؾيوٖبح ّإذتبخِب فٕ اهدفبخر ّاهشسالح،

ّاشخخرار اهتٖبٌبح ّاهنشّف اهيضبشتٖج ّاإلضضبئٖج ّخضلٖق اهركبتج اهداخوٖج ؽً عرٖق يسيّؽج يً اهّشبئل
ّاألدّاح اهيشخخديج فٕ ُذا اهٌغبىّ ،كد خظيً اهٌغبى اهيضبشتٕ اهيبهٕ اهسدٖد إعبر خضّرٖب هويضبشتج اهيبهٖج
ّيؾبٖٖر اهيضبشتج ّيدٌّج هوضشبتبح خشيص تئؽداد كّائى يبهٖج ؽوٓ أشبس اهيتبدا اهيضبشتٖج اهيخؾبرف ؽوِٖب ،نيب

ٖشنل اإلعبر اهخضّرٔ دهٖال إلؽداد اهيؾبٖٖر اهيضبشتٖج ّخأّٖوِب ّاخخٖبر اهعرٖلج اهيضبشتٖج اهيٌبشتج فٕ ضبهج ّسّد
ؽيوٖبح غٖر يؾبهسج ،تبإلظبفج إهٓ ذهم ٖخظيً اإلعبر اهخضّرٔ يفبُٖى األضّل ّاهخضّى ّاأليّال اهخبضج
ّاألؽتبء ّاهيٌخّسبح ّعرق خلٖٖيِب ّإدراسِب فٕ اهضشبتبح.

أوال :ماهٌة المحاسبة – مسلمات بدٌهٌات (وظائف ،فرضٌات)
 ثعريف الهحبشتة:خخيٖز اهؾوّى االسخيبؽٖج تبهخنٖف ّ اهخعّر اهشرٖؼ ٌشتٖب هدائيج اهخغٖراح ّاهيشخسداح اهتٖئٖج اهيضٖعج تخالٖب

اهيسخيؼّ ،تعتٖؾج اهضبل خخفق ُذٍ اهيلّهج يؼ اهيضبشتج نفرػ شسرث اهؾوّى االسخيبؽٖج ّاإلٌشبٌٖج ّ تبهرغى يً كدى
اهيضبشتج فئٌَ ال ّٖسد خؾرٖف هويضبشتج يخفق ؽوَّٖ ،خؾددح ّاخخوفح اهخؾبرٖف ٌذنر يٌِب:

 اهيضبشتج ُٕ ؽوى ٖتضد ؽً عرق خشسٖل اهيؾبيالح اهيبدٖج اهيخخوفج ّاكخراش اهٌغى ّ اهددفبخر اهيالئيدج
هِب.

1

ّٖ ينً خؾرٖف اهيضبشتج تأٌِب اضعالش يبهٕ أعوق ؽوٓ ضلل اهيؾرفج يّسَ هخلدٖى اهؾدٖد يً اهيؾوّيدبح
اهركيٖج عتلب الؽختبراح كبٌٌّٖج ّ اكخضبدٖج ،يً خالل اهضشبتبح اهخٕ خخى ؽوٓ شنل خشدسٖل ّ ختّٖدة ّ

خوخٖص اهؾيوٖبح ّ األضداد ذاح اهعبتؼ اهيبهٕ ّ خخوخص فٖيب ٖوٕ:

2

 .1الثشجيل ُّ ّ :خشسٖل سيٖؼ اهؾيوٖبح اهيبهٖج فٕ دفخر أّ يسيّؽج يً اهددفبخر ،ألٌٌدب ال ٖيندً
االؽخيبد ؽوٓ اهذانرث فٕ ُذا اهيسبل.

 .2الثتوية ُّ :خرخٖة سيٖؼ اهتٖبٌبح ّ خضٌٖفِب يؼ فرز اهؾيوٖبح ّاهيؾوّيبح ذاح عتٖؾج ّاضدث.

 .3الثمخيص ُّ :خرنٖز اهتٖبٌبح اهخٕ خى خشسٖوِب ّ ختّٖتِب فٕ ضّرث يؾوّيبح يفٖددث ؽودٓ شدنل
خلبرٖر أّ كّائى خّظص اهٌخبئز ّ اهضلبئق اهيبهٖج.
أيب إذا خعركٌب هخؾرٖف ٌغرٖج اهيضبشتج ،فئٌٌب شٌسد أٖظب ضؾّتج أٖظب فٕ خضدٖد خؾرٖف يخفق ؽوٌَٖ ،غرا

ألً يسبل اهتضد فٕ إعبر ٌغرٖج اهيضبشتج يبزال كبتال هوخسدٖد ّاالتخنبر ّاإلتداػ ،فٖرْ اهتؾط فٖرْ اهتؾط أً
ٌغرٖج اهيضبشتج خرخنز ؽوٓ يسيّؽج يً اهيتبدا ّاألشس ّاهفرّط اهخٕ خخٌبّل اهضلبئق ّخخيذل فدٕ ؽيوٖدبح

ّيرانز ذاح اهلٖيج اهيبهٖج اهيخؾولج تبهّضدث اهيضبشتٖج ،نيب خشخخدى فٕ شرش ّخفشٖر اهٌّاضٕ اهخعتٖلٖج هويضبشدتج،

فٕ شخٓ يسبالح اهٌشبع االكخضبدٔ.

3

نيب ٖينً أً ٌؾرف اهيضبشتج تأٌِب خالضج فٕ شنل يسيّؽج اهيتبدا اهرئٖشٖج اهخٕ خخضف تيبٖوٕ:

4

 .1أٌِب خلدى إعبرا ٖينً اهرسّػ إهَٖ فٕ خلٖٖى اهييبرشج اهيضبشتٖج.

 .2أٌِب يرشد هخعّٖر اشخخدايبح ّ إسراءاح سدٖدث فٕ يسبل اهيضبشتج.
ّتٌبءا ؽوٓ يب خلدى ٌشخعٖؼ أً ٌشبعر اهنبخة فٕ خؾرٖفَ هويضبشة تأٌِب ُٕ :ؽوى ٖشيل يسيّؽج يً يتبدا

ّ أضشً اهلّاؽد اهخٕ خشخؾيل فٕ خضوٖل اهؾيوٖبح اهيبهٖج ؽٌد ضدّذِب ّخشسٖوِب يً ّاكؼ يشخٌداح يؤٖدث هِدب ،ذدى
ختّٖة ّخظٖٖق ُذٍ اهؾيوٖبح ّخوخٖضِب تضٖد خينً اهّضدث االكخضبدٖج يً خضدٖد إٖراداخِب ّخنوفج اهضضّل ؽودٓ
ُذٍ اإلٖراداحّ ،يً ذى اشخخرار ٌخٖسج أؽيبهِب يً رتص أّ خشبرث ؽً فخرث يبهٖج يؾٌٖجّ ،تٖبً يرنزُب اهيبهٕ فٕ

ٌِبٖج ُذٍ اهفخرث.

5

ّنيفِّى ضدٖد فئٌَ هى ٖؾد فٕ ظّء اشخخدايبح اهضبشتبح االهنخرٌّٖج ؽوى ُّ ذهم اهؾوى اهذٔ ٖتضدد فدٕ
ؽيوٖبح اهلٖد ّ اهخرضٖل ّ خضّٖر اهضشبتبح اهخخبيٖج ّ اهلّائى اهيبهٖج ،فئً ُذٍ اهؾيوٖدبح ٖلدّى تِدب اهضبشدة

االهنخرٌّٕ فٕ شرؽج ّ دكج فبئلًٖ يبدايب ٖغذٔ تبهترٌبيز اهشوٖى ّ اهتٖبٌبح اهخبى اهضضٖضج.

6

ّيً ٌُب ؽوى اهيضبشتج أضتص ذهم اهؾوى اهذٔ ٖتضد فٕ األختبر اهيضبشتٖج اهشوٖيج ّاهدكٖلج ّٖيد األعدراف

اهيؾٌٖج تنل اهيؾوّيبح اهيضبشتٖج اهخٕ خلٖدُب فٕ رشى اهشٖبشبح ّاخخبذ اهلراراح تبشخخداى سيٖؼ األشبهٖة اهيينٌج

شّاءا أنبٌح أشبهٖة خلوٖدٖج نبهلّائى اهيبهٖج ّ اهخضوٖل اهيبهٕ تبهٌشة اهيبهٖجٌّ ،يبذر اهيّازٌج اهخخعٖعٖج اهخلدٖرٖدج
أّ نبٌح أشبهٖة رٖبظٖج إضضبئٖج نأشوّة اهخفبظل ّاهخنبيل ٌّغرٖج االضخيبالح أّ رشبئل ؽويٖج يشخيدث يً ؽوى
يذل أشوّة اهتريسج اهخعٖج أّ غٖرُب.

7

ٌغرا ألغراط ّ فرظٖبح اهيضبشتج ٌضبّل أً ٌلدى أُى أُدافِب اهخبهٖج:
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 .1خّفٖر اهيؾوّيبح اهيبهٖج.

 .2كٖبس ٌخبئز األؽيبل ؽً فخرث يؾٌٖج ّ خضدٖد ٌخٖسج اهيؤششج يً رتص ّ خشبرث.
 .3خأيًٖ يخخوف اهيؾوّيبح اهيبهٖج اهيخؾولج تختٖبً اهّظؼ اهيذبهٕ هويؤششج فٕ ّكح يضدد تشنل ٖينً يخخوف
األعراف ذّٔ اهؾالكج تبهيؤششج يً اهخؾرف ؽوٓ يرنزُب اهيبهٕ إظبفج إهٓ خضدٖد ٌخبئز أؽيبل اهيؤششج

فٕ فخرث زيٌٖج يضددث.

 .4كٖبس خعّرا اهّظؼ االكخضبدٔ هويؤششج خالل فخرث يضددث يً اهزيً ٌخٖسج هييبرشخِب هوٌشبع اهخٕ أٌشأح
يً أسوَ.

 .5اهضفبغ ؽوٓ ييخونبح اهيؤششج ّذهم ألً اهيضبشتج خؾختر يً ّشبئل اهيراكتج اهداخوٖج هويؤششج.

ّأٖظب خخيذل أغراط اهيضبشتج ّ اهّغبئف اهخٕ خلّى تِب فٕ اهٌلبع اهخبهٖج:
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 .1خشسٖل سيٖؼ اهؾيوٖبح اهخسبرٖج ذاح األذر اهيبهٕ تلٖيخِب اهٌلدٖج شّاءا أنبٌح ٌلدٖج أى آسوج.
 .2ختّٖة اهؾيوٖبح اهيشسوج ؽوٓ شنل ضشبتبح.

 .3خوخٖص اهؾيوٖبح اهيشسوج ّ اهيتّتج ؽوٓ شنل كّائى ّ نشّفبح.
 .4اشخخرار ٌخٖسج ؽيل اهيشرّػ هشٌج يبهٖج يً رتص ّ خشبرث.

 .5خضدٖد اه يرنز اهيبهٕ هويشرّػ فٕ ٌِبٖج اهؾبى اهيبهٕ ّ يلبرٌخَ تبهشٌّاح اهشبتلج هتٖبً خضشدٌَ أّ تلبئدَ
ؽوٓ ضبهج أّ خراسؾَ.

 .6يؾرفج يب هدْ اهيشرّػ يً يّسّداح (أضّل) أّ يبهَ يً ضلٖلج.

 .7يؾرفج يب ؽوٓ اهيشرّػ يً يعوّتبح (خضّى) أّ يب ؽوَٖ يً اهخزايبح.
 .8يراكتج يضرّفبح اهيشرّػ ّإٖراداخَ ،إلسراء اهدراشج ؽوِٖب يً أسل خضلٖق أنتدر كددر ييندً يدً
األرتبش ،تضٖد ال خنًّ ؽوٓ ضشبة يشرّػ آخر.

 .9إؽداد اهلّائى اهيبهٖج ّيلبرٌخِب ألغراط اهدراشجّ ،هويشبؽدث ؽوٓ اخخبذ اهلراراح.

ثانٌا :اإلطار العلمً والعملً للنظام المحاسبً المالً الجدٌد
 -3اإلطار التصوريٌ :مكن اعتبار اإلطار التصوري حسب( ) FASBأنه عبارة عن نظام متماسك ٌتكون من أهداؾ
و مبادئ أساسٌة مرتبطة ببعضها،تؤدي معاٌٌر فنٌة،و تبٌن طبٌعة ،دور و حدود المحاسبة و القوائم المالٌة،حٌث تمثل
األهداؾ النهاٌة التً تصبوا إلٌها المحاسبة التً لها الحظ الوافر فً االستفادة من امتٌازات كثٌرة عند وجود إطار
تصوري للمحاسبة،مهٌكل بطرٌقة جٌدة بحٌث:11
 ٌمثل اإلطار التصوري دلٌال مهما ً للمهنة المحاسبٌة فً وظٌفة التوحٌد؛ ٌمثل اإلطار التصوري مرجعا ً لحل المشاكل المحاسبٌة،التً ال توجد أٌة معاٌٌر لحلها؛ ٌمكن من الرفع فً إمكانٌة المقارنة،و ذلك بالتقلٌل من عدد الطرق المحاسبٌة البدٌلة؛ ٌسمح بتحدٌد حدود الرأي المهنً عند إعداد القوائم المالٌة؛ ٌمثل اإلطار التصوري وسٌط فً تحسٌن التدرٌب المحاسبً،حتى ٌصبح المحاسب الممارس قادراً على الجمع بٌنالجانب النظري و الجانب التطبٌقً للمحاسبة؛
 اإلطار التصوري ٌحمً مهنة المحاسبة من كل أشكال الضؽط السٌاسً و الهجمات ،ألنه ٌمدها بتبرٌرات منطقٌةتمكنها من تباٌن عقالنٌة اختٌاراتها إذا تعلق األمر بمعاٌٌر جدٌدة.
 -4اإلطار التصوري و المبادئ المحاسبٌة و المعاٌٌر المحاسبٌة:
ٌتضمن النظام المحاسبً المالً إطارا تصورٌا للمحاسبة المالٌة و معاٌٌر محاسبٌة ،و مدونة حسابات تسمح بإعداد
كشوؾ مالٌة على أساس المبادئ المحاسبٌة المعترؾ بها مثل محاسبة االلتزامات،االستمرارٌة فً االستؽالل،القابلٌة
للفهم،الداللة،المصداقٌة،القابلٌة للمقارنة،التكلفة التارٌخٌة،و أسبقٌة الواقع االقتصادي على المظهر القانونً.
ٌشكل اإلطار المحاسبً للمحاسبة المالٌة دلٌال إلعداد المعاٌٌر المحاسبٌة و تأوٌلها و اختٌار الطرٌقة

-

المحاسبٌة المالئمة عند ما تكون هناك بعض المعامالت و ؼٌرها من األحداث األخرى ؼٌر معالجة بموجب تأوٌل أو
معٌار.
كما ٌتضمن اإلطار المحاسبً للمحاسبة المالٌة مفاهٌم لكل األصول ،الخصوم المنتجات و األعباء و مجال التطبٌق والمبادئ و االتفاقٌات المحاسبٌة ،كما ٌجد طرٌقة تقٌٌمها إضافة إلى أنواع الكشوؾ المحاسبٌة أو القوائم المالٌة و كٌفٌة
عرضها.
 -5الغرض من اإلطار التصوري للمحاسبة المالٌة:
ٌركز هذا اإلطار على التقارٌر المالٌة لكونها المنتج النهائً للمحاسبة المالٌة الذي ٌعد لمصلحة المستفٌدٌن من خارج
المنشأة ،و ٌكمن الؽرض الرئٌسً لهذا اإلطار فً ما ٌلً:11
أ) مساعدة الجهات المسؤولة عن وضع معاٌٌر المحاسبة المالٌة بتوجٌه جهودها فً وضع المعاٌٌر ،و لكً ٌكون هذا
اإلطار المنطلق الرئٌسً الشتباه تلك المعاٌٌر؛

ب) مساعدة المحاسبٌن المعتمدٌن و محافظً الحسابات و ؼٌرهم( مثل إدارة المنشأة) فً تحدٌد المعالجة المحاسبٌة
السلٌمة لألمور التً لم تصدر لها معاٌٌر محاسبٌة مالٌة بعد؛
ت) زٌادة فهم مستخدمً التقارٌر المالٌة للمعلومات التً تشملها و فهم حدود و استخدام تلك المعلومات ،و من ثم
زٌادة مقدرتهم على استخدامها؛
 لٌس الؽرض من إٌضاح أهداؾ التقارٌر المالٌة سرد جمٌع المعلومات التً ٌجب أن تتضمنها التقارٌر المالٌةلمنشأة ما حتى تكون مفٌدة لمستخدمٌها،و إنما الؽرض من إٌضاح أهداؾ التقارٌر المالٌة هو تحٌد الوظٌفة األساسٌة
لتلك التقارٌر بشكل عام و طبٌعة المعلومات التً ٌجب أن تحتوٌها،و نظراً ألن الوظٌفة الرئٌسٌة للتقارٌر المالٌة و
طبٌعة المعلومات التً ٌجب أن تحتوٌها تتوقؾ على المعلومات التً ٌحتاج إلٌها مستخدمو هذه التقارٌر بصفة
أساسٌة،فإن هذا اإلطار ٌحدد أٌضا ً تلك االحتٌاجات بصورة عامة.
 لٌس الؽرض من إٌضاح حدود استخدامات التقارٌر المالٌة سرد جمٌع المعلومات التً لن تطهر فً هذه التقارٌر،و ذلك ألن األطراؾ المختلفة تسعى وراء أنواع مختلفة من المعلومات التً تتلق بالمنشأة،و لٌست المحاسبة الملٌة أو
التقارٌر التً تعد على أساسها تقدٌم كافة أنواع المعلومات التً تنشدها كل هذه األطراؾ المختلفة،و إنما الؽرض من
بٌان حدود استخدامات هذه التقارٌر هو تحدٌد الوظائؾ التً ٌتعذر على التقارٌر المالٌة-بصورة عامة-تأدٌتها ألسباب
من بٌنها التناقض بٌن الوظٌفة الرئٌسة للتقارٌر المالٌة و بٌن ؼٌرها من الوظائؾ التً ٌراد لهذه التقارٌر أن تؤدٌها،و
قصور المحاسبة المالٌة فً مرحلة تطورها الحالً عن إنتاج المعلومات التً ٌمكن أن تفً بتأدٌة تلك الوظائؾ.
 ال ٌعتبر هذا اإلطار معٌاراً محاسبٌاً ،و علٌه فإنه ال ٌحدد كٌفٌة القٌاس أو اإلفصاح عن أي أمر.من خالل النقاط السابقة ٌمكن القول بأن اإلطار التصوري للمحاسبة المالٌة ٌهدؾ إلى تطوٌر المعاٌٌر ،كما ٌساهم و
بشكل كبٌر فً تحضٌر الكشوؾ المالٌة ،كما ٌقدم تفسٌراً لمستعملً المعلومة المتضمنة فً الكشوؾ المالٌة المعدة
وفق المعاٌٌر المحاسبٌة.
 -6النظام المحاسبً الجدٌد للمؤسسات
ٌسمى بالنظام المحاسبً المالً،و هو نظام لتنظٌم المعلومات المالٌة بحٌث ٌسمح بتخزٌن معطٌات قاعدٌة عددٌة،ثم
تصنٌفها،تقٌٌمها و تسجٌلها،و عرض كشوؾ تعكس صورة صادقة على الوضعٌة المالٌة و ممتلكات الكٌان(شخص
طبٌعً أو معنوي) و نجاعته ووضعٌة خزٌنته فً نهاٌة السنة المالٌة.
 تضمن النظام المحاسبً للمؤسسات معطٌات جدٌدة تحتوي على جملة من المبادئ المحاسبٌة و القوائم المالٌة ،كماٌتضمن:
-

تصنٌؾ الكتل المحاسبٌة و المجموعات؛

-

تحدٌد الحسابات؛

-

وضع القوائم المالٌة؛

-

تحدٌد المبادئ المحاسبٌة التً تحكم الدورة المحاسبٌة؛

 -7طبٌعة النظام المحاسبً الجدٌد للمؤسسات
تمحورت عملٌة اإلصالحات حول العناصر التالٌة:
أ)

بناء اإلطار التصوري للنظام المحاسبً الجدٌد؛

ب)

إعطاء مفاهٌم جدٌدة لألصول ،الخصوم ،رأس المال ،األعباء و النواتج؛

ج)

تحدٌد طرائق التقٌٌم المحاسبً؛

د)

تنظٌم مهنة المحاسبة؛

ه)

إعداد نماذج للقوائم المالٌة الختامٌة ،و وضع جداول و إٌضاحات خاصة بالمفاهٌم و الجداول الملحقة؛

و)

تحدٌد الحسابات و المجموعات؛

ز)

تحدٌد قواعد و مٌكانٌزمات سٌر الحسابات؛
 -8تنظٌم مهنة المحاسبة من خالل النظام المحاسبً المالً ٌجب على المؤسسات و الخاضعٌن لهذا النظام مراعاة و
احترام المبادئ و القواعد التالٌة :12



المحاسبة ٌنبؽً أن تحترم فٌها مبادئ الحٌطة و الحذر ،الدقة و المصداقٌة و الشفافٌة و اإلفصاح؛



كل العملٌات تقاس بالعملة الوطنٌة و تحول العملٌات المدونة بالعملة األجنبٌة إلى العملة الوطنٌة حسب المعاٌٌر
المحاسبٌة؛



ٌنبؽً أن ٌكون داخل كل مؤسسة دلٌل عمل للمراقبة و المراجعة الداخلٌة و الخارجٌة؛



عناصر الخصوم و األصول ٌنبؽً أن تخضع للجرد الدائم على األقل مرة فً السنة بالكمٌة و القٌمة،على أساس
فحص مادي و إحصاء للوثائق الثبوتٌة،و ٌجب أن ٌعكس الجرد الوضعٌة الحقٌقٌة لألصول و الخصوم؛



كل تسجٌل محاسبً ٌنبؽً أن ٌخضع لمبدأ القٌد المزدوج بحٌث ٌكون هناك حساب مدٌن و األخر دائنٌ ،جب أن
تكون المبالػ المدٌنة مساوٌة للمبالػ الدائنة ،مع مراعاة التسلسل الزمنً فً عملٌة التسجٌل كما ٌجب تحدٌد مصدر كل
تسجٌل محاسبً؛



كل تسجٌل محاسبً ٌجب أن ٌتم انطالقا ً من وثائق مؤرخة و مكتوبة فً شكل ٌضمن المصداقٌة؛



دلٌل أعمال نهاٌة الدورة ٌجب أن ٌكون موثق بصفة واضحة فً كل مؤسسة؛



كل مؤسسة ٌجب أن تقوم بإعداد دفتر الٌومٌة،دفتراً كبٌراً-األستاذ-دفتر الجرد،و ٌمكن إعداد دفاتر مساعدة لدفاتر
الٌومٌة بالقدر الذي ٌتوافق مع حجم كل كٌان(مؤسسة)،مع مراعاة المؤسسات الصؽٌرة،فً حالة مسك الدفاتر
المساعدة فإن المجامٌع الشهرٌة فقط هً التً تحول إلى الدفاتر العامة؛
ٌ سجل فً دفتر الٌومٌة حركة األصول ،الخصوم ،المنتجات ،األعباء ،و منتجات الكٌان؛



ٌتضمن الدفتر الكبٌر أو دفتر األستاذ مجامٌع و أرصدة حركة الحسابات خالل فترة محاسبٌة معٌنة؛



تنقل فً دفتر الجرد المٌزانٌة و حسابات النتائج للكٌان خالل فترة محاسبٌة معٌنة؛



كل الدفاتر المحاسبٌة التً ٌتم إعدادها و الوثائق المتعلقة بها ٌجب أن ٌحتفظ بها لمدة ()11سنوات على األقل؛



ٌرقم و ٌؤشر على الدفاتر المحاسبٌة رئٌس المحكمة أٌن ٌوجد المقر االجتماعً للكٌان،و تمسك هذه الدفاتر دون
ترك بٌاض أو أي تؽٌٌر أو نقل فً الهوامش؛



تمسك الكٌانات الصؽٌرة محاسبة مبسطة تتضمن اإلٌرادات و النفقات الٌومٌة و تحتفظ لمدة()11سنوات ابتدا ًء من
تارٌخ إقفال الدفاتر المحاسبٌة؛



ٌنص النظام المحاسبً المالً على مسك المحاسبة ٌدوٌا ً أو عن طرٌق أنظمة اإلعالم اآللً؛



تشمل الكشوفات المحاسبٌة المٌزانٌة،حسابات النتائج ،جدول سٌولة الخزٌنة،جدول تؽٌر األموال الخاصة و
المالحق؛



ٌجب أن تعرض الكشوؾ المحاسبٌة الوضعٌة المالٌة للكٌان و نجاعته و كل تؽٌٌر ٌحدث على الحالة المالً،كما
ٌجب أن تعكس هذه الكشوؾ كل المعامالت و األحداث المتعلقة بنشاط الكٌان( المؤسسة)؛



تضبط الكشوؾ المحاسبٌة تحت إشراؾ المسؤولٌن خالل مدة ال تتجاوز األربعة أشهر من تارٌخ اإلقفال؛



كما ٌجب أن تتوفر الكشوؾ المحاسبٌة على معلومات تسمح بإجراء مقارنة مع الدورة المحاسبٌة السابقة؛



ٌجب أن تتضمن المالحق إٌضاحات فً شكل مقارنة وصفٌة عددٌة و تشمل كل التعدٌالت فً الطرائق المحاسبٌة
و ؼٌر ذلك من التوضٌحات و التً من خالل ٌمكن قراءة القوائم المالٌة بشكل ٌسمح بمقارنة دورة محاسبٌة بأخرى؛



كل مؤسسة لها مؤسسات فرعٌة ٌجب أن تنشر الكشوؾ المحاسبٌة المدمجة للمؤسسة األم ككل سنوٌاً؛



ٌمكن أن ٌلجأ الكٌان الى أعادة التقدٌر بؽرض تحسٌن مستوى و نوعٌة المعلومات المحاسبٌة التً ٌتضمنها
الكشوؾ المالٌة؛



ترتكز عملٌة اعادة التقدٌر على الظروؾ التً تمت على أساسها هذه العملٌة و التً تعتمد على معلومات جدٌدة
بهدؾ الحصول على معطٌات أكثر موثوقٌة؛



ال ٌتم أي تؽٌٌر فً الطرائق المحاسبٌة اال اذا فرض فً اطار تنظٌم جدٌد أو اذا كان ٌهدؾ الى تحسٌن نوعٌة
الكشوؾ المالٌة.

ثالثا:عولمة المحاسبة
 -3التوافق المحاسبً الدولً
ٌعتبر التوافق مفهوما ً مالزما ً للمحاسبة الدولٌة،و ٌفٌد الحد من الفروق أو التباٌن بٌن األنظمة المحاسبٌة الوطنٌة ،و
ٌتمٌز عن التوحٌد الذي ٌفترض أساسا ً توحٌد كلً للقواعد المحاسبٌة بمعنى توحٌدها بشكل عام على المستوى الدولً.
كما اعتبر التوافق المحاسبً أٌضا على أنه تلك المحاولة الرامٌة لبوتقة عدة أنظمة محاسبٌة فً مسار قادر على
المزاوجة و التوفٌق بٌن تطبٌقات محاسبٌة مختلفة فً هٌكل منتظم.
ٌعبر التوافق أو التقارب المحاسبً عن"عملٌة تقلٌل الفروقات فً تطبٌقات التقرٌر المالً فٌما بٌن الدول مما ٌؤديالى زٌادة إمكانٌة مقارنة القوائم المالٌة و تتضمن عملٌة التوافق تطوٌر مجموعة من المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة
الواجب تطبٌقها فً مختلؾ دول العالم و هذا لزٌادة عالمٌة أسواق رأس المال ."13

و هكذا فالتوافق المحاسبً الدولً ٌضٌق مجال االختٌار بٌن السٌاسات المحاسبٌة و ٌؤدي إلى اعتماد نظم محاسبٌة
متشابهة.
أ-أهداف التوافق المحاسبً:
من األهداؾ األساسٌة التً ارتبطت بموضوع التوافق المحاسبً مسألة تحقٌق الكفاءة التً تقتضٌها التبادالت
االقتصادٌة الدولٌة،إضافة إلى أهداؾ أخرى مرتبطة بطبٌعة األطراؾ المهتمة بعملٌة التوافق

و أهمها:

 المؤسسة المعدة للقوائم المالٌةٌ :ساعد التوافق المحاسبً على:


خفض تكالٌؾ االستؽالل المتعلقة بإعداد القوائم المالٌة خاصة فٌما ٌتعلق بإعداد الحسابات المجمعة للمؤسسات

التً لدٌها فروع تنشط فً مناطق تختلؾ أنظمتها المحاسبٌة؛


إنجاح عملٌات التسٌٌر و المراقبة التً تقوم بها المؤسسات على مختلؾ فروعها ،و قٌاس أدائها بناء على

التقارب الذي ٌحكم شروط التسٌٌر و قابلٌة البٌانات و التقارٌر للمقارنة؛


؛تمكٌن المؤسسات من استؽالل المعلومات المتاحة عن محٌطها بشكل فعال ،خاصة إذا تعلق األمر بالقٌام

بعملٌات استثمارٌة أو إدماج مؤسسات أخرى أو أخذ مراقبتها؛


التموق ع الجٌد و التحكم فً سٌاسة االتصال التً تضمن اإلقبال الكبٌر على استثمارات المؤسسة،و هذا

لمساعدة عملٌة اتخاذ قرارات االستثمار التً ٌقوم بها المستثمرون الدولٌون.
 األطراف المستعملة للقوائم المالٌة :إن الهدؾ األساسً الذي ٌحققه التوافق المحاسبً الدولً لهذه الفئة المتمثلة
أساسا ً فً المستثمرٌن الدولٌٌن،هو تمكٌنهم من مقارنة المعلومات المتاحة عن كل المؤسسات،بعد إلؽاء أثر اختالؾ
األنظمة التً كان ٌفترض أن تعد كل مؤسسة معلوماتها على أساسها

و بالتالً استبعاد أي أثر من أجل اتخاذ

قرارات استثمارٌة مالئمة.
 الهٌئات األخرى :تتحقق أهداؾ التوافق المحاسبً لهذه الفئة من خالل عملٌة الرقابة و المتابعة التً تقوم بها
بعض الهٌئات على المؤسسات مثل:األمم المتحدة،هٌئات مراقبة األسواق المالٌة الوطنٌة

أو الدولٌة و البنك

الدولً،لما ٌتٌحه من خفض تكالٌؾ هذه الرقابة التً تتطلب فً حالة العكس(وجود اختالفات)أعباء إضافٌة تتعلق
بتكوٌن المراجعٌن و أدوات المراجعة و البرامج التكوٌنٌة.
ب -دواعً و متطلبات التوافق المحاسبً الدولً


شمولٌة أسواق رأس المال(العولمة المالٌة):

إن مفهوم العولمة الذي أصبح متداوال فً السنوات األخٌرة هو مصطلح قٌاسً ٌشمل كل مجاالت الحٌاة
االقتصادٌة،االجتماعٌة و الثقافٌة و السٌاسٌة،و ما ٌهمنا هنا هو العولمة االقتصادٌة،التً من تجلٌاتها العولمة المالٌة،و
التً ٌقصد بها حرٌة تحرك رؤوس األموال مهما كان شكلها بٌن دول العالم دون قٌد

أو شرط.

فقد أفرزت هذه األخٌرة توسعا ً فً النشاط االقتصادي للمؤسسات،ما أدى بدوره إلى تطور أسواق رأس المال الذي
رافقه احتٌاج تبادل المعلومات نتٌجة لما ٌلً:



توسع األنشطة العالمٌة للمؤسسات:

سمح ت األموال المتوفرة فً البنوك العالمٌة،و مؤسسات و صنادٌق التأمٌن بزٌادة رؤوس األموال الدولٌة بمعدالت
تفوق بكثٌر معد الت نمو التجارة و الدخل العالمٌن،لذا فإن حركة رؤوس األموال على المستوى الدولً تهدؾ إلى
تحقٌق أرباح باستثمارها فً الدول التً هً فً حاجة إلى موارد مالٌة أفضل من بقائها أو استثمارها بمعدالت
منخفضة فً الدول المصدرة لهذه األموال،و هو ما مهد لظهور ما أصبح ٌعرؾ بالشركات المتعددة الجنسٌات التً
أصبحت فً ظل أهداؾ المنظمة العالمٌة للتجارة الرامٌة إلى إتاحة كل الحدود و الحواجز الجمركٌة المعرقلة لتطور
التجارة العالمٌة.


تطور األسواق المالٌة الدولٌة:

كان للعولمة المالٌة الدور الكبٌر و الهام فً تحقٌق التقارب بٌن مختلؾ األسواق المالٌة،و قد ساهم التقدم التكنولوجً
فً مجال االتصاالت و المعلومات مساهمة فعالة فً دمج و تكامل األسواق المالٌة الدولٌة،حٌث تم التؽلب على
الحواجز المكانٌة و الزمنٌة بٌن األسواق المختلفة و انخفضت تكالٌؾ االتصاالت السلكٌة و الالسلكٌة و عملٌات
المحاسبة إلى درجة كبٌرة و هو األمر الذي كان له األثر البالػ فً زٌادة حركة رؤوس من سوق آلخر  ،و فً زٌادة
الروابط بٌن مختلؾ األسواق المالٌة إلى الحد الذي جعل بعض المحللٌن المالٌٌن ٌصفونها كما أنها شبكة مٌاه فً مدٌنة
واحدة .14


تزاٌد الطلب على المعلومات المحاسبٌة و المالٌة الدولٌة:

كان لنمو األسواق المالٌة و تطوٌرها و انفتاحها العالمً ،األثر الكبٌر فً قٌام العدٌد من الشركات المسعرة أو تلك
التً ترؼب فً تسعٌر أسهمها بتبنً استراتٌجٌات اتصال مالٌة قوٌة،كفٌلة بربطها مع المستثمرٌن الذٌن أصبحوا
ٌبدون حساسٌة مفرطة تجاه المعلومات المحاسبٌة و المالٌة التً تنشرها هذه الشركات،سواء بمناسبة اإلفصاح عن
نتائج أعمالها السنوٌة و أرباح أسهمها ،أو بمناسبة اإلفصاح عن توقعاتها المالٌة بناء على عملٌات االستثمار التً
قامت بها.


التباٌن و االختالف فً األنظمة:

لقد أتبث الواقع أن الممارسة المحاسبٌة فً دول عدٌدة كانت محل توافق و تقارب،ارتبطت أهمٌته بطبٌعة العالقات
التً كانت تربط هذه الدول ببعضها،خاصة ما ٌتعلق باالستفادة المتبادلة من التجارب التً مكنت بعض الدول من
إرساء حلول تنظٌمٌة لبعض المشاكل المحاسبٌة نتٌجة االرتباطات الثقافٌة و التارٌخٌة الوثٌقة بٌن هذه الدول ،ومع
ذلك ٌبقى االختالؾ بٌن األنظمة المحاسبٌة قائما ً بٌن الدول تبعا لطبٌعة االحتٌاجات الوطنٌة المعبر عنها و المنتظر
من المحاسبة اإلجابة علٌها باعتبارها أداة ضبط اقتصادي وكذلك طبٌعة األهداؾ الموكل بها للمحاسبة فً ظل
الشروط التً تحكم الحٌاة االقتصادٌة،االجتماعٌة و السٌاسٌة فً كل دولة و التً تعتبر المصدر الرئٌسً لالختالفات
المحاسبٌة بٌن الدول .15
 -4التوحٌد المحاسبً

أ  -مفهوم التوحٌد:
لقد تعددت التعارٌؾ حول موضوع التوحٌد المحاسبً ،و تباٌنت فً طرٌقتها بٌن من تناولت التوحٌد المحاسبً
بالمفهوم و من تناولته باألهداؾ.
حٌث ٌعتبر البعض التوحٌد المحاسبً عبارة عن نظام موحد للتنظٌم موجه لمجموع محاسبات المؤسسات المنتجة فً
األمة،أو مجموعة من األمة أٌا ُ كان نوع القطاع الذي ٌنتمً إلٌه
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،أما المخطط الفرنسً فلقد تناول تعرٌؾ التوحٌد

المحاسبً من خالل أهدافه إذ جاء فٌه أن التوحٌد ٌهدؾ إلى :17
 تحسٌن المحاسبة؛
 فهم المحاسبات و إجراء الرقابة علٌها؛
 مقارنة المعلومات المحاسبٌة(فً الزمان و المكان)؛
 دمج المحاسبات فً اإلطار الموسع للمجموعات،قطاع أنشطة و األمة؛
 إصدار اإلحصائٌات.
من خالل التعرٌفٌن السابقٌن ٌمكن القول بأنهما اكتسبا صٌؽة قومٌة على المستوى القومً أما على المستوى الدولً
فٌمكن تعرٌؾ التوحٌد المحاسبً بأنه"العمل على تضٌٌق نطاق االختالؾ فٌما ٌخص األسس و المعاٌٌر المحاسبٌة
الدولٌة المقبولة قبوالً عاما ً و التً ٌمكن االهتمام بها عند تطبٌق األسس و المبادئ التً تم توحٌدها" .18
من هذا التعرٌؾ ٌمكن القول أن التوحٌد المحاسبً العالمً تكمن مهامه األساسٌة فً إعداد المعاٌٌر المحاسبٌة وإزالة
االختالؾ الموجود و التقلٌل من الفجوة الموجودة بٌن األنظمة المحاسبٌة.
ب-مستوٌات التوحٌد:


على مستوى المبادئٌ:قتصر التوحٌد فً هذا المستوى على األسس و المبادئ و المعاٌٌر األساسٌة التً ٌتم

اعتمادها و الذي ٌشمل على ما ٌلً:19


توحٌد أسس و مبادئ التقٌٌم؛



توحٌد أسس و مبادئ قواعد حساب التدفقات النقدٌة؛



توحٌد أسس و مبادئ عرض البٌانات المالٌة.




على مستوى القواعد:و ٌشمل توحٌد القواعد و اإلجراءات و الوسائل المحاسبٌة و تتطلب هذه العملٌة ما ٌلً :
حصر و اختٌار القواعد و اإلجراءات و األسالٌب المحاسبٌة المستخدمة فعالً،أو التً ٌمكن استخدامها لتحقٌق
أهداؾ المحاسبة؛



الحذر عند استخدام القواعد و اإلجراءات البدٌلة.

 على مستوى التنظٌم:و ٌشمل التوحٌد على هذا المستوى،توحٌد النظام المحاسبً بأسره،و ما ٌقوم علٌه من أسس
و مبادئ و قواعد و وسائل و إجراءات،و ٌمتد هذا تنمٌط النتائج المحاسبٌة و القوائم المالٌة باإلضافة إلى نظم
التكالٌؾ و األسس و المبادئ التً ٌقوم علٌها.

ج -فوائد التوحٌدٌ :ترتب على التوحٌد فوائد نذكر منها ما ٌلً :21
 زٌادة د اللة البٌانات المحاسبٌة،و ذلك لقٌامها على أسس موحدة و مفاهٌم مشتركة بما ٌزٌد من إمكانٌة االعتماد
علٌها لتحقٌق أهداؾ المحاسبة؛
 زٌادة إمكانٌة و سهولة المقارنة بٌن الوحدات االقتصادٌة المختلفة بهدؾ قٌاس كفاٌتها النسبٌة أو لؽرض اتخاذ
القرار؛
 زٌادة القابلٌة البٌانات المحاسبٌة المستخرجة على أساس موحد للتعدٌل بما ٌتفق و االحتٌاجات و المفاهٌم
االقتصادٌة؛
 إمكانٌة و سهولة تعدٌل البٌانات المحاسبٌة القائمة على أسس موحدة ومفاهٌم محددة لما قد ٌطرأ من تقلبات فً
المستوى العام لألسعار؛
 إذا تم االتفاق على أسس ومبادئ محاسبٌة عالمٌاً ،فأن ذلك سٌكون له جلٌل األثر فً توجٌه البحث األكادٌمً
المحاسبً على تحسٌن أداء المحاسبة لوظائفها عن طرٌق البحث فً الوسائل البدٌلة بدالً من تركٌز حول الجدل
فً مزاٌا و عٌوب البدائل المحاسبٌة الموحدة؛
 توفٌر إمكانٌة التجمٌع المرحلً للبٌانات المحاسبٌة بما ٌخدم احتٌاجات المستوٌات االقتصادٌة إلى بٌانات.
د -االنتقادات الموجهة للتوحٌد:
ٌوجه للتوحٌد المحاسبً انتقادٌن رئٌسٌن هما :21
* إن ومقومات التوحٌد األساسٌة من تشابه النشاط و إمكان تنمٌط المعامالت االقتصادٌة ال ٌمكن توفٌرها فً
الوحدات االقتصادٌة المختلفة؛
* إن المبادئ و القواعد المحاسبٌة البد و أن ٌتم تصنٌفها فً ظل ظروؾ معٌنة و قد تختلؾ من مؤسسة ألخرى،و أن
تعدد البدائل المحاسبٌة ما هو فً الواقع إال محاولة للوفاء باحتٌاجات كل مؤسسة.
* إن مرحلٌة المفهوم منطقٌة تامة،حٌث أنه ال ٌمكن االنتقال مباشرة من التنوع المحاسبً (االختالؾ المحاسبً) إلى
التوحٌد المحاسبً،إذ أن ذلك ٌتطلب انتقاالً ثورٌا ً(فجائٌا ً)و الثورٌة فً صقل معرفة تطبٌقً-كالمحاسبة-ؼٌر محبذة.
لذلك فإن مفهوم التوافق المحاسبً ٌجسد مرحلة تمثل جسراً ذو طبٌعً السٌاسة مبلؽها التوحٌد المحاسبً و إن كان
صعب التحقق ،فالتوجه الحالً إذن اتجاه نحو تحقٌق التوافق المحاسبً.
الخاتمة:
من المعلوم المحاسبة علما من علوم االجتماعٌة واإلنسانٌة كما أشرنا سابقا ،فإن إمكانٌة اإلعتماد على نظام
محاسبً فعال من شأنه إٌجاد حلول ناجحة للمشاكل التً تعانً منها المؤسسة سواءا من الناحٌة التنظٌمٌة أو المالٌة .
ومن هنا تبرز ضرورة وجود نظام محاسبً داخل المؤسسة للتأكد من فعالٌة وتدارك االنحرافات باتخاذ اإلجراءات
التصحٌحٌة المناسبة فً الوقت المناسب.

وتجاوبا مع التوسع والتطور والتبادل التجاري بٌن مختلؾ دول العالم ،انطلقت بعض الجهود والمحاوالت لوضع أسس
دولٌة لمهنة المحاسبة الدولٌة أدت تدرٌجٌا إلى نشوء ما ٌعرؾ بالمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة التً تهدؾ إلى توحٌد
المبادئ المحاسبٌة على مستوى العالم من أجل توفٌر قاعدة واحدة لقراءة القوائم المالٌة لمختلؾ الشركات.إلعطاء
صورة واضحة عن المحاسبة والنظام المحاسبً المالً والمعاٌٌر الدولٌة المحاسبٌة ومعاٌٌر اإلبالغ المالً
ّؽوٓ اؽختبر أً اهٌيّذر اهي ضبشتٕ اهسٖد ٖسٖة ؽوٓ اضخٖبسبح يشخؾيوٕ اهلّائى اهيبهٖجّ ،ذهم يً خالل

ّغٖفج اهلٖبس اهيضبشتٕ ّّغٖفج إٖضبل اهيؾوّيبح اهيضبشتٖج ّاهيبهٖج .إً ؽيوٖج ضضر ّخضٌٖف ّخشسٖل األضداد
االكخضبدٖج ّاهيبهٖج ٖسة أً خخى ؽوٓ أشبس اهيتبدا اهيضبشتٖج ،نيب ٖسة ظتع اهؾيوٖج اهيضبشتٖج تسيوج يً

اهيؾبٖٖر اهيضبشتٖج ،هظيبً اهخسبٌس فٕ إؽداد اهيؾوّيبح اهيضبشتٖج ّاهيبهٖج ،شّاء تبهٌشتج هويؤششج هخينٌِٖب يً

اهلٖبى تؾيوٖبح اهيلبرٌج اهدّرٖج يً شٌج ألخرْ تشِّهج ،أّ تبهٌشتج هيسيّػ اهيؤششبح تِدف ظيبً ضضج
اهيلبرٌبح فٖيب تٌِٖب.

ّيب ٖينً اشخٌخبسَ يً اهٌغبى اهيضبشتٕ اهيبهٕ اهسدٖد ُّ ظرّرث اهخلٖد تبهيتبدا اهيضبشتٖج اهيخؾبرف

ؽوِٖب ،22ضٖد خيح اإلشبرث إهِٖب ضراضج ،أيب فٖيب ٖخص اهيؾبٖٖر اهيضبشتٖج فلد ضددح ؽً عرٖق اهخٌغٖى ،ضٖد
خى ختٌٕ يؾبٖٖر اهيضبشتج اهدّهٖج ظيٌٖب دًّ أً خذنر نيرسؼ أشبشّٕ .تِذا خنًّ اهيؤششج االكخضبدٖج اهسزائرٖج
كد دخوح يرضوج ضبشيج تخعتٖلِب هِذا اهٌغبى اهسدٖدّ ،هظيبً ٌسبش ُذا اهيرسؼ اهيضبشتٕ ٌٖتغٕ خفؾٖل اهشّق

اهيبهٕ فٕ اهسزائر.
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